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Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ  & 
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:  Σατωβριάνδου 18
                              104  32 Αθήνα
Πληροφορίες: Αναστασία  Κοσμέα
Αριθ. τηλ.:   210 52 85 639,536                       
                    210 52 85 642,615 
E – mail:d.eisf.misth@efka.gov.gr

 Αθήνα:  31/07/2020

  

ΠΡΟΣ: 
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  173837

ΘΕΜΑ: «Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής  
υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών 
εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για :
α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ,
β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους 
ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και
γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι 
επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από 
εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

 Με την υπ. αρ. 273/Συν.23/30.07.2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του e-ΕΦΚΑ παρατείνεται μέχρι 31/08/2020 η προθεσμία 
ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου, αποκλειστικά για τις 
κάτωθι κατηγορίες εργαζομένων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
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α) Eργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ 
(άρθρο 31 ν. 4690/2020).

β) Εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους 
ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 (άρθρο 32 ν. 
4690/2020).

γ) Εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι   
επαναπροσλήφθησαν τον Ιούνιο 2020 με μερική απασχόληση από εργοδότες του 
τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 ν. 4690/2020).

   Οδηγίες για την ασφαλιστική τακτοποίηση των ανωτέρω θα παρασχεθούν με 
νεώτερο εγγραφό μας, μετά την έκδοση των κατ’εξουσιοδότηση από τις ως άνω 
διατάξεις Υπουργικών Αποφάσεων, που θα εξιδικεύσουν, μεταξύ άλλων, θέματα 
απεικόνισης της ασφάλισης τους στις ΑΠΔ.

   Επισημαίνεται οτι, η εν λόγω παράταση δεν αφορά εργαζόμενους λοιπών 
κατηγοριών, πέραν των προαναφερομένων, για τους οποίους οι εργοδότες τους 
πρέπει να υποβάλουν τις ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου Ιουνίου 2020 και να 
καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας (μέχρι 31/07/2020).

 

                                    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 
                                                     ΕΙΣΦΟΡΩΝ  e-Ε.Φ.Κ.Α.

                                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΑΠΑΚΗΣ

 
                     

               Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του αυτοτελούς Τμήματος 
            Διοικητικής Μέριμνας

      
         ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
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