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Δικαιολογητικά Εγγραφής στους Πιστωτικούς Καταλόγους 
Εγγυητικών Επιστολών για Φυσικά πρόσωπα μετά το 

Ν.4611/2019 περί διεύρυνσης των υπαγομένων κατηγοριών 
 

1 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

2 Φωτοαντίγραφο εργοληπτικού-μελετητικού πτυχίου από την εκάστοτε αρμόδια 

Αρχή 

3 Ε3 του φυσικού προσώπου 

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 Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

7 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 

8 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον αιτούντα 

μελλοντικό πιστούχο του ΤΜΕΔΕ, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από 

Κ.Ε.Π. ή Αστυνομικό Τμήμα και η οποία εκδίδεται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω του 

www.gov.gr, με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω υπεύθυνα ότι γνωρίζω και 

αποδέχομαι ανεπιφύλακτα πως για την υπό του ΤΜΕΔΕ έκδοση εγγυητικών 

επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών ως και κάθε τυχόν άλλη παροχή που 

χορηγεί το ΤΜΕΔΕ 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 

ΤΜΕΔΕ, 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 ΤΜΕΔΕ, 

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 ΤΜΕΔΕ έκδοση εγγυητικών 

επιστολών, την προεξόφληση λογαριασμών ως και κάθε τυχόν άλλη παροχή που 

χορηγεί το ΤΜΕΔΕ ή υπηρεσία που παρέχει, ισχύει και δι΄εμέ σε περίπτωση οφειλής 

μου προς το Ταμείο εξ αυτών ή/και εξ’ οιασδήποτε αιτίας το εδ. 3 της παρ. 11 του 

αρ. 11 του Ν. 2326/40, καθώς και το αρ.14 παρ. 7 της υπ’ αρ. Φ80000/οικ.58192/2153 

Υ.Α.». 

 


