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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΜΑΔΩΝ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Πρωτ.: 10007

Αθήνα, …….. 20/10/2014

Αριθμ.:
Διεκπ.:6690
ΑΠΟΦΑΣΗ
«Μετακίνηση στο εξωτερικό»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 65 του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106/Α΄/87), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των παρ. 7,8 και 9 του άρθρου 95 (πρώην άρθρα 101/89) του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθ. 3873/2619/18.3.2010 (ΦΕΚ 289/Β΄/18.3.2010) απόφαση του
Προέδρου της Βουλής «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στους Γενικό
Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα και Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων και Τμημάτων των Υπηρεσιών της Βουλής», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2856/2338/6.6.2001 απόφασης του Προέδρου της
Βουλής περί μετακίνησης των αποστολών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την υπ΄ αριθμ. 10870/7279/8.11.2013 (ΦΕΚ 3002/Β΄/26.11.2013) απόφαση του
Προέδρου της Βουλής «Αεροπορικές μετακινήσεις βουλευτών και υπαλλήλων
της Βουλής στην αλλοδαπή».
7. Τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική διαφάνεια, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
9789/6600/11.10.2013 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ
224/Α΄/18.10.2013) και ειδικότερα την περίπτωση ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 1
και την παρ. 3 του άρθρου 1, σύμφωνα με την οποία οι πράξεις που αφορούν στην
έγκριση δαπανών, λόγω μετακινήσεων κοινοβουλευτικών αποστολών στο
εξωτερικό, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη της Βουλής των Ελλήνων εντός
δέκα (10) ημερών, μετά την πραγματοποίηση της μετακίνησης.
8. Το Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός της επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9. Την ανάγκη ανταπόκρισης της Βουλής των Ελλήνων στις υποχρεώσεις της
διεθνούς κοινοβουλευτικής διπλωματίας.
10. Την τελετή ολοκλήρωσης του προγράμματος «Twinning» του Σερβικού
Κοινοβουλίου «Ενίσχυση του Κοινοβουλίου της Σερβίας για την ένταξη της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», καθώς και τις διμερείς συναντήσεις που θα
πραγματοποιηθούν στο Βελιγράδι της Σερβίας στις 23 Οκτωβρίου 2014.
11. Την πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής του Μαυροβουνίου προς τον Πρόεδρο
της Βουλής των Ελλήνων για επίσημη επίσκεψη στην Ποντγκόριτσα στις 23 και
24 Οκτωβρίου 2014.
12. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους Κ.Α. 0717 και 0713 του προϋπολογισμού
δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014.
αποφασίζουμε
τη μετάβαση του Προέδρου της Βουλής κ. Ευάγγελου-Βασίλειου Μεϊμαράκη στο
Βελιγράδι και στη συνέχεια στην Ποντγκόριτσα (23-24 Οκτωβρίου τ.ε.) και
προσδιορίζουμε την ημερήσια αποζημίωσή του στο εξωτερικό στο εφάπαξ συνολικό
ποσό των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255€):
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΕΥΡΩ

Ημερήσια αποζημίωση για δύο (2) ημέρες
(170 € Χ 1 ημέρα)
(85 € Χ 1 ημέρα)*

170€
85€
ΣΥΝΟΛΟ

255 €

*Δίδεται μισή αποζημίωση στις 23 Οκτωβρίου τ.ε. λόγω φιλοξενίας.
Τον κ. Πρόεδρο της Βουλής θα συνοδεύσουν:
α) ο Γενικός Γραμματέας της Βουλής κ. Αθανάσιος Παπαϊωάννου και
προσδιορίζουμε τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσής του στο εξωτερικό στο εφάπαξ
συνολικό ποσό των εκατόν εξήντα πέντε ευρώ (165€):
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΕΥΡΩ

Ημερήσια αποζημίωση για δύο (2) ημέρες
(110 € Χ 1 ημέρα)
(55 € Χ 1 ημέρα)*
ΣΥΝΟΛΟ
*Δίδεται μισή αποζημίωση στις 23 Οκτωβρίου τ.ε. λόγω φιλοξενίας.
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β) η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας κυρία
Παναγιώτα Μήλιου και προσδιορίζουμε τη δαπάνη διαμονής και την ημερήσια
αποζημίωσής της στο εξωτερικό (με απόδοση λογαριασμού, ήτοι απόδειξη
ξενοδοχείου) στο εφάπαξ συνολικό ποσό των τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ
και πενήντα λεπτών (384,5€) ως εξής:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α) Παραμονή σε ξενοδοχείο στο Βελιγράδι για μία (1) ημέρα
(122€ Χ 1 ημέρα)
Β) Ημερήσια αποζημίωση για τρεις (3) ημέρες
(105€ Χ 2 ημέρες)
(52,5€ Χ 1 ημέρα) *
ΣΥΝΟΛΟ
*Δίδεται μισή αποζημίωση στις 23 Οκτωβρίου τ.ε. λόγω φιλοξενίας.

ΕΥΡΩ
122€

210€
52,5€
384,5€

Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης (Αθήνα – Βελιγράδι –
Ποντγκόριτσα – Βελιγράδι - Αθήνα): 602 ευρώ.
Στην κα Μήλιου, επίσης, θα δοθεί το επιπλέον ποσό των διακοσίων ευρώ
(200€), καθώς και η επ’ ονόματί της υπηρεσιακή πιστωτική κάρτα για την κάλυψη
τυχόν εκτάκτων αναγκών (με απόδοση λογαριασμού).
γ) ο Αναπληρωτής Διπλωματικός Σύμβουλος της Βουλής, κ. Ανδρέας Γούρας ΣΠΑ,
και προσδιορίζουμε τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσής του στο εξωτερικό, στο
εφάπαξ συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (142,50€):
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΕΥΡΩ

Ημερήσια αποζημίωση για δύο (2) ημέρες
(95 € Χ 1 ημέρα)
(47,5 € Χ 1 ημέρα)*

95€
47,5€
ΣΥΝΟΛΟ

142,50€

*Δίδεται μισή αποζημίωση στις 23 Οκτωβρίου τ.ε. λόγω φιλοξενίας.
δ) ο Προϊστάμενος του Γραφείου Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης κ.
Παναγιώτης Κάμπρας και προσδιορίζουμε τη δαπάνη διαμονής και την ημερήσια
αποζημίωσή του στο εξωτερικό (με απόδοση λογαριασμού, ήτοι απόδειξη
ξενοδοχείου) στο εφάπαξ συνολικό ποσό των τετρακοσίων τριάντα επτά ευρώ και
πενήντα λεπτών (437,50 €) ως εξής:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Α) Παραμονή σε ξενοδοχείο στο Βελιγράδι για δυο (2) ημέρες
(70 € Χ 2 ημέρες)
Β) Ημερήσια αποζημίωση για τέσσερις (4) ημέρες
(85 € Χ 3 ημέρες)
(42,5 € Χ 1 ημέρα) *
ΣΥΝΟΛΟ
[3]

ΕΥΡΩ
140€
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*Δίδεται μισή αποζημίωση στις 23 Οκτωβρίου τ.ε. λόγω φιλοξενίας.
Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης (Αθήνα – Βελιγράδι): 289 ευρώ.
και ε) ο υπεύθυνος ασφάλειας του Προέδρου της Βουλής κ. Γεώργιος Γκολέτσας και
προσδιορίζουμε τα έξοδα ημερήσιας αποζημίωσής του στο εξωτερικό στο εφάπαξ
συνολικό ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140 €):
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:

ΕΥΡΩ

Ημερήσια αποζημίωση για δύο (2) ημέρες
(70 € Χ 2 ημέρες)

140€

Η παραμονή του κ. Προέδρου της Βουλής και της αντιπροσωπείας σε ξενοδοχείο
στην Ποντγκόριτσα καλύπτεται από το Κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου.
Η δαπάνη μετακίνησης της κυρίας Μήλιου και του κ. Κάμπρα από την Αθήνα μέχρι
τον τόπο διαμονή τους στο εξωτερικό μετ’ επιστροφής θα καταβληθεί από το Τμήμα
Πάγιας Προκαταβολής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των σχετικών
τιμολογίων, των καρτών επιβίβασης και των αποδείξεων που θα προσκομίσουν οι
ανωτέρω μετά την επιστροφή τους από το εξωτερικό.
Οι μονάδες επιβράβευσης της αεροπορικής εταιρείας θα πιστωθούν στο
αντίστοιχο λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων.
Ο διαχειριστής της παγίας προκαταβολής εντέλλεται να φροντίσει για την καταβολή.
Παρακαλούμε για την κοινοποίηση και εκτέλεση της αποφάσεως αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑNNOΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
-

Γραφείο Προέδρου Βουλής
Γραφείο Γεν. Γραμματέα
Γραφείο Διπλωματικού Συμβούλου
Αναφερόμενους στην απόφαση
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων & Ελληνισμού της Διασποράς
Γραφείο Τύπου και Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής (2 αντ.)
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