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Κέρκυρα, 26 Απριλίου 2017 

Αρ. πρωτ.: 176 

 

 

 

ΠΡΟΣ: Υπουργείο Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

              Γενική Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού  

              και Αστικού Περιβάλλοντος 

              κα Ειρ. Κλαμπατσέα  

              Αμαλιάδος 17 

              11523 ΑΘΗΝΑ 
                    

 

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις επί του εγγράφου με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ του αρθ. 3 του 

ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)».  

 

Σε συνέχεια του με υπ’ αρ. πρωτ. οικ.226/10-2-2017 εγγράφου με θέμα 

«Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των παρ. 1γ και 2ιδ 

του αρθ. 3 του ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α’/25-11-2011)», σημειώνουμε ότι: 

α) η υποχρέωση κατάθεσης της αμοιβής μηχανικού για εκπονηθείσα μελέτη 

στο ΤΕΕ καταργήθηκε από την 2 Ιουλίου 2011 που τέθηκε σε ισχύ η παρ.13 

του άρθρου 7 του Ν.3919 (ΦΕΚ 32Α’/02.03.2011) σύμφωνα με την οποία: 

«13. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του β.δ. της 

30/31.5.1956 (σ.σ. Περί κανονισμού του τρόπου καταβολής της αμοιβής των 

Μηχανικών εν γένει) καταργούνται.» 

Αυτό ακριβώς προκύπτει και από το υπ’αριθμ. πρωτ. ΠΕ.ΧΩ. Φ16/2301/14-

08/10/2014 Έγγραφο της Δνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 

Αττικής το οποίο επισυνάπτουμε. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι το απαιτούμενο «Αποδεικτικό 

κατάθεσης αμοιβής» όπως αναφέρεται στο έγγραφό σας, οφείλει να 

αντικατασταθεί με το ορθό «Αποδεικτικό καταβολής αμοιβής», το οποίο 

δύναται να είναι είτε αντίγραφο του Δ.Π.Υ., είτε αντίγραφο της τραπεζικής 

πράξης μεταφοράς του ποσού της αμοιβής στο λογαριασμό του μηχανικού, 

είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει την εξόφληση του 

μηχανικού για την προσφερόμενη υπηρεσία. 

β) σύμφωνα με: 

i) την παρ. 1, του άρθρου 7, του Α.Ν. 2326/1940 (ΦΕΚ 145Α’/11.05.1940) 

“Περί Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων”: 

«Οι πόροι του Ταμείου (ΤΣΜΕΔΕ) αποτελούνται…. ε) Εκ ποσοστού 2% επί της 

αμοιβής διά την εκπόνησιν οιασδήποτε μελέτης τεχνικής φύσεως, ως και την 

εκτέλεσιν ή επίβλεψιν του σχετικού έργου, του πληρωτέου ποσού των αμοιβών 

υπολογιζομένου πάντοτε βάσει των κειμένων εκάστοτε διατάξεων περί των 

αμοιβών των ιδιωτών μηχανικών κλπ. Επί τυχόν συμφωνηθείσης μείζονος 

αμοιβής το καταβλητέον υπέρ του ταμείου ποσοστόν υπολογίζεται βάσει του 

ποσού της συμφωνίας.» 

ii) την παρ. 1, του Άρθρο μόνου, του Ν. 546/1943 (ΦΕΚ 284Α’/30.08.1943) 

”Περί των εσόδων περιουσίας Ε. Μ. Πολυτεχνείου”: «Οι πόροι της 

περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται: α) Δι’ επιπροσθέτων 

κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρ. 7 παρ. 1 υπό 

στοιχ. β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε, και ιστ του Α.Ν. 2326/1940, οριζομένων 

όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων τούτων προβλεπομένων.» 

στις οποίες ορίζονταν οι απαιτούμενες εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ και 

την κατάργηση της πρώτης (i) σύμφωνα με την παρ. 6α του Άρθρου 2 του 

Ν.4393/2016 (ΦΕΚ 106Α’/06.06.2016), επισημαίνουμε ότι: 

αφού η δεύτερη (ii) προκύπτει έμμεσα και μάλιστα επί συγκεκριμένου 

ποσοστού από την καταργηθείσα πρώτη, προκύπτει μηδενική εισφορά υπέρ 

ΕΜΠ. 

Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την περαιτέρω διευθέτηση του θέματος, 

σημειώνουμε ότι η εισφορά υπέρ ΕΜΠ - η οποία κατά την άποψή μας 

πρέπει να υπάρχει ως πόρος για τα πολυτεχνεία της χώρας -, να προκύπτει 

από το 1% επί της νόμιμης αμοιβής ή το 1% επί της συμφωνηθείσας 

(συμβατικής) αμοιβής, στις περιπτώσεις που αυτή είναι μεγαλύτερη από 

τη νόμιμη.  
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Αυτό άλλωστε αναφέρεται ρητά και στην παρ. 4, του άρθρου 7, του Ν. 

3919/2011, «Οι εισφορές υπέρ του Τ.Ε.Ε., υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και 

λογαριασμών, καθώς και οι λοιπές εισφορές και δικαιώματα που προβλέπεται 

από την ισχύουσα νομοθεσία ότι υπολογίζονται επί της αμοιβής των 

μηχανικών, υπολογίζονται εφεξής επί της συμβατικής αμοιβής, εφόσον αυτή 

είναι μεγαλύτερη από την νόμιμη αμοιβή κατά την έννοια της παρ. 1 του 

άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 8, άλλως 

υπολογίζονται επί της νόμιμης αμοιβής.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.: α. Πρόεδρο ΤΕΕ 

 β. Δ.Ε. ΤΕΕ 

           γ. Π.Τ. ΤΕΕ 

 

 


