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Θέμα : Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ/ΤΑΚ σε επιτροπές διαγωνισμών
για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της από 17/01/2019 με αρ. πρωτ. 131 επισυναπτόμενης
επιστολής του Τμήματος μας στον προκάτοχο σας κ. Χρήστο Σπίρτζη,
υπενθυμίζουμε το σοβαρό πρόβλημα που αφορά την αποζημίωση
εκπροσώπων του ΤΕΕ σε επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων
συμβάσεων.
Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ συμμετέχουν σε πληθώρα επιτροπών και
συμβουλίων της πολιτείας αφιερώνοντας πολύτιμο χρόνο από την
καθημερινότητα τους για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από τους εκπροσώπους
μας, για μη καταβολή αποζημίωσης ή τεράστιες καθυστερήσεις για την
καταβολή της, για διαφόρους λόγους από τους αρμόδιους φορείς.
Δεδομένου ότι η εργασία που οι συνάδελφοι καλούνται να επιτελέσουν
είναι άκρως απαιτητική (περιλαμβάνοντας πολλές συνεδριάσεις και την
κάλυψη μεγάλων χιλιομετρικών αποστάσεων σε ορισμένες περιπτώσεις),
καθίσταται
επιτακτική
η
ανάγκη
της
έγκαιρης
καταβολής
της
αποζημίωσης τους.
Η μη καταβολή της αποζημίωσης σε συνδυασμό με όλες τις
προαναφερθείσες «θυσίες» που πρέπει ο συνάδελφος να κάνει, οδηγούν
σταδιακά στην αποψίλωση του αντίστοιχου μητρώου μελών του ΤΕΕ/ΤΑΚ,
με ορατό τον κίνδυνο να μην μπορεί το Τμήμα να ορίσει εκπρόσωπο
στους προσεχείς διαγωνισμούς και προφανείς δυσμενείς επιπτώσεις για
το δημόσιο συμφέρον.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η αποζημίωση αυτή, η οποία
θεσμοθετήθηκε ολοκληρωμένα με τον Ν.3316/05, δεν καταργήθηκε στη
συνέχεια όπως συνέβη με πολλές άλλες.
Στον προαναφερθέντα νόμο Ν.3316/05 έχει υπογραφεί η προβλεπόμενη
νομοθετική ρύθμιση ΚΥΑ 2/17140/0022, με βάση την οποία προβλεπόταν
οι αμοιβές των μελών στις επιτροπές διαγωνισμών, εντούτοις μέχρι
σήμερα δεν έχει επικαιροποιηθεί με βάση το νέο νόμο 4412/2016.

Για το λόγο αυτό η παραπάνω ΚΥΑ χρησιμοποιείται από ορισμένους μόνο
φορείς για τον καθορισμό του ποσού της αμοιβής των εκπροσώπων μας
στις επιτροπές διαγωνισμού συμβάσεων μελετών, ενώ για τις αντίστοιχες
συμβάσεις για τις επιτροπές διαγωνισμών έργων δεν καταβάλλεται καμία
χρηματική αποζημίωση.
Συμπερασματικά η έλλειψη της αντίστοιχης θεσμικής απόφασης είναι
αυτή που δημιουργεί το πρόβλημα.
Καταλήγοντας σας ζητούμε να μεριμνήσετε ώστε να επικαιροποιηθεί η
ΚΥΑ 2/17140/0022 – ΦΕΚ 192/08.05.2007 και να εκδοθεί σχετική Υπουργική
Απόφαση που να αφορά τις αμοιβές όλων των συναδέλφων που
εκπροσωπούν το ΤΕΕ σε κάθε είδους συλλογικά όργανα.
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Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Συνημμένα:
Το με α.π. ΤΕΕ/ΤΑΚ 131/17.01.2019 έγγραφο μας με θέμα «Αποζημίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε
επιτροπές διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων»
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