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Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ.
Βελόπουλος, για τα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας πληροφορούμε τα εξής:
Ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου
(Ν.Π.Ι.Δ.), Δημοσίου Συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι
εννεαμελές (9), σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4492/2017 (Α΄156). Οι θέσεις του
Προέδρου, των δύο Αντιπροέδρων καθώς και του Γενικού Διευθυντή, είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης, σύμφωνα με τον ν. 2637/1998 (Α΄200), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται από τις παρακάτω αποφάσεις:
α) των Υπουργών Οικονομικών και Γεωργίας με
• αριθ. 2/2172/0022/11-01-2000 (Β΄ 32/19-01-2000), με την οποία
καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
• αριθ. 2/2175/0022/11-01-2000 (Β΄ 32/19-01-2000), με την οποία
καθορίζονται οι αποδοχές των Αντιπροέδρων Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
• αριθ. 2/547/0022/2000 (Β΄ 32/19-01-2000), με την οποία καθορίζονται οι
αποδοχές του Γενικού Διευθυντή Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
β) του Γενικού Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών
και του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Γεωργίας με αριθ. 2/546/0022/13-012000 (Β΄51/25-01-2000) με την οποία καθορίζονται οι αποδοχές για όλα τα μέλη
του Δ.Σ. Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Επισημαίνεται ότι, οι αποδοχές που αναφέρονται στις προαναφερόμενες αποφάσεις
υπέστησαν μειώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3833/2010, 3845/2010,
4093/2012 και 4354/2015 και διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:
ΜΗΝΙΑΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ
(ΜΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ)
(€)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

4.235,83

ΕΞΟΔΑ
ΑΜΟΙΒΗ Δ.Σ.
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
(€)
(€)
423,58

58,70
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ΣΥΝΟΛΟ
(ΜΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ)
(€)
4.631,00

-2-

(πλαφόν έως
4.631,00€)

(ποσό
(δεν χορηγείται
μειωμένο κατά λόγω πλαφόν)
28,41 λόγω
πλαφόν)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

3.176,87

211,79

58,70

3.447,36

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

2.541,50

169,44

58,70

2.769,64

Οι εν λόγω αποδοχές υπόκεινται σε παρακράτηση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών,
σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και σε
εισφορές υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.
Ως προς την αμοιβή ύψους 58,70 € των λοιπών πέντε (5) μελών του Δ.Σ. του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., σημειώνεται ότι αυτή είναι ακαθάριστη και ανά συνεδρίαση,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πέραν αυτής ουδεμία άλλη αποζημίωση
καταβάλλεται για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., οι οποίες δεν
ξεπερνούν, βάσει των στοιχείων της τελευταίας 5ετίας, τις 10 ανά έτος. Υπερωριακή
αμοιβή και παροχές σε είδος δεν προβλέπονται και δεν χορηγούνται.
Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, στα πλαίσια συμβάσεων με τις εταιρίες ΟΤΕ και
COSMOTE, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έχει συμβόλαιο που χρησιμοποιείται για την
επικοινωνία μεταξύ των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων, των Περιφερειακών
Διευθύνσεων και της Διοίκησης του Οργανισμού, προκειμένου να διευθετούνται
άμεσα όποια ζητήματα προκύπτουν, ανάγκη που προκύπτει κυρίως λόγω του
γεγονότος ότι ο Οργανισμός διατηρεί Γραφεία Πανελλαδικά. Τα μέλη της Διοίκησης
και οι Διευθυντές στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας
υπογράφουν και ατομικά συμβόλαια με τον πάροχο και οποιαδήποτε χρέωση πλέον
της υπηρεσιακής επικοινωνίας που έχει αποφασιστεί να χορηγηθεί από τη Διοίκηση
του Οργανισμού επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνον τους ιδίους.
Ως προς τα οδοιπορικά και τα λοιπά εκτός έδρας έξοδα της Διοίκησης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. (Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού Διευθυντή), αυτά καθορίζονται
από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν.
4336/2015 (Α΄94). Ειδικότερα, τα μέλη της Διοίκησης του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
δύνανται να πραγματοποιήσουν συνολικά έως εξήντα (60) ημέρες εκτός έδρας
μετακινήσεις ετησίως, έκαστος. Ως ημερήσια αποζημίωση λαμβάνουν για τις
αυθημερόν μετακινήσεις εσωτερικού 10,00 €, για τις μετακινήσεις με
διανυκτέρευση 40,00 € και για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό 100,00 €. Τα λοιπά
έξοδα κίνησης καταβάλλονται και αυτά βάσει του ανωτέρω νόμου και οι εγκρίσεις
για τις εν λόγω μετακινήσεις χορηγούνται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
MAVROUDIS VORIDIS
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1. Υπουργείο Οικονομικών
- Γραφείο κ. Υπουργού
2. Βουλευτή κ. Κ. Βελόπουλο
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