
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 
συμβάσεων εργασίας.

2 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή 
τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μετα-
φορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    οικ. 22964/1285 (1)
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη 

των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 

συμβάσεων εργασίας.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση 
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 
οικονομική κανονικότητα (Α΄90)» και κυρίως τα άρθρα 
δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο, όπως κυρώθηκαν με το 
άρθρο 2, μέρος Γ΄ του ν. 4690/2020 (Α΄104).

2. Τις διατάξεις της από 14/3/2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του COVID-19 
(Α 64)» και κυρίως το άρθρο δέκατο τρίτο, όπως κυρώ-
θηκαν με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

3. Τις διατάξεις της από 20/3/2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση 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» 
και κυρίως το άρθρο ενδέκατο, όπως κυρώθηκαν με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83).

4. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1299/232/2020 (Β΄1078) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Μέτρα στήριξης εργαζομέ-
νων του ιδιωτικού τομέα, που έχουν Αριθμό Μητρώου 
Εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει αναστα-
λεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με 
εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει 
ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των 
ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από 
το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19», όπως ισχύουν.

5. Τι διατάξεις της υπ’ αρ. 177/346/2020 (Β΄1779) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Περαιτέρω μέτρα στήριξης 
εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιω-
τικού τομέα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
τη σταδιακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας», 
όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονο-
μικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδη-
γίας 2011/5/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143).

7. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄209).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄9).

10. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρε-
ώσεων από τους διατάκτες» (Α΄145).

11. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 11), όπως ισχύει.

12. Τις διατάξεις του π.δ.  134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄16), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

12 Αυγούστου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3371

34163



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ34164 Τεύχος B’ 3371/12.08.2020

14. Το π.δ. 3/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 4/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄123).

16. Την υπ’ αρ. Υ44/2020 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).

17. Την υπ’ αρ οικ. 26919/1461/03.07.2020 ΓΔ2 εισήγη-
ση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας 
και κοινωνικών Υποθέσεων.

18. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη ή απώλεια εσόδων 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμό και του προϋ-
πολογισμού φορέων Γ.Κ. αποφασίζουμε:

Την διαδικασία προσδιορισμού για την κάλυψη των 
ασφαλιστικών εισφορών λόγω παράτασης της αναστο-
λής συμβάσεων εργασίας έως 31 Μαΐου, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη 
των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής 
συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ΄ αρ. 17788/346 κοινής υπουργικής από-
φασης (Β΄1779).

1. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καλύπτονται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για τους εργαζόμενους με 
αναστολή συμβάσεων εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 
3 του υποκεφαλαίου Α.1. και του άρθρου 1, παρ. 4 του 
υποκεφαλαίου Α.2 της υπ΄ αρ. 17788/346/10-5-2020 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779) όπως ισχύει, 
προσδιορίζονται μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δη-
λώσεων (Α.Π.Δ.) που υποβάλλονται για την αντίστοιχη 
μισθολογική περίοδο.

2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο υποβάλλεται 
Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) με κωδικό τύπου: 
01 Κανονική, όπως προβλέπεται από τις κείμενες δια-
τάξεις.

Για τους μισθωτούς που αμείβονται με μισθό ή ημερο-
μίσθιο, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή 
Ορισμένου Χρόνου, με πλήρη ή μειωμένη ή εκ περιτρο-
πής απασχόληση, για το χρονικό διάστημα απασχόλησης 
καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. τα στοιχεία της πραγματικής 
τους απασχόλησης.

Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πραγματική απα-
σχόληση συμπληρώνεται μόνο ο κωδικός της παρ. 3 της 
παρούσας.

3. Για το χρονικό διάστημα αναστολής των συμβά-
σεων εργασίας των ως άνω μισθωτών, καταχωρίζονται 
στην Α.Π.Δ. της ίδιας μισθολογικής περιόδου, τα στοι-
χεία του μισθού ή του ημερομισθίου, με πλήρη ή μειω-
μένη ή εκ περιτροπής απασχόληση με βάση τις συμβά-
σεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου ή Ορισμένου 
Χρόνου, όπως αυτά θα καταχωρίζονταν εάν δεν είχαν 
τεθεί σε αναστολή οι συμβάσεις εργασίας. Οι αποδοχές 

της περίπτωσης αυτής καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με 
κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για 
τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

4. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες κατα-
βάλλουν αποδοχές οικειοθελώς ή εξ ελευθεριότητας, σε 
εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους 
τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης 
ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών αυτών που κα-
ταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-εργοδότες, 
καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ. με κωδικό ειδικού τύπου 
αποδοχών, οι λεπτομέρειες για τον οποίο θα καθορι-
στούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

5. Στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις-εργοδότες απα-
σχολούν εκτάκτως, λόγω προσωρινής ανάκλησης των ανα-
στολών συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το άρθρο μόνο 
του υποκεφαλαίου Α3 της υπ΄ αρ. 17788/346/10-5-2020
κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779), εργαζομένους 
των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε ανα-
στολή και οι οποίοι συνέχισαν να είναι δικαιούχοι της 
αποζημίωσης ειδικού σκοπού, τα ποσά των αποδοχών 
που καταβάλλονται από τις υπόχρεες επιχειρήσεις-ερ-
γοδότες για το διάστημα διακοπής της αναστολής και 
έκτακτης παροχής εργασίας, καταχωρίζονται στην Α.Π.Δ 
με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, οι λεπτομέρειες για 
τον οποίο θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις περιλαμβάνεται και η απα-
σχόληση με τηλεργασία.

6. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών που αντι-
στοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με τον κω-
δικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ. 3 του άρθρου 1 
της παρούσας, μειωμένων κατά το ύψος των εισφορών 
που αντιστοιχούν στις αποδοχές που καταχωρίζονται με 
τον κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών της παρ 4 και 5 του 
άρθρου 1 της παρούσας, καλύπτεται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της διαδικασίας που 
προβλέπεται στις παραγράφους 3,4 και 5 του παρόντος 
και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφα-
λιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋ-
πολογισμό.

8. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στις Α.Π.Δ. δια-
σταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
καθώς και με συγκριτικά στοιχεία απασχόλησης προη-
γούμενων μηνών καθώς και ιστορικά στοιχεία λειτουρ-
γίας της επιχείρησης προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
ορθότητα των στοιχείων απασχόλησης και εισφορών 
που δηλώνονται για τα οποία βαρύνεται ο κρατικός προ-
ϋπολογισμός και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδί-
δονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής 
εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Ι

Αριθμ.     οικ. 32085/1771 (2)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-ερ-

γοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογε-

νή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών 

μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 123 του 

ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενί-
σχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οι-
κονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των 
Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, 
(ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνει-
σφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέ-
ντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της 
νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α΄148).

2. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 23102/477/2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης 
εποχικά εργαζομένων-Αναστολή συμβάσεων εργασίας 
εργαζομένων των επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτι-
κού τομέα που πλήττονται σημαντικά» (Β΄2268).

3. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 23103/478/2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του πλαισίου εφαρ-
μογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης 
ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (Β΄2274).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγί-
ας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄143) και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 20, περ. ιβ.

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄133), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α΄209).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώ-
σεων από τους διατάκτες» (Α΄145).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-

γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄168), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄155).

13. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α΄123).

14. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄3299).

15. Την υπ΄ αρ. οικ. 31959/1766/5-8-2020 ΓΔ2 εισήγηση 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, πέραν της αρχικώς προκληθείσας από τις διατάξεις 
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020, αποφασίζουμε:

Τον προσδιορισμό της διαδικασίας κάλυψης των 
ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις-εργοδότες 
που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 123 του 
ν. 4714/2020 (Α΄148), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιού-
νται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 123 του 
ν. 4714/2020 (Α΄148)

1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποι-
ούνται στον τριτογενή τομέα βάσει ΚΑΔ, που αναφέρε-
ται στο συνημμένο Πίνακα 1, ο οποίος αποτελεί ανα-
πόσπαστο μέρος της παρούσας, υποκείμενες σε ΦΠΑ 
που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων 
τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019, οι εργοδο-
τικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 
1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 του πα-
ρόντος, που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της 
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδο-
τικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον 
κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 
1.7.2020 έως 15.10.2020.

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα βάσει 
ΚΑΔ, υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έλαβαν άνω του 
50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο 
του έτους 2019.
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4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.1 του παρόντος 
άρθρου, καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της 
οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα 
από 01.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης 
(επιδότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρ-
χεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.2 του παρόντος 
άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολο-
γικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις 
ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται 
στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστη-
μα ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που 
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετι-
κά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου 
καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 
έως 15.10.2020:

i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών 
εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των 
εργοδοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό 
χρόνο της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης 
στην επιχείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ),

ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστι-
κών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε πο-
σοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο 
κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχα-
νισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν απασχολούνται.

Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων 
των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ει-
σφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζε-
ται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που 
βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ.4 και 5 του παρόντος.

7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας 
των Α.Π.Δ. και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτη-
τών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Άρθρο 2
Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών για τις επι-
χειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών 
βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 
του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄148)

1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποι-
ούνται στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών 
βάσει ΚΑΔ, που αναφέρεται στο συνημμένο Πίνακα 2, ο 
οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, οι 
εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα 
από 1.7.2020 έως 30.09.2020.

2. Για τις επιχειρήσεις εργοδότες της παρ. 1 του πα-
ρόντος που εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της 
απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», το σύνολο των εργοδο-

τικών ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 
1.7.2020 έως 31.12.2020.

3. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα στοιχεία των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπο-
ρικών μεταφορών βάσει ΚΑΔ.

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.1 του παρόντος 
άρθρου, καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Α.Π.Δ. της 
οικείας μισθολογικής περιόδου για το χρονικό διάστημα 
από 1.07.2020 έως 30.09.2020 το ποσό της μείωσης (επι-
δότησης) των εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχε-
ται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών εισφορών.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ.2 του παρόντος 
άρθρου, καταχωρίζουν στην Α.Π.Δ. της οικείας μισθολο-
γικής περιόδου, με κωδικό ειδικού τύπου αποδοχών, τις 
ονομαστικές αποδοχές των μισθωτών που εντάσσονται 
στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για το χρονικό διάστημα 
ένταξης καθενός σε αυτόν. Επίσης καταχωρίζονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) που 
αντιστοιχούν στις αποδοχές του προηγούμενου εδαφίου, 
σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης. Στα σχετι-
κά πεδία της Α.Π.Δ. της οικείας μισθολογικής περιόδου 
καταχωρίζεται για το χρονικό διάστημα από 1.07.2020 
έως 31.12.2020:

i. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των εργοδοτικών 
εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργο-
δοτικών εισφορών που αντιστοιχούν στο συνολικό χρόνο 
της μισθολογικής περιόδου (χρόνο απασχόλησης στην επι-
χείρηση και χρόνο ένταξης στο μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),

ii. το ποσό της μείωσης (επιδότησης) των ασφαλιστι-
κών εισφορών εργαζομένου, το οποίο ανέρχεται σε πο-
σοστό 100% των εισφορών που αντιστοιχούν στο χρόνο 
κατά τον οποίον οι εργαζόμενοι εντάσσονται στο μηχα-
νισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και δεν απασχολούνται.

Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων 
των Α.Π.Δ. θα καθοριστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

6. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των ει-
σφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου, υπολογίζε-
ται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών που 
βαρύνεται ο εργοδότης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις παρ.4 και 5 του παρόντος.

7. Ο e-ΕΦΚΑ συγκεντρώνει μέσω της επεξεργασίας 
των Α.Π.Δ και αποστέλλει στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων τα μηνιαία στοιχεία των απαιτη-
τών ασφαλιστικών εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό 
προϋπολογισμό.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των άρθρων 1 και 2 της πα-
ρούσας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδό-
τησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την πε-
ρίοδο από 1.7.2020 μέχρι 30.09.2020 και μέχρι 15.10.2020 
ή 31.12.2020 εφόσον εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ», να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό προσωπικού 
που είχαν την 30η Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση καταγ-
γελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή είναι άκυρη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 1
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τριτογενούς τομέα για τους οποίους 

θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στη περίπτωση που κατά το 
3ο τρίμηνο του έτους 2019 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) έλαβαν άνω του 50% του ετήσιου τζίρου τους.

Σε περίπτωση διψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες τετραψήφιων, πενταψήφιων, εξαψήφι-
ων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, 
εξαψήφιων και οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

46
Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, με εξαίρεση 
το Χονδρικό εμπόριο καπνού (ΚΑΔ 46.35), Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων (ΚΑΔ 46.46) 
και Χονδρικό εμπόριο στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων (ΚΑΔ 46.71)

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών, με εξαίρεση τις Μεταφορές μέσω αγωγών (ΚΑΔ 
49.50)

50 Πλωτές μεταφορές

51 Αεροπορικές μεταφορές

52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53
Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες, με εξαίρεση τις Ταχυδρομικές δραστηριότητες 
με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας (ΚΑΔ 53.10) και τις Υπηρεσίες κατ οίκον παράδοσης 
τροφίμων (delivery) (ΚΑΔ 53.20.12)

55 Καταλύματα

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από 
στρατιωτικές τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01)

58 Εκδοτικές δραστηριότητες

59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και 
μουσικές εκδόσεις

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78 Δραστηριότητες απασχόλησης

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρα-
τήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής 
υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

92
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, με εξαίρεση τις Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-
line) σύνδεση (ΚΑΔ 92.00.14) και τις Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (on-line) σύνδεση (ΚΑΔ 
92.00.21)

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
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94 Δραστηριότητες οργανώσεων, με εξαίρεση τις Δραστηριότητες συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΚΑΔ 
94.20) και τις Δραστηριότητες πολιτικών οργανώσεων (ΚΑΔ 94.92)

95 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΟΥ 2
Παρατίθεται πίνακας με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του κλάδων των αεροπορικών μεταφο-

ρών για τους οποίους θα ισχύσει η κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και 

οκταψήφιων.

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33.16 Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών
Οικονομικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  
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*02033711208200008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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