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     ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΣΤΟ I ΤΜΗΜΑ                                                                      

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο του Κλιμακίου Κωνσταντίνα Ζώη, 

Σύμβουλο, και τα μέλη Ελένη Νικολάου (εισηγήτρια), Πάρεδρο και 

κωλυομένων των λοιπών Παρέδρων Όλγα Βογιατζή, Εισηγήτρια. 

Συνήλθε στην αίθουσα διασκέψεων του Καταστήματός του, που 

βρίσκεται στην Αθήνα, στις 31.10.2013 για να αποφανθεί, ύστερα από σχετική 

διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο 

Δήμο ….και του Δήμου…, αν πρέπει να θεωρηθούν τα 2856 και 2857, 

οικονομικού έτους 2013, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του ως άνω Δήμου. 

Αφού μελέτησε τα στοιχεία του φακέλου 

και 

έλαβε υπόψη 

Την 196/16.9.2013 έγγραφη γνώμη του Αντεπιτρόπου της 

Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο Κωνσταντίνου Τόλη, σύμφωνα με την 

οποία τα επίμαχα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν πρέπει να θεωρηθούν. 

 

 

Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο 
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Ι. Η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο…, με τη 

49/25.6.2013 πράξη επιστροφής, αρνήθηκε τη θεώρηση των 2856 και 2857, 

οικονομικού έτους 2013, χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, που εκδόθηκαν 

από το Δήμο…., ποσού 1.935,25 ευρώ και 1.175,00 ευρώ αντίστοιχα, και 

αφορούν στην καταβολή εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων της 

υπηρεσίας πολεοδομίας, κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2012 και 

Ιουνίου – Νοεμβρίου 2011, αντίστοιχα. Τη θεώρηση των ανωτέρω χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής αρνήθηκε η Επίτροπος με την αιτιολογία ότι κατά 

παράβαση της διάταξης του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο Γ΄ του ν. 2685/1999 

εντέλλεται για την ημέρα επιστροφής των ως άνω υπαλλήλων στην έδρα τους 

ολόκληρη η ημερήσια αποζημίωση και όχι το 1/3 αυτής. Ο Δήμος 

…..επανυπέβαλε τα χρηματικά εντάλματα για θεώρηση με το 2746/5.8.2013 

έγγραφο της Προϊσταμένης του Τμήματος Προϋπολογισμού και Απολογισμού, 

υποστηρίζοντας τη νομιμότητα των εντελλόμενων με αυτά δαπανών για τους 

εκτιθέμενους στο ως άνω και λοιπά σε αυτό συνημμένα έγγραφα λόγους. 

Ωστόσο, η Επίτροπος ενέμεινε στις απόψεις της και για το λόγο αυτό ανέκυψε 

διαφωνία, προς άρση της οποίας, νομίμως και αρμοδίως απευθύνεται, με την 

από 27.8.2013 έκθεσή της στο Κλιμάκιο τούτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 και 139 παρ. 1 

του π.δ. 1225/1981. 

ΙΙ. Α. Στο άρθρο 1 του ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών 

μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις» 

(Α΄ 35) ορίζεται ότι: «1. Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι 
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μετακινούμενοι ... με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή του Δημοσίου, (…) στο 

εσωτερικό (…) για εκτέλεση υπηρεσίας (…). 2. Οι αναγνωριζόμενες σε βάρος 

του Δημοσίου δαπάνες μετακίνησης είναι: α. (…). β. (…). γ. Η ημερήσια 

αποζημίωση. δ. (…).» και στο άρθρο 9 παρ. 1 ότι: «1. Ημερήσια αποζημίωση 

είναι το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την 

κάλυψη των έκτακτων εξόδων, τα οποία προκαλούνται λόγω της μετακίνησης 

και παραμονής του εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας. Το ποσό της 

ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε δέκα χιλιάδες (10.000) δραχμές, 

ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Το ανωτέρω ποσό 

δύναται να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. 2. Η 

ημερήσια αποζημίωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταβάλλεται: Α. 

(…). Β. (…). Γ. Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης δικαιούνται: α. 

Για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση. β. Οι μετακινούμενοι 

σε απόσταση άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων 

και επιστρέφοντες αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και από νησί σε νησί άνω 

των πέντε (5) ναυτικών μιλίων. (…).». Από το συνδυασμό των ανωτέρω 

διατάξεων συνάγεται ότι οι με οποιαδήποτε ιδιότητα μετακινούμενοι με εντολή 

του Δημοσίου δικαιούνται τις αναγνωριζόμενες από τις άνω διατάξεις δαπάνες 

μετακίνησης, στις οποίες περιλαμβάνεται, εκτός των άλλων, και η ημερήσια 

αποζημίωση, η οποία καταβάλλεται για την κάλυψη των έκτακτων εξόδων που 

προκαλούνται λόγω της εκτός έδρας μετακίνησής τους. Το ποσό της 

αποζημίωσης αυτής διαφοροποιείται για τις αυθημερόν μετακινήσεις και για 

την ημέρα επιστροφής του μετακινούμενου υπαλλήλου στην έδρα του. Στην 

τελευταία περίπτωση καταβάλλεται μόνο το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας 
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αποζημίωσης ενόψει των κατά τεκμήριο μειωμένων εξόδων κατά την ημέρα 

αυτή. 

Β. Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ως άνω 

ν. 2685/1999, όπως αυτή ίσχυε πριν την κατάργησή της με τη διάταξη της 

παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 

οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 

κρίσης» (ΦΕΚ Α΄ 40/15.3.2010), ορίζετο: «3. α. Η Ημερήσια αποζημίωση και 

οι λοιπές συναφείς δαπάνες των μόνιμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου 

Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων και με αυτό σχολών, που υπηρετούν 

στο Δημόσιο (…) οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς 

λόγους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων 

(ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.). β. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται η εκτός έδρας 

ημερήσια αποζημίωση και οι συναφείς δαπάνες των μηχανικών πτυχιούχων 

Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτά 

σχολών, οι οποίοι υπηρετούν στους προαναφερθέντες φορείς, με τις αυτές 

σχέσεις εργασίας. (…)». Περαιτέρω, στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 9 του ν. 

3833/2010 ορίζεται ότι: «5. Οι προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών που 

προβλέπονται από τα άρθρα 6 παρ. 2, 8 παράγραφοι 2 και 3 και 9 του ν. 

2685/1999, καθώς και το ύψος αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες και τις διαμορφούμενες 

κάθε φορά συνθήκες. 6. Οι διατάξεις του άρθρου 9 παράγραφοι 2Γ περίπτωση 

γ` και 3 του ν. 2685/1999, των άρθρων 7 παράγραφοι  7α, 7β ως προς τον 
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καθορισμό του ύψους της εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 

μετακίνησης και 17 παράγραφος 6 εδάφιο β` του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251 Α) 

καταργούνται και οι εκδοθείσες κατ` εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων 

κοινές υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την έκδοση της 

προβλεπόμενης από την προηγούμενη παράγραφο απόφασης». Οι κοινές 

υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 

του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 και διατηρήθηκαν με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 9 του ν. 3833/2010 προσωρινά σε ισχύ μέχρι την έκδοση της 

προβλεπόμενης από την παράγραφο 5 του ίδιου ως άνω άρθρου 9 κοινής 

υπουργικής απόφασης είναι: α) η 2/52971/0022/31.8.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1781) 

κοινή υπουργική απόφαση με την οποία ορίσθηκε ότι: «1. Καθορίζουμε την 

ημερήσια αποζημίωση των μονίμων και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου διπλωματούχων μηχανικών του Εθνικού Μετσόβειου 

Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και των ισότιμων με αυτό σχολών, που υπηρετούν στο 

Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), 

συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 

Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς 

λόγους στο ποσό των εβδομήντα (70) €. (…). Για την ημέρα επιστροφής η 

ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των πενήντα πέντε € (55 €). 2. (…). 

3. (…). 4. Για κάθε θέμα που δεν ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι 

διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α/18.2.1999)» και β) η 

2/52970/0022/31.8.2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1781), με την 

οποία ορίσθηκε ότι: «1. Καθορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση των μονίμων 

και με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μηχανικών πτυχιούχων 
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Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) και των ισότιμων με αυτό 

σχολών, που υπηρετούν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένων και των οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ και Β΄ βαθμού, οι οποίοι μετακινούνται εκτός 

έδρας για υπηρεσιακούς λόγους στο ποσό των πενήντα έξι ευρώ (56 €). (…). 

Για την ημέρα επιστροφής η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των 

σαράντα τέσσερα ευρώ (44 €). 2. (…). 3. (…). 4. Για κάθε θέμα που δεν 

ορίζεται στην παρούσα απόφαση, ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 

35/Α/18.2.1999).». Ήδη κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 9 

του ν. 3833/2010 εκδόθηκε η 2/33481/0022/27.4.2011 απόφαση του 

Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 1069/31.5.2011), στην οποία ορίζεται, 

μεταξύ άλλων, ότι: «1. (...) 3. α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 

της αριθμ. 2/52971/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ 1781 Β/5-9-2007) κοινής 

υπουργικής απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις 

διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των πενήντα έξι (56) 

ευρώ. β. (…). 4.α. Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 της αριθμ. 

2/52970/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ 1781 Β/5-9-2007) κοινής υπουργικής 

απόφασης και η ημερήσια αποζημίωση που προβλέπεται από τις διατάξεις των 

προηγούμενων εδαφίων, ορίζεται στο ποσό των σαράντα πέντε (45) ευρώ. β. 

(…). 5. (…). 6. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι αριθμ. (…) 

2/52971/0022/31-8-2007 (ΦΕΚ 1781 Β΄/5-9-2007), 2/52970/0022/31-8-2007 

(ΦΕΚ 1781 Β΄ /5-9-2007) και (…) αποφάσεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν.». Με την απόφαση αυτή ο κανονιστικός νομοθέτης, ενεργώντας εντός 

των ορίων της εξουσιοδότησης που του δόθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 
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5 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010, διατήρησε ως προς το ύψος των 

προβλεπόμενων στο ν. 2685/1999 δαπανών μετακίνησης την ιδιαίτερη 

μεταχείριση των μόνιμων και των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου διπλωματούχων του Ε.Μ.Π. και των πτυχιούχων των Τ.Ε.Ι. μηχανικών 

(καθώς και των ισότιμων με αυτά σχολών), οι οποίοι απασχολούνται σε 

οργανική θέση μηχανικού και μετακινούνται για την άσκηση υπηρεσιακών 

καθηκόντων που συνδέονται με την ιδιότητα αυτή, ανεξαρτήτως της 

ειδικότερης αιτίας που επιβάλλει την μετακίνηση αυτή (βλ. Ε.Σ. Ι Τμ. Πρ. 

238/2010). Ταυτόχρονα όμως, μείωσε τα αυξημένα ποσά των δαπανών 

μετακίνησης των ανωτέρω υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων και της ημερήσιας 

αποζημίωσης από 70 σε 56 ευρώ και από 56 σε 45 ευρώ αντιστοίχως. 

Περαιτέρω, μετά την κατάργηση με την ίδια ως άνω κανονιστική απόφαση της 

αυξημένης ημερήσιας αποζημίωσης που ελάμβαναν οι μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ 

για την ημέρα επιστροφής στην έδρα τους, η οποία ανερχόταν σε 55 και 44 

ευρώ αντιστοίχως, λαμβάνουν εφεξής μόνο το ένα τρίτο (1/3) της 

προβλεπόμενης για αυτούς ημερήσιας αποζημίωσης, ήτοι 18,67 ευρώ (56 Χ 

1/3) και 15 ευρώ (45 Χ 1/3) αντίστοιχα, σύμφωνα με το γενικό κανόνα της 

παρ. 2 Γ περ. α του άρθρου 9 του ν. 2685/1999 (βλ. Ε.Σ. Κλιμ. Ι. Τμ. 58/2012). 

Τέλος, με την ανωτέρω νεότερη κανονιστική απόφαση τα υπόλοιπα ζητήματα 

των δαπανών μετακίνησης των μηχανικών ρυθμίστηκαν κατά παραπομπή στις 

παλαιότερες κοινές υπουργικές αποφάσεις 2/52971/0022/31.8.2007 και 

2/52970/0022/31.8.2007. 

ΙΙΙ. Στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου που 

συνοδεύει τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής προκύπτουν τα 
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ακόλουθα: Οι φερόμενοι ως δικαιούχοι του χρηματικού εντάλματος 2856, .., 

…. Και…, αγρονόμοι τοπογράφοι μηχανικοί του Ε.Μ.Π., μόνιμοι υπάλληλοι 

του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου…., 

μετακινήθηκαν δυνάμει σχετικών εντολών μετακίνησης κατά τους μήνες 

Μάρτιο και Απρίλιο 2012 για την εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας. Ακόμα, οι 

φερόμενοι ως δικαιούχοι του χρηματικού εντάλματος 2857, …, ……και…., 

μηχανικοί του κλάδου ΤΕ Μηχανικών οι δύο πρώτοι και του κλάδου ΠΕ 

Μηχανικών ο τρίτος, ομοίως με τους προαναφερόμενους μόνιμοι υπάλληλοι 

της Υπηρεσίας Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου…, 

μετακινήθηκαν επανειλημμένως εκτός έδρας για την εκτέλεση υπηρεσίας κατά 

τους μήνες Ιούνιο έως Δεκέμβριο έτους 2011. Από τα έγγραφα που 

συνοδεύουν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα προκύπτει ότι η αποζημίωση 

της ημέρας επιστροφής των ανωτέρω στην έδρα τους, σύμφωνα με τις οικείες 

επιμέρους εντολές μετακίνησης, υπολογίζεται πλήρης. Με τα δεδομένα αυτά 

και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην προηγούμενη σκέψη, οι δαπάνες οι 

οποίες εντέλλονται με τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα πληρωμής δεν 

είναι νόμιμες κατά το μέρος που αφορούν στην καταβολή ολόκληρης της 

ημερήσιας αποζημίωσης και όχι ποσοστού αυτής (1/3) στους φερόμενους ως 

δικαιούχους των χρηματικών ενταλμάτων για την ημέρα επιστροφής τους στην 

έδρα της υπηρεσίας τους. Τούτο διότι κατά την ημέρα επιστροφής 

καταβάλλεται, όπως προαναφέρθηκε, ποσοστό της ημερήσιας αποζημίωσης, 

προκειμένου να καλυφθούν τα έκτακτα, περιορισμένα κατά τεκμήριο σε σχέση 

με τις δαπάνες πλήρους ημέρας εκτός έδρας, έξοδα στα οποία υποβάλλονται, 

όχι δε πλήρης ημερήσια αποζημίωση. Είναι δε απορριπτέος ως αβάσιμος ο 
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ισχυρισμός που προβάλλεται με το 4634/23.4.2013 έγγραφο της 

Αναπληρώτριας Διευθύντριας του Τομέα Β της Διεύθυνσης Υπηρεσίας 

Δόμησης και Γενικού Σχεδιασμού Πόλης του Δήμου Πειραιά ότι η μη 

καταβολή πλήρους αποζημίωσης κατά την ημέρα επιστροφής έχει ως συνέπεια 

την παραβίαση της αρχής της ισότητας, του δικαιώματος στην εργασία και της 

αρχής της αναλογικότητας, διότι, λαμβανομένων υπόψη των επιταγών που 

απορρέουν από τις οικείες συνταγματικές διατάξεις (Σύνταγμα 1975 Α 

120/27.6.2008, άρθρα 4 παρ. 1, 22 παρ. 1, 25 παρ. 1), με τις εφαρμοζόμενες εν 

προκειμένω νομοθετικές διατάξεις δεν θεσπίζονται ρυθμίσεις μισθολογικού 

χαρακτήρα, ούτε αυτές συνεπάγονται, ευθέως ή εκ πλαγίου, στέρηση μισθού 

και εν γένει αποδοχών για παρεχόμενη εργασία, αντίθετα, θεσπίζεται 

αποζημίωση για δαπάνες στις οποίες οι εργαζόμενοι υποβάλλονται 

ανταποκρινόμενοι στην υποχρέωσή τους να παρέχουν υπηρεσία εκτός έδρας. 

Αλυσιτελώς δε προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι οι δικαιούχοι των χρηματικών 

ενταλμάτων κατέβαλαν το σύνολο των ζητούμενων δαπανών, διότι οι 

δικαιολογημένες δαπάνες μετακίνησης για τις οποίες επιβάλλεται αποζημίωση 

των μετακινούμενων προβλέπονται ειδικώς και προσδιορίζονται κατά ποσό σε 

συνάρτηση με συγκεκριμένα στοιχεία, ανεξάρτητα αν κατά τα λοιπά οι 

μετακινούμενοι πραγματοποίησαν επιπλέον έξοδα. Επιπλέον, και ο 

προβαλλόμενος με το ανωτέρω έγγραφο ισχυρισμός ότι η 4/2013 πράξη του Ι 

Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανακάλεσε στο σύνολό της την 58/2012 

πράξη του παρόντος Κλιμακίου, δηλαδή και κατά το μέρος της που κρίθηκε ότι 

οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΑΕΙ και ΤΕΙ δικαιούνται το 1/3 της προβλεπόμενης 

στην παρ. 2Γ περ. α του άρθρου 9 του ν.2685/1999 ημερήσιας αποζημίωσης 
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για την ημέρα της επιστροφής, δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι η πράξη αυτή του 

Κλιμακίου ανακλήθηκε μόνο ως προς την κρίση της περί του αναιτιολογήτου 

της εντολής μετακίνησης, ενώ ως προς το έτερο σκέλος της, που αφορούσε το 

ζήτημα αν οι ανωτέρω δικαιούνται αποζημίωσης για την ημέρα της επιστροφής 

δεν εξετάσθηκε από το Τμήμα, εφόσον είχε ήδη κριθεί από το Κλιμάκιο ότι 

δικαιούνται, ανερχόμενη, κατά τα ήδη εκτεθέντα, στο 1/3 της προβλεπόμενης 

στις διατάξεις του ν.2685/1999. Περαιτέρω, όσον αφορά την υπό κρίση 

υπόθεση πρέπει να σημειωθεί ότι δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου, 

ούτε στο ανωτέρω 4634/23.4.2013 έγγραφο αναφέρεται με παραπομπή σε 

συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία, αν η ημέρα της επιστροφής των 

φερόμενων ως δικαιούχων των υπό κρίση ενταλμάτων συμπίπτει με την ημέρα 

λήξης των εργασιών, για την εκτέλεση των οποίων μετακινήθηκαν, εφόσον στο 

έγγραφο αυτό αναφέρεται γενικά και όχι συγκεκριμένα σε σχέση με την 

κρινόμενη υπόθεση, το ζήτημα του υπολογισμού της ημερήσιας αποζημίωσης 

των υπαλλήλων που παρείχαν εργασία κατά την ημέρα της επιστροφής και 

τούτο ανεξαρτήτως της κρισιμότητας ή μη του ζητήματος αυτού στην παρούσα 

υπόθεση, εφόσον τούτο δεδομένου ότι δεν αποδεικνύεται  δεν μπορεί να 

εξετασθεί . 

ΙV. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, τα 2856 και 2857, οικονομικού 

έτους 2013, ποσού 1.935,25 ευρώ και 1.175,00 ευρώ αντίστοιχα, χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής του Δήμου Πειραιά, με τα οποία εντέλλονται εν μέρει μη 

νόμιμες δαπάνες, δεν πρέπει να θεωρηθούν. 

Για τους λόγους αυτούς 



Αριθμ. πράξεως    0193/2013 
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Αποφαίνεται ότι τα 2856 και 2857, οικονομικού έτους 2013, ποσού 

1.935,25 ευρώ και 1.175,00 ευρώ, χρηματικά εντάλματα πληρωμής του Δήμου 

Πειραιά, δεν πρέπει να θεωρηθούν. 

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΔΡΟΣ 

  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΖΩΗ                                            ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΣΠΑΣΙΑ ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ 

 

Εκδόθηκε στις 6.12.2013 




