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: Αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ που συμμετέχουν σε Συμβούλια και Επιτροπές, δυνάμει του άρθρου 21, παρ.1, Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226).

Αξιότιμοι κύριοι,
Όπως σας είναι γνωστό, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συμμετέχει, ως θεσμοθετημένος
Τεχνικός Σύμβουλος της πολιτείας, με εκπροσώπους του σε πολλά συλλογικά όργανα της
Πολιτείας τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο καθώς και σε δημοτικές επιχειρήσεις και σε οργανισμούς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη διαμόρφωση και στη
λήψη αποφάσεων εκ μέρους των αρμοδίων οργάνων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον ώστε να διασφαλίζεται το δημόσιο χρήμα προς όφελος
γενικότερα των πολιτών.
Η συμβολή αυτή του ΤΕΕ, εκφράζεται με τον ορισμό και τη συμμετοχή εκπροσώπων του,
κατά κανόνα ελεύθερων επαγγελματιών, στα διάφορα Συμβούλια και Επιτροπές, που συστήνονται και λειτουργούν είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο.
Εξαιτίας της εν λόγω συμμετοχής, έχει προβλεφθεί νομοθετικά, η καταβολή μιας συμβολικής αμοιβής στους εκπροσώπους του ΤΕΕ ως ένα ελάχιστο αντιστάθμισμα για το έργο που
προσφέρουν και το χρόνο που επενδύουν για την ορθή λειτουργία των Συμβουλίων και Επιτροπών, τον οποίο αποστερούν προφανώς από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.
Ειδικότερα, το άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 4024/2011 ορίζει ότι: «…Σύμφωνα με τις διατάξεις
άρθρου 21 παρ. 1 του ν. 4024/2011 : «1. Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λ.π. του Δημοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. , τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κα νονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη
τους.
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Κατ' εξαίρεση στους ιδιώτες - μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι
ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (Α΄247).».
Ωστόσο, παρά τη ρητή διάταξη που επιβάλλει την καταβολή της ως άνω αποζημίωσης, οι
εκπρόσωποι τους οποίους ορίζει το Τμήμα μας στα παραπάνω αναφερόμενα Συμβούλια και
Επιτροπές, όπως μας καταγγέλλουν, δεν λαμβάνουν την προβλεπόμενη αποζημίωση ακόμα
και στις περιπτώσεις που υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις, όπως η ΚΥΑ 2/17140/0022
(ΦΕΚ 192 Υ.Ο.P.P. /8-5-2007) Υπουργών Οικονομίας – Οικονομικών & ΠΕ.ΧM.P.Ε. με θέμα
«Καθορισμός αμοιβής των μελών των Επιτροπών διαγωνισμού, οι οποίες συγκροτούνται
κατά το άρθρο 21 του ν. 3316/2005, για τη διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης των συμβάσεων του νόμου αυτού.», που, για την εφαρμογή της σας έχουμε ήδη αποστείλει τα σχετικά έγγραφά μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να απαξιώνεται, αφενός ο κάθε επιστήμονας
ξεχωριστά για το έργο που προσφέρει, αφετέρου ο ρόλος του Τ.Ε.Ε ως Τεχνικού Συμβούλου
της Πολιτείας.
Με τα δεδομένα αυτά σας παρακαλούμε να φροντίσετε ώστε σε ετήσια βάση να προβλέπε ται κατάλληλο κονδύλιο στον προϋπολογισμό σας, το οποίο να μπορεί να καλύπτει τις εν
λόγω αμοιβές των Εκπροσώπων. Ειδικότερα, σας παρακαλούμε να προβλέψετε στο φετινό
προϋπολογισμό σας να υπάρχει πίστωση για τις σχετικές Υπουργικές αποφάσεις και τυχόν
άλλες που ήδη υπάρχουν και βεβαίως να προχωρήσετε στην υλοποίηση τους.
Τέλος, σας παρακαλούμε να προβείτε και σε κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων σας, (π.χ. αποστολή των επιτροπών για τις οποίες θα πρέπει να υπογραφούν υπουργικές αποφάσεις στον αρμόδιο Υπουργό) ώστε να τηρηθεί η νομιμότητα και να
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία των Συμβουλίων και των Επιτροπών, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε.
Εν αναμονή των ενεργειών σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για τη Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδρος
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Δημήτριος Μαυροματίδης
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)


Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (με την παράκληση η
παρούσα να κοινοποιηθεί στα νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είναι υπό την
εποπτεία σας)



Δήμοι Δυτικής Μακεδονίας (με την παράκληση η παρούσα να κοινοποιηθεί στα
νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που είναι υπό την εποπτεία σας)



ΤΣΜΕΔΕ



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας



ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
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