
Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Για την εξόφληση Χ.Ε, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου πληρωμής 

υπερβαίνει τα 3.000 € (ακαθάριστο ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο 

ΦΠΑ), είτε αυτό αφορά σε Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ), είτε αφορά σε 

Τίτλο Κτήσης (εξαιρούνται οι υποτροφίες και οι οικονομικές ενισχύσεις) 

απαιτείται η προσκόμιση στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ: 

1. Ασφαλιστικής ενημερότητας από τον εκάστοτε φορέα κύριας 

ασφάλισης του δικαιούχου (π.χ ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ-

ΙΚΑ). 

2. Εφόσον, ο δικαιούχος (π.χ μηχανικός με Τ.Π.Υ) που θα πληρωθεί, 

απασχολεί προσωπικό για την εκτέλεση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας θα πρέπει να προσκομίσει, «Ασφαλιστική 

Ενημερότητα για Είσπραξη Χρημάτων από το Δημόσιο» από τον 

ασφαλιστικό φορέα ασφάλισης του προσωπικού που απασχολεί π.χ 

ΕΦΚΑ - ΙΚΑ.  

3. Εφόσον το φυσικό αυτό πρόσωπο (π.χ μηχανικός) δεν απασχολεί 

προσωπικό, βεβαίωση από το ΙΚΑ ότι δεν απασχολεί προσωπικό. 

Συγκεκριμένα: 

Τα φυσικά πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται στην προσκόμιση ασφαλιστικής 

ενημερότητας είναι: 

1. Ελεύθεροι επαγγελματίες που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

(Τ.Π.Υ.). 

2. Ερευνητές που εκδίδουν Τ.Π.Υ. 

3. Μέλη ΔΕΠ που εκδίδουν Τ.Π.Υ. (συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου μας εφόσον εκδίδουν Τ.Π.Υ.) 

 

Ο Τρόπος έκδοσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας  

• Αναφορικά με την ενημερότητα της κύριας ασφάλισης του δικαιούχου 

(π.χ ΕΦΚΑ-ΤΣΜΕΔΕ, ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ, ΕΦΚΑ-ΙΚΑ), ο δικαιούχος θα πρέπει να 

απευθυνθεί στον εκάστοτε φορέα ασφάλισης. 

• Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πληρωμής, απασχολεί προσωπικό και 

δεν έχει καμία βεβαιωμένη οφειλή προς το ΙΚΑ, μπορεί να εκδώσει την 



Ασφαλιστική ενημερότητα, μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής του 

ΙΚΑ www.ika.gr, (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς εργοδότες) . 

• Στην περίπτωση που ο δικαιούχος πληρωμής έχει βεβαιωμένες οφειλές 

προς το ΕΦΚΑ-ΙΚΑ για προσωπικό που απασχολεί, η έκδοση 

ασφαλιστικής ενημερότητα γίνεται με την επίσκεψη του στο 

Υποκατάστημα ΕΦΚΑ-ΙΚΑ  

• Η Βεβαίωση μη Απασχόλησης Προσωπικού, στην περίπτωση που το ο 

δικαιούχος πληρωμής δεν απασχολεί και ασφαλίζει προσωπικό, 

εκδίδεται με την επιτόπια επίσκεψη στο ΙΚΑ. 

 

Σημειώνουμε ότι: 

• η ισχύς της Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε περίπτωση μη οφειλής 

εισφορών ή της Βεβαίωσης Μη Απασχόλησης Προσωπικού είναι 

εξάμηνης διάρκειας και ότι  

• ισχύουν οι διατάξεις περί συμψηφισμού οφειλών προς τα Ασφαλιστικά 

Ταμεία. 

 

Νομοθεσία 

Σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 της Υ.Α. Φ21/156/6-3-2001 η 

υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, 

καθίσταται υποχρεωτική στις περιπτώσεις για την εξόφληση τίτλων πληρωµής 

ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων από 

το ∆ηµόσιο, Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), ∆ήµους και 

Κοινότητες, Νοµαρχιακές Αυτοδικοικήσεις, ∆ηµόσιες, ∆ηµοτικές και Κοινοτικές 

Επιχειρήσεις ∆ηµόσιας ή Κοινής Ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και 

οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός καθορίζεται από την 

ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές 

µε εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, εφόσον το ακαθάριστο ποσό του 

κάθε τίτλου ή της εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει τα 3.000 €.  

 

 

Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας. 

http://www.ika.gr/


Σύμφωνα με τηv ΠΟΛ1274/2013, ορίζεται ότι για την είσπραξη χρημάτων ή 

την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο Τομέα, όπως αυτός 

καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, καθίσταται υποχρεωτική η 

προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας, εφόσοv το 

ακαθάριστο ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500,00€ 

ανά δικαιούχο (εξαιρούνται οι υποτροφίες και οι οικονομικές ενισχύσεις). H  

Φορολογική Ενημερότητα η οποία χορηγείται από το www.gsis.gr (taxis) ή 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ (αν υπάρχουν οφειλές ή ρυθμίσεις (Ταυτότητα 

Οφειλής), θα πρέπει να εκδίδεται για «Είσπραξη Χρημάτων από φορείς του 

Δημοσίου Τομέα (πλην Κεντρικής Διοίκησης)».    

 

Κατ' εξαίρεση, δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας από το ελληνικό 

δημόσιο, το δημόσιο άλλων κρατώv, τους Διεθνείς Οργανισμούς , τους Ο.Τ.Α., τα 

Ν.Π.Δ.Δ., τα ιδρύματα που είχαν συσταθεί με το v .2039/1939 (Α.455) καθώς και 

εκείνα που είχαν συσταθεί με τις διατάξεις του Κώδικα Κοιvωφελώv 

Περιουσιών - Σχολαζουσώv Κληροvομιών [v.4182/2013 (Α.185)]. 

http://www.gsis.gr/

