
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195
14 Σεπτεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ α) 01 θέσε'ς ^ ταΛκλητΓών ^ Ο λ λ ή λ ω ν  επεξεργασίας
___________  / κείμενου με βαθμό Δ  η Γ η Β η Α των περιπτώσεων

' Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ κε/ΖΤιυξάνο'
Αριθμ. 6528/5240 
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

αποφάσεως της Ολομέλειας της Βουλής «Τροπο
ποιήσεις και προσθήκες στον Κανονισμό της Βου
λής (Μέρος Β')»

Ο Α ' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό 

με το άρθρο 91 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β' 
- ΦΕΚ 51 Α'/10.4.1997).

2. Τα άρθρα 11 παρ. 4 και 118 παρ. 6 του Κανονισμού 
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).

ή Α
Αυξάνονται κατά μία (1) θέση.

β) Στο εδάφιο αβΓΤης περιπτώσεως ΣΤ' προστίθενται 
δύο (2) θέσεις και στο εδάφιο ββ) της ιδίας περιπτώσεως 
μία (1) θέση.

γ) Το εδάφιο ε) της περιπτώσεως ΣΤ' αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Ανά τέσσερις (4) επιπλέον θέσεις για κάθε πενήντα 
Βουλευτές της κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ανά μία 
(1) επιπλέον θέση για κάθε Κοινοβουλευτική Ομάδα με 
αριθμό Βουλευτών μικρότερο των πενήντα και ανά μία 
(1) επιπλέον θέση για το γραφείο του Κοινοβουλευτι
κού Εκπροσώπου κάθε Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με 
βαθμούς Γ  ή Β' ή Α.»

Άρθρο 2

3. Την από 31 Αυγούστου 2006 πρόταση της Προέδροα-ά9 Στην παράγραφο 3 του άρθρου 30 του Κανονισμού
της Βουλής. ι της Βουλής (Μέρος Β’) προστίθεται εδάφιο, που έχει

4. Την από 1 Σεπτεμβρίου 2006 έκθεση της επ ί του ως εξής:
Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.

5. Την κατά την ΡΠΕ' συνεδρίαση της 5ης Σεπτεμ
βρίου 2006, απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των 
Ελλήνων, κατά την οποία ψηφίστηκε ομοφώνως η από 
31 Αυγούστου 2006 πρόταση της Προέδρου της Βουλής 
«Τροποποιήσεις και προσθήκες στον Κανονισμό της 
Βουλής (Μέρος Β')», παραγγέλλουμε.

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

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Τροποποιήσεις και προσθήκες στον Κανονισμό της 
Βουλής (Μέρος Β')

Άρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του Κανονισμού της 
Βουλής (Μέρος Β') τροποποιείται ως εξής:

«Ειδικώς μία (1) από τις θέσεις μετακλητών υπάλληλος, 
με βαθμούς Δ' ή Γ' ή Β' ή Α' των περιπτώσεων Ε κα Π Υ ) 
του άρθρου αυτού μπορεί να καλύπτεται με Ειδικό η 
Επιστημονικό Σύμβουλο ή Ειδικό Επιστημονικό Συνεργά
τη. Η πρόσληψη και η λύση της σύμβασης του ανωτέρω 
γίνεται μετά από πρόταση του πρώην Προέδρου της 
Βουλής ή πρώην Πρωθυπουργού, κατ’ ανάλογη εφαρ
μογή του άρθρου 79 παρ. 1, 2, 3 και 11 του παρόντος 
Κανονισμού.»

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2006 
Ο Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ



18

ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

□ κάθε πρώην Πρωθυπουργό που διετέλεσε Βουλευτής και αρχηγός κόμματος και έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης της 
ουλής θέσεις τέσσερις (4)
ρθρο 30 § 1Ζ του Κ.τ.Β., όπως ισχύει μετά την από 5-9-06 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, ΦΕΚ 195/Α/ 
1-9-06).
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ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με βαθμούς Δ' ή Γ ή Β' ή Α' 
θέσεις δύο (2)

(καλύπτεται από υπάλληλο της Βουλής)

1. ΠΕΡΓΑΜΑΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ7ΠΕ1 (Υπάλλ.Βουλής)

*

2. ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δ7ΥΕ711° Μ.Κ. 18-3-04

Με βαθμούς Δ' ή Γ' ή Β' ή Α' 
υπαλλήλου επεξεργασίας 
κειμένου ή με βαθμούς Ε' ή Δ' ή Π 
ή Β' βοηθητικού προσωπικού 
θέση μία (1)

1 ΠΟΛΥΖΟΥ ΚΑΣΙΑΝΗ Δ7ΥΕ/120 Μ.Κ. 18-3-04

Με βαθμούς Δ' ή Γ’ ή Β' ή Α' 
υπαλλήλου επεξεργασίας 
κειμένου θέση μία (1) 1. ΛΥΓΕΡΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΗ
12-10-2007

ΕΗΜΕ1ΩΣΗ (άοθοο 30 παο. 3 Κ.τ.Β.)
• Οι προαναφερόμενες θέσεις κατ’ άρθρο 30 παρ. 3 του Κ.τ.Β. μπορεί να καλύπτονται είτε με διορισμό μετακλητών 
,ιπαλλήλων είτε με τοποθέτηση υπαλλήλων της Βουλής είτε με απόσπαση σύμφωνα με την παρ. 2 με εξαίρεση τους 
.ιπαλλήλους της Βουλής που είναι προϊστάμενοι μονάδας τμήματος ή Δ/νσεως
* Ειδικώς μία (1) από τις θέσεις μετακλητών υπαλλήλω ν με βαθμούς Δ 'ή Γ  ή Β' ή Α ’ της περιπτώσεως αυτής μπορεί να 
καλύπτεται με Ειδικό ή Επιστημονικό Σύμβουλο ή Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη. Η πρόσληψη και η λύση της σύμβασης του 
ανωτέρω γίνεται μετά από πρόταση του π ρ ώ ην Πρωθυπουργού, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 79 παρ. 1,2,3 και 11 του 
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β").
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