
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. οικ. 6789/309 
Επέκταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρυθμί-

σεων επιχειρήσεων και εργοδοτών για τις οποίες 

είχε χορηγηθεί παράταση προθεσμίας καταβο-

λής στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώ-

πιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού 

COVID -19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της από 11.03.2020 Πρά-

ξης 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 άρ-
θρο 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 κατεπεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής 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 ν. 4762/2020 «Κύρωση του κρατι-
κού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021» (Α’ 251).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’  168), όπως ισχύει.

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

9. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’  192), όπως ισχύει.

10. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύ-
σταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών 
Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’  123).

12. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. Την υπό στοιχεία A.1015/25-01-2021 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των λεπτομε-
ρειών 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 τροποποι-
ήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76)» (Β’ 246).

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

15. Την υπό στοιχεία οικ.159/15/29.01.2021 ΓΔ2 ει-
σήγηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Το γεγονός ότι με την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επέκταση καταβολής δόσεων
ρύθμισης εργοδοτών

Για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες του άρθρου 2 της πα-
ρούσας, η προθεσμία καταβολής των δόσεων ενεργών 
ρυθμίσεων, οι οποίες είναι απαιτητές μέχρι τη δημοσί-
ευση της παρούσας, καθώς και η προθεσμία όλων των 
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επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης, παρατεί-
νεται κατά έναν (1) μήνα. Κατά το χρονικό διάστημα της 
παράτασης καταβολής των δόσεων, δεν υπολογίζονται 
πρόσθετα τέλη, τόκοι και λοιπές προσαυξήσεις και επι-
βαρύνσεις. 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 ενερ-
γού κατά την 05/11/2020 κωδικού δευτερεύουσας δρα-
στηριότητας, από τους αναφερόμενους στο συνημμένο 
πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πα-
ρούσας, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλω-
ση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 είναι 
μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν 
στον κύριο ΚΑΔ 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 σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται όταν συντρέχει 
αντικειμενική αδυναμία εκπλήρωσής της, όπως σε πε-
ριπτώσεις 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 συνταξιοδό-
τησης ή θανάτου καθώς και οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου των οποίων η σύμβαση εργασίας τους λήγει κατά 
τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Εργασίας και
Υπουργός Οικονομικών Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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