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ΘΕΜΑ: Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται 

με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΧΕΤ.: α) Η από 29-01-2019 επιστολή σας
β) Η με αρ. πρ. 69688/3-12-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών 

συλλογικών οργάνων που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης»

              Σε απάντηση της από 29-01-2019 επιστολής σας, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄ αρ. 
               69688/3-12-2018 ΚΥΑ «Καθορισμός αποζημίωσης των ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων    

που συγκροτούνται με απόφαση Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης» 
(ΦΕΚ/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./728/07.12.2018)  .

              Η  εν λόγω απόφαση συνυπογράφεται από τον Υπουργό Οικονομικών σύμφωνα με το  άρθρο 40 
του ν.849/1978 «Περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής 
αναπτύξεως της Χώρας»(Α΄232) και το άρθρο 8 του ν.2129/1993 «Αύξηση συντάξεων και άλλες 
διατάξεις»(Α΄57), ώστε να ισχύει αναδρομικώς από 01.01.2018 μέχρι τις 31.12.2018,  προκειμένου 
να αποζημιωθούν οι ιδιώτες-μέλη για τον αριθμό των συνεδριάσεων  καθ΄όλη τη διάρκεια του 
έτους.
             Όσον αφορά την μη έκδοση της Απόφασης σε ετήσια βάση, σας γνωρίζουμε ότι αυτό δεν 
είναι δυνατόν, διότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις πρέπει να εκδίδουν αποφάσεις δέσμευσης 
πίστωσης, οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την έκδοση της προβλεπόμενης στο άρθρο 21 
παρ. 1 του ν. 4354/2015 απόφασης, για την αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων.     
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