
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-
θρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία 
λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19.

2 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-
θρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με 
την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για 
την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη 
της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16484/499 (1)
   Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-

θρου 3 της από 11-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως ισχύει, με την οποία 

λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπι-

σης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊού COVID-19.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11-03-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), όπως συμπληρώθηκε 
με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 30-03-2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρ-
θρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 168).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26-03-2020 
(Β΄ 1044) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροπο-
ποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 
13937/337/06-04-2020 (Β΄ 1384) κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

7. Την αριθμ. Α.1053/20-3-2020 (Β΄ 949) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών εφαρμογής του άρθ. 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ 
(Α΄ 55), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 1062/24-03-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

8. Την αριθμ. Α.1054/20-03-2020 (Β΄ 950) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτο-
μερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 
ΠΝΠ (Α΄ 55), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθμ. 1063/24-03-2020 (Β΄ 1043) από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

9. Το αριθμ. οικ. 16641/944/28-04-2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
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θέσεων, βάσει του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ-
θρο 34 παρ. 1 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται απώλεια εσόδων ή δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020 ή 
του προϋπολογισμού του e-ΕΦΚΑ έτους 2020, αποφα-
σίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020

1. Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της 
παρούσας, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιό-
δου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το διάστημα έως 
την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως 
την αναστολή συμβάσεων εργασίας σε εφαρμογή της 
περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου ενδέκατου της από 
20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), 
όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α’ 83) και ισχύει, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 
10-05-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού 
υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται 
να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 για 
το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα 
αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθε-
σμης καταβολής.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 
ασφαλισμένου και εργοδότη, όπου αυτή προβλέπεται, 
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλι-
σης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, 
εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φο-
ρέα για τον οποίο ο e- ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, 
με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

3. Οι επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της πα-
ρούσας, υποβάλλουν για το προσωπικό που απασχολούν 
την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) ή την Αναλυτική 
Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔ Ναυτικών), μηνός 
Απριλίου 2020, εντός των εκάστοτε προβλεπόμενων 
προθεσμιών. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής 
της ΑΠΔ ή της ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλονται οι προβλε-
πόμενες προσαυξήσεις. Οι περιλαμβανόμενες στις ως 
άνω ΑΠΔ και ΑΠΔ Ναυτικών, ασφαλιστικές εισφορές 
για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των 
επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας 
σε εφαρμογή της περ. α) της υποπαρ. 2Α του άρθρου 
ενδέκατου της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, καταβάλλονται σε 
κάθε περίπτωση εντός των προβλεπόμενων στην παρ. 1
προθεσμιών.

Άρθρο 2 
Δικαίωμα υπαγωγής

Στις διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας υπάγονται 
επιχειρήσεις ή εργοδότες που:

α) Απασχολούν μισθωτούς που αμείβονται με μισθό 
ή ημερομίσθιο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή 
εκ περιτροπής απασχόληση,

β) έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 
20/03/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενερ-
γού κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. 
Α.1053/2020 (Β΄ 949) και Α.1054/2020 (Β΄ 950) υπουρ-
γικών αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύ-
πτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος 
φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακα-
θάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις
20-03-2020.

Άρθρο 3 
Απώλεια ευεργετημάτων

Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή ερ-
γοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι, τί-
θενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας 
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και 
στην περίπτωση που μετά την ολοκλήρωση του μέτρου, 
οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν 
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβο-
λής του άρθρου 1 της παρούσας παύει αυτοδικαίως και 
οι οφειλές επιβαρύνονται με τόκους και προσαυξήσεις 
από την ημερομηνία που αυτές κατέστησαν απαιτητές 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί 

 Εργασίας 
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι   

 Αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500  (2)
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-

θρου όγδοου της από 20-03-2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως ισχύει, με 

την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήρι-

ξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 

τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγο-

ράς και της δημόσιας διοίκησης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 

20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως τροποποιή-
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θηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο 
της από 30-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄ 75), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), 
και με το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Α.1053/20-03-2020 (Β΄ 949) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτο-
μερειών εφαρμογής του αρ. 2 της από 11-03-2020 ΠΝΠ 
(Α΄ 55), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την αριθμ. 1062/24-03-2020 (Β΄ 1043) απόφαση του Υφυ-
πουργού Οικονομικών.

7. Την αριθμ. Α.1054/20-03-2020 (Β΄ 950) απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτο-
μερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11-03-2020 
ΠΝΠ (55 Α), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα 
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την αριθμ. 1063/24-03-2020 (Β΄ 1043) από-
φαση του Υφυπουργού Οικονομικών.

8. Το αριθμ. 17064/962/30-04-2020 εισηγητικό σημείω-
μα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, βάσει 
του άρθρου 24 παρ. 5 περίπτωση ε του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το 34 παρ. 1 του 
ν. 4484/2017 (Α΄ 110)

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, αλλά στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, 
έτους 2020, καθώς η παράταση της προθεσμίας κατα-
βολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου Απριλίου 
2020 προκαλεί απώλεια εσόδων στον προϋπολογισμό 
του τρέχοντος έτους, ύψους είκοσι τεσσάρων εκατομ-
μυρίων ευρώ (24.000.000 €), τα οποία θα εισπραχθούν 
τον Ιανουάριο του 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2020 – 
Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών 
εισφορών.

1. α. Για τους αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους 
επαγγελματίες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθε-
σμία καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο-

ρών, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, απαιτητών 
έως 31-05-2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από 
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 
προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημε-
ρομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό, κατά το 
διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω 
εκπρόθεσμης καταβολής.

β. Οι εισφορές του προηγούμενου εδαφίου εξοφλού-
νται τμηματικά σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, 
καταβλητέες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε 
μήνα, με προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης έως 
31-10-2020. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής 
δόσης, το συνολικό ποσό αυτής προσαυξάνεται με τον 
προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης λόγω εκπρόθεσμης 
καταβολής. Εφόσον τηρούνται οι όροι της ρύθμισης, 
δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενη-
μερότητας διμηνιαίας ισχύος.

2. Ως ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται οι εισφορές 
για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλι-
σης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, 
εφάπαξ παροχής), καθώς και οποιουδήποτε άλλου φο-
ρέα για τον οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, 
με εξαίρεση τις εισφορές από προαιρετική ασφάλιση.

Άρθρο 2 
Δικαίωμα υπαγωγής

1. Στις διατάξεις του άρθρου 1 υπάγονται οι αυτοτελώς 
απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες του 
e-Ε.Φ.Κ.Α, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 
(Α΄85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του
ν. 4670/2020 (A΄ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγο-
νται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή 
πληθυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο 
κωδικό δραστηριότητας στις 20-03-2020, ή των οποί-
ων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 
κωδικού δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους ανα-
γραφόμενους στους Πίνακες Κωδικών Αριθμών Δρα-
στηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 1053/2020 (Β` 949) και 
Α. 1054/2020 (Β` 950) υπουργικών αποφάσεων, όπως 
εκάστοτε ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από την αρ-
χική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

2. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 ασκούν 
πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν πα-
ράλληλα και δραστηριότητα υπακτέα στην ασφάλιση 
του πρώην ΟΓΑ, οι ρυθμίσεις του άρθρου 1 εφαρμόζο-
νται, εφόσον για μία από τις ασκούμενες επαγγελματικές 
δραστηριότητες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηρι-
ότητας στις 20-03-2020 ή τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού 
κατά την 20-03-2020 κωδικού δευτερεύουσας δραστη-
ριότητας, από τους αναγραφόμενους στους Πίνακες 
Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των αριθμ. Α. 
1053/2020 (Β΄ 949) και Α. 1054/2020 (Β` 950) υπουργικών 
αποφάσεων, όπως ισχύουν, όπως αυτά προκύπτουν από 
την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού 
έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα 
που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.

3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 απασχο-
λούνται παράλληλα ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρ-
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θρου 1 εφαρμόζονται για τυχόν διαφορά εισφοράς για 
την ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα που προ-
κύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 
(Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του 
ν. 4670/2020 (Α΄ 43), η οποία αφορά περίοδο απασχό-
λησης Απριλίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης.

  Αθήνα, 7 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   




