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ΠΡΟΣ: 

 

Τους αποδέκτες του πίνακα διανοµής 

 

 

 

Θ Ε Μ Α : Ασφαλιστική Ενηµερότητα του Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών 

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε). 

 

Εν συνεχεία της Εγκυκλίου µας 7/2007 (η οποία εκδόθηκε προς εφαρµογή 

της διάταξης του άρθρου 27 παρ. 4 του ν. 3518/2006) και των αποφάσεων του 

Συµβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν στο µεταξύ 

εκδοθεί επί του θέµατος της προσκόµισης των πιστοποιητικών ασφαλιστικής 

ενηµερότητας προς το ΤΣΜΕ∆Ε, στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, παρέχουµε 

τις ακόλουθες οδηγίες για τη διευκρίνιση των υποχρεώσεων που υπέχουν σχετικά 

η υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ., οι διαγωνιζόµενοι, καθώς και οι αρχές που 

διεξάγουν τους διαγωνισµούς: 

1. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Σ.τ.Ε. (ενδεικτικά 

1405/2007, 1206/2007, 1039/2007 κ.ά.) έκριναν ότι η Ενηµερότητα Πτυχίου 

βεβαιώνει επαρκώς την ασφαλιστική ενηµερότητα των εργοληπτικών 

επιχειρήσεων (µε µορφή ατοµική ή εταιρική) προς το ΤΣΜΕ∆Ε, όσον αφορά τις 

ασφαλιστικές υποχρεώσεις προς το ως άνω Ταµείο, ήτοι την πληρωµή ή 

διακανονισµό των εισφορών που οφείλει η ίδια η επιχείρηση για τους υπαλλήλους 
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της που κατέχουν πτυχίο µηχανικού (είτε στελεχώνουν το πτυχίο της, είτε όχι) 

και ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕ∆Ε.  

Κρίθηκε δηλαδή ότι ο ν. 3518/06 δεν επέβαλε περαιτέρω υποχρέωση να 

προσκοµίζονται τα πιστοποιητικά αυτά στην Επιτροπή ∆ιαγωνισµού (επί πλέον της 

Ενηµερότητας Πτυχίου), δεδοµένου ότι η κατοχή Ενηµερότητας Πτυχίου σε ισχύ 

διασφαλίζει την ασφαλιστική ενηµερότητα του κατόχου της προς το ΤΣΜΕ∆Ε, 

αλλά και προς τα λοιπά ασφαλιστικά ταµεία στα οποία έχει υποχρέωση ασφάλισης 

του προσωπικού του. Η τήρηση του νόµου διασφαλίζεται ακόµα και στην 

περίπτωση που η ισχύς των αποδεικτικών ασφ/κής ενηµερότητας που 

προσκοµίστηκαν για την έκδοση της Ε.Π. έχει λήξει κατά την ηµεροµηνία 

υποβολής των προσφορών, δεδοµένου ότι, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία αλλά 

και τις εγκεκριµένες διακηρύξεις  του Υπουργείου ΠΕΧΩ∆Ε, βεβαιώνεται µε 

Υπεύθυνη ∆ήλωση του διαγωνιζοµένου ότι είναι ασφαλιστικά ενήµερος, 

περαιτέρω δε, πριν από τη σύναψη της σύµβασης, διαπιστώνεται η ειλικρίνεια της 

δήλωσής του αυτής, µε την προσκόµιση των αποδεικτικών ασφαλιστικής 

ενηµερότητας που είχαν λήξει κατά τον χρόνο υποβολής της προσφοράς. 

2. Εν όψει της ανωτέρω νοµολογίας του ΣτΕ και προκειµένου να 

διασφαλισθεί η καλύτερη εφαρµογή του θεσµού της Ε.Π. και η απόδειξη όλων 

όσων πρέπει να διαλαµβάνονται σ΄ αυτή, εντέλλεται η αρµόδια υπηρεσία τήρησης 

του Μητρώου να ζητά εφεξής από τις εργοληπτικές επιχειρήσεις να επισυνάπτουν 

στην αίτησή τους προς έκδοση της Ε.Π.  τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της επιχείρησης ότι τα πρόσωπα που  

απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας στην επιχείρηση έχουν 

δηλωθεί προς τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς.  

 β) Αποδεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους οικείους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς.  

 γ) Κατάσταση µε τα πρόσωπα που στελεχώνουν το πτυχίο της επιχείρησης ως 

εταίροι και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

 δ) Ασφαλιστική ενηµερότητα του ΤΣΜΕ∆Ε για τα πρόσωπα αυτά.  

Στην Ε.Π. πρέπει εφεξής να σηµειώνεται επιπρόσθετα και η ύπαρξη 

ασφαλιστικής ενηµερότητας των ως άνω υπό δ) στελεχών προς το ΤΣΜΕ∆Ε, 

καθώς και η πιθανή λήξη της ενηµερότητας αυτής πριν τη λήξη ισχύος της Ε.Π..    

3. Οι επιχειρήσεις που δεν κατέχουν Ενηµερότητα Πτυχίου (ανήκουν 

δηλαδή στις Α1, Α2, 1η και 2η τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ.) πρέπει εφεξής να προσκοµίζουν 
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στους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την 

απόδειξη της ασφαλιστικής τους ενηµερότητας:  

α) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου τους µε την οποία δηλώνονται τα εξής: 

 ι) ότι το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµένης   

εργασίας έχει δηλωθεί στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς και ιι) τα  

πρόσωπα που στελεχώνουν  το πτυχίο της επιχείρησης και υπέχουν υποχρέωση 

ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε. 

β) Ασφαλιστική ενηµερότητα 

 ι) από όλους τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς για το προσωπικό της µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας και 

 ιι) από το ΤΣΜΕ∆Ε ειδικά για την ενηµερότητα των ως άνω στελεχών της ως 

προς το ταµείο αυτό. 

4. Μέχρις ότου οι ως άνω αλλαγές υλοποιηθούν στις εφεξής εκδιδόµενες 

Ε.Π., οι διαγωνιζόµενοι µε Ε.Π. θα προσκοµίζουν στους διαγωνισµούς επιπλέον 

της Ε.Π. και α) ονοµαστική κατάσταση των προσώπων που στελεχώνουν το 

πτυχίο τους και έχουν υποχρέωση ασφάλισης στο ΤΣΜΕ∆Ε και β) ασφαλιστική 

ενηµερότητα του ΤΣΜΕ∆Ε που αφορά τα πρόσωπα αυτά. 

5. Μέχρις ό,του οι κατά τα άνω διευκρινίσεις περιληφθούν στις Πρότυπες 

∆ιακηρύξεις της ΓΓ∆Ε/ΥΠΕΧΩ∆Ε, οι σχετικές προβλέψεις των διακηρύξεων που 

ισχύουν σήµερα θα ερµηνεύονται κατά τα ανωτέρω, στους διαγωνισµούς που 

οι προσφορές θα κατατεθούν µετά την 1η Ιουνίου 2008.  

Οι υπηρεσίες που διεξάγουν διαγωνισµούς εντέλλονται να προβούν:  

α) Σε ενηµέρωση των ∆ιακηρύξεων που εγκρίνουν εφεξής, µε τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις των διαγωνιζοµένων, µνηµονεύοντας ρητά την Εγκύκλιο αυτή και  

β) στην επιπλέον ενηµέρωση των διαγωνιζοµένων για τις κατά τα άνω 

υποχρεώσεις τους, µε παράδοση της παρούσας εγκυκλίου στους διαγωνιζοµένους 

µαζί µε τα τεύχη του ∆ιαγωνισµού.  

Της Εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση α) η ∆ιεύθυνση Μητρώων και 

Τεχνικών Επαγγελµάτων (∆15) της Γ.Γ.∆.Ε. του ΥΠΕΧΩ∆Ε προκειµένου να την 

εφαρµόσει κατά την έκδοση της Ενηµερότητας Πτυχίου των εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων και β) όλοι οι αρµόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών των δηµοσίων 
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 φορέων εν γένει που ασχολούνται µε τις διαδικασίες ανάθεσης δηµοσίων έργων, οι 

οποίοι εντέλλονται στην πιστή εφαρµογή της.  

Επιπλέον να αναρτηθεί η παρούσα Εγκύκλιος στην ιστοσελίδα της Γενικής 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων (www.ggde.gr). 

                                                                  

               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

                        ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ  

    ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ  

                           

 

                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ           

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Γραφείο κ. Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

2. Γραφείο κ. Υφυπουργού ΠΕΧΩ∆Ε 

3. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓ∆Ε 

4. Γραφείο κ. Γεν. Γραµµατέα της ΓΓΣ∆Ε 

5. Γραφεία Γενικών ∆/ντών της  ΓΓ∆Ε  

6. ∆/νση ∆15 (2) 

7. ∆/νση ∆17( 10) 

8. ∆/νση Πληροφορικής (µε δισκέτα  

για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα) 
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