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ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ταχ. Δ/νση  :  Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ.  : 15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες :  Κλεονίκη Αρδίτσογλου
Τηλέφωνα  :  2103725771
Εmail                  : pexo@attica.gr

            Ν. Ψυχικό,        11 -03-2021

ΠΡΟΣ: 1. Προέδρους των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ 
και Β΄όλων των Π.Ε. (για τα έτη 
2019-2020)

          2. Προέδρους Σ.Α. όλων των Π.Ε. 
(για τα έτη 2019-2020)

             Κοιν : Ως πίνακας κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ : Δαπάνη αποζημίωσης ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων αρμοδιότητας μας για το 
έτος 2020 (από 13-03-2020 εώς 31-12-2020), καθώς και για τα προηγούμενα έτη 2017 (από 18-
10-2017 εώς 31-12-2017), 2018 (από 09-08-2018 έως 31-12-2018) και 2019 (από 04-07-2019 έως  
31-12-2019).

Σχετ. (α) Το με αρ.πρωτ. 9437/27-01-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού της Α.Δ.Α., σχετικά 
με αποζημίωση ιδιωτών – μελών συλλογικών οργάνων για το έτος 2020, αλλά και για τα 
προγενέστερα έτη 2017,2018 και 2019.
(β) H με αρ.πρωτ. 17196/10-03-2020 απόφαση Υφυπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 178/ΥΟΔΔ/13-03-
2020) για καθορισμό ύψους αποζημίωσης 30 ευρώ ανά συνεδρίαση και για μέγιστο αριθμό 20 
συνεδριάσεων 
(γ) Η με αριθ.πρωτ. 13897/1668/17-02-2020 απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α. (ΑΔΑ: 6ΜΔΨΟΡ1Κ-
ΜΡ2) για δέσμευση πίστωσης ύψους 46500 ευρώ για πληρωμή δαπάνης καταβολής 
αποζημίωσης ιδιωτών – μελών Σ.Ο. οικονομικού έτους 2020 (ΑΔΑ: 6ΜΔΨΟΡΙΚ-ΜΡ2).
(δ)Τα με αρ.πρωτ. 77890/3534/11-09-2019, 94461/4176/3-10-2019, 43150/2301/09-06-2020, 
25268/1240/3-06-2020,  44934/2363/15-06-2020, 77096/3875/28-09-2020 και 3480/18-01-2021 
έγγραφά μας.

 Σε συνέχεια των (δ) σχετ. εγγράφων μας και μετά το (α) σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Οικονιμικού 
της Α.Δ.Α. , που αφορά στην αποζημίωση των ιδιωτών – μελών των συλλογικών οργάνων ( Σ.Α. 
και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) για το έτος 2020, μετά τις (β) και (γ) σχετ. αποφάσεις , αλλά και για τα 
προγενέστερα έτη 2017, 2018 και 2019, , σας γνωρίζουμε τα κάτωθι: 

1. Μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός της έλλειψης γνωστικού αντικειμένου ( οικονομικής 
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φύσης) από το διοικητικό και τεχνικό δυναμικό της υποστελεχωμένης Υπηρεσίας 
μας,καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια, ώστε να συγκεντρώσουμε τα δικαιολογητικά από δέκα έξι 
(16) συλλογικά όργανα, σύμφωνα με τις τελικές οδηγίες που είχαν δοθεί με το αρ. πρωτ. οικ. 
66831/6622/03-07-2019 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Δ/νσης 
Οικονομικού, για τα έτη 2017-2018, αντιμετωπίζοντας τις αντιδράσεις των ιδιωτών – μελών για 
την επιπλέον υποχρέωσή τους σε υποβολή δήλωσης «πόθεν έσχες», χωρίς αντίστοιχη αμοιβή για 
το σύνολο των συνεδριάσεων που είχαν συμμετάσχει από το 2012 μέχρι 30-12-2019. 

Όσον αφορά στην αποζημίωσή τους κατά τα έτη 2017-2018,  υπενθυμίζουμε τα κάτωθι: 
Με σχετικά έγγραφά τους οι Πρόεδροι των συλλογικών οργάνων απέστειλαν από το 

Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2019, συμπληρωμένους πίνακες και τιμολόγια, πλην όμως, 
κατά τον αρχικό έλεγχο αυτών από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκαν προβλήματα. 

Μετά από επικοινωνία με τους τότε Προέδρους των συλλογικών οργάνων διορθώθηκαν 
από ορισμένους οι πίνακες για την αποζημίωση των ιδιωτών- μελών  τους κατά τα έτη 2017-2018. 

Μετά από επανέλεγχο τα προβλήματα που εξακολουθούν να υφίστανται είναι τα κάτωθι:
 Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΠΕ Δυτικής Αττικής απέστειλε λάθος καταστάσεις και δεν έχει 

διαβιβάσει τιμολόγια
 Στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΠΕ Βορείου και Νοτίου Τομέα Αθηνών, δεν έχουν προσκομιθεί όλα 

τα τιμολόγια.
 Στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΠΕ Ανατ.Αττικής & Δυτ.Τομέα Αθηνών έχουν προσκομισθεί 

τιμολόγια ορισμένων μελών με λάθος αριθμό συνεδριάσεων .
 Τα Σ.Α. Βορείου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, Ανατολικής και Δυτικής Αττικής 

απέστειλαν ομοίως λάθος καταστάσεις , με αντίστοιχα λάθος τιμολόγια.
 Επίσης, δεν έχουν αποσταλεί όλα τα τιμολόγια από το Σ.Α. ΠΕ Πειραιά,Δυτικού 

Τομέα και Βορείου Τομέα, ενώ κάποια έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά και δεν φέρουν 
υπογραφή του μέλους – ιδιώτη. Τέλος από το Σ.Α. ΠΕ Ανατ.Αττικής δεν έχουν 
διαβιβάσει αντίγραφα των πρώτων σελίδων των πρακτικών.

Δυστυχώς λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας καθυστέρησε ο 
επανέλεγχος και οι απαιτούμενες διορθώσεις εκ μέρους ορισμένων Προέδρων των παλαιών 
συλλογικών οργάνων ( έχουν συγκροτηθεί εκ νέου τα Σ.Α. και τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και η Υπηρεσία 
μας δεν υπενθύμισε την υποχρέωση αποστολής στοιχείων για το 2019, θέτοντας ως 
προτεραιότητα την προώθηση των ορθών δικαιολογητικών και τη διόρθωση των υπολοίπων 
στοιχείων για τα έτη 2017-2018.

Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι στο επόμενο δίμηνο θα προωθηθεί η 
αποζημίωση των ιδιωτών μελών των ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών,Πειραιά & 
Νήσων,καθώς και των Σ.Α. Κεντρικού και Νοτίου Τομέα Αθηνών και Νήσων, πλέον μέσω της 
ηλεκτρονικής διακίνησης δαπανών, που αποτελεί άλλη μια δυσκολία σε μη οικονομολόγους.

Από τη Δ/νση Οικονομικού της Α.Δ.Α. έχουν ήδη εξασφαλισθεί πιστώσεις για την 
αποζημίωση των μελών για τα έτη 2017-2018 με τις με αρ. Α/Α 160 (αρ. πρωτ. 8586/26-01-
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2021), Α/Α 161 (αρ. πρωτ. 8546/26-01-2021,) αποφάσεις Συντονιστή Α.Δ.Α. (ΑΔΑ  
ΨΡΜΡΟΡ1Κ-ΡΝΗ, 9ΟΒΨΡ1Κ-Δ6Ι,  αντίστοιχα ).

2. Με το αρ. πρωτ. 44934/2363/15-06-2020 έγγραφό μας, που κοινοποιήθηκε και στους 
Προέδρους των Σ.Α. και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. , με συνημμένα το με αρ.πρωτ.οικ.66831/6622/03-07-
2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού, καθώς και τα (β) και (γ) σχετ., ζητήθηκε σε 
συνεργασία με τους παλαιούς Προέδρους και γραμματείς, να αποστείλλουν τα 
̈̈απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά , των παρ. 1,2,3,5,6,7 του ως άνω εγγράφου, 
δημιουργώντας φάκελο ανά δικαιούχο για αποζημίωση των μελών που συμμετείχαν σε 
συνεδριάσεις από 04-07-2019 εώς 31-12-2019, προκειμένου στη συνέχεια η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση να προωθήσει αυτούς για την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
πληρωμής.
Επειδή μέχρι σήμερα δεν έχουν αποσταλεί τα ως άνω και επειδή επίσης έχουν 
εξασφαλιστεί και δεσμευτεί πιστώσεις για τις αποζημιώσεις του έτους 2019 με την Α/Α 
162 (αρ.πρωτ. 8590/26-01-2021) απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α.  (ΑΔΑ: Ψ0Ε7ΟΡΙΚ-5ΚΖ), 
παρακαλούμε για την ΑΜΕΣΗ αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων.

3. Τέλος, θα πρέπει να αποσταλούν στοιχεία και για τις συνεδριάσεις του έτους 2020 ( από 
13-03-2020 έως 31-12-2020), προκειμένου αρχικά να εξασφαλιστούν και δεσμευτούν 
πιστώσεις και για το έτος αυτό στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021.

          Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και επιπλέον στοιχεία.
 
            ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :
Τα με αρ.πρωτ. 9437/27-01-2021 και 
οικ.66831/6622/03-07-2019 έγγραφα 
Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Α.
                                                                                                         Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
                                                                                 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

                                                                                 
                                                                                                ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ                                                                                                 
 

                                                                                    
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ , Βρυσακίου 15 & Κλάδου , 105 55 ΑΘΗΝΑ ( e-mail : info@sadas-pea.gr )

( για ενημέρωση των μελών – εκπροσώπων του)

2. TEE Νίκης 4, 105 63 ΑΘΗΝΑ (e-mail ekprosopisis@central.tee.gr)

( για ενημέρωση των μελών – εκπροσώπων του)

3. Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών , Ακαδημίας 60 106 79 ΑΘΗΝΑ (e-mail dsa@forthnet.gr)

mailto:info@sadas-pea.gr
mailto:ekprosopisis@central.tee.gr
mailto:dsa@forthnet.gr
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( για ενημέρωση των μελών – εκπροσώπων του)

4. Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά ,Ηρώων Πολυτεχνείου 47 185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ (e- mail 

secretary@dspeiraia.gr)

( για ενημέρωση των μελών – εκπροσώπων του)

5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 

Δ/νση Οικονομικού / Τμήμα Προϋπολογισμού, Δημ/κων Αναφορών & Πληρωμών 

Κατεχάκη 56 Αθήνα.

                                                                                            
Ε.Δ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Γραφείο Συντονιστή 
3. Γεν. Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ
4. Γεν.Δ/ντη Εσωτ. Λειτουργίας
5. κ. Κλεον. Αρδίτσογλου

mailto:secretary@dspeiraia.gr
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