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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.45352/Σ.7939
Παράταση προθεσμίας καταβολής των δόσεων
ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών
επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού COVID -19.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 3 της από 11.03.2020 Πράξης 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 άρθρο 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 κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4684/2020 (Α’ 86).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143) και
ιδίως την περ. ιβ΄ του άρθρου 20.
3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
4. Τον ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τον ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).
6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
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10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
11. Το άρθρο 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
13. Την υπό στοιχεία Α.1147/25-6-2021 απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11-03-2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης
περιορισμού της διάδοσής του” (Α’ 55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 2783).
14. Την υπ’ αρ. 33332/27.05.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Παράταση προθεσμίας καταβολής των
δόσεων ενεργών ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών
επιχειρήσεων και εργοδοτών στο πλαίσιο των μέτρων
για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του
κορωνοϊού COVID -19» (Β’ 2229).
15. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
16. Την υπό στοιχεία ΥΣ.261/24-06-2021 εισήγηση του
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
17. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Παράταση καταβολής δόσεων
ρύθμισης εργοδοτών
Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της παρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών
ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών, απαιτητών έως
30/6/2021, καθώς και η προθεσμία όλων των επόμενων
μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατείνεται κατά
έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης
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καταβολής των δόσεων δεν υπολογίζονται πρόσθετα
τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της οικείας
ρύθμισης που αφορά η δόση.
Άρθρο 2
Δικαίωμα υπαγωγής
Στις διατάξεις του άρθρου 1 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
05/11/2020, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας 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 Κ.Α.Δ. στις 05/11/2020.
Άρθρο 3
Απώλεια ευεργετημάτων
1. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων ή
εργοδοτών του άρθρου 2 της παρούσας, μέρος ή όλοι,
τίθενται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας
τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και
στην περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του μέτρου
οι ανωτέρω επιχειρήσεις ή εργοδότες δεν διατηρούν τον
ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση καταβολής
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.
2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τη μορφή, το είδος
ή τη δραστηριότητά τους έχουν συγκεκριμένο χρόνο
λειτουργίας.
3. Στην έννοια του ιδίου αριθμού θέσεων εργασίας δεν
συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς από
την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιοδότησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σε περίπτωση τετραψήφιου Κ.Α.Δ., συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων
και οκταψήφιων. Σε περίπτωση πενταψήφιου, συμπεριλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες εξαψήφιων και οκταψήφιων. Σε περίπτωση εξαψήφιου, συμπεριλαμβάνονται
όλες οι κατηγορίες οκταψήφιων.
56.21
Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις
59.14
Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.90.10.07

77.39.19.03
79.90.32
82.30
85.51
85.52
85.59

88.10.11
90.01
90.02
90.04
91.01
92.00

93.11
93.12
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Υπηρεσίες πρόσβασης του κοινού στο
διαδίκτυο (σε χώρους που δεν παρέχονται τρόφιμα ή ποτά)
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων
Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά
κέντρα και εκθεσιακούς χώρους
Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών
εκθέσεων
Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση
Πολιτιστική εκπαίδευση
Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., με εξαίρεση
τις υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων
γλωσσών (85.59.11.02) και τις υπηρεσίες εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, εκτός μεταλυκειακής εκπαίδευσης
(85.59.13.03).
Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
Τέχνες του θεάματος
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις
τέχνες του θεάματος
Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και
συναφείς δραστηριότητες
Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων
Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα με
εξαίρεση τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης
μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (με
κερματοδέκτη) (92.00.12.02), τις υπηρεσίες λαχείων, παιχνιδιών με αριθμούς
και μπίνγκο (92.00.13),τις υπηρεσίες
τυχερών παιχνιδιών σε απ ευθείας (online) σύνδεση (92.00.14), τις άλλες υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών (92.00.19),
τις υπηρεσίες στοιχημάτων σε απ ευθείας (on-line) σύνδεση (92.00.21) και τις
υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ- ΠΟ, “Πάμε
ΣΤΟΙΧΗΜΑ” και ιπποδρομιακού στοιχήματος (92.00.29.01).
Εκμετάλλευση αθλητικών
εγκαταστάσεων
Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με
εξαίρεση υπηρεσίες που σχετίζονται με
την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες (93.19.13.03) και τις υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων (93.19.13.05)

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και
άλλων θεματικών πάρκων, με εξαίρεση
τις υπηρεσίες πάρκων ψυχαγωγίας και
θεματικών πάρκων (93.21.10) και τις
υπηρεσίες γουότερ παρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.) (93.21.10.01)
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Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και
ψυχαγωγίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών
(93.29.11.02), Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων
ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών
αναψυχής) (93.29.11.04), υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή και καθισμάτων
παραλιών (πλαζ) (93.29.11.05), υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής
(93.29.19.08) και τις υπηρεσίες συνοδούεμψυχωτή δραστηριοτήτων αναψυχής
(93.29.19.09).

94.99.16
96.09.19.12

37165
Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και ψυχαγωγικές ενώσεις
Υπηρεσίες ιερόδουλου

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02028343006210004*

