ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κοζάνη
Αρ. Πρωτ.
Πληροφορίες : Μαρία Μελενικιώτου

,
:

12-4-2017
519

Προς:
ΥΔΟΜ Δυτικής Μακεδονίας

Τηλέφωνο

: 24610-28030

Kοιν:
Δ/νση Περιβάλλοντος και
Σχεδιασμού Δυτ. Μακεδονίας

Χωρικού

Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
Εφαρμογών
ΖΕΠ Κοζάνης

Θέμα

: Προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας.

Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με ενημέρωση που είχαμε από συναδέλφους διπλωματούχους μηχανικούς, από την υπηρεσία σας απαιτείται για την έκδοση αδειών δόμησης, η βεβαίωση ΤΣΜΕΔΕ περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφο 6 του Νόμου 3518/2006.
Σας παραθέτουμε τη συγκεκριμένη παράγραφο, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 251 Β’ και η οποία ανα φέρει, τα εξής: «6. Δεν επιτρέπεται στις υπηρεσίες του Δημοσίου, 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.»
Όπως διαπιστώνετε η συγκεκριμένη παράγραφος, αναφέρεται στους μετόχους του ταμείου, δηλαδή στους μετόχους του ΤΣΜΕΔΕ.
Σας ενημερώνουμε λοιπόν, ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί από τη 1/1/2017, ανήκουν στον ασφαλι στικό οργανισμό ΕΦΚΑ και έχουν απωλέσει την ιδιότητα του μετόχου του ΤΣΜΕΔΕ, ενώ ο φορέας
του ΤΣΜΕΔΕ, δεν υφίσταται πλέον αφού αυτός έχει ενσωματωθεί στον προαναφερόμενο Ασφαλιστικό Οργανισμό, δηλαδή τον ΕΦΚΑ.
Σημειώνουμε ότι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ είναι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή μαζί με
τους διπλωματούχους μηχανικούς, τους πτυχιούχους, όπως και τους γιατρούς, τους δικηγόρους κ.α.
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Κατόπιν των ανωτέρω, η διάταξη στην οποία βασίζεστε έχει πλέον καταστεί ανίσχυρη. Συνεπώς η
απαίτηση για την προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ για την έκδοση διοικητικών
πράξεων δεν έχει νόμιμο έρεισμα.
Σε κάθε περίπτωση που δεν στοιχειοθετηθεί από την πλευρά σας επαρκώς και βάση των ισχυουσών
διατάξεων για τον ΕΦΚΑ, η απαίτηση για προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας, αποκλειστικά
από τους διπλωματούχους μηχανικούς, τότε αυτή θα είναι καταχρηστική, αφού θα δημιουργηθούν
φαινόμενα άνισης μεταχείρισης σε βάρος των συναδέλφων μας, διπλωματούχων μηχανικών.
Παρακαλούμε άμεσα για τις δικές σας διευκρινήσεις - απαντήσεις επί των ανωτέρω.

Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Μαυροματίδης
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