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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ : Έγκριση μετάβασης στο εξωτερικό (Βοστώνη- Ν.Υόρκη 12-16/02/2014) του
κου Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργού Υγείας, και του κου Βασιλείου Μπεσκένη,
Προϊστάμενου του Γραφείου τύπου του κ. Υπουργού.
Έχοντας υπόψη:
α. Τον υπ’ αριθμ. 2685/1999 Νόμο (ΦΕΚ 35/18-2-99 τ.Α΄) για την «κάλυψη δαπανών
μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις»
β. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1256/82 (ΦΕΚ 65/Α/31.5.82) «Για την πολυθεσία,
την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο
τομέα κ.λ.π., όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 21 του Ν.1288/82 (ΦΕΚ 120/Α/1.1.82),
το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 20 παρ.1 του Ν.140083 «Τροποποίηση και
συμπλήρωση υπαλληλικών διατάξεων» (Α. 156)
γ. Την πράξη 3147/πρωτ.6005/6.10.82 (ΦΕΚ127/α/11.10.82) της Τριμελούς εξ Υπουργών
Επιτροπής με την οποία εκχωρείται στους αρμόδιους Υπουργούς η έγκριση
μετάβασης στο εξωτερικό υπαλλήλων και ιδιωτών για ειδική αποστολή.
δ. Την αριθμ. 2/54866/0022/20.7.99 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Δικαιολογητικά αναγνώρισης και εκκαθάρισης για την κάλυψη των δαπανών
μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός της Επικράτειας και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 1583/8’ 16.8.99)
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.1284/82 (ΦΕΚ 114/Α/17-09-1982).
στ. Το Π.Δ 95/2000 ΦΕΚ 76/ τ.Α΄/ 2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας»
ζ. Την υπ΄ αριθμ. 2/600224/0022/30-8-99 (ΦΕΚ 1932/27-10-99 τ.Β΄) Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας & Πρόνοιας «Καθορισμός ανώτατου ορίου
ημερών κίνησης εκτός υπηρεσίας υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας»
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η. Τις διατάξεις του άρθρου 9 (§ 14) του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α’/15-3-2010) περί
«Προστασίας της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της
δημοσιονομικής κρίσης».
ι. Το από 7-02-2014 υπηρεσιακό σημείωμα του γραφείου του κ. Υπουργού.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε τη μετάβαση και παραμονή στην Βοστόνη-Ν.Υόρκη, για πέντε (5) ημέρες
μαζί με αυτές του ταξιδιού (12-16/02/2014) του κου Άδωνη Γεωργιάδη, Υπουργού
Υγείας, και του κου Β. Μπεσκένη, προϊστάμενου του γραφείου τύπου του κ.
Υπουργού.
Σκοπός του ταξιδιού είναι να παραστεί ως κεντρικός ομιλητής σε δύο ομιλίες την
Πέμπτη και Παρασκευή 13 και 14 Φεβρουαρίου αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο του
Χάρβαρντ, κατόπιν πρόσκλησης που απηύθυνε η Ευρωπαίκή Λέσχη του Xarvard
Kennedy School of Government. Ο κος Υπουργός και ο κος Β. Μπεσκένης θα
παραμείνουν ιδιωτικά στη Ν. Υόρκη δύο ημέρες.
Τα έξοδα μεταβάσεως (αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής) και η δαπάνη
ημερήσιας αποζημιώσεως για τον κον Υπουργό, θα βαρύνουν τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικονομικού έτους 2014 Φ.110 ΚΑΕ 0717.
Σημειώνεται, ότι ο κος Υπουργός κατά την παραμονή του στην Βοστώνη, θα
διανυκτερεύσει στο οίκημα Winthrop House που θα παραχωρηθεί από το Ινστιτούτο
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου του Xarvard.
Τα έξοδα μεταβάσεως (αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής), η δαπάνη ημερήσιας
αποζημιώσεως και τα έξοδα διαμονής για τον κον Μπεσκένη, θα βαρύνουν τις
πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας οικονομικού έτους 2014
Φ.110 ΚΑΕ 0717.
Η δαπάνη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα σχετικά α’ και η΄, έχει αναλυτικά ως
κάτωθι:

2 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα- Φρακφούρτη – Βοστώνη -Ν.Υόρκη–
Φρακφούρτη-Αθήνα
Για τον κον Υπουργό:
Για τον κο Μπεσκένη:

765,00 €
765,00 €

Σύνολο:


1.530,00 €

Ημερήσια αποζημίωση συμπεριλαμβανομένης και της ημέρας μεταβάσεως:
Για τον κον Υπουργό:
Για τον κο Μπεσκένη:

140 € X 3 =
70 € X 3 =

420,00 €
210,00 €
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Σύνολο:


630,00 €

Δύο (2) διανυκτερεύσεις (ξεν. 3*):
Για τον κο Μπεσκένη:

130 € X 2 =

Σύνολο:

260,00 €
260,00 €

Σύνολο:

2.420,00 €

Για την εν λόγω μετάβαση θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
Στα δικαιολογητικά των μετακινήσεων εκτός από τα προβλεπόμενα από τις
ισχύουσες διατάξεις πρέπει να συνυποβάλλονται, στη Δ/νση Οικονομικού του
Υπουργείου Υγείας – Τμήμα Α1:
Α. Απόκομμα εισιτηρίου (α/φο)
Β. Απόδειξη ή τιμολόγιο αγοράς αεροπορικού εισιτηρίου
Γ. Τιμολόγιο εξοφλημένο του ξενοδοχείου διαμονής ή εξοφλητική απόδειξη
ταξιδιωτικού γραφείου ή πρακτορείου φορέα του δημοσίου τομέα στο οποίο οι
μεταβαίνοντες κατέβαλαν το αντίτιμο διαμονής σε ξενοδοχείο.
Δ. Υπεύθυνη δήλωση των μεταβαινόντων για την κατηγορία του ξενοδοχείου στο
οποίο διέμειναν.
Οι ανωτέρω οφείλουν μετά την επιστροφή τους και μέσα σε 30 μέρες το αργότερο, να
υποβάλουν έκθεση: α) στο Γραφείο του Υπουργού Υγείας, β) στο γραφείο του Γεν.
Γραμματέα, και γ) στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων, στην οποία να αναφέρονται με
λεπτομέρεια τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την εκεί παραμονή, οι θέσεις που
υποστηρίχθηκαν καθώς και τα συμπεράσματα από τις σχετικές διαβουλεύσεις. Η
υποβολή της έκθεσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση χρηματικού
εντάλματος.
Μαζί με την ανωτέρω έκθεση θα υποβάλλονται στη Δ/νση Διεθνών Σχέσεων όλα τα
σχετικά έγγραφα που αφορούν στα θέματα που συζητήθηκαν.

Εισηγητής

(7-02-2014)

Προϊστάμενος Τμήματος Β’
κος Παναγιώτης Καλογεράκης
Προϊσταμένη Δ/νσεως Διεθνών Σχέσεων
κα Βασιλική Παπανότη

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Προϊσταμένη Γεν. Δ/νσεως Διοικ. Υποστ. & Τεχν. Υπ.
κα Φ. Ραΐδου
Γενικός Γραμματέας
κος Πελοπίδας Καλλίρης

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Διοικ. Υπ/ριξης
4.
Δ/νση Οικονομικού (2)
5. Δ/νση Προσωπικού-Τμήμα Αδειών
6. Δ/νση Προσωπικού-Τμήμα Α’
7. Αναφερομένους στην Απόφαση:
κον Άδωνη Γεωργιάδη,
Υπουργό Υγείας,
Κο Μπεσκένη Γρ. Τύπου

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων (3)α

