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Α Π Ο Φ Α  Ζ 

 
Έρνληαο ππφςε: 

 
1. ηηο δηαηάμεηο: 

 
α) ηνπ Ν. 1514/85, ”Αλάπηπμε Δπηζηεκνληθήο θαη Σερλνινγηθήο Έξεπλαο ”, 

 
β) ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/22 Απξηιίνπ 2005  (ΦΔΚ98/Α2005) «Κσδηθνπνίεζε 

ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά φξγαλα». 
 
γ) ηνπ Ν. 2362/95, ”Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”, ”, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε  ην Ν. 
3871/17/8/10. 

 
δ)     Σνπ Ν. 2685/18.2.99, ”Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ εληφο θαη 

εθηφο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 35/Α/ 
18.2.99 φπσο ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3833/15.3.2010 
(ΦΔΚ40/Α/15.3.2010) 

 
ε) ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο  189/09(ΦΔΚ 22/Α/5.11.09) «Καζνξηζκφο θαη 

αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» 
 
2.  Σελ κε αξ. 1120/Η/08-01-2010 απφθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ 

Τθππνπξγψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ. 
Παξαζθεπήο  Υξηζηνθηινπνχινπ θαη Ισάλλε Παλάξεηνπ(ΦΔΚ1/η.Β/2010) 

 
3. Σν απφ 1.10.2010 ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο ΓΙΔ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ 
   
Α. Δγθξίλνπκε: 
 

1. ηε  κεηαθίλεζε ζηηο Βξπμέιιεο  απφ 6.10.2010  κέρξη  8.10.2010,  ηεο ΑΦΡΟΓΙΣΗ 
ΠΑΣΡΩΝΗ ηνπ Γεσξγίνπ, πξντζηακέλεο  ηεο Γ/λζεο Γηεζλνχο Δπηζηεκνληθήο θαη 
Σερλνινγηθήο πλεξγαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλάληεζε ηεο επηηξνπήο 
European Research Area Committee  (ERAC), σο εζληθή εθπξφζσπνο. 

 
2.  ηελ   επηβάξπλζε  ηνπ  Γεκνζίνπ   θαη  ζπγθεθξηκέλα  ηνπ  ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο ΓΓΔΣ Δηδηθφο θνξέαο 19/710 ΚΑΔ 5311(επηζηξέθεηαη απφ ηελ Δ.Δ. ην αληίηηκν ηνπ 
εηζηηεξίνπ), ζηνλ νπνίν ππάξρεη ε ζρεηηθή πίζησζε, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 κε: 

 
α. ηελ  εκεξήζηα  απνδεκίσζε  ηεο  παξαπάλσ  γηα  δπν (2)   εκέξεο 

παξακνλήο  εθηφο  έδξαο  καδί κ' απηή ηνπ  ηαμηδηνχ: 

                2 ημέπερ Υ 1 άηομο Υ 95 ΔΤΡΩ = 190 ΔΤΡΩ 
β. ηα  έμνδα μελνδνρείνπ ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ  γηα (2) δπν δηαλπθηεξεχζεηο, 

δειαδή: 

       2 διανςκη. σ 1 άηομο σ 210 ΔΤΡΩ   = 420 ΔΤΡΩ 
Σα  έμνδα  απηά  έρνπλ  ππνινγηζηεί   θαηά  πξνζέγγηζε  θαη  ζα 
νξηζηηθνπνηεζνχλ   κε   βάζε  ην    εμνθιεκέλν   ηηκνιφγην   ην μελνδνρείνπ 
πνπ ζα πξνζθνκίζεη ε κεηαθηλνχκελε. 

γ. έμνδα  (1) ελφο αεξνπνξηθνχ εηζηηεξίνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο κε δηαδξνκή:   

ΑΘΖΝΑ – ΒΡΤΞΔΛΛΔ - ΑΘΖΝΑ. 
  

Β.  Η  κεηαθηλνχκελε ζα ππνβάιεη ζην γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο, ζηε Γ/λζε Γηεζλνχο πλεξγαζίαο θαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνχ έθζεζε 
ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ηεο εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ κεηά ηελ επηζηξνθήο ηεο. 

 
Γ. Η  κεηαθηλνχκελε  ζα ππνβάιεη ζηε Γ/λζε  Γ/θνχ,  Σκ. Σαθη.  Πξνυ/ζκνχ ηελ απφδεημε 

μελνδνρείνπ,  ην  απφθνκκα ηνπ εηζηηεξίνπ, ηηο θάξηεο επηβίβαζεο θαη ηελ απφδεημε 
πιεξσκήο ηνπ εηζηηεξίνπ εληφο  πέληε  (5) εκεξψλ κεηά ηελ επηζηξνθή ηεο. 

 
Γ. Η   κεηαθηλνχκελε   ππνρξενχηαη  λα  δειψλεη   ζηελ  αξκφδηα  ππεξεζία  ηεο Δ.Δ. ηνλ     

αξηζκφ ινγαξηαζκνχ (ΓΛΚ/ΝΚΑ/234200/4 - Σξάπεδα Διιάδνο) ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη 
απ' επζείαο  απφ  ηελ  Δ.Δ.  νηαδήπνηε  απνδεκίσζε  γηα ηα έμνδα κεηαθίλεζεο 
(εηζηηήξην) θαη λα πξνζθνκίδεη ζηελ Τπεξεζία καο ην αληίγξαθν ηεο δήισζεο. 

 

 
Όξην επηηξεπφκελσλ εκεξψλ κεηαθίλεζεο  εθηφο έδξαο αλά έηνο 60. 
Ηκέξεο κεηαθίλεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνχζεο απφθαζεο : 35. 
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