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        Αθήνα, 21.11.2012 

 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 

 

ΘΕΜΑ:  Σε ποιο επιµελητήριο υποχρεούνται να εγγράφονται οι 

εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµοσίων έργων; Υπάρχει 

υποχρέωσή τους καταβολής εισφορών προς το ΤΕΕ; 

 

 Αρκετές εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη του ΣΑΤΕ υποβάλλουν 

ερωτήµατα κατά το τελευταίο χρονικό διάστηµα σχετικά µε το εάν είναι 

υποχρεωµένες να είναι εγγεγραµµένες και να καταβάλλουν εισφορές στο 

Τ.Ε.Ε., καθώς και σε ποιο επιµελητήριο υποχρεούνται να εγγράφονται. 

 1. Κατωτέρω παρατίθενται οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας που 

καθορίζουν τις προϋποθέσεις και τους υπόχρεους εγγραφής στο Τ.Ε.Ε. και 

στα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια: 

 

∆ιατάξεις σχετικά µε Τ.Ε.Ε. – Π.∆. 27-11/14-12-1926 «περί 

κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιµελητηρίου 

κειµένων διατάξεων», όπως ισχύει σήµερα 

Άρθρον 2. 

 1. Ως τακτικά Μέλη του ΤΕΕ εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι Ελληνικής ιθαγένειας 

ή οι έχοντες την ιθαγένεια κράτους-µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

διπλωµατούχοι του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου των Πολυτεχνικών Σχολών της 

Χώρας και των ισοτίµων σχολών του εξωτερικού µετά τη λήψη της άδειας άσκησης 

του επαγγέλµατος. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν την εγγραφή στο ΤΕΕ χωρίς 

Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους µέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

διατηρούνται σε ισχύ. 

2. Επίτιµα µέλη του Τ.Ε.Ε. µπορούν να ανακηρυχθούν µε απόφαση της 

Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του όλου 

αριθµού των µελών της, Έλληνες και ξένοι υπήκοοι που έχουν προσφέρει εξαιρετικές 

ή ειδικές υπηρεσίες για την ευόδωση των σκοπών του Τ.Ε.Ε. 

 3. Οµότιµα µέλη του Τ.Ε.Ε. γίνονται τα τακτικά µέλη του µετά τη συνταξιοδότησή 

τους από το Ταµείο Συντάξεως Μηχανικών Εργοληπτών ∆.Ε. 

…………………………………. 
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5.Τα Μέλη του ΤΕΕ εντάσσονται στις βασικές ειδικότητες: 

 α)πολιτικών µηχανικών, β)αρχιτεκτόνων µηχανικών, γ)µηχανολόγων µηχανικών, 

δ)ηλεκτρολόγων µηχανικών, ε)αγρονόµων τοπογράφων µηχανικών, στ)χηµικών 

µηχανικών, ζ)µηχανικών µεταλλείων-µεταλλουργών, η)ναυπηγών µηχανικών, 

θ)ηλεκτρονικών µηχανικών. 

 Με π.δ/γµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού ∆ηµοσίων Έργων µετά από 

σύµφωνη γνώµη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, µπορεί να ανακαθορίζονται οι 

ειδικότητες αυτές. 

 ∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις µελών. 

 Άρθρον 3. 

 "1. Τα τακτικά Μέλη του ΤΕΕ έχουν τα δικαιώµατα: 

 α)να εκλέγουν και να εκλέγονται για όλα τα όργανα του ΤΕΕ, εκτός αν προβλέπεται 

διαφορετικά από ειδικές διατάξεις. 

 β)να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ΤΕΕ για την εκπλήρωση του 

σκοπού του. 

 γ)να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και των 

Αντιπροσωπειών των περιφερειακών τµηµάτων χωρίς όµως δικαίωµα λόγου ή ψήφου 

αν δεν είναι µέλη τους. 

 δ)να ζητούν από το αρµόδιο όργανο του ΤΕΕ να ενηµέρωση για κάθε θέµα που 

αφορά τις δραστηριότητές του και να λαµβάνουν τις περιοδικές εκδόσεις του. 

………………………………………………….. 

 4. Όλα τα µέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συµβάλλουν στην εκπλήρωση 

των σκοπών του. 

 5. Τα τακτικά µέλη του Τ.Ε.Ε. έχουν την υποχρέωση να συµµετέχουν στις διάφορες 

κατά περίπτωση δραστηριότητες του Τ.Ε.Ε., να τηρούν τις υποχρεώσεις που ορίζονται 

µε τις αποφάσεις που προβλέπονται από την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρ. 30 

(κώδικας δεοντολογίας των µηχανικών) και τους σχετικούς µε την άσκηση του 

επαγγέλµατος νόµους και κανονισµούς, να συµµορφώνονται µε τις νόµιµες 

αποφάσεις των εκλεγµένων οργάνων του Τ.Ε.Ε., να εκτελούν τίµια και ευσυνείδητα 

τα καθήκοντα που τους ανατίθενται, να παρουσιάζονται όταν καλούνται νόµιµα στις 

πειθαρχικές αρχές και καταβάλλουν τη νοµοθετηµένη εισφορά τους. 

 

Τεχνικαί επωνυµίαι 

 Αρθρ. 39. 
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 1. Πας ο ασκών εν Ελλάδι οιασδήποτε φύσεως τεχνικόν επάγγελµα υποχρεούται 

όπως εντός εξ µηνών από της ενάρξεως των εργασιών του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

αγγείλη τούτο δια των κατά τόπους νοµοµηχανικών προς το Επιµελητήριον, σηµειών 

το ονοµατεπώνυµον και την κατοικίαν αυτού ή των µελών της εταιρίας ή των 

διοικητών της ανωνύµου εταιρίας, εφ`όσον πρόκειται περί εταιριών, ως και πάσαν 

άλλην πληροφορίαν σχετιζοµένην προς τας σπουδάς και την επιστηµονικήν 

κατάρτισιν του αναγγελλοµένου, την τεχνικήν ή εταιρικήν επωνυµίαν υφ`ήν 

διεξάγεται η εργασία, την έδραν και το είδος της εργασίας, τους κλάδους αυτής, το 

διακριτικόν σηµείον από άλλων οµοίων επωνυµιών, και προκειµένου περί εταιρίας τα 

κεφάλαια αυτής. 

 2. Προκειµένου περί εταιρίας την υποχρέωσιν της αναγγελίας υπέχει προσωπικώς ο 

διευθυντής. 

 3. Πάσα µεταβολή επερχοµένη εις τα αναγγελθέντα ως άνω στοιχεία γνωστοποιείται 

επίσης εντός δύο µηνών αφ`ής λάβη χώραν. 

 4. Επί τη βάσει των κατά τα ανωτέρω αναγγελιών, τα Επιµελητήριον τηρεί ίδιον 

βιβλίον των τεχνικών επωνυµιών, όπερ είναι τοις πάσι προσιτόν. Το βιβλίον τούτο 

περιέχει τον αριθµόν και την χρονολογία της εγγραφής και τα εν τω πρώτω εδαφίω 

του παρόντος άρθρου αναγραφόµενα στοιχεία. 

 5. Παραλειποµένης αναγγελίας τινός, το Επιµελητήριον προβαίνει εξ επαγγέλµατος 

εις την εν τω οικείω βιβλίω καταχώρισιν της σχετικής επωνυµίας. 

 6. ∆ια πάσαν εσφαλµένην εγγραφήν επιτρέπεται προσφυγή εις τον πρόεδρον των 

πρωτοδικών της περιφερείας της έδρας του προσφεύγοντος, όστις δικάζει κατά την 

επ`αναφορά διαδικασίαν, άνευ κλήσεως του Επιµελητηρίου. 

Πόροι του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

 

 Αρθρ. 35 

 

 Α) Πόροι του τεχνικού Επιµελητηρίου εισίν:1) Ετησία συνδροµή των µελών (εκ δρχ. 

240), δυναµένη να µεταβληθή δια ∆/τος, προτάσει του υπουργού της Συγκοινωνίας 

µετ`απόφασιν της αντιπροσωπείας του Επιµελητηρίου. "Η ως άνω συνδροµή δύναται 

να µεταβάλληται µετά γνώµην της αντιπροσωπείας και κατά τρόπον διαφορικόν 

αναλόγως του χρόνου ασκήσεως του επαγγέλµατος µελών του Τ.Ε.Ε εις δε τους εκ 

τούτων ασκούντας το επάγγελµα του εργολάβου ∆ηµοσίων έργων δύναται να 

επιβάλληται κατά τον αυτόν τρόπον και ειδική επιπρόσθετος συνδροµή µη δυναµένη 
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να υπερβαίνη τας χιλίας δραχµάς κατ`έτος. Εις την τελευταία ταύτην επί πλέον 

συνδροµήν υποχρεούνται οι εργολάβοι, µόνον εφ`όσον ήσκησαν 

αποδεδειγµένως το επάγγελµα τούτο, βεβαιουµένου του γεγονότος δι`ενόρκου 

βεβαιώσεως (του γεγονότος δι`ενόρκου βεβαιώσεως) του ενδιαφεροµένου παρά τω 

αρµοδίω ειρηνοδίκη. Ως άσκησις του επαγγέλµατος νοείται η καθ`οιονδήποτε τρόπον 

συµµετοχήν εις δηµοπρασίαν, δι`ήν απαιτείται δίπλωµα εργολάβου εντός εκάστου 

εξαµήνου εκάστης οικονοµικής χρήσεως, ως επίσης και η κατά την διάρκειαν εκάστου 

των εξαµήνων των οικονοµικών χρήσεων εκτέλεσις έργου κατακυρωθέντος βάσει 

δηµοπρασίας απαιτούσης τοιούτο δίπλωµα, διενεργηθείσης εν τω παρελθόντι". 

 

 ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την παρ. Α της Α∆5/4/103/7 Μαρτ. 7 Απρ. 1983 (ΦΕΚ 

Β`158) απόφ. Υπ. Οικον. και ∆ηµ. Εργων αναπροσαρµόστηκε από 1 Ιαν. 1983 η άνω 

ετήσια συνδροµή των µελών του Τ.Ε.Ε. ως εξής: 

 α) Συνδροµές µελών 

 Από της κτήσεως του διπλώµατος ή της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος: 

 δρχ. 

 1. Για το Ιο-5ο έτος 900 

 

 2. Για το 6ο-10ο έτος 1.800 

 

 3. Για το ΙΙο και άνω έτος 2.400 

 

 β) Συνδροµές εργοληπτών: 

 1. Όσοι από τα µέλη έχουν και πτυχίο εργολήπτου ∆ηµοσίων Έργων, 

καταβάλλουν πρόσθετη ετήσια συνδροµή 1.000 δρχ. 

 [***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την ∆Ι6γ/0ΙΙ/130/Γ/21 Φεβρ.-8 Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Β` 134), 

απόφ. Υπ. Οικον. Περιβάλ. Χωροταξ. και ∆ηµοσίων Έργων, καθορίστηκαν από 

1.1.Ι991 οι συνδροµές των µελών του Τ.Ε.Ε. ως ακολούθως]: 

 "Α. Η ετήσια συνδροµή των µελών του ΤΕΕ που προβλέπεται από την παρ.1 άρθρ.35 

του από 27/ΙΙ/14.12.26 Π.∆. "περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 

Επιµελητηρίου της Ελλάδος κειµένων διατάξεων" όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 

άρθρ.4 του Α.Ν.912/37, ορίζεται ως κατωτέρω: 

 Ι. Ετήσιες συνδροµές µελών 
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 Για όσους έχουν 1-5 χρόνια άσκησης επαγγέλµατος δρχ. 2.500 

 Για όσους έχουν 6-10 χρόνια άσκησης επαγγέλµατος δρχ. 5.000 

 Για όσους έχουν από ΙΙ και πάνω χρόνια άσκησης επαγγέλµατος  

 δρχ. 7.000 

 2. Ετήσιες συνδροµές των γραµµένων στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 

(ΜΕΚ) και στο Μητρώο Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 

 Για τα µέλη που είναι γραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) 

 α) Εφ`όσον ασκούν ατοµική επιχείρηση Α,Β,Γ και ∆`τάξεως του ΜΕΕΠ δρχ. 1.000 

 β) Εφ` όσον συστήσει προσωπική εταιρεία ή εταιρεία περιωρισµένης ευθύνης(ΕΠΕ) 

Α, Β, ή ∆`τάξεως του ΜΕΕΠ δρχ. 5.000 

 γ) Εφ`όσον έχουν συστήσει Ανώνυµη Εταιρεία ή ΕΠΕ ∆` τάξεως του ΜΕΕΠ δρχ. 

10.000 

 δ) Οι εις την παρ.γ`αναφερόµενες εταιρείες Ε`τάξεως του ΜΕΕΠ δρχ. 30.000 

 ε) Οι εις την παρ. γ` αναφερόµενες εταιρείες ΣΤ`τάξεως του ΜΕΕΠ δρχ.50.000 

 στ) Οι εις την παρ. γ`αναφερόµενες εταιρείες Ζ`τάξεως του ΜΕΕΠ δρχ. 70.000 

 3.Για όλες τις λοιπές εταιρείες ετήσια συνδροµή δρχ.30.000 Μέχρις εγγραφής των 

εργοληπτικών εταιρειών που έχουν πτυχίο Ε` τάξεως στο Μητρώο Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) δρχ. 30.000 Πτυχίο Α`έως ∆`τάξεως στο ΜΕΚ δρχ. 1.000". 

2. ∆ικαίωµα εγγραφής των µελών εκ (δρχ. 100) εφ`άπαξ. 

[***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Από την παρ. Β`της Ε∆5/4/103/7 Μαρτ.-7 Απρ.1983 (Β`158) 

απόφ. Υπ. Οικον. και ∆ηµ. Έργων αναπροσαρµόστηκε από 1 Ιαν. 1983 το άνω 

δικαίωµα εγγραφής των µελών σε 500 δρχ.] 

[***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την ∆Ι6γ/0ΙΙ/130/Γ/21 Φεβρ.-8 Μαρτ. 1991 (ΦΕΚ Β`134), 

απόφ. Υπ. Οικονοµ. και Περιβάλλοντος , αναπροσαρµόστηκε από 1.1.1991 το άνω 

δικαίωµα εγγραφής σε 1.000 δρχ.] 

 

3. Ποσοστόν ενός επί τοις χιλίοις εκ των καταβαλλοµένων ποσών εις εργολάβους δια 

την εκτέλεσιν έργων δηµοσίων δηµοτικών, κοινοτικών, λιµενικών ή υπό νοµικών 

προσώπων δηµοσίου δικαίου εκτελουµένων, πλην των υπαγοµένων εις την 

αρµοδιότητα των υπουργείων Στρατιωτικών, Ναυτικών και Θρησκευµάτων και 

Παιδείας. 
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[***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ. και άρθρ. 5 του Ν.∆. 1076/1942.] 

 

4. Ποσοστόν ενός τετάρτου επί τοις χιλίοις επί του προϋπολογισµού των 

ανεγειροµένων ή επισκευαζόµενων οικοδοµών επί τη βάσει αδειών των αρµοδίων 

υπηρεσιών των δηµοσίων έργων, του τέλους τούτου µη δυναµένου να ή ελάσσονος 

των δρχ. 25 δι`εκάστην νέαν οικοδοµήν και 5 δι`εκάστην επισκευή. Εις ας πόλεις δεν 

είναι υποχρεωτική η υποβολή προϋπολογισµού προς έκδοσιν αδείας, το τέλος ορίζεται 

εις δρχ. 25 δια τας µονορόφους νέας οικοδοµάς, 50 δια τας διωρόφους, 75 δια τας 

τριορόφους, και 100 δια τας εχούσας πλείονας των τριών ορόφους, εις δραχµάς δε 5 

δια τας αδείας επισκευής οιαδήποτε οικοδοµής. 

5. Ετησία συνδροµή εκ µέρους ανωνύµων εταιριών, επιχειρήσεων οικοδοµικών έργων 

ή κατασκευής και εκµεταλλεύσεως δηµοσίων, δηµοτικών, κοινοτικών και εν γένει 

κοινής ωφελείας έργων, υπολογιζοµένη εις δύο δεκάκις χιλιοστά επί του εταιρικού 

αυτών κεφαλαίου και µη δυναµένη να υπερβή τας δραχµάς 3.000 ετησίως. 

[Από την παρ. Γ`της Ε∆5/4/103/7 Μαρτ.7 Απρ. 1983 (ΦΕΚ Β`158) απόφ.Υπ.Οικον. 

και ∆ηµ.Εργων, αναπροσαρµόστηκε από 1 Ιανουαρίου 1983 η παραπάνω ετήσια 

συνδροµή των Ανων. Εταιρ. σε 10.000 δρχ.] 

6. ∆ικαιώµατα δια την εν τω οικείω ειδικών βιβλίω καταχώρισιν των επωνυµιών και 

δια την έκδοσιν πιστοποιητικών ή άλλων εγγράφων κατά τα δια διατάγµατος 

ορισθησόµενα: 

7. Αι εκ των επιβαλλοµένων εις τα µέλη προστίµων και ποινών εισπράξεις. 

8. Τα εκ της περιουσίας του εισοδήµατα. 

9. Αι εκούσιαι χορηγήσεις των µελών, του Κράτους και οιωνδήποτε τρίτων. 

 Β)Το τυχόν υπό των υποχρέων όπως αποτελώσι µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου 

καταβληθέντα ποσά εις τα εµπορικά και βιοµηχανικό Επιµελητήρια λόγω συνδροµής. 

Τα ποσά ταύτα αποδίδονται εις το Τεχνικόν Επιµελητήριον, της αποδόσεως 

κανονισθησοµένης υπό επιτροπής αποτελουµένης εκ δύο µελών του τεχνικού 

Επιµελητηρίου, εκ δύο µελών του εµπορικού και βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, ενός 

αντιπροσώπου του υπουργείου Συγκοινωνίας και του οικον. εφόρου ή του νοµίµου 

αναπληρωτού αυτού. 

 

 Το ποσά του δικαιώµατος εγγραφής των συνδροµών και των λοιπών πάρων 

καθορίζονται εκάστοτε δια ∆/τος, βάσει της παρ. 1. 
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∆ιατάξεις σχετικά µε Επιµελητήρια (εµποροβιοµηχανικά, βιοτεχνικά 

και επαγγελµατικά) – Ν. 2081/1992 «Ρύθµιση του θεσµού των 

Επιµελητηρίων κ.λπ.», όπως ισχύει σήµερα 

 

Άρθρον 1. 

 1. Τα Επιµελητήρια αποτελούν υποχρεωτικές, αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις 

φυσικών και νοµικών προσώπων, που ασκούν εµπορική δραστηριότητα σε ορισµένη 

περιφέρεια. Τα Επιµελητήρια είναι νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, επί των 

οποίων ο Υπουργός Ανάπτυξης ασκεί κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία, ως προς 

τη νοµιµότητα των πράξεών τους. Ο Υπουργός Ανάπτυξης µπορεί να µεταβιβάζει 

στους Γενικούς Γραµµατείς Περιφέρειας την αρµοδιότητα που ορίζεται στο 

προηγούµενο εδάφιο. 

2. Σκοπός των Επιµελητηρίων, µέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι η 

προστασία και η ανάπτυξη του εµπορίου, της βιοµηχανίας, της βιοτεχνίας, των 

επαγγελµάτων, του τοµέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύµφωνα µε τα 

συµφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονοµίας, για την ανάπτυξη και την 

πρόοδο αυτής. Η παροχή προς την Πολιτεία γνωµοδοτικών εισηγήσεων για κάθε 

οικονοµικό θέµα, περιλαµβανοµένων και των σχετικών νοµοσχεδίων, µε γνώµονα 

πάντοτε την οικονοµική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του 

γενικότερου συµφέροντος της εθνικής οικονοµίας. Η παροχή στα µέλη τους και σε 

κάθε ενδιαφερόµενο γνωµοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε 

οικονοµικό θέµα. 

 3. Μέλη: Μέλη του Επιµελητηρίου είναι υποχρεωτικά:  

 α. Τα φυσικά πρόσωπα, που έχουν την έδρα της εµπορικής τους δραστηριότητας 

στην περιφέρεια του Επιµελητηρίου. 

 β. Τα νοµικά πρόσωπα και οι συνεταιρισµοί, εφόσον έχουν εµπορική ιδιότητα και 

έδρα στην περιφέρεια του Επιµελητηρίου. 

 γ. Τα υποκαταστήµατα ηµεδαπών επιχειρήσεων, στα οποία περιλαµβάνονται και τα 

υποκαταστήµατα ηµεδαπών τραπεζών, τα υποκαταστήµατα ή τα πρακτορεία 

αλλοδαπών επιχειρήσεων, εφόσον είναι εγκατεστηµένα στην περιφέρεια του οικείου 

Επιµελητηρίου, καθώς και οι παραγωγικές µονάδες των ανωτέρω επιχειρήσεων, που 

είναι εγκατεστηµένες εκτός της περιφέρειας του οικείου Επιµελητηρίου, στο οποίο 

βρίσκεται η έδρα τους. Η υποχρέωση εγγραφής στο οικείο Επιµελητήριο αρχίζει στην 

περίπτωση των φυσικών προσώπων από την έναρξη της εµπορικής τους 

δραστηριότητας και στην περίπτωση των νοµικών προσώπων από τη σύστασή τους. 
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 2. Από τις παρατεθείσες διατάξεις και από το σύνολο της νοµοθεσίας, 

καθώς και από την ερµηνεία της µέσω των γνωµοδοτήσεων του Νοµικού 

Συµβουλίου του Κράτους, συνάγονται τα εξής: 

 α) Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δηµοσίων έργων υποχρεούνται 

να εγγράφονται στο οικείο Επιµελητήριο, το οποίο για τις ανώνυµες 

εταιρείες και τις εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, που εκ του νόµου 

έχουν εµπορική ιδιότητα, είναι το τοπικό εµπορικό και βιοµηχανικό 

επιµελητήριο.1 

 β) Στο Τ.Ε.Ε. εγγράφονται υποχρεωτικά ως τακτικά µέλη 

φυσικά πρόσωπα διπλωµατούχοι µηχανικοί ανωτάτων εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων του εσωτερικού ή ισοτίµων του εξωτερικού. ∆εν 

προβλέπεται ρητώς στη νοµοθεσία περί Τ.Ε.Ε. δυνατότητα εγγραφής σ’ 

αυτό νοµικού προσώπου που ασκεί επιχειρηµατική δραστηριότητα 

τεχνικού αντικειµένου. Η υποχρέωση καταβολής εισφοράς συνδέεται 

µε την ιδιότητα του τακτικού µέλους. Εποµένως, κατ’ αρχήν και ως 

γενικός κανόνας, τεχνικές εταιρείες δεν είναι υπόχρεες στην καταβολή 

εισφοράς προς το Τ.Ε.Ε., διότι βάσει του ισχύοντος κανονιστικού 

πλαισίου δεν έχουν την υποχρέωση – κατά την άποψή µου δε, δεν 

έχουν και τη δυνατότητα – να εγγραφούν στο Τ.Ε.Ε. ως τακτικά ή 

άλλης µορφής µέλη. Ωστόσο, η πρακτική του Τ.Ε.Ε. είναι να κάνει 

αποδεκτή την εγγραφή σ’ αυτό τεχνικών εταιρειών. Ανεξαρτήτως, 

πάντως, του νοµίµου ή µη της εγγραφής τεχνικών εταιρειών στο Τ.Ε.Ε. 

– συνακολούθως δε, της καταβολής προς αυτό εισφορών µέλους – δεν 

υφίσταται υποχρέωση της τεχνικής εταιρείας να εγγράφεται στο 

Τ.Ε.Ε.. Ελλείψει δε τέτοιας υποχρέωσης, όσες τεχνικές εταιρείες έχουν 

κατά το παρελθόν εγγραφεί ως µέλη στο Τ.Ε.Ε., δικαιούνται να 

υποβάλουν αίτηση διαγραφής τους και το Τ.Ε.Ε. οφείλει να 

ικανοποιήσει το σχετικό αίτηµά τους. 

 γ) Η υποχρέωση αναγγελίας στο Τ.Ε.Ε. της επωνυµίας τεχνικής 

εταιρείας, στο πλαίσιο της τήρησης από το Τ.Ε.Ε. του βιβλίου τεχνικών 

επωνυµιών, δεν προσδίδει στην αναγγελλόµενη εταιρεία την ιδιότητα 

µέλους του Τ.Ε.Ε., παρά µόνο εξυπηρετεί τις ανάγκες τήρησης ενιαίου 

µητρώου επωνυµιών τεχνικών εταιρειών, καθώς και της καταγραφής 

                                          
1 Βλ. σχετικά και ΓνΝΣΚ 259/1994 
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των ειδικότερων στοιχείων των δραστηριοποιούµενων στην Ελλάδα 

τεχνικών εταιρειών.2  

 δ) Στην ειδική νοµοθεσία περί Τ.Ε.Ε. προβλέπεται η καταβολή 

προς το Τ.Ε.Ε. διαφόρων εισφορών, συνδροµών (ποσοστιαίων επί 

προϋπολογισµού έργων ή µελετών, ή σε απόλυτα αριθµητικά ποσά) 

από µέλη του, εργολάβους δηµοσίων έργων, µελετητές κ.λπ.. Μολονότι 

οι διατάξεις αυτές είναι κακοδιατυπωµένες, αντιφατικές και αόριστες, 

σε σηµείο που να καθίσταται δυσχερής η ερµηνεία και εφαρµογή τους, 

ωστόσο, ως γενική προϋπόθεση ισχύος τους φαίνεται να τίθεται η 

συνδροµή της ιδιότητας του µέλους στο υπόχρεο πρόσωπο. Όπως 

αναφέραµε, στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο η ιδιότητα του µέλους του 

Τ.Ε.Ε. επιφυλάσσεται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα, µηχανικούς, 

αποφοίτους Α.Ε.Ι.. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι, κατ’ αρχήν, οι τεχνικές 

εταιρείες, που δεν είναι εγγεγραµµένες ως µέλη στο Τ.Ε.Ε., δεν φέρουν 

υποχρέωση για την καταβολή τέτοιων εισφορών. Τούτο δε, 

ανεξαρτήτως του αν οι συγκεκριµένες εισφορές, συνδροµές κ.λπ. 

εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ. Η.6 του άρθρου πρώτου, εδάφιου 4 

του Ν. 4093/2012, δυνάµει του οποίου καταργούνται οι εισφορές και 

πόροι 2% και 2%ο από µελέτες και έργα υπέρ Τ.Ε.Ε..  

 

Με εκτίµηση, 

 

Σταµάτης Σ. Σταµόπουλος. 

  

                                          
2 Ibid. 


