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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ. 13602
Διεκπ. 9392
Επαναπροσδιορισμός ποσού και δικαιούχων της
υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απόφασης του
Προέδρου της Βουλής (Β΄ 3211), όπως ισχύει, για
το διάστημα από 9-12-2019 έως 15-12-2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη.
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 6 του άρθρου 65, της παρ. 1
του άρθρου 72 και της παρ. 6 του άρθρου 103 του
Συντάγματος,
β) των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 και της παρ. 7 του
άρθρου 120 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό - Α΄ 106/1987), όπως ισχύει,
γ) των άρθρων 1, 97, 125, 129, και των παρ. 2 και 4β) του
άρθρου 164Δ του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ Α΄ 51/1997), όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απόφαση του
Προέδρου της Βουλής (Β΄ 3211), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στη Βουλή, που αναφέρονται στην απόφαση αυτή, απασχολήθηκαν επιπλέον και πέραν από τον κύκλο της συνηθισμένης εργασίας τους, και υποβλήθηκαν σε επιπρόσθετες δαπάνες
κίνησης, για μεγάλο χρονικό διάστημα, προκειμένου να
προστατευθούν και να τηρήσουν το υγειονομικό πρωτόκολλο που επέβαλε η πανδημία COVID-19, και πέραν των
καθορισμένων με την υπό στοιχείο 2. απόφαση, καθώς
και σε πολλές περιπτώσεις πέραν της λήξης των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής:

Αρ. Φύλλου 5641

α. για τη λειτουργία, μίας προανακριτικής επιτροπής,
μίας νέας διακομματικής επιτροπής, του αυξημένου κοινοβουλευτικού έργου νομοθετικών εργασιών και κοινοβουλευτικού ελέγχου, και αντίστοιχα του αυξημένου
κοινοβουλευτικού έργου των διαρκών επιτροπών και
των ειδικών μονίμων επιτροπών,
β. για την επιτυχή εκτέλεση του προϋπολογισμού της
Βουλής και της επίτευξης των στόχων αυτού, με ελάχιστη
απόκλιση από την αρχική πρόβλεψη, παρά τις δυσκολίες
που επέφεραν τα έκτακτα μέτρα που αφορούσαν στην
αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, τα οποία
δημιούργησαν ιδιαίτερα προβλήματα στην υλοποίηση
των αναθέσεων παροχής υπηρεσιών και της προμήθειας
αγαθών της Βουλής,
γ. για τον αυξημένο όγκο των διοικητικών εργασιών
στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών, την απρόσκοπτη λειτουργία του κοινοβουλευτικού έργου και παράλληλα την προστασία του
ανθρώπινου δυναμικού, σύμφωνα με το υγειονομικό
πρωτόκολλο,
δ. για την υλοποίηση, αλλά και προετοιμασία σημαντικών τεχνικών έργων που αναβαθμίζουν το Μέγαρο και
τα λοιπά κτίρια της Βουλής,
ε. για την οργάνωση αυξημένου όγκου κοινοβουλευτικών συναντήσεων και διασκέψεων μέσω τηλεδιάσκεψης, με στόχο την ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής
διπλωματίας εν μέσω πανδημίας,
στ. για τις ειδικές εκδόσεις και εκτυπώσεις που
προάγουν το έργο του Κοινοβουλίου, και τις δράσεις
εξωστρέφειας,
ζ. για το αυξημένο έργο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης,
προκειμένου να υποδεχθεί πολλαπλάσιο αριθμό ελεγχόμενων προσώπων,
η. για την ποιοτική και υλικοτεχνική αναβάθμιση του
Τηλεοπτικού και Ραδιοφωνικού Σταθμού της Βουλής,
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θ. για την ανάπτυξη και εγκατάσταση νέων εφαρμογών
πληροφοριακών συστημάτων που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και στην εξοικονόμηση πόρων,
την υποστήριξη τηλεδιασκέψεων στην Ολομέλεια και
στις Επιτροπές, την υποστήριξη ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια, την εξασφάλιση απρόσκοπτης
λειτουργίας υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων, και
ι. για τις δραστηριότητες και εργασίες υποστήριξης
του κύκλου των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων
των υπηρεσιών της Βουλής πέραν του συνήθους, λόγω
των ανωτέρω.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη σε βάρος των Α.Λ.Ε. 2120389001, 2120389899
και 2130389001 εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού της Βουλής, οικονομικού έτους 2020, στους
ειδικούς φορείς 1003-101-0000000, 1003-201-0000000
και 1003-501-0000000, αποφασίζουμε:

Τεύχος B’ 5641/21.12.2020

Την προσαύξηση του κατ’ αποκοπή ποσού ανά συνεδρίαση, της υπ’ αρ. 12117/8045/11-12-2013 απόφασης
του Προέδρου της Βουλής (Β΄ 3211), όπως ισχύει, κατά
έξι (6) ευρώ, που αφορά στις βεβαιωμένες, από τους
Προϊστάμενους εκάστης οργανικής μονάδας της Βουλής,
δαπάνες, ειδικώς του προσωπικού των παρ. 1 και 2 της
ανωτέρω απόφασης, καθώς και του προσωπικού της
παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 4622/2019, όπως ισχύει, για
το διάστημα από 9-12-2019 έως 15-12-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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