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\ΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΙΝΤΡΙΑΟΟΜ-ΝΟΜΟΣ

878/1990 / Α-33 Δευτεροβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις

Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο

Αρθρο 6

Κύρωση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθηκε η πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 19/8-2-90 (ΦΕΚ 16 τ.Α' 13-2-90), που έχει 
ως εξής:

"Διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα 
για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985 τ.Α' ) και

β) Τις από 27 Δεκεμβρίου 1989 επιστολές του Προέδρου της Βουλής 
προς τους Προέδρους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και 
του Συνασπισμού της Αριστερός και της Προόδου για την ενίσχυση της 
γραμματειακής υποστήριξης του έργου των Βουλευτών. Αποφασίζει:

1. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης επιτρέπεται, 
υπάλληλοι του δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέων του ευρύτερου Δημοσίου 
Τομέα που υπηρετούν ή αποσπώνται στο Υπουργείο Προεδρίας της 
Κυβέρνησης να διατίθενται σε γραφεία βουλευτών για την ενίσχυση της 
γραμματειακής υποστήριξης του έργου των βουλευτών. Για κάθε βουλευτή 
επιτρέπεται η διάθεση ενός μόνον υπαλλήλου, πέραν εκείνου που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Από κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα (Υπουργείο, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ.) δεν επιτρέπεται διάθεση αριθμού μεγαλύτερου του δύο στα 
εκατό (2%), υπολογιζομένου επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών 
υπαλλήλων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού ή προσωπικού. Δεν 
επιτρέπεται διάθεση προϊσταμένων διεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς 
γραφείου ούτε υπαλλήλου που είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον κλάδο
ή ειδικότητα.

3. Η διάθεση παύει αυτοδικαίως και ο υπάλληλος επανέρχεται στα 
καθήκοντα της οργανικής του θέσης αμέσως μόλις ο βουλευτής, στο 
γραφείο του οποίου έχει διατεθεί, αποβάλλει για οποιονδήποτε λόγο τη 
βουλευτική του ιδιότητα. Ο αποσπώμενος υπάλληλος παραμένει μετά τη 
διάλυση της Βουλής και αποχωρεί στην περίπτωση που ο βουλευτής δεν 
επανεκλεγεί. Αρση της διάθεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση που θα τη 
ζητήσει ο οικείος βουλευτής.

4. Ο χρόνος της διάθεσης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
για κάθε συνέπεια.

5. Οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των 
βουλευτών καμμία σχέση υπηρεσιακή ή άλλη έχουν με την Βουλή και 
εξακολουθούν να μισθοδοτούνται και να εξελίσσονται υπηρεσιακώς βάσει 
του υπηρεσιακού καθεστώτος των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οργανικώς 
χωρίς καμμία επιβάρυνση της Βουλής.

6. Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να 
κυρωθεί με νόμο με τη φροντίδα του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 2 του Ν. 1895/1990 (Α1 116), όπως αυτό 
συμπληρώθηκε διά του άρθρου 27 παρ. 42 του Ν. 2166/1993 (Α1 137):
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"0ι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 19/8.2.90 (ΦΕΚ 16 τ. Α'/13.2.1990), που 
κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 τ.Α'/20.3.1990), 
εφαρμόζονται και για τους Ελληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου τους 
αποκλειστικά στην Ελλάδα.

Ο προβλεπόμενος στην ανωτέρω Π.Υ.Σ. (παρ. 1 τελευταίο εδάφιο) 
αριθμός υπαλλήλων που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
έργου των βουλευτών ορίζεται σε δύο. Η διάταξη αυτή ισχύει και για 
τους Ελληνες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
"Ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών ορίζεται σε τρεις εφόσον ο Βουλευτής δεν 
κάνει χρήση της αποφάσεως υπ'αριθ. 4775 της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 
137/ τ.Α'125.1 1.1982)".
Στους υπαλλήλους, που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη των 

βουλευτών και Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
καταβάλλονται οι αποδοχές που λαμβάνουν οι υπάλληλοι των υπηρεσιών 
στις οποίες ανήκουν οργανικά. Στις αποδοχές περιλαμβάνονται τα πάσης 
φύσεως επιδόματα και πρόσθετες παροχές της οργανικής τους θέσης".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 58 παρ. 3 του Ν. 1943/1991 (Α' 50), όπως 
αυτό αντικαταταστάθηκε διά του άρθρου 20 περ. α’ του Ν. 
2026/1992 (Α1 43), ορίζονται τα ακόλουθα:

"Στους υπαλλήλους που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν. 1878/1990 (ΦΕΚ 33 Α'/20-3-90), του άρθρου 2 του ν. 1895/1990 (ΦΕΚ 
116 Α’/3-9-90) και της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 3 του ν. 1895/ 
1990 (ΦΕΚ 116 Α73.9.90), όπως αυτή αντίκαταστάθηκε με το άρθρο 39 του 
ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150 Α’/11.10.91) διατίθενται για τη γραμματειακή 
εξυπηρέτηση των βουλευτών και των Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, καθώς και στους υπαλλήλους και αστυνομικούς που 
διατίθενται στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή, 
καταβάλλεται μηνιαίως αποζημίωση για οδοιπορικά έξοδα ίση με το ήμισυ 
του κατώτατου ορίου μηνιαίων αποδοχών που προβλέπει κάθε φορά για τους 
κατόχους απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης χωρίς προϋπηρεσία η συλλογική 
σύμβαση εργασίας ή διαιτητική απόφαση για τους όρους αμοιβής και 
εργασίας του προσωπικού γραφείου των ιδιωτικών επιχειρήσεων της χώρας.

Η ανωτέρω αποζημίωση σε ουδεμία κράτηση υπόκειται και καταβάλλεται 
από την ημέρα διαθέσεως κάθε υπαλλήλου και πάντως όχι προ της 20.3.90.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ο υπάλληλος ανήκει 
οργανικό και καταβάλλεται με την ίδια μισθολογική κατάσταση που 
καταβάλλονται και οι άλλες αποδοχές".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Κατά το άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 2042/1992 (Α 75):
"Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν ανάλογη εφαρμογή 

και για τους αποσπωμένους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 1943/ 
1991, από οποιονδήποτε φορέα της παρ. 1 του άρθρου αυτού και αν 
προέρχονται, οι οποίοι εν συνεχεία μετατάσσονται στις υπηρεσίες, που 
αποσπώνται".

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Το άρθρο 27 του Ν.2080/1992 (ΦΕΚ Α 153) ορίζει ότι:
"Το Υπουργείο Εξωτερικών εξαιρείται από τις ρυθμίσεις των άρθρων 56 

(μετάταξη - μεταφορά προσωπικού) και 58 (αποσπάσεις) του ν. 1943/1991 
(ΦΕΚ 50 Α')."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παράγραφος 17 του άρθρου 18 του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 
ΑΊ07) ορίζει ότι:
"Ο αριθμός των υπαλλήλων που διατίθενται σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 
19/8.2.1990, που κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990, που 
κυρώθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1878/1990, όπως ισχύει κάθε φορά, 
αυξάνονται κατά δύο (2) σε περίπτωση που ο βουλευτής είναι 

τυφλός."

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 εδ.3 του Ν.2647/22.10.1998 
(ΦΕΚ Α' 237/22.10.1998) ορίζονται τα ακόλουθα:

"Οι ακόλουθες αρμοδιότητες, που ασκούνται από Υπουργούς μεταβιβάζονται 
στις Περιφέρειες :

Α. Αρμοδιότητες του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης :

3) Η έκδοση απόφασης για την απόσπαση υπαλλήλων οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού ή επιχειρήσεων των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαδμού σε Περιφέρειες. Οταν 
πρόκειται για οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης άλλης Περιφέρειας η 
απόσπαση γίνεται με κοινή απόφαση των δύο αρμόδιων Γενικών Γραμματέων 
(άρθρο 58 του ν.1943/1991, ΦΕΚ 50 Α)".
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*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Βλ. άρθρ.74 Ν.2910/2001, ως προς την απόσπαση 
υπαλλήλων στα γραφεία των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη 
Βουλή ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

*** ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:0 προβλεπόμενος στο άρθρο 6 του Ν.1878/1990, στο άρθρο 2 
του Ν. 1895/1990 και στο άρθρο 5 του Ν. 2349/ 1995 αριθμός υπαλλήλων, 
που διατίθενται για τη γραμματειακή υποστήριξη του έργου των Βουλευτών 
και Ελλήνων Βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίζεται σε τέσσερις, 
από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον είναι πτυχιούχος ανώτατου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος (άρθρ.24 Ν.3051/2002,ΦΕΚ Α 220).
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Αρθρο 6
• Κύρωση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τότε που εκδόθη- 
κε η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αριθ. 19/8-2-90 
(ΦΕΚ 16 τ. Α' 13-2-90), που έχει ως εξής:

«Διάθεση υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτε
ρου Δημόσιου Τομέα για τη γραμματειακή υποστήριξη 
του έργου των Βουλευτών.

' ·’ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/1985 τ. 

Α').
β) Τις από 27 Δεκεμβρίου 1989 επιστολές του Προέ

δρου της Βουλής προς τους Προέδρους των κομμάτων 
της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπι
σμού της Αριστεράς και της Προόδου για την ενίσχυση 
της γραμματειακής υποστήριξης του έργου των Βου
λευτών, Αποφασίζει:

1. Με απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυ
βέρνησης επιτρέπεται, υπάλληλοι του δημοσίου και 
Ν.Π.Δ-Δ. ή φορέων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα που 
υπηρετούν ή αποσπώνται στο Υπουργείο Προεδρίας 
της Κυβέρνησης να διατίθενται σε γραφεία βουλευτών 
για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του 
έργου των βουλευτών. Γιά κάθε βουλευτή επιτρέπεται η 
διάθεση ενός μόνον υπαλλήλου, πέραν εκείνου που 
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. ^
£2^)Από κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα (Υπουργείο, 

ΝΤΠ.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.) δεν επιτρέπεται διάθεση αριθμού 
μεγαλύτερου του δύο στα εκατό (2%), υπολογιύομένου 
επί του συνόλου των υπηρετούντων τακτικών υπαλλή
λων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου, που υπάγονται στην ίδια υπηρεσία διοικητικού 
ή προσωπικού. Δεν επιτρέπεται διάθεση προϊυ ιαμένων

διεύθυνσης ή τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου ούτε υ
παλλήλου που είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον 
κλάδο ή ειδικότητα.

3. Η διάθεση παύει αυτοδικαίως και ο υπάλληλος ε- 
πανέρχεται στα καθήκοντα της οργανικής του θέσης α
μέσως μόλις ο βουλευτής, στο γραφείο του οποίου έχει 
ρια^εθεί. αποβάλλει.για οποιονδήποτε λόγο τη βουλευ
τική του ιδιότητα. Ο αποσπώμενος υπάλληλος παραμέ
νει μετά τη διάλυση της Βουλής και αποχωρεί στην πε
ρίπτωση που ο βουλευτής δεν επανεκλεγεί. Αρση της 
διάθεσης γίνεται σε κάθε περίπτωση που θα τη ζητήσει 
ο οικείος βουλευτής.

4. Ο χρόνος της διάθεσης θεωρείται ως χρόνος πραγ
ματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

5. Οι υπάλληλοι που διατίθενται για τη γραμματεια
κή εξυπηρέτηση των βουλευτών καμία σχέση υπηρε
σιακή ή άλλη έχουν με την Βουλή και εξακολουθούν να 
μισθοδοτούνται και να εξελίσσονται υπηρεσιακώς βά
σει του υπηρεσιακού καθεστώτος των υπηρεσιών στις 
οποίες ανήκουν οργανικώς χωρίς καμία επιβάρυνση 
της Βουλής.

6. Η ισχύς της πράξης αυτής αρχίζει από τη δημο
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήαβως και να κυρωθεί με νόμο με τη φρον
τίδα του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.


