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Περίληψη 

Η εποχή που διανύει αυτή τη στιγμή η χώρα είναι μάλλον από τις δυσκολότερες της 

σύγχρονης  ιστορίας της, από οικονομικής αλλά και κοινωνικής απόψεως τουλάχιστον. 

Σε  αυτό  το  περιβάλλον,  με  τον  ολοένα  αυξανόμενο  ανταγωνισμό,  τις  περιορισμένες 

ευκαιρίες και τις έντονες προκλήσεις, το επάγγελμα του μηχανικού δεν έχει αναπτύξει 

«ανοσία». Ταυτόχρονα όμως, ως τώρα δεν είχε εκφραστεί καμία πρόθεση για δημιουργία 

ενός  μηχανισμού  στήριξης  του  κλάδου,  γεγονός  που  οφειλόταν  είτε  στην 

αυτοπεποίθηση που διακατείχε τον τεχνικό κόσμο της χώρας είτε απλά σε ολιγωρία των 

φορέων. Η κατάσταση αυτή όμως πρέπει να αλλάξει ώστε να αντιμετωπιστούν οι νέες 

ανάγκες, οι προκλήσεις, τα προβλήματα. Στην παρούσα εργασία προσεγγίζεται η  ιδέα 

της  δημιουργίας  μίας  υποστηρικτικής  δομής  των  μηχανικών,  σε  οικονομικό  κυρίως 

επίπεδο,  υπό  τη  μορφή  ενός  Ταμείου  Αλληλεγγύης  Μηχανικών.  Αξιολογείται  η 

χρησιμότητα  και  εξετάζεται  η  εφικτότητα  του.  Διερευνώνται  οι  εναλλακτικές  μορφές 

υπό τις οποίες αυτό μπορεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει και προκρίνεται η βέλτιστη 

κατά  τη  γνώμη  της  ομάδας  εργασίας.  Πάνω  σε  αυτή  την  πρόταση  δομείται  ένα 

προσχέδιο με όλες τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία του ΤΑΜ/ΤΕΕ, 

όπως οι διαδικασίες για την εξασφάλιση των πόρων, η διαχείριση αυτών, οι δικαιούχοι 

και τις παροχές προς αυτούς, καθώς και διοικητικά θέματα όπως τα όργανα και τα μέλη. 

Πρόθεση  της  ομάδας  δεν  είναι  ο  πλήρης  καθορισμός  των  όρων  λειτουργίας  του 

συγκεκριμένου  οργάνου,  καθώς  αυτό  δεν  είναι  εφικτό  στα  πλαίσια  μιας  τέτοιας 

εργασίας. Αυτό που επιχειρήθηκε με την παρούσα ήταν μία πρώτη προσέγγιση, κατά το 

δυνατόν λεπτομερής και ρεαλιστική, η οποία να μπορεί να αποτελέσει τα θεμέλια για 

μία  ολοκληρωμένη  μελέτη  που  θα  θέσει  το  πλήρες  πλαίσιο  λειτουργίας  του  Ταμείου 

Αλληλεγγύης  Μηχανικών  στο  μέλλον.  Επίσης  έγινε  προσπάθεια  να  καταδειχθεί  το 

πόσο  ελκυστική  και  χρήσιμη  είναι  η  ύπαρξη  ενός  τέτοιου  φορέα,  που  να  μπορεί  να 

προσφέρει  επικουρικές  υπηρεσίες  στον  ήδη  υπάρχοντα  ασφαλιστικό  φορέα  των 

μηχανικών, το ΤΣΜΕΔΕ. 

Ελπίδα  των  μελών  της  ομάδας  είναι  η  εργασία  αυτή  να  είναι  αντάξια  των 

προσδοκιών και των απαιτήσεων που ετέθησαν από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 

Εισαγωγικό σημείωμα 

Μετά από πρόταση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΑΚ για τη σύσταση ομάδας 

εργασίας που  θα ασχοληθεί  με  τη  δημιουργία  ενός  ταμείου  αλληλεγγύης μηχανικών, 

ζητήθηκε να προταθούν τρόποι μέσω των οποίων ένα τέτοιο εγχείρημα θα μπορούσε να 

καταστεί  βιώσιμο,  αποδοτικό  και  ελκυστικό  για  τους  μηχανικούς  καθώς  και  να 

αναδείξει  την  αλληλεγγύη  μεταξύ  των  μελών  του  κλάδου,  ιδιαίτερα  σε  εποχές 

δύσκολες,  όπως  αυτές  που  διέρχεται  η  χώρα  το  τελευταίο  διάστημα.  Στη  συνέχεια  η 

ομάδα θα αναλάμβανε να ενημερώσει τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΑΚ, η οποία θα 

συνεργαστεί  με  όλα  τα  παραρτήματα  του  ΤΕΕ  πανελλαδικά  αλλά  και  με  το  κεντρικό 

ΤΕΕ ούτως ώστε να αναδειχθεί η πρόταση και να κινητοποιηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείς για να καταστεί το εν λόγω εγχείρημα κοινή υπόθεση ολόκληρου του τεχνικού 

κόσμου και των μελών του ΤΕΕ. 

Με  βάση  τα  παραπάνω,  η  ομάδα  εργάστηκε  το  τελευταίο  διάστημα  εντατικά 

συλλέγοντας  κάθε  είδους  πληροφορία  και  στοιχεία,  σχετικά  με  τη  δημιουργία  του 

Ταμείου Αλληλεγγύης. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από άλλους κλάδους, φορείς, 

ομάδες  εργασίας  του  ΤΕΕ/ΤΑΚ  και  από  την  βιβλιοθήκη  του  ΤΕΕ/ΤΑΚ,  οι  οποίες  θα 

μπορούσαν  να  φανούν  χρήσιμες,  να  υιοθετηθούν  και  να  τεκμηριώσουν  μια 

ολοκληρωμένη πρόταση. Επίσης ενημερώθηκε σχετικά με την λειτουργία του ΤΣΜΕΔΕ 

άλλα και τους πόρους αυτού, με βάση την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και για την 

λειτουργία  αντίστοιχων  συλλόγων‐ταμείων  αλληλοβοήθειας‐αλληλεγγύης  άλλων 

κλάδων,  όπως αυτό  του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου,  και  πιο  συγκεκριμένα  του 

Λογαριασμού Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Ηρακλείου (Λ.Ε.Α.Δ.Η.). Τέλος 

ασχολήθηκε με τους ισολογισμούς του ΤΣΜΕΔΕ, και του ΤΕΕ/ΤΑΚ. 

Κατά  τη συλλογή πληροφοριών και  την  ενημέρωση μεταξύ  των μελών  της  ομάδας 

διαπιστώθηκαν  αρκετές  δυσκολίες  αλλά  και  εξετάστηκαν  διαφορετικές  μέθοδοι  οι 

οποίες  θα  μπορούσαν  να  ακολουθηθούν  για  να  συνταχθεί  η  εν  λόγω  εργασία.  Η 

παραπάνω διαδικασία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι είναι ρεαλιστικότερη η δημιουργία 

ενός ταμείου αλληλεγγύης μηχανικών πανελλαδικά και με κεντρική διαχείριση από το 
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ΤΕΕ, το οποίο εν συνεχεία θα διασπάται σε τμήματα όπως και τα τμήματα του ΤΕΕ ανά 

την  επικράτεια  και  οι  λόγοι  για  αυτή  την  επιλογή  παρατίθενται  στη  συνέχεια  της 

εργασίας. 

Αντίθετα  με  τον  τρόπο  λειτουργίας  των  Δικηγορικών  Συλλόγων,  που  λειτουργούν 

τοπικά από τη φύση τους, το ΤΕΕ δεν διαθέτει κάποιο μηχανισμό είσπραξης χρημάτων 

από  τα  κατά  τόπους  τμήματά  του,  μέσω  του  οποίου  να  διαχωρίζονται  τα  μέλη  του, 

ανάλογα  με  το  περιφερειακό  τμήμα  στο  οποίο  ανήκουν  και  ως  εκ  τούτου,  τον  τόπο 

άσκησης  των  επαγγελματικών  τους  δικαιωμάτων.  Ως  εκ  τούτου,  κρίθηκε  πλήρως 

ανέφικτο ένα σχήμα ανάλογο με αυτό των δικηγορικών συλλόγων.   

Παρακάτω παρουσιάζονται  σε μορφή παραδείγματος μερικοί  από  τους λόγους που 

καταλήξαμε στο παραπάνω συμπέρασμα. 

Κάθε  Δικηγορικός  Σύλλογος  απαρτίζεται  από  τους  δικηγόρους  του  Νομού  του,  οι 

οποίοι ζουν και εξασκούν το επάγγελμα τους στον τόπο κατοικίας τους. Επομένως κάθε 

Δικηγορικός  Σύλλογος,  όπως  και  αυτός  του  Ηρακλείου,  ανά  την  επικράτεια  έχει 

συστήσει  ένα αντίστοιχο  σωματείο αλληλοβοήθειας  όπως  τον Λ.Ε.Α.Δ. Ηρακλείου.  Τα 

μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και μόνο είναι μέλη του Λ.Ε.Α.Δ.Η αλλά και 

επικαρπωτές του έργου που αυτό παράγει. 

 Επίσης, ο συγκεκριμένος κλάδος, στην ελληνική επικράτεια ασκεί τα καθήκοντα του 

και  αμείβεται  ανάλογα  για  αυτά  χωρίς  να  υπάρχει  σύστημα  κεντρικής  διαχείρισης 

ελάχιστων  αμοιβών,  αντίστοιχο  με  αυτό  που  ισχύει  για  τους  μηχανικούς.  Αξίζει  να 

σημειωθεί,  πως  σε  κάθε  φάση  άσκησης  του  επαγγέλματος,  οι  δικηγόροι  είναι 

υποχρεωμένοι  να  αγοράζουν  και  να  επικολλούν  ειδικά  κινητά  ένσημα,  για  κάθε 

ενέργεια‐συναλλαγή  με  το  δημόσιο  και  τις  υπηρεσίες  του,  καθώς  και  τον  Δικηγορικό 

Σύλλογο.  Επίσης  είναι  υποχρεωμένοι  είτε  είναι  μέλη  του  Λ.Ε.Α.Δ.Η  είτε  όχι,  κάτι  το 

οποίο  είναι  προαιρετικό,  να  συνεισφέρουν  στην  ευρωστία  του  εν  λόγω  λογαριασμού 

κατά  τη  διάρκεια  άσκησης  των  καθηκόντων  τους,  όπως  επί  παραδείγματι  να 

προσφέρουν σε αυτόν το 5% των προεισπραττομένων για συμμετοχή τους σε πολιτικά‐

ποινικά και διοικητικά δικαστήρια.  

Από  τα  παραπάνω  γίνεται  αντιληπτό  πως,  ναι  μεν  τους  δίδεται  το  δικαίωμα  της 

προαιρετικής  εγγραφής  ως  μέλους  του  λογαριασμού,  είναι  όμως  υποχρεωτική  η 

συνεισφορά  τους σε αυτό. Καθιστά  επομένως  την  εγγραφή  τους  έμμεσα υποχρεωτική 
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καθώς οι παροχές σε σύγκριση με την καταβαλλόμενη από μέρους τους εισφορά μπορεί 

να παρομοιαστεί με σταγόνα στον ωκεανό. 

Από την άλλη μεριά ο αντίστοιχος φορέας μηχανικών είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο 

Ελλάδος. Κάθε μηχανικός για να μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του στην ελληνική 

επικράτεια πρέπει να ανήκει σε αυτό. Το Τεχνικό Επιμελητήριο υποδιαιρείται το ίδιο σε 

παραρτήματα ανά την επικράτεια, αλλά λειτουργεί ως ένα σώμα. Επίσης η διαχείριση 

των αμοιβών όλων των μηχανικών του κλάδου καθορίζεται από τις ελάχιστες αμοιβές 

του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος,  το  οποίο  και  τις  ελέγχει.  Επιπρόσθετα  έχει 

παρέλθει  ανεπιστρεπτί  η  εποχή  κατά  την  οποία  οι  μηχανικοί  χρησιμοποιούσαν  τα 

λεγόμενα  «μηχανόσημα»,  τα  οποία  καταργήθηκαν  και  στη  θέση  τους  καταβάλλονται 

αντίστοιχες  εισφορές  μέσω  της  κεντρικής  διαχείρισης  του  ΤΕΕ,  κάτι  που  εκτός  από 

διευκόλυνση  των  διαδικασιών  διεκπεραίωσης  των  υποθέσεων,  συμβάλει  και  στην 

αντιμετώπιση μέρους του προβλήματος της γραφειοκρατίας.   

Κατόπιν συζητήσεων και εξέτασης των εναλλακτικών επιλογών λοιπόν, κρίθηκε ως 

μόνη προσήκουσα λύση, εκείνη της κεντρικής είσπραξης των εισροών σε συνδυασμό με 

την  κεντρική  επίσης  διαχείριση  των πόρων.  Αναφορικά με  τον  τρόπο  λειτουργίας  του 

ταμείου  αλληλεγγύης  μηχανικών  (που  στο  εξής  θα  αναφέρεται  για  συντομία  ως 

ΤΑΜ/ΤΕΕ) αλλά και πιο συγκεκριμένα, τους αναγκαίους πόρους τους οποίους θα πρέπει 

να  εξασφαλίσει  για  να  μπορεί  να  προσφέρει  το  έργο  για  το  οποίο  και  πρόκειται  να 

συσταθεί,  θεωρήθηκε  ότι  θα  πρέπει  να  αντλεί  ένα  ποσοστό  επί  της  αμοιβής  κάθε 

μηχανικού  για  κάθε  επαγγελματική  του  συναλλαγή.  Επί  παραδείγματι  μέσω  του 

συστήματος  διαχείρισης  αμοιβών  των  ιδιωτικών  έργων,  ανάμεσα  σε  όλες  τις  άλλες 

εισφορές, υπάρχει και εισφορά προς το ΤΕΕ, η οποία ανέρχεται στο 2% επί της συνολικής 

αμοιβής  και  σε  0,025%  επί  του  συνολικού  προϋπολογισμού  του  έργου.  Πρόταση  της 

Ομάδας  είναι  τα  παραπάνω  ποσοστά  να  αυξηθούν  τόσο  όσο  μια  οικονομοτεχνική 

μελέτη βιωσιμότητας από έμπειρους οικονομολόγους θα καταδείξει. 

Έχοντας  υπόψη  όλα  τα  προαναφερθέντα,  παρατίθεται  ένα  σχέδιο  υπό  μορφή 

καταστατικού, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει το καταστατικό του νεοϊδρυθέντος 

Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών και το οποίο αναλύει και εξηγεί όλους τους λόγους 

για  τους  οποίους  προτείνεται  η  σύσταση  ενός  τέτοιου  φορέα,  το  σκοπό  του,  τη 

λειτουργία  του,  από  που  αντλεί  τους  πόρους  του  και  πώς,  ποιοι  έχουν  δικαίωμα 
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εγγραφής σε αυτό και για ποιους λόγους, πώς είναι δυνατόν να διαχειρίζονται οι πόροι 

του  και  από  ποιους,  ποιες  θα  είναι  οι  παροχές  του,  ποια  τα  δικαιώματα  και  οι 

υποχρεώσεις  των  μελών  του,  καθώς  και  τα  όργανα  λειτουργίας  του  και  πως  αυτά 

τοποθετούνται στις θέσεις τους αλλά και ελέγχονται. 

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο πως με τον παραπάνω τρόπο λειτουργίας του 

ΤΑΜ/ΤΕΕ, αυτό θα έχει τη δυνατότητα να εισπράττει έσοδα από κάθε εργασία και από 

κάθε ειδικότητα όλων των μηχανικών της επικράτειας. Επίσης στο ΤΑΜ/ΤΕΕ δίδεται με 

αυτόν  τον  τρόπο  η  δυνατότητα  συλλογής  εσόδων  από  την  πρώτη  κιόλας  μέρα 

λειτουργίας του. 

Τέλος,  ιδιαίτερη  μνεία  πρέπει  να  γίνει  σχετικά  με  τον  τρόπο  λειτουργίας  του. 

Δημιουργώντας  έναν φορέα σαν  το ΤΑΜ/ΤΕΕ αλλά  ταυτόχρονα  ενσωματώνοντας  τον 

στο κεντρικό ΤΕΕ, δίδεται η δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τα ήδη υπάρχοντα όργανα 

του ΤΕΕ και η κείμενη νομοθεσία ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι το συντομότερο 

δυνατό αλλά και με τη λιγότερη δυνατή γραφειοκρατία. Χρησιμοποιώντας τα κεντρικά 

όργανα  του  ΤΕΕ  για  τη  διαχείρισή  του,  εντάσσεται  το  ΤΑΜ/ΤΕΕ  στο  κεντρικό  ΤΕΕ, 

παρέχονται  αυξημένες  αρμοδιότητες  στη  Διοικούσα  Επιτροπή  του  ΤΕΕ  και 

χρησιμοποιείται  σαν  ελεγκτικό  όργανο  η  Κεντρική  Αντιπροσωπεία  για  την  καλύτερη 

διαχείριση  του  ΤΑΜ/ΤΕΕ.  Αποφεύγεται  έτσι  η  δημιουργία  ξεχωριστών  οργάνων,  ενώ 

ταυτόχρονα  παρέχεται  το  δικαίωμα  στο  ΤΕΕ  να  ιδρύσει  τον  φορέα  άμεσα  και  χωρίς 

καμία καθυστέρηση και γραφειοκρατία. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί 

η  ήδη  υπάρχουσα  νομοθεσία  για  την άντληση  των  επιπρόσθετων πόρων λειτουργίας, 

καθώς έχει το δικαίωμα αυξήσεως των εισφορών προς αυτό, εάν κριθεί αναγκαίο για τη 

βιωσιμότητα του, αλλά και να διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους τη χρηματοδότηση 

του ΤΑΜ/ΤΕΕ από το ΤΣΜΕΔΕ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Επωνυμία – Έδρα – Σκοπός 

Άρθρο 1: Επωνυμία – Έδρα 

Ιδρύεται  σωματείο  μη  κερδοσκοπικού  χαρακτήρα  με  την  επωνυμία  «Ταμείο 

Αλληλοβοήθειας Μηχανικών» (Τ.Α.Μ), με έδρα την Αθήνα. 

Άρθρο 2: Σκοπός 

Σκοπός του Τ.Α.Μ είναι: 

α) Να βοηθά τα μέλη του και να εμπνέει σε αυτά το αίσθημα αλληλοϋποστήριξης και 

συνεργασίας. 

β)  Να  χορηγεί  χρηματική  ενίσχυση  (βοήθημα)  σε  περίπτωση  προσωρινής 

ανεπάρκειας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα, κ.α.). 

γ)  Να  αναλαμβάνει  προγράμματα  κοινωνικής  πολιτικής  για  την  υποστήριξη  των 

μελών  του  (εξετάσεις  προληπτικής  ιατρικής,  καταβολή  βοηθήματος  για  την  κάλυψη 

δαπανών  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψης  που  δεν  καλύπτονται  από  το  ΤΣΜΕΔΕ, 

καταβολή χρηματικού βοηθήματος για την κάλυψη των επισκέψεων και των εξετάσεων 

κατά τη διάρκεια του τοκετό ή δαπάνη βρεφονηπιακών σταθμών). 

δ)  Να  αναλαμβάνει  την  οργάνωση  και  την  οικονομική  στήριξη  εκπαιδευτικών, 

πολιτιστικών  και  ψυχαγωγικών  προγραμμάτων  (μαθήματα  μουσικής,  εικαστικών 

τεχνών,  δημοσιεύματα,  εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών κ.λπ.)  για τα μέλη και  τα παιδιά 

τους. 

Ο τρόπος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των παραπάνω παροχών καθορίζονται από 

το καταστατικό ή από κανονισμούς τους οποίους συντάσσει η Διοικούσα Επιτροπή και 

επικυρώνονται από την Κεντρική Αντιπροσωπεία. 

Άρθρο 3: Μέλη 

Μέλη  του  Τ.Α.Μ  μπορούν  να  γίνουν  όσοι  είναι  εγγεγραμμένοι  ως  μηχανικοί  στο 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
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Εάν κάποιο από τα μέλη του ΤΕΕ δεν επιθυμεί να είναι μέλος του Τ.Α.Μ θα πρέπει να 

το δηλώσει εγγράφως στη γραμματεία του εντός προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος. 

Άρθρο 4: Έγγραφη Μελών 

Η  εγγραφή  των  μελών  γίνεται  με  αίτηση  του  κάθε  ενδιαφερόμενου  προς  τη 

Διοικούσα επιτροπή του Τ.Α.Μ. Για την εγγραφή κάθε μέλους αποφασίζει η Διοικούσα 

επιτροπή.  στην  πρώτη  μετά  την  υποβολή  της  αίτησης  συνεδρίασης  της.  Ως  μέρα 

κτήσεως  της  ιδιότητας  του μέλους  θεωρείται  η  ημέρα  καταχώρησης  της  αίτησης προς 

εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο πρωτόκολλο του σωματείου. 

Άρθρο 5: Απώλεια της ιδιότητας του μέλους 

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.  Όταν  αποχωρήσει  μετά  από  έγγραφη  αίτηση  του  η  οποία  πρέπει  να 

γνωστοποιείται  στην  Διοικούσα  επιτροπή.  τρεις  (3)  τουλάχιστον  μήνες  πριν  από  την 

λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. 

2.  Όταν  αποφασίσει  τη  διαγραφή  η  διοικούσα  επιτροπή.  του  σωματείου  για 

σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο αποτελεί και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση του 

μέλους στις υποχρεώσεις του άρθρο 7 του καταστατικού. 

3.  Όταν αποβάλλει την ιδιότητα του μηχανικού λόγω παύσης ή διαγραφής. 

Άρθρο 5α: Αναστολή της ιδιότητας μέλους 

Η αναστολή της ιδιότητας του μέλους επέρχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

1.  Όταν  δεν  εκπληρώνει  τις  οικονομικές  ή  άλλες  υποχρεώσεις  του  προς  το 

σωματείο.  Η  αναστολή  επέρχεται  με  απόφαση  της  Διοικούσας  επιτροπής  και  έχει  ως 

συνέπεια  την  απώλεια  δικαιωμάτων  του  μέλους  επί  των  πάση  φύσεως  παροχών.  Ο 

χρόνος  αναστολής  δεν  θεωρείται  και  χρόνος  ασφάλισης  στο  σωματείο,  εκτός  και  αν 

καταβληθούν όλες οι εισφορές με τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 

2.  Όταν  αναστέλλεται  η  ιδιότητα  του  μηχανικού  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του 

Τ.Ε.Ε αναστέλλεται ομοίως για το  ίδιο χρονικό διάστημα και η  ιδιότητα και ή  ιδιότητα 
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του  μηχανικού  ως  μέλος  του  Τ.Α.Μ  με  αποτέλεσμα  την  μη  ύπαρξη  δικαιωμάτων  και 

υποχρεώσεων. 

Άρθρο 6: Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών 

Τα μέλη του Τ.Α.Μ έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις συνελεύσεις της κεντρικής 

αντιπροσωπείας και να λαμβάνουν μέρος σε διαδικασίες που αφορούν το σωματείο και 

τα συμφέροντα των μελών του.  Για να  έχουν τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει  να  είναι 

οικονομικά τακτοποιημένα. Όλα τα μέλη έχουν ίσα δικαιώματα. 

Τα μέλη υποχρεούνται:  

1.  Να εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, το οποίο αποδέχονται 

ανεπιφύλακτα  με  την  ένταξη  τους  στο  σωματείο,  του  εσωτερικού  κανονισμού 

λειτουργίας,, τους νόμους, καθώς και τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής και της 

Κεντρικής Αντιπροσωπείας. 

2.  Να  παρέχουν  κάθε  πληροφορία  και  τα  στοιχεία  που  είναι  αναγκαία  για  την 

εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. 

3.  Να γνωστοποιούν εγγράφως κάθε φορά την οποιαδήποτε προσωπική μεταβολή 

που συνεπάγεται την απώλεια ή αναστολή της ιδιότητας του μηχανικού. 

Άρθρο 6α: Δικαιώματα αυτών που αποχωρούν ή διαγράφονται 

1.  Όσοι έπαψαν να είναι μέλη του σωματείου είτε λόγω οικειοθελούς αποχώρησής 

τους,  είτε λόγω διαγραφής  τους  δεν  έχουν κανένα  δικαίωμα στην περιουσία  του,  ούτε 

και  δικαιούνται  να  ζητήσουν  την  επιστροφή  των  εισφορών  ή  άλλων  πόρων  που 

κατέβαλαν στον Τ.Α.Μ. ακόμα οφείλουν να καταβάλουν την εισφορά τους ανάλογα με 

το χρόνο που παρέμειναν μέλη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Πόροι και οικονομική διαχείριση του Τ.Α.Μ. 

Άρθρο 7: Τακτικοί και Έκτακτοι Πόροι 

Οι πόροι του ΤΑΜ/ΤΕΕ διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. 

Ως τακτικοί πόροι ορίζονται: 

α. Κύριοι πόροι του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Μηχανικών/ΤΕΕ, προτείνεται να είναι, 

σύμφωνα  με  την  πρόταση  της  ομάδας  εργασίας  του  ΤΕΕ/ΤΑΚ  με  τίτλο  Επιτροπή 

Επαγγελματικών Θεμάτων‐Ασφαλιστικού του Ιουνίου 2006, για κάθε έτος x λειτουργίας 

του  οι  πόροι  του  προκύπτουν  από  το  εναπομένον  ποσοστό  της  υπερκάλυψης  των 

εισφορών έναντι των παροχών του ΚΥΤ για το έτος x‐1, μετά την απομείωση του κατά 

ένα  βιώσιμο  και  απόλυτα  ανταποδοτικό  επίπεδο  ασφαλείας  της  τάξης  του  5%, 

πολλαπλασιασμένο με τις εισφορές του ΚΥΤ για το έτος x‐1, δηλαδή: 

Πόροι του ΤΑΜ x =  

[(Ποσοστό Υπερκάλυψης Εισφορών έναντι παροχών ΚΥΤ)x‐1 ‐ 5%] Χ Εισφορές ΚΥΤ x‐

1 

Για παράδειγμα: 

  Εισφορές (€)  Παροχές (€)  Υπερκάλυψη  Υπερκάλυψη ‐5%  Ποσό σε € 

2000  44.638.459  32.835.814  26,44%  21,44%  9.570.722 

2001  48.611.639  41.081.120  15,49%  10,49%  5.099.937 

2002  56.867.261  49.518.984  12,92%  7,92%  4.504.914 

 

 

β. Το 1/3  της μέσης απόδοσης των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ υπολογιζόμενων ως 

εξής: 

π.χ (Πρόταση Σκώκου 1994) 

Αποθεματικά ’94  100 δις δρχ. 

Πληθωρισμός   10% 
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ΑΕΠ αύξησης   1% 

Ετήσια απόδοση   18% 

κεφαλαίων 

Διαφορά 18%‐11% =  7% (Απόδοση‐Πληθωρισμός‐ Αύξηση ΑΕΠ) 

Απόδοση υπέρ ΚΠΠ/Αλληλοβοήθειας  2.333.334.000 δρχ. ή 6.847.642€ 

Σημερινά δεδομένα (Δυσμενέστερη περίπτωση 2003) 

Αποθεματικά     169.882.600€ 

Πληθωρισμός       3,4% 

Μέση Απόδοση  

Κεφαλαίων      5,5% 

Μέση Ετήσια Διαφορά  2,1%x169.882.600=3.567.534€ 

 

Σημ.: 

1. Κρίνεται απαραίτητη η πρόσδεση της Μέσης Απόδοσης Κεφαλαίων για το έτος x‐1, 

υπολογιζόμενα σε ετήσια ενοποιημένη οικονομική βάση, με το μέσο ετήσιο επίπεδο του 

πληθωρισμoύ  στη  χώρα  για  το  ίδιο  έτος.  Ειδικότερα,  είναι  σκόπιμο  το  ποσοστό  της 

Μέσης  Απόδοσης  Κεφαλαίων  σε  ετήσια  βάση  να  κινείται  τουλάχιστον  κατά  2 

ποσοστιαίες  μονάδες  πάνω  από  τον  πληθωρισμό  του  έτους,  κάτι  που  μπορεί  να 

επιτευχθεί με ορθολογική, χρηστή και ανταποδοτική διαχείριση των κεφαλαίων αυτών 

από θεσμοθετημένους για το ρόλο αυτό παράγοντες της αγοράς. 

2.  Τα  παραπάνω  ποσά  δύνανται  επίσης  να  υπόκεινται  σε  κάποιο  διορθωτικό 

συντελεστή οικονομικής συγκυρίας, ο οποίος θα παίρνει τιμές ανάλογα με την πορεία 

της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου, 

κ.λ.π.  Ο  προσδιορισμός  του  ιδιαίτερου  αυτού  χαρακτηριστικού  μπορεί  να  αποτελέσει 

προϊόν στα πλαίσια σύνταξης αναλογιστικής μελέτης. 

Αιτιολόγηση 

Η  Ομάδα  πιστεύει  ότι  οι    δύο  παραπάνω  πόροι  είναι  επαρκείς  για  τους  εξής 

προφανείς λόγους: 

1.  Ο  προϋπολογισμός  του  ΤΑΜ/ΤΕΕ  κρίνεται  επαρκής  για  να  καλύψει  τις  ανάγκες 

όλων  των  συναδέλφων,  κυρίως  δε  εκείνων  που  έχουν  περισσότερη  ανάγκη,  χωρίς 

κατασπατάληση πόρων. 
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2. Δεν επιβαρύνει τις ήδη υπέρογκες εισφορές των μηχανικών. 

3. Δεν  εμπλέκει  το κράτος και  την  εργοδοσία και ως  εκ  τούτου  δεν  έχουν λόγο στη 

διάθεση των πόρων. 

4. Λαμβάνει υπόψη τόσο τη βιωσιμότητα του Ταμείου όσο και του ΚΥΤ. Αυτό άλλωστε 

μια αναλογιστική μελέτη θα το καταδείξει. 

5.  Επικεντρώνει  συνολικά  το  Ταμείο  στους  στόχους  που  οφείλει  να  έχει  (δηλ. 

βιωσιμότητα,  ανταποδοτικότητα,  αλληλοβοήθεια  των  γενεών)  και  όχι  αλλότριους 

στόχους όπως τράπεζες, ΣΔΙΤ κλπ. 

 

Η  παραπάνω  πρόταση  και  αιτιολόγηση  βρίσκει  την Ομάδα  απόλυτα  σύμφωνη  και 

προτείνεται  προς  τη  Διοικούσα  Επιτροπή  να  κινηθεί  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση. 

Επειδή  όμως  γίνεται  αντιληπτό  πως  με  βάση  τα  σημερινά  δεδομένα  τα  οποία  έχουν 

διαμορφωθεί  στον  ασφαλιστικό  κλάδο  της  χώρας,  καθώς  και  τις  δυσκολίες  που 

αντιμετωπίζει το κεντρικό ΤΕΕ να έρθει σε συνεννόηση, ποσό δε μάλλον σε συμφωνία, 

με το ΤΣΜΕΔΕ , σε θέματα που αφορούν τους πόρους του δεύτερου, και ποια θα πρέπει 

να  είναι  η  λειτουργία  του,  παρατίθενται  επιπλέον  πόροι  οι  οποίοι  μπορούν  να 

εφαρμοστούν και να καταστήσουν βιώσιμο το εγχείρημα του ΤΑΜ/ΤΕΕ. 

 

ii.  Η  εφάπαξ  καταβαλλόμενη  εισφορά  εγγραφής  κάθε  μέλους  που  εντάσσεται  στο 

ΤΑΜ/ΤΕΕ  και  που  ορίζεται  στο  ποσό  των  πενήντα  (50)  ευρώ  και  καταβάλλεται 

ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής.  

iii. Η μηνιαία εισφορά κάθε μέλους που ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ. 

iv.  Αύξηση  της  εισφοράς  που  κατατίθεται  υπέρ  του  ΤΕΕ  κατά  1,5%  επί  των  προ‐

εισπραττομένων  αμοιβών  των  μηχανικών  για  κάθε  μελέτη‐εργασία  που  κατατίθεται 

στο  κεντρικό  σύστημα  διαχείρισης  του  ΤΕΕ,  για  ιδιωτικά  έργα.  Ανάλογο  ποσοστό 

προτείνεται και για τις αμοιβές δημοσίων έργων. Το ποσοστό αυτό θα εισπράττεται από 

το  κεντρικό  ΤΕΕ  και  θα  αποδίδεται  στο  ΤΑΜ/ΤΕΕ,  θα  βαρύνει  δε  οπωσδήποτε  και  σε 

κάθε περίπτωση τον μηχανικό και ουδέποτε τον τρίτο συναλλασσόμενο με αυτόν. 

v.  Καταβολή  εισφοράς  0,5%  επί  των  τεκμαρτών  κερδών  εργοληπτών,  το  οποίο 

ποσοστό θα παρακρατείται από το κεντρικό ΤΕΕ και θα αποδίδεται στο ΤΑΜ/ΤΕΕ. 
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vi. Καταβολή εισφοράς 0,3% επί του μισθού κάθε κατηγορίας μισθωτών, το οποίο θα 

παρακρατείται  υπέρ  του  ΤΑΜ/ΤΕΕ  από  το  κεντρικό  σύστημα  διαχείρισης  του 

Υπουργείου ή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και θα αποδίδεται στο Ταμείο μηνιαίως. 

vii. Κάθε πρόσοδος της περιουσίας του Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών. 

viii. Καταβολή εισφοράς 0,5% επί της αμοιβής του ΤΕΕ και των παραρτημάτων αυτού, 

από οποιουδήποτε είδους πραγματογνωμοσύνη υλοποιεί, υπέρ του ΤΑΜ/ΤΕΕ. 

 

3.  Έκτακτοι  πόροι  θα  είναι  κάθε  άλλη  πρόσοδος  που  δεν  αναφέρεται  παραπάνω, 

όπως δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και υπέρ των σκοπών του ΤΑΜ/ΤΕΕ εκ 

μέρους  του δημοσίου,  ή ΝΠΔΔ,  ή ΝΠΙΔ ημεδαπών ή αλλοδαπών  επιχορήγηση ή άλλη 

οικονομική ενίσχυση. 

4. Τα παραπάνω ποσά τακτικών εισφορών με στοιχεία 2  i, 2  ii, 2  iii, 2  iv και 2 v, θα 

μπορούν  να  αυξομειωθούν  με  απόφαση  της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας  ύστερα  από 

πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής. 

Άρθρο 18: Διασφάλιση περιουσίας ΤΑΜ/ΤΕΕ 

1.  Τα  κεφάλαια  του  ΤΑΜ/ΤΕΕ  κατατίθενται  πάντα  σε  τοκοφόρο  τραπεζικό 

λογαριασμό.  Για  την  αντιμετώπιση  δαπανών  τρεχούσης  φύσεως,  ο  Πρόεδρος  και  ο 

Γενικός Γραμματέας αφού έχουν λάβει υπόψη όλες τις  εγκεκριμένες αιτήσεις ανά την 

Επικράτεια μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής, εγκρίνει το συνολικό ποσό το 

οποίο  πρέπει  να  καταβάλλεται  μηνιαίως  στους  δικαιούχους,  μέσω  τραπέζης  κατά  τα 

πρότυπα του ΤΣΜΕΔΕ. 

2.  Η Διοικούσα Επιτροπή έχει την ευχέρεια να διαχειρίζεται τα υπάρχοντα κεφάλαια 

του  Ταμείου,  σε  αξιόγραφα  ή  σε  τίτλους  ή  σε  αμοιβαία  κεφάλαια  με  εξασφαλιστικές 

ρήτρες.  Δικαιούται  επίσης,  ύστερα  από  απόφαση  της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας,  να 

αναθέτει την ολική ή μερική διαχείριση κεφαλαίων σε τρίτους. 

3. Οι αναλήψεις κατατεθειμένων κεφαλαίων, για οποιοδήποτε άλλο λόγο και σκοπό 

πέραν της καταβολής χρηματικής αποζημίωσης ή βοήθειας σε δικαιούχους, ενεργούνται 

από  τον  Πρόεδρο  ή  τον  Γενικό  Γραμματέα,  ή  ειδικά  εξουσιοδοτημένο  μέλος  της 

Διοικούσας Επιτοπής και αφού έχει προηγηθεί η έγκριση ανάληψης του ποσού από την 

Κεντρική Αντιπροσωπεία, μετά από εισήγηση της Διοικούσας Επιτροπής. 
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4.  Η  Διοικούσα  Επιτροπή  μετά  από  την  έγκριση  της  Κεντρικής  Αντιπροσωπείας, 

αποφασίζει  για  την  καλύτερη  και  αποδοτικότερη  εκμετάλλευση  της  ακίνητης 

περιουσίας  του  Ταμείου,  σε  συνεννόηση  και  με  τα  περιφερειακά  τμήματα  του  ΤΕΕ, 

προκειμένου να καλυφθούν και τοπικές ανάγκες. 

5. Η αγορά και η πώληση ακίνητης περιουσίας διενεργείται μόνο μετά από απόφαση 

της Κεντρικής Αντιπροσωπείας και ύστερα από πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής,  η 

οποία  έχει  ζητήσει  και  την  γνωμοδότηση  των  αρμοδίων  οργάνων  του  Τεχνικού 

Επιμελητηρίου, κεντρικού ή παραρτημάτων αυτού. 

Άρθρο 19: Οικονομική Διαχείριση 

1. Οι λογαριασμοί του ΤΑΜ/ΤΕΕ τηρούνται κατά το διπλογραφικό σύστημα. Η χρήση 

αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου  κάθε  έτους  και  λήγει  την  31η  Δεκεμβρίου  του  ίδιου  έτους. 

Κατά  την  λήξη  της  οικονομικής  διαχείρισης  συντάσσεται  ισολογισμός  με  τα 

αποτελέσματα  της  χρήσεως,  ο  οποίος  εγκρίνεται  από  τη  Διοικούσα  Επιτροπή  και  τη 

Κεντρική  Αντιπροσωπεία  του  ΤΕΕ.  Κατά  το  κλείσιμο  των  βιβλίων  δημιουργείται 

αποθεματικό για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του ΤΑΜ/ΤΕΕ πανελλαδικά. 

2.  Οι  πληρωμές  του  ΤΑΜ/ΤΕΕ  ενεργούνται  μετά  από  απόφαση  της  Διοικούσας 

Επιτροπής και αφού έχουν σταλεί και εγκριθεί όλες οι αιτήσεις εντολών πληρωμής από 

όλους  τους  δυνητικούς  δικαιούχους  πανελλαδικά.  Η  διαδικασία  προτείνεται  να 

ακολουθείται μηνιαίως, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων που χρίζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

3. Για κάθε είσπραξη και πληρωμή εκδίδονται γραμμάτια είσπραξης και εντάλματα 

πληρωμής  που  φέρουν  τις  υπογραφές  του  Προέδρου  και  του  Γενικού  Γραμματέα.  Η 

διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται  είναι ο καταρχήν έλεγχος της αίτησης και 

των δικαιολογητικών του δυνητικού δικαιούχου από τα αρμόδια όργανα του κεντρικού 

ΤΕΕ, η έγκριση της, και εν συνέχεια η υπογραφή και έγκριση από τον Πρόεδρο και τον 

Γενικό Γραμματέα της Διοικούσας Επιτροπής. 

4.  Ο  κανονισμός  λειτουργίας  ορίζει  κάθε  λεπτομέρεια  για  την  εφαρμογή  του 

παρόντος άρθρου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

Δικαιούχοι ενίσχυσης – παροχές 

Άρθρο 20: Δικαιούχοι ενίσχυσης – στήριξης 

Δικαιούχοι  χρηματικής  ενίσχυσης  από  το  ΤΑΜ/ΤΕΕ  δύνανται  να  είναι  μόνο 

μηχανικοί, μέλη του ΤΕΕ ή οι οικογένειες αυτών και εφόσον ανήκουν σε κάποια από τις 

παρακάτω κατηγορίες: 

1. Νέοι μηχανικοί που έχουν λάβει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και είναι μέλη του 

ΤΕΕ για διάστημα μικρότερο της πενταετίας, δύνανται να λαμβάνουν ενίσχυση από το 

ΤΑΜ/ΤΕΕ, εφόσον όμως παραμένουν άνεργοι ώστε να μην έχουν άλλα εισοδήματα. 

2.  Μηχανικοί  ανεξαρτήτως  ηλικίας/ετών  εργασίας  με  αποδεδειγμένα  ετήσια  μικτά 

εισοδήματα κάτω από 12.000,00 € (αφορολόγητο όριο ή όπως διαμορφώνεται ανά πάσα 

στιγμή). 

3. Μηχανικοί  οι  οποίοι  λόγω προβλημάτων  υγείας  δεν  δύνανται  να  εξασκήσουν  το 

επάγγελμα, είτε για περιορισμένο χρονικό διάστημα (διάρκεια ανάρρωσης), είτε μόνιμα 

(πάθηση με μόνιμες επιπτώσεις) 

4.  Οικογένειες  θανόντων  μηχανικών,  εφόσον  αποδεικνύεται  ότι  δεν  δύνανται  να 

διασφαλίσουν επαρκή εισοδήματα από άλλες πηγές 

Άλλες ειδικές κατηγορίες όπως: 

5. Ανύπανδρες μηχανικοί, νέες μητέρες, οι οποίες λόγω εγκυμοσύνης και λοχείας δεν 

δύνανται να εργαστούν για σημαντικό διάστημα και ταυτόχρονα δεν δικαιούνται άδεια 

μετ’ αποδοχών από την εργασία τους. 

6.  Μηχανικοί,  γονείς  ανήλικου  τέκνου  με  αποδεδειγμένα  ετήσια  εισοδήματα  κάτω 

από  15.600.00  €  (βλ.  αιτιολόγηση  παραπάνω),  οι  οποίες  έχουν  πρόσφατα  απολέσει 

τον/την σύζυγο αυτών και ως εκ τούτου μέρος των οικογενειακών εισοδημάτων. 
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Άρθρο 21: Παροχές – ενισχύσεις 

Χρηματικές ενισχύσεις 

Οι  παροχές  που  θα  χορηγούνται  μέσω  του  ΤΑΜ/ΤΕΕ  δύνανται  να  έχουν  διάφορες 

μορφές. Κατ’ αρχήν υπό μορφή χρηματικής ενίσχυσης: 

1. Στους νέους μηχανικούς κάτω της 5‐ετίας, εφόσον παραμένουν άνεργοι ή για όσο 

διάστημα  υπηρετούν  στρατιωτική  θητεία  (για  τους  άρρενες),  ποσό  ίσο  με  τις  ετήσιες 

ασφαλιστικές  τους  υποχρεώσεις  προς  το  ΤΣΜΕΔΕ,  που  θα  καταβάλλεται  σε  δύο 

εξαμηνιαίες  δόσεις,  σύμφωνα με  την απαίτηση καταβολής προς  το ΤΣΜΕΔΕ.  Το ποσό 

αυτό δεν θα καταβάλλεται στον  ίδιο τον δικαιούχο ως μετρητά, αλλά θα επιστρέφεται 

από το ΤΑΜ/ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ ως ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου,  ο οποίος θα 

λαμβάνει ασφαλιστική ενημερότητα. 

2. Στους μηχανικούς που υπάγονται στη 2η  κατηγορία  του άρθρου 20  του παρόντος 

κεφαλαίου, πληρωμή από το ΤΑΜ/ΤΕΕ των ασφαλιστικών εισφορών. 

3.  Στους  μηχανικούς  της  3ης  κατηγορίας  του  άρθρου  20  του  παρόντος  κεφαλαίου, 

ανάλογα  με  τη  φύση  και  τη  μονιμότητα  της  πάθησης,  είτε  εφάπαξ  χορήγηση  ποσού 

ανάλογου  του  ύψους  των νοσηλίων,  για  την κάλυψη  των  έκτακτων αναγκών κατά  τη 

διάρκεια  της  νοσηλείας/αποκατάστασης,  είτε  ισόβια  ετήσια  ενίσχυση  καταβαλλόμενη 

σε  εξαμηνιαία βάση, ποσού τέτοιου που να καλύπτει  τη διαφορά μεταξύ της πλήρους 

σύνταξης  που  θα  δικαιούτο  ο  δικαιούχος  εάν  συμπλήρωνε  τα  απαραίτητα  έτη 

ασφάλισης και του ποσού που του καταβάλλεται λόγω της ανωτέρω πάθησης. Σε κάθε 

περίπτωση,  το  άθροισμα  του  ποσού  της  ενίσχυσης  και  της  σύνταξης  δεν  μπορεί  να 

υπερβαίνει την πλήρη σύνταξη μηχανικού που ισχύει σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή, 

ενώ  εάν  ο  εν  δυνάμει  δικαιούχος  έχει  εξασφαλίσει  πλήρη  σύνταξη,  δεν  λαμβάνει 

ενίσχυση από το ΤΑΜ/ΤΕΕ πλέον της παραπάνω εφάπαξ χορήγησης. 

4. Για τους ανήκοντες στην 4η κατηγορία του άρθρου 20 του παρόντος κεφαλαίου, και 

εφόσον  δεν  προβλέπεται  η  καταβολή  της  πλήρους  σύνταξης  του  θανόντος  στην 

οικογένεια  αυτού,  ισόβια  μηνιαία  καταβολή  ίση  με  το  ήμισυ  της  θεωρητικώς 

αναλογούσας  σύνταξης  του  εκλιπόντος  ενώ  σε  καμία  περίπτωση  δεν  πρέπει  να 

προκύπτει  άθροισμα  μειωμένης  σύνταξης  και  ενίσχυσης  μεγαλύτερο  από  την  πλήρη 

σύνταξη μηχανικού που ισχύει σε κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. 
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5. Στις ανύπανδρες μηχανικούς, έγκυες ή νέες μητέρες, εφόσον δεν δικαιούνται άδεια 

μετ’ αποδοχών και αποδεδειγμένα δεν δύνανται να εργαστούν, για όσο διάστημα αυτό 

ισχύει,  μηνιαία  ενίσχυση  ίση  με  τον  βασικό  μισθό  μηχανικού  και  για  διάστημα  όχι 

μεγαλύτερο του ενός έτους. 

6.  Τέλος,  για  την  τελευταία  περίπτωση,  ενίσχυση  ύψους  τέτοιου  ώστε  να  μην 

προκύπτει μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο από την πλήρη σύνταξη του/της εκλιπόντος/‐

ούσης  συζύγου,  πλέον  των  ατομικών  εισοδημάτων  του  εργαζόμενου  γονέα  ανηλίκου 

τέκνου. 

Σημειώνεται επίσης ότι η οποιαδήποτε παροχή/ενίσχυση από το ΤΑΜ/ΤΕΕ δεν μπορεί 

να προσφέρεται στον δικαιούχο για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) συνεχών ετών, 

με  μόνη  εξαίρεση  τους  νέους  μηχανικούς,  για  τους  οποίους  το  διάστημα  αυτό 

παρατείνεται ως και τα πέντε (5) έτη. 

Σε  ειδικές  περιπτώσεις  και  κατόπιν  εξέτασης  σχετικού  αιτήματος  από  το 

ενδιαφερόμενο  μέλος,  το  ΤΑΜ/ΤΕΕ  μπορεί  να  παρέχει  ταμιακή  διευκόλυνση,  για 

κάλυψη έκτακτων αναγκών, υπό μορφή άτοκου δανείου, το οποίο θα αποπληρώνεται με 

όρους  που  θα  αποφασίζονται  κατά  περίπτωση.  Επίσης  πρέπει  να  διευκρινιστούν  οι 

τρόποι  με  τους  οποίους  θα  διασφαλίζεται  η  αποπληρωμή  του  δανείου  καθώς  και  οι 

τυχόν  συνέπειες  προς  το  μέλος  σε  περίπτωση  μη  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεών  του 

προς το ΤΑΜ/ΤΕΕ. 

 

Μη χρηματικής μορφής παροχές 

Το ΤΑΜ/ΤΕΕ πρέπει να παρέχει  και άλλων μορφών ενισχύσεις ή στήριξη στα μέλη 

του. Ενδεικτικά, αυτοί οι τρόποι στήριξης μπορούν να περιλαμβάνουν: 

Ίδρυση και διαχείριση παιδικού σταθμού δυναμικότητας ανάλογης προς τα μέλη του 

κάθε  περιφερειακού  τμήματος.  Εναλλακτικά,  μπορεί  να  παρέχεται  η  πληρωμή  της 

συνδρομής σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό της περιοχής, χωρίς όμως το ποσό να δίδεται υπό 

μορφή μετρητών στον δικαιούχο. 

Ίδρυση  κάποιας  μορφής  πολιτιστικού  συλλόγου  ή  συνεργασία  με  κάποιον 

υφιστάμενο,  ώστε  να  παρέχεται  δυνατότητα  με  μειωμένο  κόστος,  παρακολούθησης 

καλλιτεχνικών/δημιουργικών τμημάτων (φωτογραφία, σχέδιο ή ακόμα και χοροί κ.α.). 
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Εξασφάλιση  μέσω  συνεργασιών,  μειωμένων  τιμών  συνδρομών  σε  φροντιστήρια 

ξένων γλωσσών, μέσης εκπαίδευσης, ωδεία, γυμναστήρια κ.α. 

Επιδοτούμενα  σεμινάρια  εκμάθησης  λογισμικού,  συμπληρωματικά  με  τις  ήδη 

υφιστάμενες ενέργειες του ΤΕΕ. 

Συμβουλευτική  υποστήριξη  σε  περιπτώσεις  απώλειας  εργασίας,  δυνατότητα 

αναζήτησης  εργασίας  μέσω βάσης  δεδομένων που  θα  διατηρείται  από  τα  όργανα  του 

ΤΑΜ/ΤΕΕ, σε συνεργασία με το εκάστοτε περιφερειακό τμήμα του ΤΕΕ. 

 

Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, το ΤΑΜ/ΤΕΕ μπορεί να ανανεώνει συχνά τις 

παροχές  προς  τα  μέλη  του,  ώστε  να  καλύπτει  νέες  ανάγκες  που  ενδέχεται  να 

προκύψουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Όργανα του Τ.Α.Μ. 

Άρθρο 22  

Τα  βασικά  όργανα  του  Τ.Α.Μ  είναι  η  Κεντρική  αντιπροσωπεία  και  η  Διοικούσα 

Επιτροπή. 

Άρθρο 22: Κεντρική Αντιπροσωπεία 

1.  Η  Κεντρική  Αντιπροσωπεία  είναι  το  ανώτατο  όργανο  του  σωματείου  και 

αποφασίζει  για  κάθε  θέμα  που  αφορά  την  λειτουργία  του.  Σε  αυτήν  μετέχουν  200 

αντιπρόσωποι  που  έχουν  εκλεγεί  απευθείας  από  το  σύνολο  των  μηχανικών  του  ΤΕΕ. 

Κάθε μέλος διαθέτει μια μόνο ψήφος. 

2.  Ειδικότερα η Κεντρική Αντιπροσωπεία είναι αρμόδια για να αποφασίσει για: 

α) την τροποποίηση του καταστατικού, 

β) την έγκριση του ισολογισμού, 

γ) την έγκριση και αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού, 

δ) την αύξηση ή μείωση των εισφορών και την μείωση των παροχών, 

ε) την αγορά η πώληση ακινήτου. 

στ) τη διάλυση του σωματείου και τον διορισμό εκκαθαριστών. 

ζ) κάθε θέμα, το οποίο θα παραπεμφθεί σε αυτήν από την διοικούσα επιτροπή. 

η) για κάθε θέμα που είναι αρμόδια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. 

3.  Η Κεντρική Αντιπροσωπεία συγκαλείται : 

α) σε τακτικές συνεδριάσεις κατά τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους για έγκριση του 

απολογισμού, ισολογισμού και προϋπολογισμού. 

β) σε έκτακτες συνεδριάσεις όταν κριθεί αναγκαία η σύγκληση της από τη Δ.Ε ή όταν 

ζητηθεί  από  το  ένα  δέκατο  (1/10)  των  μελών,  τα  οποία  στην  περίπτωση  αυτή, 

καθορίζουν και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

4.  Η  Κεντρική  Αντιπροσωπεία  συγκαλείται  από  την  Δ.Ε  με  ανακοινώσεις  στα 

κεντρικά  γραφεία  του  ΤΕΕ  Νίκης  4  Αθήνα.  Η  γνωστοποίηση  πρέπει  να  γίνει 

τουλάχιστον 7 (εφτά) μέρες πριν την συνέλευση. 
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5.  Η  Κεντρική  Αντιπροσωπεία  βρίσκεται  σε    απαρτία  όταν  είναι  παρόντα  το  ένα 

τέταρτο  (1/4)  των  μελών  της.  Σε  περίπτωση  έλλειψης  απαρτίας  η  κεντρική 

αντιπροσωπεία  συνέρχεται  ξανά  εντός  οκτώ  (8)  ημερών,  χωρίς  άλλη  ειδοποίηση  και 

θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ένα δέκατο (1/10) των μελών 

της. Η απαρτία βεβαιώνεται στην αρχή της συνέλευσης,  είναι δε έγκυρη στη συνέχεια 

όσα  μέλη  και  αν  αποχωρήσουν.  Στην  περίπτωση  της  παραγράφου  2  στοιχείο  α  του 

παρόντος  άρθρου  απαιτείται  απαρτία  του  ενός  δευτέρου  (1/2)  των  μελών  και  στις 

περιπτώσεις  της  παραγράφου  2  στοιχεία  β,ε  και  στ  απαιτείται  απαρτία  του  ενός 

πέμπτου (1/5) των μελών. 

6.  Οι  αποφάσεις  της  αντιπροσωπείας  λαμβάνονται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία 

των  παρόντων,  εκτός  εάν  το  καταστατικό  ή  από  το  νόμο  απαιτείται  αυξημένη 

πλειοψηφία.  Στην  περίπτωση  της  παρ.2  στοιχείο  α  του  παρόντος  άρθρου  απαιτείται 

πλειοψηφία  των  τριών  τετάρτων  (3/4)  και  στην  περίπτωση  της  παρ.2  στοιχείο  στ 

πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παριστάμενων μελών. 

7.  Στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης προεδρεύει ο εκάστοτε Πρόεδρος της 

Διοικούσας Επιτροπής. 

8.  Για  όλα  τα  θέματα  και  τις  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης  τηρούνται 

πρακτικά και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο και το 

Γενικό Γραμματέα αυτής. 

9.  Η  Γενική  Συνέλευση  αποφασίζει  με  φανερή  ψηφοφορία  εκτός  από  τις 

περιπτώσεις εκλογής των οργάνων διοίκησης του σωματείου και της διαγραφής μέλους, 

που η ψηφοφορία είναι μυστική. 
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Άρθρο 23: Διοικούσα Επιτροπή. 

1.  Η Διοικούσα επίτοπη αποτελείται από 15 μέλη. Αναλυτικά διαθέτει τον πρόεδρο, 

δυο  Αντιπροέδρους,  ένα  Γενικό  Γραμματέα,  ένα  αναπληρωτή  Γενικό  Γραμματέα  και 

δέκα μέλη. 

2.  Η Διοικούσα Επιτροπή είναι αρμόδια να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη 

διοίκηση του σωματείου, τη διαχείριση της περιουσίας του, την είσπραξη των εισφορών, 

την  καταβολή  των  παροχών  και  γενικά  την  πραγμάτωση  των  σκοπών  του  Τ.Α.Μ. 

Χαράσσει  δε  και  εφαρμόζει  το πρόγραμμα  δράσης  του  σωματείου.  Ασκεί  επίσης  κάθε 

εξουσία διοικητική και πειθαρχική. 

3.  Για  τις  συνεδριάσεις  και  τις  αποφάσεις  της  Διοικούσας  Επιτροπής  τηρούνται 

πρακτικά που υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη 

4.  Κατά  των  αποφάσεων  της  Διοικούσας  Επιτροπής  επιτρέπεται  προσφυγή  στην 

Κεντρική Αντιπροσωπεία κατά τη νόμιμη διαδικασία. 

 

Άρθρο 24: Ο Πρόεδρος. 

Ο Πρόεδρος : 

1.  εκπροσωπεί το Τ.Α.Μ. στις δικαστικές, διοικητικές και λοιπές δημόσιες αρχές και 

σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

Σε  περίπτωση  απουσίας  ή  κωλύματος  ο  Πρόεδρος  αναπληρώνεται  από  τον 

Αντιπρόεδρο και, αν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει, από το αρχαιότερο μέλος του Δ.Σ. 

Άρθρο 25: Τήρηση Βιβλίων. 

Το σωματείο έχει την υποχρέωση να τηρεί τα παρακάτω βιβλία :  

1)  Μητρώο  μελών,  στο  οποίο  αναγράφονται  με  αύξοντα  αριθμό  τα  ονόματα  των 

μελών με  όλα  τα στοιχεία  τους  και με  την ημερομηνία  εγγραφής  τους  και  διαγραφής 

τους.  

2)  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Κεντρικών Αντιπροσωπειών.  

3)  Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.  
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4)  Βιβλίο ταμείου και περιουσίας. Σ’ αυτό καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά 

όλες  οι  εισπράξεις  και  πληρωμές  και  αναγράφονται  λεπτομερώς  όλα  τα  κινητά  και 

ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του σωματείου. Τηρεί επίσης γραμμάτια εισπράξεων και 

πληρωμών. 

Άρθρο 26: Ισχύς 

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι έξι (26) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε 

και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από τη ........ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

Συμπεράσματα 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, σκοπός του ΤΑΜ/ΤΕΕ είναι η παροχή διευκολύνσεων 

και  ασφάλειας  στους  μηχανικούς,  σε  περιόδους  δυσχερειών.  Ο  τρόπος  που 

επιτυγχάνεται  αυτός  ο  στόχος  είναι  η  αναδιανομή  πόρων  υπέρ  εκείνων  που 

αντιμετωπίζουν μία έκτακτη ανάγκη, με τρόπο τέτοιο όμως που να μην επαναπαύεται ο 

επικουρούμενος. 

Κατά  τη  διερεύνηση  των  εναλλακτικών  δυνατοτήτων  για  τη  δημιουργία  του 

ΤΑΜ/ΤΕΕ, παρουσιάστηκαν πολλές δυσκολίες σχετικά με την  ιδέα του τοπικού φορέα, 

όπως  αναφέρονται  παραπάνω.  Προκρίθηκε  λοιπόν  ως  μόνη  εφικτή  λύση  εκείνη  της 

κεντρικής διαχείρισης του ΤΑΜ/ΤΕΕ, παράλληλα με κεντρική επιβολή και είσπραξη των 

εισφορών  προς  αυτό.  Με  τον  τρόπο  αυτό,  διασφαλίζεται  και  η  ελάχιστη  δυνατή 

γραφειοκρατία καθώς και η αξιοποίηση των ήδη υφιστάμενων μηχανισμών του ΤΕΕ. 

Εξετάστηκαν επίσης οι δύο εναλλακτικές σχετικά με την υποχρέωση ή μη των μελών 

του  ΤΕΕ  για  συμμετοχή  στο  ΤΑΜ.    Επιλέχθηκε  η  προαιρετική  συμμετοχή  ώστε  να 

ελαχιστοποιηθούν οι πιθανές αντιδράσεις. Παρόλα αυτά, με την επιλεγείσα διαδικασία 

είσπραξης  εισφορών,  ουσιαστικά  δίδεται  κίνητρο  σε  όλους  τους  μηχανικούς  να  είναι 

μέλη  και  του  ΤΑΜ  για  να  επωφεληθούν  των  παροχών  του,  αφού  αξιοποιούνται 

παρακρατήσεις που τους γίνονται ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους στο ΤΑΜ. 

Για  την  υλοποίηση  του  σκοπού  του,  το  ΤΑΜ/ΤΕΕ  είναι  προφανές  ότι  απαιτεί 

σημαντικούς πόρους. Για την εξασφάλιση αυτών, προτείνονται διάφορες εναλλακτικές. 

Η  σημαντικότερη  πηγή  εσόδων  ωστόσο  εξακολουθεί  να  είναι  το  ΤΣΜΕΔΕ  μέσω  του 

ποσοστού  υπερκάλυψης  εισφορών  έναντι  παροχών  του  ΚΥΤ.  Επικουρικούς  πόρους 

μπορούν  να  αποτελέσουν  η  ετήσια  συνδρομή  των  μελών  σε  συνδυασμό  με  την 

παρακράτηση ποσοστού των αμοιβών των μελετών και έργων δημοσίων και ιδιωτικών. 

Για να καταστεί ένα μέλος του ΤΑΜ/ΤΕΕ δικαιούχος ενίσχυσης πρέπει να συντρέχουν 

στο  πρόσωπο  ή  στο  άμεσο  οικογενειακό  περιβάλλον  του  ορισμένες  προϋποθέσεις. 

Αυτές,  όπως  έχει  ήδη  αναφερθεί,  μπορεί  να  αναπροσαρμόζονται  ανάλογα  με  τις 

εκάστοτε  συνθήκες,  ενώ  επίσης  δίδεται  η  δυνατότητα  και  για  έκτακτες  ενισχύσεις. Οι 

παροχές εξ άλλου είναι πάντα ανάλογες των αναγκών. 
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Παρότι  ο  ρόλος  και  ο  σκοπός  του  ΤΑΜ  είναι  αμφότεροι  ευαγείς,  παρουσιάζονται 

αντικειμενικές  δυσκολίες  στην  υλοποίησή  τους.  Οι  κυριότερες  απ’  αυτές  είναι  η 

εξάρτησή  του  από  το  ΤΣΜΕΔΕ  κατά  την πιθανή  υπαγωγή  του  σε  ενιαίο  ασφαλιστικό 

φορέα.  Σε  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  λύση  της  μη  εξάρτησης  από  το  ΤΣΜΕΔΕ,  η 

επιβάρυνση  για  τα  μέλη  θα  είναι  ιδιαίτερα  μεγάλη,  τόσο  ώστε  ενδεχομένως  να 

προκαλέσει αντιδράσεις και τελικά να καταστεί ανεφάρμοστο. 

Ωστόσο, παρά τις όποιες δυσκολίες,  η ανάγκη για τη δημιουργία του,  ειδικότερα σε 

περιόδους γενικευμένης οικονομικής κρίσης είναι αδήριτη και το ΤΕΕ ως συνδικαλιστικό 

όργανο  των μηχανικών οφείλει  να κινηθεί προς  την κατεύθυνση  της  δημιουργίας  του 

και  κατ’  επέκταση  της  διασφάλισης  των  συμφερόντων  τους.  Εξ  άλλου  υπάρχουν  ήδη 

όλες οι προϋποθέσεις και το μόνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση. 


