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ΘΕΜΑ: Αποζηµίωση Εκπροσώπων ΤΕΕ σε διάφορα Συµβούλια και Επιτροπές. 
 

Σχετ.  

• Αρθρο 21, παρ.1, Ν.4024/2011 (ΦΕΚ. 226, τ.Α) 

• Το µε αρ. πρωτ. 1327/03.07.2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης -  
Γεν. ∆/νση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής - ∆/νση Περιβάλλοντος & 
Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού και τα σε αυτό 
συνηµµένα 

 
 
Αξιότιµοι κύριοι, 

    Όπως σας είναι γνωστό, το ΤΕΕ συµµετέχει, ως θεσµοθετηµένος Τεχνικός 
Σύµβουλος της πολιτείας, µε Εκπροσώπους του σε πολλά συλλογικά όργανα της 
πολιτείας (Συµβούλια και Επιτροπές µελετών και έργων) σε Περιφερειακό επίπεδο αλλά, 
και σε επίπεδο των ΟΤΑ και των Επιχειρήσεων και Οργανισµών που ανήκουν 

στους ∆ήµους βοηθώντας την πολιτεία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση να παίρνει τις 
σωστές αποφάσεις, να ενεργεί µε διαφάνεια, να προστατεύεται το δηµόσιο συµφέρον και 
να διασφαλίζεται το δηµόσιο χρήµα προς όφελος γενικότερα του πολίτη.  

Η συµµετοχή αυτή του ΤΕΕ, που κατακτήθηκε διαχρονικά µέσα από την επιστηµονική 
και κοινωνική του δράση ως Επιστηµονικού Φορέα, εκφράζεται µε τον ορισµό 
εκπροσώπων, κατά κανόνα, ελεύθερων επαγγελµατιών που πλαισιώνουν και λειτουργούν 
τα διάφορα Συµβούλια και τις Επιτροπές.  

Η σοβαρότητα του έργου αλλά και, η συχνότητα των συνεδριάσεων που είναι, εκ των 
πραγµάτων, επιβεβληµένη και, γίνεται πολύ τακτικά σε κάποια από τα Συµβούλια και τις 
Επιτροπές, επιβάλλει να υπάρχει µέριµνα και να καταβάλλεται µια συµβολική αµοιβή 
στους εκπροσώπους του ΤΕΕ και άλλων φορέων που συµµετέχουν, ως ένα ελάχιστο 
αντιστάθµισµα (ηθικό κατά βάση διότι, αποτελεί και κοινωνική προσφορά χάριν δηµοσίου 
συµφέροντος η διαδικασία αυτή εκ µέρους µας) του χαµένου τους χρόνου από τις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες.  

Η αποζηµίωση αυτή είναι και δίκαιη και επιβεβληµένη για την πολιτεία και για 

λόγους αρχής, θα πρέπει να την καταβάλλει. Γι’ αυτό άλλωστε, έχει προβλεφθεί και 
συµπεριληφθεί στο άρθρο 21, παρ.1 του ν.4024/2011 η διάταξη, παρά τη συλλήβδην 
κατάργηση των αµοιβών των µελών των συλλογικών οργάνων, για κατ’ εξαίρεση 
καταβολή αποζηµίωσης στους ιδιώτες – µέλη των συλλογικών οργάνων. 

Επειδή πρόσφατα έχουµε γίνει επανειληµµένα αποδέκτες παραπόνων από τους  
Εκπροσώπους µας για µη καταβολή αποζηµίωσης, για διάφορους λόγους, από τους 



  

Φορείς και Υπηρεσίες που δηµοπρατούν µελέτες στις Επιτροπές Εισήγησης για Ανάθεση 
(ΕΕΑ) των οποίων µετέχουµε σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (µετά και από σχετικό 
αίτηµα του Φορέα δηµοπράτησης), παρακαλούµε, να προβείτε σε άµεση ενηµέρωση 

προς τις Υπηρεσίες στις οποίες προΐστασθε ή (κατά περίπτωση αντίστοιχα) προς 

τους ∆ηµάρχους της Κρήτης και τα Νοµικά Πρόσωπα, ∆ΕΥΑ κλπ που υπάγονται 

στη δικαιοδοσία των ∆ήµων, µε την κοινοποίηση - γνωστοποίηση της παρούσας 
επιστολής ώστε όποιες από τις παραπάνω Υπηρεσίες, Νοµικά πρόσωπα κλπ συστήνουν  
ΕΕΑ, να προβαίνουν πάντα και έγκαιρα σε κάθε κατά το νόµο απαιτούµενη ενέργεια 
ώστε, να καταβάλλουν στο συντοµότερο δυνατό χρόνο τις συµβολικές αποζηµιώσεις 
στους Εκπροσώπους των Φορέων, που είναι καθ’ όλα νόµιµες.  

Είµαστε βέβαιοι ότι, θα υλοποιηθούν τα παραπάνω και δεν θα χρειασθεί να 
επανέλθουµε για να τηρηθεί η ουσία αλλά κυρίως, η νοµιµότητα για την οποία ο Φορέας 
που συστήνει τις επιτροπές είναι υπεύθυνος. 
 
 
  
 

 
 

 

Συνηµµένο: 
• Το µε αρ. πρωτ. 1327/03.07.2013 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης -  Γεν. ∆/νση Χωροταξικής & 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής - ∆/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασµού - Τµήµα Περιβαλλοντικού & Χωρικού 
Σχεδιασµού και τα σε αυτό συνηµµένα 

 

Κοινοποίηση: 
• Πρόεδρο ΤΕΕ 

• Πρόεδρο Α/πείας ΤΕΕ 

• ΠΤ ΤΕΕ 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
• Γραφείο Μηχανικών 
 
 
 
 



  



  



  



  



  



  



  



  



  

 
 
 
 



  

 
 
 


