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Με την πρόταση που εισάγουμε για συζήτηση και ψήφιση από τη Βουλή, κρίνουμε 
αναγκαίο να δημιουργηθούν οι βασικές προϋποθέσεις, που θα επιτρέψουν στον κάθε Βου
λευτή να προσλάβει ένα συνεργάτη (γραμματέα). Ένα συνεργάτη (γραμματέα), που,φυσικό 
θα είναι της απόλυτης προσωπικής εμπιστοσύνης του βουλευτή και που θα μπορεί να τον 
βοηθήσει αποτελεσματικά στο Κοινοβουλευτικό του έργο.

ΑναγνωρΓζεται γενικά, ότι σήμερα το έργο του Βουλευτή είναι εκτεταμένο και πολύ 
μορφο. Η πολυπλοκότητα της σημερινής οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, επι 
βάλλει στους βουλευτές την ανάπτυξη πολυσυνθέτων δραστηριοτήτων προκειμένου να συγκε 
ντρώσουν.πολλές και λεπτομερειακές πληροφορίες και στοιχέια'από διάφορες πηγές^για 
την υπεύθυνη και άρτια άσκηση του Κοινοβουλευτικού τους έργου. Οι πηγές αυτές δεν 
είναι πάντα γνωστές και προσιτές. Για την ανεύρεσή τους και τη συγκέντρωση.των σχε
τικών στοιχείων, ο βουλευτής πρέΐει να διαθέσει σημαντικό χρόνο, που εννοείται, ότι 
θα αφαιρεθεί αναγκαστικά από το χρόνο παραγωγικής δραστηριότητάς του.

Σημειώνουμε, επίσης, ότι πάρα πολλά από τα θέματα, που απασχολούν το Βουλευτή, 
έχουν σχέση - καΓ μάλιστα πολλές φορές άμεση - με καταστάσεις και εξελίξεις, που 
σημειώνονται σε ξένες χώρες, καθώς και με τη λειτουργία διεθνών οργανισμών'. Η παρα
κολούθηση και των θεμάτων αυτών, είναι αυτονόητο ότι, απαιτεί ιδιαίτερη και. πολλα
πλή απασχόληση. ,

Για την υποβοήθηση του βουλευτή στο πολύμορφο Κοινοβουλευτικό του έργο, το σχέ
διο απόφασης προβλέπει το θεσμό του συνεργάτη (γραμματέα), ο οποίος, επειδή πιστεύ
ουμε ότι πρέπει να είναι ο άμεσος, στενός και έμπιστος βοηθός του Βουλευτή, θα προ
σλαμβάνεται κατ'ευθείαν από τον τελευταίο με ιδιωτική σύμβαση εργασίας. Η πρακτική 
αυτή, με-διάφορες παραλλαγές , ακολουθείται σε πολλά Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια.

0 Βουλευτής είναι ο εργοδότης και, φυσικά, ο αποκλειστικά υπεύθυνος στο συνεργά
τη (γραμματέα) του και τους τρίτους για όλες τις παροχές και υποχρεώσεις, που προκύ
πτουν από την εργασιακή σχέση και σύμβαση. Η Βουλή αναλαμβάνει, αποκλειστικά και μό
νο απέναντι στο βουλευτή, εκείνες τις δαπάνες της σύμβασης, που προσδιορίζονται περι
οριστικά από το σχέδιο απόφασης και τις καταβάλει κατ'ευθείαν στο συνεργάτη (γραμμα
τέα) και τους τρίτους, ενώ ο Βουλευτής καταβάλλει ο ίδιος οποιαδήποτε άλλα ποσά συμφω 
νήσει ή απαιτηθούν.

Όλα αυτά προκύπτουν από τα άρθρα 1, 2, 3, 6, και 7 του σχέδιου απόφασης.
Επίσης, πρέπει να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του σχέδιου, η επιβάρυνση 
της Βουλής καθορίζεται ανάλογα με τους τίτλους σπουδών του συνεργάτη (γραμματέα), 
που θα προσλαμβάνει ο κάθε Βουλευτής.
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Me .το άρθρο 5, η Βουλή αναλαμβάνει τη διαχείριση, για λογαριασμό του Βσ 

.και μόνο, των δαπανών εκείνων, για τις οποίες, όπως προαναφέρθηκε, είναι υπε; 
απέναντι, του. Αναλαμβάνει, δηλαδή, την κατ'ευθειαν καταβολή τούς προς'το συν, 
(γραμματέα) και προς τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα, όπως επίσης αναλαμβάνει > 
άμεση παρακράτηση και απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου, φόρων χ{ 
πών κρατήσεων κ.ο.κ., που αντιστοιχούν στις παραπάνω δαπάνες που βαρύνουν τη 
ώστε να μην ασχολειται ο Βουλευτής με παρόμοια λογιστικά και διαχειριστικά θε 
τα οποία η αρμόδια υπηρεσία της Βουλής θα διεκπεραιώνει ευχερέστερα.

0 θεσμός των συνεργατών (γραμματέων) των Βουλευτών εφαρμόζεται για πρώτι
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, παρ 'όλο ότι ο θεσμός αυτός ισχύει ήδη, με διάφορες 
στα περισσότερα Κοινοβούλια του Κόσμου.

Η συγκριτική μελέτη που έγινε, σχετικά με τις διάφορες μορφές που έχει ο 
αυτός σε Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια, μας έπεισε ότι η μορφή, που δίνει το σχέδιο α 
που προτείνουμε για ψήφιση, είναι η προσφορότερη για το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Τέλος, για την απρόσκοπτη εφαρμογή του πρωτοεισακτου τουτου θεσμού, πάρε' 
η ευχέρεια, με το άρθρο 8 του σχέδιου απόφασης,' στον Πρόεδρο της Βουλής, να χ 

ζει με απόφασή του τις σχετικές τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες.

^θήνα, 13 Νοεμβρίου 1982 
0 Πρόεδρρς της Βουλής
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