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Θέµα: ∆ικαίωµα αποχώρησης – παραίτησης µέλους του ΤΕΕ. - ∆ιαγραφή από το
ΤΣΜΕ∆Ε

Ο κύριος Θεοχάρης Συνεφακούλης, ηλεκτρολόγος µηχανικός και µέλος του
ΤΕΕ, υπέβαλλε αναφορά στο Συνήγορο του Πολίτη (αριθµ. πρωτ.4080/99), µε την
οποία ισχυριζόταν ότι το ΤΕΕ αρνείται να κάνει δεκτή την παραίτησή του, αν και ο
ίδιος έχει παύσει εδώ και αρκετά έτη να ασκεί το επάγγελµα του µηχανικού και
απασχολείται αποκλειστικά σε αγροτικές εργασίες.
Μετά την έρευνα της αναφοράς, τη µελέτη του θεσµικού πλαισίου, την
επικοινωνία που είχαν οι συνεργάτες µου µε αρµοδίους υπαλλήλους του ΤΕΕ και
ΤΣΜΕ∆Ε, αλλά και τις απόψεις σας που περιέχονται στο µε αριθµ. πρωτ.
17884/22.9.99 εγγραφό σας ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει το παρόν πόρισµα
σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 4 του Ν. 2477/97.

Ιστορικό: Ο κύριος Συνεφακούλης υπέβαλλε την µε ηµεροµηνία 13.1.1999
αίτησή του προς το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, µε την οποία ζητούσε να
διαγραφεί από το Μητρώο του ΤΕΕ, επειδή εδώ και αρκετά χρόνια δεν ασκεί το
επάγγελµα του µηχανικού. Επί της αιτήσεως αυτής έλαβε την υπ΄αριθµ.
2135/21.1.1999 απάντηση µε την οποία απορρίφθηκε το σχετικό αίτηµά του, µε το
αιτιολογικό ότι από τις ισχύουσες διατάξεις προκύπτει ότι µετά τη λήψη της άδειας
ασκήσεως επαγγέλµατος όλοι οι µηχανικοί της χώρας είναι υποχρεωτικά µέλη του
ΤΕΕ.
Περαιτέρω σε σχετική αίτησή του για διαγραφή από το ΤΣΜΕ∆Ε ο κύριος
Συνεφακούλης έλαβε παρόµοιου περιεχοµένου απάντηση (υπ΄ αριθµ. πρωτ.
7541/29.3.1999), µε την οποία απορρίφθηκε το αίτηµά του µε το αιτιολογικό ότι τα
µέλη του ΤΕΕ ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο ΤΣΜΕ∆Ε.
Αξίζει µάλιστα να επισηµανθεί ότι η παραίτηση του κυρίου Συνεφακούλη από
το ΤΕΕ αποβλέπει κυρίως στην εξαίρεσή του από την κύρια ασφάλιση του ΤΣΜΕ∆Ε,
ώστε να καταστεί δυνατή η υπαγωγή του στην ασφάλιση του ΟΓΑ, που συνεπάγεται,
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, απόδειξη της ιδιότητας του αγρότη και ένταξή
του στο µητρώο αγροτών.

Νοµοθετικό πλαίσιο – Ερµηνεία : Στις καταστατικές διατάξεις του ΤΕΕ
(Π.∆.27 Νοεµβρ./ 14 ∆εκ. 1926, όπως τροποποιήθηκε µε Ν. 1486/84) δεν
περιλαµβάνεται ρύθµιση για τη διαγραφή των µελών του από το Μητρώο του ΤΕΕ
και γενικά για την εκούσια αποχώρηση µελών. Με βάση το παραπάνω γεγονός το
ΤΕΕ αρνείται να διαγράψει τα µέλη του που δεν επιθυµούν την συνέχιση της
συµµετοχής τους σ΄ αυτό, ερµηνεύοντας το σχετικό νοµοθετικό κενό σε βάρος τους
και σε βάρος της ελευθερίας τους να επιλέγουν αν επιθυµούν να συµµετέχουν ή όχι
σε ένα επαγγελµατικού χαρακτήρα επιµελητήριο, εφόσον βέβαια παράλληλα ασκούν
πραγµατικά ή όχι το αντίστοιχο επάγγελµα.
Εξάλλου στο αρθρ. 6 Α.Ν. 2326/40 «περί ΤΣΜΕ∆Ε» ορίζεται ότι µετέχουν
υποχρεωτικώς του Ταµείου πάντες οι δικαιούµενοι να είναι µέλη του ΤΕΕ και από
τότε που άρχισαν να καταβάλλουν σε τούτο τη συνδροµή τους …»
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιµά, ότι η κατά τα ανωτέρω ύπαρξη νοµοθετικού
κενού,

επιβάλλεται

να

αντιµετωπιστεί

µε

γνώµονα

την

προστασία

των

συνταγµατικών δικαιωµάτων της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (αρθ. 5

παρ. 1 και 3 Σ) και της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι (αρθρ. 12 παρ.1 Σ). Εχει γίνει
µάλιστα δεκτό (Ολοµ. ΣτΕ 3198/1990) ότι στην έννοια της ελευθερίας του
συνεταιρίζεσθαι συµπεριλαµβάνεται και το δικαίωµα του προσώπου να µην µετέχει
σ΄ ένα σωµατείο, το οποίο σαφώς παραβιάζεται µε την ερµηνεία που δίνεται εκ
µέρους του ΤΕΕ στο σχετικό νοµοθετικό κενό. Αλλωστε σε κάθε περίπτωση
νοµοθετικού κενού και αµφισβήτησης ως προς την ερµηνεία µιας διάταξης είναι
εφαρµοστέα η αρχή in dubio pro libertate, η οποία επιβάλλει να ερµηνεύεται το
σχετικό κενό µε γνώµονα την προστασία των ατοµικών δικαιωµάτων.
Η αντίθετη ερµηνεία που στερεί από ένα µέλος σωµατείου ή επιµελητηρίου ή
άλλου συλλογικού φορέα, τη δυνατότητα της ελεύθερης αποχώρησης παραβιάζει
ευθέως τις προαναφερόµενες συνταγµατικές διατάξεις και δεν είναι δυνατό να γίνει
αποδεκτή.
Αξιοσηµείωτο µάλιστα είναι το γεγονός ότι σε κανένα άλλο σύλλογο ή
σωµατείο ή Επιµελητήριο δεν υπάρχει αντίστοιχο νοµοθετικό κενό και ότι όλοι οι
επαγγελµατικοί σύλλογοι (∆ΣΑ, ΙΣΑ κλπ.) προβλέπουν διαδικασίες διαγραφής και
παραίτησης των µελών τους.

Συµπέρασµα: Με βάση τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι
στην περίπτωση του κυρίου Συνεφακούλη, τυγχάνουν άµεσης και ευθείας εφαρµογής
οι προαναφερόµενες συνταγµατικές διατάξεις, ώστε να του επιτραπεί η άµεση
αποχώρηση από το ΤΕΕ και η διαγραφή από το µητρώο, σε κάθε δε περίπτωση να
του επιτραπεί η εξαίρεση από τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΤΣΜΕ∆Ε, καθώς αυτό
ως ασφαλιστικός φορέας οφείλει να ασφαλίζει την απασχόληση του µηχανικού και
όχι την ιδιότητα.
Οι ισχυρισµοί που περιέχονται στο υπ΄αριθµ. πρωτ. 17884/22.9.99 έγγραφο
του ΤΕΕ, µε το οποίο εκφράζονται ενδοιασµοί για τη δυνατότητα άσκησης του
δικαιώµατος αποχώρησης – παραίτησης του κυρίου Συνεφακούλη, χωρίς νοµοθετική
ρύθµιση, µε την οποία να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες, οι προυποθέσεις και οι
συνέπειες της διαγραφής, δεν είναι ικανοί για να περιορίσουν την άσκηση ενός
συνταγµατικού δικαιώµατος.
Αλλωστε η επίκληση εκ µέρους του ΤΕΕ της ανυπαρξίας ρύθµισης για την
εκούσια αποχώρηση των µελών του και εκ µέρους του ΤΣΜΕ∆Ε την ύπαρξη ρητής
υποχρέωσης ασφάλισης σ΄αυτό όλων των µελών του ΤΕΕ, έχει οδηγήσει σε
παράλογη εµπλοκή, η οποία σαφώς παραβιάζει την αρχή της χρηστής διοίκησης.

Περαιτέρω, το γεγονός ότι η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ έλαβε απόφαση
στη συνεδρίαση της 31.8.1999, σύµφωνα µε την οποία το ΤΕΕ πρόκειται να
εισηγηθεί στο αρµόδιο Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. «τη συνολική και υπεύθυνη
νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος», εναρµονίζεται πλήρως µε το ενδιαφέρον του
Συνηγόρου του Πολίτη για τη γενικότερη ρύθµιση του θέµατος, όπως αυτό
εκφράστηκε και στην από 4.6.1999 επιστολή µου, σε καµµία όµως περίπτωση δεν
µπορεί να δικαιολογήσει την καθυστέρηση στη ρύθµιση του θέµατος του κυρίου
Συνεφακούλη, ούτε να παραπέµψει αυτή στη µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα
νοµοθετική ρύθµιση του θέµατος.
Παρόλα αυτά και µε σκοπό την αποφυγή οποιασδήποτε εµπλοκής και την
άρση της καθυστέρησης στην αποδοχή της παραίτησης του κυρίου Συνεφακούλη, ο
Συνήγορος του Πολίτη, επιτελώντας το διαµεσολαβητικό του ρόλο, προτείνει να
ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες των συνεπειών της εκούσιας αποχώρησής του από το
ΤΕΕ ad hoc µέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόµενου όπου θα
δηλώνεται και η νέα του ασφαλιστική κάλυψη.
Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα ο Συνήγορος του Πολίτη κρίνει ότι το θέµα
του κυρίου Συνεφακούλη πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα, µε κριτήριο τις
προαναφερόµενες επιταγές του Συντάγµατος και της νοµολογίας, αφού επιπρόσθετα
ληφθεί υπόψη η εµπλοκή που έχει δηµιουργηθεί στο δικαίωµα του συγκεκριµένου
πολίτη να επιλέξει το επάγγελµα, που θα ασκήσει και την ασφάλιση στην οποία θα
υπαχθεί.
Περαιτέρω, από τη διάταξη του αρθρ. 4 παρ. 6 ν. 2477/97, όπου ορίζεται ότι
οι αρµόδιες υπηρεσίες οφείλουν να ενηµερώσουν το Συνήγορο του Πολίτη σχετικά
µε τις ενέργειές τους σχετικά µε την εφαρµογή των προτάσεών του αλλά και από την
αρχή της νοµιµότητας που επιβάλλει την ανάκληση παράνοµων διοικητικών
πράξεων, συνάγεται η υποχρέωση των διοικητικών οργάνων να εξετάσουν το
πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη και είτε να προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για
την εφαρµογή του, είτε να αιτιολογήσουν εµπεριστατωµένα και όχι µε βάση γνωστά
στοιχεία, τη µη εφαρµογή του πορίσµατος αυτού.
Για όλους τους προαναφερόµενους λόγους ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε
το παραπάνω πόρισµα απευθυνόµενο προς τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος καθώς και προς το ∆.Σ. του ΤΣΜΕ∆Ε, ζητώντας την
επενεξέταση τόσο της υποβληθείσας παραίτησης του κυρίου Συνεφακούλη, όσο και
της αίτησής του για διαγραφή από το ΤΣΜΕ∆Ε, γνωστοποιώντας αυτό,

κατ΄εφαρµογή της διάταξης του αρθ.4 παρ.6 ν. 2477/97 στη Γενική Γραµµατεία
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εργων του

ΥΠΕΧΩ∆Ε και στη Γενική Γραµµατεία

Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
για να προβούν στις νόµιµες ενέργειες.
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