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ΘΕΜΑ: Έκδοση
η εγγυηττικών επιιστολών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε
Ε. για Γεεωλόγους
ς
Μελ
λετητές
Με την παρ
ρούσα επ
πιστολή, ο Σύνδεσ
σμος Γεωλόγων Μ
Μελετητών Ελλάδαςς
(ΣΥΝ.Γ
ΓΕ.Μ.Ε.) θα
α ήθελε να
α σας ενημ
μερώσει, πως,
π
όπως
ς ίσως ήδηη γνωρίζεττε, υπήρξεε
θετική ανταπόκριιση από το
ο Τ.Μ.Ε.Δ
Δ.Ε., στο σχετικό
σ
αίτη
ημα του ΣΥ
ΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ε., για τηνν
εγγραφ
φή των Γεεωλόγων μελετητώνν στο Τ.Μ
Μ.Ε.Δ.Ε., δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
δ
α
έκδοση
ης εγγυητικκών επιστο
ολών μέσω
ω του Ταμείίου (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).
Συγκκεκριμένα με τις δια
ατάξεις του
υ άρθρου 38 του Ν. 4611/20119 (ΦΕΚ 73/Α’/17-57
2019), επιλύθηκεε με τρόπο δίκαιο, ένα
α σοβαρό ζήτημα το οποίο απα
ασχολούσεε επί σειρά
ά
ετών το
ους γεωλό
όγους κατό
όχους πτυ
υχίου μελετητή, εγγ
γεγραμμένοους στη Διεύθυνση
Δ
η
Μητρώ
ώου Μελετη
ητών του Υπουργείο
ου Υποδομών και Μεταφορών
Μ
ν, παρέχο
οντας τουςς
πλέον ττην δυνατό
ότητα, να αξιοποιήσο
α
ουν τις παροχές εγγυ
υοδοσίας κκαι πιστοδοσίας που
υ
προσφέρει το Τ.Μ
Μ.Ε.Δ.Ε.
Κατό
όπιν των παραπάν
νω εξελίξεεων, σας στέλνουμ
με για διεευκόλυνση
η σας, τα
α
απαραίίτητα δικαιολογητικά που θα π ρέπει να συμπληρώσ
σ
σετε για τηην ομαλή σας
σ ένταξη
η
στο σύσ
στημα εγγυ
υοδοσίας και
κ πιστοδο
οσίας που προσφέρεει το Τ.Μ.Ε
Ε.Δ.Ε..
Για π
περισσότερες πληρο
οφορίες μπ
πορεί να απευθυνθε
α
εί κάποιος στο τηλέφ
φωνο: 210
0
374017
70.

Για το Δ
Δ.Σ. του ΣΥ
ΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε
Ε
Ο Πρό
όεδρος

Ο Γρα
αμματέας

ΠΑ
ΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΗΣ ΣΑΡΑΝ
ΝΤΑΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡ
ΡΗΣ ΑΡΓΥ
ΥΡΙΟΥ


1

Δικαιολογητικά Εγγραφής ή Τροποποίησης στους Πιστωτικούς Καταλόγους
Εγγυητικών Επιστολών
Φυσικά πρόσωπα
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
2. Φωτοαντίγραφο εργοληπτικού-μελετητικού πτυχίου
3. Ε3 του μηχανικού
4. Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση
5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (εάν δεν υπάρχει,
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται το ΑΦΜ και ότι δεν
έχει καταθέσει δήλωση περιουσιακής κατάστασης)
6. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας
7. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον
αιτούντα μελλοντικό πιστούχο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα, με το εξής περιεχόμενο:
«Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα πως για την υπό του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έκδοση εγγυητικών επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών ως και
κάθε τυχόν άλλη παροχή που χορηγεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπηρεσία που παρέχει,
εφαρμόζεται το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο που τις αφορά, όπως αυτό
προκύπτει από τις διατάξεις του Νόμου και τις Υ.Α. τις σχετικές με τα θέματα
εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., το Καταστατικό του Ταμείου, τις
ισχύουσες αποφάσεις της Δ.Ε. Μηχανικών και ΕΔΕ του τ. ΕΤΑΑ και του Δ.Σ. του
πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. που εντάχθηκε στο Ε.Τ.Α.Α. και τις εκάστοτε σχετικές αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., τις οποίες το Ταμείο, στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων του, δύναται οποτεδήποτε να λαμβάνει και να τροποποιεί μονομερώς.
Επίσης, ρητώς αναγνωρίζω και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα πως για την υπό του
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. έκδοση εγγυητικών επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών ως και
κάθε τυχόν άλλη παροχή που χορηγεί το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή υπηρεσία που παρέχει, ισχύει
και δι΄εμέ το εδ. 3 της παρ. 11 του αρ. 11 του Ν. 2326/40, που προβλέπει ότι ¨Εις
περίπτωσιν καθ΄ην υφίσταται οφειλαί των μετόχων εξ οιασδήποτε άλλης αιτίας, πλην
ασφαλιστικών εισφορών, απονέμεται η σύνταξις και συμψηφίζεται το ποσόν της
οφειλής με τας συντάξεις μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεως»,

8. Παράβολο εγγραφής το οποίο πληρώνεται στο ΤΜΕΔΕ και είναι:
 52 ευρώ για εργοληπτικά πτυχία Α1, Α2, ΜΕΚ Α, Β και Μελετητικά πτυχία Α, Β
 104 ευρώ για εργοληπτικά πτυχία 1ης,2ης τάξης, ΜΕΚ Γ,Δ και Μελετητικά πτυχία Γ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΟΧΟΥ
Αθήνα,

ΑΙΤΗΣΗ
(Πλήρη στοιχεία, Δ/νση – Τηλέφωνα)

ΠΡΟΣ
ΤΟ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Δ/νση Εγγ. Επιστολών
Π.Π. Γερμανού 3-5, 105 61 Αθήνα
Αθήνα
Υποβάλλω το συνημμένο Εμπιστευτικό δελτίο
παρακαλώ για την Εγγραφή στους πιστωτικούς
καταλόγους για έκδοση Εγγυητικών Επιστολών.

Ο Αιτών

Σημείωση :

Η εξακρίβωση χορηγήσεως ανειλικρινούς πληροφορίας συνεπάγεται την μη
αναγραφή στους πιστωτικούς καταλόγους ή διαγραφή από αυτούς.

1)

Ονοματεπώνυμο Μετόχου ή Εταιρική επωνυμία

2)

Διεύθυνση Κατοικίας / Έδρας

3)

Ηλικία

4)

Ιδιότητα και ειδικότητα σε έργα /μελέτες /
προμήθειες

5)

Τάξη Πτυχίου

6)

Από ποίας εποχής ασκείται το επάγγελμα του
εργολάβου / μελετητή και ποια έργα αναλάβατε και
εκτελέσατε και χρονολογία εκτελέσεως

7)

Αν πρόκειται περί ομορρύθμου εταιρείας να
Σημειωθούν τα ονόματα ενός εκάστου των
συνεταίρων και να υποβληθεί αντίγραφο του
Καταστατικού της Εταιρείας. Αν πρόκειται περί
Ανωνύμου Εταιρείας να υποβληθεί αντίγραφο του
Καταστατικού, τα ονόματα του Δ. Συμβουλίου και
τα αντίγραφα των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

8)

Έχετε κτηματική περιουσία ; Να περιγραφούν τα
κτήματα είτε αστικά είτε αγροτικά είναι αυτά,
εμβαδόν γηπέδου και όγκος μονορόφου, διορόφου
κλπ.

9)

Προκειμένου περί αστικών κτημάτων,
ιδιοκατοικούνται αυτά ή είναι μισθωμένα και ποίον
το ετήσιο μίσθωμα για κάθε ένα ; Προκειμένου περί
αγροτικών ποίον το ετήσιο έσοδο κατά μέσον όρο
κατά την τελευταία τριετία ;

10)

Διαθέτετε ως προσωπική σας περιουσία υλικά,
εργαλεία ή μηχανήματα χρήσιμα για τις
εργοληπτικές / μελετητικές σας εργασίες, από ποια
είδη αποτελούνται αυτά, και ποια η σημερινή αυτών
αγοραία αξία ;

11)

Βαρύνονται τα ως άνω κτήματά σας με υποθήκες,
προσημειώσεις ή κατασχέσεις, για ποια ποσά και
υπέρ τίνων ;

12)

Ποια κεφάλαια, σε μετρητά ή άλλες κινητές αξίες
διαθέτετε στις εργασίες σας (χρεόγραφα,
απαιτήσεις, κλπ)

13)

Μήπως έχετε καταστεί έκπτωτος αναληφθέντος
έργου ; Να σημειωθεί το έργο/ η μελέτη, η
ημερομηνία κατακύρωσης, το όνομα του εργοδότη
και ο λόγος της έκπτωσης σας.

14)

Μήπως συμβιβαστήκατε ποτέ με τους πιστωτές σας,
ποια εποχή και με ποιους ;

15)

Έχετε πίστωση προσωπική σε Τράπεζα, ποία
Τράπεζα και πόση πίστωση ;

16)

Μπορείτε να διαθέσετε προσωπική ή εμπράγματη
εγγύηση τρίτου και ποίου ;

17)

Υποδείξτε τρία ή τέσσερα γνωστά πρόσωπα τα
οποία δύνανται να δώσουν πληροφορίες για σας
(μέτοχοι του Ταμείου)

18)

Δώστε κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να κάνει
πληρέστερη διαφώτιση για σας.

Ο
ΣΗΜ. – Αν ο χώρος δεν είναι επαρκής δύναται να επισυναφθεί πρόσθετο φύλλο

Αιτ.

Ιδιαίτερες πληροφορίες παρά της υπηρεσίας :

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΜΕΔΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ
GR 12 0160 0650 0000 0008 5029 193

2. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
GR 77 0110 0400 0000 0400 1390 097

Παρακαλούμε μετά από τις καταβολές που
κάνετε στους παραπάνω τραπεζικούς
λογαριασμούς του Τ.Μ.Ε.ΔΕ.,
να αποστέλλετε τα παραστατικά
πληρωμής
Στο φαξ με αρ: 210 3740172
Στο e-mail:
eggy@tmede.gr

ή

