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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς
και τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20
του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

2

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).

3

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 βάσει του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ.15/Δ’/882/51
(1)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης, ξεναγούς
και τουριστικούς συνοδούς βάσει του άρθρου 20
του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4722/
2020 «Κύρωση: α) της από 10.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού Συστήματος
Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού
COVID-19, στήριξης της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (Α’ 157) και
β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έκτακτα μέτρα για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και
την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών
μονάδων, τη στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων
και της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της Γενικής

Αρ. Φύλλου 986

Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19,
καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας
που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161) και άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων» (Α’ 177).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 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.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123).
12. Την υπ΄ αρ. οικ. 43110/1078/21-10-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μέτρα στήριξης επαγγελματιών
της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών
συνοδών» (Β’ 4702).
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13. Το υπ’ αρ. οικ. 728/49/11-1-2021 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 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).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών
των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, των ξεναγών, των τουριστικών
συνοδών, καθώς και των αποφοίτων εντός του 2019 από
τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.10.2020,
βάσει του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), ορίζεται
ως εξής:
1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της
τέχνης και του πολιτισμού, οι ξεναγοί, οι τουριστικοί συνοδοί, καθώς και οι απόφοιτοι εντός του 2019 από τη διετούς φοίτησης σχολή ξεναγών που διαθέτουν ξεναγική
ταυτότητα, της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020
(Α’ 177), ως προς την ασφάλισή τους βάσει του ανωτέρω άρθρου εξακολουθούν να υπάγονται στους κλάδους
ασφάλισης στους οποίους προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με
τις ανωτέρω ιδιότητες.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά
συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των
λοιπών συναρμόδιων φορέων.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού
της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177), για
25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο όριο μηνιαίως,
με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους κατά την τελευταία
περίοδο απασχόλησής τους με την ιδιότητα της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει προγενέστερη
ασφάλιση με την ιδιότητα της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4722/2020 (Α’ 177), η ως άνω ασφάλιση γίνεται
στους κλάδους ασφάλισης και με το πακέτο κάλυψης
που αντιστοιχεί στην ιδιότητα για την οποία υπάγονται
στο άρθρο 20 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).
4. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών
ορίζεται η 31.5.2021.
5. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό

Τεύχος B’ 986/12.03.2021

προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει
ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 4722/2020 (Α’ 177), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό
Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.15/Δ’/54407/2118
(2)
Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των
ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 121 του
ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 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.
4. Τις διατάξεις του ν. 4651/2019 «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2020» (Α’ 209).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων»
(Α’ 123).
12. Την υπ΄ αρ. οικ.1683/45/14-1-2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Όροι και προϋποθέσεις ένταξης στα
μέτρα στήριξης επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020»
(Β’ 112)
13. Το υπ’ αρ. οικ. 54465/3031/31-12-2020 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, βάσει της περ. ε 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).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό καθώς αφορά διευκρινίσεις διαδικαστικού χαρακτήρα, αποφασίζουμε:
Η διαδικασία κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών
των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της
τέχνης και του πολιτισμού βάσει των παρ. 1, 2 και 5 του
άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ορίζεται ως εξής:
1. Οι καλλιτέχνες, δημιουργοί και επαγγελματίες της
τέχνης και του πολιτισμού της παρ. 1 του άρθρου 121
του ν. 4764/2020 (Α’ 256) ως προς την ασφάλισή τους
βάσει του ανωτέρω άρθρου εξακολουθούν να υπάγονται
στους κλάδους ασφάλισης στους οποίους προέκυπτε
υποχρέωση ασφάλισης κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με τις ανωτέρω ιδιότητες.
2. Για κάθε μηνιαία μισθολογική περίοδο παράγεται
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνεργασία με τον e-ΕΦΚΑ, αυτοτελής Αναλυτική
Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα πληροφοριακά
συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του ΟΑΕΔ και των
λοιπών συναρμόδιων φορέων.
3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
αναλαμβάνει την καταβολή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη), υπολογιζόμενων επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού
σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), για 25 ημερομίσθια ασφάλισης κατ’ ανώτατο
όριο μηνιαίως, με το ίδιο πακέτο κάλυψης βάσει του
οποίου υπολογίζονταν οι ασφαλιστικές εισφορές τους
κατά την τελευταία περίοδο απασχόλησής τους με την
ιδιότητα του καλλιτέχνη, δημιουργού και επαγγελματία
της τέχνης και του πολιτισμού.
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4. Ως τελική ημερομηνία παραγωγής των οικείων ΑΠΔ
και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών
ορίζεται η 14.5.2021.
5. Τα μηνιαία στοιχεία των απαιτητών ασφαλιστικών
εισφορών που βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό
προσδιορίζονται βάσει των υποβληθεισών ΑΠΔ από το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο προκύψει
ότι τα ως άνω πρόσωπα δεν είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 του άρθρου 121 του
ν. 4764/2020 (Α’ 256), οι καταβληθείσες ασφαλιστικές
εισφορές επιστρέφονται από τον e-ΕΦΚΑ στο Ελληνικό
Δημόσιο και ακυρώνονται οι σχετικές ημέρες ασφάλισης.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.15/Δ’/8759/343
(3)
Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018 και 2019 βάσει του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 231).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 71 του
ν. 4756/2020 «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές
ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων»
(Α’ 235), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 114 του
ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς,
την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256).
2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98),
σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
3. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168).
4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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5. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
6. Την υπό στοιχεία οικ. 32081/Δ1.10120/6-8-2020
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Παναγιώτη Τσακλόγλου» (Β’ 3314).
7. Το υπ’ αρ. 7610/362/19-2-2021 εισηγητικό σημείωμα
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 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).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις στον
προϋπολογισμό έτους 2021 των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, διότι μετακυλίεται εντός του έτους 2021 η
είσπραξη των εισφορών από την συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων, αποφασίζουμε:
Η προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), όπως συμπληρώθηκε
με το άρθρο 114 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), για την κα-

Τεύχος B’ 986/12.03.2021

ταβολή των δόσεων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου
που έχουν προκύψει από την εκκαθάριση ασφαλιστικών
εισφορών ετών 2017, 2018 και 2019 αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών με πολλαπλή ή μη
δραστηριότητα και προσώπων που υπάγονται στην
ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ παρατείνεται, και η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι 30/6/2021.
Οι επόμενες δόσεις της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου
καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
επόμενου μήνα.
Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιαδήποτε στάδιο, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των
δόσεων της παρ. 1 του ανωτέρω άρθρου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Μαρτίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ
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