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                             ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

          Πρωτ.:  5685 

Αριθμ. 

             Διεκπ.: 3597       Aθήνα, 19/4/2015  

 

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. Την παρ. 5 του άρθρου 95 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α΄/10.04.1997), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. Την υπ’ αρ. 4920/3019/03.04.2015 (ΦΕΚ 504/Β΄/03.04.2015) απόφαση της Προέδρου της Βουλής 
«Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα της Βουλής»,  

5. Την υπ’ αρ. 10870/7279/08.11.2013 (ΦΕΚ 3002/Β΄/26.11.2013) απόφαση του Προέδρου της 
Βουλής «Αεροπορικές μετακινήσεις βουλευτών και υπαλλήλων της Βουλής στην αλλοδαπή», 

6.Τις διατάξεις για την κοινοβουλευτική διαφάνεια, όπως ορίζονται στο άρθρο 164 ΣΤ του Κανονισμού 
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51/Α/10.04.1997) και ειδικότερα την περίπτωση ιδ) της παρ. 1 και την 
παρ. 3, 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,    

7. Το Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α΄/18.02.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός της επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

8. Την υπ’ αρ. 1448/04.04.2015 απόφαση της Προέδρου της Βουλής «Σύσταση Ειδικής Επιτροπής 
της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της αλήθειας σχετικά με τη δημιουργία και τη διόγκωση 
του δημοσίου χρέους, το Λογιστικό Έλεγχο του χρέους και την προαγωγή της διεθνούς συνεργασίας 
της Βουλής με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Κοινοβούλια άλλων χωρών και Διεθνείς Οργανισμούς 
σε θέματα χρέους, προς το σκοπό της ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, της διεθνούς κοινότητας και 
της διεθνούς κοινής γνώμης (Επιτροπή Αλήθειας Δημοσίου Χρέους)», 

9.  Ότι θα πραγματοποιηθεί Διάσκεψη Προέδρων των Κοινοβουλίων της ΕΕ στην Ρώμη, στις  20 και 
21 Απριλίου 2015,  

10. Την υπ’ αρ. 1720/19.04.2015 απόφαση «περί συγκρότησης Αντιπροσωπείας για τη συμμετοχή 
της Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων στη Διάσκεψη των Προέδρων των Κοινοβουλίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πραγματοποιείται στη Ρώμη στις 20 και 21 Απριλίου», 
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11. Την ανάγκη ανταπόκρισης της Βουλής των Ελλήνων στις υποχρεώσεις της διεθνούς 
κοινοβουλευτικής διπλωματίας, 

12. Το υπ’ αρ. 0032/09/03/2015 σημείωμα της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής 
σχετικά με τα προτεινόμενα από τους διοργανωτές της Διάσκεψης  ξενοδοχεία, τις προθεσμίες 
κράτησης και την πολιτική ακυρώσεων κάθε ξενοδοχείου, βάσει του οποίου προκύπτει ότι οι τιμές 
των κρατήσεων είναι οι πλέον συμφέρουσες και επίσης τη σχετική ενημέρωση από την υπεύθυνη της 
ως άνω Διεύθυνσης ως προς τις πλέον ενδεδειγμένες οικονομικά και οργανωτικά επιλογές μετάβασης 
και διαμονής, και 

13. την σχετική πίστωση στον Κ.Α. 0717 και 0713  του προϋπολογισμού δαπανών της Βουλής, 
οικονομικού έτους 2015 
 

α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε 
 
ότι η Πρόεδρος της Βουλής, κυρία Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου θα μεταβεί στη Ρώμη, από 19 ως 22 
Απριλίου 2015, προκειμένου να λάβει μέρος στην ως άνω Διάσκεψη και προσδιορίζομε την δαπάνη 
διαμονής της στο εξωτερικό (με απόδοση λογαριασμού, ήτοι απόδειξη ξενοδοχείου), στο εφάπαξ 
συνολικό ποσό των επτακοσίων σαράντα επτά (747,00 €) ως εξής: 
 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 

 Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις       747,00 € 

   249,00 €  Χ 3 ημ. 

Με απόφαση της Προέδρου δεν θα καταβληθεί ημερήσια αποζημίωση για την ίδια και τα μη 
υπηρεσιακά πρόσωπα.         

ΣΥΝΟΛO                                                                                            747,00 € 

 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης (Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα): 288 Ευρώ 

 
επιπλέον: 

α) Για τον κ. Toussaint εφάπαξ συνολικό ποσό τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (498, 00 €) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :               ΕΥΡΩ 

Δαπάνη διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις          498,00 € 

   249,00 €  Χ 2 ημ.         

ΣΥΝΟΛO                                                                                               498,00 € 

 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για τον κ.Toussaint (Βρυξέλλες-Ρώμη-Μαδρίτη): 
248,68 Ευρώ 

 
β) Για τον κ. Ρωσσίδη εφάπαξ συνολικό ποσό τετρακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ (498, 00€) 

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 

 Δαπάνη διαμονής για 2 διανυκτερεύσεις          498,00 € 

 249,00 €  Χ 2 ημ.         

ΣΥΝΟΛO                                                                                               498,00 € 
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Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για τον κ. Ρωσσίδη (Λάρνακα-Ρώμη-Λάρνακα): 
420,31 Ευρώ  

γ) Η κυρία Λασκαρίδη θα επιστρέψει από τη Ρώμη αυθημερόν, χωρίς δαπάνη ξενοδοχείου. 

Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για την κα Λασκαρίδη (Λονδίνο-Ρώμη-Λονδίνο): 
206,1 Ευρώ (148,38 αγγλικές λίρες/0,7199 βάσει της από 17.04.15 ισοτιμίας της ΤτΕ) 

 
δ) Για την κα Skarlatos εφάπαξ συνολικό ποσό επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (747,00€) 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 
  
Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις            747,00€ 
  249,00 €  Χ 3 ημ.         
        
ΣΥΝΟΛO                                                                                                747,00 € 
 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για την κα Skarlatos (Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα): 324 
Ευρώ 
 
ε) Για τον κ. Κορόβηλα εφάπαξ συνολικό ποσό επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (747,00€) 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 
 
Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις        747,00 € 
   249,00 €  Χ 3 ημ.         
 
ΣΥΝΟΛO                                                                                            747,00 € 
 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για τον κ. Κορόβηλα (Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα): 391 
Ευρώ 
 
ζ) Για την κα Φράγκου εφάπαξ συνολικό ποσό εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα 
λεπτών (984,50€): 
 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 
 
1) Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις            747,00€ 
  249,00 €  Χ 3 ημ.         
 
2) Ημερήσια αποζημίωση για  3 ημέρες 
  95,00 € x 2ημ            190,00€ 
  47,50€ x 1ημ.*                                                                  47,50€  
 
ΣΥΝΟΛO                                                                                                984,50 € 
 
*Δίδεται μισή αποζημίωση στις 20.04.15 λόγω φιλοξενίας 
 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για την κα Φράγκου (Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα): 288 
Ευρώ 
 
 
η) Για τον κ. Αρναούτη εφάπαξ συνολικό ποσό επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ (747,00€): 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 
 
1) Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις          747,00 € 
  249,00 €  Χ 3 ημ.         
 
ΣΥΝΟΛO                                                                                               747,00 € 
 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για τον κ. Αρναούτη (Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα): 391 
Ευρώ 
 
 
Την αποστολή θα καλύψουν από το κανάλι της Βουλής α) ο κ. Δημήτριος Γαλάνης, β) ο κ.  Ευάγγελος 
Βουκελάτος και γ) η κα Άντζελα- Μαρία Τσιφτσή και προσδιορίζουμε τη δαπάνη διαμονής και την 
ημερήσια αποζημίωσή τους στο εξωτερικό (με απόδοση λογαριασμού, ήτοι απόδειξη ξενοδοχείου) 
αναλυτικά ως εξής: 

 

α) Για τον κ. Γαλάνη στο εφάπαξ συνολικό ποσό των χιλίων εβδομήντα επτά  ευρώ(1.077,00€): 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 

 

1) Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις          867,00 € 

  289,00 €  Χ 3 ημ.         

2)Ημερήσια αποζημίωση για  3 ημέρες 

    70,00 € x 3ημ            210,00€ 

ΣΥΝΟΛO                                                                                            1.077,00 € 

 
Οι κύριοι Γαλάνης και Βουκελάτος θα διαμείνουν σε δίκλινο δωμάτιο και το αντίτιμο της διαμονής θα 
δοθεί στον κ. Γαλάνη. 
 

β) Για τον κ. Βουκελάτο εφάπαξ συνολικό ποσό διακοσίων δέκα ευρώ (210,00€): 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 

 

Ημερήσια αποζημίωση για  3 ημέρες 

  70,00 € x 3ημ            210,00        

ΣΥΝΟΛO                                                                                               210,00 € 

 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για τους κ.κ. Γαλάνη και Βουκελάτο  (Αθήνα-
Ρώμη-Αθήνα): 350 Ευρώ για τον καθένα 
 
 
γ) Για την κα Τσιφτσή εφάπαξ συνολικό ποσό εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ (957,00€): 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ :              ΕΥΡΩ 

1) Δαπάνη διαμονής για 3 διανυκτερεύσεις          747,00 € 
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  249,00 €  Χ 3 ημ.         

2)Ημερήσια αποζημίωση για  3 ημέρες 

   70,00 € x 3ημ            210,00€      

 

ΣΥΝΟΛO                                                                                               957,00 € 

 
Αντίτιμο αεροπορικού εισιτηρίου οικονομικής θέσης για την κυρία Τσιφτσή (Αθήνα-Ρώμη-Αθήνα): 
350 Ευρώ. 
 
Στον κ. Γαλάνη θα δοθεί το επιπλέον ποσό των 300 ευρώ (με απόδοση λογαριασμού)  για την κάλυψη 
της αεροπορικής μεταφοράς των μηχανημάτων και για την κάλυψη των εσωτερικών μετακινήσεων 
του συνεργείου από τους χώρους της Διάσκεψης προς το Ιταλικό Ίδρυμα Ραδιοτηλεόρασης. 
     
Η δαπάνη  μετακίνησης της αντιπροσωπείας,  μέχρι τον τόπο διαμονής στην Ρώμη με επιστροφή  θα 
καταβληθεί από το Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής της Διεύθυνσης  Οικονομικών Υπηρεσιών, βάσει 
των αποδείξεων-τιμολογίων και των καρτών επιβίβασης που θα προσκομίσουν οι συμμετέχοντες, 
μετά το πέρας της αποστολής, σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
 
Οι μονάδες επιβράβευσης της αεροπορικής εταιρείας 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 
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

 

 

                         ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 

 

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Γραφείο Προέδρου Βουλής 
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα Βουλής 
- Αναφερόμενη Προϊσταμένη Δ/νσης 

- Αναφερόμενους στην Απόφαση 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  

Τμήμα Πάγιας Προκαταβολής (3 αντ.) 
- Γενική Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας 

- Δ/νση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  
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