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ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογ/µού δηµοσίου έργου κατ’ 
εφαρµογή της υποπαραγράφου Ι.Α.2 περίπτωση 13 του άρθρου πρώτου του ν. 
4152/2013 » 
 
ΣΧΕΤ. : Εγκύκλιοι: 30/2011, 68/2012. 
Γενικά Έγγραφα: Ε33/115/6.2.2012 , Ε41/113/6.3.2012. 
 
Σας κοινοποιούµε τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της υποπαραγράφου ΙΑ.2. 
περίπτωση 13, του νόµου 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α΄/09-05-2013) και σας γνωρίζουµε 
τα ακόλουθα: 
 
Με τις προαναφερόµενες διατάξεις ορίζεται ότι, «Για τις επιχειρήσεις της 
παραγράφου 5ε του άρθρου 8 του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει, που θα υπαχθούν σε 
καθεστώς ρύθµισης ή που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης προηγούµενων 
διατάξεων και είναι συνεπείς µε τους όρους αυτών, θα χορηγείται πιστοποιητικό 
οφειλής για την είσπραξη λογαριασµών δηµοσίου έργου, χωρίς παρακράτηση, 
εφόσον το έργο για το οποίο χορηγείται το πιστοποιητικό δεν οφείλει τρέχουσες ή 
καθυστερούµενες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής του έργου θα χορηγείται 
πιστοποιητικό οφειλής µε παρακράτηση τη συνολική οφειλή του έργου.» 
 
Σε σχέση µε την ισχύουσα διαδικασία έλεγχο κ.λ.π., για την χορήγηση «βεβαιώσεων 
για είσπραξη λογαριασµού δηµοσίων έργων» βάσει των διατάξεων του γ΄ εδάφιου 
της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, όπως τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4087/2012 και παρατάθηκε έτσι η δυνατότητα έκδοσης 
των βεβαιώσεων αυτών µε τις ίδιες προϋποθέσεις µέχρι 31/12/2013 ( για τις οποίες 
δόθηκαν οδηγίες µε το Γενικό Έγγραφο Ε41/113/6.3.2012 και την εγκύκλιο 68/12 ) , 
επέρχονται διαφοροποιήσεις µε τις κοινοποιούµενες διατάξεις για την εφαρµογή των 
οποίων επισηµαίνουµε ότι: 
 



 

 

 1. Εάν οι εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα έχουν υπαχθεί σε καθεστώς 
ρύθµισης οφειλών µε τις διατάξεις του ν. 4152/2013 ή µε προηγούµενες διατάξεις, 
εφόσον οι ρυθµίσεις είναι σε ισχύ , θα πρέπει να εκδίδονται βεβαιώσεις οφειλής µε 
όλο το ποσό τρεχουσών και καθυστερούµενων οφειλών του έργου για το οποίο 
χορηγείται η βεβαίωση και επιπρόσθετα θα σηµειώνεται το συνολικό υπόλοιπο ποσό 
οφειλής έδρας ή άλλων Α.Μ.Ε. και Α.Μ.Ο.Ε. µε την πληροφόρηση όµως ότι , δεν θα 
γίνεται καµία παρακράτηση από τις δόσεις . 
 
Έτσι το ποσό που θα αναγράφεται στις βεβαιώσεις οφειλής για παρακράτηση και 
απόδοση από τις αναθέτουσες υπηρεσίες περιορίζεται στις οφειλές που προέρχονται 
από το συγκεκριµένο Α.Μ.Ο.Ε (τρέχουσες και καθυστερούµενες ). 
 
2. Για τις περιπτώσεις που δεν οφείλονται εισφορές για το έργο αλλά υπάρχουν 
ρυθµισµένες οφειλές Α.Μ.Ε. έδρας ή άλλων Α.Μ.Ο.Ε και Α.Μ.Ε., η βεβαίωση επίσης 
θα είναι «βεβαίωση οφειλής» θα αναγράφεται το ποσό οφειλής µε ρητή αναφορά στο 
ότι δεν θα γίνεται παρακράτηση καµίας δόσης. 
 
3. Για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει υπαγωγή σε ρύθµιση η βεβαίωση οφειλής θα 
εξακολουθήσει να αναγράφει όλα τα ποσά οφειλών που πρέπει να παρακρατούνται 
και να αποδίδονται στις υπηρεσίας µας ( οφειλές έδρας , έργου κ.λ.π.) , όπως σήµερα 
ισχύει. 
 
Καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις που υπάρχουν βεβαιωµένες οφειλές στο έργο για 
το οποίο χορηγείται βεβαίωση οι οποίες όµως δεν έχουν ρυθµιστεί, ενώ έχουν 
ρυθµιστεί οφειλές έδρας , άλλων Α.Μ.Ο.Ε. κ.λ.π. και τούτο διότι , ό νόµος για την 
χορήγηση των πλεονεκτηµάτων ασφαλιστικής ενηµερότητας απαιτεί υπαγωγή σε 
καθεστώς ρύθµιση όλων των οφειλών. 
 
Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την χορήγηση «βεβαίωσης για είσπραξη 
τελικού λογαριασµού δηµοσίων έργων». 
 
Σηµειώνεται ότι, η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης για είσπραξη λογαριασµού 
δηµοσίου έργου και µε τις νέες προβλέψεις υποστηρίζεται από το λογισµικό του 
Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος (Ο.Π.Σ.) και δεν απαιτείται 
προσκόµιση Υπηρεσιακών Σηµειωµάτων κ.λ.π. 
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