
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Πρωτ. 6028 
              Διεκπ. 4163 
   Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορι-

κή μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 παρ. 1 και 2 και 65 παρ. 1 του ισχύ-

οντος Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 παρ. 4 του Κανονισμού της Βουλής 

(Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό - ΦΕΚ 106/Α΄/1987), όπως 
ισχύει,

γ) των άρθρων 97, 129 και 135 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει,

δ) των άρθρων 2, 3 και 9 του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής, «Περί καταργήσεως των εις 
τους Βουλευτάς αναγνωριζομένων ατελειών και ρυθμί-
σεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του Υπουρ-
γικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23/Α΄/
18.02.1975), όπως ισχύει,

ε) της υπ΄ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης 
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Περί τρόπου 
ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τας αναγνωρι-
ζομένας εις τους Βουλευτάς ατελείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 339/ 
Β΄/24.03.1975), όπως ισχύει,

στ) της υπ΄ αριθμ. 3935/2321/14.09.1981 απόφασης 
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, «Περί ταχυδρο-
μικών τελών Ευρωβουλευτών» (ΦΕΚ 662/Β΄/23.10.1981), 
όπως ισχύει,

ζ) της υπ΄ αριθμ. 295/201/18.01.1984 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Για τη συμπλήρωση 
της υπ΄ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης (ΦΕΚ 339/
Β΄/24.03.1975 «περί τρόπου ρυθμίσεως θεμάτων αναφε-
ρομένων εις τας αναγνωριζομένας εις τους Βουλευτάς 
ατελείας κ.λπ.» (ΦΕΚ 35/Β΄/20.01.1984), όπως ισχύει,

η) της υπ΄ αριθμ. 2449/28.04.1991 απόφασης της 
Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων «Για τη μερική 
τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής» 
(ΦΕΚ 82/Α΄/30.05.1991),

θ) της υπ΄ αριθμ. 1375/1127/18.03.1996 απόφασης 
του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Για τη συμπλή-
ρωση της υπ΄ αριθμ. 1342/867/18.03.1975 απόφασης 
(ΦΕΚ 339/Β΄/24.03.1975) όπως τροποποιηθείσα ισχύει» 
(ΦΕΚ 186/Β΄/20.03.1996), όπως ισχύει,

ι) της υπ΄ αριθμ. 5215/22.10.2001 απόφασης του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 1430/Β΄/22.10.2001), 
όπως ισχύει,

κ) της υπ΄ αριθμ. 5448/01.11.2001 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Τροποποίηση της 
1342/867/18.03.1975 αποφάσεως του Προέδρου της 
Βουλής» (ΦΕΚ 1499/Β΄/07.11.2001), όπως ισχύει,

κα) της υπ΄ αριθμ. 5284/3670/21.5.2013 απόφασης 
της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 115/Α΄/23.5.2013) για 
τη «ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορική 
μετακίνηση των Βουλευτών επαρχίας» όπως ισχύει, και 
ιδίως της παρ. 6, με την εξουσιοδότηση του Προέδρου 
της Βουλής, όπως «με αποφάσεις του ρυθμίζει ειδικότερα 
θέματα για την εφαρμογή των ανωτέρω»,

κβ) της υπ΄ αριθμ. 10328/6970/30.10.2013 απόφα-
σης της Ολομέλειας της Βουλής «Συμπλήρωση της 
υπ΄ αριθμ. 5284/3670/21.5.2013 απόφασης της Ολο-
μέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη «Ρύθμιση θε-
μάτων, που αφορούν στην αεροπορική μετακίνηση 
των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ 115/Α΄/23.5.2013)» 
(ΦΕΚ 233/Α΄/31.10.2013), όπως ισχύει,

κγ) της υπ΄ αριθμ. 19171/11025/20.11.2019 από-
φασης της Ολομέλειας της Βουλής «Συμπλήρωση και 
τροποποίηση της από 17 Μαΐου 2013, κατά την ΡΟΘ΄ 
συνεδρίαση, απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής 
των Ελλήνων για τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
στην αεροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» 
(ΦΕΚ 115/Α΄/23.5.2013)» (ΦΕΚ 184/Α΄/20.11.2019), όπως 
ισχύει.

2. Την από 14.5.2020 ομόφωνη απόφαση της Διάσκε-
ψης των Προέδρων.
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3. Το γεγονός ότι η μετάβαση των Βουλευτών επαρ-
χίας που κάνουν χρήση του δικαιώματος αεροπορικών 
εντολών, προς και από την εκλογική τους Περιφέρεια, 
αεροπορικώς, καθίσταται δυσχερής λόγω των έκτακτων 
συνθηκών που ανάγονται στην πρωτοφανή υγειονομική 
κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο,

4. Την υπό Α.Λ.Ε. 2420401001 εγγεγραμμένη πίστωση 
του Προϋπολογισμού της Βουλής στον ειδικό φορέα δι-
οικητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000,

5. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
στον Προϋπολογισμό Δαπανών της Βουλής οικονομικού 
έτους 2020, καθόσον το αντίτιμο των αεροπορικών εντο-
λών στις εκλογικές Περιφέρειες υπερβαίνει το αντίτιμο 
για την καταβολή των διοδίων, αποφασίζουμε:

Όλως εξαιρετικώς, για το χρονικό διάστημα από 
1.4.2020 έως 31.12.2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών 
που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, οι Βουλευτές 
Επαρχίας δύνανται να ζητήσουν, ανά τρίμηνο, κατόπιν 
υπεύθυνης δήλωσης προς τη Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών της Βουλής, αντί της παροχής των ειδικών 

δελτίων εντολών προς έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων, 
την καταβολή του αντιτίμου των διοδίων, μετ΄ επιστρο-
φής από και προς την εκλογική τους Περιφέρεια, χωρίς 
τους περιορισμούς της παρ. 4 του άρθρου Μόνου της 
από 17 Μαΐου 2013, κατά την ΡΟΘ΄ συνεδρίαση, από-
φασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για 
τη «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπορι-
κή μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ 115/  
Α΄/23.5.2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για το τρέχον τρίμηνο από 1.4.2020 έως και 30.6.2020, 
επιστρέφονται από τους Βουλευτές Επαρχίας τα ειδικά 
δελτία αεροπορικών εντολών που δεν έχουν χρησιμο-
ποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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