
 
 

 

 

Δικαιολογητικά για την εγγραφή ή την καταχώρηση 

τροποποίησης στοιχείων στους Πιστωτικούς 

Καταλόγους Εγγυητικών Επιστολών φυσικών και 

νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 20 του 

Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων 
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Κωδικοποιημένο Καταστατικό, με όλες τις τροποποιήσεις, δημοσιευμένο στο 
ΓΕΜΗ, που θα φέρει την ηλεκτρονική σφραγίδα αυτού. 
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Πρόσφατο Πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ περί μη τροποποιήσεων, πέραν των 
προσκομιζόμενων (ειδικά για το διάστημα πριν το έτος 2012, Πιστοποιητικό 
εκδοθέν από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή, όσον αφορά στις Α.Ε., από την 
αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα). 
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Πιστοποιητικό: 

α) περί μη κήρυξης σε πτώχευση, β) περί μη υποβολής αίτησης για 
πτώχευση, γ) περί μη κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση, δ) περί μη 
υπαγωγής σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ε) περί μη θέσης σε εκκαθάριση 
και στ) περί μη υπαγωγής σε καθεστώς εξυγίανσης ή συνδιαλλαγής 
(ΑΥΣΤΗΡΑ από το αρμόδιο Πρωτοδικείο). 
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Ειδικά για τις Α.Ε. απαιτούνται επιπλέον: 

α. Αυτούσια τα ΦΕΚ, όπου έχει δημοσιευθεί το Καταστατικό και όλες οι 

τυχόν Τροποποιήσεις αυτού ή τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και 

δημοσιεύσεις από το ΓΕΜΗ. 

β. Τελευταίος Ισολογισμός. 

γ. Πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ για τη δημοσίευση Πρακτικού Γενικής 

Συνέλευσης περί εκλογής μελών του τελευταίου Δ.Σ. και απόφασης ΔΣ 

περί συγκρότησης αυτού σε σώμα ή ανασυγκρότησης αυτού, καθώς και 

ορισμού του νομίμου εκπροσώπου (ή πιστοποιητικό νόμιμης 

εκπροσώπησης). 

δ. Πρακτικό Γ.Σ. για εκλογή μελών του τελευταίου ΔΣ και απόφαση του Δ.Σ. 

περί συγκρότησης σε σώμα, εκλογής του Προέδρου και ορισμού του 

νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας. Για τις Α.Ε. τα έγγραφα αυτά 

πρέπει να προσκομίζονται θεωρημένα από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο/τους νόμιμους εκπροσώπους αυτής. 

ε. Πρακτικό της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, από το οποίο 

προκύπτουν τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων της εταιρείας ή το 

μετοχολόγιο αυτής. 

Ειδικά για τις ΕΠΕ και ΙΚΕ απαιτούνται μόνο τα υπό στοιχεία α. και β. 
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Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86 υπογεγραμμένη από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του από ΚΕΠ 

ή Αστυνομικό Τμήμα και η οποία εκδίδεται πλέον και ηλεκτρονικά μέσω του 

www.gov.gr ή θέσετε επ’ αυτής την ηλεκτρονική σας σφραγίδα (χορηγούμενη από 

το σύστημα ΕΡΜΗΣ ή αντίστοιχο πιστοποιημένο), με το εξής περιεχόμενο: «Υπό 

την ιδιότητά μου ως νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με την επωνυμία 

“…………………” και το Α.Φ.Μ, ότι αναλαμβάνω έναντι του ΤΜΕΔΕ την 

κατηγορηματική υποχρέωση, όπως γνωστοποιήσω πάραυτα στον ως άνω 

Οργανισμό οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση του Καταστατικού αυτής, 

ιδιαίτερα όσον αφορά στη νόμιμη εκπροσώπηση και δέσμευσή της. Θεωρώ δε, 

από τώρα τον εαυτό μου ως προσωπικά υπόχρεο και υπεύθυνο για τυχούσα 

παράλειψη συμμόρφωσης μου στην παραπάνω υποχρέωση που αναλαμβάνω». 
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Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86 των εκπροσώπων ή μετόχων της 

εταιρείας, 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 ή 

θέσετε επ’ αυτής την ηλεκτρονική σας σφραγίδα (χορηγούμενη από το σύστημα 

ΕΡΜΗΣ ή αντίστοιχο πιστοποιημένο), με το εξής περιεχόμενο: «Δηλώνω 

υπεύθυνα ως εκπρόσωπος της εταιρείας/ή ως μέτοχος της εταιρείας με την 

επωνυμία "…………….." και το Α.Φ.Μ. ……………, ότι ανεπιφύλακτα αναλαμβάνω 

προσωπικά και με την ατομική μου περιουσία έναντι του ΤΜΕΔΕ, αλληλέγγυα και 

εις ολόκληρον με την ως άνω εταιρεία, την ευθύνη για κάθε χρέος που τυχόν θα 

δημιουργηθεί από τη χορήγηση εγγυητικών επιστολών, την κατάπτωση 

εγγυητικών επιστολών ή την προεξόφληση λογαριασμών, παραιτούμενος από τις 

ενστάσεις ελευθερώσεως και διζήσεως και το δικαίωμα διαιρέσεως». 
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Εφόσον δεν ανήκετε στις κατηγορίες που υπάγονται στο άρθρο 38 του 
Ν.4611/2019, 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 ή θέσετε επ’ αυτής την ηλεκτρονική σας 
σφραγίδα (χορηγούμενη από το σύστημα ΕΡΜΗΣ ή αντίστοιχο πιστοποιημένο), 
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 τ. 
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 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, πλήν ασφαλιστικών εισφορών, απονέμεται η σύνταξις 
και συμψηφίζεται το ποσόν της οφειλής με τας συντάξεις μέχρις ολοσχερούς 
εξοφλήσεως"». 

http://www.gov.gr/
http://www.gov.gr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άλλως και εφόσον ανήκετε στις κατηγορίες που υπάγονται στο άρθρο 38 του 
Ν.4611/2019, 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 ή θέσετε επ’ αυτής την ηλεκτρονική σας 
σφραγίδα (χορηγούμενη από το σύστημα ΕΡΜΗΣ ή αντίστοιχο πιστοποιημένο), 
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.». 

8 Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86, υπογεγραμμένη 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 ή θέσετε επ’ αυτής την ηλεκτρονική 
σας σφραγίδα (χορηγούμενη από το σύστημα ΕΡΜΗΣ ή αντίστοιχο 
πιστοποιημένο), με το εξής περιεχόμενο: «Έχω υποβάλλει αίτηση για 
συνταξιοδότηση / είμαι ήδη συνταξιούχος και απασχολούμαι σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, σε περίπτωση δε παύσης της απασχόλησής μου, θα 
ενημερώσω εγγράφως το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) για την ανωτέρω μεταβολή. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζω την 
υποχρέωσή μου να επικαιροποιώ τουλάχιστον κατ’ έτος ή/και όποτε ζητηθεί από 
το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., τα υποβληθέντα στοιχεία τόσο εμού όσο και της εταιρίας που 
εκπροσωπώ. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι σε περίπτωση μη προσήκουσας 
εκπλήρωσης των παραπάνω υποχρεώσεών μου, δεν δικαιούμαι να αιτηθώ την 
παροχή υπηρεσιών εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.» 

9 Ε3 ή τελευταία Φορολογική Δήλωση της εταιρείας ή και φυσικού προσώπου. 

10 Εφόσον δεν ανήκετε στις κατηγορίες που υπάγονται στο άρθρο 38 του Ν. 
4611/2019, προσκομίστε ΜΕΕΠ και Μελετητικά πτυχία των μηχανικών της 
εταιρείας /του φυσικού προσώπου. 

 

11 Άλλως και εφόσον ανήκετε στις κατηγορίες που υπάγονται στο άρθρο 38 του 
Ν.4611/2019, προσκομίστε εργοληπτικό-μελετητικό πτυχίο της εταιρείας /του 
φυσικού προσώπου, από την εκάστοτε αρμόδια Αρχή. 

http://www.gov.gr/
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Πρόσφατο Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ή Εκκαθαριστικό Δήλωσης Περιουσιακής 

Κατάστασης της εταιρείας και των φυσικών προσώπων που διαθέτουν 

εργοληπτικό-μελετητικό πτυχίο και μετέχουν σε αυτή (από τα οποία να 

προκύπτουν οι αξίες των ακινήτων ιδιοκτησίας τους) και Ε2. Σε περίπτωση 

που δεν υφίσταται ακίνητη περιουσία, προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη 

Δήλωση του αρ. 8 του Ν. 1599/86 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 ή θέσετε επ’ αυτής την ηλεκτρονική σας σφραγίδα 

(χορηγούμενη από το σύστημα ΕΡΜΗΣ ή αντίστοιχο πιστοποιημένο). 
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Αίτηση της εταιρείας/του φυσικού προσώπου (Εμπιστευτικό Δελτίο 

Μετόχου, το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο “Δικαιολογητικά εγγραφής 

σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης 

συνταξιούχων” της ηλεκτρονικής σελίδας www.tmede.gr). 

14 
Πληρωμή παραβόλου στο ταμείο του ΤΜΕΔΕ, μετά την έγκριση για εγγραφή 

στους πιστωτικούς καταλόγους του Ταμείου. 

15 Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας (για κάθε νόμιμη 
χρήση). 

16 Δήλωση συγκατάθεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των 
φυσικών προσώπων. 

 

Επισημάνσεις 
 

▪ Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή μίας εταιρείας είναι να έχει τεχνικό 

σκοπό, να εκπροσωπείται από το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει το εργοληπτικό-

μελετητικό πτυχίο και ποσοστό τουλάχιστον 5% του συνολικού κεφαλαίου της να 

κατέχει το ανωτέρω φυσικό πρόσωπο, από τη μερίδα του οποίου θα εκδίδονται οι 

εγγυητικές επιστολές. 

▪ Σε περίπτωση ετερόρρυθμης εταιρείας, το φυσικό πρόσωπο που διαθέτει το 

εργοληπτικό-μελετητικό πτυχίο πρέπει να είναι εκπρόσωπος της εταιρείας και 

ομόρρυθμο μέλος, οι δε, ε/ε εκδίδονται μόνο από τους ομορρύθμους εταίρους. 

▪ Για την εξέταση από τις αρμόδιες οικονομικές επιτροπές του Ταμείου αιτημάτων 

εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας εταιρικών τύπων, εκτός της ΑΕ, θα πρέπει το ελάχιστο 

ύψος του κεφαλαίου της εταιρείας να ανέρχεται σε 10.000,00€. 

▪ Στην περίπτωση που στην προς εγγραφή εταιρεία μέλος - μέτοχος είναι άλλη 

εταιρεία, απαιτείται και γι’ αυτή, η υποβολή των ανωτέρω νομιμοποιητικών 

εγγράφων εντός του φακέλου της πρώτης (το ίδιο ισχύει και για κάθε μέτοχο μετόχου 

και αν πρόκειται για αλλοδαπή εταιρεία, πρέπει να προσκομίζονται τα κατά 

περίπτωση νομιμοποιητικά της έγγραφα, κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο 

Νομικών Υποθέσεων). 

▪ Για τα φυσικά πρόσωπα η υποχρέωση υποβολής υπάρχει για τα υπ’ αριθμ. 7-8-9- 

10 ή 11-12-13-14-15 και 16 στοιχεία, καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής 

ταυτότητας, ή άλλο έγγραφο ταυτοποίησης. 

▪ Στην περίπτωση τροποποίησης οποιουδήποτε στοιχείου της υπό εγγραφή ή 

καταχώρηση εταιρείας/του φυσικού προσώπου απαιτείται επανυποβολή όλων των 

ανωτέρω εγγράφων. 

http://www.gov.gr/
http://www.tmede.gr/

