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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

e-ΕΦΚΑ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  

  
 

 Αρ.Πρωτ:  
74095/Σ.20097/14.04.2020 
   
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 

    Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η   Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α    
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ  ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα Α΄ 

 Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

  

Ταχ.Δ/νση: Σατωβριάνδου18 10432 Αθήνα   
Πληροφορίες: Ελένη Δουλκερίδου Κοιν:  Ως ο συν/νος Πίνακας Διανομής 

                       Μαντώ Καλιαβού   
Τηλέφωνο:210-5285599, 598, 616, 617   
e-mail:tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr   
   

Θέμα: Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 

για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. 

 

Σχετικά: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 18 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΦΕΚ 75Α/30.03.2020). 

                2. Η αριθμ. πρωτ: Δ.15/Δ/οικ. 13994/339/3.4.2020 Υπουργική 

Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 18 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.03.2020 (Α΄ 75) «Μέτρα 

αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», 

διευρύνονται τα μέτρα στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας για  τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης.  

Ειδικότερα, για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους παρέχεται η δυνατότητα 

καταβολής  μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, κατά ποσοστό 

είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής 

τους. 

Με την πιο πάνω σχετική Υπουργική Απόφαση, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν, τη διαδικασία, το 

πεδίο εφαρμογής, τις προϋποθέσεις ένταξης, τις εξαιρέσεις καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια  

για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης. 

 

mailto:tm.eisf.mmisth@efka.gov.gr
ΑΔΑ: Ψ9ΙΨ465ΧΠΙ-9ΛΕ



2 

 

 

Για την ενιαία εφαρμογή από τις περιφερειακές υπηρεσίες e- ΕΦΚΑ, παρέχονται οι πιο κάτω 

διευκρινήσεις – οδηγίες: 

1. Πεδίο Εφαρμογής 

Στο πεδίο εφαρμογής της νέας ρύθμισης εμπίπτουν Ελεύθεροι Επαγγελματίες και 

Αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, 

συμπεριλαμβανομένων και ασφαλισμένων που έχουν  ενταχθεί στην Ειδική ασφαλιστική κατηγορία ή 

καταβάλλουν μειωμένες εισφορές λόγω μητρότητας (άρ.141 Ν.3655/2008).  

 
Στην ρύθμιση περί μειωμένης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 

δεν εντάσσονται ασφαλισμένοι που: 

− υπάγονται στην ασφάλιση του π.ΟΓΑ 

− εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής υπαγωγής στην ασφάλιση 

− εμπίπτουν στις διατάξεις περί προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης (άρθρο 18 ν.4387/2016 

όπως ισχύει). 

2. Προϋποθέσεις 

Το δικαίωμα καταβολής μειωμένων κατά 25% των εισφορών παρέχεται κατά περίπτωση: 

- Εισφορά Φεβρουαρίου 2020 

Εφόσον έχει καταβληθεί έως 10.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής, και έχει 

εξοφληθεί η εισφορά Ιανουαρίου, έως την ίδια ημερομηνία (λόγω ειδικής Διατραπεζικής 

Αργίας την 10.04.2020 και 13.04.2020 οι πληρωμές θα εισέλθουν την 14.04.2020 και θα 

είναι εμπρόθεσμες)  

- Εισφορά Μαρτίου 2020 

Εφόσον καταβληθεί έως 30.04.2020, ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής και, έως την ίδια 

ημερομηνία, καταβληθούν, κατά περίπτωση: 

Α. η εισφορά Ιανουαρίου 2020, στις περιπτώσεις που η ασκούμενη δραστηριότητα, βάσει 

του Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), ανήκει στις πληττόμενες (αρ. Γενικού 

Εγγράφου 68384/Σ.18354/01.04.2020 Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών) 

Β. οι εισφορές Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, εφόσον η δραστηριότητα δεν ανήκει στις 

πληττόμενες.  

3. Γενικά 

-  Η δυνατότητα καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών αφορά αποκλειστικά τις τρέχουσες 

ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020. 
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- Η μείωση κατά 25% εφαρμόζεται για το σύνολο των Κλάδων Ασφάλισης (Κλάδο Σύνταξης, 

Κλάδο Υγειονομικής Περίθαλψης) καθώς και για τους κλάδους οποιουδήποτε άλλου Φορέα για τον 

οποίο ο e-ΕΦΚΑ συνεσπράττει εισφορές. 

-  Τα γραμμάτια προείσπραξης Δικηγορικών Συλλόγων συνυπολογίζονται για την εξόφληση της 

μειωμένης κατά 25% εισφοράς, λογιζόμενα ως εμπρόθεσμη καταβολή. Επιπλέον ποσό από γραμμάτια 

συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή. 

-  Ελεύθεροι Επαγγελματίες / Αυτοαπασχολούμενοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση 

δικαιούνται καταβολής μειωμένων εισφορών για το τμήμα της εισφοράς που, ενδεχομένως, θα 

προκύψει ως διαφορά μεταξύ των εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και την κατηγορία 

κατάταξης. 

Τα ειδοποιητήρια πληρωμής, στις περιπτώσεις αυτές, θα εκδοθούν μετά τη διασταύρωση με τα στοιχεία 

εισφορών από τη μισθωτή απασχόληση και θα προσδιοριστούν οι ημερομηνίες εξόφλησης. 

- Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι, κατά τα ανωτέρω, εφόσον δεν καταβάλλουν   

τις ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2020, εντάσσονται αυτοδίκαια στο μέτρο της 

παράτασης καταβολής τους, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το 

αρ.πρωτ.68384/Σ.18354/01-04-2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών περί «Παράτασης 

καταβολής τρεχουσών  ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων εκκαθάρισης Φεβρουαρίου – Μαρτίου 

2020, μη μισθωτών ασφαλισμένων», εφόσον οι ασκούμενες δραστηριότητες εμπίπτουν στους 

πληττόμενους κλάδους (άρθρο 8 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 20.03.2020 (Α΄68). 

Για την εφαρμογή του ανωτέρω μέτρου θα ενημερωθείτε με νεότερη οδηγία. 

- Η καταβολή μειωμένου κατά 25% ποσού εισφοράς δεν είναι δεσμευτική. Οι δικαιούχοι ασφαλισμένοι 

έχουν τη δυνατότητα να καταβάλλουν το σύνολο του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας κατάταξής 

τους, όπως αυτή έχει οριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν.4670/2020 (Εγκύκλιος 3/2020).  

- Ως συντάξιμες αποδοχές, για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, στην 

περίπτωση καταβολής των εισφορών με τη μείωση 25%,  ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής 

εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, δια του συντελεστή 0,20. 

4. Ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών 

 Το ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών προσαρμόστηκε για την εφαρμογή της 

προβλεπόμενης ρύθμισης, παρέχοντας δυνατότητα διπλής επιλογής καταβολής, ολόκληρου του ποσού 

της κατηγορίας και μειωμένου κατά 25%.  

Οι επιμέρους ενότητες του ειδοποιητηρίου διαμορφώθηκαν ως εξής: 

− στοιχεία του ασφαλισμένου 

− επιλεγείσα κατηγορία – μείωση εισφορών λόγω μητρότητας 

− ανάλυση, ανά κλάδο, της εισφοράς 
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− πληρωτέο ποσό με απεικόνιση δύο επιλογών και 

− κωδικός εντολής πληρωμής μηνιαίας εισφοράς, κατά τα γνωστά. 

Επισημαίνεται ότι και οι δύο επιλογές καταβολής, μειωμένου ή ολόκληρου ποσού, 

πραγματοποιούνται με τον ίδιο κωδικό πληρωμής που δημιουργήθηκε για εισφορές μετά την 

01.01.2020. 

Με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων να ενημερωθεί το προσωπικό 

αρμοδιότητάς σας. 

 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
 Ε.Φ.Κ.Α. 

  

Ακριβές αντίγραφο ΧΡΗΣΤΟΣ  ΧΑΛΑΡΗΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

  

Α.ΚΑΠΡΑΛΟΥ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών  Ασφαλίσεων 

Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

asfmis@ggka.gr 

2.  ΕΤΕΑΕΠ Φιλελλήνων 13-15, 105 57 

3. Γ.Σ.Ε.Ε. 

28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 

info@gsee.gr 

4. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 

Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 

pol@otenet.gr 

5. ΗΔΙΚΑ Α.Ε  

Λυκούργου 10, 10 591 Αθήνα 

6. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 

Πατησίων 12, Αθήνα 

7. Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιριών και ΕΠΕ 

Πανεπιστημίου 16, 106 72 Αθήνα 

8. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Μητροπόλεως 12-14, 105 63 Αθήνα 

9. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 

Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα 

10. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα 

11. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 

Ιουλιανού 42-46, 104 34 Αθήνα 

12. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου 

Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα 
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