Αρ.Πρωτ.: 4953 / Αρ.Διεκπ.: 3216 / Ημ.Πρωτ.:09-05-2022

ΑΔΑ: 09-07ΟΧ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ
«Μετακίνηση στο εξωτερικό»
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
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. την παρ. 5 του άρθρου 95 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β’, ΦΕΚ
51/Α΄/10.04.1997), όπως ισχύει,
4. την υπ’αριθ.3148/2094/13.03.2017 (ΦΕΚ 816/Β΄/14.03.2017) απόφαση του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Δαπάνες μετακίνησης Βουλευτών, υπαλλήλων
και λοιπών προσώπων στο πλαίσιο αποστολής του Κοινοβουλίου εντός και εκτός
επικράτειας»,
5. την υπ’ αριθ. 15582/10034/09.11.2015 (ΦΕΚ 2404/Β’/09.11.2015) Απόφαση του
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Γενικό
Γραμματέα και τους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων των
Υπηρεσιών της Βουλής», όπως ισχύει,
6. τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική διαφάνεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 164ΣΤ΄
του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/10.04.1997) και ειδικότερα την
περίπτωση ιδ) της παρ. 1 και την παρ. 3, σύμφωνα με τις οποίες 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,
7. το Θρησκευτικό Μνημόσυνο και τις εκδηλώσεις που διοργανώνει ο Δήμος Πάφου, εις
μνήμην των 350.000 θυμάτων της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, στις 15 και
16 Μαΐου 2022 στην Πάφο,
8. την από 18/04/2022 έγκριση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων,
9. την ανάγκη ανταπόκρισης της Βουλής των Ελλήνων στις υποχρεώσεις της διεθνούς
κοινοβουλευτικής διπλωματίας και
10. την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους Α.Λ.Ε. 2420402001, 2420403001 και
2420404001 του Προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2022
αποφασίζουμε
όπως οι βουλευτές κ. Σάββας Αναστασιάδης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού
της Διασποράς και κ. Δημήτριος Βαγενάς, μέλος της Επιτροπής, μεταβούν στην
Πάφο από 14/05/22 έως 16/05/2022 για να παραστούν στο προαναφερόμενο
μνημόσυνο και στις εκδηλώσεις, και προσδιορίζουμε την ημερήσια αποζημίωση τους
στο εξωτερικό, για τον καθένα, στο εφάπαξ συνολικό ποσό των τριακοσίων (300,00)
ευρώ:
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Ημερήσια αποζημίωση για 3 συνολικά ημέρες
(100,00 € Χ 3 ημέρες)

ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

300,00
300,00

Η δαπάνη διαμονής των κ.κ. βουλευτών θα καλυφθεί από τον Δήμο Πάφου.
Κόστος αεροπορικών εισιτηρίων σε οικονομική θέση :
α) για τον κ. Αναστασιάδη : Θεσσαλονίκη-Λάρνακα-Θεσσαλονίκη: διακόσια εβδομήντα οκτώ
ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (278,18 €).
β) για τον κ. Βαγενά : Αθήνα-Λάρνακα-Αθήνα: τριακόσια ογδόντα επτά ευρώ και σαράντα
επτά λεπτά (387,47 €).
Τους κ.κ. βουλευτές θα συνοδεύσει ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Διεθνών Υποθέσεων κ.
Στέφανος Παχιός, ο οποίος θα μεταβεί στην Πάφο από 14 έως 16 Μαΐου 2022 και
προσδιορίζουμε την ημερήσια αποζημίωσή του στο εξωτερικό στο εφάπαξ συνολικό ποσό
των διακοσίων σαράντα (240,00) ευρώ :
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Ημερήσια αποζημίωση για 3 συνολικά ημέρες
(80,00 € Χ 3 ημέρες)

ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ

240,00
240,00

Η δαπάνη διαμονής του υπαλλήλου θα καλυφθεί από τον Δήμο Πάφου.
Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου σε οικονομική θέση, Αθήνα-Λάρνακα-Αθήνα: τριακόσια
ογδόντα εφτά ευρώ και σαράντα εφτά λεπτά (387,47 €).
Η μετάβαση οδικώς από τη Λάρνακα από και προς την Πάφο θα γίνει μερίμνη του
Δήμου Πάφου. Η δαπάνη μετακίνησης από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον τόπο
διαμονής στην Πάφο μετ’ επιστροφής, θα καταβληθεί από το Τμήμα Πληρωμών και Πάγιας
Προκαταβολής της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των σχετικών τιμολογίων που θα
προσκομίσει το Πρακτορείο έκδοσης των εισιτηρίων και των αποδείξεων και καρτών
επιβίβασης που θα προσκομίσουν οι αναφερόμενοι, μετά το πέρας της αποστολής.
Οι μονάδες επιβράβευσης της αεροπορικής εταιρείας θα πιστωθούν στον αντίστοιχο
λογαριασμό της Βουλής των Ελλήνων. Ο διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής εντέλλεται
για την καταβολή.
Αρμόδιος υπάλληλος ορίζεται ο κ. Στέφανος Παχιός.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Γενικού Γραμματέα
Αναφερόμενους στην απόφαση
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Πληρωμών & Πάγιας Προκαταβολής
 Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Επιμόρφωσης
Τμήμα Προσωπικού
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Γενική Δ/νση Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
 Δ/νση Διεθνών Υποθέσεων
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ





ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Α/Α

