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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Νοεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 18970
Διεκπ. 10925
Περί δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολομέλειας 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».
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 7 Νοεμβρίου 2019 πρόταση του Προέδρου
της Βουλής.
4. Την από 12 Νοεμβρίου 2019 έκθεση της επί του Κανονισμού της Βουλής Επιτροπής.
5. Την κατά ΜΖ’ συνεδρίαση της 14.11.2019 απόφαση
της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων κατά την οποία
ψηφίσθηκε η από 7 Νοεμβρίου 2019 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:
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
Για την τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού
της Βουλής, Mέρoς Β΄ (ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997) και
Mέρoς Κοινοβουλευτικό (ΦΕΚ 106/Α΄/24.6.1987),
όπως ισχύουν.
Άρθρο 1
1. Στο έκτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 81 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997)
μετά τη φράση «μετακίνηση υπαλλήλου», προστίθεται
η φράση «ή προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ή Διεύθυνσης, ή Τμήματος».

Αρ. Φύλλου 179

2. Στο τέλος του τελευταίου εδαφίου της παρ. 12 του
άρθρου 81 προστίθεται η φράση «ούτε γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για τις μετακινήσεις λόγω έκτακτης υπηρεσιακής ανάγκης».
Άρθρο 2
Το στοιχείο η΄ της περίπτωσης Γ της παραγράφου 3
του άρθρου 82 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄
ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997) αναδιατυπώνεται ως εξής: «η. Αν
συσταθεί θέση προϊσταμένου, η θέση προκηρύσσεται
το αργότερο εντός ενός (1) μηνός και η διαδικασία τοποθέτησης προϊσταμένου ολοκληρώνεται το αργότερο
εντός δύο (2) μηνών από την προκήρυξη της θέσης. Ο
νέος προϊστάμενος επιλέγεται για πλήρη θητεία. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου, είτε η θέση προκηρύσσεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο
και για το υπόλοιπο της θητείας, είτε ορίζεται υπάλληλος στον οποίο ανατίθενται καθήκοντα αναπληρωτή
προϊσταμένου με απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
Στην περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων αναπλήρωσης
Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης της Βουλής η σχετική
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, λαμβάνεται μετά
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κανονισμού της
Βουλής κατά τα οριζόμενα και στην παράγραφο 6 του
άρθρου 94. Ο αναπληρωτής προϊστάμενος οργανικής
μονάδας δικαιούται το προβλεπόμενο για τη θέση επίδομα από την έναρξη της αναπλήρωσης».
Άρθρο 3
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 95 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997)
μετά τη φράση «οι κατηγορίες των δικαιούχων,» προστίθεται η φράση «η ωριαία αποζημίωση».
2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της από 28.06.2016
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 122/Α΄/
30.06.2016).
Άρθρο 4
Στο άρθρο 102 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Β΄ ΦΕΚ 51/Α΄/10.4.1997) προστίθεται τελευταίο εδάφιο
ως εξής: «Υπάλληλοι ή λειτουργοί της Βουλής οι οποίοι
έχουν υπηρετήσει στις θέσεις των άρθρων 33 ή 34 του
παρόντος Κανονισμού, δύνανται, εφόσον υφίσταται
σχετική ανάγκη, να ασκούν παράλληλα καθήκοντα σε
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υπηρεσία της Βουλής, μετά από απόφαση του Προέδρου
της Βουλής, στην οποία ορίζεται η διάρκεια άσκησης
των καθηκόντων και το ύψος του σχετικού επιδόματος».
Άρθρο 5
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 149 (πρώην 155/143)
του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ ΦΕΚ 51/Α΄/
10.4.1997), όπως ισχύει:
α) Στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «το αργότερο μέχρι 18.10.2018, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 90 της Οδηγίας 2014/24 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου
2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ».
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται τρίτο εδάφιο, ως
εξής: «Μέχρι τη λειτουργία και ανάπτυξη Σύστηματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων της Βουλής, κατά παρέκκλιση των
οριζόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, η Βουλή δύναται
να χρησιμοποιεί το Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και το Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. σε όλα
τα στάδια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης,
με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό και, ιδίως, με
την επιφύλαξη διατάξεων που αφορούν τη δυσλειτουργική
σύνδεση των συστημάτων της Βουλής με πληροφοριακά
συστήματα των φορέων του δημοσίου και του δεύτερου
εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».
γ) Στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «στο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» ή».
δ) Στο τέταρτο εδάφιο η φράση «πριν από τις
18.10.2018» αντικαθίσταται από τη φράση «πριν από
την ταυτοποίηση της Βουλής ως χρήστη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.».
Άρθρο 6
Στο άρθρο 6 του Ειδικού Κανονισμού του Τμήματος
Γραφείων Βουλευτών και του Τμήματος Γραφείων Κοινοβουλευτικών Ομάδων και Κοινοβουλευτικών Προσώπων
της Βουλής των Ελλήνων, όπως έχει προσαρτηθεί ως Παράρτημα στον Κανονισμό της Βουλής (Μέρος Β΄ ΦΕΚ 51/
Α΄/10.4.1997) προστίθεται παρ. 3 ως εξής: «Για τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Βουλής (Φρούραρχο) και τον αναπληρωτή του (Υποφρούραρχο) εφαρμόζονται οι διατάξεις περί επιδόματος θέσης προϊσταμένου
διεύθυνσης και προϊσταμένου τμήματος, αντιστοίχως».
Άρθρο 7
Τροποποίηση του Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού
της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων
1. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. ε΄ του άρθρου 2 του Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, όπως ισχύει (ΦΕΚ 1745/
Β΄/21.8.2009), η φράση «η αξιολόγηση και σύνταξη έκθεσης» αντικαθίσταται από τη φράση «η δυνατότητα αξιολόγησης και σύνταξης έκθεσης». Στο τέλος του δευτέρου
εδαφίου της περ. ε΄ του άρθρου 2 προστίθεται φράση,
ως εξής: «καθώς και τους υπηρετούντες σε θέσεις ειδικού Συμβούλου του Επιστημονικού Συμβουλίου». Το τελευταίο εδάφιο της περ. ε΄ του άρθρου 2 αναδιατυπώ-
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νεται ως εξής: «Η έκθεση αυτή, εφόσον έχει συνταχθεί,
λαμβάνεται υπόψη για την εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των Επιστημονικών Συνεργατών και
των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής καθώς και των υπηρετούντων σε θέσεις ειδικού Σύμβουλου του Επιστημονικού
Συμβουλίου».
2. Το στοιχείο 2) της περίπτωσης ΙV του άρθρου 3 του
Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής όπως ισχύει (ΦΕΚ 1745/Β΄/21.8.2009)
αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ο Πρόεδρος της Βουλής δύναται να ζητεί, ενεργών προσωπικώς είτε διά του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, όποτε το κρίνει σκόπιμο,
διά παραγγελίας προς τον Πρόεδρο του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Βουλής, τη διεκπεραίωση από το Τμήμα
των ως άνω νομικών υποθέσεων ή συναφών. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ενημερώνει τον
Πρόεδρο της Βουλής επί της πορείας ή της έκβασης των
εν λόγω υποθέσεων».
Άρθρο 8
Το εδάφιο α). του άρθρου 13 της αριθμ. 9365/5942/
13.7.2018 (ΦΕΚ 128/Α΄/16.07.2018) απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων αναδιατυπώνεται ως εξής:
«α) Μετά το έβδομο εδάφιο προστίθεται εδάφιο, ως
εξής:
Όσον αφορά την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων για τα οποία έχουν ενημερωθεί οι δικαιούχοι να
προσκομίσουν οι ίδιοι αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας και τα οποία δεν έχουν
προσκομιστεί κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,
η Βουλή δύναται να αναζητεί βεβαίωση οφειλής από την
αρμόδια ΔΟΥ, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας της
διαλειτουργικότητας μεταξύ των συστημάτων της ΑΑΔΕ
και της Βουλής, προκειμένου να λαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή αποδεικτικό οφειλών των δικαιούχων προς το
Δημόσιο. Τα χρηματικά εντάλματα που τελικά δεν εξοφλούνται, ακυρώνονται πριν από την έκδοση απόφασης
του Προέδρου της Βουλής, που αφορά στη μεταφορά των
τελικών αδιάθετων πιστώσεων του προϋπολογισμού στον
Κρατικό Προϋπολογισμό, και επανεκδίδονται το επόμενο
οικονομικό έτος, αφού μεταφερθούν σε αυτό οι αναλήψεις
υποχρέωσης που απορρέουν από τη μη εξόφλησή τους».
Άρθρο 9
Καταργείται η αριθμ. 9364 απόφαση της Ολομέλειας
της Βουλής των Ελλήνων της 13ης Ιουλίου 2018 (ΦΕΚ Α΄
127/16.07.2018).
Άρθρο 10
Στο τέλος του άρθρου 153 (πρώην 159/147) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής δύναται να διατίθενται στην Επιτροπή
«Ελλάδα 2021», που έχει συσταθεί με το άρθρο 114 του
ν. 4622/2019, οι αναγκαίοι χώροι σε κτίρια της Βουλής
για την εξυπηρέτηση λειτουργιών αναγκών της και την
εκπλήρωση των σκοπών της Επιτροπής».
Άρθρο 11
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 157
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(πρώην 163/151) του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄), όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «, καθώς
και του προσωπικού ασφαλείας της Βουλής των Ελλήνων».
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Άρθρο 12
Στο τέλος του ενδέκατου εδάφιου της παρ. 4 του άρθρου 43Α προστίθεται η φράση «εξαιρουμένης της επιτροπής της περίπτωσης α΄ της παρ. 1, της οποίας ο εν
λόγω αριθμός των συνεδριάσεων ορίζεται με απόφαση
του Προέδρου της Βουλής».
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Άρθρο 13
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας τροποποίησης
αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους
διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*01001791411190004*

