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ΘΕΜΑ: Σχετικά µε τη µη υποχρέωση προσκόµισης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας 

από τους Μηχανικούς - ασφαλισµένους στο ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕ∆Ε κατά τη διαδικασία έκδοσης 

εγκρίσεων και αδειών ∆όµησης 

 

 
Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε, κ.κ. Αντιδήµαρχοι, 
 

Όπως γνωρίζετε, όσον αφορά τη σχέση µεταξύ επαγγελµατικής ιδιότητας των 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών και των εισφορών τους, σύµφωνα µε το άρθρο 27, παρ. 4 του Ν. 

3518 ΦΕΚ 272Α/2006: «∆εν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, των δήµων και κοινοτήτων, 
των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών, που 
προβλέπονται από το άρθρο 12 του π.δ.178/2000 (ΦΕΚ 165 Α΄), η θεώρηση ή έγκριση µελετών, 
προϋπολογισµών, εκθέσεων, γνωµατεύσεων, που εκδίδονται από µετόχους του Ταµείου, αν δεν 
προσαχθεί η κατά την παράγραφο 5 βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας στις υπηρεσίες του 
∆ηµοσίου». 

Αυτός ο νόµος, συνδέει άµεσα και κατά την άποψη µας αυθαίρετα, την ιδιότητα του 
Μηχανικού µε την ασφαλιστική ενηµερότητα ακόµα και για έργα που αφορούν τη συναλλαγή 
µεταξύ ιδιωτών. Στην ουσία η συντριπτική πλειοψηφία των µελετών και άλλων συναφών εγγράφων 
θεωρούνται ή/και παρεµβάλλονται Υπηρεσίες. Έτσι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες Μηχανικοί δεν 
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν αν δεν έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις υποχρεώσεις τους στο 
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

Συνεπώς, οι Μηχανικοί µέλη του ΤΕΕ, εκτός από τις πολύ χαµηλές αµοιβές τους, έχουν να 

αντιµετωπίσουν θέµατα ανταγωνιστικότητας, όπως είναι η απώλεια της ασφαλιστικής 

ενηµερότητας από το Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε., η οποία οδηγεί άµεσα και σε απώλεια της δυνατότητας 

εργασίας. Ενώ δηλαδή το ασφαλιστικό ταµείο έχει κόψει την παροχή υπηρεσιών προς τον 
ασφαλιζόµενο, δεν τον αφήνει να εργαστεί ούτε σε ιδιωτική συναλλαγή αν πρώτα δε ρυθµίσει τις 

οφειλές του. ∆ηλαδή για υπηρεσίες που ποτέ δεν έλαβε. Με τον τρόπο αυτό ευνοούνται άλλες 

επαγγελµατικές οµάδες (απόφοιτοι των ΤΕΙ) για τις οποίες δεν απαιτείται ασφαλιστική 

ενηµερότητα για την ανάληψη µελέτης. Προφανώς αυτό δεν ωφελεί την ανταγωνιστικότητα 

και τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και οδηγεί σε φαινόµενα αθέµιτου ανταγωνισµού. 
Το αποτέλεσµα είναι να αποχωρούν συνεχώς από το επάγγελµα µηχανικοί, ελεύθεροι 

επαγγελµατίες αυτοαπασχολούµενοι, λόγω απώλειας της ασφαλιστικής τους ενηµερότητας. Η 
αποχώρηση από το επάγγελµα γίνεται υπό τον φόβο των κατασχέσεων αφού δεν υπάρχει η έννοια 
του άνεργου µηχανικού. 



  

Κατά την πρόσφατη συνεδρίαση της ∆.Ε. του Τµήµατος συζητήθηκε το θέµα αυτό, που 

αποτελεί πρόβληµα επιβίωσης του κλάδου µας, και διαπιστώνοντας ότι σε άλλους ∆ήµους και 
περιοχές της Ελλάδας δεν είναι απαιτητή από τις Υπηρεσίες ∆όµησης η ασφαλιστική ενηµερότητα 

των Μηχανικών ζητούµε τη βοήθεια και συνδροµή σας, στο πλαίσιο της νοµιµότητας, ώστε 

να αντιµετωπιστεί αυτό το ‘έλλειµµα ισονοµίας’ εις βάρος των ∆ιπλωµατούχων 

Μηχανικών. 
Η παραπάνω πρακτική των ∆ήµων αυτών στηρίζεται στο γεγονός ότι η προσκόµιση 

βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους Μηχανικούς κατά τη διαδικασία έκδοσης 

εγκρίσεων και αδειών ∆όµησης δεν απαιτείται σύµφωνα µε τον πιο πρόσφατο Ν.4030/2011, 
σύµφωνα µε το σκεπτικό που αναπτύσσεται στο υπ’ αρ. 28176/09.12.2014 έγγραφο της Νοµικής 
Υπηρεσίας του ∆ήµου Καβάλας το οποίο και σας επισυνάπτουµε. Το εν λόγω έγγραφο, καταλήγει 
ως εξής: «Για το λόγο αυτό, πιστεύουµε πως η Υπηρεσία σας

1
 θα πρέπει να απέχει από την 

αναζήτηση προσαγωγής βεβαίωσης ασφαλιστικής ενηµερότητας από Μηχανικούς µετόχους του 
ειρηµένου Ταµείου για το επιτρεπτό της θεώρησης ή έγκρισης µελετών ή διαγραµµάτων 
απαιτουµένων και υποβαλλοµένων στο πλαίσιο της διαδικασίας έκδοσης των διοικητικών πράξεων 
έγκρισης δόµησης και άδειας δόµησης, περιοριζόµενη στην αναζήτηση µόνον των αποδεικτικών 
καταβολής εισφορών και κρατήσεων για τις υπηρεσίες Μηχανικού ή µελετητών, σύµφωνα µε όσα 
εκτέθηκαν ήδη για το ζήτηµα αυτό σε προηγούµενες σκέψεις της παρούσας. 

 
 

Κύριε ∆ήµαρχε, 
 
Θα θέλαµε µε την ευκαιρία της παρούσας επιστολής, να σας ενηµερώσουµε ότι υπάρχουν 

και άλλα ζητήµατα κοινού ενδιαφέροντος, για τα οποία επιθυµούµε να συνοµιλήσουµε µαζί σας 
αλλά και µε τους εκάστοτε αρµόδιους Εκπροσώπους του ∆ήµου σας, δηµιουργώντας µε αυτό τον 
τρόπο ένα µόνιµο δίαυλο επικοινωνίας προς όφελος του τόπου και των συµπολιτών µας. 
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Συνηµµένο: 
• Το υπ’ αρ. 28176/09.12.2014 έγγραφο της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Καβάλας 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
• Γραφείο Μηχανικών 
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 Σ.σ. απευθύνεται στην αρµόδια Υ∆ΟΜ 


