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Προς: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου Πληροφορίεσ : Πέτροσ Αλμπάνησ
Θέμα

Δυτικισ Μακεδονίασ
Κοιν: Πίνακασ Αποδεκτών

: Αποζημίωςη εκπροςώπων ΣΕΕ που ςυμμετέχουν ςε υμβούλια και
Επιτροπέσ, δυνάμει του άρθρου 21, παρ.1, Ν. 4024/2011 (ΥΕΚ Α’ 226).

Σχετικά : Σο με αρ. πρωτ. 543/9-7-2015 έγγραφο ΣΕΕ/ΣΔΜ

Όπωσ ςασ είναι γνωςτό, το Σεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ ςυμμετζχει, ωσ κεςμοκετθμζνοσ
Σεχνικόσ φμβουλοσ τθσ πολιτείασ, με εκπροςϊπουσ του ςε πολλά ςυλλογικά όργανα τθσ
Πολιτείασ τόςο ςε κεντρικό όςο και ςε περιφερειακό επίπεδο κακϊσ και ςε δθμοτικζσ
επιχειριςεισ, ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα, ςε Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου Δικαίου, ςε
οργανιςμοφσ, ςυμβάλλοντασ με τον τρόπο αυτό ςτθ διαμόρφωςθ και ςτθ λιψθ αποφάςεων
εκ μζρουσ των αρμοδίων οργάνων, ενιςχφοντασ τθ διαφάνεια και τθν τεκμθρίωςθ με τθ
ςυμμετοχι των μελϊν του.
Η ςυμβολι αυτι του ΣΕΕ, εκφράηεται με τον οριςμό και τθ ςυμμετοχι εκπροςϊπων του, κατά
κανόνα ελεφκερων επαγγελματιϊν, ςτα διάφορα υμβοφλια και Επιτροπζσ, που ςυςτινονται
και λειτουργοφν είτε ςε κεντρικό είτε ςε περιφερειακό επίπεδο. Όπωσ γνωρίηετε για τθ
ςυμμετοχι των μελϊν των παραπάνω υμβουλίων και Επιτροπϊν, ζχει προβλεφκεί
νομοκετικά, θ καταβολι αμοιβϊν των μελϊν ωσ ζνα ελάχιςτο αντιςτάκμιςμα για το ζργο που
προςφζρουν και το χρόνο που επενδφουν για τθν ορκι και εμπεριςτατωμζνθ λειτουργία
τουσ. Ειδικότερα, θ παραπάνω αποηθμίωςθ ζχει νομκετθκεί και προβλεφκεί ςφμφωνα με:
1. Σο άρκρο 21 παρ. 3 του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), ζνα από τα μζλθ των Επιτροπϊν
Διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ μελετϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν υποδεικνφεται από το Σεχνικό
Επιμελθτιριο Ελλάδοσ με τον αναπλθρωτι του, μετά από ςχετικό αίτθμα τθσ ανακζτουςασ
Αρχισ. Επίςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του ίδιου παραπάνω άρκρου, με κοινι απόφαςθ των
Τπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν και Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων
κακορίηονται οι αμοιβζσ των μελϊν των Επιτροπϊν Διαγωνιςμοφ, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ διατάξεισ.
2. Σθν Κ.Τ.Α. με αρικμό 2/17140/0022/17.4.2007 (ΦΕΚ 192 Τ.Ο.Δ.Δ.), κακορίςτθκε το ποςό
τθσ αμοιβισ των μελϊν των Επιτροπϊν Διαγωνιςμοφ, που ςυγκροτοφνται κατά το άρκρο 21
του Ν. 3316/2005, για τθ διενζργεια των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ των ςυμβάςεων του νόμου
αυτοφ. το άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ αυτισ ορίηεται ότι:
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α. Προχπόκεςθ για τθν καταβολι τθσ αμοιβισ είναι θ δθμοςίευςθ τθσ απόφαςθσ
ςυγκρότθςθσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, κατά τθ
διάταξθ του άρκρου 5 παρ. 2 περ. ιβ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α), όπωσ ιςχφει κάκε
φορά, και
β. Για τον υπολογιςμό τθσ αμοιβισ των του Προζδρου, των μελϊν και του γραμματζα
(αν ζχει οριςτεί) τθσ Επιτροπισ, με μζριμνα του Προζδρου αυτισ, ςυντάςςεται
κατάςταςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται ο αρικμόσ των ςυνεδριάςεων που
πραγματοποιικθκαν, κακϊσ και θ αμοιβι που δικαιοφνται αυτοί.
3. Σθν εγκφκλιο Ε12/2007 τθσ Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςίων Ζργων του Τπουργείου
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων (υπ’ αρικ. Δ17/10/76/ΦΝ 439.3/12/2007), θ
οποία περιλαμβάνει οδθγίεσ για τθν εφαρμογι τθσ ανωτζρω Κ.Τ.Α. (π.χ. ο ανϊτατοσ ετιςιοσ
αρικμόσ ςυνεδριάςεων που μπορεί να πλθρωκεί ζνα άτομο είναι πενιντα).
4. Σο άρκρο 21, παρ. 1 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α) ορίηει ότι: «…Σφμφωνα με τισ διατάξεισ
άρκρου 21 παρ. 1 του ν. 4024/2011 : «1. Τα κάκε είδουσ μόνιμα ι προςωρινοφ χαρακτιρα
ςυλλογικά όργανα (ςυμβοφλια, επιτροπζσ, ομάδεσ εργαςίασ κ.λ.π. του Δθμοςίου, των
Ν.Π.Δ.Δ.,Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α.), τα οποία προβλζπονται από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
διατάξεισ ι ςυνιςτώνται και ςυγκροτοφνται με διοικθτικζσ πράξεισ λειτουργοφν εντόσ του
κανονικοφ ωραρίου εργαςίασ των οικείων Υπθρεςιών ι ςε χρόνο που καλφπτεται από
υπερωριακι απαςχόλθςθ και δεν καταβάλλεται καμία πρόςκετθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ ςτα
μζλθ τουσ. Κατ' εξαίρεςθ ςτουσ ιδιώτεσ - μζλθ των ανωτζρω ςυλλογικών οργάνων
καθορίηεται αποηθμίωςθ με απόφαςθ του κακ' φλθν αρμόδιου Υπουργοφ, θ οποία δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα πενιντα (50) ευρώ ανά ςυνεδρίαςθ και μζχρι πενιντα (50)
ςυνεδριάςεισ ετθςίωσ.
5. Σθν παρ. 1 άρκρο 21 του Ν. 4354/2015 "Αμοιβζσ ςυλλογικϊν οργάνων" ςτο οποίο
αναγράφονται τα τθσ παραπάνω παραγράφου.
Ωςτόςο, παρά τθ ρθτι διάταξθ που επιβάλλει τθν καταβολι τθσ ωσ άνω αποηθμίωςθσ, οι
εκπρόςωποι του ΣΕΕ ςτα παραπάνω αναφερόμενα υμβοφλια και Επιτροπζσ, όπωσ μασ
ενθμερϊνουν/καταγγζλλουν, δεν λαμβάνουν τθν προβλεπόμενθ νόμιμθ αποηθμίωςθ ακόμα
και ςτισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν υπουργικζσ αποφάςεισ, όπωσ θ ΚΤΑ 2/17140/0022 που
αναφζρκθκε και παραπάνω. Επιπλζον και παρά τισ πολλζσ οχλιςεισ μασ και τθν αποςτολι
εγγράφου για το κζμα με το αρ. πρωτ. 543/9-7-2015 ςχετικό έγγραφο μασ, δεν φαίνεται
να έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη αμοιβή ςε κανένα εκ των παραπάνω οργάνων. Αυτό
ζχει ωσ αποτζλεςμα να απαξιϊνεται ουςιαςτικά το επιςτθμονικό ζργο που προςφζρουν οι
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ςυνάδελφοι μζλθ του ΣΕΕ που αποτελοφν και κεςμοκετθμζνα τον Σεχνικό φμβουλο τθσ
Πολιτείασ.
Με τα δεδομζνα αυτά ςασ παρακαλοφμε να μασ ενθμερϊςετε για τισ ενζργειεσ που ζχετε
προβεί ςχετικά με τισ αποηθμιϊςεισ των εκπροςϊπων μασ ςτισ παραπάνω επιτροπζσ. ε
περίπτωςθ μθ υλοποίθςθσ των αναμενόμενων ενεργειϊν, παρακαλοφμε για τθν πρόβλεψθ
από μζρουσ ςασ ωσ Ανακζτουςα Αρχι να προβείτε ςτισ παρακάτω ενζργειεσ:


αποςτολι τθσ απόφαςθσ του αρμοδίου Οργάνου τθσ ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ για δθμοςίευςθ ςτο τεφχοσ Τ.Ο.Δ.Δ. (Σεφχοσ Τπαλλιλων
Ειδικϊν Θζςεων και Οργάνων Διοίκθςθσ Φορζων του Δθμοςίου και του Ευρφτερου
Δθμόςιου Σομζα). Για τθ δθμοςίευςθ ςτο Φ.Ε.Κ., ςτθν απόφαςθ πρζπει να
εμφανίηονται απαραιτιτωσ το ονοματεπϊνυμο, το πατρϊνυμο και ο αρικμόσ δελτίου
ταυτότθτασ των μελϊν τθσ Επιτροπισ.



ζκδοςθ βεβαίωςθσ από τον Πρόεδρο τθσ Επιτροπισ, μετά το πζρασ τθσ λειτουργίασ
αυτισ, με τθν οποία ο Πρόεδροσ βεβαιϊνει τον αρικμό των ςυνεδριάςεων αυτισ
(παρακζτοντασ τισ ςχετικζσ θμερομθνίεσ). τθ Βεβαίωςθ περιλαμβάνεται και ο
υπολογιςμόσ τθσ αμοιβισ που αντιςτοιχεί ςτον ιδιϊτθ-μζλοσ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τα οριηόμενα ςτθν Κ.Τ.Α. 2/17140/0022/17.4.2007



ψιφιςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθ για τθν αποηθμίωςθ του ιδιϊτθ-μζλουσ τθσ Επιτροπισ
Διαγωνιςμοφ από το αρμόδιο Όργανο τθσ ανακζτουςασ Αρχισ. Η αμοιβι αυτι
βαρφνει τον ςχετικό Κωδικό Αρικμό (αποηθμιϊςεισ Επιτροπϊν κ.λ.π.) του ετιςιου
εκάςτοτε προχπολογιςμοφ τθσ ανακζτουςασ Αρχισ. Ειδικότερα, ςασ παρακαλοφμε να
προβλζψετε ςτο φετινό προχπολογιςμό ςασ να υπάρχει πίςτωςθ για τισ ςχετικζσ
Τπουργικζσ αποφάςεισ και τυχόν άλλεσ που ιδθ υπάρχουν και βεβαίωσ να
προχωριςετε ςτθν υλοποίθςθ τουσ.



ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ, με βάςθ τα παραπάνω ζγγραφα, κακϊσ και με
βάςθ το Δελτίο Παροχισ Τπθρεςιϊν του ιδιϊτθ-μζλουσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.
το ςυνολικό ποςό τθσ αμοιβισ προςτίκεται Φ.Π.Α. (23%) και επί του ποςοφ
παρακρατείται φόροσ 20%.

Σζλοσ, ςασ παρακαλοφμε να προβείτε και ςε κάκε άλλθ απαιτοφμενθ ενζργεια ςτο πλαίςιο
των αρμοδιοτιτων ςασ, (π.χ. αποςτολι των επιτροπϊν για τισ οποίεσ κα πρζπει να
υπογραφοφν υπουργικζσ αποφάςεισ ςτον αρμόδιο Τπουργό) ϊςτε να τθρθκεί θ νομιμότθτα
και να εξαςφαλιςτεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία των υμβουλίων και των Επιτροπϊν, όπου
ςυμμετζχουν οι εκπρόςωποι του Σ.Ε.Ε.
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Θεωροφμε αυτονόθτο ότι τθν παραπάνω διαδικαςία πζραν του Οργανιςμοφ ςασ, κα
κοινοποιθκεί αναλόγωσ και ςτα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Δικαίου τθσ
αρμοδιότθτάσ ςασ.
Εν αναμονι των ενεργειϊν ςασ.
Για τη Δ.Ε. του Σ.Ε.Ε./Σ.Δ.Μ.
Ο Πρόεδροσ

Δημήτριοσ Μαυροματίδησ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

 Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ (με τθν παράκλθςθ θ
παροφςα να κοινοποιθκεί ςτα νομικά πρόςωπα και επιχειριςεισ που είναι υπό
τθν εποπτεία ςασ)
 Περιφζρεια Δυτικισ Μακεδονίασ
 Διμουσ Δυτικισ Μακεδονίασ (με τθν παράκλθςθ θ παροφςα να κοινοποιθκεί
ςτα νομικά πρόςωπα και επιχειριςεισ που είναι υπό τθν εποπτεία ςασ)
 Εποπτεφουςα Επιτροπι ΣΜΕΔΕ
 Πανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ
 ΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ
 ΔΕΤΑ Διμων Δυτικισ Μακεδονίασ
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