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Α Π Ο Φ Α  Ζ 
 
 Έρνληαο ππόςε, 
 

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 όξγαλα». 
γ) ηνπ Ν. 2362/95, ”Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνύ ειέγρνπ ησλ δαπαλώλ ηνπ Κξάηνπο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο”, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε  ην Ν. 
3871/17/8/10. 

δ)     Σνπ Ν. 2685/18.2.99, ”Κάιπςε δαπαλώλ κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ εληόο θαη 
εθηόο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, πνπ δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 35/Α/ 
18.2.99 όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν. 3833/15.3.2010 
(ΦΔΚ40/Α/15.3.2010) 

ε) ηνπ Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο  189/09(ΦΔΚ 22/Α/5.11.09) «Καζνξηζκόο θαη 
αλαθαηαλνκή αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» 

 
2. Σελ κε αξ. 1120/Η/08-01-2010 απόθαζε κε ζέκα «Καζνξηζκόο αξκνδηνηήησλ 

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

 
3. Tελ θνηλή απόθαζε κε αξ. πξση. 5439/85 κε ζέκα : «ύζηαζε Δηδηθώλ Λνγαξηαζκώλ 

ζην ΤΒΔΣ θαη ζηνπο επνπηεπόκελνπο από απηό θνξείο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 
θνλδπιίσλ ηεο έξεπλαο», όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξώζεθε κε ηηο κε αξ. 
πξση. 5056/20.5.87, 7401/11.5.88, 570/19.1.94 θαη 12739//2000 όκνηεο απνθάζεηο. 

 
4. Σελ απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο κε αξ. πξση  

12000/11.10.10 θαη ζέκα : « Έγθξηζε δαπάλεο πνπ αθνξά ζηε κεηαθίλεζε ηνπ θνπ 
σηήξε Υαξηζόπνπινπ, Γ/ληή Δξεπλώλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε ζπλάληεζε  
πνπ δηνξγαλώλεηαη ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ NupNET- ERANET » . 

 
5.        ην από  11.10.2010 ππεξεζηαθό ζεκείσκα ηεο Γ/λζεο ΓΙΔ. 

 

 
 
 



Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 
 
   
Α. Δγθξίλνπκε: 
 

1.  ηε κεηαθίλεζε ζην Παξίζη από  14.10.2010 κέρξη 16.10.2010  ηνπ  ΩΣΗΡΗ 
ΥΑΡΙΟΠΟΤΛΟΤ, εξεπλεηή, Γ/ληή Δξεπλώλ ζην ΔΚΔΦΔ «Γ»,  πξνθεηκέλνπ λα 
ζπκκεηάζρεη ζηελ 3

ε
   ζπλάληεζε ηνπ Governing Council   ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ 

NuPNET ERA – NET(FP7 –202914).  
   

    2. Σε  δαπάλε ζε βάξνο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο «NuPNET ERA – 
NET» κε θσδηθό έξγνπ FP7 - 202914, σο εμήο: 

 
α) Γηα ηελ εκεξήζηα απνδεκίσζε ηνπ παξαπάλσ γηα (2) δπν εκέξεο παξακνλήο 

εθηόο έδξαο, καδί κε απηέο ηνπ ηαμηδηνύ: 
2 ημέρες Υ 1 άτομο Υ 95 ΔΤΡΩ = 190  ΔΤΡΩ 

 
β. Γηα ηα  έμνδα μελνδνρείνπ ηεζζάξσλ (4) αζηέξσλ  γηα (2)  δηαλπθηεξεύζεηο,  
 
γ) Γηα ηα έμνδα ελόο (1) αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ νηθνλνκηθήο ζέζεο κε 

δηαδξνκή: ΑΘΖΝΑ – ΠΑΡΗΗ - ΑΘΖΝΑ.. 
 
Σα παξαπάλσ έμνδα ζα βαξύλνπλ ην πξόγξακκα: «NuPNET ERA – NET» κε θσδηθό 
έξγνπ FP7 – 202914 θαη ζα πιεξσζνύλ από ηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό ηεο ΓΓΔΣ. 
 

Β. Ο κεηαθηλνύκελνο ζα ππνβάιεη ζην Γξαθείν ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Έξεπλαο θαη 
Σερλνινγίαο, ζηε Γ/λζε Γηεζλνύο πλεξγαζίαο θαη ζηε Γ/λζε Γηνηθεηηθνύ, έθζεζε 
ζρεηηθά κε ην ηαμίδη ηνπ. 

 
Γ. Ο κεηαθηλνύκελνο παξαθαιείηαη λα ππνβάιεη ζηνλ Δηδηθό Λνγαξηαζκό, ην ηηκνιόγην 

μελνδνρείνπ, ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηνπ αεξνπνξηθνύ εηζηηεξίνπ, ην  απόθνκκα ηνπ 
εηζηηεξίνπ θαη ηηο θάξηεο επηβίβαζεο  εληόο πέληε (5) εκεξώλ από ηελ επηζηξνθή ηνπ. 

    
 

 
Όξην επηηξεπόκελσλ εκεξώλ κεηαθίλεζεο  εθηόο έδξαο αλά έηνο 60. 
Ηκέξεο κεηαθίλεζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ηεο παξνύζεο απόθαζεο :17.            
                  
 
  

                                       Ο  ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ 
 
 

 
                                                                                                     ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΝΑΡΔΣΟ 


