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ΤΜΗΜΑ
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ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 30
ΠΡΟΣ
Όλα τα Υποκ/τα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.
Τμήματα Εσόδων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Ως ο συνημμένος Πίνακας
Διανομής

ΘΕΜΑ:
«Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας σε δικαιούχους
επιχορηγήσεων
από
εθνικούς
πόρους
ή
συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 4380/2016
(ΦΕΚ 66 Α’) Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της και της Δημοκρατίας
της Μολδαβίας και άλλες διατάξεις και με δεδομένο ότι η υπ’ αριθ. σχετική
215/2016 ατομική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., έγινε δεκτή από τον
Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(όπως μας γνωστοποιήθηκε με το από 25/08/2016 έγγραφο του αρμοδίου
Υπουργείου), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Με την παράγραφο (1) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι :

«Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και τα
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις
Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την
επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 4182/2013 (Α’ 185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται.
Για την είσπραξη των προαναφερθεισών επιχορηγήσεων χορηγείται
αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση
των διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες
οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.»

Κατά συνέπεια στους εργοδότες που εμπίπτουν στην ανωτέρω διάταξη,
ήτοι Δήμους, Περιφέρειες και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου αυτών,
επιχειρήσεις του άρθρου 252 του ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων),
όπως ισχύει καθώς και τις επιχειρήσεις των Περιφερειών του άρθρου 194 του ν.
3852/2010, για την είσπραξη των επιχορηγήσεων (από εθνικούς πόρους ή
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συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την επίτευξη
κοινωφελούς σκοπού) θα χορηγείτε κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί
έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας( σχετ. Εγκ.97/2011)
χειρόγραφη ενημερότητα, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές
(που ενδέχεται να προέρχονται από μη ληφθείσες επιχορηγήσεις) και μόνο για την
είσπραξη της επιχορήγησης προς την Υπηρεσία επιχορήγησης.
Για την ανάγκη υλοποίησης και την κοινή αντιμετώπιση από τα αρμόδια
Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σας κοινοποιούμε στα συνημμένα και έντυπο
Βεβαίωσης
Ασφαλιστικής
Ενημερότητας
με
ένδειξη
<Για
είσπραξη
επιχορηγήσεων
από
εθνικούς
πόρους
η
συγχρηματοδοτούμενα
Υπηρεσίες
προγράμματα Ε.Ε.> η οποία θα απευθύνεται μόνο για τις
επιχορήγησης και αποκλειστικά και μόνο για την είσπραξη της επιχορήγησης,
εφόσον αυτό δηλώνεται από την αιτούσα την ασφαλιστική ενημερότητα υπηρεσία
του Δήμου ή της Περιφέρειας, ενώ στην αιτιολογία θα αναφέρεται,
αποκλειστικά για την είσπραξη των επιχορηγήσεων που λαμβάνουν οι Δήμοι ή οι
Περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα αυτών, από εθνικούς πόρους ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της ευρωπαϊκής ένωσης, σύμφωνα με παρ. 1
άρθρου πέμπτου ν.4380/2016.
Η ισχύς της εν λόγω Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας θα είναι ως
την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή της.
Β. Με την παράγραφο (2) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι :
«Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 252 του
Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει σήμερα και για τις επιχειρήσεις
Περιφερειών του άρθρου 194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν
επιχορηγήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε., κατά
παρέκκλιση του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών
εισφορών τους, η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του
επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία
χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση – συνδρομή. Για τη διαπίστωση
της εμπρόθεσμης ή μη καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από
την επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.»
Κατά συνέπεια για τις ανωτέρω επιχειρήσεις, για τις ασφαλιστικές εισφορές
που προκύπτουν από την ασφαλιστική τακτοποίηση των απασχολουμένων τους,
κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, ως καταληκτική
ημερομηνία καταβολής των εισφορών ορίζεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από την υπηρεσία
χρηματοδότησης η σχετική αντίστοιχη επιχορήγηση – συνδρομή.
Τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη που θα προκύπτουν από Πράξεις Επιβολής
Πρόσθετων Τελών (ΠΕΠΤ), θα πρέπει με ενέργειες του αρμόδιου Υποκαταστήματος,
οίκοθεν να ακυρώνονται ή να μειώνονται αναλόγως, εφόσον δεν πρόκειται για το
συνολικό ποσό, με αιτιολογία κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου
πέμπτου του ν.4380/2016.
Σε περίπτωση που τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη δεν έχουν καταλογιστεί
με πράξη και οι αναλογούσες εισφορές καταβληθούν μετά από Πράξη Επιβολής
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Εισφορών, θα πρέπει με Υπηρεσιακό Σημείωμα από το αρμόδιο Υποκατάστημα προς
την Ταμειακή Υπηρεσία (ΚΕΑΟ), να ζητηθεί η εξόφληση μόνο της κύριας εισφοράς,
κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο της
υπηρεσίας επιχορήγησης, κατά συνέπεια η εξόφληση θα πραγματοποιείται χωρίς τα
αναλογούντα πρόσθετα τέλη. Η απαλλαγή με βάση τα ανωτέρω θα συντρέχει
εφόσον από την Υπηρεσία χρηματοδότησης προκύπτει εγγράφως ότι ο (δικαιούχος)
φορέας επιχορηγήθηκε για την υλοποίηση του προγράμματος που εκτελεί, με
ρητή μνεία της ημερομηνίας καταβολής της επιχορήγησης συνόλου ή τμήματος
αυτής.
Γ. Με την παράγραφο (3) του άρθρου πέμπτου ορίζεται ότι :
«Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης βεβαίωσης
μη οφειλής από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατά το χρονικό διάστημα δήλωσης και
ασφάλισης του προσωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορηγείται βεβαίωση μη
οφειλής, με την προϋπόθεση της τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων
χορήγησης αυτής.»
Κατά συνέπεια, στις ανωτέρω επιχειρήσεις – φορείς του Δημόσιου
Τομέα, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκδοσης Β.Α.Ε., (σχετ, Εγκ.
97/2011) θα χορηγείται με τη χειρόγραφη διαδικασία Βεβαίωση Ασφαλιστικής
Ενημερότητας κατά τα γνωστά, χωρίς να εξετάζονται τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές
από ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν και οφείλονται από μη ληφθείσες
επιχορηγήσεις από την αρμόδια Υπηρεσία επιχορήγησης, για όλο το χρονικό
διάστημα που είναι απαιτητές οι οφειλόμενες εισφορές και εφόσον συντρέχουν οι
λοιπές προϋποθέσεις ( παρ. 2 άρθρου πέμπτου ν.4380/2016).
Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω, για τη διαπίστωση ή μη της υποχρέωσης
καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν από την
ασφαλιστική τακτοποίηση απασχολουμένων των φορέων ή επιχειρήσεων που
εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις, για την υλοποίηση προγραμμάτων για την
επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, εφόσον αυτές (εισφορές) εξοφλούνται από
επιχορηγήσεις που λαμβάνουν από εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει η αρμόδια Υπηρεσία
χρηματοδότησης να επιβεβαιώνει τη ληφθείσα ή ελλείπουσα επιχορήγηση
και την περίοδο που αφορά.
Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις τμηματικής απόδοσης της επιχορήγησης,
θα πρέπει να επιβεβαιώνεται η περίοδος αναφοράς, το ποσό του τιμήματος και η
ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης, ώστε να τύχουν εφαρμογής όσα
παραθέσαμε για την κατά παρέκκλιση χορήγηση Β.Α.Ε. σε φορείς που εμπίπτουν στο
πλαίσιο εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά παρέκκλιση των γενικών διατάξεων
και κατ’ εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων ( άρθρου πέμπτου ν.4380/2016)
Β.Α.Ε χορηγείται στους Δήμους και στις Περιφέρειες, για την είσπραξη των
επιχορηγήσεων, εξυπακούεται ότι στην περίπτωση που έχουν χαρακτηριστεί με
σχέση εργοδότη (συνυπεύθυνοι κ.λ.π.) με Αριθμό Μητρώου Εργοδότη των
αναφερόμενων επιχειρήσεων στις εν λόγω διατάξεις για την χορήγηση της Β.Α.Ε θα
λαμβάνονται υπ’ όψιν οι προϋποθέσεις χορήγησης κατ εφαρμογή των διατάξεων του
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άρθρου πέμπτου ν.4380/2016 για τις επιχειρήσεις αυτές, ώστε να χορηγείται η
Β.Α.Ε.
Ενώ στις επιχειρήσεις αυτών όπως ανωτέρω περιγράφεται (τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου 194
του ν. 3852/2010) χορηγείται Β.Α.Ε για κάθε χρήση, εφόσον συντρέχουν οι
προϋποθέσεις όπως παραπάνω περιγράφονται (παρ. 2 & 3 άρθρου πέμπτου
ν.4380/2016).
Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

Συν: 3 φύλλα

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1.
2.
3.
4.

Γρ. κ. Διοικητή
Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση
ενημέρωση αυτών και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ,
Οργανισμών, Δημ.Επιχειρήσεων κ.α.)
5. Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα
6. Ομάδα Υποδομών
Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης &
Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
7. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
8. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησίων 12, Αθήνα
9. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
10. Ομάδα
Υποδομών
Λειτουργικών
Παρεμβάσεων
και
Διαδικασιών
Πατησίων 12, Αθήνα
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Ημερομηνία : ………………………………..
Αριθμ. Πρωτ.: ………………………………..
ΥΠΟΚ/ΜΑ:……………………………
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ
Πληροφορίες:……………………………….
Ταχ. Διεύθυνση:……………………………
Αριθ. Τηλεφώνου:…………………………
FAX:…………………………………………….

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Για είσπραξη επιχορηγήσεων από Εθνικούς πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα Ε.Ε. (άρθρου πέμπτου ν.4380/2016).
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

………………………………………………………………………….
:
.............................................................................

Α.Μ.Ε.

:

.............................................................................

Α.Φ.Μ.

:

………………………………………………………………………….

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

:

………………………………………………………………............

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ

:

………………………………………………………………………….

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΜΕΡΟΣ
Η παρούσα χορηγείται αποκλειστικά για την είσπραξη επιχορηγήσεων από εθνικούς
πόρους ή συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα Ε.Ε. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου πέμπτου ν.4380/2016.
Το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. επιφυλάσσεται στην περίπτωση που από μελλοντικό έλεγχο διαπιστώσει ότι
οφείλονται εισφορές να τις αναζητήσει.

ΙΣΧΥΕΙ ΕΩΣ : …………………………………………......................... (.…/.…/……)
(έως την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοσή της)

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 66
15 Απριλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4380
Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με−
ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών − με−
λών της και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και άλ−
λες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγματος η «Συμφωνία Κοινού Αεροπορικού Χώρου
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών−μελών της
και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας», η οποία υπογράφηκε
στις Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2012, το κείμενο της οποίας
σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο δεύτερο
Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων
δανείων − Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) και του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του
πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του τέταρτου άρ−
θρου του ν. 4366/2016 (Α΄ 18) και με το άρθρο δεύτερο
του ν. 4371/2016 (Α΄ 40), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές
συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση
υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώ−
σεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές
ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα
L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του
Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Μαΐου 2016.»
2. Στο εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 60 του Μέρους
Δ΄ του ν. 4307/2014 (Α΄246), όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 10 του ν. 4374/2016 (Α΄50), η φράση «το αργότερο
μέχρι 3 Μαΐου 2016» αντικαθίσταται από τη φράση «το
αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου 2016».
Άρθρο τρίτο
Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίων συμβάσεων −
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)
Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 (Α΄160), όπως
τροποποιήθηκε με άρθρο 93 του ν. 4368/2016 (Α΄21),
τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄
αρχίζει από την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν ορίζεται άλλως
στις επιμέρους διατάξεις αυτού.»
Άρθρο τέταρτο
Tο πρώτο εδάφιο της πρώτης παρ. του άρθρου 6 του
ν. 1104/1980 (Α΄298), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
1. Επιτρέπεται η απόσπαση του τακτικού προσωπι−
κού των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού,
καθώς και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυ−
τός οριοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 51 του
ν. 1892/1990, όπως ισχύει κάθε φορά είτε ως εθνικών
εμπειρογνωμόνων είτε για απασχόλησή τους σε υπη−
ρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών−με−

λών της Ε.Ε., άλλων χωρών, καθώς και σε Διεθνείς και
Περιφερειακούς Οργανισμούς, ως και σε Γραμματείες
Διεθνών Συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων για
την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ:
α) των εθνικών διοικήσεων των κρατών−μελών ή άλλων
χωρών και των υπηρεσιών της Ε.Ε.,
β) των εθνικών διοικήσεων των κρατών−μελών της Ε.Ε.,
γ) των εθνικών διοικήσεων των κρατών−μελών της Ε.Ε.
και άλλων κρατών,
δ) των υπηρεσιών Διεθνών και Περιφερειακών Οργα−
νισμών, ως και των Γραμματειών Διεθνών Συμβάσεων.»
Άρθρο πέμπτο
1. Οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι Δήμοι, οι Περι−
φέρειες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών,
οι επιχειρήσεις του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων, όπως ισχύει και οι επιχειρήσεις Περιφερειών
του άρθρου 194 του ν. 3852/2010 από εθνικούς πόρους ή
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, για την επίτευξη κοινωφελούς σκοπού, κατά
τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4182/2013
(Α΄185), δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται. Για την
είσπραξη των επιχορηγήσεων του προηγούμενου εδα−
φίου χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλι−
στικής ενημερότητας, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής από τις δημόσιες
οικονομικές Υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά ταμεία.
2. Για τις επιχειρήσεις που ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 252 του Κ.Δ.Κ., ν. 3463/2006 όπως ισχύει
σήμερα και για τις επιχειρήσεις Περιφερειών του άρθρου
194 του ν. 3852/2010, οι οποίες λαμβάνουν επιχορηγή−
σεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε.,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ορίζεται ως προθε−
σμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, η
τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα
του επόμενου μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε από
την υπηρεσία χρηματοδότησης η σχετική επιχορήγηση
− συνδρομή. Για τη διαπίστωση της εμπρόθεσμης ή μη
καταβολής εισφορών θα πρέπει να λαμβάνεται από την
επιχείρηση έγγραφο από την υπηρεσία χρηματοδότησης.
3. Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί έκ−
δοσης βεβαίωσης μη οφειλής από το ΙΚΑ − ΕΤΑΜ, κατά
το χρονικό διάστημα δήλωσης και ασφάλισης του προ−
σωπικού, έως την εξόφληση των αντίστοιχων εισφορών
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, θα χορη−
γείται βεβαίωση μη οφειλής, με την προϋπόθεση της
τήρησης των λοιπών προϋποθέσεων χορήγησης αυτής.

