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Α. Αναστολές συμβάσεων εργασίας Φεβρουαρίου 2021 
Με την πρόσφατη υπ’ αριθμ. 4374/131/30.01.2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
345/B’/31.01.2021) διευκρινίζεται ο χρόνος και ο τρόπος αναγγελίας των 
αναστολών των συμβάσεων εργασίας για το μήνα Φεβρουάριο. Ειδικότερα: 
 
Επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με κρατική εντολή 

 υποχρεούνται να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας του 

προσωπικού τους μέχρι τις 28.02.2021. 

 για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεων απαγορεύονται 

οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και εάν αυτές 

πραγματοποιηθούν, θα είναι άκυρες. 

Πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ  

 μπορούν να θέσουν σε αναστολή μέρος ή ολόκληρο το προσωπικό 

τους μέχρι τις 28.02.2021. 

 για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή των συμβάσεων απαγορεύονται 

οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και εάν αυτές 

πραγματοποιηθούν, θα είναι άκυρες. 

 μετά το πέρας της αναστολής υποχρεούνται να διατηρήσουν τον ίδιο 

αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας για 

χρονικό διάστημα ίσο με το χρονικό διάστημα της αναστολής. 

Προβλέπεται η υποχρέωση προαναγγελίας των συμβάσεων εργασίας, οι οποίες 
τέθηκαν σε αναστολή τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξης της 
αναστολής. Ειδικά για τις συμβάσεις εργασίας που τίθενται σε αναστολή από 
01.02.2021 έως και 05.02.2021, οι υπεύθυνες δηλώσεις προαναγγελίας πρέπει 
να υποβληθούν εντός του πρώτου πενθημέρου του Φεβρουαρίου. 
 
Β. Νέος τρόπος υπολογισμού και δήλωσης εισφορών επικουρικής ασφάλισης 
μισθωτών μηχανικών 

http://www.deloitte.gr/


Με την Εγκύκλιο ΕΦΚΑ 8/2021, η οποία εκδόθηκε την 28η Ιανουαρίου 2021, 
καθορίζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού και δήλωσης των εισφορών 
επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην ΑΠΔ. Συγκεκριμένα: 
 

 Από 01.01.2020, οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών 

μηχανικών θα υπολογίζονται πλέον επί ασφαλιστικών κλάσεων. 

Ειδικότερα, οι μισθωτοί μηχανικοί κατατάσσονται σε τρεις (3) 

ασφαλιστικές κατηγορίες ως εξής: 

 

 Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς βαρύνουν 50% 

τον εργοδότη και 50% τον ασφαλισμένο. 

 Η απεικόνιση στην ΑΠΔ των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών 

μηχανικών, θα ισχύσει από τη μισθολογική περίοδο Ιανουαρίου 2021. 

 Για το χρονικό διάστημα από 01.01.2020 έως 30.06.2020 όλοι οι 

ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική 

κατηγορία.   

 Για το χρονικό διάστημα από 01.07.2020 και εφεξής οι ασφαλισμένοι 

επιλέγουν την ασφαλιστική τους κατηγορία.  

 Για τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθολογικών 

περιόδων του 2020, θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες από τον 

ΕΦΚΑ. 

Ασφαλιστική Κατηγορία Ποσό (σε €) μηνιαίας 
εισφοράς επικουρικής 

ασφάλισης (01.01.2020- 
31.05.2022) 

Ποσό (σε €) μηνιαίας 
εισφοράς επικουρικής 

ασφάλισης (από 
01.06.2022) 

1η 42 39 

2η 51 47 

3η 61 56 
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If you no longer wish to receive emails on this topic, please send an email to the 
sender with the word “Unsubscribe” in the subject line. 
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