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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 187

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. 11118
Διεκπ. 7594
Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της
Βουλής, Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και
Μέρος Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987),
όπως ισχύουν.

Για την τροποποίηση διατάξεων του
Κανονισμού της Βουλής, Μέρος Β΄ (ΦΕΚ 51
Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 παρ. 1 του Συντάγματος σε συνδυασμό
με το άρθρο 97 (πρώην άρθρο 103) του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως ισχύει.
2. Τα άρθρα 11 παράγραφοι 1 και 4 και 118 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
3. Την από 25 Σεπτεμβρίου 2020 πρόταση του Προέδρου της Βουλής.
4. Την από 30 Σεπτεμβρίου 2020 έκθεση της επί του
Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.
5. Την κατά ΣΙΣΤ΄ συνεδρίαση της 1.10.2020 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά την
οποία ψηφίσθηκε η από 25 Σεπτεμβρίου 2020 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής), Μέρος Β΄
(ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και Μέρος Κοινοβουλευτικό
(ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), όπως ισχύουν», παραγγέλλουμε:
Τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της
αποφάσεως αυτής, που έχει ως εξής:

Άρθρο 1
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αγ) της περίπτωσης α. της υποπαραγράφου Α. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), μετά τη
λέξη «αυτόν», προστίθεται η φράση «και έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον,».
2. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αδ) της περίπτωσης α. της υποπαραγράφου Α. της παρ. 3 του άρθρου 82
(Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται η φράση
«και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος
επί τρία (3) έτη τουλάχιστον.»
3. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης β. της υποπαραγράφου Α. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), μετά τη
λέξη «αυτόν», προστίθεται η φράση «και έχουν ασκήσει
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος επί ένα (1) έτος
τουλάχιστον».
4. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γα) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Α. της παρ. 3 του άρθρου 82
(Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), μετά τη φράση «τον
βαθμό Α΄», προστίθεται η φράση «και έχουν τρία (3) έτη
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας».
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Άρθρο 2
1. Στην υποπερίπτωση βα) της περίπτωσης β. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3. του άρθρου 82 (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), οι συντελεστές βαρύτητας τροποποιούνται ως εξής:
35 % για την ομάδα κριτηρίων (α),
20% για την ομάδα κριτηρίων (β),
20% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
25% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
2. Στην υποπερίπτωση ββ) της περίπτωσης β. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), οι συντελεστές βαρύτητας τροποποιούνται ως εξής:
25% για την ομάδα κριτηρίων (α),
25% για την ομάδα κριτηρίων (β),
15% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
35% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
3. Στην υποπερίπτωση βγ) της περίπτωσης β. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) οι συντελεστές βαρύτητας τροποποιούνται ως εξής:
25% για την ομάδα κριτηρίων (α),
25% για την ομάδα κριτηρίων (β),
10% για την ομάδα κριτηρίων (γ) και
40% για την ομάδα κριτηρίων (δ).
4. Στο τέλος του στοιχείου iii) της υποπερίπτωσης γα)
της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του
άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται
εδάφιο, ως εξής:
«Μεταπτυχιακοί τίτλοι που ενσωματώνονται στον
βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), εφόσον είναι
συναφείς, μοριοδοτούνται με 50 μόρια.»
5. Στο στοιχείο iν) της υποπερίπτωσης γα) της περίπτωσης γ΄ της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82
(Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η μοριοδότηση τροποποιείται ως εξής: «με 220 μόρια».
6. Στο στοιχείο vii) της υποπερίπτωσης γα) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η μοριοδότηση τροποποιείται ως εξής: «με 5 μόρια, ανά σεμινάριο
επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα 20 μόρια».
7. Στο στοιχείο viii) της υποπερίπτωσης γα) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η μοριοδότηση τροποποιείται ως εξής: «Η άριστη γνώση κάθε ξένης
γλώσσας, με 50 μόρια, η πολύ καλή γνώση, με 30 μόρια
και η καλή, με 10 μόρια, με ανώτατο όριο τα 100 μόρια.»
8. Στο στοιχείο i) της υποπερίπτωσης γβ) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82
(Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η φράση «20 μόρια,
για κάθε έτος υπηρεσίας, με ανώτατο όριο τα 33 έτη,»
αντικαθίσταται από τη φράση «1,5 μόριο, για κάθε μήνα
υπηρεσίας εκτός του χρόνου που έχει διανυθεί σε θέση
ευθύνης, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη,».
Στο τέλος του στοιχείου i) της υποπερίπτωσης γβ)
της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3
του άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), προ-
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στίθεται εδάφιο ως εξής: «Υποψήφιος που έχει ασκήσει
καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω
από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για
το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες
μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής
άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων».
9. Στο στοιχείο ii) της υποπερίπτωσης γβ) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του άρθρου 82
(Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η φράση «25 μόρια, για
κάθε έτος απασχόλησης, με ανώτατο όριο τα 7 έτη,» αντικαθίσταται από τη φράση «1 μόριο, για κάθε μήνα απασχόλησης, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη,».
10. Στο στοιχείο iii) της υποπερίπτωσης γβ) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της παρ. 3 του
άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η φράση
«16,5 μόρια, για κάθε έτος άσκησης καθηκόντων ευθύνης» αντικαθίσταται από τη φράση «3 μόρια για κάθε
πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου
Τμήματος, 4 μόρια για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης, 5,5 μόρια για
κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης,».
11. Το δεύτερο εδάφιο του στοιχείου iii) της υποπερίπτωσης γβ) της περίπτωσης γ. της υποπαραγράφου Β. της
παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Χρόνος υπηρεσίας ή απασχόλησης μεγαλύτερος του
δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως
πλήρης μήνας. Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά
τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα έτη συνολικά. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του υποψηφίου συντρέχουν όλες
οι περιπτώσεις του στοιχείου iii), λαμβάνονται καταρχάς
υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης
καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης και τέλος
τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Τμήματος, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού
μηνών. Για την ως άνω μοριοδότηση της υπηρεσίας σε
θέση ευθύνης, θα πρέπει το σύνολο της θητείας του
υποψηφίου ως Προϊσταμένου, να έχει διανυθεί κατόπιν
διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη
περίπτωση, η υπηρεσία σε θέση ευθύνης που δεν έχει
διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,50 για κάθε
πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων ευθύνης,
με απόφαση του καθ’ ύλην αρμοδίου οργάνου, επιπέδου
Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος, αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές
Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.
αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη
Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.»
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12. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ. της υποπαραγράφου Γ. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), η φράση «θητεία τριών (3) ετών»
αντικαθίσταται από τη φράση «θητεία τεσσάρων (4) ετών».
13. Στην παρ. 4 του άρθρου 88 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/
10.4.1997), η φράση «θητεία τριών (3) ετών» αντικαθίσταται από τη φράση «θητεία τεσσάρων (4) ετών».
14. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 95 (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), προστίθεται η φράση «και η θητεία στη θέση αυτή λογίζεται ως
χρόνος υπηρεσίας σε θέση ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82
του παρόντος».
Άρθρο 3
1. Η υποπερίπτωση αε) της περίπτωσης α. της υποπαραγράφου Γ. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) αντικαθίσταται ως εξής: «ένα μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρό του, και».
2. Η υποπερίπτωση βγ) της περίπτωσης β. της υποπαραγράφου Γ. της παρ. 3 του άρθρου 82 (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) αντικαθίσταται ως εξής: «ένα μέλος του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.) με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται
από τον Πρόεδρό του, και».
Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997), όπως
αντικαθίσταται από τα άρθρα 1, 2 και 3 της παρούσας:
α) Έως την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του παρόντος, καθήκοντα προϊσταμένου ασκούν όσοι εκτελούν, με οποιονδήποτε
τρόπο, χρέη προϊσταμένου, κατά τη δημοσίευση του
παρόντος.
β) Η θητεία των ανωτέρω προϊσταμένων λήγει αυτοδικαίως με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων,
κατά τις διατάξεις της παρούσας τροποποίησης.
γ) Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, δεν
εφαρμόζεται το κριτήριο (γγ) της ομάδας κριτηρίων της
παρ. 3Β του άρθρου 82 του Κ.τ.Β. (Μέρος Β΄).
δ) Για την τελική μοριοδότηση, ο συνολικός αριθμός
των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον
εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης:
i. Για θέση Προϊσταμένου Τμήματος
25%, για την ομάδα κριτηρίων (α)
35%, για την ομάδα κριτηρίων (β) και
40%, για την ομάδα κριτηρίων (δ).
ii. Για θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης:
25%, για την ομάδα κριτηρίων (α)
35%, για την ομάδα κριτηρίων (β) και
40%, για την ομάδα κριτηρίων (δ).
iii. Για θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης:
25%, για την ομάδα κριτηρίων (α)
35%, για την ομάδα κριτηρίων (β) και
40%, για την ομάδα κριτηρίων (δ).
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2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997),
όπως αντικαθίσταται με τα άρθρα 1,2 και 3 της παρούσας, δεν ισχύουν οι προθεσμίες έκδοσης προκήρυξης
θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων των περιπτώσεων 3.Γ.δα) και εα) του άρθρου αυτού.
3. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος συστήματος επιλογής προϊσταμένων, προκηρύσσονται καταρχάς οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.
Η διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και τοποθέτησης
των ως άνω προϊσταμένων ολοκληρώνεται, το αργότερο,
εντός δύο (2) μηνών από την έναρξή της. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας συγκροτείται η Ε.Ε.Π.
προκειμένου να επιλέξει προϊσταμένους Διευθύνσεων.
Η διαδικασία προκήρυξης, επιλογής και τοποθέτησης
προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται, το αργότερο, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξή της. Με την
ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, κινείται η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων Τμημάτων, μετά τη λήξη της
θητείας τους. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης
προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται, το αργότερο,
εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξή της.
Άρθρο 5
Η παράγραφος 4 του άρθρου 35 του Κανονισμού της
Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) αντικαθίσταται
ως εξής:
«4. Η τοποθέτηση υπαλλήλου της Βουλής σε Γραφείο
Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας προϋποθέτει τη
συναίνεση του υπαλλήλου. Ο αριθμός των ανωτέρω
τοποθετούμενων υπαλλήλων της Βουλής δεν μπορεί
να υπερβαίνει τους τριάντα δύο (32) για το Γραφείο
του Προέδρου της πρώτης, κατά σειρά δύναμης, Κοινοβουλευτικής Ομάδας, τους είκοσι έξι (26) για το Γραφείο του Προέδρου της δεύτερης, κατά σειρά δύναμης,
Κοινοβουλευτικής Ομάδας και τους δώδεκα (12) για το
Γραφείο του Προέδρου της τρίτης, κατά σειρά δύναμης,
Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο δε αριθμός των υπαλλήλων
Βουλής που δύνανται να τοποθετούνται σε Γραφεία των
Προέδρων των λοιπών Κοινοβουλευτικών Ομάδων δεν
μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6). Ο αριθμός των υπαλλήλων της Βουλής που δύνανται να τοποθετούνται σε
Γραφεία των Αντιπροέδρων της Βουλής δεν μπορεί να
υπερβαίνει τους τέσσερις (4).»
Άρθρο 6
Στην παρ. 3 του άρθρου 85 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) και μετά τη φράση
«ιδιωτικού δικαίου αορίστου» προστίθεται η φράση
«ή ορισμένου».
Άρθρο 7
1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ειδικού Εσωτερικού
Κανονισμού της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής,
όπως ισχύει (ΦΕΚ 1745 Β΄/21.8.2009), η φράση «μέχρι
δεκαοκτώ (18)» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι
είκοσι πέντε (25)».
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2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού της Επιστημονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, όπως ισχύει (ΦΕΚ 1745 Β΄/21.8.2009), αναδιατυπώνεται ως εξής: «1. Ο παρών Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής αποτελεί
παράρτημα του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), και μπορεί να τροποποιείται και να συμπληρώνεται με αποφάσεις της Ολομέλειας της Βουλής που
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 8
1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 9 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται
περίπτωση δ), ως εξής: «δ) Τμήμα Αρχείου και Τεκμηρίωσης».
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 9 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται
περίπτωση δ), ως εξής:
«δ) Τμήμα Αρχείου και Τεκμηρίωσης
Η τεκμηρίωση του συνόλου του υλικού που παράγει
και διαχειρίζεται η Διεύθυνση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Η μέριμνα για τη χρηστή αρχειοθέτησή του.
Η μέριμνα για τη διαλογή του υλικού που κρίνεται άξιο
διατήρησης σε φυσική, δηλαδή έντυπη, μορφή μετά το
πέρας της πενταετίας και η παράδοση αυτού στο Τμήμα
Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης
της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 26 του παρόντος.»
3. Προϊστάμενος του Τμήματος των ανωτέρω παρ. 1
και 2 του άρθρου 8 της παρούσας ορίζεται υπάλληλος
της Βουλής κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ στον οποίο ανατίθενται
καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου με απόφαση
του Προέδρου της Βουλής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του στοιχείου η΄ της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 3
του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) μέχρι την προκήρυξη της θέσης.
Ο αναπληρωτής προϊστάμενος δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης.
Άρθρο 9
1. Η περίπτωση γ) της παρ. 2 του άρθρου 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997)
αντικαθίσταται ως εξής: «γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και
Ευρετηριάσεως».
2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β) της παρ. 3
του άρθρου 10 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιμέλεια της επικυρώσεως των Πρακτικών από
τη Βουλή και η αποστολή των πρωτοτύπων στο Τμήμα
Κοινοβουλευτικών Αρχείων της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης
της Βουλής.»
3. Η περίπτωση γ) της παρ. 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού της Βουλής αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Τμήμα Τεκμηρίωσης και Ευρετηριάσεως
Η τεκμηρίωση και σύνταξη των ευρετηρίων των Πρακτικών της Βουλής, τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή, καθ’ ύλην και αγορητή.
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Η σύνταξη του πίνακα περιεχομένων των τευχών των
επίσημων πρακτικών της Βουλής. Η τεκμηρίωση όλων
των συνεδριάσεων κοινοβουλευτικού έργου ή άλλων
συνεδριάσεων της Βουλής.»
Άρθρο 10
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) η φράση «για τη
συγκέντρωση υλικού τεκμηρίωσης,» αντικαθίσταται από
τη φράση «για τη συγκέντρωση και τη διάθεση υλικού
τεκμηρίωσης,».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κανονισμού
της Βουλής προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Επίσης, μεριμνά για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας
της Βουλής προς πολίτες, φορείς και ιδρύματα, μέσω
δράσεων, όπως είναι οι ξεναγήσεις, οι εκθέσεις, τα επιστημονικά συνέδρια και οι εκδόσεις.»
3. Η περίπτωση α) της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού της Βουλής αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τμήμα Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης.
Η παροχή κοινοβουλευτικής πληροφόρησης για τις
εισηγητικές εκθέσεις, τα πρακτικά της Βουλής, τα Φύλλα
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και το υλικό που
παράγεται από τις υπηρεσίες της Βουλής εν γένει.
Η ενημέρωση και η εξυπηρέτηση των Βουλευτών και
των υπηρεσιών της Βουλής, με δανεισμό βιβλίων, διαδανεισμό, λειτουργία αναγνωστηρίου κ.ά.
Η μέριμνα για την ενημέρωση της έντυπης και Ψηφιακής, ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης, συλλογής εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και για την ανάπτυξη των
βιβλιακών συλλογών μέσα από: i) την αγορά βιβλίων και
περιοδικών κοινοβουλευτικού ενδιαφέροντος, καθώς
και εκδόσεων δημόσιων υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός
καθορίζεται κάθε φορά, ii) τις κατά νόμον προσφορές,
iii) τις ανταλλαγές πολλαπλών αντιτύπων και iv) την προσέλκυση δωρεών. Η καταλογογράφηση και η διαχείριση
των προσκτήσεων.
Η μέριμνα για τη φύλαξη, την ανάπτυξη και την τεκμηρίωση: i) της συλλογής των Πολυτίμων και Σπανίων
Εντύπων, της συλλογής χειρογράφων, της συλλογής ιστορικών, φωτογραφικών και πάσης φύσεως αρχείων, εξαιρουμένων των προβλεπόμενων στην περίπτωση δ) της
παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ii) των Ειδικών Συλλογών
και της Συλλογής Έργων Τέχνης της Βουλής. Η εξυπηρέτηση της πρόσβασης των πολιτών στα ανωτέρω αρχεία
και συλλογές.»
4. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β)
της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Η μέριμνα για την τεκμηρίωση και την αρχειοθέτηση
των συλλογών ελληνόγλωσσου και ξενόγλωσσου τύπου
κατόπιν της παραλαβής αυτών από το Τμήμα Κοινοβουλευτικής Βιβλιοθήκης.»
5. Στην περίπτωση δ) της παρ. 3 του άρθρου 26 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997)
η φράση «και του σχετικού οπτικοακουστικού αρχειακού
υλικού» αντικαθίσταται από τη φράση «καθώς και του
οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού (αρχείο BBC)».
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6. Η περίπτωση ε) της παρ. 3 του άρθρου 26 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997)
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων.
Η μέριμνα για τη συγκέντρωση, τη φύλαξη, τη συντήρηση, την τεκμηρίωση και την ψηφιοποίηση των αρχείων
που παράγονται και τηρούνται από το Κοινοβούλιο.
Με εξαίρεση τα πρωτότυπα φυσικά αρχεία των πρακτικών της Ολομέλειας, τα οποία αποστέλλονται στο Τμήμα
Κοινοβουλευτικών Αρχείων αμέσως μετά την επικύρωσή
τους από το Τμήμα Εκδόσεως Πρακτικών της Βουλής, το
φυσικό αρχείο των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Κοινοβουλευτικού Έργου παραδίδεται στο Τμήμα Κοινοβουλευτικών Αρχείων εντός ενός έτους από το πέρας
κάθε Κοινοβουλευτικής περιόδου.»
Άρθρο 11
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται
εδάφιο, ως εξής:
«Με μέριμνα και επιμέλεια των κατά περίπτωση αρμόδιων Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών γίνονται οι κατάλληλες συστάσεις και επιβλέπεται
η εφαρμογή μέτρων για την ασφάλεια κατά την εργασία
των εργαζομένων και την άσκηση των καθηκόντων των
βουλευτών, τη διαπίστωση τυχόν επαγγελματικών κινδύνων και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Υγειονομικής Καλύψεως.»
Άρθρο 12
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 28 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄,
ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997) προστίθεται φράση ως εξής:
«, την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στη Βουλή,
τον προβλεπόμενο προαθλητικό ιατρικό έλεγχο των δικαιούχων εγγραφής στο Τμήμα Εργασιακού Αθλητισμού
της Βουλής, καθώς και την παροχή υπηρεσιών προαγωγής και προστασίας της υγείας των εργαζομένων και των
Βουλευτών κατά την εργασία τους και την άσκηση των
καθηκόντων τους, αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων
μέτρων για τη διαπίστωση επαγγελματικών κινδύνων
και την πρόληψη ασθενειών και εργατικών ατυχημάτων».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 A΄/10.4.1997)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ειδικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Υγειονομικής Καλύψεως περιλαμβάνονται σε Ειδικό Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος Κανονισμού.»
Άρθρο 13
Στο άρθρο 2 παρ. 1 του Παραρτήματος 3 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, ΦΕΚ 51 Α΄/10.4.1997),
Ειδικός Κανονισμός της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτροπής
Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, προστίθεται στοιχείο ζ), ως εξής:
«ζ) Η σύνταξη εισήγησης προς τον Πρόεδρο της Βουλής σχετικώς με τα «πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα»
που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 9) της Οδηγίας
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2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δηλαδή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία έχουν
ή είχαν ανατεθεί σημαντικά δημόσια λειτουργήματα.
Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα ελέγχου δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, λαμβάνοντας υπόψη του τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που προσδίδουν σε ένα
πρόσωπο την ιδιότητα του «πολιτικώς εκτεθειμένου»,
συντάσσει σχετικό κατάλογο. Όσον αφορά τα πρόσωπα
τα οποία είχαν καθέξει σημαντικά δημόσια λειτουργήματα, ο κατάλογος έχει ισχύ δώδεκα (12) μηνών αφότου τα
πρόσωπα αυτά έπαυσαν να ασκούν σημαντικό δημόσιο
λειτούργημα.»
ΜΕΡΟΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ
Άρθρο 14
1. Μετά το τέλος της παρ. 2 του στοιχείου α) ιι. του
άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987) προστίθεται κείμενο
υπό στοιχείο ιιι. το οποίο εξικνείται μέχρι το στοιχείο β)
της αυτής ως άνω παρ. 2 του άρθρου 43Α του Κανονισμού της Βουλής, ως ακολούθως:
«ιιι. Σε ημερομηνία που ορίζεται από τον Πρόεδρο
της Βουλής, κατόπιν συνεννόησης με τον πρόεδρο της
επιτροπής και σχετικής ενημέρωσης του Προέδρου του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου παρουσιάζει ενώπιον της επιτροπής το ετήσιο
πρόγραμμα ελέγχων του Δικαστηρίου. Προς τον σκοπό αυτόν, δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία
παρουσίασης του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του
Δικαστηρίου, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου
κοινοποιεί το πρόγραμμα στον Πρόεδρο της Βουλής,
ο οποίος το θέτει υπόψη της επιτροπής διά του προέδρου της. Κατά την παρουσίαση του ετήσιου προγράμματος ελέγχων του Δικαστηρίου από τον Πρόεδρο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, η επιτροπή μπορεί να προτείνει
να δοθεί προτεραιότητα σε ορισμένους από τους ελέγχους που έχουν προγραμματισθεί, όπως και να προτείνει
τη διενέργεια και άλλων ελέγχων, πέραν των προγραμματισμένων, έως τριών κατ’ έτος, ιδίως με αντικείμενο
αδυναμίες στα συστήματα δημόσιας διαχείρισης.»
2. Στο τέλος του ενδέκατου εδαφίου της παρ. 4 του
άρθρου 43Α, η φράση «εξαιρουμένης της επιτροπής της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1, της οποίας» αντικαθίσταται
από τη φράση «εξαιρουμένων των επιτροπών των περιπτώσεων α΄ και η΄ της παρ. 1, των οποίων».
Άρθρο 15
1. Στο άρθρο 14 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό, ΦΕΚ 106 Α΄/24.6.1987), προστίθεται στοιχείο θ), ως εξής:
«θ) αποφασίζει, κατόπιν ενημέρωσής της από τις αρμόδιες προς τούτο εθνικές αρχές, καθόσον αφορά τη
λειτουργία της Βουλής, και ιδίως τις συνεδριάσεις των
οργάνων της και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της, ως προς τη λήψη των αναγκαίων μέτρων που
αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας σε καταστάσεις ανάγκης, ιδίως δε σε περιπτώσεις επιδημίας ή
πανδημίας. Προς τον σκοπό αυτόν, δύναται να απευθύ-
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νεται προς επικουρία στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής
Προστασίας, ειδικά δε ως προς τα μέτρα πρόληψης και
αντιμετώπισης του κινδύνου.»
2. Στο άρθρο 70Α του Κανονισμού της Βουλής, και μετά
τη φράση του δευτέρου εδαφίου «που ακολουθεί τον
τοκετό», τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση «όπως
και στην περίπτωση Βουλευτών που δεν μπορούν να
μετέχουν με φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις της
Βουλής, λόγω της λήψης μέτρων κατά το άρθρο 14 στοιχείο θ) του Κανονισμού της Βουλής».
Άρθρο 16
Στην από 16.3.1993 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 36 Α΄/19.3.1993), όπως ισχύει:
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Στο υποστοιχείο στ) μετά τη φράση «δύο χιλιάδων
(2.000) ευρώ» προστίθεται η φράση «ή τριών χιλιάδων
(3.000) ευρώ».
Άρθρο 17
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας αρχίζει από τη
δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα,1 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*01001870110200008*

