ΘΕΜΑ 20ο
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1531
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΤΠΕ∆Ε ΝΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ Ε∆Ε
(ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν.2084/1992).
Η Προϊσταµένη ∆/νση του ΤΠΕ∆Ε κα Καζιλη Βασιλική θέτει υπόψη της ∆.Ε. τη πιο κάτω γραπτή
εισήγηση που έχει ως εξής:

« Θέτουµε υπόψη σας το υπαριθµ.Φ.30272/22093/394/28.5.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας

& Κοινωνικής Ασφάλισης µε θέµα «Αποδοχή της υπαριθµ.175/2012 Γνωµοδότησης του Νοµικού
Συµβουλίου του Κράτους.»
Με αφορµή ερώτηµα ασφαλισµένου, σχετικά µε την υποχρεωτική υπαγωγή του στην ασφάλιση του
ΤΠΕ∆Ε , ως νέου ασφαλισµένου µε υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση στον Τοµέα Πρόνοιας
Μηχανικών και Ε∆Ε του ΕΤΑΑ η αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου υπέβαλε σχετικό ερώτηµα προς το
Γραφείο Νοµικού Συµβούλου της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών ασφαλίσεων που προκάλεσε την
υπαριθµ.175/2012 οµόφωνη Γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ , την οποία αποδέχτηκε ο κ. Υπουργός.
Ειδικότερα µε την αρ.175/2012 οµόφωνη γνωµοδότησή του το Ν.Σ .Κ δέχτηκε τα εξής:
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν.2084/1992, ο νέος ασφαλισµένος (µετά την 1/1/1993) µηχανικός
και Ε∆Ε ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στο ΜΕΕΠ ασφαλίζεται υποχρεωτικά βάσει του άρθρου 20 του
ν.3518/2006 µόνο στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του ΤΣΜΕ∆Ε και δεν υπάγεται υποχρεωτικά και
στην ασφάλιση του ΤΠΕ∆Ε.
2.Με την εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ σε ορισµένη τάξη ανά
κατηγορία έργων µε αίτησή τους, αποκτούν την ιδιότητα µέλους του ΜΕΕΠ (16 του ν.1418/1984) και
η οποία ιδιότητα παρέχει στα µέλη της αναγκαία προϋπόθεση για την συµµετοχή τους και την
ανάληψη δηµοσίων έργων, κλπ. Η διάταξη όµως αυτή δεν έχει χαρακτήρα κοινωνικής ασφάλισης και
δεν µπορεί από µόνη της να θεωρηθεί ότι θεµελιώνει υποχρέωση οιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης.
3. Ο νέος ασφαλισµένος ο οποίος υπάγεται σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν.2084/1992 µόνο στην
υποχρεωτική ασφάλιση του κλάδου Προνοίας του ΤΣΜΕ∆Ε δεν υποχρεούται να προσκοµίσει για την
συµµετοχή του σε δηµόσιους διαγωνισµούς
δηµοσίων
έργων, την βεβαίωση υποχρεωτικής
ενηµερότητας του ΤΠΕ∆Ε, βάσει της Υ.Α Α.48271/της 26 αυγ./9 Σεπτ. 1960 απόφασης, ακόµη και
για την περίπτωση που θα επέλεγε να ασφαλιστεί προαιρετικά σε αυτό.
Μετά τα παραπάνω
Α.- Σύµφωνα µε το
α)Συνιστάται Ταµείον
πτυχίον εργολήπτου

προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα, που υποβλήθηκαν στην Νοµική Υπηρεσία:
άρθρο 1 του Ν.∆ 75/46(Α΄261) Περί συστάσεως του ΤΠΕ∆Ε ορίζεται:
Προνοίας των απανταχού της Ελλάδος εργοληπτών ∆.Ε των κεκτηµένων
δηµοσίων έργων.

………………………………………………………………………………

και το άρθρο 3 του ιδίου Ν.∆ «Ασφαλίζονται υποχρεωτικώς : α)Άπαντες οι κεκτηµένοι πτυχίον
εργολάβου δηµοσίων έργων ………………….
Μέχρι σήµερα η υπηρεσία προς εφαρµογήν των ανωτέρω διατάξεων ασφάλισε και τους νέους
ασφαλισµένους (µετά την 1/1/1993) , που µε αίτησή τους ζήτησαν την εγγραφή τους στον τοµέα, µε
προϋπόθεση την εγγραφή τους στο ΜΕΕΠ.
Με την γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ καθίσταται σαφές ότι η ασφάλισή τους στο ΤΠΕ∆Ε είναι προαιρετική;
Εάν ναι, πώς θα αντιµετωπίσει η Υπηρεσία:
1.-Τις περιπτώσεις εκείνες των νέων ασφαλισµένων, που ήδη έχουν εγγραφεί στον τοµέα,
πληροφορήθηκαν ότι δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΤΠΕ∆Ε και ζητούν την
διαγραφή τους και την επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβάλει ;
Άποψή µας είναι να µην επιστρέφουµε τις εισφορές σε αυτές τις περιπτώσεις, διότι σύµφωνα µε το
άρθρο 56 του ν.2084/1992 οι εισφορές επιστρέφονται στους µη δικαιούµενους εφάπαξ
βοηθήµατος και αυτό βεβαίως κρίνεται µετά την οριστική συνταξιοδότησή τους.
2.- Υπάρχει πρόβληµα µε τις ασφαλιστικές ενηµερότητες των στελεχών των τεχνικών εταιρειών,
που εκδίδουµε για να λάβουν µέρος στις δηµοπρασίες. Όπως είναι γνωστό τα ΜΕΕΠ εταιρειών
στελεχώνονται από παλιούς και νέους ασφαλισµένους , από τους οποίους νέους ασφαλισµένους
κάποιοι δεν έχουν γραφτεί στο ΤΠΕ∆Ε.
Παρατηρείται το εξής: Οι εκπρόσωποι των εταιρειών που έχουν πληροφορηθεί την σχετική
γνωµοδότηση ζητούν να µην καταβάλλουν την εισφορά των ήδη εγγεγραµµένων νέων

ασφαλισµένων αφού δεν είναι υποχρεωτική η ασφάλισή τους στο ΤΠΕ∆Ε και δεν εγγράφουν τους
νέους εργολάβους δηµοσίων έργων.
Σε αυτή την περίπτωση, έχουµε την γνώµη ότι η εισφορά των ήδη εγγεγραµµένων νέων
ασφαλισµένων θα καταβάλλεται κανονικά εφόσον δεν έχει ζητηθεί από τους ίδιους η διαγραφή
τους εγγράφως. Καλό θα ήταν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση µε θεώρηση για το γνήσιο της
υπογραφής τους, για να αποκλείσουµε κάθε ενδεχόµενο αυθαιρεσίας από τις εταιρείες.
Επίσης, τα νέα στελέχη που δεν είναι υποχρεωµένα να εγγραφούν στο ΤΠΕ∆Ε και µετέχουν στο
ΜΕΕΠ εταιρείας να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν επιθυµούν την εγγραφή τους.
Τελικά, η ασφαλιστική ενηµερότητα που θα εκδίδουµε για τα στελέχη τεχνικής εταιρείας θα
περιλαµβάνει όσα εγγεγραµµένα στελέχη έχουν καταβάλει την εισφορά τους στον τοµέα (παλιά και
νέα).
Επί των ερωτηµάτων που τέθηκαν , η γνώµη της νοµικής Υπηρεσίας είναι η εξής:
Α. Τα συµπεράσµατα της υπαριθµ.175/2012 Γνωµοδότησης ΝΣΚ.
Με οµόφωνη απόφασή του το Ε΄τµήµα του ΝΣΚ ερµήνευσε τις καταστατικές διατάξεις του ΤΠΕ∆Ε υπό
το πρίσµα του άρθρου 39 παρ.1 και 2 του ν.2084/1992 όπως ισχύει και απεφάνθη ότι για τους νέους
ασφαλισµένους µηχανικούς που έχουν και εργοληπτικές επιχειρήσεις υπάγονται υποχρεωτικά µόνο
στον Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε του Κλάδου Πρόνοιας ΕΤΑΑ και όχι στον τοµέα Πρόνοιας
Ε∆Ε.(πρώην ΤΠΕ∆Ε). Ως εκ τούτου ο νέος ασφαλισµένος µηχανικός και Ε∆Ε δεν υποχρεούται να
προσκοµίσει για την συµµετοχή του σε δηµόσιους διαγωνισµούς δηµοσίων έργων βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας ΤΠΕ∆Ε. Επιπλέον έκρινε ότι η εγγραφή και κατάταξη των εργοληπτικών
επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ κατά το άρθρο 16 ν.1418/1984, µε την οποία τα µέλη αποκτούν την
δυνατότητα συµµετοχής σε διαγωνισµούς και ανάληψης δηµοσίων έργων δεν µπορεί νε θεωρηθεί από
µόνη της ότι θεµελιώνει υποχρέωση οιασδήποτε ασφαλιστικής κάλυψης.
Β. Απαντήσεις σε θέµατα της υπηρεσίας.
Από την γνωµοδότηση αυτή συνάγονται οι ακόλουθες απαντήσεις στα τιθέµενα ερωτήµατα της
υπηρεσίας, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε κριτική στην εν λόγω γνωµοδότηση του ΝΣΚ.
1)αναφορικά µε τον προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα της ασφάλισης των νέων ασφαλισµένων
στο ΤΠΕ∆Ε λεκτέα ότι η κρινόµενη γνωµοδότηση δεν απεφάνθη συλλήβδην για όλους τους «νέους»
(ήτοι από 1.1.1993) ασφαλισµένους που έχουν εργοληπτική επιχείρηση αλλά µόνο για όσους
εργολήπτες είναι ταυτόχρονα και µηχανικοί µέλη του ΤΕΕ και ως τέτοιοι υπαγόµενοι στην ασφάλιση
του ΤΣΜΕ∆Ε. Για τα πρόσωπα αυτά και µόνο για αυτά ισχύει το άρθρο 39 παρ.2 ν.2084/1992, οι
διατάξεις του οποίου ορίζουν ότι επειδή η ασφάλιση στο πρώην ΤΣΜΕ∆Ε είναι υποχρεωτική, στερείται
πρακτικά ο νέος ασφαλισµένος µηχανικός που είναι ταυτόχρονα και εργολήπτης το δικαίωµα
επιλογής, εφόσον λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης υπάγεται σε περισσότερους του ενός ασφαλιστικούς
φορείς- εν προκειµένω, φορείς πρόνοιας (σελ.10 της υπαριθµ.175/2012 γνµδ ΝΣΚ). Τούτο σηµαίνει
ότι τα πρόσωπα αυτά είναι υποχρεωτικά ασφαλισµένα στο Τοµέα Πρόνοιας Μηχανικών και Ε∆Ε του
Κλάδου Πρόνοιας ΕΤΑΑ, δύνανται δε να εγγραφούν προαιρετικά στον Τοµέα ΠΕ∆Ε υπό τον όρο της
καταβολής του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισµένου, εργοδότη και Κράτους κατά την
έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ.2 του άρθρου 39 ν.2084/1992. Για τους Ε∆Ε µη µηχανικούς
όµως που δεν είναι εγγεγραµµένοι στο Τεχνικό Επιµελητήριο, αλλά ενδεχοµένως σε άλλα
επιµελητήρια και ως νέοι ασφαλισµένοι υπάγονται για τον κλάδο κύριας ασφάλισης σε άλλο φορέα
λ.χ. ΟΑΕΕ, ο οποίος δεν έχει συστηµένο κλάδο πρόνοιας, αυτοί υπάγονται υποχρεωτικά δυνάµει
των κατασταικών διατάξεων του ΤΠΕ∆ε στον τοµέα αυτό.
2)Κατόπιν των ανωτέρω η στάση της υπηρεσίας πρέπει να είναι ότι αυτή σε σχετική ερώτηση
υποχρεούται να ενηµερώνει για όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση.
3)Για την εγγραφή των παραπάνω προσώπων θα ζητείται υπεύθυνη δήλωση όµοιο µε αυτό που
ζητείτο (εάν ζητείτο) έως σήµερα. Όποιος εργολήπτης νέος ασφαλισµένος εξακολουθεί να είναι
εγγεγραµµένος στο ΤΠΕ∆Ε (ανεξαρτήτως εάν είναι «προαιρετικά» ή «υποχρεωτικά» ασφαλισµένος)
υποχρεούται να καταβάλει τις κάθε φορά οριζόµενες ασφαλιστικές εισφορές και να είναι ασφαλιστικά
ενήµερος. Κατά συνέπεια αυτός δικαιούται (αλλά και υποχρεούται) να λαµβάνει βεβαίωση
ασφαλιστικής ενηµερότητας για την συµµετοχή του σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων. Ευνόητο είναι
ότι όσοι νέοι ασφαλισµένοι δεν είναι καθόλου εγγραγραµµένοι στο ΤΠΕ∆Ε, δεν µπορούν να λάβουν
ούτε βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας από αυτό, παρά µόνο βεβαίωση (αρνητική) ότι δηλ.δεν
είναι εγγεγραµµένοι σε αυτό. Αν η βεβαίωση αυτή αρκεί ή όχι για την δυνατότητα συµµετοχής σε
διαγωνισµούς ή και την ανάληψη δηµοσίων έργων, τούτο είναι αρµοδιότητα των αναθετουσών αρχών
και των τυχόν επιτροπών διενέργειας των διαγωνισµών να το κρίνουν µε βάση την προκήρυξη και
την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοσίων έργων, όχι του ιδίου του ΤΠΕ∆Ε.
4)∆εν φαίνεται να δηµιουργείται άνιση µεταχείριση εκ µόνου του λόγου ότι για τους νέους
ασφαλισµένους «δεν θα επιβάλλεται η εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών» σε αντίθεση µε τους

παλιούς ασφαλισµένους, δεδοµένου ότι πρώτον η υποχρέωση αυτή «εξόφλησης» των ασφαλιστικών
εισφορών στο ΤΠΕ∆Ε καλύπτει όσους υπάγονται σε αυτό, είτε είναι προαιρετικά είτε υποχρεωτικά
ασφαλισµένοι. ∆εύτερον, εάν ήθελε υποτεθεί ότι υφίσταται, η διαφοροποίηση αυτή βρίσκει έρεισµα
στο νόµο , άρα δεν είναι αδικαιολόγητη, αφενός στο άρθρο 20 περ.α΄ν.3518/2006 κατά την οποία
υπάγονται στον κλάδο εφάπαξ παροχών του ΤΣΜΕ∆Ε υποχρεωτικώς οι παλαιοί ασφαλισµένοι
«…εφόσον δεν υπάγονται σε άλλο φορέα, µε εξαίρεση την ασφάλιση στο ΤΠΕ∆Ε», αφετέρου στο
άρθρο 39 παρ.1 ν.2084/1992 που θεσπίζει τον κανόνα της µίας ασφάλισης σε φορέα κύριας και
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγείας για τους νέους ασφαλισµένους. Εξ αντιδιαστολής
συνάγεται ότι το άρθρο αυτό διατήρησε την δυνατότητα οι παλαιοί ασφαλισµένοι µηχανικοί και Ε∆Ε
να µπορούν να υπάγονται σε περισσότερους φορείς πρόνοιας, εάν ένας από αυτούς είναι το ΤΠΕ∆Ε.
∆εν ευσταθεί ούτε ο φόβος ότι νέος ασφαλισµένος θα µπορεί να συµµετέχει σε διαγωνισµούς ακόµα
και αν οφείλει διότι µετά την άσκηση του δικαιώµατος επιλογής ο νέος ακόµα και προαιρετικά
ασφαλισµένος υποχρεούται πλέον κανονικά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών
για όσο χρονικό διάστηµα έχει κάνει χρήση των παροχών του Ταµείου και τέτοια νοείται και
η χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας για την συµµετοχή σε διαγωνισµούς. Σε κάθε
περίπτωση τόσο «παλαιοί» όσο και «νέοι» ασφαλισµένοι που υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΠΕ∆Ε θα
εξακολουθούν για την συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς να πρέπει να έχουν εξοφλήσει (ή
ρυθµίσει τουλάχιστον) τις εισφορές τους προς το ταµείο αυτό και η σχετική ενηµερότητα, είτε
εκδίδεται στο όνοµά τους ατοµικά είτε για λογαριασµό εργοληπτικής επιχείρησης την οποία
στελεχώνουν, θα αφορά όσους ασφαλισµένους παλαιούς και νέους είναι ενήµεροι στο ταµείο αυτό
ανεξαρτήτως του τρόπου υπαγωγής τους στην ασφάλισή του.
5)το υπό στοιχείο Β συµπέρασµα της υπαριθµ.175/2012 γνωµοδότησης του ΝΣΚ, ότι δηλαδή ο
ν.1418/1984 µε τον οποίο κατατάσσονται οι εργοληπτικές επιχειρήσεις σε κατηγορίες και ως τέτοιες
εγγράφονται στο ΜΕΕΠ δικαιούµενες συµµετοχή σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων, έχει
κατ΄εκτίµηση, την έννοια ότι µόνες οι διατάξεις αυτές δεν συνιστούν διατάξεις που ρυθµίζουν το
ζήτηµα της υπαγωγής των προσώπων που έχουν ή συµµετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές στην
ασφάλιση του ΤΠΕ∆Ε. Κατά συνέπεια οι καταστατικές διατάξεις του ΤΠΕ∆Ε που ρυθµίζουν το ζήτηµα
της υπαγωγής πρέπει να ερµηνευτούν και να εφαρµοστούν υπό το πρίσµα των διατάξεων του
ν.1418/84 και όχι µε αναφορά στο επάγγελµα του «εργολήπτη», το οποίο µετά τη θέσπιση του ως
άνω νόµου έχει καταργηθεί. Η ερµηνεία αυτή γίνεται ήδη µε την πρακτική του ταµείου να εκδίδει
ασφαλιστικές ενηµερότητες στο όνοµα τεχνικής εταιρείας αλλά για τα πρόσωπα που την
στελεχώνουν.
6)∆ιαγραφή και επιστροφή των εισφορών λόγω αυτής της «προαιρετικής» υπαγωγής στην
ασφάλιση µπορεί να γίνει µόνο για το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο δεν έγινε χρήση των
παροχών του Ταµείου- τέτοια είναι, όπως προεκτέθηκε και η χορήγηση ασφαλιστικής
ενηµερότητας. Μόνη η «προαιρετική» υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΠΕ∆Ε των νέων ασφαλισµένων
δεν δικαιολογεί την αυτοδίκαια επιστροφή των εισφορών, διότι ούτως ή άλλως αυτές πιθανότατα δεν
θα έχουν καταβληθεί µε τον τρόπο και στην έκταση που απαιτεί το άρθρο 39 παρ.2 τελ. εδάφιο
ν.2084/92. Κατά συνέπεια όσοι νέοι ασφαλισµένοι εργολήπτες µηχανικοί επιθυµούν να µην
υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΤΠΕ∆Ε για το λόγο ότι αυτή δεν είναι υποχρεωτική αλλά
προαιρετική, θα δικαιούνται επιστροφής των εισφορών που κατέβαλαν κανονικά για όσο χρονικό
διάστηµα δεν έχουν συµµετάσχει σε διαγωνισµούς δηµοσίων έργων υπό την ευνόητη προϋπόθεση ότι
και η σχετική αξίωση δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή. Για την διαγραφή/επιστροφή των εισφορών
εν όψει και του άρθρου 56 ν.2084/1992 που απαιτεί για την χορήγηση εφάπαξ την έκδοση
συνταξιοδοτικής απόφασης, αντ΄αυτής θα µπορούσε να εκδοθεί αρνητική απόφαση συνταξιοδότησης
και µη λήψης εφάπαξ για τον έως τώρα διαδραµόντα χρόνο. Εννοείται ότι χρονικά τέτοια απόφαση
µπορεί να βγει µόνο «κατά την αποχώρηση από την εργασία ή το επάγγελµα» (άρθρο 56 του
ν.2084/92).
Η Υπηρεσία λαµβάνει υπόψη της την γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας και εφόσον αυτή γίνει
δεκτή από την ∆ιοικούσα Επιτροπή Μηχανικών & Ε∆Ε του ΕΤΑΑ, για την οµαλή λειτουργία της
υπηρεσίας, εισηγείται να γίνουν δεκτά τα παρακάτω:
1)Οι νέοι ασφαλισµένοι εργολήπτες (µετά την 1/1/1993) που είναι εγγεγραµµένοι προαιρετικά ή
υποχρεωτικά στο ΤΠΕ∆Ε υποχρεούνται να καταβάλλουν τις κάθε φορά οριζόµενες ασφαλιστικές
εισφορές, να είναι ασφαλιστικά ενήµεροι. Κατά συνέπεια δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να
λαµβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για την συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων.
2)Στα πλαίσια της προαιρετικότητας στο βαθµό που επιτρέπεται από το Νόµο είναι δυνατή:

α) Η εγγραφή στο ΤΠΕ∆Ε από την ηµεροµηνία της αίτησης του ενδιαφεροµένου, εφόσον το
εργοληπτικό του πτυχίο είναι κατά την ηµεροµηνία εγγραφής σε ισχύ.
β)Η αναδροµική εγγραφή του, εφόσον το εργοληπτικό πτυχίο είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία για
την οποία ζητείται αναδροµική εγγραφή και καταβληθούν οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές.
γ)Να διαγράφεται από τον τοµέα κατόπιν δήλωσής του και να επανέρχεται όταν το ζητήσει, εφόσον
φυσικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανεγγραφή του.(ΜΕΕΠ σε ισχύ).
3)Για την διαγραφή του νέου ασφαλισµένου πάντοτε θα ελέγχεται :
α)Αν έχει ασφάλιση σε άλλο φορέα πρόνοιας για εφάπαξ και θα ζητείται η σχετική βεβαίωση του
φορέα.
β)Ότι έχει εξοφλήσει τις εισφορές του, διαφορετικά δεν θα διαγράφεται.
∆εν θα επιτρέπεται η αναδροµική διαγραφή ασφαλισµένου. Η διαγραφή θα αφορά το µέλλον καο
πάντοτε υπό τον όρο της εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισµένου.
4)Βάσει της παραπάνω γνωµοδότησης και επειδή δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών από τις
καταστατικές µας διατάξεις, θα πρέπει η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των νέων
ασφαλισµένων που ζητούν την διαγραφή τους λόγω της προαιρετικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση
του ΤΠΕ∆Ε, να γίνεται µόνον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.2084/1992, δηλαδή
µετά την οριστική συνταξιοδότησή τους, εφόσον δεν δικαιωθούν τελικά εφάπαξ βοήθηµα από τον
τοµέα.
Οι εισφορές δεν θα επιστρέφονται ούτε στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής των προαιρετικά
ασφαλισµένων του ΤΠΕ∆Ε, για τους λόγους που προηγουµένως αναφέρθηκαν.
5)Η ασφαλιστική ενηµερότητα που θα εκδίδει το ΤΠΕ∆Ε για τα στελέχη τεχνικής εταιρείας θα
περιλαµβάνει όσα εγγεγραµµένα παλαιά και νέα στελέχη έχουν καταβάλει την ετήσια ασφαλιστική
τους εισφορά στον τοµέα.
Για να αποκλειστεί ενδεχόµενο αυθαιρεσίας από τις τεχνικές εταιρείες, να ζητείται υπεύθυνη δήλωση
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου, στις περιπτώσεις που ο εκπρόσωπος
της εταιρείας:
α) Ζητά την διακοπή ή την διαγραφή από το ΤΠΕ∆Ε λόγω προαιρετικής ασφάλισης στελέχους του
ΜΕΕΠ της εταιρείας του που έχει ήδη εγγραφεί στον τοµέα (άπειρες περιπτώσεις) και
β)∆εν επιθυµεί την ασφάλιση στο ΤΠΕ∆Ε νέου στελέχους του ΜΕΕΠ της εταιρείας του, που δεν έχει
ήδη εγγραφεί.
Παρακαλούµε για την απόφασή σας».
Η ∆.Ε. µετά από συζήτηση των µελών της και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της υπηρεσίας
αποφασίζει οµόφωνα τα παρακάτω:
1)Οι νέοι ασφαλισµένοι εργολήπτες (µετά την 1/1/1993) που είναι εγγεγραµµένοι προαιρετικά ή
υποχρεωτικά στο ΤΠΕ∆Ε υποχρεούνται να καταβάλλουν τις κάθε φορά οριζόµενες ασφαλιστικές
εισφορές, να είναι ασφαλιστικά ενήµεροι. Κατά συνέπεια δικαιούνται, αλλά και υποχρεούνται να
λαµβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας για την συµµετοχή τους σε διαγωνισµούς δηµοσίων
έργων.
2)Στα πλαίσια της προαιρετικότητας στο βαθµό που επιτρέπεται από το Νόµο είναι δυνατή:
α) Η εγγραφή στο ΤΠΕ∆Ε από την ηµεροµηνία της αίτησης του ενδιαφεροµένου, εφόσον το
εργοληπτικό του πτυχίο είναι κατά την ηµεροµηνία εγγραφής σε ισχύ.
β)Η αναδροµική εγγραφή του, εφόσον το εργοληπτικό πτυχίο είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία για
την οποία ζητείται αναδροµική εγγραφή και καταβληθούν οι προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές.
γ)Να διαγράφεται από τον τοµέα κατόπιν δήλωσής του και να επανέρχεται όταν το ζητήσει, εφόσον
φυσικά συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επανεγγραφή του.(ΜΕΕΠ σε ισχύ).
3)Για την διαγραφή του νέου ασφαλισµένου πάντοτε θα ελέγχεται :
α)Αν έχει ασφάλιση σε άλλο φορέα πρόνοιας για εφάπαξ και θα ζητείται η σχετική βεβαίωση του
φορέα.
β)Ότι έχει εξοφλήσει τις εισφορές του, διαφορετικά δεν θα διαγράφεται.
∆εν θα επιτρέπεται η αναδροµική διαγραφή ασφαλισµένου. Η διαγραφή θα αφορά το µέλλον και
πάντοτε υπό τον όρο της εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισµένου.

4)Βάσει της παραπάνω γνωµοδότησης και επειδή δεν προβλέπεται επιστροφή εισφορών από τις
καταστατικές µας διατάξεις, θα πρέπει η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών των νέων
ασφαλισµένων που ζητούν την διαγραφή τους λόγω της προαιρετικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση
του ΤΠΕ∆Ε, να γίνεται µόνον σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν.2084/1992, δηλαδή
µετά την οριστική συνταξιοδότησή τους, εφόσον δεν δικαιωθούν τελικά εφάπαξ βοήθηµα από τον
τοµέα.
Οι εισφορές δεν θα επιστρέφονται ούτε στις περιπτώσεις οριστικής διαγραφής των προαιρετικά
ασφαλισµένων του ΤΠΕ∆Ε, για τους λόγους που προηγουµένως αναφέρθηκαν.
5)Η ασφαλιστική ενηµερότητα που θα εκδίδει το ΤΠΕ∆Ε για τα στελέχη τεχνικής εταιρείας θα
περιλαµβάνει όσα εγγεγραµµένα παλαιά και νέα στελέχη έχουν καταβάλει την ετήσια ασφαλιστική
τους εισφορά στον τοµέα.
Για να αποκλειστεί ενδεχόµενο αυθαιρεσίας από τις τεχνικές εταιρείες, να ζητείται υπεύθυνη δήλωση
µε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφεροµένου, στις περιπτώσεις που ο εκπρόσωπος
της εταιρείας:
α) Ζητά την διακοπή ή την διαγραφή από το ΤΠΕ∆Ε λόγω προαιρετικής ασφάλισης στελέχους του
ΜΕΕΠ της εταιρείας του που έχει ήδη εγγραφεί στον τοµέα (άπειρες περιπτώσεις) και
β)∆εν επιθυµεί την ασφάλιση στο ΤΠΕ∆Ε νέου στελέχους του ΜΕΕΠ της εταιρείας του, που δεν έχει
ήδη εγγραφεί.
Η απόφαση είναι άµεσης επικύρωσης

