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ΑΠΟΦΑΣΗ
«Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ. 1818/1466/01.03.2005 (ΦΕΚ 293 Β΄/07.03.2005)
απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει.»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις,
α) της παρ. 2 του άρθρου 63, της παρ. 1 του άρθρου 65 και της παρ. 1 του άρθρου 72
του Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α΄/1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1, 23 (πρώην άρθρο 28), 97 (πρώην άρθρα 103/91) και 135 (πρώην
άρθρα 141/129) επ. του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/1997), όπως
ισχύει,
δ) των άρθρων 2 και 9 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής «Περί
καταργήσεως των εις τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμίσεως
θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και τους
Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23 Α΄/18.02.1975), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του
άρθρου 111 του Συντάγματος,
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ε) των άρθρων 2 και 5 της υπ’ αριθμ. 3935/14.09.1981 απόφασης του Προέδρου της
Βουλής «Περί ταχυδρομικών τελών Ευρωβουλευτών» (ΦΕΚ 662 Β΄/23.10.1981),
όπως ισχύει,
στ) της κατά τη ΡΖ΄ συνεδρίαση της 03.02.2005 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας
της Βουλής (ΦΕΚ 27 Α΄/10.02.2005), και ιδία της παρ. 2 αυτής,
ζ) της υπ’ αριθμ. 1818/1466/01.03.2005 (ΦΕΚ 293 Β΄/07.03.2005) απόφασης της
Προέδρου της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.:
(i) 4377/29.04.2008 (ΦΕΚ 792 Β΄/06.05.2008),
(ii) 6912/4906/02.07.2008 (ΦΕΚ 1289 Β΄/02.07.2008),
(iii) 14891/07.12.2012 (ΦΕΚ 3448 Β΄/27.12.2012) και
(iv) 928/565/31.01.2014 (ΦΕΚ 299 Β΄/11.02.2014), όμοιες αποφάσεις, και ισχύει,
η) της υπ’ αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 1827 Β΄/23.12.2005) απόφασης της
Προέδρου της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.:
(i) 2924/21.3.2008 (ΦΕΚ 556 Β΄/31.03.2008),
(ii) 15733/11148/16.12.2009 (ΦΕΚ 2471 Β΄/18.12.2009),
(iii) 1926/1334/21.02.2011 (ΦΕΚ 318 Β΄25.02.2011) και
(iv) 15788/10755/24.12.2012 (ΦΕΚ 3572 Β΄/31.12.2012), όμοιες αποφάσεις, και
ισχύει,
2. την ανάγκη διευκόλυνσης των Βουλευτών και Βουλευτών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στην άσκηση των καθηκόντων τους, δεδομένου, ότι δεν προκαλείται
δαπάνη από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, σε βάρος του προϋπολογισμού
δαπανών της Βουλής των Ελλήνων, καθόσον πρόκειται για άσκηση δικαιώματος
χρήσης ήδη προβλεπόμενης ατέλειας,
3. το γεγονός, ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό της Βουλής των Ελλήνων,
4. τις υπό Κ.Α. 0824 και 0826 εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού της
Βουλής των Ελλήνων, οικονομικού έτους 2014, αποφασίζουμε:
ΑΡΘΡΟ
ΜΟΝΟ
1.την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 1818/1466/01.03.2005 (ΦΕΚ 293
Β΄/07.03.2005) απόφασης της

Προέδρου της Βουλής, για τον «καθορισμό του

τρόπου χρήσης ατελειών κινητής τηλεφωνίας από τους Βουλευτές και τους Έλληνες

ΑΔΑ: 02-02Ι6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ.
(i) 4377/29.04.2008 (ΦΕΚ 792 Β΄/06.05.2008), (ii) 6912/4906/02.07.2008 (ΦΕΚ
1289 Β΄/02.07.2008), (iii) 14891/07.12.2012 (ΦΕΚ 3448 Β΄/27.12.2012) και (iv)
928/565/31.01.2014 (ΦΕΚ 299 Β΄/11.02.2014), όμοιες αποφάσεις και ισχύει, ως
ακολούθως:
(i). Η παράγραφος 3 της υπ΄ αριθμ. 1818/1466/01.03.2005 (ΦΕΚ 293 Β΄/07.03.2005)
απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, αναριθμείται σε παράγραφο 3(α).
(ii). Στο τέλος της παραγράφου 3 της υπ΄ αριθμ. 1818/1466/1.3.2005 (ΦΕΚ 293
Β΄/7.3.2005) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, η οποία αναριθμείται
με την παρούσα απόφαση, σε παράγραφο 3(α)., προστίθεται νέα παράγραφος 3(β). ,
που έχει, ως εξής:
«3(β). Επιπροσθέτως, για τη ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων, προβλέπονται
τα ακόλουθα:
α) Σε περίπτωση, που Βουλευτής ή Έλληνας Βουλευτής του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου παραιτηθεί από τη χρήση του δικαιώματος ατέλειας κινητής
τηλεφωνίας, δύναται να ζητήσει, με την υποβολή έγγραφης ανέκκλητης δήλωσης του,
απευθυνόμενης προς τη Διεύθυνση

Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής, την

πίστωση του ποσού, που αντιστοιχεί στην εκάστοτε ισχύουσα δικαιούμενη για κάθε
Βουλευτή ή Έλληνα Βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μηνιαία δαπάνη
χρήσης κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να καλυφθεί τυχόν επιπλέον δαπάνη, που
προκύπτει, πέραν του συνολικού ποσού της προβλεπομένης στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου Μόνου της υπ’ αριθμ. 9337/7281/22.12.2005 (ΦΕΚ 1827
Β΄/23.12.2005) απόφασης της Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει, δαπάνης.
β) Σε περίπτωση, που

Βουλευτής

ή

Έλληνας

Βουλευτής του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου δεν προέβη, για οποιοδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια της τρέχουσας
βουλευτικής περιόδου, σε σύναψη σύμβασης με εταιρεία κινητής τηλεφωνίας της
επιλογής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ.
1818/1466/01.03.2005 (ΦΕΚ 293 Β΄/07.03.2005) απόφασης της Προέδρου της
Βουλής, όπως ισχύει, δύναται με την υποβολή, στη Διεύθυνση Οικονομικών
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Υπηρεσιών της Βουλής, σχετικής δήλωσης και την προσκόμιση των λογαριασμών
κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας της περιόδου αυτής, να ζητήσει την πίστωση του
δικαιούμενου, ποσού, που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε
λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας, που εκείνος θα επιλέξει, ή σε λογαριασμό σταθερής
τηλεφωνίας, αν κάνει χρήση του δικαιώματος της ανωτέρω υπό στοιχείο

α)

περίπτωσης της παρούσας παραγράφου.»
2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ –ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ι. ΜΕΪΜΑΡΑΚΗΣ
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