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ΕΛΛΑ∆Α 

1. ΧΩΡΑ  

1.1. Λίγα λόγια για τη χώρα. 

1.1.1. Συνθήκες και ποιότητα ζωής 

• κόστος ζωής 

       Η  ελληνική  κοινωνία  και οικονοµία  είναι  σε  διαδικασία  εντατικής  µετεξέλιξης, 

σε  µια  διαδικασία µετάβασης. Η ελληνική  οικονοµία έχει περάσει από µια  περίοδο 

υψηλού  πληθωρισµού και  χαµηλών ρυθµών ανάπτυξης σε  ένα  µακροοικονοµικό   

πρότυπο  µε  χαµηλό  πληθωρισµό και  υψηλούς  ρυθµούς  ανάπτυξης. Η  διετία  

2001-2003 ήταν  κρίσιµης  σηµασίας για  την  Ελληνική  οικονοµία και  κοινωνία.  Η 

ένταξη  της  χώρας   στην  ΟΝΕ το  2001 εµπεδώνει ένα  νέο  για  την  Ελλάδα 

µακροοικονοµικό πρότυπο χαµηλού  πληθωρισµού και  δηµοσιονοµικής πειθαρχίας. 

Η  προετοιµασία   για  τους  ολυµπιακούς  αγώνες του 2004, η  ολοκλήρωση  

σηµαντικών  έργων  υποδοµής και  η  θέση  της  Ελλάδας ως  κοµβικό  σηµείο στο  

Σύµφωνο  Σταθερότητας των  Βαλκανίων οδηγούν σε  νέα  ταχύτερη αναπτυξιακή  

τροχιά.  Παράλληλα, το  Εθνικό Σχέδιο  ∆ράσης για  την  απασχόληση  επιχειρεί, µε  

µια αποτελεσµατική  δέσµη  µέτρων, να  αντιµετωπίσει  το µεγάλο  πρόβληµα της  

απασχόλησης και  της  ανεργίας.  Το  κόστος  ζωής  στην  Ελλάδα σήµερα, είναι  

σχετικά υψηλό σε  σχέση  µε  τις  αποδοχές  του  µέσου  εργαζόµενου, ενώ  γίνονται  

προσπάθειες µε νέες  στρατηγικές  προσέγγισης από  την  πολιτεία  για βελτίωση.   

• εξεύρεση στέγης (links) 

Για την εξεύρεση στέγης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν πληροφορίες σε: 

− Relocation agents. Πρόκειται για κέντρα, τα οποία φέρνουν σε επαφή τους 

ενδιαφερόµενους µε µεσιτικά γραφεία ή γραφεία ενοικίασης ακινήτων. Παρέχουν 

επίσης συµβουλές για τις περιοχές αναζήτησης ακινήτων, καθώς και για το πόσο 

συµφέρουσα είναι η αγορά ή η ενοικίαση κατοικίας στη Ελλάδα για τη συγκεκριµένη 

περίοδο. 

− Γραφεία ενοικίασης κατοικιών. Πρόκειται για ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες 

κανονίζουν τη διάθεση ακινήτων προς ενοικίαση για µικρές ή µεγάλες χρονικές 

περιόδους. Το ενοίκιο εξαρτάται από το µέγεθος, την κατάσταση, την ηλικία και τη 

θέση του ακινήτου, καθώς και από την περίοδο της ενοικίασης.   
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− Μεσιτικά γραφεία. Στα γραφεία αυτά ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται για την αγορά 

ακινήτου. Παράλληλα µπορεί να λάβει χρήσιµες πληροφορίες για πιθανή 

χρηµατοδότηση. 

− Μέσα µαζικής ενηµέρωσης. Πληροφορίες για την εξεύρεση στέγης υπάρχουν 

άφθονες τόσο στο διαδίκτυο, στους δικτυακούς τόπους των µεγάλων µεσιτικών 

γραφείων, όσο και στις εθνικές εφηµερίδες της Ελλάδας  και συγκεκριµένα στα φύλλα 

της Τετάρτης, του Σαββάτου και της Κυριακής, στα οποία υπάρχουν πολλές αγγελίες 

για ενοικίαση ή αγορά ακινήτων. Επίσης υπάρχουν σύνδεσµοι για ιστοσελίδες 

σχετικές µε την ενοικίαση ή την αγορά ακινήτων 

 

• εκµάθηση γλώσσας (links) 

Οι περισσότεροι Έλληνες µιλούν σήµερα από καλά µέχρι πολύ καλά αγγλικά, οπότε 

δεν είναι απαραίτητη η εκµάθηση της γλώσσας για τους αλλοδαπούς που ζουν και 

εργάζονται στη χώρα. Ωστόσο, µαθήµατα εκµάθησης της ελληνικής  γλώσσας 

παρέχονται από: 

− θερινά ή χειµερινά τµήµατα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας, 

− δηµοτικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων, 

− δηµόσια εκπαιδευτικά ινστιτούτα(ΙΕΚ) ή εκπαιδευτικά ινστιτούτα εγκεκριµένα από το 

κράτος(ΚΕΚ) ή 

− ιδιωτικά φροντιστήρια.  

Η διάρκεια των µαθηµάτων ποικίλει ανάλογα µε τον εκπαιδευτικό οργανισµό και το 

επιθυµητό επίπεδο εκµάθησης της γλώσσας  και υπάρχει η δυνατότητα απόκτησης 

πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας κατόπιν ειδικών εξετάσεων. 

• εκπαίδευση για τα παιδιά 

Στη Ελλάδα  η εκπαίδευση διακρίνεται σε υποχρεωτική πρωτοβάθµια( ∆ηµοτικό, 

διάρκειας 6 χρόνων), υποχρεωτική δευτεροβάθµια ( Γυµνάσιο, διάρκειας 3 χρόνων), 

µη υποχρεωτική δευτεροβάθµια( Λύκειο, διάρκειας 3  χρόνων)  και τριτοβάθµια  

(ανώτερες  και  ανώτατες σπουδές, διάρκειας  ανάλογα  µε  το  αντικείµενο της  

εκάστοτε σχολής ). 

Η εκπαίδευση αυτή λαµβάνει χώρα κυρίως σε δηµόσια σχολεία, όπου  παρέχεται   

δωρεάν, ενώ  υπάρχει η  ίδια  δυνατότητα και  σε ιδιωτικά σχολεία επί πληρωµή . Το 
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σχολικό έτος διαρκεί συνήθως από τα  µέσα Σεπτεµβρίου έως τις 20 Ιουνίου 

περίπου. 

1.1.2. Συνθήκες εργασίας 

• Τρόποι εξεύρεσης εργασίας  

Η αναζήτηση απασχόλησης στη Ελλάδα γίνεται µε µέσα παρόµοια µε αυτά που 

υπάρχουν στα περισσότερα κράτη µέλη της Ένωσης . 

Συγκεκριµένα, υπάρχει η δυνατότητα: 

− Εκδήλωσης άµεσου ενδιαφέροντος σε επιχειρήσεις ή οργανισµούς, στέλνοντας ένα 

αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα και µια συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει 

να αναφέρονται οι λόγοι της επιλογής της συγκεκριµένης εταιρίας για απασχόληση.  

− Εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε προσφορές εργασίας που δηµοσιεύονται στον τύπο 

της Ελλάδας (καθηµερινό ή ειδικευµένο), σε δικτυακούς τόπους εξεύρεσης εργασίας, 

στις ιστοσελίδες των µεγάλων εταιριών ή σε βάσεις δεδοµένων για την απασχόληση. 

− Επικοινωνίας µε γραφεία προσωρινής απασχόλησης, γραφεία προσλήψεων και 

γραφεία επαγγελµατικού προσανατολισµού.  Τα γραφεία των δηµοσίων υπηρεσιών 

για την απασχόληση( ΟΑΕ∆), είναι τα  πιο   αρµόδια  και    κατάλληλα από άποψη  

ενηµέρωσης   και  εξεύρεσης  εργασίας. 

 

• Ειδικότητες µε ιδιαίτερη ζήτηση  

Ειδικότητες  µε ιδιαίτερη ζήτηση  είναι όλες  οι  ειδικότητες που  έχουν    καινούρια  

αντικείµενα, ως αποτέλεσµα των  σύγχρονων  κοινωνικών  αναγκών,  όπως  η  

Υγιεινή  και  Ασφάλεια (θεσµός  του  Τεχνικού  Ασφαλείας), η  πιστοποίηση  

ποιότητας(ISO), η  οργάνωση  και  διοίκηση  επιχειρήσεων, Περιβάλλον-

Οικολογία(Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), Εθνικό  Κτηµατολόγιο, Φυσικό  

Αέριο, νέες τεχνολογίες επικοινωνιών.     

 

 

• Ανεργία (ποσοστά και επίδοµα ανεργίας) 

Κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας  20ετίας παρατηρείται υπερβολική αύξηση  του  

αριθµού των  διπλωµατούχων µηχανικών, η  οποία δεν  συνδυάστηκε µε  ανάλογη 

ανάπτυξη της  οικονοµίας και  δηµιούργησε  πλεόνασµα  διπλωµατούχων 

µηχανικών. Αυτό  αποτελεί  κύριο  χαρακτηριστικό της  αγοράς εργασίας σε  

συνδυασµό µε  το  συνολικό  θεσµικό  πλαίσιο που  διέπει την  επαγγελµατική  
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οργάνωση , τη  δυνατότητα  πρόσβασης σε  δραστηριότητες και  τα  επαγγελµατικά  

δικαιώµατα των  διπλ. Μηχανικών.      

Τα  ποσοστά  ανεργίας κυµαίνονται µεταξύ  2-7% και  πλήττουν κυρίως  τους  νέους  

µηχανικούς, τις γυναίκες  µηχανικούς, τους  παλιννοστούντες  Έλληνες µηχανικούς  

των  Ανατολικών  Χωρών και  τους µηχανικούς  µεγάλης  ηλικίας που  απολύθηκαν  

µαζικά από  επιχειρήσεις   που  έκλεισαν  ή  ιδιωτικοποιήθηκαν.         

   

• ∆ικαιώµατα εργαζοµένων (ώρες εργασίας, επίσηµες αργίες, άδεια,       παροχές) 

Το  50% των  διπλωµατούχων µηχανικών που  ασκούν το  επάγγελµα, εργάζονται  

πάνω  από  9  ώρες την  ηµέρα  και  πάνω από  10  ώρες  το  20%. 

 Αυξηµένες  ώρες  εργασίας παρατηρούνται  περισσότερο  στις  θέσεις µη  

εξαρτηµένης  εργασίας και  ιδιαίτερα   στους  εργοδότες, χωρίς  βέβαια αυτό  να  

συνεπάγεται  και  βελτίωση  του  εισοδήµατος  τους. 

Η  πρακτική  της    πρόσθετης (δεύτερης)  απασχόλησης   είναι  εκτεταµένη, κυρίως  

στους  µισθωτούς.    

Επίσηµες  αργίες  είναι των  Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς, των Φώτων, του 

Πάσχα, της 25ης  Μαρτίου, του 15 Αύγουστου και της 28ης   Οκτωβρίου.   

Οι  άδειες προκύπτουν για τους  µισθωτούς  από  τις  συλλογικές  συµβάσεις ενώ  για  

τους  δηµοσίους  υπαλλήλους    σύµφωνα  µε  το  δηµοσιοϋπαλληλικό  κώδικα.   

  

• Εκπροσώπηση µηχανικών (σύλλογοι, οργανισµοί, επιµελητήρια) 

 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο είναι ο θεσµοθετηµένος Τεχνικός Σύµβουλος της 

Πολιτείας και η Επαγγελµατική και Επιστηµονική Ένωση όλων των 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στην Ελλάδα και ιδρύθηκε το 1926. 

Το Τ. Ε. Ε. έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήµης στους τοµείς που σχετίζονται µε 

τις ειδικότητες των µελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την 

αξιοποίηση τους για την αυτοδύναµη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη 
της χώρας. 

Το Τ.Ε.Ε προωθεί τη δραστηριότητα του αυτή σε εθνικό επίπεδο, απ' ευθείας στην 

Κοινότητα και µέσω των ευρωπαϊκών οργανώσεων των µηχανικών FEANI, CAE, 

CLAIU, ECCE, στις οποίες µετέχει. Στο πλαίσιο των οργανώσεων αυτών το Τ.Ε.Ε 

έχει αναλάβει σηµαντικές πρωτοβουλίες. Σε συνεργασία µαζί τους και µε την 
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Ευρωπαϊκή Κοινότητα οργανώνει επίσης συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις για 

τεχνολογικά και κατασκευαστικά θέµατα. 

 Το Τεχνικό Επιµελητήριο έχει έδρα την Αθήνα και Περιφερειακή διάρθρωση. 

Είναι οργανωµένο σε 17  Περιφερειακά Τµήµατα, τα οποία έχουν ιδρυθεί µε 

κριτήριο τις γεωγραφικές συνθήκες, τη διοικητική διαίρεση και την κατανοµή του 

τεχνικού δυναµικού της χώρας. 

Εκτός από το Τ.Ε.Ε. υπάρχουν και κλαδικοί σύλλογοι µηχανικών ανάλογα µε την 

ειδικότητα και την απασχόληση από τους οποίους οι κυριότεροι είναι ο Σύλλογος 

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ), ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων 

∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών (ΣΑ∆ΑΣ), ο  Σύλλογος  Μηχανολόγων  - 

Ηλεκτρολόγων  ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 

∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών και η Ένωση 

Μηχανικών ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών 

(ΕΜ∆Υ∆ΑΣ),  Σύνδεσµος Εργοληπτών ∆ηµοσίων  Έργων (ΣΠΕ∆Ε),  Σύλλογος 

Μελετητών  ∆ηµοσίων Έργων (ΣΜΕ∆Ε). Οι µηχανικοί ασφαλίζονται στον 

ασφαλιστικό τους φορέα (Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ) συγχρόνως και αυτόµατα µε τη εγγραφή 

τους στο ΤΕΕ, µε βάση την ιδιότητα τους και όχι την εργασιακή τους δυνατότητα. 

Αυτό θεωρείται σοβαρό προνόµιο γιατί υπάρχει ταύτιση του ασφαλιστικού µε τον 

πραγµατικό βίο. 

Επίσης  στην  Ελλάδα υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων 

των Μηχανικών (FEANI),  στην  οποία µπορούν  να απευθυνθούν οι  µηχανικοί  της  

χώρας  για  απόκτηση  του  τίτλου του  Ευρωπαίου Μηχανικού (Eur-Ing). 

 

1.2. Αναγνώριση πτυχίων 

2.2.1. Μηχανικοί  

2.2.1.1. Σπουδές – τίτλοι – ειδικότητες 

Η  διάρκεια των σπουδών είναι  πέντε (5) έτη  σε πολυτεχνικές σχολές, που  

βρίσκονται σε  µεγάλες πόλεις  της  Ελλάδος και  υπάρχουν  οι παρακάτω  

ειδικότητες : 

 

 Αγρονόµος-Τοπογράφος Μηχανικός 

 Αρχιτέκτονας   Μηχανικός 

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
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 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  και Τεχνολογίας Υπολογιστών 

 Μηχανικός ∆ιαχείρισης Ενεργειακών  Πόρων   

 Μηχανικός  ∆οµικών  Έργων 

 Μηχανικός    Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  και Πληροφορικής 

 Μηχανικός   Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών  και  ∆ικτύων 

 Μηχανικός  Μεταλλείων- Μεταλλουργός 

 Μηχανικός  Οικονοµίας και ∆ιοίκησης 

 Μηχανικός  Ορυκτών  Πόρων 

 Μηχανικός  Παραγωγής  και ∆ιοίκησης 

 Μηχανικός  Περιβάλλοντος 

 Μηχανικός  Χωροταξίας και Περιφερειακής  Ανάπτυξης 

 Μηχανολόγος  και  Αεροναυπηγός  Μηχανικός   

 Μηχανολόγος   Μηχανικός   

 Μηχανολόγος   Μηχανικός  Βιοµηχανίας 

 Ναυπηγός  Μηχανολόγος   Μηχανικός   

 Πολιτικός   Μηχανικός   

 Χηµικός  Μηχανικός 

 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΑ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 

Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, 106 82 Αθήνα,  

Web site : www.ntua.gr 

Πολυτεχνείο Κρήτης, 731 00 Χανιά,   

Web site : www.tuc.gr 

ΑΠΘ (Πολυτεχνικές Σχολές), 540 06 Θεσσαλονίκη, 

Web site : www.auth.gr 

∆ΠΘ (Πολυτεχνικές Σχολές), 671 00 Ξάνθη,   

Web site : www.duth.gr 
 
Πανεπιστήµιο Πάτρας (Πολυτεχνικές Σχολές), 260 01 Πάτρα, 
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Web site www.upatras.gr 

Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Πολυτεχνική Σχολή), 38221 Βόλος, 

Web site : www.uth.gr 
 

2.2.1.2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος, φορείς και τρόπος που την παρέχουν 

Όπως  αναφέρθηκε και παραπάνω, το Τεχνικό Επιµελητήριο  Ελλάδας 

(Τ.Ε.Ε) αποτελεί την Επαγγελµατική και Επιστηµονική Ένωση όλων των 

∆ιπλωµατούχων Μηχανικών στην Ελλάδα. Οι µηχανικοί  για να  ασκήσουν  το  

επάγγελµα  τους, µετά την  απόκτηση  του  πτυχίου  τους, πρέπει  να  πάρουν  

υποχρεωτικά άδεια  ασκήσεως  από  το Τ.Ε.Ε., µε  την  οποία  αποκτούν  αριθµό  

µητρώου  Τ.Ε.Ε. και αποτελούν πλέον µέλη  του  Τεχνικού  επιµελητηρίου. 

Η εγγραφή στο Τ.Ε.Ε. είναι κατά νόµο αναγκαία προϋπόθεση για κάθε 
µηχανικό, προκειµένου να ασκήσει το επάγγελµα στη Ελλάδα.  Το  Τ.Ε.Ε. 

περιλαµβάνει σήµερα, περισσότερα από 80.000 µέλη και διοικείται από 15µελές 

συµβούλιο, που εκλέγεται κάθε 3 χρόνια µε καθολική ψηφοφορία. 

Το Τεχνικό Επιµελητήριο της Ελλάδας κρατά τον κατάλογο όλων των καταρτισµένων 

µηχανικών στην Ελλάδα. 

2.2.1.3. Αναγνώριση και ισοτιµία πτυχίων 

 

∆ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΤΗΣ 
ΑΛΛΟ∆ΑΠΗΣ (∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)   
Μεσογείων 223, 115 25   Αθήνα, τηλ. +30 1 6756362 

Αρµοδιότητες του κέντρου σύµφωνα µε το νοµικό πλαίσιο ίδρυσης του (Ν. 741/1977) 

είναι: 

α) η αναγνώριση Ανωτάτων Σχολών του εξωτερικού ως οµοταγών προς τις Ανώτατες 

Σχολές του εσωτερικού και των χορηγούµενων τίτλων σπουδών ως ισοτίµων και 

αντιστοίχων προς τους τίτλους σπουδών που απονέµονται από τα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα του εσωτερικού και 

 β) η αναγνώριση τίτλων σπουδών χορηγούµενων από οµοταγείς Ανώτατες 

Σχολές της αλλοδαπής ως ισοτίµων προς τίτλους σπουδών Ανώτατων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του εσωτερικού 
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  Η  αίτηση  αναγνώρισης  του  πτυχίου  θα  πρέπει  να  υποβληθεί  στο ∆ΙΚΑΤΣΑ, 

που  είναι  ο  αρµόδιος  οργανισµός  για  θέµατα  ισοτιµίας  πανεπιστηµιακών  

τίτλων. Θα  πρέπει  να  διευκρινίζετε  ότι   επιθυµείται επαγγελµατική  αναγνώριση      

των  τυπικών  προσόντων  σας βάσει  της  οδηγίας  89/48/ΕΟΚ.  

Έγγραφα  που  πρέπει  να  υποβληθούν µε  τη  σχετική  αίτηση είναι πιστοποιητικό  

ιθαγένειας, τίτλοι και  πτυχία, πιστοποιητικά σχετικά  µε επαγγελµατική  εµπειρία, 

καθώς  και  πιστοποιητικό  από  αρµόδια  αρχή  της  χώρας προέλευσης που  να  

βεβαιώνει τα  απαραίτητα  προσόντα για  την  άσκηση του επαγγέλµατος  του  

µηχανικού. 

Βάσει του Π.∆. 165/2000 δηµιουργήθηκε στα  πλαίσια του  Υπουργείου Εθνικής  

Παιδείας και Θρησκευµάτων συλλογικό  όργανο υπό την  ονοµασία «Συµβούλιο 

αναγνωρίσεως επαγγελµατικής ισοτιµίας τίτλων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης»   

(ΣΑΕΙΤΤΕ) . 

   

2.2.2. Αρχιτέκτονες 

     Για  τους  αρχιτέκτονες  στην  Ελλάδα σχετικά µε  σπουδές, άδεια  άσκησης  

επαγγέλµατος, αναγνώριση και ισοτιµία  πτυχίων  ισχύουν  τα  αντίστοιχα  µε  τις  

άλλες  ειδικότητες  των  µηχανικών  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω.  

 

2.2. Εργασιακές σχέσεις 

2.3.1. Μηχανικοί 

2.3.1.1. Αµοιβές µηχανικών  

∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Οι µισθοί των µηχανικών του ιδιωτικού τοµέα 
Με απόφαση του Οργανισµού Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας (Ο.ΜΕ.∆.) καθορίστηκε η 

Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των εργαζοµένων στις Μελετητικές και 

Εργοληπτικές  Επιχειρήσεις όλης της χώρας. Παρουσιάζετε ολοκληρωµένο 

αφιέρωµα µε τους µισθούς των µηχανικών του ιδιωτικού τοµέα της περιόδου 1994-

2003 και την απόφαση του Ο.ΜΕ.∆ που διαµορφώνει τα µισθολογικά δεδοµένα για 

την τρέχουσα χρονιά. 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΚΤΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΑΠΟ ΤΟ 1994 ΕΩΣ ΤΟ 2003 
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Σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 25/1983 απόφαση του ∆∆Μ Αθηνών, καθιερώνεται και 

για τους µηχανικούς εβδοµαδιαία εργασία 40 ωρών,  δηλαδή δίωρη ηµερήσια 

απασχόληση επί 5 ηµέρες την εβδοµάδα. Η επιπλέον απασχόληση αµείβεται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας. Οι µηχανικοί του 

ιδιωτικού τοµέα δικαιούνται 14 µισθούς το χρόνο, 30 ηµερολογιακές ηµέρες  το χρόνο 

άδεια µε πλήρεις αποδοχές, 10 ηµερολογιακές µέρες επιπλέον άδεια γάµου. Η  
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διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται από τη  γένεση της 

αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής  άδειας µε  αποδοχές (Α.Ν. 

δ39/194δ, όπως ισχύει) µε αποδοχές, µειώνεται από  δώδεκα (12) σε δέκα (10) 

µήνες συµπληρωµένους. Ειδικά στις γυναίκες χορηγείται άδεια τοκετού και λοχείας 

17 εβδοµάδων και άδεια µητρότητας 1 ώρας κάθε ηµέρα για 30 µήνες µετά τον 

τοκετό. Ύστερα από συµφωνία µε τον εργοδότη, η µείωση του χρόνου εργασίας 

µπορεί  να ορισθεί σε 2 ώρες για τους πρώτους 12 µήνες και 1 ώρα για τους 6 

επιπλέον µήνες.  Το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα των παιδιών θεωρείται και 

αµείβεται ως χρόνος εργασίας.  Στους εκτός έδρας απασχολούµενους µηχανικούς 

χορηγούνται οι  παροχές που προβλέπονται στην παρ. 4 της υπ' αριθµ. 

43739/439δ/δ1 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργών Εργασίας και 

Οικονοµικών µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που αυτή  ορίζει, δηλαδή  

αποζηµίωση ίση µε το 1/20 των νόµιµων αποδοχών βασικών µισθών  και 

προσαυξήσεων, λόγω επιδοµάτων που προβλέπεται στη ΣΣΕ, οδοιπορικά και έξοδα 

διαµονής. Για πληροφορίες ή  διευκρινίσεις µπορείτε να επικοινωνείτε µε το   Γραφείο 

Επαγγελµατικών θεµάτων στα τηλέφωνα 3291.604,  3291.605, 3291.606, 3291.607, 

3245.936. 

στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα στις 5 Ιουνίου 2003 παρέστησαν µε νόµιµο 

εκπρόσωπο τους όλα τα µέρη της συλλογικής   διαφοράς. 

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ : 

1. Ότι η προσφυγή  στη διαιτησία έγινε µε πρωτοβουλία της εργατικής πλευράς (υπ' 

αριθµ. Πρωτ. 026/225.2003 αίτηση διαιτησίας προς τον Ο.ΜΕ.∆.,   η οποία επιδιώκει 

την υπογραφή  

συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

2. Τη µε αριθµό 879/2003 πρόταση του µεσολαβητή  Ληξουριώτη 

3. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο της µεσολάβησης και τα  στοιχεία 

που προκύπτουν από αυτά. 

4. Τα όσα αναπτύχθηκαν προφορικά κατά την προαναφερόµενη συνάντηση,όπως 

και τα πρακτικά των διαπραγµατεύσεων των µερών 

5. Το ύψος των αυξήσεων της ΕΓΣΣΕ για το τρέχον έτος 

6. Το ύψος του πληθωρισµού, όπως αυτό διαµορφώθηκε για το έτος 2002, καθώς 

και το προβλεπόµενο ύψος του πληθωρισµού για το έτος 2003 

7. Ότι τόσο κατά το τρέχον έτος ο κλάδος που αφορά η παρούσα συλλογική  διαφορά 

βρίσκεται σε σηµαντική  ανάπτυξη και γενικώς παρουσιάζει σηµαντική κερδοφορία 
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ΚΑΤΕΛΗΞΑ  ΣΤΗΝ   ΑΚΟΛΟΥΘΗ   ΑΠΟΦΑΣΗ  : 

Άρθρο 1 
Πεδίο Ισχύος 
Στις διατάξεις αυτή; της Απόφασης υπάγονται οι εργαζόµενοι, που αποτελούν το τεχνικό, 

οικονοµικό και διοικητικό προσωπικό των Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων όλης της χώρας, των ακολούθων ειδικοτήτων: 

Α. ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί Π.Ε., όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου 

αναγνωρισµένης Ανωτάτης Σχολής   του εσωτερικού ή   εξωτερικού,  µε  αναγνωρισµένη 

ισοτιµία του διπλώµατος σχολής   εξωτερικού από το ∆ΙΚΑΤΣΑ 

Β. Γεωλόγοι - Γεωπόνοι - ∆ασολόγοι Π.Ε. (Γεωτεχνικοί Π.Ε.) 

Γ. Πτυχιούχοι Μηχανικοί  ΤΕΙ όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι πτυχίου ανωτάτων σχολών 

τριετούς τουλάχιστον φοίτησης εσωτερικού ή  εξωτερικού µε τίτλο ισοτιµίας   

∆. Εργοδηγοί- Σχεδιαστές ∆οµικών Έργων, Τοπογράφοι, Μηχανολόγοι,  Ναυπηγοί 

1. Πτυχιούχοι τεχνικών σχολών ΜΕ, απόφοιτοι ΙΕΚ και απόφοιτοι Τεχνικών 

Επαγγελµατικών Λυκείων 

2. Εµπειροτέχνες όλων των παραπάνω ειδικοτήτων 

Ε. Λογιστές και βοηθοί Λογιστών 

Π. ∆ιοικητικό Προσωπικό (Γραµµατείς, Προσωπικό Η/Υ, Υπάλληλοι Γραφείου, 

Αποθηκάριοι, Κλητήρες, Εισπράκτορες) 

ζ. Φύλακες, Νυκτοφύλακες, θυρωροί 

Η. Καθαριστές, Καθαρίστριες 

Θ.  Οδηγοί Αυτοκίνητων 

Αυτή   η   Απόφαση εφαρµόζεται µόνο για µέλη του Συλλόγου Τεχνικών Υπαλλήλων 

Ελλάδος, των οποίων η ιδιότητα του µέλους πιστοποιείται µε   την προσκόµιση στον 

εργοδότη σχετικής βεβαίωσης που εκδίδεται από το  Σύλλογο. 

Άρθρο 2 
Αυξήσεις Βασικών Μισθών - Ηµεροµισθίων 
Τα κατώτατα όρια των βασικών µισθών και ηµεροµισθίων που υπάγονται σ' αυτή τη 

διαιτητική απόφαση, όπως έχουν διαµορφωθεί την   31.12.2002, µε βάση τις 

προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, αυξάνονται   από 1.1.2003 σε ποσοστό 6%. 

Άρθρο 3 
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Μισθολογικά Θέµατα ειδικοτήτων 
Οι Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι Π.Ε. εντάσσονται από 1.1.2003 στην παρούσα  διαιτητική 

απόφαση σύµφωνα µε το βασικό µισθολόγιο, τις διατάξεις και   τα επιδόµατα που 

ισχύουν για τους Γεωλόγους ΑΕΙ της παρούσας. 

Άρθρο 4 
Επιδόµατα 
4.1. Το προβλεπόµενο επίδοµα ∆ιδακτορικού εκ ποσοστού 10% αυξάνεται από 

1.1.2003 κατά 3% και µετατρέπεται σε 13%, υπολογιζόµενο επί   των νέων βασικών 

µισθών και ηµεροµισθίων του κλιµακίου στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόµενος. 

Το επίδοµα καταβάλλεται εφόσον η ∆ιδακτορική διατριβή είναι σχετική µε το 

επιστηµονικό πεδίο της ειδικότητας απασχόλησης του εργαζόµενου και από το χρόνο 

της κατάθεσης του σχετικού τίτλου   στην επιχείρηση και όχι αναδροµικά από την 

απόκτησή  του.  Σε αυτή   τη διάταξη εντάσσονται και οι Λογιστές και οι Βοηθοί   

Λογιστές που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα. Η διάταξη της παραγράφου 3β του 

άρθρου 3 της από 20-5-2002 ΣΣΕ καταργείται   και οι επωφελούµενοι από αυτήν 

µισθωτοί εντάσσονται εκ νέου  στα µισθολογικά κλιµάκια, όπως αυτά 

διαµορφώνονται από την   παρούσα ∆Α, ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας – 

προϋπηρεσίας  τους. 

4.2. Εργαζόµενοι όλων των ειδικοτήτων ανωτάτης εκπαίδευσης (ΑΕΙ - ΤΕΙ) που είναι 

κάτοχοι τίτλου σπουδών επιπέδου  ΜΑ5ΤΕΡ ή  αντίστοιχου τίτλου σχετικού µε το 

αντικείµενο απασχόλησης τους, λαµβάνουν επίδοµα 10% υπολογιζόµενο επί   των 

νέων βασικών µισθών και ηµεροµισθίων του κλιµακίου στο οποίο ανήκει κάθε 

εργαζόµενος. Το επίδοµα καταβάλλεται εφόσον ο τίτλος  σπουδών είναι σχετικός µε 

το επιστηµονικό πεδίο της ειδικότητας µε  την οποία έχει προσληφθεί ο εργαζόµενος 

και από της καταθέσεως του   σχετικού τίτλου στην επιχείρηση και όχι αναδροµικά 

από της από   κτήσεώς του. Αυτονόητο είναι ότι όποιος δικαιούται επιδόµατος 

διδακτορικού δεν δικαιούται ταυτόχρονα και επιδόµατος µεταπτυχιακού τίτλου. 

Σε αυτή  τη διάταξη εντάσσονται και οι Λογιστές και Βοηθοί  Λογιστές   που κατέχουν 

µεταπτυχιακό τίτλο κατά τα ανωτέρω. Η διάταξη της παραγράφου 3α του άρθρου 3 

της από 20-5-2002 ΣΣΕ καταργείται και οι επωφελούµενοι από αυτή/ µισθωτοί 

εντάσσονται εκ νέου στα µισθολογικά   κλιµάκια, όπως αυτά διαµορφώνονται από την 

παρούσα ∆.Α., ανάλογα µε  τα έτη υπηρεσίας - προϋπηρεσίας τους. 

4.3. Σε όσους εργαζόµενους µέχρι σήµερα καταβαλλόταν επίδοµα διδακτορικού ή   

Μaster  ανεξαρτήτως προϋποθέσεων, το επίδοµα αυτό συνεχίζει να καταβάλλεται σε 
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ποσοστό 10%, υπολογιζόµενο επί των νέων  βασικών µισθών και ηµεροµισθίων του 

κλιµακίου στο οποίο ανήκει κάθε   εργαζόµενος. 

Άρθρο 5 
∆ιατηρούµενες διατάξεις 
5.1. Όλα τα επιδόµατα υπολογίζονται επί   των νέων βασικών µισθών και  ηµεροµισθίων 

του κλιµακίου, στο οποίο ανήκει κάθε εργαζόµενος ανάλογα µε τα έτη υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας του, όπως ισχύει στις προηγούµενες ΣΣΕ ή  ∆.Α. 

5.2. Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτά που καθορίζει η  παρούσα 

Απόφαση ή  ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Συλλογικές 

Συµβάσεις Εργασίας ∆ιαιτητικές Αποφάσεις, Νόµους, Νοµοθετικά ∆ιατάγµατα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, Εσωτερικούς Κανονισµούς, Έθιµα ή  Ατοµικές Συµβάσεις 

Εργασίας, που δεν τροποποιούνται  ρητά από τις διατάξεις της παρούσας, δεν 

θίγονται και δεν τροποποιούνται. 

5.3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 20.5.2002   Κλαδικής  

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας καθώς και όλων των προηγούµενων συλλογικών 

ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται ή   καταργούνται µε την 

παρούσα. 

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος και διάρκειας 
Η έναρξη ισχύος αυτής   της απόφασης ορίζεται η 1.1.2003, εκτός εάν   προβλέπεται 

ανωτέρω διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος.    

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 23 Ιουνίου 2003 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
Κώστας ∆. Παπαδηµητρίου 
 
Αντίστοιχη   Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των εργαζοµένων υπάρχει  και για  τους 

ηλεκτρολόγους, µηχανολόγους, ηλεκτρονικούς και  ναυπηγούς µηχανικούς µέλους 

του ΣΤΕΒ στη βιοµηχανία.  

Στο  ∆ηµόσιο  Τοµέα  ισχύουν οι  αµοιβές  του  ∆ηµοσίου  µε  βάση  το ενιαίο 

µισθολόγιο (µόνιµοι ή  µε  σύµβαση εργασίας), το  οποίο περιλαµβάνει  το  βασικό  

µισθό, το  χρονοεπίδοµα, το επίδοµα εξοµάλυνσης, και διάφορα ειδικά επιδόµατα 

όπως µεταπτυχιακών  σπουδών,  εξωδιδακτικής  απασχόλησης  για  εκπαιδευτικούς 
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µηχανικούς, προβληµατικών  και  παραµεθόριων  περιοχών, πληροφορικής, 

επιδόµατα εορτών, αδείας, οικογενειακά επιδόµατα και κίνητρο απόδοσης.    

Για  τα  ιδιωτικά  έργα  οι  αµοιβές  των  µηχανικών προκύπτουν βάση  συµβατικού  

προϋπολογισµού  από  το   Π.∆.696/74  «Περί αµοιβών µηχανικών δια  σύνταξιν  

µελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν κλπ. Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών  και Κτιριακών  

Έργων, ως  και  Τοπογραφικών, Κτηµατογραφικών  και  Χαρτογραφικών   Εργασιών  

και  σχετικών τεχνικών  προδιαγραφών  µελετών» (ΦΕΚ 301 Α’  της 8-10-1974), 

όπως  αυτό  τροποποιήθηκε και  συµπληρώθηκε  µε  το  Π.∆.515/89 (ΦΕΚ  219  Α’ 

της 5-10-1989). Για µη  προβλεπόµενες  µελέτες γίνεται  συµφωνία και η  αµοιβή 

είναι  κατ’ αποκοπή.  

Επίσης  για  τα  ιδιωτικά  έργα ισχύουν : 

Αποφ. 81304/6083/6-12-89  ΥΠΕΧΩ∆Ε «Καθορισµός τιµών  µονάδος  επιφανείας  

οικοδοµικών  έργων», ΦΕΚ  886 Β της 7-12-89. 

Εγκ. 17854/12-2-90 , παροχή  οδηγιών  σχετικά  µε   το  Π.∆. 515/89   ΚΑΙ  Της  

81304/89   απόφασης( ΦΕΚ 886  Β). 

2.3.1.2. Ιδιωτικά έργα  

• Π.∆. 305/1996 (ΦΕΚ 212)   

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται  στα 

προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ  

• ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 10256/1926/26-3-1997 (ΦΕΚ 329/∆/1997)  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΟΥ - ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΑΡΜΟΥ  

• ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ∆17Α/116/4/ΦΝ 429/18-10-2000 (ΦΕΚ 1329/Β/6-11-2000) 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ 

ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ (ΕΚΩΣ 2000) 

• Π∆ της 3/8-9-1983(ΦΕΚ1983) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ Α∆ΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ 

ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ  

• Ν.1577/1985(ΦΕΚ 210Α/18-12-1985)  
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

• ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ 3046/304/30.1-3.2.1989(ΦΕΚ59/∆/1989)  

ΚΤΙΡΙΟ∆ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

• ΑΠΟΦΑΣΗ  59283(ΦΕΚ558/4-7-2002)  
Συµπλήρωση της παρ.3 του άρθ.2 της 3046/304/30.1.1989 απόφασης ΥΠΕΧΩ∆Ε 

"Κτιριοδοµικός Κανονισµός"  

• Π∆1073/1981(ΦΕΚ260Α/16.9.1981)  
"Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης 

φύσεως έργων αρµοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού" 

• ΦΕΚ 381/Β/24.3.2000  

"ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΛΥΒΩΝ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ" 

• ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ∆17α/67/1/ΦΝ275/2003 (781/Β/18-6-2003)  
"ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΑΚ 2000"  

• ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ∆17α/141/3/ΦΝ275/1999 (ΦΕΚ 2184/Β/1999) 

"ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ"(ΕΑΚ 2000)  

• ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ∆14/19164/28-3-1997(ΦΕΚ 315/Β/17-4-1997) 

"ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ-97" 

Φορείς επόπτευσης για τη µελέτη ή την κατασκευή ιδιωτικών έργων   είναι οι  κατά  

τόπους πολεοδοµικές διευθύνσεις  και τα αντίστοιχα  πολεοδοµικά  γραφεία ανά 

δήµο σε  όλη  τη  χώρα, από όπου  εκδίδονται  οι  αντίστοιχες  οικοδοµικές  άδειες και  

στα ειδικά κτίρια απαιτείται η  συνεργασία µε  άλλους  φορείς, όπως  η ∆/νση  

βιοµηχανίας  και η   ∆/νση  Συγκοινωνιών.   

2.3.1.3. ∆ηµόσια  έργα  

Μελέτες ∆ηµοσίων  Έργων (4 χρόνια µετά  από την  ηµεροµηνία απόκτησης 

διπλώµατος δίδεται η  δυνατότητα εγγραφής στα  µητρώα της ΓΕΜ) 

Κατασκευή  ∆ηµοσίων  Έργων ( 3 χρόνια µετά την  ηµεροµηνία άδειας  άσκησης 

επαγγέλµατος  δίδεται  η  δυνατότητα εγγραφής στα  µητρώα εργοληπτών Μ.Ε.Κ.).  

Την  κατασκευή των  δηµοσίων  έργων της  χώρας επιτρέπεται να  αναλαµβάνουν 

ηµεδαπές    επιχειρήσεις που  είναι  γραµµένες  στο Μητρώο Εργοληπτικών  



 18

Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και  στην  αντίστοιχη µε  το  έργο  κατηγορία  και  τάξη  

εγγραφής, καθώς και  εργοληπτικές επιχειρήσεις κρατών µελών  της  Ευρωπαϊκής  

Ένωσης σύµφωνα µε  τις  εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Κατασκευαστικές 

επιχειρήσεις εκτός  Ευρωπαϊκής Ένωσης που  έχουν  τα  ουσιαστικά  προσόντα, 

γίνονται  δεκτές σε  διαγωνισµούς  και  µπορούν  να  αναλάβουν   την  εκτέλεση 

δηµοσίων έργων σε  όσες  περιπτώσεις αυτό  προκύπτει από  διεθνείς υποχρεώσεις  

της  χώρας. 

Σύµφωνα  µε  την  αιτιολογική  έκθεση  του  Ν. 1418/1984 η δι’  αυτού καθιέρωση  

νέων  µορφών άσκησης  του  εργοληπτικού επαγγέλµατος  βασίστηκε  στην  απλή  

διαπίστωση ότι  η   εργοληπτική επιχείρηση για  να µπορεί  να  φέρει εις  πέρας το  

έργο  της, την επιτυχή  δηλαδή  κατασκευή του  δηµοσίου έργου χρειάζεται να  έχει  

την  τεχνική  ιδιότητα και  την  τεχνική  ικανότητα. Οι  δύο  αυτές  προϋποθέσεις µιας  

εργοληπτικής επιχείρησης αποτέλεσαν     τον  οδηγό των  επί  µέρους νοµοθετικών 

ρυθµίσεων και  ειδικότερα αυτών  που  αφορούν  την  καθιέρωση  δύο  µητρώων : 

του Μητρώου  Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ)  και του  Μητρώου Εµπειρίας 

Κατασκευαστών (ΜΕΚ). Με  το  πρώτο  (το ΜΕΕΠ) παρακολουθείται   η  τεχνική και  

οικονοµική  ικανότητα των  επιχειρήσεων   και  µε  το  δεύτερο ( το ΜΕΚ )  η  

κατασκευαστική  εµπειρία    των προσώπων που  στελεχώνουν τις  επιχειρήσεις  

αυτές. Τα  µητρώα  αυτά  τηρούνται από  τη  ∆ιεύθυνση Μητρώων και  Τεχνικών 

Επαγγελµάτων (∆15)  της  Γενικής  Γραµµατείας ∆ηµοσίων  Έργων ΥΠΕΧΩ∆Ε που   

έχει  την  ευθύνη για  τη  λειτουργία  τους  και  εκδίδει τις  σχετικές   βεβαιώσεις για  

τη  συµµετοχή  στις δηµοπρασίες.  

Το  Μητρώο  Εµπειρίας  Κατασκευαστών (ΜΕΚ)  περιλαµβάνει έξι  κατηγορίες έργων  

(οδοποιίας, οικοδοµικών, υδραυλικών, λιµενικών, ηλεκτροµηχανολογικών  και  

βιοµηχανικών ενεργειακών)  και  οκτώ  υποκατηγορίες  εξειδικευµένων  έργων ή  

εργασιών (γεωτρήσεων, πρασίνου, ειδικών  µονώσεων, ανελκυστήρων, 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού πλωτών  έργων – εγκαταστάσεων ναυπηγείων, 

αποκαλύψεις  µεταλλείων  και καθαρισµού- επεξεργασίας νερού, υγρών, αερίων, 

αποβλήτων).  Το  Μητρώο περιλαµβάνει   4   βαθµίδες  εµπειρίας Α, Β, Γ   και ∆.         

Βασικοί Νόµοι:  
 Αναγκαστικός Νόµος 2326/40 (ΦΕΚ 145Α/40) «Περί Ταµείου Συντάξεων 

Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων» 
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Β.∆. 20-11/4.12.1940 «Περί εκτελέσεως του Α.Ν. 2326/1940 περί Ταµείου 

Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων» 

Ν. 915/79 (ΦΕΚ 103Α/1979) «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της περί 

Ταµείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων νοµοθεσίας 

Υ.Α. 43/3/715 της 8/15.4.81 (ΦΕΚ 223Β/81) «Περί εγκρίσεως του Κανονισµού 

Παροχών του συσταθέντος στο Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών 

∆ηµοσίων Έργων Ειδικού Λογαριασµού Προσθέτων Παροχών». 

Ν.716/1977(ΦΕΚ295Α/5.10.1977)  

Π.∆.194/1979(ΦΕΚ53/Α/15.3.1975)  

Π.∆.346/1998(ΦΕΚ230/Α/12.10.1998)  

Π.∆.18/2000(ΦΕΚ15/Α/3.2.2000) Τροποποίηση του Π.∆.346/1998(Α'230) σε 

συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13Οκτωβρίου 1997"  

Π.∆.101/2003(ΦΕΚ95/Α/23.4.2003) Τροποποίηση του Π.∆.346/1998(Α230)όπως 

τροποποιήθηκε από το Π.∆.18/2000(Α15)σχετικά µε τις δηµόσιες συµβάσεις 

υπηρεσιών, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 

Επιτροπής της 13 Σεπτεµβρίου 2001"  

Ν.3164/2003(ΦΕΚ176/Α/2.7.2003)  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ(ΦΕΚ102/Β/30.1.2003)  

2.3.1.4. Αναζήτηση τεχνικής νοµοθεσίας 

Οι παραπάνω διατάξεις, στην κωδικοποιηµένη µορφή τους, έτσι όπως 
ισχύουν σήµερα, είναι διαθέσιµες στην Υπηρεσία ΝΟΜΟΣ της Τράπεζας 
Πληροφοριών του ΤΕΕ.  

2.3.2. Αρχιτέκτονες  

     Για  τους  αρχιτέκτονες  στην  Ελλάδα σχετικά µε αµοιβές και εργασία σε  ιδιωτικά  

και   δηµόσια  έργα ισχύουν  τα  αντίστοιχα  µε  τις  άλλες  ειδικότητες  των  

µηχανικών  που  αναφέρθηκαν  παραπάνω. 

 

2.3. Ασφάλιση µηχανικών 

Ασφαλιστικός  φορέας  των  µηχανικών  είναι υποχρεωτικά  το  ΤΣΜΕ∆Ε, ταµείο  στο  

οποίο ασφαλίζονται  οι  µηχανικοί άµεσα,  µε  την άδεια  ασκήσεως  επαγγέλµατος. 
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Οι  εισφορές πληρώνονται  ανά  εξάµηνο  για  τους  ελεύθερους  επαγγελµατίες, ενώ  

για  τους  µισθωτούς  γίνονται  οι  ανάλογες  κρατήσεις από τον  εργοδότη, όπως 

αυτές  δίνονται στον  πίνακα που  συνοδεύει  τη  συλλογική  σύµβαση  εργασίας και 

τις  οποίες ο εργοδότης  αποδίδει  στο  ΤΣΜΕ∆Ε, δίδοντας  στον  εργαζόµενο την 

αντίστοιχη βεβαίωση  εξόφλησης  εισφορών  για  το  χρόνο  εργασίας  του.   Οι 
εργαζόµενοι του  ∆ηµοσίου που είναι  µε  το  παλιό ασφαλιστικό καθεστώς έχουν τη  

δυνατότητα επιλογής, δηλαδή  να  υπαχθούν στο ασφαλιστικό καθεστώς του 

∆ηµοσίου. Στην Περίπτωση αυτή ασφαλίζονται στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του 

∆ηµοσίου, στο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑ∆Υ), στο 

Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ), στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων 

Υπαλλήλων (ΤΠ∆Υ) και παραµένουν µόνο στον Κλάδο Κύριας Σύνταξης του 

ΤΣΜΕ∆Ε (διαγράφονται από τον ΕΛΠΠ). Κλάδο Περίθαλψης επιλέγουν µεταξύ του 

ΚΥΤ και του ∆ηµοσίου. Κάθε 2 χρόνια µπορούν να αλλάζουν επιλογή Κλάδου 

Περίθαλψης. 

Ψηφίζεται ο Ν.2084/92, µε σοβαρότατες καινοτοµίες για το σύστηµα κοινωνικής 

ασφάλισης γενικά, αλλά και για το ΤΣΜΕ∆Ε και τους ασφαλισµένους του ειδικότερα.   

Βασικές καινοτοµίες του Ν. 2084/92 
Για πρώτη φορά οι έλληνες ασφαλισµένοι χωρίζονται στους µέχρι 31.12.1992 

ασφαλισµένους («παλιοί» ασφαλισµένοι) και τους από 1.1.1993 ασφαλιζόµενους 

(«νέοι» ασφαλισµένοι) µε σηµαντικές µεταξύ τους διαφοροποιήσεις όσον αφορά τα 

ασφαλιστικά χαρακτηριστικά. Για τους «παλιούς» πολλαπλασιάζονται οι ασφαλιστικές 

εισφορές, θεσπίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και µειώνονται 

οι συντάξεις. Για τους «νέους» καθιερώνονται δυσµενέστατοι όροι συνταξιοδότησης 

και ύψη παροχών. 

Συγκεκριµένα:  

Ι. Ασφάλιση 

1.   Θεσµοθέτηση της υποχρεωτικής µονοασφάλισης των “νέων” οι οποίοι έχουν 

υποχρέωση ασφάλισης µόνο στους Κλάδους του ΤΣΜΕ∆Ε και δυνατότητα 

προαιρετικής ασφάλισης στα εργασιακά τους Ταµεία µε την καταβολή όµως του 

συνόλου της εισφοράς (προσωπικής, εργοδοτικής και κρατικής). (Αρθρο 39)  

ΙΙ. Εισφορές 

 2.   Θεσµοθέτηση της κρατικής συµµετοχής στις εισφορές των “νέων”. Αναλογίες 

εισφορών “νέων” Ελευθέρων Επαγγελµατιών (ΕΕ) για κύρια σύνταξη, ασφαλισµένος 

: κράτος = 6/9 : 3/9. Αναλογίες εισφορών “νέων” Μισθωτών για κύρια σύνταξη, 
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ασφαλισµένος : εργοδότης : κράτος = 2/9 : 4/9 : 3/9. Ελάχιστα ποσοστά εισφορών 

ΕΕ για ασφάλιση ασθένειας, ασφαλισµένος - κράτος = 6.45% - 3.4%. Ελάχιστα 

ποσοστά εισφορών Μισθωτών για ασφάλιση ασθένειας, ασφαλισµένος - εργοδότης - 

κράτος = 2.15% - 4.3% - 3.4%.(Αρθρα 22, 35) 

 3.   ∆ιµερής ισόποση χρηµατοδότηση από ασφαλισµένο και εργοδότη της 

επικουρικής ασφάλισης τόσο για τους “νέους” όσο και για τους “παλιούς”. 

Ελάχιστα ποσοστά εισφορών µισθωτών για επικουρική ασφάλιση, ασφαλισµένος - 

εργοδότης = 3% - 3%. Ελάχιστο ποσοστό εισφοράς ΕΕ για επικουρική ασφάλιση, 

6%.(Άρθρα 32, 52) 

4.   Χρηµατοδότηση του Κλάδου εφάπαξ από προσωπική εισφορά, ελάχιστου 

ποσοστού 4%, για τους “νέους”. Αν δεν συµπληρωθούν οι προϋποθέσεις για λήψη 

εφάπαξ βοηθήµατος, επιστρέφονται οι καταβληθείσες εισφορές τόσο από τους 

“νέους” όσο και από τους “παλιούς”, έντοκα, µε το εκάστοτε επιτόκιο των 

καταθέσεων στην Τράπεζα Ελλάδας. Καθιερώνεται πλαφόν 10000000 δρχ. Για το 

εφάπαξ που χορηγούν τα ειδικά ταµεία για 35 έτη ασφάλισης (Αρθρα 37, 38, 

56,57).  

5.   Οι εισφορές των “νέων” ΕΕ υπολογίζονται µε βάση την ασφαλιστική 

κατηγορία της επιλογής τους (µία από τις 14 ασφαλιστικές κατηγορίες (ΑΚ)). 

(Άρθρα 22, 32, 35, 37) 

6.   Οι εισφορές των “παλιών” ΕΕ υπολογίζονται µε βάση το ΑΕΠ του έτους 1991, 

αναπροσαρµοζόµενου από 1.1.93 µε το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των 

συντάξεων των ∆Υ. (Άρθρα 44, 52, 55) 

7. Οι εισφορές των “νέων” µισθωτών υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως 

αποδοχών τους. (Άρθρα 22, 32, 35, 37) 

8.   Οι εισφορές των “παλιών” µισθωτών για τον Κλάδο ασθένειας υπολογίζονται 

επί των αποδοχών τους, οι οποίες όµως “φράσσονται” κάτω µε το 

αναπροσαρµοζόµενο ΑΕΠ του 1991 και άνω µε την ανώτατη ΑΚ του ΙΚΑ. (Άρθρο 

55). 

9.   Θεσπίζεται ενιαίο ασφάλιστρο του Κλάδου Υγείας, τόσο για τους “νέους” όσο 

και για τους “παλιούς”, ανεξάρτητα από τον αριθµό των ασφαλισµένων εµµέσων 

µελών.( Άρθρα 35, 55) 
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΤΣΜΕ∆Ε 

1.1.2003 – 31.12.2003 

   

Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισµένοι έως 31/12/92) 

  ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 111,75 €  67,05 € 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 57,77 €  34,66 € 

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ  19,26 € 19,26 € 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 36,04 € 36,04 €  

  

  
    

Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισµένοι από 01/01/93) 

  ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 111,75 €  67,05 € 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 33,53 €  20,12 € 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 22,35 € 22,35 € 

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ  36,04 € 36,04 € 

  
 

 

  

 ΙΙ. ΜΙΣΘΩΤΟΙ 

Α. ΠΑΛΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισµένοι έως 31/12/92) 
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  ΑΝΩ 

5ΕΤΙΑΣ 

ΚΑΤΩ 

5ΕΤΙΑΣ 

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 111,75 € 67,05 €   

ΕΙ∆ΙΚΟΣ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 
57,77 €  34,66 € 128,34 € 

ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΕΛΠΠ  19,26 €  19,26 €    

ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 2,15% 2,15% 4,30% 

(*) Σηµ. Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΥΓΕΙΑΣ υπολογίζεται επί του Συνόλου Αποδοχών. Το Σύνολο 

Αποδοχών δε µπορεί να είναι κατώτερο από το Α.Ε.Π της 01/01/2003 ( 558,7521 

€ ) καθώς επίσης δεν µπορεί να είναι ανώτερο από την Ανώτατη Κλάση του ΙΚΑ 

όπως αυτή διαµορφώνεται κάθε φορά. ( έτος 2003 = 1960,25  € ). ΚΥΡΙΑ 

ΣΥΝΤΑΞΗ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ – ΕΦ’ΑΠΑΞ επι 12 ( 12 Μήνες ) ΚΛΑ∆ΟΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για όσους Μηχανικούς έχουν γίνει κρατήσεις από 01/01/2003 έως 

30/6/2003 θα πρέπει να ΚΡΑΤΗΘΟΥΝ και να ΑΠΟ∆ΟΘΟΥΝ ( έως το τέλος 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003 ) οι διαφορές που προκύπτουν λόγω της αναδροµικής 

αύξησης των εισφορών βάσει του ΠΙΝΑΚΑ ΙΙΑ. 

 Β. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (Ασφαλισµένοι από 01/01/93) 
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(*)Σημ . ΟΛΕΣ οι εισφορές υπολογίζονται στο ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ άνευ

ΟΡΙΟΥ. ΟΛΟΙ οι Κλάδοι επί 14 ( 12 Μήνες + Δ.Πάσχα + Επίδ..Αδείας + 

Δ.Χριστουγέννων ).  
 

 

        ΙΙΙ. Συντάξεις 

  

10. Προϋπόθεση συνταξιοδότησης των “νέων” ασφαλισµένων λόγω γήρατος, 

είναι η συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους και χρόνου ασφάλισης 

τουλάχιστον 15 ετών. Με τη συµπλήρωση του παραπάνω χρόνου ασφάλισης, είναι 

δυνατή η συνταξιοδότηση σε µικρότερη ηλικία, µε την περικοπή από το ποσό της 

σύνταξης ποσοστού 1/200 της πλήρους µηνιαίας σύνταξης για κάθε µήνα που 

αποµένει ως τη συµπλήρωση των 65 ετών και µέχρι 60 µήνες το πολύ. (Αρθρο 24) 

  

11. Οι προϋποθέσεις χορήγησης επικουρικής σύνταξης, τόσο για τους “νέους” 

όσο και για τους “παλιούς”, είναι ίδιες µε αυτές της κύριας σύνταξης. (Αρθρα 33, 53). 

  

12. Το ποσό της κύριας σύνταξης των “νέων” ανέρχεται σε ποσοστό 1.714% των 

συντάξιµων αποδοχών επί τα έτη ασφάλισης ( δηλ. 60% για 35 χρόνια ασφάλισης). 

Το ποσό της σύνταξης δε µπορεί να υπερβαίνει το 4πλάσιο του 

αναπροσαρµοζόµενου ΑΕΠ του 1991 ούτε να είναι µικρότερο από το ποσό που 

προκύπτει για 15 χρόνια ασφάλισης µε συντάξιµο µισθό το αναπροσαρµοζόµενο 

ΑΕΠ του 1991. (Αρθρο 29) 

  

13. Το ποσό της επικουρικής σύνταξης, τόσο των “νέων” όσο και των “παλιών”, 

ανέρχεται το πολύ σε ποσοστό 20% των συντάξιµων αποδοχών για 35 έτη 

ασφάλισης. (Αρθρα 34, 54 Προσοχή! Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η Αναδιάρθρωση 

του ΤΣΜΕ∆Ε). Η διάταξη αυτή τροποποιήθηκε µε τον τελευταίο ασφαλιστικό Νόµο 

ως προς το ποσοστό υπολογισµού της επικουρικής σύνταξης ΜΟΝΟ των “παλιών”. 

  



 25

14. Στην περίπτωση απασχόλησης των “νέων” συνταξιούχων, περικόπτεται το 

1/3 της καταβαλλόµενης κύριας σύνταξης. Το υπολειπόµενο δε µπορεί να είναι 

µικρότερο του κατωτάτου ορίου. (Αρθρο 41) 

  

15. Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των “παλιών” 

ασφαλισµένων, διαφοροποιούνται ως εξής: (Αρθρα 47,48) 

  
Μονοσυνταξιούχοι: 
  
1.   Εισάγεται νέα προϋπόθεση συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση 15 ετών 

ασφάλισης και ηλικία 65 ετών. 

  
Από 1.1.98 
  
2.   Για τη συνταξιοδότηση µε 35 χρόνια ασφάλισης συναπαιτείται για µεν τις γυναίκες 

η συµπλήρωση και του 58ου έτους της ηλικίας τους για δε τους άνδρες ηλικία που 

από 1.1.98 αυξάνεται από τα 58 χρόνια κατά 6 µήνες το έτος και µέχρι την ηλικία των 

60 ετών (το έτος 2001 και επόµενα) 

  

3.   Για τους άνδρες καταργούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µε 

20 και 25 χρόνια ασφάλισης και ηλικία 60 και 58 ετών αντίστοιχα και από 1.1.98 είναι 

πλέον δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος µόνο σύµφωνα µε τα 

παραπάνω 1 και 2 καθώς και µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και ηλικία που 

από 1.1.98 αυξάνεται από τα 58 χρόνια κατά 6 µήνες το έτος και µέχρι την ηλικία των 

65 ετών (το έτος 2011 και επόµενα). 

  

4.   Για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν πριν την 1.1.83 και συµπληρώνουν 20 
έτη ασφάλισης µετά την 1.1.98, είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος 

µε τις παραπάνω 1 και 2 προϋποθέσεις καθώς και µε τη συµπλήρωση του 60ού 

έτους της ηλικίας τους και χρόνο ασφάλισης που από 1,1,98 αυξάνεται από τα 20 έτη 

κατά 6 µήνες το έτος και µέχρι τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης (το έτος 2007 και 

επόµενα). 
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5.   Για τις γυναίκες που ασφαλίστηκαν µετά την 1.1.83, είναι δυνατή η 

συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος µε τις παραπάνω προϋποθέσεις 1 και 2 καθώς 

και µε τη συµπλήρωση 25 ετών ασφάλισης και ηλικία που από 1.1.98 αυξάνεται από 

τα 58 χρόνια κατά 6 µήνες το έτος και µέχρι τη συµπλήρωση ηλικίας 60 χρόνων (το 

έτος 2001 και επόµενα). 

  

Με τη συµπλήρωση του χρόνου ασφάλισης, είναι δυνατή η συνταξιοδότηση σε 
µικρότερη ηλικία, µε την περικοπή από το ποσό της σύνταξης ποσοστού 1/200 
της πλήρους µηνιαίας σύνταξης για κάθε µήνα που αποµένει ως τη 
συµπλήρωση του ορίου ηλικίας, και µέχρι 60 µήνες το πολύ. 
  

∆ιπλοσυνταξιούχοι: 
  

Οι παραπάνω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους 

διπλοσυνταξιούχους του ΤΣΜΕ∆Ε, αν συνταξιοδοτηθούν πρώτα από το ΤΣΜΕ∆Ε και 

µετά από τον άλλο φορέα ή αν µέσα σε 6 µήνες από την έκδοση της συνταξιοδοτικής 

απόφασης του άλλου φορέα θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησής τους και από το 

ΤΣΜΕ∆Ε. Στην αντίθετη περίπτωση, δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους λόγω 

γήρατος από το ΤΣΜΕ∆Ε πριν τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους. 

  

Για τους διπλοσυνταξιούχους ειδικά, ταυτόχρονα µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους 

απαιτείται και η συµπλήρωση χρόνου ασφάλισης που από 1.1.98 αυξάνεται από τα 

17 χρόνια κατά 6 µήνες το έτος και µέχρι τη συµπλήρωση των 20 ετών. Είναι δυνατή 

η συνταξιοδότηση και µε χρόνο 15 ½ ετών για το 1998 και 16 ετών για το έτος 1999 

και επόµενα, αλλά µε ύψος σύνταξης το µισό του ποσού που αναλογεί στα χρόνια 

ασφάλισης του προηγούµενου εδαφίου. 

 

Ψηφίζεται ο Ν.2150/93. 
1.      Επεκτείνεται και στους «νέους» η έκπτωση του 40% στις ασφαλιστικές 

εισφορές της πρώτης ασφαλιστικής 5ετίας 

2.      Μετατίθεται για την 1.1.98 (αντί της 1.1.93) η έναρξη εφαρµογής της διάταξης 

του Ν.2084 µε την οποία ορίζεται ότι όσοι είναι ήδη συνταξιούχοι κάποιου φορέα, 

πρέπει να συµπληρώσουν οπωσδήποτε το 65ο έτος της ηλικίας τους προκειµένου να 

συνταξιοδοτηθούν και από δεύτερο φορέα. 
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Ψηφίζεται ο Ν. 2320/95. 
1.      ∆ίνεται η δυνατότητα στους «παλιούς» ασφαλισµένους που διορίζονται στο 

∆ηµόσιο µετά την 1.1.93 να εντάσσονται προαιρετικά και στα Ταµεία του ∆ηµοσίου 

µε το ευνοϊκό ασφάλιστρο των πριν την 1.1.93 διορισµένων (άρθρο 5 παρ 4). 

  

2.4. Φορολόγηση µηχανικών 

Ειδικές διατάξεις που αφορούν τους Μηχανικούς  

1. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  
    O Αρχιτέκτονας και ο Μηχανικός ως εντασσόµενος από άποψη φορολογίας 

εισοδήµατος στον ειδικό προσδιορισµό, που προβλέπεται από την παρ. 5 του αρθρ. 

49 του Ν. 2238/1994, εντάσσεται ευθέως από το νόµο (αρθρ. 4 παρ. 3 του ΚΒΣ 

όπως προστέθηκε µε το αρθρ. 2 του Ν. 3052/2003 και ισχύει από 1-1-2003) στη 

δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων και στοιχείων του ΚΒΣ, ανεξάρτητα από το ύψος 

των ακαθαρίστων εσόδων που πραγµατοποιεί ή του τόπου στον οποίο είναι 

εγκατεστηµένος.  

    Εάν διατηρεί και άλλο κλάδο δραστηριότητας (παροχής άλλων υπηρεσιών ή 

πώλησης αγαθών), τηρεί για όλες του τις δραστηριότητες (δηλαδή και για το 

ελευθέριο επάγγελµα και για τις λοιπές δραστηριότητές του) τα βιβλία της κατηγορίας 

που αντιστοιχεί στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων δωδεκαµήνου διαχειριστικής 

περιόδου, όχι όµως κατώτερης  της  δευτέρας. 

    Έτσι, αν ο αρχιτέκτονας ή µηχανικός πραγµατοποιεί έσοδα µόνο από την άσκηση 

του ελευθερίου επαγγέλµατος (ή κατασκευάζει ιδιωτικά ή δηµόσια τεχνικά έργα και τα 

καθαρά του κέρδη προσδιορίζονται µε ειδικό τρόπο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία 

φορολογίας εισοδήµατος) τηρεί πάντοτε βιβλία δεύτερης κατηγορίας. 

    Κατ' εξαίρεση και µε βάση τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρ. 21 του Ν. 

2166/1993 και σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρ. 9 του Ν. 

2753/99 ο µηχανικός που κατασκευάζει δηµόσια έργα και εφόσον ο προϋπολογισµός 

του έργου υπερβαίνει το ποσό των ευρώ 900.000, τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας.  

    Η δεύτερη κατηγορία λογιστικών βιβλίων στην οποία εντάσσεται ο µηχανικός 

περιλαµβάνει:  
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    α) Βιβλίο Εσόδων - Εξόδων θεωρηµένο πριν από τη χρησιµοποίησή του από τη 

Φορολογική    Αρχή.  

   Στο    βιβλίο αυτό γράφει:  

    Τα έσοδά του (από παροχή υπηρεσιών, από λοιπές πράξεις όπως έσοδα από 

τόκους, προµήθειες κ.λπ.). Η καταχώριση των εσόδων περιλαµβάνει τη χρονολογία, 

τον αριθµό του δικαιολογητικού µε το οποίο πραγµατοποιήθηκε το έσοδο 

(καταχώριση µπορεί να γίνεται µε ένα ποσό καθηµερινά µε µνεία του πρώτου και 

τελευταίου στοιχείου που εκδόθηκε τη συγκεκριµένη µέρα).  

    Το ΦΠΑ που εισπράττει από τους πελάτες του.  

    Τα έξοδά του, δηλαδή όλες τις δαπάνες που πραγµατοποιεί.  

    Η καταχώριση των εξόδων περιλαµβάνει τη χρονολογία, το είδος του 

δικαιολογητικού της δαπάνης, τον αύξοντα αριθµό του, την επωνυµία του εκδότη και 

το ποσό.  

    - Το ΦΠΑ που εµφαίνει στα δικαιολογητικά δαπανών.  

    Τα ποσά κάθε πράξης εσόδου ή εξόδου αναλύονται σε ιδιαίτερες στήλες του 

βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα µε τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήµατος και 

του ΦΠΑ.  

    Π.χ. αν ένας µηχανικός πραγµατοποιεί έσοδα, επί των οποίων για τη φορολογία 

εισοδήµατος, θα εφαρµόσει όχι ένα συντελεστή αλλά περισσότερους, όπως ορίζεται 

στην παράγρ. 5 του άρθρ. 49 του Ν∆ 2238/94 (38%, 22%, 26 %, 17%, 60%), τότε τα 

έσοδα αυτά θα υποδιακρίνονται στο σκέλος των εσόδων του βιβλίου του ή η 

υποδιάκριση θα φαίνεται σε κατάσταση που θα καταρτίζει.  

    Σηµειώνεται εδώ ότι τα δικαιολογητικά δαπανών που καταχωρίζονται στο βιβλίο 

πρέπει να είναι τα προβλεπόµενα από το νόµο για κάθε περίπτωση. Εξαιρετικά για 

αγορές µη εµπορεύσιµων αγαθών (είδη καθαριότητας, γραφικά κ.λπ.) αξίας µέχρι 50 

ευρώ, κατά συναλλαγή, µπορεί να µην καταχωρίζεται τιµολόγιο, αλλά η εκδιδόµενη 

από τον πωλητή απόδειξη λιανικής πώλησης (άρθρο 12 παράγρ. 16γ του Π∆ 

186/92).  

    Ειδικά για την έκπτωση των καταβαλλοµένων στο ΤΣΜΕ∆Ε κρατήσεων 2% επί 

των αµοιβών των µηχανικών παρατηρούµε τα εξής:  
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    Η υπέρ του ΤΣΜΕ∆Ε κράτηση 2% είναι υποχρεωτική (άρθρ. 6 παρ. 1 Α.Ν. 

2326/40 και άρθρ. 2 Ν∆ 27-11/26 ΦΕΚ 927 τ. Α' 430) ασφαλιστική εισφορά και είναι 

εκπτεστέα από το συνολικό εισόδηµα του µηχανικού που περιλαµβάνεται στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και συνεπώς δεν πρέπει να καταχωρίζεται στο 

σκέλος των εξόδων. Αν περιληφθεί στα έξοδα του µηχανικού, τότε δεν µπορεί να 

εκπεσθεί από το συνολικό εισόδηµα της δήλωσης.  

    Τουναντίον η εισφορά 1% της παρ. 1 του άρθρου 7 του αυτού Α.Ν. συνιστώσα 

εισφορά υπέρ τρίτου, δεν µπορεί να εκπεσθεί από το συνολικό εισόδηµα της 

δήλωσης, αλλά αποτελεί δαπάνη και καταχωρίζεται στα βιβλία στο σκέλος των 

δαπανών.  

    Επίσης αναγνωρίζεται ως δαπάνη του µηχανικού το 25% των εξόδων 

συντήρησης, λειτουργίας, επισκευής, κυκλοφορίας, αποσβέσεων και µισθωµάτων 

που καταβάλλονται σε εταιρείες χρηµατοδοτικής µίσθωσης του Ι.Χ. επιβατικού 

αυτοκινήτου, όταν χρησιµοποιείται για τις ανάγκες του επαγγέλµατος και 

αποδεικνύεται η καταβολή τους µε νόµιµα φορολογικά στοιχεία και έχουν αναγραφεί 

στα βιβλία του υπόχρεου. Το ποσό της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να υπερβεί το 3% 

των ακαθάριστων εσόδων του µηχανικού (άρθρο 49 παράγρ. 2 του Ν. 2238/1994).  

    Σηµειώνεται ότι µεταξύ των δαπανών του µηχανικού συµπεριλαµβάνεται και οι 

αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών του στοιχείων όπως αυτές προβλέπονται από 

τις διατάξεις του Π.∆. 100/1998 (ΦΑΕΚ 96/5-1-1998) και έχουν εξής:  

    α) για έπιπλα και σκεύη 20%  

    β) για µηχανήµατα και λοιπές επαγγελµατικές εγκαταστάσεις 20%  

    γ) για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήµατα 30%  

    δ) για λογισµικό (software) των ηλεκτρονικών υπολογιστών 30%  

    ε) για όργανα και συσκευές 20%  

    στ) για επιστηµονικά συγγράµµατα 100% και διάφοροι άλλοι συντελεστές που 

αφορούν σε ειδικότερα πάγια στοιχεία που αναφέρονται στο διάταγµα.  

    Σηµειώνεται ότι οι αποσβέσεις των αυτοκινήτων προβλέπονται από το άρθρο 10 

του πιο πάνω Π. ∆ιατάγµατος και ανέρχονται σε 15% για επιβατηγά αυτοκίνητα, σε 

20% για φορτηγά αυτοκίνητα και σε 15% για µοτοποδήλατα και ποδήλατα.  

    Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Εάν δεν διενεργηθούν κάποιο ή 
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κάποια έτη αποσβέσεις, δεν µπορεί να µεταφερθεί το δικαίωµα αυτό σε επόµενο ή 

επόµενα έτη.  

    Σηµειώνουµε ότι µε τη διάταξη του άρθρ. 5 παρ. 6 του προαναφερθέντος νόµου 

3091/2002 το διάταγµα 100 που ισχύει σήµερα για τις αποσβέσεις θα αλλάξει και θα 

προβλέπονται δύο συντελεστές απόσβεσης, ένας ανώτερος και ένας κατώτερος, και 

ο επιτηδευµατίας θα επιλέξει τον ένα από τους δύο που θα εφαρµόζει παγίως.  

    Εκτός από την κατά τα πιο πάνω, καταχώριση των εσόδων και των εξόδων του, ο 

µηχανικός έχει υποχρέωση να καταχωρίσει σε ιδιαίτερο χώρο των αυτού βιβλίου 

(στις τελευταίες σελίδες):  

    α) Τα έσοδα και έξοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτων.  

    β) Η ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών (ή η αυτοπαράδοση αγαθών αν υπάρξει 

περίπτωση).  

    γ) Η αξία αγοράς παγίων στοιχείων, ο ΦΠΑ που αναλογεί σ' αυτή και οι 

αποσβέσεις τους.  

    δ) Oι καταθέσεις και αναλήψεις κεφαλαίων, τα δάνεια που χορηγούνται και 

λαµβάνονται, καθώς και οι εισπράξεις ή οι καταβολές που γίνονται για µερική ή ολική 

εξόφλησή τους.  

    Σε µια από τις τελευταίες σελίδες του βιβλίου και εντός του επόµενου µήνα από τη 

λήξη της διαχειριστικής περιόδου, γίνεται ανάλυση των δαπανών (εξόδων) µε 

διάκριση:  

    - Αµοιβές προσωπικού.  

    - Ενοίκια.  

    - Τόκοι.  

    - Λοιπά έξοδα.  

    Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται, εάν γίνεται κάθε ηµέρα σε ειδικές στήλες του 

σκέλους των εξόδων του βιβλίου.  

    δ) Η καταχώριση των συναλλαγών στο βιβλίο Εσόδων - Εξόδων γίνεται µέχρι τη 

15η ηµέρα του επόµενου µήνα από την έκδοση ή λήψη του, κατά περίπτωση, 

δικαιολογητικού (αρ. 17 παρ. 1 του ΚΒΣ).  
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    β) Φορολογικά στοιχεία  
    Oι αρχιτέκτονες και µηχανικοί που ασκούν ελευθέριο επάγγελµα, για τα έσοδα που 

πραγµατοποιούν, υποχρεούνται, από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 

του Π.∆. 186/92 να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, θεωρηµένες πριν από 

τη χρησιµοποίησή τους, οι οποίες αναγράφουν:  

    α) Εντύπως ή µε σφραγίδα το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία, το επάγγελµα, τη 

διεύθυνση, τον ΑΦΜ και τη ∆OΥ του εκδότη.  

    β) Ενιαία αρίθµηση, τουλάχιστον κατά διαχειριστική περίοδο.  

    γ) Το ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνση του πελάτη και το ποσό της αµοιβής 

αριθµητικώς και ολογράφως (η "ολογράφως" ένδειξη δεν είναι υποχρεωτική εάν οι 

αποδείξεις εκδίδονται µηχανογραφικός).  

    δ) Εάν ο πελάτης είναι επιτηδευµατίας και οι υπηρεσίες παρέχονται για την 

άσκηση του επιτηδεύµατός του, τότε στην απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

αναγράφεται και το επάγγελµα και ο αριθµός του φορολογικού µητρώου του.  

    ε) Η απόδειξη παροχής υπηρεσιών του αρχιτέκτονα και µηχανικού εκδίδεται κατά 

την είσπραξη της αµοιβής ή κατά την πίστωσή του στα βιβλία του οφειλέτη εάν 

ειδοποιηθεί "επί αποδείξει" (άρθρο 13 παράγρ. 3 του Π.∆. 186/92 και άρθρο 48 

παράγρ. 5 του Ν. 2238/94).  

    Ειδικά προκειµένου για ιδιοχρησιµοποίηση υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες για κάλυψη 

ιδίων αναγκών, όπως η ανέγερση εξοχικού του σπιτιού ή δωρεάν παροχή υπηρεσίας 

σε συνεργάτη του), ο µηχανικός µε βάση τις διατάξεις του άρθρ. 14 του ΚΒΣ εκδίδει 

απόδειξη αυτοπαράδοσης, στην οποία αναγράφει ως αξία όχι τη νόµιµη αµοιβή του 

αλλά µόνο το άθροισµα των εξόδων έκδοσης της άδειας (άρθρο 9β σε συνδυασµό µε 

το άρθρο 15 παράγρ. 2β του Ν. 1642/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα).  

 

    Παροχή εκπτώσεων από µηχανικούς  
    Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 3Α/7-3-

96) ορίσθηκε ότι περιλαµβάνονται στη φορολογητέα αξία των αµοιβών του µηχανικού 

και οι τυχόν παρεχόµενες εκπτώσεις (δηλαδή δεν αναγνωρίζονται οι εκπτώσεις).  

 

    γ) Υποβολή φορολογικών στοιχείων στη ∆OΥ  
    Με βάση τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ΚΒΣ ο αρχιτέκτονας και ο µηχανικός, όπως 

όλοι οι επιτηδευµατίες, υποχρεούται να υποβάλλει στη ∆OΥ της έδρας του ή στο 

κέντρο πληροφόρησης του υπουργείου Oικονοµικών (ΚΕΠΥO), κάθε χρόνο, 
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τριπλότυπες καταστάσεις µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησε µέσα στο 

προηγούµενο ηµερολογιακό έτος, για την επαγγελµατική του εξυπηρέτηση. Oι 

καταστάσεις θα υποβάλλονται µέχρι 30 Σεπτεµβρίου κάθε χρόνο και θα 

περιλαµβάνουν συναλλαγές του προηγουµένου ηµερολογιακού έτους και 

περιλαµβάνουν συναλλαγές πού κάθε φορολογικό στοιχείο θα είναι 300 ευρώ και 

άνω.  

    ∆εν συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις αυτές οι δαπάνες για: ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ, 

OΤΕ, ΕΛΤΑ, OΣΕ, ΚΤΕΛ, συνδροµές σε εφηµερίδες, περιοδικά και επαγγελµατικές 

οργανώσεις, κοινόχρηστες δαπάνες, ενοίκια ακινήτων, πάρκινγκ, διόδια, έξοδα 

κίνησης προσωπικού, εφόσον έχουν εκδοθεί στο όνοµα υπαλλήλου και εισιτήρια 

µεταφορικών µέσων (Εγκ. Υπ. Oικ. ΠOΛ 1163/1994).  

 

2. Προσδιορισµός ακαθάριστου και καθαρού εισοδήµατος των µηχανικών  

    Oι µεταβολές που επήλθαν µέχρι σήµερα στη φορολογική µας νοµοθεσία δεν 

έθιξαν το ισχύον φορολογικό καθεστώς των µηχανικών και κατά συνέπεια το καθαρό 

κέρδος των αρχιτεκτόνων και µηχανικών, εφόσον ασχολούνται µε τη σύνταξη 

µελετών και σχεδίων οικοδοµικών και λοιπών τεχνικών έργων, την επίβλεψη της 

εκτέλεσής τους, τη διεύθυνση εκτέλεσης (διοίκηση έργου) και την ενέργεια 

πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα, προσδιορίζεται 

τεκµαρτώς, δια της εφαρµογής συντελεστή επί των ακαθαρίστων νοµίµων αµοιβών 

που πραγµατοποιούν (χωρίς καµιά έκπτωση) στα οποία συµπεριλαµβάνονται και οι 

τόκοι υπερηµερίας λόγω καθυστέρησης καταβολής των αµοιβών.  

    O τεκµαρτός τρόπος προσδιορισµού του κέρδους είναι υποχρεωτικός και δεν 

ανάγεται στην επιλογή του µηχανικού. ∆εν µπορεί δηλαδή ο µηχανικός να 

ακολουθήσει άλλη µέθοδος όπως π.χ. το λογιστικό τρόπο.  

    Oι  συντελεστές που εφαρµόζονται επί των ακαθαρίστων νοµίµων αµοιβών 

προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγρ. 5 του άρθρου 49 του Νόµου 2238/1994 

και έχουν ως εξής:  

    α) Τριάντα οκτώ τοις εκατό (38%) για µελέτη - επίβλεψη κτιριακών έργων. 

Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες µελετών:  

    αα) Αρχιτεκτονικές µελέτες κτιριακών έργων.  

    ββ) Ειδικές αρχιτεκτονικές µελέτες (διαµόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών 
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χώρων, µνηµείων, αποκατάσταση - διατήρηση παραδοσιακών κτιρίων και οικισµών 

και τοπίου).  

    γγ) Μελέτες φυτοτεχνικής διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων 

πρασίνου.  

    β) Είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για µελέτη - επίβλεψη χωροταξικών, 

πολεοδοµικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών έργων και για ακαθάριστες αµοιβές 

από διεύθυνση εκτέλεσης έργου. Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις 

παρακάτω κατηγορίες µελετών:  

    αα) Χωροταξικές και ρυθµιστικές µελέτες.  

    ββ) Πολεοδοµικές και ρυµοτοµικές µελέτες.  

    γγ) Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδροµικών γραµµών, µικρών 

τεχνικών έργων, έργων υποδοµής αερολιµένων και κυκλοφοριακές).  

    δδ) Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγµάτων, 

υδρεύσεων και αποχετεύσεων).  

    εε) Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.  

    στστ) Μελέτες λιµενικών έργων.  

    ζζ) Μελέτες γεωργικές (γεωργοοικονοµικές - γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικού προγραµµατισµού, γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων).  

    ηη) Μελέτες αλιευτικές.  

    γ) Είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για µελέτη - επίβλεψη ηλεκτροµηχανολογικών 

έργων. Ειδικότερα ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται στις παρακάτω κατηγορίες 

µελετών:  

    αα) Μελέτες µηχανολογικές - ηλεκτρολογικές - ηλεκτρονικές.  

    ββ) Μελέτες οικονοµικές.  

    γγ) Μελέτες κοινωνικές.  

    δδ) Μελέτες µεταφορικών µέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).  

    εε) Ενεργειακές µελέτες (θερµοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές).  

    στστ) Μελέτες βιοµηχανιών (προγραµµατισµός - σχεδιασµός - λειτουργία).  

    ζζ) Χηµικές µελέτες και έρευνες.  

    ηη) Χηµικοτεχνικές µελέτες.  

    θθ) Μεταλλευτικές µελέτες και έρευνες.  

    ιι) Μελέτες και έρευνες γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές.  

    ιαια) Γεωτεχνικές µελέτες και έρευνες.  

    ιβιβ) Εδαφολογικές µελέτες και έρευνες.  
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    ιγιγ) Μελέτες δασικές (διαχείριση δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνική 

διευθέτηση ορεινών λεκανών χειµάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών και δασικών 

µεταφορικών εγκαταστάσεων).  

    ιδιδ) Στατικές µελέτες (µελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και µεγάλων ή 

ειδικών τεχνικών έργων).  

    δ) ∆εκαεπτά τοις εκατό (17%) για µελέτη - επίβλεψη τοπογραφικών έργων. 

Ειδικότερα, ο συντελεστής αυτός εφαρµόζεται σε µελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, 

φωτογραµµετρικές, χαρτογραφικές, κτηµατογραφικές και τοπογραφικές).  

    ε) Εξήντα τοις εκατό (60%) στις ακαθάριστες αµοιβές από την προσφορά 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε οργανωµένα γραφεία µε τη χρησιµοποίηση της 

υποδοµής και της οργάνωσης των γραφείων του εργοδότη και για ενέργεια 

πραγµατογνωµοσυνών και διαιτησιών σχετικών µε αυτά τα έργα (η περίπτωση 5 

διαµορφώθηκε µε τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 2601/1998).  

    Στο κέρδος που προσδιορίζεται µε τους πιο πάνω συντελεστές προστίθενται:  

    - Oι τόκοι από συναλλακτικές πράξεις (όχι οι τόκοι καθυστέρησης εξόφλησης της 

αµοιβής οι οποίοι, όπως προείπαµε, προστίθενται στα ακαθάριστα έσοδα).  

    - Η αυτόµατη υπερτίµηση του κεφαλαίου του µηχανικού (π.χ. κέρδος από πώληση 

παγίου περιουσιακού στοιχείου).  

    Αν από τα βιβλία και στοιχεία του µηχανικού προκύπτει ότι οι δαπάνες της χρήσης 

βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία µε το υπόλοιπο των ακαθάριστων αµοιβών 

(τεκµαρτές δαπάνες), που προκύπτουν από την εφαρµογή του συντελεστή, ο 

προϊστάµενος της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας προσαυξάνει το συντελεστή 

αυτόν κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%). ∆εν θεωρείται ότι υπάρχει προφανής 

δυσαναλογία, όταν η διαφορά µεταξύ δαπανών που προκύπτουν από τα βιβλία και 

στοιχεία και τεκµαρτών δαπανών, κατά τα ανωτέρω, είναι µέχρι ποσοστό είκοσι τοις 

εκατό (20%), των τεκµαρτών δαπανών.  

 Η µε τον παραπάνω τρόπο ρύθµιση τελεί υπό τρεις προϋποθέσεις. Ήτοι:  

   1) Τηρούνται τα προβλεπόµενα από τον ΚΦΣ βιβλία και στοιχεία.  

   2) Τα βιβλία αυτά είναι επαρκή (έχουν δηλ. τηρηθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

ΚΒΣ) και ακριβή (δεν έχουν αριθµητικές διαφορές σχετικές µε τις πραγµατικές αξίες 

των συναλλαγών του υποχρέου).  
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   3) ∆εν υπάρχει προφανής δυσαναλογία µεταξύ των τεκµαρτών και των 

πραγµατικών δαπανών του υπόχρεου µηχανικού, όπως οι τελευταίες προκύπτουν 

από τα φορολογικά του βιβλία. 

    Με τον όρο τεκµαρτή δαπάνη εννοείται το ποσοστό µεταξύ του 100 και του 

συντελεστή καθαρής αµοιβής. Όταν δηλαδή ο συντελεστής καθαρής αµοιβής είναι 

38%, οι τεκµαρτές δαπάνες είναι 62% (38% + 62% = 100).  

    Κατά το νόµο, δεν υπάρχει προφανής δυσαναλογία µεταξύ πραγµατικών και 

τεκµαρτών δαπανών όταν η διαφορά µεταξύ τους είναι µέχρι 20% των τεκµαρτών. 

Π.χ.:  

   Πραγµατικές δαπάνες 55%.  

   Τεκµαρτές δαπάνες 62%. 

     Εδώ δεν υπάρχει προφανής δυσαναλογία, γιατί η διαφορά είναι µικρότερη του 

20% των τεκµαρτών δαπανών. Για να είχαµε στο παράδειγµα αυτό προφανή 

δυσαναλογία, θα έπρεπε οι πραγµατικές δαπάνες να ανέρχονται σε ποσοστό 49,6% 

και κάτω. 

    Στην περίπτωση ύπαρξης προφανούς δυσαναλογίας µεταξύ πραγµατικών και 

τεκµαρτών δαπανών, η Φορολογική Αρχή προσαυξάνει το µοναδικό συντελεστή κατά 

ποσοστό 20%.  

    Εδώ πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι µε τη διάταξη θεµελιώνεται υποχρέωση της 

Φορολογικής Αρχής να προσαυξήσει το συντελεστή. Αυτό σηµαίνει ότι η Φορολογική 

Αρχή θα προσαυξήσει το συντελεστή, έστω και εάν υπάρχουν αποχρώντες λόγοι 

που δικαιολογούν την ύπαρξη της συγκεκριµένη προφανούς δυσαναλογίας.  

2.5. Επαναπατρισθέντες µηχανικοί 

       Οι  µηχανικοί που  επιστρέφουν  στην  Ελλάδα  και  θέλουν  να  ασκήσουν  το  

επάγγελµα πρέπει  να  είναι γραµµένοι  στο  ΤΕΕ   και  ασφαλισµένοι  στο  ΤΣΜΕ∆Ε.  

Αν  είχαν πάρει  την  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλµατος πριν  την παραµονή  τους  στο  

εξωτερικό θα πρέπει  για  να  ασκήσουν το  επάγγελµα   να  είναι  οικονοµικά  

τακτοποιηµένοι  µε  τις  εισφορές  τους  στο  ΤΕΕ  και  ειδικότερα στον  ασφαλιστικό 

φορέα, το ΤΣΜΕ∆Ε,  ώστε να  µπορούν  να  λάβουν  τις  απαραίτητες βεβαιώσεις.   

Για τα  χρόνια που  εργάστηκαν στο  άλλο  κράτος  θα  πρέπει να  ενηµερώσουν  το  
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ΤΣΜΕ∆Ε, ώστε να  ληφθούν  υπ’ όψη  και στον  υπολογισµό της  σύνταξης και ως  

συντάξιµα χρόνια, ανάλογα µε  το  καθεστώς  της  χώρας που  εργάζονταν και τις  

σχετικές  συµφωνίες  που  έχει  υπογράψει  η  Ελλάδα.        

2.6. Παραµεθόριοι εργαζόµενοι (µηχανικοί) 

Η  έννοια  του  παραµεθόριου  εργαζόµενου  δεν  ορίζεται  µε ιδιαίτερα  σαφή  τρόπο 

όσον  αφορά το  δικαίωµα  διαµονής.  Ως  παραµεθόριος  εργαζόµενος  νοείται  

οποιοδήποτε πρόσωπο το  οποίο ενώ  έχει  την  κατοικία  του  σε  κάποιο  κράτος  

µέλος, στο  οποίο  επιστρέφει καθηµερινά ή  τουλάχιστον  µια  φορά  την  εβδοµάδα,   

εργάζεται  σε ένα  άλλο  κράτος  µέλος.  

Το  κοινοτικό  δίκαιο δεν  απαιτεί  από  τη  χώρα  εργασίας  την έκδοση αδειών  

παραµονής.  Ως  παραµεθόριος  εργαζόµενος, καλύπτεστε από  την   ευρωπαϊκή 

νοµοθεσία περί  κοινωνικής  ασφάλισης, ενώ  ισχύουν  ειδικές  κανόνες για  τις  

παροχές ασθενείας και  τα  επιδόµατα ανεργίας. ∆ικαιούσθε να  λάβετε παροχές 

ασθενείας  σε  είδος είτε στη  χώρα διαµονής σας  είτε  στη  χώρα  εργασίας  σας. 

Εάν  έχετε καταχωρηθεί  ως  άνεργος,  µπορείτε  να  ζητήσετε  επίδοµα   ανεργίας 

µόνο   στη  χώρα  διαµονής. 

Εάν  εργάζεστε  στην  Ελλάδα  αλλά  διαµένετε σε  άλλο  κράτος µέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  είστε  υπόχρεος  φόρου για  το  εισόδηµα που  αποκτάτε  

στην  Ελλάδα, βάση  της  Ελληνικής  νοµοθεσίας. Εφόσον  απαιτείται,  η  φορολογική  

σας  δήλωση πρέπει  να  αποσταλεί  στο  Υπουργείο Οικονοµικών – Ταµείο Εσόδων 

Αθήνας. Αν  είστε  αυτοαπασχολούµενος  στην  Ελλάδα, η  φορολογική  δήλωση  

υποβάλλεται στην  τοπική  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Οικονοµικών (∆ΟΥ)   στην  

πόλη  στην  οποία είναι  καταχωρηµένη η  επιχείρηση σας.       

2.7. Σχόλια-Παρατηρήσεις 

Ειδικά για την  άσκηση του  επαγγέλµατος του  αρχιτέκτονα, έχει  εκδοθεί  η  οδηγία 

του  Συµβουλίου των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  85/384 « για  την  αµοιβαία 

αναγνώριση των  πτυχίων, πιστοποιητικών  και  άλλων  τίτλων στον  τοµέα  της  

αρχιτεκτονικής και  τη  θέσπιση µέτρων για  τη  διευκόλυνση  της  πραγµατικής  

άσκησης   του  δικαιώµατος  εγκατάστασης και  ελεύθερης παροχής  υπηρεσιών»,  η  

οποία τροποποιήθηκε από  τις  οδηγίες 85/614, 86/17  και  90/658. Για  την  

προσαρµογή  της  ελληνικής  νοµοθεσίας στις  παραπάνω  οδηγίες έχει  εκδοθεί  το  

Π.∆. 107/1993, στο  οποίο καθορίζονται   οι  προϋποθέσεις για    την  εγκατάσταση   
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και  την  άσκηση  του  επαγγέλµατος του  αρχιτέκτονα  υποκόων  κρατών  µελών  

των  Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  στην  Ελλάδα, σύµφωνα  µε  τις  ισχύουσες  διατάξεις 

της  ελληνικής νοµοθεσίας και  µετά την  απόκτηση άδειας  άσκησης επαγγέλµατος  

από  το   ΤΕΕ.  

2.8. Χρήσιµες διευθύνσεις 

 Γραφείο Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 

       Βασιλίσσης Σοφίας 2, GR-106 74 Αθήνα, τηλ. +30 1 7272100,  

      Web  site : www.ee.gr 

 Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 

      Λεωφόρος Αµαλίας 8, GR-10 557 Αθήνα, τηλ. +30 1 3311541 

      Web  site : www.ee.gr 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛ.Ο.Τ.)  

       Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα, τηλ. +30 1 22800001 

       Web  site : www.elot.gr 

 Υπουργείο  Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 

      Γενική  Γραµµατεία ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης  

      Γενική  ∆/νση ∆ιοικ/κου Εκσυγχρονισµού  

     ∆ιεύθυνση  ∆ιεθνών  Σχέσεων 

     Βας.  Σοφίας 15, 10674  Αθήνα, τηλ. +301 3393469, 3393478,  

     3393337,   FAX : +301  3393300  

 Οργανισµός  Απασχόλησης  Εργατικού   ∆υναµικού (Ο.Α.Ε.∆.)  

Κεντρικές  διοικητικές υπηρεσίες του  ΟΑΕ∆ 

Εθνικής  Αντιστάσεως 8,  ΑΘΗΝΑ 

Τηλ. : +301  9989000,  FAX : +301   9937301 

 Υπουργείο Εργασίας  & Κοινωνικών  Ασφαλίσεων  
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Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

∆ιεύθυνση  ∆ιακρατικής  Κοινωνικής  Ασφάλισης  

Τµήµα Εφαρµογής Κανονισµών Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Σταδίου   29 – 10100  ΑΘΗΝΑ 

Τηλ.:  +301  3225660,   FAX:  +301  3240326  

 Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία των Εθνικών Ενώσεων των Μηχανικών   (FEANI)  

      Γραφείο υποθέσεων Ευρωπαϊκής Κοινότητας/  Τεχνικό Επιμελητήριο  Ελλάδας  

       Καραγιώργη  Σερβίας 4  
      Αθήνα 10248 

      Τηλ. :  + 30 210 322 03 19,   FAX : + 30 210 322 03 19 

       Email:    smari@central.tee.gr 
       Internet: http://www.tee.gr 
  

 

   

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

1. «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» Τ.Ε.Ε. , 2258 , 4 Αυγούστου 2003 

2. «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» Τ.Ε.Ε. , 1935, 23  ∆εκεµβρίου  1996 

3.   ΦΕΚ 19/1999, ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟ 2683 «Κύρωση  του  Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοσίων  Πολιτικών ∆ιοικητικών  Υπαλλήλων και Υπαλλήλων  Ν.Π.∆.∆.  και  άλλες  

διατάξεις» 

4.  gepth@central.tee.gr 

5. Οδηγός  «Πολίτες της  Ευρώπης» 

6. http://citizens.eu.int/cgi-bin/fsprint.cgi 

7. Εθνικό  Σχέδιο  ∆ράσης για  την  απασχόληση 2001, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

8. Εθνικό  Σχέδιο  ∆ράσης για  την κοινωνική  ενσωµάτωση  2001-2003,  

     Υπουργεία:  Εργασίας  &  Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Υγείας και  Πρόνοιας  
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                         Εσωτερικών, ∆ηµόσιας  ∆ιοίκησης και  Αποκέντρωσης 

                         Εθνικής  Παιδείας  και Θρησκευµάτων 

                         Εθνικής  Οικονοµίας και  Οικονοµικών  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


