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Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'

Μόνιμο προσωπικό

Αξιολόγηση - υπηρεσιακές μεταβολές 

Αρθρο 75

Διορισμός - Καθήκοντα και υποχρεώσεις 
Μεταβολές υπηρεσιακής καταατάσεως - 

Λύση υπαλληλικής σχέσεως

1. Οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλων γενικών ή ειδικών 
νόμων για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους του Δημοσίου, όπως 
ισχύουν κάθε φορά ως προς τις υγειονομικές επιτροπές, τα προσόντα και 
κωλύματα διορισμού, την πράξη και την αποδοχή του διορισμού, την 
ανάκληση του διορισμού, τον αναδιορισμό, τη μετάταξη, τα καθήκοντα, τις 
υποχρεώσεις και τους περιορισμούς, την αστική ευθύνη, τα δικαιώματα των 
υπαλλήλων, τις μεταβολές της υπηρεσιακής καταστάσεως, τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσεως, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αφορά την κατάσταση, 
εφαρμόζονται και για το μόνιμο υπηρεσιακή προσωπικότης Βουλής, με 
επιφύλαξη των τυχόν ειδικών ρυθμίσεων που προβλέπονται στον παρόντα 
Κανονισμό.

2. Μετάταξη ή απόσπαση των υπαλλήλων της Βουλής σε δημόσιες 
υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και κάθε φύσεως οργανισμούς 
δεν επιτρέπεται. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η απόσπαση, δίχως χρονικό 
περιορισμό, με πλήρη ή μερική απασχόληση, στην Προεδρία της 
Δημοκρατίας, στα Γραφεία Προέδρου και Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως, του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και στη Γενική 
Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου κοι μέχρι δύο (2) υπαλλήλων, κατά 
περίπτωση, με εξαίρεση τους υπαλλήλους που είναι προϊστάμενοι οργανικών 
μονάδων. Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και 
αιρετοί αυτοδικαίως,από την έναρξη νέας Περιόδου της Βουλής.

Επίσης με απόφαση του Προέδρου της Βουλής επιτρέπεται η απόσπαση 
υπαλλήλων της Βουλής, ύστερα από συναίνεσή τους, στό κατά το άρθρο 167Α 
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) ίδιο νομικό πρόσωπο 
με τη μορφή ιδρύματος ή άλλου νομικού τύπου ή σε φορείς συνεργαζόμενους 
με τη Βουλή στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της.

3. Στους αποσπώμενους, κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 
μπορεί να καταβάλλεται η κατά το άρθρο 89 παράγραφος 5 αποζημίωση, 
μετά από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας, στην οποία ο υπάλληλος 
αποσπάται και εφόσον δεν λαμβάνουν από άλλη πηγή αποζημίωση για την 
ίδια αιτία.

4. Επιτρέπεται, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Βουλής, η απόσπαση 
μέχρι δέκα (10) υπαλλήλων του Δημοσίου ή οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Δημοσίων Επιχειρήσεων ή Τραπεζών ή 
Επιχειρήσεων που απολαμβάνουν ειδικά προνόμια ή κρατική επιχορήγηση ή 
που έχουν τύχει παραχωρήσεως. Η απόσπαση ενεργείται με απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής, μετά από συγκατάθεση του οικείου κατά περίπτωση 
Υπουργού, δίχως χρονικό περιορισμό και αίρεται αυτοδικαίως από την 
έναρξη νέας Περιόδου - της Βουλής.

5. Τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
αναλόγως: α) για τον Πρόεδρο της Βουλής και για μέχρι πέντε (5) 
υπαλλήλους, β) για κάθε Αντιπρόεδρο της Βουλής και μέχρι δύο (2) 
υπαλλήλους.

6. Στους διατελέσαντες Προέδρους της Βουλής διατίθενται οι αναγκαίοι
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χώροι στο Βουλευτήριο καθώς και το αναγκαίο προσωπικά από τους οδηγούς 
οχημάτων και από τη Φρουρά της Βουλής, που καθορίζεται με απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής.

Επίσης διατίθενται, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, στα πρόσωπα 
της παρ.1 περ.Ζ' του άρθρου 30 οι αναγκαίοι χώροι στο Βουλευτήριο και 
τέσσερις (4) αστυνομικοί από τη Φρουρά της Βουλής.

7. Στους πρώην Αντιπροέδρους Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων, καθώς και 
στους πρώην Αρχηγούς αναγνωριζόμενων από τον Κανονισμό της Βουλής 
κομμάτων, εφόσον διετέλεσαν Πρόεδροι Κοινοβουλευτικής ομάδας κατά τις 
διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), 
διατίθενται δύο (2) αστυνομικοί από τη Φρουρά της Βουλής.
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Αρθρο 30

Θέσεις λοιπών μετακλητών υπαλλήλων

1. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στη Βουλή:

Α. Στο Γραφείο του Προέδρου της Βουλής:

α) Μία (1) θέση με βαθμό Α'

β) Πέντε (5) θέσεις με βαθμούς Γ' ή Β' ή Α'

γ) Τρεις (3) θέσεις υπαλλήλων επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' ή 
Γ’ ή Β' ή Α ’ και

δ) Τρεις (3) θέσεις βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε’ ή Δ' ή Γ* ή 
Β'.

Β. Στο Γραφεία των Αντιπροέδρων της Βουλής:

α) Μία (1) θέση με βαθμό Α'

β) Μία (1) θέση με βαθμούς Γ' ή Β' ή Α'

γ) Μία (1) θέση υπαλλήλου επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' ή Γ  ή 
Β1 ή Α' και

δ) Μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Γ' ή Β'.

Γ. Στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της Βουλής: 

α) Μία (1) θέση με βαθμό Α'

β) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' ή Γ' 
ή Β' ή Α' και

γ) Μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Γ' ή Β'.

Δ. Στο Γραφείο του Ειδικού Γραμματέα: 

α) Μία (1) θέση με βαθμούς Γ' ή Β' ή Α'.

β) Δύο (2) θέσεις υπαλλήλων επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' ή Γ' 
ή Β' ή Α' και

γ) Μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Γ' ή Β',

Ε. Στα Γραφεία των Πρώην Προέδρων της Βουλής:

Στο Γραφείο πρώην Πρόεδρου της Βουλής τέσσερις (4) θέσεις με βαθμούς 
Δ' ή Γ' ή Β' ή Α ’, μία (1) θέση υπαλλήλου επεξεργασίας κειμένου με 
βαθμούς Δ ’ ή Γ' ή Β' ή Α' και μία (1) θέση βοηθητικού προσωπικού με 
βαθμούς Ε' ή Δ1 ή Γ' ή Β'.

ΣΤ. Στα Γραφεία των Προέδρων των Κοινοβουλευτικών ομάδων:

α) Στο Γραφείο του Προέδρου της πρώτης κατά σειρά δυνάμεως 
Κοινοβουλευτικής ομάδας:

αα) Μία (1) θέση με βαθμό Α.

αβ) Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ' ή Β' ή Α' και
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αγ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' 
ή Γ' ή Β' ή Α' ή βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ1 ή Π ή Β'.

β) Στο Γραφείο του Προέδρου της δεύτερης κατά σειρά δυνάμεως 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας:

βα) Μία (1) θέση με βαθμό Α'.

ββ) Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Γ' ή Β1 ή Α' και

βγ) Τέσσερις (4) θέσεις υπαλλήλων επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' 
ή Γ1 ή Β' ή Α' ή βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Γ' ή Β'.

γ) Στο Γραφείο του Προέδρου της τρίτης κατά σειρά δυνάμεως 
Κοινοβουλευτικής ομάδος:

γα) Μία (1) θέση με βαθμό Α1.

γβ) Τρεις (3) θέσεις με βαθμούς Γ' ή Β1 ή Α' και

γγ) Μία (1) θέση υπαλλήλου επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' ή Γ' ή 
Β' ή Α' ή βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Γ' ή Β'.

δ) Για το γραφείο του Προέδρου καθεμιάς από τις λοιπές 
κοινοβουλευτικές ομάδες:

δα) Μία (1) θέση με βαθμό Α'

δβ) Δύο (2) θέσεις με βαθμούς Γ' ή Β' ή Α' και

δγ) Μία (1) θέση υπαλλήλου επεξεργασίας κειμένου με βαθμούς Δ' ή Γ' ή 
Β' ή Α' ή βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Γ' ή Β'.

ε) Ανά μία (1) επιπλέον θέση για κάθε πενηντάδα Βουλευτών της κάθε 
Κοινοβουλευτικής ομάδας, με βαθμούς Γ' ή Β' ή Α'.

Ζ. Στους πρώην Πρωθυπουργούς:

Στον πρώην Πρωθυπουργό, που διετέλεσε Βουλευτής και αρχηγός κόμματος 
και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής, δύο (2) θέσεις με βαθμούς Δ' ή 
Γ' ή Β' ή Α' και μία (1) θέση υπαλλήλου επεξεργασίας κειμένου με 
βαθμούς Δ' ή Γ' ή Β' ή Α' ή βοηθητικού προσωπικού με βαθμούς Ε' ή Δ' ή 
Γ' ή Β'.

Η. Στους πρώην Αντιπροέδρους Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων:

Στον πρώην Αντιπρόεδρο Κοινοβουλευτικής Κυβερνήσεως μία (1) θέση με 
βαθμούς Δ' ή Γ' ή Β' ή Α'.

Θ. Στους πρώην Προέδρους Κοινοβουλευτικών ομάδων:

Στον πρώην Πρόεδρο Κοινοβουλευτικής ομάδας μία (1) θέση με βαθμούς Δ' 
ή Γ' ή Β1 ή Α1.

2. Οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων των Προέδρων των 
Κοινοβουλευτικών ομάδων μπορεί να καλύπτονται, κατ' επιλογή αυτών, είτε 
με διορισμό μετακλητών υπαλλήλων που προτείνει ο Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής ομάδας είτε με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής είτε με 
απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με 
τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και σε κάθε περίπτωση 
δίχως δέσμευση από γενικές ή ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
ως προς το χρόνο της αποσπάσεως, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Βουλής 
που είναι προϊστάμενοι μονάδας, τμήματος ή διευθύνσεως.

3. Οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων των Γραφείων του Προέδρου και 
των πρώην Προέδρων της Βουλής, των Αντιπροέδρων της Βουλής, του 
Γραφείου του Γενικού Γραμματέα και του Ειδικού Γραμματέα της Βουλής, 
καθώς και οι θέσεις των μετακλητών υπαλλήλων των γραφείων των πρώην 
Πρωθυπουργών, των πρώην Αντιπροέδρων Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων και 
των πρώην Προέδρων Κοινοβουλευτικών ομάδων, μπορεί να καλύπτοντοι, κατ' 
επιλογή τους, είτε με διορισμό μετακλητών υπαλλήλων που αυτοί
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προτείνουν είτε με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής είτε με απόσπαση, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, με εξαίρεση τους υπαλλήλους της Βουλής που 
είναι προϊστάμενοι μονάδας τμήματος ή διευθύνσεως.

4. Οι θέσεις μετακλητών υπαλλήλων στα Γραφεία των πρώην Προέδρων της 
Βουλής, πρώην Πρωθυπουργών, πρώην Αντιπροέδρων Κοινοβουλευτικών 
Κυβερνήσεων και πρώην Προέδρων Κοινοβουλευτικών ομάδων καταργούνται 
αυτοδικαίως μόλις εκλείψει το αντίστοιχο πρόσωπο.

5. Οπου στο άρθρο αυτά προβλέπεται κάλυψη θέσεων μετακλητών υπαλλήλων 
με απόσπαση, αυτή γίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, ύστερα
από συγκατάθεση του αρμόδιου Υπουργού. Τους προς απόσπαση υπαλλήλους 
προτείνει στον Πρόεδρο της Βουλής ο προϊστάμενος του οικείου Γραφείου 
της Βουλής ή το πρόσωπο, στο οποίο γίνεται η απόσπαση.

6. Η άρση της αποσπάσεως γίνεται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του 
Προέδρου της Βουλής, ύστερα από πρόταση εκείνου που είχε προτείνει την 
απόσπαση. Κατ' εξαίρεση η άρση της αποσπάσεως επέρχεται αυτοδικαίως 
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Με τη συγκρότηση νέας Βουλής, όταν η Κοινοβουλευτική ομάδα στην 
οποία είχαν αποσπασθεί υπάλληλοι δεν αποτελεί Κοινοβουλευτική ομάδα της 
νέας Βουλής.

β) Με την απώλεια της ιδιότητας του Προέδρου ή Αντιπροέδρου της 
Βουλής στο Γραφείο του οποίου είχαν αποσπασθεί υπάλληλοι.

γ) Με την αλλαγή θέσεως ή αριθμού Βουλευτών της Κοινοβουλευτικής 
Ομάδας.

δ) Με την αποχώρηση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής ή του Ειδικού 
Γραμματέα της Ειδικής Γραμματείας Προέδρου Βουλής, στα Γραφεία των 
οποίων είχαν αποσπασθεί υπάλληλοι.

ε) Με την κατάργηση των θέσεων που προβλέπονται στους πρώην Προέδρους 
της Βουλής, στους πρώην Πρωθυπουργούς, στους πρώην Αντιπροέδρους 
Κοινοβουλευτικών Κυβερνήσεων και στους πρώην Προέδρους Κοινοβουλευτικών 
ομάδων.

7. Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο συντρέχουν περισσότερες της μιας 
ιδιότητες, από τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις Ε, Ζ, Η, και Θ της 
παραγράφου 1, διορισμός, απόσπαση ή τοποθέτηση προσωπικού ενεργείται, 
κατ' επιλογή του, σε θέσεις που προβλέπονται για τη μία μόνο ιδιότητα.


