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ΑΠΟΦ 6483/2001 / Α-284 Τροποποίηση Κανονισμού Βουλής(Μέρος Κοινοβουλευτικό) 

Μέγεθος Γραμμάτων Κλείσιμο |

ΑΡΘΡΟ 14

Α. Στην κατά την ΚΒ' Συνεδρίαση 15.11.1982 ληφθείσα απόφαση της 
Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 137 Α'/25.11.1982) γίνονται οι εξής 
τροποποιήσεις:

α. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής:

"Αρθρο 1

1. Η Βουλή παρέχει τη δυνατότητα σε κάθε βουλευτή ή ευρωβουλευτή να 
προσλαμβάνει έναν επιστημονικό συνεργάτη της απόλυτης εμπιστοσύνης και 
ελεύθερης επιλογής του, σύμφωνα με τους περιορισμούς και υποχρεώσεις 
που καθιερώνουν οι ακόλουθες διατάξεις.

2. Οπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται "συνεργάτης (γραμματέας)" 
νοείται εφεξής ο κατά την προηγούμενη παράγραφο "επιστημονικός 
συνεργάτης".”

β. Στο άρθρο 2 προστίθενται παράγραφοι 1 και 2 που έχουν ως εξής (η 
ισχύουσα διάταξη του άρθρου 2 αριθμείται ως παρ. 3):

"1. Τα προσόντα πρόσληψης επιστημονικών συνεργατών των βουλευτών 
ορίζονται διαζευκτικά ως εξής:

α. ή διδακτορικό δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 
Π

β. μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της 
αλλοδαπής.

2. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να γνωρίζουν επιπλέον άριστα μία 
τουλάχιστον από τις γλώσσες αγγλική ή γαλλική. Η γνώση αυτή 
αποδεικνύεται, όπως και η επαγγελματική εμπειρία που τυχόν υποβάλλεται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος 
Β1 - ΦΕΚ 51 Α'/1997)."

γ. Στο άρθρο 4 τα εδάφια α' και β' αντικαθίστανται ως εξής:

"α. Οι αποδοχές των επιστημονικών συνεργατών είναι ίσες με τις 
αποδοχές ειδικού συμβούλου Μέλους της Κυβερνήσεως, όπως κάθε φορά 
ισχύουν, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά και των διατάξεων των άρθρων 88 
παρ. 1 και 89 παρ. 1-6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 
Α'/1997).

β. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να καθορίζεται ειδικό επιμίσθιο 
ανάλογα μετά επιπλέον τυπικά προσόντα και την προϋπηρεσία των 
επιστημονικών συνεργατών στο γνωστικό αντικείμενο ή σε συναφές στο 
διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται 
επίσης τα αποδεικτικά μέσα, η διαδικασία και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Ως 
προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο 
τομέα, ο χρόνος άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος και ο χρόνος άσκησης για 
τη λήψη επαγγελματικής άδειας."

Β. Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από την ψήφισή τους.

Γ. Μετά το άρθρο 114 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 
Α'/1997) προστίθεται άρθρο 114Α, που έχει ως εξής:
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"Αρθρο 114Α 

Συνεργάτες (γραμματείς)

1. Οι υπηρετούντες κατά την ψήφιση του παρόντος, δυνάμει των κατά την 
ΚΒ' Συνεδρίαση/15.11.1982 (ΦΕΚ 137 Α'/25.11.1982), και την κατά την 00 ' 
Συνεδρίαση/13.2.1997 (ΦΕΚ 23Α'/26.2.1997) ληφθεισών αποφάσεων της 
Ολομέλειας της Βουλής ως συνεργάτες (γραμματείς), οι οποίοι δεν έχουν
τα προσόντα είτε διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διορίζονται σε 
προσωποπαγείς θέσεις των κλάδων ΠΕΙ ή ΤΕ1 ή ΔΕΙ ή ΥΕ1 της Βουλής, οι 
οποίες συνιστώνται με την απόφαση διορισμού. Ο διορισμός γίνεται ύστερα 
από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας τριών (3) μηνών από την πρόσληψη αντιστοίχως του 
προβλεπόμενου από το άρθρο 1 της πρώτης των ανωτέρω αποφάσεων της 
Ολομέλειας της Βουλής, όπως ισχύει, επιστημονικού συνεργάτη και πάντως 
από τη λήξη των εργασιών της βουλευτικής περιόδου, μέχρι την οποία 
εξακολουθεί να ισχύει η σύμβαση εργασίας του και ολοκληρώνεται με τη 
δημοσίευση της σχετικής πράξεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για το 
διορισμό πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τον 
Κανονισμό της Βουλής πλην του ανώτατου ορίου ηλικίας διορισμού. Η 
ανωτέρω προθεσμία αρχίζει από την αφυπηρέτησή τους από το στράτευμα ή 
για όσους δεν έχουν υποχρέωση στράτευσης από τη συμπλήρωση του 
κατώτατου ορίου ηλικίας.

2. Οι κατά τα ανωτέρω διοριζόμενοι μετατάσσονται αμέσως σε κενές 
θέσεις νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και Ν.Π.Δ.Δ. ειδικότητας αντίστοιχης
ή παρεμφερούς των τυπικών τους προσόντων, άλλως σε κλάδους διοικητικούς 
αντίστοιχης κατηγορίας. Ο χρόνος υπηρεσίας ως συνεργάτη (γραμματέα), 
δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων της Ολομέλειας της Βουλής, λογίζεται για 
κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής και συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας.

3. Με την αίτηση διορισμού δηλώνονται υποχρεωτικά και οι φορείς (Ν.Α. 
ή Ν.Π.Δ.Δ.), μέχρι τρεις, στους οποίους επιθυμεί να μεταταγεί ο 
ενδιαφερόμενος. Για τη μετάταξη αυτή απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 
αρμόδιου για τους υπαλλήλους της Βουλής Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με βάση 
τις κενές θέσεις των οικείων φορέων.

4. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και
του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Μέχρι την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατάξεως δεν γίνεται ανάληψη υπηρεσίας στη 
Βουλή. Η ισχύς των αποφάσεων μετατάξεως αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη 
δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής γίνονται οι απαραίτητες 
μεταφορές πιστώσεων από τον Προϋπολογισμό της Βουλής και ρυθμίζεται 
κάθε άλλη λεπτομέρεια.

6. Οι κατά τα ανωτέρω διατάξεις ισχύουν και για όσους υπηρέτησαν 
δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων της Ολομέλειας της Βουλής, ως συνεργάτες 
(γραμματείς), επί δύο (2) τουλάχιστον έτη σε έναν ή περισσότερους 
βουλευτές, συνεχώς ή διακεκομμένα, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 
1943/1991. Η προθεσμία υποβολής της κατά την παράγραφο 1 αιτήσεως 
αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

Δ. Ι.α. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 59 παρ. 1 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/1997) θέσεις του κλάδου ΔΕΙ αυξάνονται 
κατά είκοσι (20) και του κλάδου ΔΕ2 κατά δέκα (10).

β. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 79 παρ. 6 περίπτωση ε' του Κανονισμού 
της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/1997) δέκα (10) "επιμελητών αιθούσης" 
ορίζονται σε τριάντα (30) θέσεις "επιμελητών" και μετατρέπονται σε 
θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Στην ίδια διάταξη προστίθεται περίπτωση στ' ως εξής: "στ. δεκαπέντε 
(15) θέσεις καθαριστριών. Οι θέσεις αυτές, όπως και οι με στοιχείο γ', 
οι οποίες αυξάνονται κατά δεκαπέντε (15), είναι ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου."

γ. Οι προβλεπόμενες επίσης στο άρθρο 146 παρ. 4 εδάφιο δεύτερο του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/1997) θέσεις πτυχιούχων 
Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ορίζονται σε δεκαπέντε (15) και μετατρέπονται σε
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θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 76 του Κανονισμού της Βουλής 
(Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/1997) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

"Το αυτό ισχύει και για τα γραφεία των περιπτώσεων Ε', ΣΤ', και Ζ1 
της παρ. 1 του άρθρου 30 του παρόντος."

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 89 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β'
- ΦΕΚ 51 Α'/1997) η εντός παρενθέσεως φράση: "εκθέσεις, τελετές ή άλλες 
έκτακτες εκδηλώσεις της Βουλής" αντικαθίσταται με τη φράση: "όπως 
εκθέσεις, τελετές ή άλλες εκδηλώσεις, δραστηριότητες ή εργασίες της 
Βουλής".

"4. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 
Α/1997), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως και ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας 
και για το προσωπικό, που έχει αποσπασθεί από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., 
ή άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως έχει οριοθετηθεί με το ν. 1256/
1982 (ΦΕΚ 65 Α/31.5.1982) και υπηρετεί σε θέσεις προβλεπόμενες από τον 
Κανονισμό και τους ειδικούς εσωτερικούς κανονισμούς, καθώς και για τους 
μετακλητούς υπαλλήλους της Γ' Περιόδου της Βουλής, εφόσον έχουν συμπληρώσει 
ή συμπληρώσουν διετή τουλάχιστον υπηρεσία.

Η μετάταξη ή ο διορισμός γίνεται σε κενές οργανικές θέσεις και αν δεν 
υπάρχουν σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχων κλάδων, αναλόγως 
των προσόντων τους και ύστερα από σχετική αίτησή τους, που υποβάλλεται το 
αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση τριών (3) μηνών από τη λήξη των εργασιών της 
ίδιας βουλευτικής περιόδου.

Οι προηγούμενες διατάξεις εφαρμόζονται, επίσης, και για εκείνους οι οποίοι 
ανεξαρτήτως χρόνου απόσπασης ή πρόσληψής τους ως μετακλητών κατά τη διάρκεια 
της Γ' Περιόδου της Βουλής και του συνολικού χρόνου υπηρεσίας τους, 
υπηρετούν κατά το χρόνο λήξης των εργασιών της."

***Η εντός " " παρ.Δ4 αντικαταστάθηκε ως άνω από τη διάταξη της παρ.
2 του άρθρου 5 της Απόφασης Ολομέλειας της Βουλής υπ ' αριθ.
6573/4060/2003 (ΦΕΚΑ ’ 161/26.6.2003).

5. Στο άρθρο 141 παρ. 1 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 
Α'/1997) μετά τις λέξεις: "των σκοπών της Βουλής" προστίθενται τα εξής:
"μεταξύ των οποίων είναι και η διευκόλυνση των βουλευτών στην άσκηση 
του κοινοβουλευτικού τους έργου και στην εκπλήρωση της αποστολής τους 
εν γένει".

Ε. 1. Στο "Κεφάλαιο ΙΑ' - ειδικές διατάξεις" του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 Α'/1997) προστίθεται άρθρο 92Α που έχει ως
εξής:

"Αρθρο 92Α

Σύσταση ειδικού λογαριασμού

Συνιστάται ειδικός λογαριασμός στη Βουλή των Ελλήνων.

Σκοπός του λογαριασμού είναι η κάλυψη γενικά δαπανών που αφορούν στην 
αρτιότερη λειτουργία του Κοινοβουλίου και στην αποτελεσματικότερη 
εκπλήρωση της αποστολής των βουλευτών εν γένει.

Με κοινή απόφαση του Προέδρου της Βουλής και του Υπουργού Οικονομικών 
καθορίζονται τα έσοδα, η διαδικασία τήρησης, ο έλεγχος του ειδικού 
λογαριασμού και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια."

2. Στο άρθρο 120 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' - ΦΕΚ 51 
Α'/1997) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

"4. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου έχει εφαρμογή και 
για τις πιστώσεις μεταξύ του Προϋπολογισμού της Βουλής και των ειδικών 
λογαριασμών αυτής, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις."

3. Οι ανωτέρω διατάξεις, Ε.1 και Ε.2, ισχύουν από την ψήφισή τους.


