ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/73692/0022/2000
"Kαθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού
Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και
εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά∆ραπετσώνας- Kερατσινίου- Περάµατος-Σαλαµίνας"
(Φ.Ε.Κ. 1475/Β/4-12-2000)

OI YΠOYPΓOI
OIKONOMIKΩN- EPΓAΣIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 29 Α του ν.1558/26.7.85 “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα” όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα (ΦEK 137).
2. Tις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 1767/6.4.88 “Συµβούλια Eργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξειςKύρωση της 135 ∆ιεθνούς Σύµβασης Eργασίας” (ΦEK 63/Α/88) ως και τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.
2084/7.10.92 “Aναµόρφωση της Kοινωνικής Aσφάλισης και άλλες διατάξεις” (ΦEK 165/Α/92).
3. Την 10393386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Οικονοµικών "Ανάθεση αρµοδιοτήτων του Υπουργού Οικονοµικών στους Υφυπουργούς Οικονοµικών".
4. Tο γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη για το έτος 2000 σε βάρος
του Oργανισµού Eργατικής Eστίας ύψους 10.240.000 δρχ. εκ των οποίων 8.140.000 δρχ. θα βαρύνουν
τον KAE 264 "Aποζηµίωση συµµετοχής σε συµβούλια και επιτροπές" και 2.100.000 δρχ. θα βαρύνουν
τον KAE 521 "Εισφορές στο ΙΚΑ". Για κάθε επόµενο έτος η δαπάνη θα ανέλθει σε 123.000.000 δρχ. εκ
των οποίων 97.700.000 δρχ. θα βαρύνουν τον KAE 264 και 25.300.000 δρχ. τον ΚΑΕ 521,
αποφασίζουµε:
Kαθορίζουµε από 1.12.2000 την αµοιβή των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του
Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που µετέχουν στις Mικτές Eπιτροπές Eλέγχου για οικοδοµές και
εργοταξιακά έργα και τις Μικτές Επιτροπές Ελέγχου της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Πειραιά ∆ραπετσώνας- Kερατσινίου - Περάµατος - Σαλαµίνας ως ακολούθως:
Α) για τους εκπροσώπους των εργαζοµένων 20.450 δρχ. ηµερησίως και για 7 ώρες εργασίας και
Β) για τους εκπροσώπους του TEE 21.000 δρχ. ηµερησίως και για 7 ώρες εργασίας.
Σε περίπτωση απασχόλησης των µελών των επιτροπών για χρόνο µικρότερο των 7 ωρών η πιο πάνω
αµοιβή µειώνεται αναλογικά.
H αµοιβή αυτή, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του εδ. γ' της παρ. 6 του άρθρου 91 του Ν 2084/7.10.92
“Aναµόρφωση της Kοινωνικής Aσφάλισης και άλλες διατάξεις” (ΦEK 165/A) καταβάλλεται σύµφωνα µε τις
ώρες απασχόλησης που έχουν πιστοποιηθεί από τον οικείο Nοµάρχη (*).
H αµοιβή αυτή θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του Oργανισµού Eργατικής Eστίας.
Στο ποσό αυτό συµπεριλαµβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τους ίδιους τους εργαζόµενους για τους
φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και για όλους τους κλάδους ασφάλισης που υπάγονται λόγω του
επαγγέλµατός τους. Eπί του ποσού αυτού υπολογίζονται και οι αντίστοιχες εισφορές που βαρύνουν ως
εργοδοτική εισφορά τον προϋπολογισµό του Oργανισµού Eργατικής Eστίας.
H απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
(*) έχει τροποποιηθεί µε την απόφαση 2/14590/0022/2002
Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2000

