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ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΤΕΕ 

              κ. Γ. Στασινό 

              Νίκης 4  

              105 63 ΑΘΗΝΑ 

 

Συνάδελφε Πρόεδρε, 

 

Με αφορμή αίτημα υποψήφιου για συμμετοχή στις εξετάσεις του ΤΕΕ, και 

την εν συνεχεία ενημέρωση που είχαμε από το Τμήμα Μητρώου, η οποία 

αφορούσε στη συμπλήρωση του εντύπου για την εγγραφή στο ΤΣΜΕΔΕ 

(πλέον ΕΦΚΑ) και θα συνοδεύει υποχρεωτικά το αίτημα,  

έγινε συζήτηση στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Π. Τμήματος και αναφέρθηκαν 

τα  εξής : 

 

Το άρθρο 20 του Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και 

λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, 

δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις» αναφέρει ρητά 

την αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα του μηχανικού, ως 

ακολούθως: «Οι αυτοαπασχολούμενοι που είναι εγγεγραμμένοι ή θα 

εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις του 

πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 

(ΤΣΜΕΔΕ) και ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και 

Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του 

Ν. 4387/2016 από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλματος 

στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής 

δραστηριότητας και της διαγραφής από τη ΔΟΥ».  
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Σύμφωνα με το προαναφερόμενο άρθρο, αίρεται η δέσμευση αυτόματης 

εγγραφής στον ΕΦΚΑ,  μηχανικού ο οποίος επιτυγχάνει στις εξετάσεις για 

την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κατά συνέπεια δεν πρέπει να ζητείται η 

συμπλήρωση του εντύπου «εγγραφής  νέου μέλους στο ΤΣΜΕΔΕ». 

  

Μέχρι την οριστική επίλυση του θέματος, προτείνουμε τη συμπλήρωση μιας 

υπεύθυνης δήλωσης από τον υποψήφιο που θα συμμετέχει στις εξετάσεις 

του ΤΕΕ, στην οποία θα επικαλείται το συγκεκριμένο άρθρο του Νόμου και η 

οποία θα συνοδεύεται από υπογεγραμμένο το έντυπο «εγγραφής νέου μέλους 

του ΤΣΜΕΔΕ», με την επισήμανση Μη Εγγραφή. 

 

Παρακαλώ για τη διευθέτηση του θέματος και την ενημέρωση με γραπτές 

οδηγίες προς τις υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τα δικαιολογητικά εγγραφής 

των υποψηφίων.  

 

 

     

                                                                                          Με τιμή  

   
 

 

 

 

 

 


