
 

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 23, 106 80, ΑΘΗΝΑ | 23 ASKLIPIOU str. GR 106 80, ATHENS 
E: info@pedmede.gr | T: +30 210 3614978 | F: +30 210 3641402 | W: www.pedmede.gr 

 

 
 

Αθήνα, 05 Φεβρουαρίου 2021 
Αριθ.Πρωτ.404   
Προς  
Τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ,  κ. Γεώργιο Καταπόδη  
 
 
Θέμα: Τροποποίηση άρθρου πρότυπων τευχών διακηρύξεων  
 
Κύριε Πρόεδρε, 

 Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ένα πρόβλημα 
που εσχάτως έχει προκύψει σε σχέση με τις απαιτήσεις των πρότυπων τευχών 
διακηρύξεων διαγωνισμών για την ανάληψη δημοσίων έργων και συγκεκριμένα: 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 23.3.β των διακηρύξεων αναγράφεται η 
υποχρέωση των υποψηφίων διαγωνιζομένων για την  προσκόμιση ασφαλιστικής 
ενημερότητας, που αφορά στον ίδιο τον προσφέροντα και το προσωπικό του, στα 
έργα που εκτελεί και στα στελέχη της επιχείρησής του, που έχουν υποχρέωση 
ασφάλισης στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.    

Στο δεύτερο εδάφιο όμως της ως άνω παραγράφου αναφέρεται επί 
λέξει: «Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό 
ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας (ΤΣΜΕΔΕ για τους ασφαλισμένους – μέλη του ΤΕΕ, ΙΚΑ 
για το λοιπό προσωπικό Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας 
εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας  των φυσικών προσώπων που 
στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι» 

Οι προαναφερόμενες απαιτήσεις είναι αναχρονιστικές και δημιουργούν 
εύλογα ερωτηματικά και προβλήματα στις διαγωνιστικές διαδικασίες, αφού, όπως 
γνωρίζετε ο ασφαλιστικός φορέας στη χώρα μας πλέον είναι ο e-ΕΦΚΑ, στον οποίο 
έχουν ενσωματωθεί τα ασφαλιστικά Ταμεία και εκδίδεται ηλεκτρονικά «ενιαίο 
αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ». 

Οι ως άνω επιμέρους απαιτήσεις και διευκρινίσεις της διακήρυξης δεν 
συνάδουν πλέον με τη νομοθεσία και ως εκ τούτου  δημιουργούν αναστάτωση στα 
μέλη της Ένωσής μας, Εργολήπτες Δημοσίων Έργων καθώς και στα γνωμοδοτούντα 
και αποφασίζοντα όργανα στους διαγωνισμούς ανάληψης  έργων. 

Για το λόγο αυτό ζητούμε την τροποποίηση της παραγράφου 23.3.β των 
πρότυπων τευχών διακηρύξεων και την εναρμόνισή της με την ασφαλιστική 
νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα.   

Για την ΠΕΔΜΕΔΕ, 
          Ο Πρόεδρος               Ο Γεν. Γραμματέας 
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ                                                ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Θ. ΚΑΣΣΕΛΑΣ   
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