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Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ. Φ.80000/οικ.61691/2216/30.12.2016 εγκυκλίου 
σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, και εν όψει της 
ολοκλήρωσης της επεξεργασίας της ενιαίας ενημερότητας από τις υπηρεσίες του 
ΕΦΚΑ, σας ενημερώνουμε για τα εξής: 
 
Ανάλογα με την ιδιότητα (εργοδότη ή ασφαλισμένου) του αιτούντος βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας ισχύουν τα κάτωθι: 
 
Α. Σε περίπτωση φυσικών ή νομικών προσώπων, που αιτούνται βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες, θα ακολουθείται η μέχρι σήμερα 
ισχύουσα διαδικασία. Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες βεβαιώσεις εξακολουθούν να 
χορηγούνται είτε ηλεκτρονικά είτε από τις αρμόδιες υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που τις διέπει και τις οδηγίες που έχουν ήδη εκδοθεί. 
 
Β. Σε περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας για την ιδιότητά τους ως μη μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η 
σχετική βεβαίωση, εξάμηνης διάρκειας, από τις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών του 
ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το 
χρονικό διάστημα που προηγείται της χορήγησης της βεβαίωσης. Διευκρινίζεται ότι 
ειδικά για το διάστημα από 1-1-2017 και μέχρι την εκκαθάριση των ασφαλιστικών 
εισφορών βάσει των εισοδημάτων του 2016, ο ασφαλισμένος θεωρείται ενήμερος 
εφόσον έχει καταβάλει, κατ' ελάχιστον, το ποσό που αντιστοιχεί στην κατά 
περίπτωση κατώτατη μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για 
όλους τους μήνες που προηγούνται της χορήγησης της βεβαίωσης. Στην περίπτωση 
αυτή, η χορηγούμενη βεβαίωση δεν θα ισχύει για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση 
εμπράγματου δικαιώματος, για την οποία απαιτείται η καταβολή του πλήρους ποσού, 
όπως αυτό έχει υπολογιστεί στα οικεία ειδοποιητήρια. 
 
Είναι ευνόητο ότι μετά την οριστικοποίηση της ετήσιας ασφαλιστικής οφειλής βάσει 
των εισοδημάτων του 2016, και εφόσον προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφορών, 
για την χορήγηση της σχετικής ενημερότητας απαιτείται η καταβολή του πλήρους 



ποσού της μηνιαίας δόσης. 
 
Γ. Τέλος, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2017 απασχολούνται 
παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
για την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές 
προηγούμενων ετών, χωρίς τον έλεγχο των επιπρόσθετων προϋποθέσεων της παρ. Β, 
δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή 
απασχόληση. Προκειμένου δε να είναι ο δυνατός ο έλεγχος διατήρησης της μισθωτής 
απασχόλησης και επομένως της κατ' ελάχιστον καταβολής της κατώτατης μηνιαίας 
ασφαλιστικής εισφοράς, η χορηγούμενη στα πρόσωπα αυτά βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας θα είναι μηνιαίας διάρκειας. 
 
Παρακαλούνται οι υπηρεσίες των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων για την 
εφαρμογή των ανωτέρω και την συνέχιση της διαδικασίας έκδοσης Βεβαίωσης 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω. Κατά τα λοιπά 
αναφερόμαστε στην ως άνω αναφερόμενη εγκύκλιο μας. 
 
Δ. Ρυθμίσεις 
 
Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο 
εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση. 
 
Ως εκ τούτου, ανεξαρτήτως αν ο αιτών τη βεβαίωση έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ως 
εργοδότης ή ως μη μισθωτός ασφαλισμένος, θα λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα 
μηνιαίας διάρκειας, προκειμένου να διασφαλίζεται τήρηση της οικείας ρύθμισης. 
 
 
 
Ο Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Α. Πετρόπουλος 

 


