
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. Δ.15/Δ΄/49300/1927 
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των 

ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-

εργοδότες τουριστικών καταλυμάτων δωδεκά-

μηνης λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

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

προστέθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 

(Α΄ 214). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου  123Α του 

ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση 
της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, 
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, συνεισφορά Δημοσίου 
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών 
λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 148), όπως αυτό προστέθηκε με 
το άρθρο 69 του ν. 4745/2020 (Α΄ 214), και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.  4270/2014 «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)  - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143), και ιδίως τις διατάξεις της περ. ιβ΄ 
του άρθρου 20.

3. 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.

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

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Kώδικα Nομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

7. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

10. 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).

11. Τις διατάξεις του άρθρου  7 του π.δ.  84/2019 
«Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδι-
κών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουρ-
γείων» (Α΄ 123).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805).

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9-7-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

14. Το υπ’ αρ. οικ.49112/2701/30-11-2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, βάσει της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς αφορά διευκρινίσεις διαδικαστι-
κού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:

1. Για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποι-
ούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, είτε 
ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, όπως 
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 
(Α΄ 155), όπως ισχύει, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο 
το  έτος [δώδεκα (12) μήνες ετησίως], και συγκεκρι-
μένα για όσες από τις ανωτέρω επιχειρήσεις-εργοδότες 
απαγορεύθηκε η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας 
αρχής τον Μάρτιο του 2020 και εδύναντο να επαναλει-
τουργήσουν την 01-06-2020, οι ασφαλιστικές εισφορές 
εργοδότη καταβάλλονται στο σύνολό τους από τον 
κρατικό προϋπολογισμό, για το χρονικό διάστημα από 
1-9-2020 έως 31-12-2020, εφόσον οι ανωτέρω επιχει-
ρήσεις-εργοδότες κατά το χρονικό διάστημα από τον 
Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμη-
λότερα ακαθάριστα έσοδα κατά τουλάχιστον εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του έτους 2019.

Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων-εργοδοτών με κύριο 
και δευτερεύοντα ΚΑΔ, για την υπαγωγή στην παρούσα, 
η ανωτέρω προβλεπόμενη μείωση των ακαθάριστων 
εσόδων ελέγχεται για τον ΚΑΔ που συνδέεται με τη λει-
τουργία τουριστικού καταλύματος.

2. Η ως άνω επιδότηση των ασφαλιστικών εργοδοτι-
κών εισφορών αφορά στο σύνολο των κλάδων ασφά-
λισης για τους οποίους, βάσει γενικών, ειδικών ή κατα-
στατικών διατάξεων, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης 
του προσωπικού που απασχολείται στις επιχειρήσεις-
εργοδότες της παρ. 1.

3. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 προσδιορίζο-
νται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 
Το σχετικό αρχείο διαβιβάζεται στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) προκειμένου να καθορι-
στούν οι επιχειρήσεις-εργοδότες που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις υπαγωγής στην παρούσα βάσει των τιθέμε-
νων οικονομικών κριτηρίων της παρ. 1 και ακολούθως 
η Α.Α.Δ.Ε. αποστέλλει στον e-ΕΦΚΑ τα σχετικά στοιχεία,

4. α. Για τον e-ΕΦΚΑ οι επιχειρήσεις-εργοδότες της 
παρ. 1 καταχωρίζουν στα σχετικά πεδία της Αναλυτικής 
Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) της οικείας μισθολογικής 
περιόδου, σύμφωνα με τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης, 
για το χρονικό διάστημα από 1-9-2020 έως 31-12-2020, 
το ποσό της επιδότησης των εργοδοτικών εισφορών, 
το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 100% των εργοδοτικών 
εισφορών. Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών 
πεδίων ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του e-ΕΦΚΑ.

β. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 που παράλ-
ληλα εντάσσονται στο μηχανισμό ενίσχυσης της απα-
σχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», καταχωρίζουν στην ΑΠΔ της 
οικείας μισθολογικής περιόδου, με ειδικό τύπο αποδο-
χών, τις ονομαστικές αποδοχές των εργαζόμενων που 
εντάσσονται στον ανωτέρω μηχανισμό και για το χρο-
νικό διάστημα ένταξης κάθε εργαζόμενου σε αυτόν, τις 

ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) που 
αντιστοιχούν στις ονομαστικές αποδοχές σύμφωνα με 
τα ισχύοντα πακέτα κάλυψης.

Στα σχετικά πεδία της ΑΠΔ της οικείας μισθολογικής 
περιόδου καταχωρίζονται:

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

ii. το ποσό της επιδότησης των ασφαλιστικών εισφο-
ρών εργαζόμενου, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό εκατό 
τοις εκατό (100%) των εισφορών ασφαλισμένου που 
αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμε-
νοι εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και δεν 
απασχολούνται.

Οι λεπτομέρειες συμπλήρωσης των σχετικών πεδίων 
των ΑΠΔ καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
e-ΕΦΚΑ.

γ. Κατά την έκδοση της ταυτότητας πληρωμής των 
εισφορών της οικείας μισθολογικής περιόδου υπολογί-
ζεται το ύψος των απαιτητών ασφαλιστικών εισφορών 
των οποίων υπόχρεος καταβολής είναι η επιχείρηση-
εργοδότης.

Σε περίπτωση που η ΑΠΔ έχει ήδη υποβληθεί από τον 
εργοδότη μέχρι την ισχύ της παρούσας, τα σχετικά ποσά 
επιδότησης καταβάλλονται απευθείας στον e-ΕΦΚΑ από 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και 
η επιχείρηση-εργοδότης καταβάλλει μόνο τις ασφαλι-
στικές εισφορές ασφαλισμένου. Τυχόν ποσά που έχουν 
καταβληθεί από την επιχείρηση-εργοδότη, ενταγμένη 
στις διατάξεις του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020, και 
αφορούν σε εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που 
έχουν περιληφθεί στην ανωτέρω ΑΠΔ, οι οποίες βαρύ-
νουν και καταβάλλονται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, παραμένουν ως πιστωτικό υπόλοιπο στον e-ΕΦΚΑ 
και συμψηφίζονται με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων 
μισθολογικών περιόδων.

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

ε. Τα δεδομένα που καταχωρίζονται στις ΑΠΔ για τον 
e-ΕΦΚΑ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα 
των στοιχείων απασχόλησης που δηλώνονται, καθώς 
και η ορθότητα των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν 
δηλωθεί στις ΑΠΔ βάσει των στοιχείων απασχόλησης, 
με τις οποίες βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, 
και όπου απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται από τον 
e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβο-
λής εισφορών και βεβαιώσεις οφειλής.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες της παρ. 1 της παρού-
σας απόφασης που κάνουν χρήση των μέτρων επιδό-
τησης ασφαλιστικών εισφορών, υποχρεούνται για την 
περίοδο από 1-9-2020 έως 31-12-2020 να διατηρήσουν 
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τον ίδιο αριθμό προσωπικού που είχαν την 31-8-2020 και 
σε περίπτωση καταγγελίας συμβάσεων εργασίας, αυτή 
είναι άκυρη. Στην έννοια του ίδιου αριθμού προσωπικού 
δεν συμπεριλαμβάνονται οι αποχωρούντες οικειοθελώς 
από την εργασία τους, οι αποχωρούντες λόγω συνταξιο-
δότησης, οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των οποίων 
η σύμβαση εργασίας λήγει μετά την 1-9-2020, οι εργα-
ζόμενοι που την 31-8-2020 βρίσκονταν σε αναστολή και 
οι περιπτώσεις λύσεως της συμβάσεως εργασίας λόγω 
θανάτου του εργαζομένου.

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Εργασίας και
Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02057152412200004*

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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