
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

   Αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.21552/681 
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρ-

θρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομο-

θετικού Περιεχομένου «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» (Α’ 68), όπως κυ-

ρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) 

και ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

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

20.3.2020 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 τροποποιήθηκε 
με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86), και αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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 υπ’  αρ. Δ.15/Δ7οικ. 13412/327/27-3-2020 
(Β’ 1077) απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 
Δ.15/Δ7οικ.16681/516/5-5-2020 (Β’ 1812) και Δ.15/Δ7οικ. 
18268/583/3-6-2020 (Β’ 2225) όμοιες αποφάσεις.

7. Την υπ’ αρ. Δ.15/Δ7οικ.18269/584/3-6-2020 (Β’ 2195) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων.

8. Την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ7οικ. 16486/500/7-5-2020 (Β’ 1775) 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ7οικ. 
18271/585/3-6-2020 (Β’ 2332) όμοια απόφαση.

9. Την υπ’ αρ. Α.1147/15-6-2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομικών (Β’ 2449).

10. Το υπ’ αρ. 21983/1197/10-6-2020 εισηγητικό ση-
μείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
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).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ωστόσο προκαλείται επιπλέον επιβά-
ρυνση στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης, 
καθώς η παράταση προθεσμίας περιόδου Μαΐου 2020 
προκαλεί απώλεια εσόδων στον προϋπολογισμό του 
e-ΕΦΚΑ ύψους 2.000.000€ (η 4η δόση), τα οποία θα ει-
σπραχθούν τον Ιανουάριο 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 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 Μαΐου 2020, απαιτητών 
έως 30/6/2020, καθώς και τυχόν δόσεων οφειλής από 
συμπληρωματική εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 
προηγούμενων ετών, απαιτητών μέχρι την ανωτέρω ημε-
ρομηνία, παρατείνεται χωρίς τον υπολογισμό κατά το 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 δύ-
ναται να χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερό-
τητας 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 (Α’ 43), καθώς και πρόσωπα που υπάγονται 
στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πλη-
θυσμιακά κριτήρια, οι οποίοι έχουν ενεργό, κύριο κωδικό 
δραστηριότητας στις 20/03/2020, ή των οποίων τα ακα-
θάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού 

δευτερεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμε-
νους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της παρούσας, όπως έχει καθοριστεί με 
την υπ’ αρ. Α.1147/15-6-2020 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονομικών (Β’ 2449), όπως αυτά προκύπτουν από την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

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 των οποίων τα ακαθάριστα 
έσοδα ενεργού κατά την 20/03/2020 κωδικού δευτε-
ρεύουσας δραστηριότητας, από τους αναφερόμενους 
στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την 
αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 
2018 είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που 
αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20/3/2020.

3. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ. 1 παράλλη-
λα απασχολούνται ως μισθωτοί, οι ρυθμίσεις του άρθρου 
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 Μαΐου 2020.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται. Σε περίπτωση τετραψήφιου 

ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου συμπερι-
λαμβάνονται όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΚΛΑΔΟΣ

3316 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

47.78.89.04 Λιανικό εμπόριο διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης

4931 Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

4939 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

5010 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

5030 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

5110 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

5121 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.21.29.02 Υπηρεσίες οδηγού λεωφορείου (μη εκμεταλλευτή)

5222 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

5223 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

5510 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

5520 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

5530 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.13 Υπηρεσίες κλιναμαξών (βαγκόν-λι) και υπηρεσίες ύπνου σε άλλα μεταφορικά μέσα
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55.90.19 Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

5610

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων 
σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5621 Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

5629 Άλλες υπηρεσίες εστίασης, εκτός από Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές 
τραπεζαρίες (56.29.20.01)

5630
Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή 
προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις 
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά

5911 Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών 
προγραμμάτων

5912 Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και 
τηλεοπτικών προγραμμάτων

5913 Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

5914 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

7711 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

7721 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

7729 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

7734 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

7735 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών

7739 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

7911 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

7912 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

7990 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

8230 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

86.90.13.02 Υπηρεσίες μαλάκτη (μασέρ)

8810

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα 
με αναπηρία, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για 
ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΚΑΔ 88.10.10), καθώς και τις Υπηρεσίες επίσκεψης και 
παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (ΚΑΔ 88.10.11).

9001 Τέχνες του θεάματος

9002 Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

9003 Καλλιτεχνική δημιουργία

9004 Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

9102 Δραστηριότητες μουσείων

9103 Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

9200

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21), 
των υπηρεσιών λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο (92.00.13), των υπηρεσιών 
τυχερών παιχνιδιών (92.00.19), άλλων υπηρεσιών στοιχημάτων (92.00.29)

9311 Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός από υπηρεσίες πίστας καρτ (93.11.10.04)

9312 Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, πλην αθλητών και ομάδων που είναι σε προετοιμασία 
ολυμπιακών αγώνων

9313 Εγκαταστάσεις γυμναστικής
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9319
Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, εξαιρουμένων των υπηρεσιών που σχετίζονται με 
την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες 
(93.19.13.03)

9321 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

9329 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94.99.16.01 Υπηρεσίες πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων

94.99.16.02 Υπηρεσίες ψυχαγωγικών μη αθλητικών λεσχών

96.04
Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία, εξαιρουμένων των υπηρεσιών διαιτολογίας 
(96.04.10.01), των υπηρεσιών διαιτολογικών μονάδων (πολυδύναμων μονάδων συνδυασμού 
αισθητικής και δίαιτας (με εξαίρεση την σωματική άσκηση)

(96.04.10.02), υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος (αποτρίχωσης, 
θεραπείας με υπεριώδεις και υπέρυθρες ακτίνες, (96.04.10.06)

96.09.19.12 Υπηρεσίες ιερόδουλου

Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων, 
ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και των αερολιμένων της επικράτειας, όπως και τα 
καταστήματα αφορολογήτων ειδών ανά την επικράτεια.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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