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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1745
21 Αυγούστου 2009

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Πρωτ. 9104
Διεκπ. 6832
Τροποποίηση του Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλή−
νων.
Αριθμ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 5 του Συντάγ−
ματος.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 162 παρ. 7 του Κανονι−
σμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό), όπως ισχύει
(Φ.Ε.Κ. 284/τ.Α΄/18.12.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. 5591 (Φ.Ε.Κ. 1116/τ.Β΄/26.8.2002) από−
φαση του Προέδρου της Βουλής.
4. Την υπ’ αριθμ. 8199/6321 (Φ.Ε.Κ. 1521/τ.Β΄/4.12.2002)
απόφαση του Προέδρου της Βουλής, με την οποία τέ−
θηκε σε ισχύ ο Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 7209/4511
(Φ.Ε.Κ. 975/τ.Β΄/15.7.2003) όμοια.
5. Την υπ’ αριθμ. 11231/6774 (Φ.Ε.Κ. 1643/τ.Β΄/7.11.2003)
απόφαση του Προέδρου της Βουλής.
6. Την υπ’ αριθμ. 4443/3509 (Φ.Ε.Κ. 792/τ.Β΄/10.6.2005)
απόφαση της Προέδρου της Βουλής, με την οποία τρο−
ποποιήθηκε ο Ειδικός Εσωτερικός Κανονισμός της Επι−
στημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων.
7. Την υπ’ αριθμ. 6933/4926 (Φ.Ε.Κ. 126/τ.Α΄/2.7.2008)
απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροπο−
ποίηση διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος
Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄).
8. Την υπ’ αριθμ. 4419/3369 (Φ.Ε.Κ. 66/τ.Α΄/4.5.2009) από−
φαση της Ολομέλειας της Βουλής «Για την τροποποίηση
διατάξεων του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Β΄ και
Μέρος Κοινοβουλευτικό).
9. Την από 19.8.2009 γνώμη του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου, που μας υποβλήθηκε.
10. Τις ανάγκες της υπηρεσίας και ιδίως της εξυπηρέ−
τησης των αναγκών της Ολομελείας της Βουλής, του
Τμήματος Διακοπής των εργασιών της, των διαρκών Κοι−
νοβουλευτικών Επιτροπών της, και των Κοινοβουλευτι−
κών Ομάδων και Βουλευτών, από τις διευθύνσεις

επιστημονικών μελετών κατά την άσκηση του Κοινοβου−
λευτικού έργου τους και των λοιπών δραστηριοτήτων
τους, καθώς και τις αναγκαίες προσαρμογές και τον
εκσυγχρονισμό των διατάξεων του Ειδικού Εσωτερικού
Κανονισμού της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
των Ελλήνων μετά τις τροποποιήσεις του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό και Μέρος Β΄).
11. Την ύπαρξη σχετικής πιστώσεως στον προϋπολογι−
σμό δαπανών της Βουλής οικονομικού έτους 2009.
Τροποποιούμε τον Ειδικό Εσωτερικό Κανονισμό της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής των Ελλήνων, ο
οποίος έχει ως ακολούθως:
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Άρθρο 1
1. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, επικου−
ρούμενος από τη Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας,
ασκεί την επιστημονική εποπτεία επί των Διευθύνσεων
της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, της Διεύ−
θυνσης της Βιβλιοθήκης της Βουλής, της Διεύθυνσης
της Μπενακείου Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών
Προσωπικοτήτων και της Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Νέων Τεχνολογιών, και ενημερώνει σχετικώς τον
Πρόεδρο της Βουλής και το Επιστημονικό Συμβούλιο. Ο
Πρόεδρος της Βουλής μπορεί να αναθέτει την άσκηση
της διοικητικής διεύθυνσης της Επιστημονικής Υπηρε−
σίας της Βουλής, εν όλω ή εν μέρει ή κατά περίπτωση,
παραλλήλως, στον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου.
Στην αρμοδιότητα του Επιστημονικού Συμβουλίου
υπάγονται ιδίως:
α) Η διατύπωση γνώμης, μετά από εισήγηση του Προ−
έδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, για την τοπο−
θέτηση των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και των
Τμημάτων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
β) Η εποπτεία των επιστημονικών δημοσιευμάτων της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
γ) Η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων στις Διευθύν−
σεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
δ) Η εισήγηση για τη συνεργασία με αντίστοιχες ή
ανάλογες υπηρεσίες άλλων κοινοβουλίων και διεθνών
οργανισμών και η συστηματική παρακολούθηση του
έργου τους για την κατάρτιση συγκριτικών μελετών.
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2. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει είτε εν Ολο−
μελεία είτε και κατά Τμήματα, μετά από πρόσκληση του
Προέδρου του και, αν αυτός κωλύεται, του αναπληρωτή
του, τον οποίο μπορεί να ορίζει ο Πρόεδρος της Βουλής
κατά περίπτωση. Το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδρι−
άζει επίσης οσάκις το ζητήσει ο Πρόεδρος της Βουλής.
Τα Τμήματα είναι ένα πενταμελές και ένα εξαμελές. Σε
περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη των αποφάσεων
στην Ολομέλεια ή σε Τμήματα του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Τη σύνθεση
των Τμημάτων ορίζει, με απόφαση του, ο Πρόεδρος της
Βουλής, μετά από εισήγηση του Προέδρου του Επι−
στημονικού Συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί
να ορίζεται ειδικότερα η σύνθεση Τμήματος, οσάκις
πρόκειται για ειδικό θέμα. Με απόφαση του Προέδρου
της Βουλής, μετά από εισήγηση του Προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβάλλεται η
σύνθεση των Τμημάτων.
3. Όταν το Επιστημονικό Συμβούλιο συνεδριάζει εν
Ολομελεία, βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα
τουλάχιστον πέντε από τα μέλη του, όταν δε συνεδρι−
άζει κατά Τμήματα, εφόσον είναι παρόντα τουλάχιστον
τρία από τα μέλη του. Σε περίπτωση που εκλείψουν ή
παραιτηθούν ένα ή περισσότερα μέλη του, η Ολομέλεια
ή το Τμήμα συνεδριάζουν νομίμως μέχρι τη συμπλήρωση
της σύνθεσης του Επιστημονικού Συμβουλίου.
4. Η πρόσκληση προς τα μέλη του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου είναι γραπτή, σε κατεπείγουσες δε περιπτώ−
σεις, προφορική. Ιδιαίτερη πρόσκληση δεν απαιτείται
σε περίπτωση που έχουν ορισθεί από τον Πρόεδρο
του Επιστημονικού Συμβουλίου τακτές ημέρες και ώρες
συνεδριάσεων.
5. Για κάθε συνεδρίαση της Ολομελείας ή των Τμημά−
των του Επιστημονικού Συμβουλίου συντάσσεται ημερή−
σια διάταξη που κοινοποιείται δύο ημέρες πριν από
τη συνεδρίαση, εκτός αν πρόκειται για κατεπείγουσα
περίπτωση.
6. Κατά τις συνεδριάσεις της Ολομελείας και των
Τμημάτων του Επιστημονικού Συμβουλίου τηρούνται
συνοπτικά πρακτικά.
7. Η θέση την οποία κατέχουν στη Βουλή τα μέλη του
Επιστημονικού Συμβουλίου και οι Επιστημονικοί Συνερ−
γάτες και Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες της Επι−
στημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, που υπηρετούν υπό
καθεστώς πλήρους απασχόλησης, είναι η οργανική θέση
τους κατά το άρθρο 104 παρ. 2 του Συντάγματος.
8. Στο Επιστημονικό Συμβούλιο λειτουργεί Γραμματεία
σε επίπεδο Τμήματος που στελεχώνεται, με απόφαση
του Προέδρου της Βουλής, μετά από εισήγηση του Προ−
έδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου, με Γραμματέα
και λοιπό προσωπικό. Ο Γραμματέας του Επιστημονι−
κού Συμβουλίου κατέχει θέση προϊσταμένου Τμήματος,
εφόσον διαθέτει τον σχετικό βαθμό, και προέρχεται,
όπως και το λοιπό προσωπικό της γραμματείας του
Επιστημονικού Συμβουλίου, από το μόνιμο προσωπικό
της Βουλής. Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα
του Επιστημονικού Συμβουλίου, τα καθήκοντά του ασκεί
ένας από τους Επιστημονικούς Συνεργάτες ή τους Ει−
δικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες του Επιστημονικού
Συμβουλίου ή μέλος του προσωπικού της Γραμματείας
του Επιστημονικού Συμβουλίου, που ορίζει ο Πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος του Επι−
στημονικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει τα εν λόγω

καθήκοντα επιμερίζοντάς τα, εφόσον το κώλυμα του
Γραμματέα του Επιστημονικού Συμβουλίου διαρκεί, σε
πλείονες του ενός Επιστημονικούς Συνεργάτες ή Ειδι−
κούς Επιστημονικούς Συνεργάτες του Επιστημονικού
Συμβουλίου ή πλείονα μέλη της Γραμματείας του Επι−
στημονικού Συμβουλίου ή κατά συνδυασμό των ανω−
τέρω.
9. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από
γνώμη του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου,
μπορεί να ανατίθεται, κατά παρέκκλιση από γενικές ή
ειδικές διατάξεις, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή ινστιτού−
τα ή ερευνητικά κέντρα και σε επιστημονικούς φορείς
καθώς και σε επιστήμονες και ερευνητές του ιδιωτικού
ή του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η
εκτέλεση επιστημονικών, ερευνητικών και καλλιτεχνικών
έργων, η διεξαγωγή ερευνών και η σύνταξη μελετών
για ζητήματα που απαιτούν ιδιάζουσες γνώσεις ή όταν
κρίνεται ότι αυτό επιβάλλεται λόγω επείγοντος ή για
άλλους υπηρεσιακούς λόγους, με αμοιβή που ορίζεται
στην ίδια ή άλλη απόφαση.
Άρθρο 2
1. Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Επιστημονικού
Συμβουλίου της Βουλής ανήκουν ιδίως:
α) Η Κατανομή στις Διευθύνσεις Επιστημονικών Με−
λετών, προς επιστημονική επεξεργασία, των νομοσχε−
δίων και προτάσεων νόμου που παραπέμπονται στην
Επιστημονική Υπηρεσία από τον Πρόεδρο της Βουλής,
και η θεώρησή τους.
β) Η ανάθεση, από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού
Συμβουλίου, σε περίπτωση που κωλύεται, στα εκ νο−
μικών λοιπά μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου, της
θεώρησης των εκθέσεων επί των νομοσχεδίων και των
προτάσεων νόμων οι οποίες συντάσσονται από τους
Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστη−
μονικούς Συνεργάτες της Επιστημονικής Υπηρεσίας της
Βουλής, όπως και η ανάθεση της θεώρησης από άλλα
μέλη του, άλλων εκθέσεων, μελετών και ερευνών που
υποβάλλονται στο Επιστημονικό Συμβούλιο από τις Δι−
ευθύνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, ή
η εισήγηση επ’ αυτών.
γ) Η εισήγηση ή η ανάθεση της εισήγησης σε άλλο
μέλος του, για οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητας του
Επιστημονικού Συμβουλίου.
δ) Ο συντονισμός της επιστημονικής συνεργασίας και
η εποπτεία των ερευνητικών εργασιών και μελετών που
συντελούνται από τις Διευθύνσεις οι οποίες συγκροτούν
την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Την άσκηση της
εποπτείας των ερευνητικών εργασιών και μελετών που
συντελούνται από τις Διευθύνσεις της Επιστημονικής
Υπηρεσίας της Βουλής, ο Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει, εν όλω ή εν μέρει, με
απόφασή του, σε ένα ή πλείονα μέλη του Επιστημονικού
Συμβουλίου ή και σε έναν ή πλείονες Επιστημονικούς
Συνεργάτες ή και Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες
του Επιστημονικού Συμβουλίου.
ε) Η αξιολόγηση και σύνταξη έκθεσης, ως προς την
υπηρεσιακή απόδοση, στο τέλος κάθε συνόδου, για τους
Επιστημονικούς Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστη−
μονικούς Συνεργάτες που κατέχουν θέση προϊσταμένου
των Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας και των
Τμημάτων τους. Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου ανήκει επίσης η αξιολόγηση
και σύνταξη έκθεσης, ως προς την υπηρεσιακή απόδοση,
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στο τέλος κάθε συνόδου, για τους επιστημονικούς Συ−
νεργάτες και τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες
της Επιστημονικής Υπηρεσίας. Η έκθεση αυτή λαμβάνε−
ται υπόψη για την εξέλιξη και την εν γένει υπηρεσιακή
κατάσταση των Επιστημονικών Συνεργατών και των
Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών της Επιστημονικής
Υπηρεσίας της Βουλής.
στ) Η παραγγελία βιβλίων και έντυπου υλικού προς
χρήση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής, με
έγκριση του Γενικού Γραμματέα της Βουλής, και η πα−
ραγγελία, σε συνεργασία με τον προϊστάμενο της Βιβλι−
οθήκης της Βουλής, με έγκριση του Γενικού Γραμματέα
της Βουλής, των βιβλίων της κεντρικής Βιβλιοθήκης της
Βουλής.
2. Στην αρμοδιότητα του Προέδρου του Επιστημονικού
Συμβουλίου ανήκουν επίσης, με έγκριση του Προέδρου
της Βουλής:
α) Η επικοινωνία με ξένα κοινοβούλια για επιστημο−
νικά θέματα ή για θέματα τα οποία ορίζονται από τον
Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η διοργάνωση σεμιναρίων για ζητήματα σχετικά
με την επιστημονική ενημέρωση των Βουλευτών και
τη βελτίωση των όρων λειτουργίας της Επιστημονικής
Υπηρεσίας.
γ) Η εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Βουλής για τον
διορισμό ή την τοποθέτηση, με απόφαση του Προέ−
δρου της Βουλής, του Γραμματέα του Επιστημονικού
Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Ι. Η πρώτη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών αποτε−
λείται από τα εξής Τμήματα:
1. Το πρώτο Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας νο−
μοσχεδίων και προτάσεων νόμων, στην αρμοδιότητα
του οποίου ανήκουν:
α) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων και προ−
τάσεων νόμων που ανήκουν στην Ολομέλεια της Βου−
λής, στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στο
Τμήμα Διακοπής των εργασιών της Βουλής, σύμφωνα
με τα άρθρα 162 παρ. 3 εδ. α’ και 92 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
β) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων που κατα−
τίθενται προς ψήφιση με την ειδική διαδικασία επιψή−
φισης δικαστικών ή διοικητικών κωδίκων, σύμφωνα με
τα άρθρα 76 παρ. 6 του Συντάγματος και 111 του Κανονι−
σμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
2. Το Τμήμα Κοινοβουλευτικών Ερευνών και Μελετών,
στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν:
α) Η διενέργεια κοινοβουλευτικών ερευνών και η εκπό−
νηση γενικών και ειδικών μελετών με αντικείμενο ιδίως
τον θεσμικό ρόλο, την οργάνωση, τη λειτουργία και
το έργο της Βουλής, όπως και την ελληνική και διεθνή
κοινοβουλευτική παράδοση. Οι γενικές μελέτες εκπο−
νούνται σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα που καταρ−
τίζεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο και εγκρίνει ο
Πρόεδρος της Βουλής. Οι ειδικές μελέτες απαντούν
σε ερωτήματα που υποβάλλονται από τον Πρόεδρο
της Βουλής και, με έγκριση του Προέδρου της Βουλής,
από τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες και τους Βουλευτές
ατομικά, και έχουν σχέση με το επιτελούμενο στη Βου−
λή έργο. Τις μελέτες αναθέτει στους Επιστημονικούς
Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστημονικούς Συνερ−
γάτες ο προϊστάμενος αυτής της Διεύθυνσης, ανάλογα
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με την ειδικότητά τους, μετά από σύμφωνη γνώμη του
Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου. Οι μελέτες
συντάσσονται με ευθύνη του προϊσταμένου του Τμή−
ματος και θεωρούνται από τον προϊστάμενο αυτής της
Διεύθυνσης, ο οποίος τις διαβιβάζει στο Επιστημονικό
Συμβούλιο. Το Επιστημονικό Συμβούλιο αξιολογεί τις
μελέτες μετά από εισήγηση μέλους του, το οποίο ορί−
ζει ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, και τις
υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η διαρκής ενημέρωση της Βουλής, για το έργο
ξένων κοινοβουλίων και διακοινοβουλευτικών διασκέ−
ψεων, με τη σύνταξη εκθέσεων τις οποίες αξιολογεί το
Επιστημονικό Συμβούλιο και υποβάλλει στον Πρόεδρο
της Βουλής.
γ) Η παρακολούθηση συνεδρίων που αφορούν το
κοινοβουλευτικό έργο και η προετοιμασία συνεδρίων,
μετά από εισήγηση προς το Επιστημονικό Συμβούλιο
και έγκριση της σχετικής πρότασης του Επιστημονικού
Συμβουλίου από τον Πρόεδρο της Βουλής.
δ) Η επικοινωνία με κέντρα μελετών και τεκμηρίωσης
για τη στήριξη του επιστημονικού και κοινοβουλευτικού
έργου της Βουλής.
3. Το Τμήμα Μελετών Οικονομίας, Περιβάλλοντος και
Τεχνολογίας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν:
α) Η παρακολούθηση, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο, των οικονομικών και περιβαλλοντικών εξελί−
ξεων, τόσο σε επίπεδο θεσμών όσο και της πρακτικής,
και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς ενημέρωση της
Βουλής, που κατατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο
της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής
προς τους Βουλευτές και τις Επιτροπές της Βουλής,
ιδίως δε προς την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας
Περιβάλλοντος και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας
και Τεχνολογίας.
4. Το Τμήμα Τεκμηρίωσης, στην αρμοδιότητα του οποί−
ου ανήκουν η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για το
έργο της Βουλής και, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση
Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, τη Διεύθυνση
Στενογραφίας και πρακτικών της Βουλής και τη Δι−
εύθυνση Πρακτικών Επιτροπών προς τον σκοπό της
δημιουργίας βάσεων δεδομένων σε επί μέρους θεμα−
τικές ενότητες για τις δραστηριότητες της ολομέλειας
της Βουλής, των κοινοβουλευτικών Επιτροπών και του
Τμήματος διακοπής των εργασιών της Βουλής.
ΙΙ. Η δεύτερη Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών απο−
τελείται από τα εξής Τμήματα:
1. Το δεύτερο Τμήμα Νομοτεχνικής Επεξεργασίας νο−
μοσχεδίων και προτάσεων νόμων, στην αρμοδιότητα
του οποίου ανήκουν:
α) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων και προ−
τάσεων νόμων που ανήκουν στην Ολομέλεια της Βου−
λής, στις Διαρκείς Κοινοβουλευτικές Επιτροπές και στο
Τμήμα Διακοπής των εργασιών της Βουλής, σύμφωνα
με τα άρθρα 162 παρ. 3 εδ. α’ και 92 του Κανονισμού
της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
β) Η επιστημονική επεξεργασία νομοσχεδίων που αφο−
ρούν την κύρωση διεθνών συνθηκών ή πρωτοκόλλων,
εφόσον ο σχετικός κυρωτικός νόμος περιέχει ρυθμί−
σεις πέραν του κειμένου της κυρούμενης συνθήκης ή
πρωτοκόλλου.
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2. Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Μελετών, στην αρμοδιότητα
του οποίου ανήκουν:
α) Η παρακολούθηση των εργασιών των διασκέψεων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευρωπαϊκών οργανισμών και
συνεδρίων που διοργανώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς ενημέρωση της
Βουλής, που κατατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο
της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους
Βουλευτές, τις Επιτροπές της Βουλής και τις αντιπρο−
σωπείες της Βουλής σε κοινοβούλια ευρωπαϊκών χωρών
και ευρωπαϊκά όργανα και επιτροπές, με έγκριση δε
του Προέδρου της Βουλής, και στους εκπροσώπους της
χώρας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
γ) Η εν γένει επιστημονική υποστήριξη της Επιτροπής
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και των Διαρκών Επιτροπών
της Βουλής, ιδίως δε η παρακολούθηση του νομοθετικού
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η διατύπω−
ση γνώμης επί των προσχεδίων των πράξεων κανονιστι−
κού περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με
το άρθρο 41Β του Κανονισμού της Βουλής.
3. Το Τμήμα Διεθνών και Αμυντικών Μελετών, στην
αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν:
α) Η παρακολούθηση των εργασιών διεθνών οργανι−
σμών, διεθνών κοινοβουλευτικών διασκέψεων και κοι−
νοβουλίων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και
η σύνταξη σχετικών εκθέσεων προς ενημέρωση της
Βουλής, που κατατίθενται στο Επιστημονικό Συμβούλιο
της Βουλής, το οποίο τις αξιολογεί και υποβάλλει στον
Πρόεδρο της Βουλής.
β) Η παροχή, με απόφαση του Προέδρου της Βουλής,
της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής προς τους
Βουλευτές και τις αντιπροσωπείες της Βουλής στους
διεθνείς οργανισμούς, τις διεθνείς επιστημονικές δια−
σκέψεις και κοινοβούλια χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
γ) Η παρακολούθηση, έρευνα και μελέτη θεμάτων
διεθνούς πολιτικής που ενδιαφέρουν την εξωτερική
πολιτική και την αμυντική στρατηγική της χώρας και η
συνεργασία για τον σκοπό αυτό με τα αρμόδια υπουρ−
γεία και υπηρεσίες, η παρακολούθηση του διεθνούς
Τύπου και της σχετικής βιβλιογραφίας, καθώς και η
παροχή της αναγκαίας επιστημονικής συνδρομής στη
Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας
της Βουλής, στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και
Επικοινωνίας και στις αντιπροσωπείες του Σώματος σε
διεθνείς οργανισμούς, διασκέψεις και ξένα κοινοβούλια,
και η υποβολή σχετικών μελετών και εκθέσεων στον
Πρόεδρο της Βουλής.
Τα Τμήματα Ευρωπαϊκών Μελετών και Διεθνών και
Αμυντικών Μελετών μπορούν να συνεργάζονται με τις
αντίστοιχες Διευθύνσεις της Βουλής.
Το Τμήμα Γραμματείας εξυπηρετεί αμφότερες τις Διευ−
θύνσεις Επιστημονικών Μελετών και στελεχώνεται με
υπαλλήλους από το διοικητικό προσωπικό της Βουλής,
με απόφαση του Προέδρου της Βουλής. Ως προϊστά−
μενος του Τμήματος μπορεί να ορίζεται Επιστημονικός
Συνεργάτης ή Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης.
ΙΙΙ. Η Διεύθυνση Επιστημονικής Εποπτείας αποτελείται
από τα εξής Τμήματα:

1. Το Τμήμα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Επο−
πτείας, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ιδίως η
καταγραφή της επιστημονικής δραστηριότητας των
Διευθύνσεων Μελετών, της Διεύθυνσης Πληροφορικής
και Νέων Τεχνολογιών, της Διεύθυνσης της Βιβλιοθή−
κης της Βουλής και της Διεύθυνσης της Μπενακείου
Βιβλιοθήκης και Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων.
Η συλλογή και επεξεργασία των σχετικών στοιχείων,
σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των ως άνω
Διευθύνσεων, γίνεται κατ’ εντολή του Προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου προς τον προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Επιστημονικής Εποπτείας, ο οποίος έχει
την ευθύνη της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων και
υπομνημάτων, που τίθενται υπόψη του Επιστημονικού
Συμβουλίου προς ενημέρωσή του δια του Προέδρου του,
και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής.
2. Το Τμήμα Κοινοβουλευτικής Ιστορίας, το οποίο
ιδίως επιλαμβάνεται, μετά από απόφαση του Επιστη−
μονικού Συμβουλίου ή κατ’ εντολή του Προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου, της διενέργειας ερευνών
και της σύνταξης μελετών σχετικών με την ελληνική
κοινοβουλευτική και συνταγματική ιστορία και πρακτι−
κή, όπως και της διενέργειας συγκριτικών ερευνών και
της σύνταξης συγκριτικών μελετών επί κοινοβουλευ−
τικών και συνταγματικών θεμάτων. Ο Πρόεδρος του
Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζει τους Επιστημονικούς
Συνεργάτες και Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες
της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής οι οποίοι επι−
κουρούν στη διενέργεια των ως άνω ερευνών και τη
σύνταξη των σχετικών μελετών. Τα πορίσματα των ως
άνω ερευνών και μελετών υποβάλλονται στον Πρόεδρο
του Επιστημονικού Συμβουλίου δια του προϊσταμένου
της Διεύθυνσης Επιστημονικής Εποπτείας. Ο Πρόεδρος
του Επιστημονικού Συμβουλίου ενημερώνει σχετικώς
το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται επ’
αυτών, και, εν συνεχεία, υποβάλλει στον Πρόεδρο της
Βουλής τα ως άνω πορίσματα και την επ’ αυτών γνώμη
του Επιστημονικού Συμβουλίου.
3. Οι Διευθύνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας
συνεργάζονται, αναλόγως των αντικειμένων τους, κατά
τις υποδείξεις του Προέδρου του Επιστημονικού Συμ−
βουλίου, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή του Προέδρου
της Βουλής, με το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για
τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Άρθρο 4
1. Η Γενική Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου και Κοινο−
βουλευτικού Ελέγχου κοινοποιεί αμέσως στον Πρόεδρο
του Επιστημονικού Συμβουλίου τα νομοσχέδια και τις
προτάσεις νόμων τα οποία παραπέμπονται από τον
Πρόεδρο της Βουλής στην Επιστημονική Υπηρεσία προς
επεξεργασία. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλί−
ου αναθέτει πάραυτα στις Διευθύνσεις Επιστημονικών
Μελετών τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης.
2. Οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Επιστημονικών
Μελετών ορίζουν προθεσμία για τη σύνταξη των εκθέσε−
ων, αν δεν την έχει ορίσει ο Πρόεδρος της Βουλής.
3. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων Νομοτεχνικής Επε−
ξεργασίας αναθέτουν σε Επιστημονικό Συνεργάτη ή
Ειδικό Επιστημονικό Συνεργάτη τη σύνταξη της έκθεσης,
η οποία προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του
Τμήματος και θεωρείται από τον προϊστάμενο της οικεί−
ας Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών. Εν συνεχεία, η
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έκθεση διαβιβάζεται για θεώρηση από τον προϊστάμενο
αυτής της Διεύθυνσης στον Πρόεδρο του Επιστημονικού
Συμβουλίου ή στο εκ νομικών μέλος του Επιστημονικού
Συμβουλίου που αυτός έχει ορίσει, και κοινοποιείται,
προς ενημέρωσή τους, στα λοιπά μέλη του Α’ Τμήμα−
τος του Επιστημονικού Συμβουλίου. Σε περιπτώσεις
νομοσχεδίων ή προτάσεων νόμων μείζονος σημασίας,
ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου μπορεί να
αναθέτει τη σύνταξη της έκθεσης σε προϊστάμενο Τμή−
ματος των Διευθύνσεων Επιστημονικών Μελετών ή και
σε προϊστάμενο Διεύθυνσης Επιστημονικών Μελετών,
εφόσον είναι νομικός. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού
Συμβουλίου μπορεί επίσης να αναθέτει στους Επιστη−
μονικούς Συνεργάτες και τους Ειδικούς Επιστημονικούς
Συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου τη σύνταξη
εκθέσεων επί νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων. Στην
περίπτωση αυτή ορίζει τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
και τον προϊστάμενο του Τμήματος ή των Τμημάτων
που θα προσυπογράψουν την έκθεση. Μπορεί επίσης να
αναθέτει την παροχή επιστημονικών υπηρεσιών στους
προϊσταμένους και τους Επιστημονικούς Συνεργάτες
και Ειδικούς Επιστημονικούς Συνεργάτες των Διευθύν−
σεων Επιστημονικών Μελετών και των Τμημάτων τους
και πέραν των οριζομένων στο άρθρο 3 του παρόντος
Ειδικού Εσωτερικού Κανονισμού.
4. Οι εκθέσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας επί των
νομοσχεδίων και των προτάσεων νόμων, θεωρημένες
κατά το άρθρο 2 παρ. 1 εδ. α΄ του παρόντος Κανονισμού,
διανέμονται στους Βουλευτές μία τουλάχιστον ημέρα
πριν από τη συνεδρίαση της Ολομελείας της Βουλής
ή της αρμόδιας διαρκούς κοινοβουλευτικής Επιτροπής
του άρθρου 70 παρ. 2 του Συντάγματος ή του Τμήμα−
τος διακοπής των εργασιών της Βουλής, αφού ληφθεί
υπόψη το κείμενο του νομοσχεδίου ή της πρότασης
νόμου, όπως το έχει διαμορφώσει και ψηφίσει η αρμόδια
διαρκής κοινοβουλευτική Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια
των συζητήσεων στην Επιτροπή μπορούν να παρίστα−
νται, εφόσον το ορίσει ο Πρόεδρος της Βουλής ή το
ζητήσει ο προεδρεύων στη συζήτηση και εγκρίνει ο Πρό−
εδρος της Βουλής, μέχρι δύο Επιστημονικοί Συνεργάτες
ή Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες ανά Επιτροπή, οι
οποίοι μπορεί να είναι και προϊστάμενοι Διεύθυνσης
Επιστημονικών Μελετών ή Τμήματος. Τους ανωτέρω
ορίζει ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, αφού
ακούσει τη γνώμη των προϊσταμένων των Διευθύνσεων
Επιστημονικών Μελετών στις οποίες υπάγονται, εφόσον
πρόκειται για Επιστημονικούς Συνεργάτες ή Ειδικούς
Επιστημονικούς Συνεργάτες των Διευθύνσεων αυτών. Ο
Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζει επίσης
τους Επιστημονικούς Συνεργάτες ή Ειδικούς Επιστημο−
νικούς Συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου προς
παροχή διευκρινίσεων ή απαντήσεων σχετικών με το
νομοσχέδιο ή την πρόταση νόμου προς τον Πρόεδρο
της αρμόδιας διαρκούς Επιτροπής και επί ερωτήσεών
του, ή τον Πρόεδρο της Βουλής προς παροχή διευ−
κρινίσεων ή απαντήσεων σχετικών με την έκθεση της
Επιστημονικής Υπηρεσίας που συνοδεύει το νομοσχέδιο
ή την πρόταση νόμου.
5. Οι εκθέσεις περιέχουν ιδίως:
α) Έρευνα της σχέσης των προτεινόμενων ρυθμίσεων
με την ισχύουσα νομοθεσία.
β) Προτάσεις για την εναρμόνιση των προτεινόμενων
ρυθμίσεων προς το Σύνταγμα, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου που
ισχύουν ως εσωτερικό δίκαιο.
γ) Βιβλιογραφικό και νομολογιακό υλικό.
δ) Πληροφορίες για ειδικότερα θέματα.
6. Ο Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου ή μέ−
λος του στο οποίο έχει αναθέσει τη θεώρηση έκθεσης
επί νομοσχεδίου ή πρότασης νόμου μπορεί να καλεί
τους συντάκτες των εκθέσεων, τους προϊσταμένους
των Τμημάτων Νομοτεχνικής Επεξεργασίας και τους
προϊσταμένους των Διευθύνσεων Επιστημονικών Μελε−
τών για την παροχή διευκρινίσεων επί των εκθέσεων.
Το αυτό ισχύει για τις έρευνες, μελέτες και εκθέσεις
των λοιπών Τμημάτων των Διευθύνσεων Επιστημονικών
Μελετών, όπως και για κάθε ζήτημα της αρμοδιότητας
του Επιστημονικού Συμβουλίου.
Άρθρο 5
1. Η πλήρωση των θέσεων των Επιστημονικών Συνερ−
γατών και των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών των
Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής
που προβλέπονται στον Κανονισμό της Βουλής γίνεται
σύμφωνα με τη διαδικασία των επόμενων εδαφίων αυ−
τής της παραγράφου.
Με προκήρυξη του Προέδρου της Βουλής, που δημοσι−
εύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των
Αθηνών, ορίζεται ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων,
οι ειδικότητες ή το γνωστικό αντικείμενό τους, και τα
απαιτούμενα για την πρόσληψη προσόντα.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται εντός
προθεσμίας είκοσι τουλάχιστον ημερών, που αρχίζει
από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον
ημερήσιο τύπο. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατεί−
νεται με ανακοίνωση του Προέδρου της Βουλής, που
δημοσιεύεται επίσης σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες
εφημερίδες των Αθηνών.
Για τον έλεγχο και την αξιολόγηση των προσόντων
των υποψηφίων συγκροτούνται, με απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής, μία ή περισσότερες τριμελείς ή πε−
νταμελείς επιτροπές, στις οποίες, αν είναι τριμελείς,
μετέχουν:
α) Ένας καθηγητής ΑΕΙ οποιασδήποτε βαθμίδας, ή
ομότιμος καθηγητής, αντίστοιχου ή συναφούς με την
προς πλήρωση θέση γνωστικού αντικειμένου, β) Ένας εν
ενεργεία ή διατελέσας ανώτατος δημόσιος λειτουργός
ή υπάλληλος ή ανώτατο στέλεχος του δημόσιου το−
μέα όπως ορίσθηκε με τον ν. 1256/1982, γ) Ένας ειδικός
επιστήμονας ή ανώτατος ή ανώτερος υπάλληλος της
Βουλής και, αν οι επιτροπές είναι πενταμελείς, ανά ένα
μέλος από τους ανωτέρω υπό στοιχεία α’ και β’.
Με την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής ορίζο−
νται ο πρόεδρός της και ο εισηγητής, από τα μέλη
της, ο γραμματέας της, από τους υπαλλήλους της Βου−
λής, και μέχρι τρεις βοηθοί του εισηγητή, από τους
Επιστημονικούς Συνεργάτες ή τους Ειδικούς Επιστημονι−
κούς Συνεργάτες ή τους υπαλλήλους της Βουλής. Στην
απόφαση αυτή ή σε άλλη απόφαση του Προέδρου της
Βουλής μπορεί να ορίζεται αμοιβή για τα μέλη αυτών
των επιτροπών και τους γραμματείς τους ή και τους
βοηθούς των εισηγητών.
Η επιτροπή αποκλείει όσους υποψηφίους δεν διαθέ−
τουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, και προβαίνει
στην αξιολόγηση των τίτλων σπουδών των λοιπών και
ιδίως των προσόντων τους όπως αυτά ορίζονται κάθε
φορά από την προκήρυξη σύμφωνα με τις ανάγκες

22144

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

της υπηρεσίας, μετά από έλεγχο των στοιχείων των
φακέλων των υποψηφίων, και με ρητή αναφορά στην
προσωπικότητά τους και την ετοιμότητά τους, αντικει−
μενικώς εκτιμώμενη, προς εκπλήρωση των καθηκόντων
τους ενόψει άλλων δραστηριοτήτων και υποχρεώσεών
τους, κατόπιν συνέντευξης στην οποία η επιτροπή προ−
σκαλεί είτε όλους τους υποψηφίους είτε όσους κρίνει
ότι ικανοποιούν πληρέστερα τις απαιτήσεις των προς
πλήρωση θέσεων. Με βάση τη συνολική αξιολόγηση
των υποψηφίων, η επιτροπή εισηγείται στον Πρόεδρο
της Βουλής αριθμό υποψηφίων που διαθέτουν τα απαι−
τούμενα προσόντα μέχρι και του τριπλάσιου, εφόσον
υπάρχουν, του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων.
Ο Πρόεδρος της Βουλής αποφασίζει, μετά από γνώμη
του Επιστημονικού Συμβουλίου ή Τμήματός του, ποίοι
θα προσληφθούν.
Ο Πρόεδρος της Βουλής μπορεί, πριν ή μετά από τη
διατύπωση της γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου,
να ζητήσει από την επιτροπή, για λόγους νομιμότητας,
να επανεξετάσει και προβεί σε αναδιατύπωση της ει−
σήγησής της.
Σε κάθε περίπτωση, με απόφαση του Προέδρου της
Βουλής, μπορεί, μετά από γνώμη του Επιστημονικού
Συμβουλίου ή Τμήματός του, να ματαιωθεί, εν όλω ή εν
μέρει, η διαδικασία για νόμιμο λόγο, ιδίως μη επαρκούς
ανταπόκρισης των ουσιαστικών προσόντων των υποψη−
φίων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των προκηρυχθεισών
θέσεων ή μη προσέλευσης ικανού αριθμού υποψηφίων
ή μη ικανοποιητικής εν γένει για το συμφέρον της υπη−
ρεσίας εξέλιξης της όλης διαδικασίας, και να προκηρυ−
χθούν εκ νέου όλες οι θέσεις ή ορισμένες από αυτές.
2. α) Ως προϊστάμενοι των Διευθύνσεων της Επιστημο−
νικής Υπηρεσίας της Βουλής τοποθετούνται, με απόφα−
ση του Προέδρου της Βουλής, για πενταετή θητεία που
μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, Επιστη−
μονικοί Συνεργάτες ή Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες
των Διευθύνσεων της Επιστημονικής Υπηρεσίας της
Βουλής ή του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής,
μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της
Βουλής, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Επιστη−
μονικού Συμβουλίου. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Επιστημονικής Εποπτείας είναι πλήρους και αποκλει−
στικής απασχόλησης. Με απόφαση του Προέδρου της
Βουλής μπορεί να διακοπεί η θητεία προϊσταμένου, και
να γίνει αντικατάστασή του, μετά από γνώμη του Επι−
στημονικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προέ−
δρου του Επιστημονικού Συμβουλίου.
β) Η κατανομή και ανακατανομή των Επιστημονικών
Συνεργατών και των Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών
στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της Επιστημονικής
Υπηρεσίας της Βουλής γίνεται με απόφαση του Προ−
έδρου της Βουλής, μετά από γνώμη του Επιστημονι−
κού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του
Επιστημονικού Συμβουλίου. Οι υπηρετούντες κατά τη
δημοσίευση του παρόντος Κανονισμού Επιστημονικοί
Συνεργάτες και Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής καταλαμβάνουν
αυτοδικαίως θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδι−
κών Επιστημονικών Συνεργατών, με απόφαση του Προέ−
δρου της Βουλής. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση
του παρόντος Κανονισμού προϊστάμενοι Διεύθυνσης και
Τμημάτων παραμένουν στις αντίστοιχες θέσεις μέχρι
νεότερης κρίσης, εφαρμοζομένου και στην περίπτωση
αυτή του τρίτου εδαφίου του στοιχείου α’ αυτής της

παραγράφου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο εισηγείται
είτε εν Ολομελεία είτε κατά Τμήματα.
3. Τρεις θέσεις Επιστημονικών Συνεργατών ή Ειδικών
Επιστημονικών Συνεργατών της Επιστημονικής Υπηρε−
σίας καταλαμβάνονται από τους προϊσταμένους των
αντίστοιχων Διευθύνσεων. Σε κάθε Τμήμα Νομοτεχνι−
κής Επεξεργασίας νομοσχεδίων και προτάσεων νόμων
υπηρετούν οκτώ Επιστημονικοί Συνεργάτες, των προϊ−
σταμένων των Τμημάτων συμπεριλαμβανομένων, και έξι
Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες. Στο Τμήμα Κοινοβου−
λευτικών Ερευνών και Μελετών υπηρετούν επτά Επιστη−
μονικοί Συνεργάτες, του προϊσταμένου του Τμήματος
συμπεριλαμβανομένου, και πέντε Ειδικοί Επιστημονικοί
Συνεργάτες. Σε καθένα από τα Τμήματα Ευρωπαϊκών
Μελετών, Διεθνών και Αμυντικών Μελετών, και Μελετών
Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Τεχνολογίας υπηρετούν
επτά Επιστημονικοί Συνεργάτες, των προϊσταμένων των
Τμημάτων συμπεριλαμβανομένων, και τέσσερις Ειδικοί
Επιστημονικοί Συνεργάτες. Στο Τμήμα Τεκμηρίωσης
υπηρετούν δύο Επιστημονικοί Συνεργάτες, του προϊστα−
μένου του Τμήματος συμπεριλαμβανομένου, και τρεις
Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες. Στο Τμήμα Επιστημο−
νικής Τεκμηρίωσης και Εποπτείας υπηρετούν, πέραν του
προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικού Συνεργάτη
ή Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη, δύο Επιστημονικοί
Συνεργάτες ή Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες. Στο
Τμήμα Κοινοβουλευτικής Ιστορίας υπηρετούν, πέραν του
προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικού Συνεργάτη
ή Ειδικού Επιστημονικού Συνεργάτη, δύο Επιστημονικοί
Συνεργάτες ή Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες.
4. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής διορίζονται,
κατά τους όρους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 161 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό) και
κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέχρι δέκα οκτώ (18)
Επιστημονικοί Συνεργάτες και Ειδικοί Επιστημονικοί
Συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου.
5. Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες που αποκτούν
διδακτορικό δίπλωμα μπορούν να ενταχθούν στην κατη−
γορία των Επιστημονικών Συνεργατών μετά από αίτησή
τους και απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από
γνώμη Επιτροπής που ορίζει ο ίδιος. Στην περίπτωση
αυτή, με την απόφαση ένταξης αυξομειώνεται ο αριθμός
των προβλεπόμενων θέσεων των Επιστημονικών Συνερ−
γατών και Ειδικών Επιστημονικών Συνεργατών αντιστοί−
χως. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ανακαθορίζονται
οι όροι εργασίας και αμοιβής.
6. Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής, μετά από
εισήγηση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου,
μπορούν, με αίτησή τους, να τοποθετούνται στις Διευ−
θύνσεις της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής υπάλ−
ληλοι της Βουλής που υπηρετούν σε άλλες Διευθύνσεις,
ανάλογα με τα προσόντα τους και τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
7. Με αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής μπορούν
να ανατίθενται και άλλες αρμοδιότητες στο Επιστημο−
νικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρό του και τις Διευθύνσεις
της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής.
Άρθρο 6
1. Ο παρών ειδικός εσωτερικός Κανονισμός της Επι−
στημονικής Υπηρεσίας της Βουλής μπορεί να τροπο−
ποιείται και να συμπληρώνεται με αποφάσεις του Προ−
έδρου της Βουλής που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
2. Με τον παρόντα ειδικό εσωτερικό Κανονισμό της
Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής τροποποιούνται
και συμπληρώνονται διατάξεις των άρθρων 160−163 του
Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό).
Άρθρο 7
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού ισχύουν από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2009
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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