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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 : …………………………………………......................... (.…/.…/……)  
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(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: 
1526  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. 


