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ΘΕΜΑ : «Αναδρομική διαγραθή από ηο πρώην ΕΣΑΑ - ΣΜΕΔΕ»

Καηόπηλ εξσηεκάησλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία καο από
αζθαιηζκέλνπο ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, νη νπνίνη αηηνύληαη ηελ αλαδξνκηθή
ηνπο δηαγξαθή από ηελ αζθάιηζε ηνπ αλσηέξσ πξώελ Τνκέα, έρνληαο ιάβεη αληίζηνηρε
αλαδξνκηθή δηαγξαθή από ην Τερληθό Επηκειεηήξην Ειιάδαο (ΤΕΕ), θαη γηα ηελ εληαία
αληηκεηώπηζε ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο:
1. Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ α.λ.2326/1940 (Α΄ 145), όπσο
απηέο ίζρπαλ κέρξη 31/12/2016, ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ πξώελ ΕΤΑΑ
ππάγνληαλ ππνρξεσηηθά ηα κέιε ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ Ειιάδαο (ΤΕΕ), από ηελ
εγγξαθή ηνπο ζε απηό, αλεμάξηεηα εάλ αζθνύζαλ ή όρη ην επάγγεικα.
Γηα ηε δηαθνπή ηεο αζθάιηζεο ζην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ εθαξκόδνληαλ νη δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ β.δ. ηεο 20/11/1940 (Α΄ 415), ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο θάζε
αζθαιηζκέλνο ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, είηε ηδηώηεο είηε δεκόζηνο ππάιιεινο, πνπ απνρσξνύζε
από ηελ ππεξεζία θαη έπαπε λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ, θαη πξνθεηκέλνπ λα
ζπληαμηνδνηεζεί, όθεηιε λα δειώζεη εγγξάθσο ηελ απνρώξεζή ηνπ από ην επάγγεικα
πξνο ηνλ Ννκνκεραληθό ηνπ ηόπνπ θαηνηθίαο ηνπ (Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο

αληίζηνηρεο Ννκαξρίαο) θαη πξνο ην ΤΣΜΕΔΕ. Τα κέιε ηνπ ΤΕΕ ππέβαιαλ ηελ ίδηα
δήισζε πξνο ην ΤΕΕ θαη νη εξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ πξνο ηηο Οξγαλώζεηο πνπ ήηαλ
εγγεγξακκέλνη. Σε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο ππνβνιήο ησλ σο άλσ δειώζεσλ ήηαλ
δηαθνξεηηθόο, ε παύζε ησλ εξγαζηώλ ινγηδόηαλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
δήισζεο πξνο ηνλ Ννκνκεραληθό.
2. Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ πξώελ ΤΣΜΕΔΕ, κε ηελ αξηζ. 492/6-6-2005
απόθαζή ηνπ, κεηά από γλσκνδόηεζε ηεο Ννκηθήο ηνπ Υπεξεζίαο, γηα ηελ
αληηκεηώπηζε πεξηπηώζεσλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ιάκβαλαλ αλαδξνκηθή δηαγξαθή από ην
ΤΕΕ θαη δεηνύζαλ αληίζηνηρα ηελ αλαδξνκηθή ηνπο δηαγξαθή από ην ΤΣΜΕΔΕ,
απνθάζηζε όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν ρξόλνο ππνβνιήο ησλ σο άλσ δειώζεσλ (δήισζε
ζην Ννκνκεραληθό θαη δήισζε ζην ΤΕΕ) είλαη δηάθνξνο, ε παύζε ησλ εξγαζηώλ
ινγίδεηαη ζπληειεζζείζα από ηεο ρξνλνινγίαο ππνβνιήο ηεο δήισζεο πξνο ην
λνκνκεραληθό.
3. Σηελ Υπεξεζία καο έρνπλ ππνβιεζεί εξσηήκαηα από αζθαιηζκέλνπο ηνπ
πξώελ ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, νη νπνίνη έρνπλ ιάβεη αλαδξνκηθή δηαγξαθή από ην ΤΕΕ,
όκσο ην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ δελ πξνρσξά ζηε δηαγξαθή ηνπο από ηελ εκεξνκελία
αλαδξνκηθήο δηαγξαθήο από ην ΤΕΕ, αιιά θαη’ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ απόθαζεο ηνπ
Δ.Σ. ηνπ πξώελ ΤΣΜΕΔΕ, πξνρσξά ζηε δηαγξαθή ηνπο από ηελ εκεξνκελία παύζεο
ζηε Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο αληίζηνηρεο Ννκαξρίαο, αθόκε θαη εάλ απηή
είλαη κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο αλαδξνκηθήο δηαγξαθήο από ην ΤΕΕ.
Γηα παξάδεηγκα, ην ΤΕΕ κε απόθαζε ηνπ 2017 έρεη απνδερζεί ηελ δηαγξαθή
κεραληθνύ από ην Μεηξών Μειώλ ηνπ από 15/1/1998, όκσο ην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ
πξνρσξά ζε δηαγξαθή από 11/5/2010, εκεξνκελία δήισζεο ηεο παύζεο ηεο άζθεζεο
ηνπ επαγγέικαηνο ζηε Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ.
4. Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηέηνησλ πεξηπηώζεσλ, όπνπ κέρξη 31/12/2016
πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο βάζεη ησλ ζρεηηθώλ
δειώζεσλ ηεο Ννκαξρίαο θαη ηνπ ΤΕΕ, ιόγσ αλαδξνκηθήο δηαγξαθήο από ην ΤΕΕ,
ζεσξνύκε όηη σο εκεξνκελία δηαθνπήο ηεο αζθάιηζεο ζην ΤΣΜΕΔΕ ζα πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ε εκεξνκελία δηαγξαθήο από ην ΤΕΕ, θαη όρη εθείλε ηεο ππνβνιήο ηεο
δήισζεο ζηε Ννκαξρία, δεδνκέλνπ όηη ε δηαγξαθή από ην ΤΕΕ ζπλεπάγεηαη ηελ
απώιεηα ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη όρη ε ζρεηηθή δήισζε ζηε Ννκαξρία.
Σπλεπώο ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα, ν ελ ιόγσ κεραληθόο θαηά ηελ άπνςή καο
ζα πξέπεη δηαγξαθεί από ην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ από 15/1/1998, θαη όρη από 11/5/2010.
Σεκεηώλνπκε δε όηη ε εγγξαθή ζην ΤΕΕ απνηειεί ηελ βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα
ηελ ππαγσγή ζηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε ηνπ ΤΣΜΕΔΕ, ε νπνία δελ πιεξνύηαη ζε
πεξίπησζε δηαγξαθήο ηνπ αζθαιηζκέλνπ από απηό.
Σε θάζε πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ νη Υπεξεζίεο ζαο λα πξνρσξνύλ ζε
αλαδξνκηθή δηαγξαθή ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ εάλ γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ν
αζθαιηζκέλνο ζα δηαγξαθεί αλαδξνκηθά από ηελ αζθάιηζε έρεη ιάβεη αζθαιηζηηθή

ηθαλόηεηα ή εγγπεηηθέο επηζηνιέο από ηνλ πξώελ ΤΣΜΕΔΕ. Σηελ πξώηε πεξίπησζε ε
αλαδξνκηθή δηαγξαθή ζα ρσξεί από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο αζθαιηζηηθήο
ηθαλόηεηαο από ην πξώελ ΤΣΜΕΔΕ.
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