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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 13 
 
ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων - 
ελευθέρων επαγγελματιών 
 
Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 
(ΦΕΚ Β', 1077/27-03-2020) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα 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.» και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 
 
Με την ως άνω αναφερόμενη Υπουργική Απόφαση παρατείνεται για τους αυτοτελώς 
απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτοί ορίζονται στο 
άρθρο 2 του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν.4670/2020 (Α' 43), 
καθώς και για τους ασφαλισμένους με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια του πρώην ΟΓΑ, 
η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών ρυθμίσεων, που είναι απαιτητές έως 31/03/2020 
κατά τρεις (3) μήνες. Αντίστοιχα παρατείνεται και η προθεσμία όλων των επόμενων μηνιαίων 
δόσεων της κάθε ρύθμισης.  
 
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 τα ανωτέρω πρόσωπα έχουν δικαίωμα υπαγωγής στις 
διατάξεις της παρούσας εφόσον έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020, 
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που αναφέρεται στο συνημμένο στην υπ' αριθμ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 Υ.Α. πίνακα 
των κλάδων που πλήττονται, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
 
Επιπλέον στην παρ. 2 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται ότι δικαίωμα υπαγωγής έχουν και τα 
πρόσωπα που τυχόν ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα ή ασκούν παράλληλα 
και δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, εφόσον για μία από τις 
ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν στις 20/03/2020 ενεργό, κύριο ΚΑΔ που 
συμπεριλαμβάνεται στον προαναφερόμενο πίνακα. 
 
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, η δόση Μαρτίου θα έχει πλέον καταληκτική ημερομηνία 
καταβολής την 30/06/2020. Κατά το χρονικό διάστημα της προαναφερόμενης παράτασης δεν 
υπολογίζονται περαιτέρω πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις. 
Αντίστοιχα τροποποιούνται και οι καταληκτικές ημερομηνίες των επόμενων δόσεων (δόση 
Απριλίου 2020 και εντεύθεν) και κατά συνέπεια, η συνολική διάρκεια των συγκεκριμένων 
ρυθμίσεων παρατείνεται κατά τρεις μήνες. 
 
Κατά τα λοιπά, συνεχίζουν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε ρύθμισης. 
 
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΗΨΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 Υ.Α., μέχρι 31/08/2020 
αναστέλλεται η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων 
οφειλών. Τυχόν ήδη επιβεβλημένες κατασχέσεις και υποθήκες, διατηρούνται. 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α.Ο. 
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