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Ηράκλειο, 07-02-2019

               Αρ. πρωτ. :

               Σχετ.: οικ.131,231/19

              

             Προς:

       Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης 
υπόψη κας Μαρίας Κοζυράκη
Συντονίστριας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης 
e-mail: ggg@apdkritis.gov.gr

ΘΕΜΑ:  Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη 
δημόσιων συμβάσεων και σε συμβούλια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Κυρία συντονίστρια,

Η Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη με αρ. 390/18 ομόφωνη απόφαση κατά τη συνεδρίασή της 
στις 22-11-2018 αποφάσισε να σας αποστείλει επιστολή προκειμένου να επισημάνει 
σοβαρά θέματα που αφορούν την αποζημίωση εκπροσώπων ΤΕΕ σε επιτροπές 
διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων αλλά και εκπροσώπων στα Συμβούλια 
Αρχιτεκτονικής (ΣΑ), Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) κ.α.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ως τεχνικός σύμβουλος του κράτους στο πλαίσιο του 
σκοπού και του ρόλου του αναλαμβάνει και τη θεσμική υποχρέωση του (Οργανισμός ΤΕΕ: 
ΠΔ295/2002(ΦΕΚ262Α/2002))να : «Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από 
ανάθεση ή αίτηση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς 
φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό, τεχνοοικονομικό, ή 
αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με 
πρωτοβουλία δική του ή έπειτα από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά 
νομοθεσία. Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων φορέων, του 
δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε οριζόμενο εύλογο χρονικό 
διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της αρμοδιότητάς του».

Στα πλαίσια του παραπάνω ρόλου του προβλέπεται και η συμμετοχή εκπροσώπων- 
μελών μας ως μέλη σε επιτροπές διαγωνισμών και σε συμβούλια.

Με την υπ’ αριθμ. 25729/17 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ  
514/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2017, «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών συλλογικών οργάνων που 
συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης») είχε υπογραφεί η 
απαιτούμενη σχετική απόφαση, από τον τότε Υπουργό κ. Σκουρλέτη Παναγιώτη, η οποία 
καθόριζε την αποζημίωση έκαστου ιδιώτη - μέλους των συλλογικών οργάνων που 
συγκροτούνταν με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με εξαίρεση τα 
Συμβούλια Κοινωφελών Περιουσιών, σε τριάντα ευρώ (30€) ανά συνεδρίαση και για έως 
είκοσι (20) συνεδριάσεις που θα πραγματοποιούνταν από τη δημοσίευση της απόφασης 
αυτής μέχρι τις 31.12.2017. 
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Εντούτοις και παρά την ύπαρξη νομοθετικών διατάξεων που επιβάλλουν την καταβολή 
της ως άνω αποζημίωσης, οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ στα παραπάνω αναφερόμενα Συμβούλια 
και Επιτροπές, όπως μας ενημερώνουν δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη νόμιμη 
αποζημίωση.

Κατόπιν των παραπάνω και  έχοντας  επιπλέον υπ’ όψη τους α) Ν. 4254/2015 ΦΕΚ 
514/τ.Α’/16.12.2015 «Αμοιβές  συλλογικών οργάνων», και β) Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/τ.Α’/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), παρακαλούμε αφ’ ενός όπως προβείτε, στις 
απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ρυθμιστεί το ζήτημα  της καταβολής της 
αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών των συλλογικών οργάνων και αφ΄εταίρου όπως 
συστηματικά προβαίνετε εγκαίρως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, σε κάθε 
απαιτούμενη ενέργεια, κατά τα πρότυπα και της ως άνω απόφασης, για την καταβολή των 
προβλεπόμενων αποζημιώσεων  των εκπροσώπων μας σε όλες τις επιτροπές ώστε να 
τηρηθεί η νομιμότητα και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία Συμβουλίων και 
Επιτροπών, όπου συμμετέχουν οι εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, σας ζητούμε όπως εξετάσετε και διεκπεραιώσετε τις καταβολές των 
αποζημιώσεων για τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε επιτροπές διαγωνισμών για 
σύναψη δημοσίων συμβάσεων και δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί για το έτος 2017, βάσει 
και της υπ’αριθμ.  25729/17 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ  514/Υ.Ο.Δ.Δ./18.10.2017).

Επιπλέον, σας γνωστοποιούμε πως το ΤΕΕ/ΤΑΚ με τη με αρ. πρωτ. οικ.231/19 επιστολή 
του στον Υπουργό Εσωτερικών ζητά να εκδόσει άμεσα για το 2018 απόφαση για τον 
‘Καθορισμό αποζημίωσης των ιδιωτών - μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με 
απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης’, αντίστοιχη με την υπ.αρ. 25729/17 
απόφαση. Επιπλέον, τίθεται προς τον Υπουργό το ζήτημα ένταξης της αποζημίωσης σε ένα 
θεσμικό πλαίσιο μόνιμου χαρακτήρα. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Για τη Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΑΚ
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Βρέντζου

Κοινοποίηση:

1. ΤΕΕ
     α. Υπόψη Προέδρου κ. Στασινού
     β. Προεδρείο και μέλη Δ.Ε. 
     γ. Προεδρείο και μέλη ‘’Α’’
2. ΤΕΕ/ Περιφερειακά Τμήματα 

Εσωτερική διανομή

-  Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Μέλη Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Πειθαρχικό Συμβούλιο ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου
-  Εκπρόσωποι παρατάξεων ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Γραφείο μηχανικών
-  Σύλλογοι Μηχανικών



-  Φάκελος Δ.Ε. 22-11-2018 (ΑΔΑ: Ω4ΗΟ46Ψ842-ΤΩΞ)
-  Χρονολογικό Αρχείο
-  Μέλη ΤΕΕ/ΤΑΚ
-  Ιστοσελίδα ΤΕΕ/ΤΑΚ

      
      
                            


