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ΘΕΜΑ: «Αμοιβές εκπροσώπων ΤΕΕ σε Επιτροπές Εισήγησης για ανάθεση μελετών» 
 

Κύριοι,  
 το τελευταίο διάστημα γινόμαστε αποδέκτες παραπόνων από Εκπροσώπους μας, που συμμετέχουν 
σε Επιτροπές Εισήγησης για ανάθεση μελετών, για μη καταβολή της αποζημίωσής τους από τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες, στις οποίες τους ορίζουμε.  
 Το φαινόμενο αυτό παίρνει ολοένα μεγαλύτερες διαστάσεις και μάλιστα σε μία δυσχερή οικονομική 
περίοδο για όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα για τον κλάδο των Μηχανικών, που έχει πληγεί σημαντικά από την 
οικονομική κρίση. Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι ακόμη και αυτή η μικρή αποζημίωση, που προβλέπεται από τον 
Ν.3316/22.2.2005 του άρθρου 21 παρ.5, σύμφωνα με την οποία «Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίζονται οι αμοιβές των 
μελών των Επιτροπών Διαγωνισμού και του γραμματέα αυτών», είναι ζωτικής σημασίας για τους Μηχανικούς – 
Εκπροσώπους μας.  Επισημαίνουμε, επίσης, ότι για τους Εκπρόσωπους μας προβλέπεται αποζημίωση, βάσει 
και των διατάξεων του Ν. 4024/2011 του άρθρου 21 «Αμοιβές Συλλογικών Οργάνων», όπου ρητά 
αναφέρεται ότι «Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, 
ομάδες εργασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του 
κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή 
απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους. Κατ’ εξαίρεση, 
στους ιδιώτες-μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ’ 
ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση 
και μέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως».  
 Οφείλουμε δε να προσθέσουμε, ότι η εργασία για τα μέλη των συγκεκριμένων Επιτροπών είναι 
αυξημένων ευθυνών, απαιτεί την αφιέρωση πολλών εργατοωρών και σε συνδυασμό με τη μη καταβολή της 
αποζημίωσης στους δικαιούχους καθίσταται ανέφικτη η συγκρότησή τους.  
 Ως εκ τούτου για τους προαναφερόμενους λόγους, θα σας παρακαλούσαμε, να προβείτε στις 
δέουσες ενέργειες, προκειμένου να καταβληθούν οι νόμιμες αποζημιώσεις στους Εκπροσώπους μας. 
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