ΑΔΑ: 05-030Υ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΝΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑЇΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρωτ.: 9937
Αριθμ.:
Διεκπ.:6647

Αθήνα,

17/10/2014

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, σε συνδυασμό με την υπ’αριθ.
7157/4763/23.07.14 απόφαση του Προέδρου της Βουλής, αναφορικά με την
ανασυγκρότηση της ελληνικής Κοινοβουλευτικής Αντιπροσωπείας στην Κ.Σ.
ΟΣΕΠ (Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation).
3. Την παρ. 2 του άρθρου 37 του Κανονισμού της Βουλής (μέρος Κοινοβουλευτικό,
ΦΕΚ 106/Α΄/87), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ.
14893/10084/7.12.2012 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ
244/Α΄/14.12.2012).
4. 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.
5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2856/2338/6.6.2001 απόφασης του Προέδρου της
Βουλής περί μετακίνησης των αποστολών, όπως ισχύει.
6. 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.
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7. Την υπ’αριθ. 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».
8. Τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική διαφάνεια, όπως ορίζονται στην υπ’αριθ.
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.
9. 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.
10. Την ανάγκη ανταπόκρισης της Βουλής των Ελλήνων στις υποχρεώσεις της
διεθνούς κοινοβουλευτικής διπλωματίας.
11. Την Κοινή Συνεδρίαση της Επιτροπής Υψηλών Αξιωματούχων του ΟΣΕΠ και της
Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΣΕΠ, που θα
πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη, από 20-21 Οκτωβρίου 2014,
12. Την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στους Κ.Α. 0717 και Κ.Α. 0713 του
προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, οικονομικού έτους 2014,
αποφασίζουμε
εγκρίνουμε όπως ο επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική
Συνέλευση ΟΣΕΠ κ. Συμεών (Σίμος) Κεδίκογλου μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, από
19 έως 21 Οκτωβρίου 2014, προκειμένου να λάβει μέρος στις ως άνω εργασίες και
προσδιορίζουμε την ημερήσια αποζημίωσή του στο εξωτερικό, στο εφάπαξ συνολικό ποσό
των εκατόν εξήντα πέντε (165,00 €) ευρώ :
ANAΛΥΤΙΚΑ
Ημερήσια αποζημίωση για 2 ημέρες
(110,00 € Χ 1 ημ.)
(55,00 € X 1 ημ)*

ΕΥΡΩ
110,00
55,00
165,00

*Καταβάλλεται μισή ημερήσια αποζημίωση την 20/10/2014 λόγω φιλοξενίας
Τα έξοδα διαμονής καλύπτονται από τους διοργανωτές
Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ 269,00 €
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Την αντιπροσωπεία θα συνοδεύσει ο Προϊστάμενος της
Δ/νσης Διεθνών
Υποθέσεων και Ελληνισμού της Διασποράς κ. Μιλτιάδης Μακρυγιάννης και
προσδιορίζομε τα έξοδα παραμονής και την ημερήσια αποζημίωσή του στο εξωτερικό στο
εφάπαξ συνολικό ποσό των τριακοσίων σαράντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (342,50 €)
(με απόδοση λογαριασμού ήτοι απόδειξη ξενοδοχείου) :
ΕΥΡΩ

ANAΛΥΤΙΚΑ
α) Παραμονή σε ξενοδοχείο για 2 ημέρες
(100,00 € Χ 2 ημ. )
β) Ημερήσια αποζημίωση για 2 ημέρες :
(95,00 € Χ 1 ημ.)
(47,50€) Χ 1 ημ.)*

200,00

Σύνολο

95,00
47,50
342,50

*Καταβάλλεται μισή ημερήσια αποζημίωση την 20/10/2014 λόγω φιλοξενίας
Κόστος αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης ΑΘΗΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΑΘΗΝΑ 269,00 €
Η δαπάνη μετακίνησης από την Αθήνα μέχρι τον τόπο διαμονής στην
Κωνσταντινούπολη μετ’επιστροφής, θα καταβληθεί από το Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει των σχετικών αποδείξεων που θα
προσκομιστούν καθώς και των τιμολογίων και των καρτών επιβίβασης που θα
προσκομίσουν οι συμμετέχοντες στην αποστολή, μετά την επιστροφή τους από το
εξωτερικό.
Οι μονάδες επιβράβευσης της αεροπορικής εταιρίας θα πιστωθούν στον 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 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
-

-

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Γραφείο κ. Προέδρου Βουλής
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Αναφερόμενους στην Απόφαση
Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής
Τμήμα Εκκαθάρισης Αποζημιώσεων και Δαπανών
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας
Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Διεύθυνση Διεθνών Υποθέσεων & Ελληνισμού της Διασποράς

