
 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

                                                                                                    Δελτίο Σφπου 

                                                                                               Ακινα  02-04-2020 

 

Γιάννησ Βροφτςησ: «Επιςτρζφουμε άμεςα 43,5 εκ ευρώ ςε 51.617 ελεφθερουσ 

επαγγελματίεσ, αγρότεσ και αυτοτελώσ απαςχολοφμενουσ» 

 

Το Τπουργείο Εργαςίασ και Κοινωνικών Τποθζςεων και θ Διοίκηςη του e-ΕΦΚΑ, 

ανταποκρινόμενοι ςτθ δφςκολθ ςυγκυρία που αντιμετωπίηουν οι αςφαλιςμζνοι ελεφκεροι 

επαγγελματίεσ, αγρότεσ και αυτοτελώσ απαςχολοφμενοι λόγω του COVID-19, προχωροφν 

ςτθν αφξηςη τησ ρευςτότητασ τησ αγοράσ μζςω τησ άμεςησ επιςτροφήσ 43.533.301 

εκατομμυρίων  ευρώ ςε 51.617 εξ αυτών. 

Τα ποςά αυτά αποτελοφν υπόλοιπα από τθν εκκακάριςθ των αςφαλιςτικών ειςφορών 

ζτουσ 2018 για δικαιοφχουσ που δεν διλωςαν τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ λογαριαςμοφ 

(IBAN) ζωσ το Νοζμβριο του 2019, ώςτε να πραγματοποιθκεί θ επιςτροφι. 

Με τθ ςυνικθ διαδικαςία θ επιςτροφι τουσ κα ιταν εφικτι μετά τθν εκκακάριςθ των 

αςφαλιςτικών ειςφορών του ζτουσ 2019 ςτο τζλοσ του χρόνου, όμωσ το Υπουργείο 

Εργαςίασ και θ διοίκθςθ του e-ΕΦΚΑ επιςπεφδουν κατά πολφ τθ διαδικαςία και 

αποδεςμεφουν τθν επιςτροφι των ανωτζρω ποςών από τθν εκκακάριςθ των αςφαλιςτικών 

ειςφορών του ζτουσ 2019.  

Οι αςφαλιςμζνοι αποκτοφν άμεςα τθ δυνατότθτα καταχώρθςθσ των ςτοιχείων του 

τραπεηικοφ τουσ λογαριαςμοφ είτε ςτθν ιςτοςελίδα του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr επιλογι 

Αςφαλιςμζνοι ->Ηλεκτρονικζσ Υπθρεςίεσ -> Ατομικά Στοιχεία) είτε και μζςω αντίςτοιχων 

επιλογών ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα www.gov.gr  

Για 40.163 αςφαλιςμζνουσ που δεν ζχουν εκκρεμότητα από τισ ειςφορζσ Ιανουαρίου 

2020, θ καταβολι ςτουσ λογαριαςμοφσ τουσ των ποςών που τουσ αντιςτοιχοφν κα γίνει τθν  

Πζμπτη 9 Απριλίου, εφόςον καταχωριςουν τα ςτοιχεία του τραπεηικοφ τουσ λογαριαςμοφ 

μζχρι τθν Τρίτθ 7 Απριλίου. Για τουσ υπόλοιπουσ 11.494 αςφαλιςμζνουσ θ καταβολι κα 

γίνει τθν Πζμπτθ 23 Απριλίου, ώςτε να προθγθκεί θ επεξεργαςία τθσ οφειλισ τουσ από τισ 

ειςφορζσ Ιανουαρίου 2020. Τθν ίδια θμερομθνία κα καταβλθκοφν και τα ποςά ςε όςουσ 

από τουσ 40.163 αςφαλιςμζνουσ τθσ πρώτθσ κατθγορίασ δεν διλωςαν εγκαίρωσ τα 

ςτοιχεία του λογαριαςμοφ τουσ. Προχπόκεςθ για τθν καταβολι τθσ 23 Απριλίου είναι θ 

διλωςθ των ςτοιχείων τραπεηικοφ λογαριαςμοφ μζχρι 21 Απριλίου 2020.   
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