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ΘΕΜΑ: Παροχή απόψεων
ΣΧΕΤ.: Έγγραφο σας 801/14.3.2013
Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό με το οποίο ζητάτε την παροχή απόψεων για
την εφαρμογή των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων και την υποχρέωση
ανάρτησης των εντολών μετακίνησης στον ιστότοπο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", σας γνωρίζουμε τα
ακόλουθα:
1. Η αποζημίωση για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων χορηγείται για την
αντιμετώπιση των πραγματικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεται ο μετακινούμενος κατ'
εντολή της Υπηρεσίας, δεν έχει πάγιο και περιοδικό χαρακτήρα, δε συνεντέλλεται με τη
μισθοδοτική κατάσταση και ως εκ τούτων δεν εντάσσεται σε καμία περίπτωση στην έννοια
των πάσης φύσεως αποδοχών. Άλλωστε για τους προαναφερόμενους λόγους
απαλλάσσεται και της φορολογίας.
2. α. Με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 2, του ν. 2362/1995 (Α.247), όπως ισχύει,
καθώς και του άρθρου 2 , του π.δ. 113/2010 (Α. 194 και 209), ορίζεται, ότι, ανάληψη
υποχρέωσης, με τη δημοσιονομική έννοια, είναι η διοικητική πράξη (απόφαση του
Διατάκτη), με την οποία εγκρίνεται η πραγματοποίηση της δαπάνης και δεσμεύεται η
αναγκαία πίστωση πριν από οποιαδήποτε σχετική ενέργεια. Κατά συνέπεια, η έκδοση της
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης θα πρέπει να προηγείται όλων των άλλων
διαδικασιών, που προβλέπονται για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δαπάνης, με
την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 του ανωτέρω π.δ/τος, όπως ισχύει.
β. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 3, του π.δ. 113/2010 (Α. 194 και 209) καθώς
και τις σχετικές .οδηγίες που δόθηκαν με την αριθ. 2/91118/0026/29.12.2010
διευκρινιστική Εγκύκλιο προσδιορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της απόφασης
ανάληψης υποχρέωσης, η οποία θα πρέπει να εκδίδεται ανά δαπάνη, με αναλυτική
αναφορά στο είδος και την αιτία αυτής.
γ. Με δεδομένο ότι, οι δαπάνες μετακίνησης δεν εντάσσονται στις κατηγορίες
δαπανών για τις οποίες, επιτρέπεται παρέκκλιση από τις, περί ανάληψης υποχρεώσεων

διαδικασίες, (αρθρ. 9, π.δ. 113/2010) επιβάλλεται η τήρηση της προβλεπόμενης
διαδικασίας, καθόσον πριν από την έκδοση της σχετικής ατομικής διοικητικής πράξης
(εντολής μετακίνησης), υφίστανται προς τούτο τα χρονικά περιθώρια και είναι δυνατό
να εκτιμηθεί, κατά προσέγγιση, η προκαλούμενη επιβάρυνση, αφού είναι γνωστά τόσο
ο αριθμός των μετακινούμενων, όσο και η διάρκεια της εκτός έδρας μετακίνησης.
3. Όσον αφορά την υποχρέωση ανάρτησης των εντολών μετακίνησης στον ιστότοπο
"ΔΙΑΥΓΕΙΑ" επισημαίνεται ότι εκκρεμεί η αποδοχή της αριθ. 377/2012 γνωμοδότησης
του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που έχει γίνει δεκτή
από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, και από τον συναρμόδιο Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Τέλος, αναφορικά με την αδυναμία δέσμευσης πιστώσεων από τον
προϋπολογισμό της Περιφέρειας μέχρι 14.2.2013 λόγω καθυστέρησης προσαρμογής
των προϋπολογισμών των περιφερειών προς την αριθ. 48514/27.12.2012 κυα
(Β.3534) επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία μας έχει υπόψη της το πρόβλημα που έχει
δημιουργηθεί και πρόκειται να εισηγηθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να
δοθεί συνολική λύση στο ζήτημα αυτό.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
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