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Ταχ. Δ/νση  :  Λ. Μεσογείων 239
Ταχ. Κωδ.  : 15451 Ν. Ψυχικό
Πληροφορίες     :  Κλεονίκη Αρδίτσογλου
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 Εmail                : pexo@attica.gr

           Ν. Ψυχικό,              02 -04-2021 
           Αρ. εισερχ.Πρωτ. 33622,33621

ΠΡΟΣ: ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ , Βρυσακίου 15 & Κλάδου , 105 

55 ΑΘΗΝΑ ( e-mail : info@sadas-pea.gr )

   Κοιν : Ως πίνακας κοινοποιήσεων

ΘΕΜΑ : Αποζημίωση ιδιωτών – μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) 

Σχετ. (α) Το με αρ. πρωτ. 66435/22-03-2021 έγγραφό σας προς ανώτερες αρχές και προς τον Συντονιστή 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

           (β) Τα με αρ.πρωτ. 68321/3045/16-07-2019, 77890/3534/11-09-2019, 94461/4176/3-10-2019,  
25268/1240/3-06-2020, 43150/2301/09-06-2020, 44934/2363/15-06-2020, 77096/3875/28-09-2020, 
3480/18-01-2021 και 28996/11-03-2021 έγγραφά μας, που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στο Σύλλογό 
σας σχετικά με το θέμα.

Σε απάντηση του (α) σχετικού εγγράφου σας, που αφορά στην αποζημίωση των  εκπροσώπων του 
ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ - μελών των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) που ορίστηκαν , μετά από δική σας πρόταση, με 
αποφάσεις Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 389/ΥΟΔΔ/07-08-2017 και ΦΕΚ 
124/Υ.Ο.Δ.Δ. /20-02-2020) και σε συνέχεια των (β) σχετ. εγγράφων μας , σας γνωρίζουμε επιπρόσθετα τα 
κάτωθι :

1.Η Υπηρεσία μας έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία δημιουργίας των φακέλων αποζημίωσης 
ιδιωτών - μελών  για τα έτη 2017-2018 εκείνων των Σ.Α. και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., που οι Πρόεδροί τους έχουν 
αποστείλει μέχρι σήμερα διορθωμένα τα δικαιολογητικά, ώστε στη συνέχεια να προβεί στην ηλεκτρονική 
διακίνηση των δαπανών , που εφαρμόζεται από 01-01-2021 και στη διαβίβαση των φακέλων  στην 
αρμόδια Δ/νση Οικονομικού της Α.Δ.Α. 

Συγκεκριμένα θα προωθηθούν για πληρωμή αρχικά οι φάκελοι των κάτωθι συλλογικών οργάνων 
για τα έτη 2017-2018:

Σ.Α. Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νήσων
ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιά και Νήσων

 Επίσης , όπως γνωρίζετε, με το με αρ. πρωτ. 28996/11-03-2021 έγγραφό μας , το οποίο   
κοινοποιήθηκε στο Σύλλογό σας και σε όλους τους φορείς που εκπρόσωποί τους συμμετέχουν στα 
συλλογικά αυτά όργανα, ζητήθηκε εκ νέου από τους Προέδρους των Σ.Α. και ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. να διορθώσουν τα 
προβλήματα που είχαν εντοπισθεί και δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσταλεί διορθωμένα στην Υπηρεσία 
μας, όσον αφορά στην αποζημίωση των ιδιωτών - μελών κατά τα έτη 2017-2018, που αφορούν στα κάτωθι 
συλλογικά όργανα:

 Το ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΠΕ Δυτικής Αττικής απέστειλε λάθος καταστάσεις και δεν έχει διαβιβάσει 
τιμολόγια

mailto:info@sadas-pea.gr


Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 60671017ac70e7679871d35b στις 02/04/21 16:20
2

 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 το Σ.Α. ΠΕ Ανατ.Αττικής δεν έχει διαβιβάσει αντίγραφα των 
πρώτων σελίδων των πρακτικών.
 

Επίσης σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. 44934/2363/15-06-2020 εγγράφου μας και επειδή μέχρι 
σήμερα δεν έχουν αποσταλεί δικαιολογητικά για την αποζημίωση του έτους 2019, ενώ  έχουν 
εξασφαλιστεί και δεσμευτεί οι αντίστοιχες πιστώσεις με την Α/Α 162 (αρ.πρωτ. 8590/26-01-2021) 
απόφαση Συντονιστή Α.Δ.Α.  (ΑΔΑ: Ψ0Ε7ΟΡΙΚ-5ΚΖ), παρακαλέσαμε  για την ΑΜΕΣΗ αποστολή των 
απαιτούμενων στοιχείων για το 2019 , καθώς και για την αποστολή στοιχείων 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.

Μετά τα ανωτέρω, δεν αποδεχόμαστε τις εκφράσεις του (α) σχετ. εγγράφου σας «... η διοίκηση 
αρνήθηκε να προβεί στη νόμιμη αποζημίωση....», «...η ΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
«αγνοεί» συστηματικά την ανάληψη των υποχρεώσεών της ....και κωλυσιεργεί προβάλλοντας 
δικαιολογίες...», ιδιαίτερα επειδή από πληροφορίες μας δεν έχουν αποζημιωθεί οι ιδιώτες – μέλη των Σ.Α. 
των άλλων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, που πολλές φορές μετακινούνται εκτός έδρας για να 
συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις ( πρόσφατα λάβαμε ηλεκτρονικό μήνυμα ιδιώτη από τη Λέσβο που ζητά 
ενημέρωση για τις ενέργειές μας , προκειμένου να βοηθηθεί η αντίστοιχη Α.Δ.). 

Όσον αφορά, δε, στις  διαμαρτυρίες ορισμένων μελών Σ.Α., όπως έχετε ενημερωθεί με 
κοινοποιήσεις των εγγράφων απαντήσεών μας προς τρία μέλη σας , για το μεν μέλος του Σ.Α. Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής «...ο τότε Πρόεδρος και γραμματέας του Σ.Α. Π.Ε. Δυτ. Αττικής , πρέπει να στείλουν εκ νέου τις 
καταστάσεις των ετών 2017 – 2018 (εις τριπλούν) ορθά συμπληρωμένες για όλα τα μέλη...» , το μέλος του 
Σ.Α. Π.Ε. Πειραιά κατά το χρονικό διάστημα 2015-2017 δεν μπορεί να αποζημιωθεί , χωρίς νομοθετική 
ρύθμιση, ενώ το μέλος του Σ.Α. Π.Ε. Κεντρικού Τομέα θα αποζημιωθεί άμεσα , καθόσον τα δικαιολογητικά 
του εν λόγω συμβουλίου είναι πλέον ορθά. 

2. Όσον αφορά στη διαμαρτυρία των ιδιωτών- μελών για «μη πληρωμή τους για το σύνολο των 
συνεδριάσεων , στις οποίες συμμετέχουν καθ΄όλο το έτος» , σας επαναλαμβάνουμε ότι η  δυσλειτουργία 
που έχει παρατηρηθεί οφείλεται αρχικά στην ακολουθούμενη διαδικασία συγκέντρωσης από το 
Υπουργείο Εσωτερικών κατ΄έτος οικονομικών στοιχείων από όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της 
χώρας και στη συνέχεια έκδοσης από τον οικείο Υπουργό σχετικής απόφασης για καθορισμό του ύψους 
της αποζημίωσης ανά συνεδρίαση για κάθε ιδιώτη- μέλος συλλογικού οργάνου των Α.Δ. . Προς το παρόν 
και οι τέσσερις  εκδοθείσες Υ.Α.  για τα έτη 2017, 2018, 2019 και 2020 (ΦΕΚ 514/ΥΟΔΔ/18-10-2017, 
728/ΥΟΔΔ/07-12-2018, 780/ΥΟΔΔ/26-09-2019, ΦΕΚ 178/ΥΟΔΔ/13-03-2020) καθόρισαν το ίδιο ποσό 
αποζημίωσης (30 ευρώ/ συνεδρίαση), πλην όμως είχαν περιορισμένο  χρονικό διάστημα ισχύος δηλ. 
για συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν από 18-10-2017 έως 31-12-2017, από 09-08-2018 εώς 31-12-
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2018 , από 04-07-2019 έως 31-12-2019 και από 13-03-2020 έως 31-12-2020. 

Επ΄αυτού έχουμε ήδη προτείνει με το με αρ. πρωτ. 94461/4176/03-10-2019 έγγραφό μας προς το 
Συνήγορο του Πολίτη, που κοινοποιήθηκε σε σας και στο Τ.Ε.Ε. , την ανάγκη λήψης πρωτοβουλίας για 
νομοθετική ρύθμιση με αναδρομική ισχύ για πληρωμή των αμοιβών αυτών από το Πράσινο Ταμείο 
(αντί του Κρατικού Προϋπολογισμού) με σταθερή αμοιβή ανά συνεδρίαση, ώστε να μην απαιτείται κατ’ 
έτος έκδοση υπουργικής απόφασης που περιορίζει την αποζημίωση μόνο για λίγους μήνες 
συνεδριάσεων το χρόνο , αλλά και με συντομότερη και απλούστερη διαδικασία πληρωμής.

          
           Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για διευκρινήσεις και συνεχή ενημέρωση.
 
                                                                                                                            ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ  ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ Α.Δ.Α. 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ                                                                     

                                                                                                    
                                                                                                                                  ΚΛΕΟΝΙΚΗ ΑΡΔΙΤΣΟΓΛΟΥ
                                                                                                                                  ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ:

1. Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ 

(e-mail:gramchora@ypen.gr)

(με συνημμένα τα (β) σχετ. έγγραφά μας)

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

    
                                                                                       
Ε.Δ

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Γραφείο Συντονιστή 
3. Γεν. Δ/ντρια ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ
4. Γεν. Διευθυντή Εσωτερικής Λειτουργίας
5. Δ/νση Οικονομικού Α.Δ.Α.
6. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.
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