
                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ                    

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  7 

 

Αθήνα, 13/4/2007 
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Τηλέφωνο       :  210 64 29 185 
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ΘΕΜΑ : Ασφαλιστική ενηµερότητα Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

Α. Σας γνωρίζουµε ότι στο νόµο 3518/2006 «Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταµείου 

Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) και ρύθµιση 

άλλων θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας» (Φ.Ε.Κ. A’ 272/21-12-2006) περιλήφθηκε διάταξη (άρθρο 27 παρ. 4) η 

οποία προβλέπει ότι «εργολήπτης δε γίνεται δεκτός σε δηµοπρασία οποιουδήποτε 

Τεχνικού Έργου, εάν δε συνυποβάλλει στις επιτροπές δηµοπρασίας βεβαίωση του 

Ταµείου περί καταβολής ή διακανονισµού των οφειλόµενων εισφορών. Οι βεβαιώσεις 

ασφαλιστικής ενηµερότητας ισχύουν για έξι (6) µήνες για τους ελεύθερους 

επαγγελµατίες και τέσσερις (4) µήνες για τις εταιρίες που απασχολούν µισθωτούς 

µηχανικούς». Συνεπώς οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκοµίζουν στις 

«επιτροπές δηµοπρασίας» (επιτροπές διαγωνισµού του άρθρου 3 του Ν. 3263/2004) 

βεβαίωση του Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. περί καταβολής ή διακανονισµού των οφειλόµενων 

ασφαλιστικών εισφορών οι οποίες θα αφορούν τόσο τις ίδιες τις επιχειρήσεις όσο και 
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τα πρόσωπα που συνδέονται µε τις επιχειρήσεις αυτές µε οποιασδήποτε µορφής νοµική 

σχέση (στελέχη, µισθωτοί µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, εταίροι κ.α.) και είναι 

βεβαίως ασφαλισµένα στο ταµείο αυτό. 

Β. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να περιληφθεί σε όλες τις διακηρύξεις (πρότυπες και 

µη) δηµοπρασιών δηµοσίων έργων µε σχετική προσθήκη στο άρθρο των 

δικαιολογητικών επαγγελµατικής και τεχνικής καταλληλότητας (άρθρο 23 των 

πρότυπων διακηρύξεων) στο σηµείο όπου αναφέρονται τα πιστοποιητικά που αφορούν 

την εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

∆ιευκρινίζεται ότι η παραπάνω υποχρέωση προσκόµισης των βεβαιώσεων του 

Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. αφορά τόσο επιχειρήσεις που δεν είναι εφοδιασµένες µε Ενηµερότητα 

Πτυχίου (Ε.Π.) όσο και αυτές που διαθέτουν Ε.Π. µέχρι το εν λόγω δικαιολογητικό να 

καλυφθεί από την Ε.Π.  

Γ. Η εγκύκλιος αυτή να γνωστοποιηθεί σε όλους τους αρµόδιους υπαλλήλους για την 

εφαρµογή της. Επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩ∆Ε (www.ggde.gr). 

Ο     ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

      ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γραφείο Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε                                      

2. Γραφείο Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε,                           

    κ.Θ. Ξανθόπουλου                                       

3. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε                          

4. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε                       

5. Γραφεία Γεν. ∆/ντών της ΓΓ∆Ε                                

6. ∆/νση ∆17(10)                                                  

7.∆/νση  Πληροφορικής της ΓΓ∆Ε                 

   για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

 

ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ                                              
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