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Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,  
 
Με ην αλωηέξω ζρεηηθό έγγξαθό καο, ζαο έρνκε επηζεκάλεη ην ζέκα ηεο απνδεκίωζεο ηωλ 

εθπξνζώπωλ καο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπιινγηθά όξγαλα κόληκνπ ή πξνζωξηλνύ ραξαθηήξα  

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147Α/8-8-2016) "Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγωλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)" ηόζν ζε Πεξηθεξεηαθό επίπεδν 

όζν θαη ζε επίπεδν ΟΤΑ θαη Επηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ πνπ αλήθνπλ ζηνπο Δήκνπο.  

Γηα ηηο απνδεκηώζεηο απηέο πνπ αθνξνύλ ηνπο ηδηώηεο-κέιε καο, ζα πξέπεη λα ππάξμεη κέξηκλα ώζηε 

λα ηνπο θαηαβάιιεηαη ε απνδεκίωζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηά, όπωο πξνβιέπεηαη από ην 

άξζξν 21 ηνπ Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176Α΄) "Ακνηβέο Σπιινγηθώλ Οξγάλωλ", όπνπ ξεηά αλαθέξεηαη όηη: 

«…Καη’ εμαίξεζε, ζηνπο ηδηώηεο-κέιε ηωλ αλωηέξω ζπιινγηθώλ νξγάλωλ θαζνξίδεηαη 

απνδεκίωζε κε απόθαζε ηνπ θαζ’ ύιελ αξκόδηνπ Υπνπξγνύ, ε νπνία δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηα πελήληα (50) επξώ αλά ζπλεδξίαζε θαη κέρξη πελήληα (50) ζπλεδξηάζεηο 

εηεζίωο…». Η θαηαβνιή ηεο απνδεκίωζεο πξνβιέπεηαη επίζεο θαη από ηελ ζρεηηθή Εγθύθιην 

2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 ηνπ Υπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ.  

Η πξνβιεπόκελε απνδεκίωζε είλαη ε θαη’ ειάρηζηνλ αληαπόδνζε πνπ κπνξεί λα έρεη ν εθάζηνηε 

Μεραληθόο πνπ ζπκκεηέρεη ζηα αλωηέξω ζπιινγηθά όξγαλα, δεδνκέλνπ όηη ην έξγν πνπ θαιείηαη λα 

επηηειέζεη απαηηεί πέξαλ ηωλ εμεηδηθεπκέλωλ γλώζεωλ θαη πνιύ ρξόλν. Ωο εθ ηνύηνπ ζεωξνύκε όηη ε  

θαηαβνιή ηεο απνδεκίωζεο απηήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηδηώηεο- κέιε ηωλ αλωηέξω ζπιινγηθώλ 

νξγάλωλ ζεωξείηαη θαη δίθαηε θαη επηβεβιεκέλε.           

Επηζεκαίλεηαη όηη, ε κε θαηαβνιή ηεο πξνβιεπόκελεο από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία απνδεκίωζεο ζηνπο 

δηθαηνύρνπο ηδηώηεο Μεραληθνύο, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα αλωηέξω ζπιινγηθά όξγαλα, δπζρεξαίλεη ην 

έξγν ηνπ Τερληθνύ Επηκειεηεξίνπ θαζηζηώληαο αδύλαηε ηε ζηειέρωζε ηνπ κεηξώνπ εθπξνζώπωλ 

πνπ θαηαξηίδεηαη γηα ην ζθνπό απηό.    

Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω, παξαθαινύκε εθ λένπ όπωο πξνβείηε ζηηο απαηηνύκελεο ελέξγεηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί άκεζα ε πξνβιεπόκελε Υπνπξγηθή απόθαζε θαη λα ιεθζεί θάζε κέξηκλα από 

κέξνπο ζαο, ώζηε λα είλαη δπλαηόλ λα θαηαβιεζνύλ νη λόκηκεο απνδεκηώζεηο ζηνπο εθπξνζώπνπο 

καο. 
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