ΤΕΕ – Διαδικασία επανόδου του
μηχανικού ως μέλος του ΤΕΕ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΛΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 137Α), αποσυνδέθηκε η ασφάλιση
από την ιδιότητα του Διπλωματούχου Μηχανικού, γεγονός που πρακτικά σημαίνει
την ίση μεταχείριση πλέον όλων των ασφαλισμένων και τη σύνδεση της υποχρέωσης
εισφορών με τη δραστηριότητα του κάθε ασφαλισμένου και το πραγματικό του
εισόδημα από αυτή. Πιο συγκεκριμένα οι αυτοαπασχολούμενοι Διπλωματούχοι
Μηχανικοί που είναι εγγεγραμμένοι ή θα εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο
Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές
νομοθετικές ρυθμίσεις του πρώην Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ, από την ημερομηνία έναρξης άσκησης του
επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ και μέχρι τη διακοπή της επαγγελματικής
δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ, με αναδρομική ισχύ από 1.1.2017.
Το ΤΕΕ λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω νέα δεδομένα, προχώρησε σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες (απόφαση ΔΕ/ΤΕΕ A60/Σ31/2017 με ΑΔΑ: 78ΠΠ46Ψ842-45Ρ)
ώστε η επάνοδος στο επάγγελμα να είναι διαδικαστικά απλή και χρονικά άμεση.
Σε ότι αφορά την επάνοδο, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι:
• Αίτηση
• Βεβαίωση επανόδου από την Περιφέρεια
• Πληρωμή συνδρομής ΤΕΕ τρέχοντος έτους (αντίγραφο απόδειξης πληρωμής)
Η πληρωμή της συνδρομής του τρέχοντος έτους είναι απαραίτητη ώστε να
ολοκληρωθεί η επανεγγραφή του Μηχανικού.
Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στην Κεντρική Υπηρεσία, στα Περιφερειακά
Τμήματα και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση tee@central.tee.gr. Τα αιτήματα
διεκπεραιώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥΣ
 Ταμεία Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ
Όταν ο μηχανικός προσέρχεται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Περιφερειακά
Τμήματα του ΤΕΕ, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία στο πληροφοριακό
σύστημα:
Επιλέγετε τον ΑΜ του μηχανικού και πηγαίνετε στην καρτέλα «Οφειλές –
Πληρωμές»
Στη συνέχεια στο πεδίο «Χρεώσεις» δημιουργείτε τη χρέωση, όπως φαίνεται
παρακάτω:
Επιλέγετε το έτος και εισάγετε στο πεδίο «Τύπος Οφειλής» την επιλογή
«Συνδρομή Μέλους»
Τα ποσά των συνδρομών, όπως αυτά καθορίζονται από ΥΑ Δ16γ/01/37/Γ (ΦΕΚ Β
180/2004), είναι:
Ετήσιες συνδρομές Μελών:
1) 1-5 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 20,00€
2) 6-15 χρόνια άσκησης επαγγέλματος 55,00€
3) 16 χρόνια άσκησης και άνω 65,00€
Κατά την καταχώρηση θα ελέγχετε τα έτη άσκησης επαγγέλματος (δεν χρεώνονται

και δεν συνυπολογίζονται τα έτη που είναι διαγραμμένο μέλος) ώστε να
χρεώνεται η συνδρομή που αντιστοιχεί βάσει της νομοθεσίας.
Στις παρατηρήσεις καταχωρείτε την αιτιολογία «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
 Τράπεζες – web banking
Δίνεται η δυνατότητα στους μηχανικούς που είτε δεν έχουν πρόσβαση στην
Κεντρική Υπηρεσία ή στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ είτε κατοικούν στο
εξωτερικό, να καταθέσουν (αφού πρώτα ενημερωθούν για το ακριβές ποσό) τη
συνδρομή του τρέχοντος έτους στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ GR5201600690000000083832797
ALPHA BANK GR1901408020802002001001879
Αναγράφοντας ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο τους και τη φράση «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΕΕ
20…..(έτος συνδρομής)»
Στις περιπτώσεις αυτές η καταχώρηση της πληρωμής θα γίνεται κατά τη
διεκπεραίωση της αίτησης από την Κεντρική Υπηρεσία.
Η αίτηση θα συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο απόδειξης πληρωμής.

