
 

           Aθήνα,  12  Σεπτεμβρίου 2017 

Αριθ. Πρωτ. 2096 

Προς  

Τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, κ. Αθανάσιο Μπακαλέξη   

 

 

Κοινοποίηση:  

- Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

κα  Έφη Αχτσιόγλου 

-  Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής    Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

 κ.  Αναστάσιο Πετρόπουλο 

-     Υπουργό Επικρατείας,  κ. Αλέξανδρο Φλαμπουράρη    

 

 

Θέμα:  Ασφαλιστική ενημερότητα  για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης  

 δημοσίου  έργου  

 

Κύριε Διοικητά, 

 

         Με την παρούσα επιστολή  θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα θέμα που 

απασχολεί τα μέλη της Ένωσής μας, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, και χρήζει άμεσης 

αντιμετώπισης. Συγκεκριμένα: 

«Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών για την απόδειξη της μη συνδρομής 

λόγων αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίου έργου  απαιτείται, 

εκτός των άλλων, και η προσκόμιση πιστοποιητικού περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι 

υποχρεώσεις των Εργοληπτών όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλιστική ενημερότητα» (άρθρο 23.3 της διακήρυξης). 

       Ακόμα  στο άρθρο 23.2 της διακήρυξης αναφέρεται ότι η ασφαλιστική 

ενημερότητα απαιτείται να είναι σε ισχύ και  κατά την υποβολή της προσφοράς και  

κατά την υποβολή των δικαιολογητικών και κατά τη σύναψη της σύμβασης.  

       Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα μέλη μας καλούνται να αντιμετωπίσουν μια 

αδικαιολόγητη γραφειοκρατία στο μεγαλείο της και απώλεια χρόνου, αφού 

υποχρεούνται, ως ανωτέρω,  να εκδίδουν άπαξ μηνιαίως την ασφαλιστική 

ενημερότητα της επιχείρησής τους  για να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς 

και να υπογράφουν τις σχετικές συμβάσεις,  όταν αναδειχθούν ανάδοχοι.  

       Επιπλέον και οι χρησιμοποιούμενες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στα γραφεία του 

πρώην ΤΣΜΕΔΕ (νυν ΤΜΕΔΕ) αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τους ασφαλισμένους 

που προσέρχονται  κατά δεκάδες καθημερινά για να λάβουν την ενημερότητα.  



       Για τους λόγους αυτούς ζητούμε όπως πράξετε τα δέοντα προκειμένου να  έχει 

εξάμηνη ισχύ η ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία εκδίδεται αποκλειστικά και 

μόνο  για συμμετοχή σε δημοπρασίες, κατ΄ αντιστοιχία με τη φορολογική 

ενημερότητα, για να έχουν τη δυνατότητα τα μέλη μας να ασκούν απρόσκοπτα και 

χωρίς απώλεια χρόνου  την επαγγελματική τους δραστηριότητα.  

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 

          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 


