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Θέμα: Άμεση επίλυση του προβλήματος της κάλυψης των εκτός έδρας αποζημιώσεων των
υπαλλήλων στους Τ.Α.Σ. & Τ.Α.Π. καθώς και της Υ.Α.Σ.Β.Ε., αρμοδιότητας

των

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 87/30-3-2017 και 186/19-5-2017 επιστολών μας, καθώς και της
συνάντησης που ακολούθησε στις 25 Μαΐου με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Βούρδα και
τον Δ/ντη του πολιτικού σας γραφείου, κ. Καραγκούνη, τους οποίους ενημερώσαμε αναλυτικά για το
σοβαρότατο ζήτημα της καθυστέρησης της καταβολής των αποζημιώσεων των εκτός έδρας
μετακινήσεων του προσωπικού των ΤΑΣ και ΤΑΠ καθώς και της ΥΑΣΒΕ για την
πραγματοποίηση αυτοψιών σε πληγέντα από φυσικές καταστροφές κτίρια και δεδομένου
του μεγάλου χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει χωρίς να δοθεί λύση, παρά τις
δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τους εκπροσώπους σας, επανερχόμαστε, ώστε να
ενεργήσετε άμεσα, έστω και καθυστερημένα, για την οριστική διευθέτηση του
προβλήματος πριν τη λήξη του τρέχοντος έτους, ώστε να μην διαιωνίζεται.
Σας θυμίζουμε ότι από την αρχή του τρέχοντος έτους έχει εκδοθεί σειρά Υπουργικών Αποφάσεων
Δέσμευσης Προϋπολογισμού για χορήγηση Δωρεάν Κρατικής Αρωγής και για κάλυψη δαπανών εκτός
έδρας μετακινήσεων των Υπαλλήλων της Δ.Α.Ε.Φ.Κ. και των Υ.Α.Σ.Β.Ε, Τ.Α.Σ. & Τ.Α.Π. των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Επίσης, σας υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στις 31/12/2016 οι αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας
μετακινήσεις των υπαλλήλων των Τ.Α.Σ. & Τ.Α.Π. καθώς και της Υ.Α.Σ.Β.Ε καταβάλλονταν κανονικά
και εκκαθαρίζονταν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου. Μετά την 1/1/2017 η Διεύθυνση
Οικονομικής Διαχείρισης του Τμήματος Εκτέλεσης Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών

με το υπ’ αριθ. 20233/3747/20-3-2017 έγγραφό της δήλωσε αναρμοδιότητα ως προς την εκκαθάριση
των συγκεκριμένων δαπανών, γνωστοποιώντας στην αρμόδια υπηρεσία (ΤΑΣ Αχαΐας) ότι τα εκτός
έδρας των υπαλλήλων της υπηρεσίας για την αποκατάσταση των πληγέντων κτιρίων από σεισμούς,
θα καταβάλλονται εφεξής από τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 41398/21-12-2016 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 4513/Β/30-12-2016), με την οποία καθορίζεται το
ανώτερο όριο επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων της.
Από τα ανωτέρω έχει προκληθεί σύγχυση σχετικά με την αρμοδιότητα εκκαθάρισης των
συγκεκριμένων δαπανών, γεγονός που χαρακτηρίστηκε από τον κ. Βούρδα «διοικητικό
παράδοξο».

