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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ 
 

 
Ο Αναπληρωτής του Προέδρου της ∆.Ε. και Προεδρεύων της Συνεδρίασης Θεόδωρος 

Βασιλείου εισηγείται το θέµα θέτοντας υπόψη της ∆.Ε. τα παρακάτω: 
 

 
«Προκειµένου οι ασφαλισµένοι µηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή 

µελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα , προτείνεται η κατά περίπτωση , 
έκδοση βεβαίωσης ενηµερότητας , µε οφειλές. 

 
Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριµένο έργο , µε την προσκόµιση του σχετικού εντύπου 

ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αµοιβή µελέτης , προβλέπεται κατάθεση ποσού στο 
ΤΣΜΕ∆Ε , σε ποσοστό 10% επί των συµβατικών τιµών του ΤΕΕ. 

 
Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστό 

10% επί του εισπραχθέντος ποσού. 
 
Τα καταβαλλόµενα ποσά , εξοφλούν ή συµψηφίζονται µε τις οφειλόµενες εισφορές. 
 

Με τον τρόπο αυτό , δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλιµένους ασκώντας το επάγγελµά 
τους,  να εξοφλούν , να µειώνουν ή να ρυθµίζουν τις οφειλές τους , και το ΤΣΜΕ∆Ε να 
αυξάνει την εισπραξιµότητά του». 

Η ∆.Ε. µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, 
αποφασίζει οµόφωνα: 

Προκειµένου οι ασφαλισµένοι µηχανικοί να έχουν τη δυνατότητα ανάληψης έργων ή 
µελετών, για τα οποία απαιτείται ασφαλιστική ενηµερότητα , προτείνεται η κατά περίπτωση , 
έκδοση βεβαίωσης ενηµερότητας , µε οφειλές. 

 
Η βεβαίωση εκδίδεται για συγκεκριµένο έργο , µε την προσκόµιση του σχετικού εντύπου 

ανάθεσης και σε περίπτωση που αφορά αµοιβή µελέτης , προβλέπεται κατάθεση ποσού στο 
ΤΣΜΕ∆Ε , σε ποσοστό 10% επί των συµβατικών τιµών του ΤΕΕ. 

 
Σε περίπτωση είσπραξης από εκτελεσθείσα εργασία αποδίδεται στο ΤΣΜΕ∆Ε ποσοστό 

10% επί του εισπραχθέντος ποσού. 
 
Τα καταβαλλόµενα ποσά , εξοφλούν ή συµψηφίζονται µε τις οφειλόµενες εισφορές. 
 

     Με τον τρόπο αυτό , δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλιµένους ασκώντας το επάγγελµά      
τους,  να εξοφλούν , να µειώνουν ή να ρυθµίζουν τις οφειλές τους , και το ΤΣΜΕ∆Ε να 
αυξάνει την εισπραξιµότητά του. 
 

Η απόφαση είναι άµεσης επικύρωσης. 
 

                                                                                  Ακριβές αντίγραφο 
Εκ της Συνεδρ.404/28-12-2015 
Αθήνα 29/12/2015 
Η Γραµµατέας της ∆ιοικ.Επιτρ.     
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