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Θέμα:  ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4380/2016 

(ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 1) - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΤΑΙΩΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

  

Σας είναι γνωστό ότι με τη διάταξη της παρ. 1 του ν.4380/2016 άρθρο 
πέμπτο, τα ασφαλιστικά σας ταμεία υποχρεούνται αμελλητί να χορηγούν 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας προς τους Δήμους και τα νομικά τους 
πρόσωπα στις περιπτώσεις εκείνες που οι ανωτέρω φορείς λαμβάνουν 
επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους ή από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα), στις περιπτώσεις που εκτελούν κάθε είδους 
προγράμματα κοινωφελούς σκοπού. 

Μάλιστα η διάταξη ρητά αναφέρει ότι τα πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας χορηγούνται κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε διάταξης 
περί έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής. 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες σας, παρά τη δεδομένη επιταγή του νόμου, ότι οι 
ανωτέρω επιχορηγήσεις δεν κατάσχονται και δεν συμψηφίζονται δια οποιονδήποτε 
λόγο και παρά τη ρητή υποχρέωσή τους να χορηγούν κατά παρέκκλιση, ως ελέχθη, 
των σχετικών διατάξεων για την είσπραξη των επιχορηγήσεων αποδεικτικό 
φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, αρνούνται να το πράξουν.  
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Με την παρούσα καλούνται επίσης οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών κ. 
Τσακαλώτος και Εργασίας κ. Κατρούγκαλος, να μεριμνήσουν άμεσα για την πιστή 
εφαρμογή του νόμου και να υποχρεώσουν σε συμμόρφωση τα αρμόδια ασφαλιστικά 
ταμεία για τη χορήγηση των πιστοποιητικών.  

Η ΚΕΔΕ και οι ΔΗΜΟΙ επιφυλάσσονται να αξιώσουν από τους υπόχρεους 
φορείς αποζημίωση για τη ζημία που τυχόν θα υποστούν οι Δήμοι από τη μη νόμιμη 
άρνηση των ασφαλιστικών ταμείων να χορηγούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, 
δεδομένου ότι θα ανατραπεί και θα ακυρωθεί η εκτέλεση σημαντικών προγραμμάτων 
έργων που είναι άκρως αναγκαία για την υλοποίηση των κοινωφελών σκοπών των 
Δήμων. 
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