
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

1 Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής 
«Για τον καθορισμό του ανώτατου κυβισμού και 
μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύ-
πων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης 
βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα 
από 1.2.2020 έως 31.1.2024».

2 Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για 
τη συμπλήρωση και τροποποίηση της από 17 Μα-
ΐου 2013, κατά την ΡΟΘ΄συνεδρίαση, απόφασης 
της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη 
"Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπο-
ρική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας" (ΦΕΚ 
115/Α΄/23.5.2013)».

3 Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για 
την ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού υλικού και 
του εξοπλισμού πληροφορικής».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

 ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Αριθμ. Πρωτ. 19167 
              Διεκπ. 11023 (1)
Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής 

«Για τον καθορισμό του ανώτατου κυβισμού και 

μισθώματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύ-

πων αυτοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης 

βουλευτικών οχημάτων (leasing) για το διάστη-

μα από 1.2.2020 έως 31.1.2024».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την κατά την ΜΗ΄ συνεδρίαση της 15.11.2019 ομό-

φωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων.

3. Το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Καθορισμός του ανώτατου κυβισμού και μισθώ-

ματος, καθώς και των επιτρεπόμενων τύπων αυ-

τοκινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης βουλευ-

τικών οχημάτων (leasing) για το διάστημα από 

1.2.2020 έως 31.1.2024.

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 63 και του άρθρου 

65 του Συντάγματος,
β) του άρθρου 11 παρ. 1 και 4 του Κανονισμού της Βου-

λής (Μέρος Κοινοβουλευτικό-ΦΕΚ 106/Α΄/24.06.1987), 
όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 1, 97, 129 και 135 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β΄- ΦΕΚ 51/Α΄/10.04.1997), όπως ισχύουν,

δ) της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολο-
μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που ελήφθη κατά τη 
Συνεδρίαση ΞΗ΄/07.02.2003 (ΦΕΚ 33/Α΄/11.02.2003), 
όπως τροποποιήθηκε με την από 20.5.2008, ομόφωνη 
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που ελήφθη κατά 
τη Συνεδρίαση ΡΜΔ΄/20.05.2008 (ΦΕΚ 94/Α΄/22.05.2008), 
της από 13.09.2011 όμοιας απόφασης που ελήφθη κατά 
τη Συνεδρίαση ΣΙΑ΄/13.09.2011 (ΦΕΚ 205/Α΄/16.09.2011), 
και της από 07.12.2012 ομόφωνης απόφασης της Ολο-
μέλειας της Βουλής των Ελλήνων, που ελήφθη κατά τη 
Συνεδρίαση ΠΖ΄/7.12.2012 (ΦΕΚ 244/Α΄/14.12.2012), 
όπως ισχύει,

ε) της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003) που 
εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του 
άρθρου μόνου της από 07.02.2003 ομόφωνης απόφα-
σης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις αποφάσεις 
του Προέδρου της Βουλής: i) 4650/3678/13.06.2005 
(ΦΕΚ 811/Β΄/14.06.2005), ii) 73/41/10.01.2006 (ΦΕΚ 
17/Β΄/13.01.2006), iii) 4415/02.06.2006 (ΦΕΚ 688/Β΄/
02.06.2006), iv) 6627/5309/12.09.2006 (ΦΕΚ 1291/Β΄/
12.09.2006), v) 7108/5683/28.9.2006 (ΦΕΚ 1437/Β΄/
29.9.2006), vi) 5475/3819/29.5.2008 (ΦΕΚ 1002/Β΄/
29.5.2008), vii) 8873/26.8.2008 (ΦΕΚ 1943/Β΄/19.9.2008), 
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viii) 14258/9590/27.10.2010 (ΦΕΚ 1747/Β΄/05.01.2010), 
ix) 8109/16.09.2011 (ΦΕΚ 2219/Β΄/04.10.2011), x) 781/
26.01.2012 (ΦΕΚ 311/Β΄/14.02.2012), xi) 71/30/07.01.2014 
(ΦΕΚ 66/Β΄/17.01.2014), xii) 6547/4366/14.07.2014 (ΦΕΚ 
1898/Β΄/14.07.2014), xiii) 7345/30.7.2014 (ΦΕΚ 2075/
Β΄/30.07.2014), xiv) 16927/11031/26.11.2015 (ΦΕΚ 2560/
Β΄/26.11.2015) και xv) 15030/9213/19.12.2017 (ΦΕΚ 
4511/Β΄/20.12.2017) όπως ισχύει.

2. Την από 14.11.2019 ομόφωνη απόφαση της Διάσκε-
ψης των Προέδρων.

3. Την αναγκαιότητα σύναψης νέας μακροχρόνιας μί-
σθωσης (leasing) με διατήρηση του ανώτατου ορίου των 
μισθωμάτων για κάθε κατηγορία οχημάτων με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή υβριδικών, στα όρια της υφιστά-
μενης μίσθωσης, καθώς και την προσπάθεια μείωσης 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με μη ρυπογόνες 
και τεχνολογικά καινοτόμες μορφές χρηματοδοτικής μί-
σθωσης, με τη δυνατότητα μίσθωσης ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων για όσους Βουλευτές και Έλληνες Βουλευτές 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το επιθυμούν.

4. Το γεγονός ότι προκαλείται αύξηση των δαπανών 
του προϋπολογισμού της Βουλής, με την υιοθέτηση της 
δυνατότητας μίσθωσης και ηλεκτροκίνητων οχημάτων, 
στον ειδικό φορέα διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-
0000000 και στην πίστωση του Α.Λ.Ε. 2440301002 του 
Προϋπολογισμού της Βουλής.

5. Την υπό Α.Λ.Ε. 2440301002 εγγεγραμμένη πίστωση 
του Προϋπολογισμού της Βουλής, αποφασίζουμε:

1. α) Οι υφιστάμενες μισθώσεις αυτοκινήτων, οι οποί-
ες λήγουν 31.12.2019, παρατείνονται αυτοδικαίως με 
το ίδιο μίσθωμα μέχρι την 31.3.2020 και σε έκτακτες 
περιπτώσεις μέχρι την παραλαβή των νέων αυτοκι-
νήτων, ανεξαρτήτως, εάν η παραγγελία των νέων έχει 
γίνει από την ίδια εκμισθώτρια εταιρεία ή όχι. Η παραγ-
γελία του αυτοκινήτου από τους Βουλευτές και τους 
Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον μέχρι τις 
15.01.2020 σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 6 
της αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προ-
έδρου της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, και καμία παραγγελία αυτοκι-
νήτου μακροχρόνιας μίσθωσης (leasing) δεν μπορεί 
να γίνει με προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης 
μεταγενέστερη της 31.03.2020. Η μίσθωση των νέων 
αυτοκινήτων δύναται να αρχίζει, μετά την παράδοση 
των παλαιών, από 01.02.2020 έως και 31.03.2020 και θα 
λήγει 31.01.2024, ασχέτως της ημερομηνίας έναρξης της 
μίσθωσης".

β) Ο ανώτατος κυβισμός των μισθούμενων οχημάτων 
με κινητήρα εσωτερικής καύσης ή υβριδικό και οι κα-
τηγορίες Βουλευτών διαμορφώνονται ως ακολούθως:

1) έως 1600 cc για τους Βουλευτές Α΄ και Β΄ Αθηνών, 
Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας, 2) έως 1800 cc για 
τους Βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών της χώ-
ρας και των Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου.

γ) Επιτρέπεται η μίσθωση ηλεκτροκίνητων οχημά-
των και για τις δύο κατηγορίες Βουλευτών, ως ανω-
τέρω. Επιτρέπεται, επίσης, η μίσθωση παντός τύπου 

και κατηγορίας επιβατηγού αυτοκινήτου με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή υβριδικό, συμπεριλαμβανο-
μένων των SUV με κίνηση στους δύο ή τέσσερις τρο-
χούς, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων ανοιχτού τύπου 
(cabriolet).

δ) Το μηνιαίο μίσθωμα για τη μακροχρόνια μίσθω-
ση (leasing) ηλεκτροκίνητων οχημάτων και για τις δύο 
κατηγορίες Βουλευτών, ορίζεται σε ποσό έως 765 € 
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. Το μηνιαίο μίσθωμα για 
κάθε κατηγορία και τύπο αυτοκινήτου με κινητήρα 
εσωτερικής καύσης ή υβριδικό, ορίζεται σε ποσό μέχρι 
450 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. για τα αυτοκίνη-
τα μέχρι 1.600 c.c. που αφορούν στους Βουλευτές Α΄ 
και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιώς και Επικρατείας και 
σε ποσό μέχρι 765 € συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 
για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.800 c.c. που αφορούν στους 
Βουλευτές των υπολοίπων περιφερειών της Χώρας 
και στους ΄Έλληνες Βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου.

ε) Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 της 
από 07.02.2003 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας 
της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 33/Α΄/11.02.2003), και της 
αριθμ. 4286/2348/21.04.2003 απόφασης του Προέδρου 
της Βουλής (ΦΕΚ 487/Β΄/22.04.2003), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν.

2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από τη δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ   

Ι

Αριθμ. Πρωτ. 19171 
              Διεκπ. 11025 (2)
 Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερ-

νήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής 

«Για τη συμπλήρωση και τροποποίηση της από 

17 Μαΐου 2013, κατά την ΡΟΘ΄συνεδρίαση, από-

φασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων 

για τη "Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αε-

ροπορική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας" 

(ΦΕΚ 115/Α΄/23.5.2013)». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
2. Την κατά την ΜΗ΄ συνεδρίαση της 15.11.2019 ομό-

φωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλή-
νων.

3. Το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως Ισχύει, παραγγέλλουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Συμπλήρωση και τροποποίηση της από 17 Μαΐ-

ου 2013, κατά την ΡΟΘ΄ συνεδρίαση, απόφασης 

της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων για τη 

«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην αεροπο-

ρική μετακίνηση των Βουλευτών Επαρχίας» (ΦΕΚ 

115/Α΄/23.5.2013).

Έχοντας υπόψη,
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 63 παράγραφοι 1 και 2 και 65 παράγρα-

φος 1 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), 
όπως ισχύει,

β) του άρθρου 11 παράγραφος 4 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Α΄ Κοινοβουλευτικό - ΦΕΚ 106 Α΄ /1987), 
όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 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 
ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις τα Μέλη του 
Υπουργικού Συμβουλίου και τους Βουλευτάς» (ΦΕΚ 23/
Α΄/18.02.1975), όπως ισχύει,

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

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

ζ) της αριθμ. 295/201/18.01.1984 απόφασης του Προ-
έδρου της Βουλής των Ελλήνων «Για τη συμπλήρωση 
της 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 αριθμ. 2449/28.04.1991 απόφασης της Ολομέ-
λειας της Βουλής των Ελλήνων «Για τη μερική τροποποί-
ηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής» (ΦΕΚ 82/
Α΄/30.05.1991),

θ) της αριθμ. 1375/1127/18.03.1996 απόφασης του 
Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων «Για τη συμπλήρωση 
της 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 αριθμ. 5215/22.10.2001 απόφασης του Προέ-
δρου της Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 1430/Β΄/22.10.2001), 
όπως ισχύει,

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

ιβ) της 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 με-
τακίνηση των Βουλευτών επαρχίας» όπως ισχύει,

ιγ) της αριθμ. 10328/6970/30.10.2013 απόφασης της 
Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 233/Α΄/31.10.2013), όπως 
ισχύει.

2. Την από 14.11.2019 ομόφωνη απόφαση της Διάσκε-
ψης των Προέδρων.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα παρέχεται στους 
Βουλευτές επαρχίας η δυνατότητα αίτησης για την πα-
ροχή του ημίσεος του αριθμού των ειδικών δελτίων 
εντολών προς έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων που δι-
καιούνται, παράλληλα με την καταβολή του ημίσεος του 
αριθμού αντιτίμων διοδίων που θα εδικαιούντο, εφόσον 
δεν έκαναν χρήση των αεροπορικών εισιτηρίων, για την 
αμεσότερη μετάβαση στην εκλογική τους περιφέρεια και 
την επαφή με το εκλογικό σώμα.

4. Την υπό Α.Λ.Ε. 2420401001 εγγεγραμμένη πίστωση 
του Προϋπολογισμού της Βουλής στον ειδικό φορέα διοι-
κητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000, αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 4 του άρθρου Μόνου 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) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«4. Οι Βουλευτές επαρχίας δύνανται, κατόπιν ανέκκλη-
της υπεύθυνης δήλωσης προς το Τμήμα Εκκαθάρισης, 
Αποζημιώσεων και Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών της Βουλής, να ζητήσουν: α. είτε, αντί 
της παροχής των ειδικών δελτίων εντολών προς έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων, την καταβολή του αντιτίμου 
των διοδίων για έως και δέκα τρεις (13) μεταβάσεις, μετ΄ 
επιστροφής, ανά τρίμηνο, από και προς την εκλογική 
τους περιφέρεια, β. είτε την παροχή του ημίσεος του 
αριθμού των ειδικών δελτίων εντολών προς έκδοση 
αεροπορικών εισιτηρίων που δικαιούνται ανά τρίμηνο, 
ήτοι ετησίως 26 εντολές, και την καταβολή του ημίσεος 
του αριθμού αντιτίμων διοδίων που θα εδικαιούντο ανά 
τρίμηνο κατά την περίπτωση α. της παρούσας παραγρά-
φου, ήτοι ετησίως 26 μεταβάσεις».

2. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από την 1.1.2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ

Ι

Αριθμ. Πρωτ. 19175 
              Διεκπ. 11028 (3)
   Περί δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-

σεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «Για 

την ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού υλικού και 

του εξοπλισμού πληροφορικής». 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος.
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2. Την κατά την ΜΖ΄ συνεδρίαση της 14.11.2019 ομό-
φωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων

3. Το άρθρο 97 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως ισχύει, παραγγέλλουμε:

Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Ανανέωση του τηλεπικοινωνιακού υλικού και του 

εξοπλισμού πληροφορικής.

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

ντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 97 του Κανονι-
σμού της Βουλής (Μέρος Β΄ - ΦΕΚ 51/Α΄/1997), όπως 
ισχύει,

β) του Ζ΄ Ψηφίσματος της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής 
(ΦΕΚ 23/Α΄/1975), 

γ) του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ 89/Α΄/2014).
2. Την από 7 Νοεμβρίου 2019 ομόφωνη απόφαση της 

Διάσκεψης των Προέδρων,
3. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη στον Προϋπο-

λογισμό της Βουλής οικονομικού έτους 2019,
4. Την υπό Α.Λ.Ε. 3120301001 εγγεγραμμένη πίστω-

ση του Προϋπολογισμού της Βουλής στον ειδικό φορέα 
διοικητικής ταξινόμησης 1003-501-0000000, αποφασί-
ζουμε:

1. Οι Βουλευτές της IΗ΄ περιόδου που ανέλαβαν τα κα-
θήκοντά τους μετά τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλί-
ου 2019 και οι Έλληνες Ευρωβουλευτές που εξελέγησαν 
στις ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019, δικαιούνται τη-
λεπικοινωνιακού υλικού και εξοπλισμού πληροφορικής, 
με σκοπό την αποτελεσματική εκπλήρωση της εν γένει 
κοινοβουλευτικής τους δραστηριότητας.

Η προμήθεια του προαναφερόμενου υλικού και εξο-
πλισμού γίνεται απευθείας από τους Βουλευτές και Ευ-
ρωβουλευτές, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα της επι-
λογής του προμηθευτή. Η εξόφληση των προμηθευτών, 
μέχρι το ανώτατο χρηματικό ποσό που καθορίζεται με 
την, κατά την παράγραφο 3 απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής, γίνεται από τις οικονομικές υπηρεσίες της 
Βουλής εντός είκοσι ημερών από την προσκόμιση των 
τιμολογίων πώλησης και των δελτίων παραλαβής του 

εξοπλισμού. Η ανωτέρω δαπάνη, στην οποία δεν συμπε-
ριλαμβάνεται η συντήρηση του εξοπλισμού, βαρύνει τον 
προϋπολογισμό της Βουλής.

2. Το αντίστοιχο τηλεπικοινωνιακό υλικό και ο εξοπλι-
σμός πληροφορικής που έχει διατεθεί στους Βουλευτές 
και Έλληνες Ευρωβουλευτές μέχρι 31.10.2016 επιστρέ-
φεται στη Βουλή μέχρι την 31.12.2019, εφόσον δύναται 
να αναβαθμισθεί. Άλλως, περιέρχεται στην κυριότητά 
τους, χωρίς άλλη διατύπωση, λόγω παρόδου μεγάλου 
χρονικού διαστήματος από τη διάθεσή του.

3. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής εξειδικεύ-
ονται το τηλεπικοινωνιακό υλικό και ο εξοπλισμός πλη-
ροφορικής που δικαιούνται, κατά περίπτωση, οι Βουλευ-
τές και Έλληνες Ευρωβουλευτές, το ανώτατο χρηματικό 
ποσό που καλύπτει η Βουλή των Ελλήνων, ο τρόπος και η 
διαδικασία επιστροφής του παλαιού τηλεπικοινωνιακού 
υλικού και εξοπλισμού πληροφορικής, καθώς και κάθε 
άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας.

4. Στους διαπιστευμένους κοινοβουλευτικούς συ-
ντάκτες παρέχεται, για την εκπλήρωση της αποστολής 
τους, εξοπλισμός πληροφορικής. Η προμήθεια του εν 
λόγω εξοπλισμού γίνεται απευθείας από τους διαπι-
στευμένους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, οι οποίοι 
διατηρούν το δικαίωμα της επιλογής του προμηθευτή. 
Η εξόφληση των προμηθευτών, μέχρι το ανώτατο χρημα-
τικό ποσό που καθορίζεται με απόφαση του Προέδρου 
της Βουλής, γίνεται από τις οικονομικές υπηρεσίες της 
Βουλής εντός είκοσι ημερών από την προσκόμιση των 
τιμολογίων πώλησης και των δελτίων παραλαβής του 
εξοπλισμού. Η ανωτέρω δαπάνη, στην οποία δεν συ-
μπεριλαμβάνεται η συντήρηση του εξοπλισμού, βαρύνει 
τον προϋπολογισμό της Βουλής. Με την ίδια απόφαση 
καθορίζεται ο εξοπλισμός πληροφορικής που δικαι-
ούνται, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής 
της παρούσας.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Νοεμβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *01001842011190004*
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