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ΘΕΜΑ: ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ
Το ∆.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. µε την υπ’ αριθµο Α-3i απόφαση της 181ης συνεδρίας του, αποφάσισε µετά από εισήγηση του ∆ιευθυντή
∆ιοικητικού κ. Μ. Παπαδάκη περί µη ύπαρξης νοµιµοποιητικής βάσης, την αναστολή πληρωµής των εξόδων κίνησης για όλο το
προσωπικό του Κέντρου. Η εισήγηση του κ. Παπαδάκη στηρίχθηκε σε ανεπίσηµες πληροφορίες για απόρριψη από το Ελεγκτικό
Συνέδριο της αίτησης ανάκλησης πράξεως που κατέθεσε ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ωστόσο οι βασικοί ισχυρισµοί του Ελεγκτικού Συνεδρίου για
την απόρριψη του χρηµατικού εντάλµατος της µισθοδοσίας µε τα έξοδα κίνησης βασίζονται στο Νόµο 2685/1999 περί εξόδων
κίνησης των δηµοσίων υπαλλήλων και το άρθρο 30 του «µνηµονιακού» νόµου 4024/11.
Α. Ο νόµος 2685/1999, αφορά περιπτώσεις που δεν έχει γίνει µεταφορά έδρας και επιπλέον είναι προγενέστερος του νόµου
3075/2002 (παρ. 6, του άρθρου 7), βάσει του οποίου καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Συνεπώς ο νόµος που µας
αφορά είναι ο ειδικός και µεταγενέστερος 3075/2002. Επιπλέον, αν δεχτούµε πως υπάρχει πρόβληµα µε την καταβολή των εξόδων
κίνησης σύµφωνα µε το νόµο 2685/1999, αυτό υφίσταται από το 2002 και όχι από το 2011 που το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε την
καταβολή τους, µε ότι αυτό συνεπάγεται για το διάστηµα από το 2002 µέχρι το 2011 (επιστροφή καταβληθέντων εξόδων κίνησης, ή
άλλες συνέπειες)
Β. Ο «µνηµονιακός» νόµος 4024/2011 αφορά µεταξύ άλλων και την περικοπή εξόδων κίνησης που δίνονται ανεξάρτητα από τη
µετακίνηση των υπαλλήλων, δηλαδή ως επίδοµα. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, για να τεκµηριώσει ότι τα έξοδα κίνησης του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
δίνονταν ως επίδοµα, αναφέρεται στο γεγονός ότι καταβάλλονταν και κατά την περίοδο της κανονικής αδείας. Αυτό αφορά τους 99
εργαζόµενους που περιλαµβάνονται στη λίστα του συγκεκριµένου εντάλµατος πληρωµής. Για τους εργαζόµενους στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Κρήτης και τους συµβασιούχους ορισµένου χρόνου στην Ανάβυσσο, ο ισχυρισµός αυτός δεν ισχύει διότι αυτά καταβάλλονταν µόνο
για τις πραγµατικές µετακινήσεις και όχι κατά την περίοδο της άδειας ή οποιασδήποτε άλλης απουσίας.
Επιπλέον το πεδίο εφαρµογής του άρθρου 30, παρ. 1 του νόµου 4024/2011 εναπόκειται στις κατά περίπτωση υπηρεσίες καθώς
και στον ερµηνευτή του νόµου να το εξειδικεύσει. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την περίπτωση του υπ΄ αριθµό Γ32/458/11-12-12
εγγράφου του Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµοτεχνικών Υπηρεσιών του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. ο οποίος έκρινε πως «Η καταβολή επιδόµατος
εξόδων κίνησης που προβλέπονται από τους Νόµους 2008/1992 & 2079/1992 (άρθρα 38 και 14 αντίστοιχα), αφορούν περιπτώσεις
υπαλλήλων οι µετακινήσεις των οποίων είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την εκτέλεση σκοπών της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν. Οι
ως άνω µετακινήσεις είναι πραγµατικές και η κάθε µετακίνηση πιστοποιείται από βεβαίωση της προϊστάµενης αρχής στην οποία
υπηρετεί ο υπάλληλος. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4024/2011 «καταργούνται τα έξοδα κίνησης, εφόσον τα
έξοδα αυτά καταβάλλονταν ανεξαρτήτως της µετακίνησης του υπαλλήλου». Εποµένως οι διατάξεις των ως άνω Νόµων δεν
εµπίπτουν στα καταργούµενα, από το άρθρο 30 του Ν. 4024/2011, έξοδα κίνησης». Κατά τον ίδιο τρόπο και ο τότε Προϊστάµενος
Οικονοµικού του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κ. Α. Αργυρίου έκρινε πως έξοδα κίνησης συνδέονται ευθέως µε τη µετακίνηση του υπαλλήλου και
προφανώς συνεχίζουν να καταβάλλονται. ∆ιαφορετική παραδοχή δηµιουργεί δυσµενή µεταβολή στους όρους παροχής υπηρεσιών
εργασίας των εργαζοµένων στο ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Συνεπώς και δεδοµένου ότι ο Νοµικός Σύµβουλος του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. κ. ∆ένδιας δήλωσε, σε επικοινωνία που είχε µε τον
Αναπληρωτή Γραµµατέα του Συλλόγου µας γι’ αυτό το θέµα, πως συµφωνεί µε την παραπάνω τεκµηρίωση και σε ενδεχόµενη
αίτηση ανακοπής της απόφασης του Παρέδρου το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. θα κινηθεί ακριβώς σε αυτή τη γραµµή, προτείνουµε να
επανέλθουν τα έξοδα κίνησης µε την ίδια µορφή και προϋποθέσεις που καταβάλλονταν, άµεσα και αναδροµικά από την ηµεροµηνία
που κόπηκαν µε την υπ’ αριθµο Α-3i απόφασης της 181ης συνεδρίας του ∆.Σ. του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
Για τους παραπάνω 99 υπαλλήλους του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. που αφορά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να αρχίσει άµεσα η
καταβολή των εξόδων κίνησης µε τον ίδιο τρόπο και προϋποθέσεις που θα συνεχίσει (σύµφωνα µε την παραπάνω πρότασή µας) και
για τους υπόλοιπους εργαζόµενους. ∆ηλαδή να καταβάλλεται για κάθε ηµέρα πραγµατικής µετακίνησης και όχι για την περίοδο
αδείας ή οποιασδήποτε άλλης απουσίας καθώς αυτός είναι ένας από τους βασικούς ισχυρισµούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη µη
έγκριση του εντάλµατος πληρωµής των εξόδων κίνησης. Παράλληλα να εξεταστεί η υποβολή νέου εντάλµατος πληρωµής των εξόδων
κίνησης συνοδευόµενο µε βεβαίωση του Οικονοµικού Υπευθύνου ότι αφορούν περιπτώσεις υπαλλήλων οι µετακινήσεις των οποίων
είναι άµεσα συνδεδεµένες µε την εκτέλεση των σκοπών της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν.
Για την αναδροµική καταβολή τους από την ηµεροµηνία που σταµάτησαν να καταβάλλονται προτείνουµε να υπολογιστούν και
λογιστικοποιηθούν ώστε να καταγραφεί η υποχρέωση καταβολής τους από το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. Ο τρόπος καταβολής τους θα µπορούσε να
είναι σε µηνιαίες δόσεις που το ποσό και ο χρόνος αποπληρωµής να προσδιοριστεί σύµφωνα µε τις οικονοµικές δυνατότητες του
Κέντρου.

