ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Στο σχέδιο νόμου «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας».
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Με τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου τροποποιούνται οι όμοιες του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου (ν. 2685/1999), σχετικά με την καταβολή δαπανών
μετακίνησης του προσωπικού των φορέων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς
και των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, καθώς και τα έξοδα αποσπάσεων, μεταθέσεων,
τοποθετήσεων κ.λ.π. Στόχος του παρόντος εγχειρήματος παραμένει αφενός ο
εξορθολογισμός, η απλούστευση των προβλέψεων με στόχο την ομαλότερη λειτουργία των
μετακινήσεων αλλά και ο εκσυγχρονισμός του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου,
προκειμένου αυτό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας της δημόσιας
διοίκησης και αφετέρου, ο περιορισμός των ευκαιριών για σπατάλη του δημοσίου
χρήματος.
Ειδικότερα, στο νέο θεσμικό πλαίσιο λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του
υφιστάμενου νόμου, αλλά και όσων θεσπίσθηκαν στη συνέχεια και προέβλεψαν εξαιρέσεις
από αυτόν, δημιουργώντας μια σειρά στρεβλώσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει
να αντιμετωπιστούν εξ αρχής. Το νέο πλαίσιο θεσμοθετεί σε ενιαία βάση τις προϋποθέσεις
μετακίνησης των λειτουργών και υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, περιγράφοντας
αναλυτικά και με αντικειμενικό για όλους τρόπο τις αποζημιώσεις για τις δαπάνες
μετακίνησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαλείφονται ανισότητες και στρεβλώσεις, γεγονός
που θα πρέπει να διατηρηθεί και στο μέλλον, αποτρέποντας την καταστρατήγηση της
ενιαίας και ισότιμης αντιμετώπισης όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, μέσω της
θέσπισης μεταγενέστερων νομοθετικών αποκλίσεων.
Ειδικότερα :
1.
Στο άρθρο 1 του παρόντος, παρουσιάζονται οι ορισμοί των βασικών
εννοιών του νέου νομοθετικού πλαισίου. Κατά αυτό τον τρόπο ορίζονται με σαφή
και μόνιμο τρόπο βασικές έννοιες, όπως δαπάνες μετακίνησης, έξοδα κίνησης,
διανυκτέρευσης κ.λ.π. και αποφεύγονται τυχόν ερμηνευτικές διαφωνίες μεταξύ
υπηρεσιών που σήμερα αποτελούν αντικείμενο μακράς και ατελέσφορης
αλληλογραφίας.
2.
Στο άρθρο 2, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος,
καθώς και το είδος των μετακινήσεων που αυτός καταλαμβάνει. Οι φορείς στους
οποίους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νέου πλαισίου είναι το Δημόσιο, οι
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, οι ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ, καθώς και τα ΝΠΙΔ και οι
ΔΕΚΟ, που εφαρμόζουν τις διατάξεις περί ενιαίου μισθολογίου. Οι δαπάνες που
αναγνωρίζονται έχουν σκοπό την εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, την εκτέλεση
ειδικής αποστολής, τη συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, σεμινάρια,
εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, καθώς και τη μετάθεση ή την απόσπαση
υπαλλήλων ή λειτουργών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. Τονίζεται ότι σε κάθε
περίπτωση, η υπηρεσία που εντέλλεται τη μετακίνηση φέρει την ευθύνη της
επιλογής του προσφορότερου και οικονομικότερου τρόπου πραγματοποίησης της
μετακίνησης.
3.
Με τα οριζόμενα στα άρθρα 3, 4 και 5, προβλέπεται το ανώτατο όριο των
επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας, ορίζονται τα όργανα που είναι
αρμόδια για την έκδοση των αποφάσεων, το περιεχόμενο αυτών και καθορίζονται

οι θέσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που δικαιούνται οι μετακινούμενοι στο
εσωτερικό ή εξωτερικό. Σημειώνεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις επιχειρείται τόσο η
απλούστευση των προβλέψεων (συγχώνευση των πρώην 4 κατηγοριών λειτουργών
και υπαλλήλων σε δύο κατηγορίες) όσο και περιορισμός του δημοσιονομικού
κόστους των μετακινήσεων.
4.
Με τα άρθρα 6 και 7, για τις μετακινήσεις στο εσωτερικό, προσδιορίζεται
με σαφήνεια ποιοι δικαιούνται έξοδα κίνησης εντός και εκτός έδρας, πότε
δικαιολογείται η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και πότε επιτρέπεται η
μίσθωση μεταφορικού μέσου.
5.
Με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρέχεται η εξουσιοδότηση καθορισμού του
ύψους της χιλιομετρικής αποζημίωσης με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
6.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9, προβλέπεται η αποζημίωση για τις
μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, για τη συμμετοχή του στη διεξαγωγή των πανελληνίων
εξετάσεων, καθώς και για το εκπαιδευτικό προσωπικό που συμπληρώνει το
εβδομαδιαίο ωράριό του σε περισσότερα του ενός σχολεία, εφόσον όμως η
συμπλήρωση αυτή λαμβάνει χώρα την ίδια ημέρα.
7.
Με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπονται οι προϋποθέσεις διανυκτέρευσης του
μετακινούμενου και καταβολής ημερήσιας αποζημίωσης και αυξάνονται τόσο τα
ποσά των αποζημιώσεων διανυκτέρευσης όσο και της ημερήσιας αποζημίωσης, το
ύψος των οποίων ήταν καθηλωμένο από το 1999, ημερομηνία πρώτης εφαρμογής
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με τη
σύγχρονη πραγματικότητα.
8.
Με το άρθρο 12, προβλέπεται η χορήγηση δαπανών μετακίνησης και σε
υπαλλήλους, οι οποίοι μετακινούνται ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι, σε
ανακριτικές ή δικαστικές Αρχές.
9.
Με τα άρθρα 13, 14 και 15 γίνεται προσπάθεια εξορθολογισμού των
διατάξεων για τις δαπάνες που καταβάλλονται στις περιπτώσεις αποσπάσεων ή
μεταθέσεων σε υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και στα στελέχη των Ενόπλων
Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.
10.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τα έξοδα
μετακίνησης στο εξωτερικό, καθώς και το επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή.
11.
Με τα άρθρα 17 και 18, καθορίζεται η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού
τόσο των υπαλλήλων όσο και των στρατιωτικών σε μετακινήσεις ειδικών
περιπτώσεων.
12.
Με το άρθρο 19, καθορίζονται τα έξοδα διανυκτέρευσης στο εξωτερικό.
13.
Με το άρθρο 20, προβλέπονται τα έξοδα μετάθεσης, τοποθέτησης και
απόσπασης στο εξωτερικό.
14.
Με το άρθρο 21, καθορίζεται η αποζημίωση για τη μεταφορά οικοσκευής
του υπαλλήλου στο εξωτερικό, όπου αυτό επιτρέπεται. Σημαντικό ενδιαφέρον
παρουσιάζει η από μηδενική βάση αντιμετώπιση του θέματος των εξόδων
μεταφοράς οικοσκευής για μετακίνηση από το εσωτερικό στο εξωτερικό, με
κατάργηση αναποτελεσματικών, γραφειοκρατικών διαδικασιών και με περιορισμό
των ευκαιριών καταχρηστικής εφαρμογής.
15.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22, καθορίζεται το καθεστώς αποζημίωσης
των δαπανών μετακίνησης των μελών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, ενώ
τα θέματα των μετακινήσεων του προέδρου, αντιπροέδρων της Βουλής και των
βουλευτών προβλέπεται να αντιμετωπίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

16.
Με τις διατάξεις του άρθρου 23, προβλέπεται ο τρόπος κάλυψης των
δαπανών μετακίνησης, ο καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών και
θέματα της μεταβατικής περιόδου.
17.
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 καθορίζονται θέματα μη μισθολογικών
παροχών των υπαλλήλων των φορέων που εντάσσονται στις διατάξεις του
παρόντος σχεδίου νόμου.
18.
Τέλος, με τα άρθρα 25 και 26, ορίζονται οι διατηρούμενες διατάξεις, αλλά
ταυτόχρονα ορίζεται ότι, από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόμος,
καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη σε αυτόν, καθώς και
κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτόν.

