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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Πρωτ.: 13733
Διεκπ.: 9507
Παράταση της προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη αιρετών
εκπροσώπων των εργαζομένων της Βουλής
των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του
άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄,
Α΄ 51/1997), όπως ισχύει, και παράταση της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και
των αναπληρωτών τους στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο της Βουλής, λόγω των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας
προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 65 και της
παρ. 6 του άρθρου 103 του Συντάγματος, σύμφωνα με
τις οποίες το προσωπικό της Βουλής διέπεται αποκλειστικά από τον Κανονισμό της, σε συνδυασμό με αυτές
της παρ. 4 του άρθρου 11 και του άρθρου 14 του Κανονισμού της Βουλής (Mέρος Κοινοβουλευτικό, Α΄ 106/1987),
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 32, 90, 97 και 164ΣΤ του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄, Α΄ 51/1997), όπως
ισχύει.
3. Tις διατάξεις του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. 13613/
9402/21-12-2020 ομόφωνης απόφασης της Ολομέλειας
της Βουλής των Ελλήνων (Β΄ 5642).
4. Την υπ’ αρ. 16185/10079/27-12-2018 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής «Συγκρότηση Υπηρεσιακού
και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της
Βουλής των Ελλήνων», το οποίο ανασυγκροτήθηκε με
την υπ’ αρ. 13612/7818/09-08-2019 όμοια απόφαση του
Προέδρου της Βουλής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
στις 31-12-2020 λήγει η θητεία του Συμβουλίου αυτού.

Αρ. Φύλλου 5719

5. Την υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 απόφαση του Προέδρου της Βουλής «Διαδικασία και λοιπές προϋποθέσεις
και λεπτομέρειες εκλογής των αιρετών εκπροσώπων των
εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο για τους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων» (Β΄ 857), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε
και ισχύει, σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία ΔΙΚΠΡ/
Φ80/30/8703/16-9-1988 (Β΄ 684) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, διαδικασία και
προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των
δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αρ. 12729/8705/20-11-2020 απόφαση
του Προέδρου της Βουλής «Αναβολή διεξαγωγής και
παράταση προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής
εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των
εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β΄, Α΄ 51/1997), όπως ισχύει, λόγω των έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19» (Β΄ 5153).
7. Την ανάγκη εκ νέου παράτασης και καθορισμού της
ειδικότερης προθεσμίας προκήρυξης και διεξαγωγής
εκλογών για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των
εργαζομένων της Βουλής των Ελλήνων στο Υπηρεσιακό
Συμβούλιο του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής
(Μέρος Β΄, Α΄ 51/1997), όπως ισχύει, λόγω των έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.
8. Την ανάγκη παράτασης της θητείας των υφιστάμενων αιρετών εκπροσώπων και των αναπληρωτών τους
στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως έχει
ανασυγκροτηθεί, σύμφωνα με τα παραπάνω, λόγω των
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας προς
αντιμετώπιση της διασποράς του COVID-19.
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού δαπανών
της Βουλής, αποφασίζουμε:
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Παρατείνουμε κατά την πρώτη εφαρμογή του μόνου
άρθρου της υπ’ αρ. 13613/9402/21-12-2020 ομόφωνης
απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων
(Β΄ 5642):
α) εκ νέου την προθεσμία του εδαφίου β΄ της παρ. 1 του
άρθρου 1 της υπ’ αρ. 8703/19-9-1988 (Β΄ 684) υπουργικής
απόφασης, όπως αυτή ισχύει για τους υπαλλήλους της
Βουλής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998
(Β΄ 857) απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως ισχύει,
το αργότερο μέχρι τις 31-01-2021. Οι διενεργηθείσες διαδικασίες διεξαγωγής εκλογών εξακολουθούν να ισχύουν.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 3590/2862/4-8-1998 (Β΄ 857)
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, εξακολουθεί να ισχύει,
β) τη θητεία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων και των αναπληρωτών τους του Υπηρεσιακού

Τεύχος B’ 5719/24.12.2020

και Πειθαρχικού Συμβουλίου για τους υπαλλήλους της
Βουλής, οι οποίοι διανύουν θητεία στο Υπηρεσιακό
και Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά την έναρξη ισχύος της
παρούσας, μέχρι τις 15-03-2021. Τα εν λόγω αιρετά μέλη
αντικαθίστανται από τα νέα αιρετά μέλη, μετά την ανάδειξή τους από τις εκλογές που θα διενεργηθούν, όπως
ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα, σύμφωνα με την παρ. 7
του άρθρου 90 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄),
όπως ισχύει και για το υπόλοιπο της διετούς θητείας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρόεδρος της Βουλής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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