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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τoν Υπουργό Εσωτερικών, κ. Μαυρουδή (Μάκη) Βορίδη. 

Θέμα: «Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας για τους Επιστημονικούς 

Συνεργάτες στη Βουλή των Ελλήνων.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Πρόσφατα έλαβα μία επιστολή από το νεοσυσταθέντα «Σύλλογο Επιστημονικών 

Συνεργατών της Βουλής των Ελλήνων» που επικεντρώνεται σε μια σειρά σοβαρών 

ζητημάτων που αφορούν τόσο στην ομαλότητα της εργασιακής καθημερινότητας όσο 

και στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από πλευράς των Επιστημονικών 

Συνεργατών. Στην επιστολή αυτήν αναφέρουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που 

αφορά στην Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας. Συγκεκριμένα αναφέρει η 

επιστολή: 

“Ο Θεσμός των Επιστημονικών Συνεργατών της Βουλής των Ελλήνων συστάθηκε με το 

υπ’ αριθμόν 137Α ́/25.11.1982 ΦΕΚ, το οποίο έκανε αναφορά σε «Γραμματείς» 

Βουλευτών και ισχύει μέχρι και σήμερα με ελάχιστες μόνο αλλαγές. 

Μετά από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες, ο Θεσμός καθίσταται πια απαρχαιωμένος, 

καθώς δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις της εν λόγω εργασίας, δεν 

συμβαδίζει ούτε στο ελάχιστο με τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα των Επιστημονικών 

Συνεργατών και ασφαλώς κρίνεται πολύ πιο οπισθοδρομικός σε σχέση με τον 

αντίστοιχο Θεσμό των Επιστημονικών Συνεργατών στο Ευρωκοινοβούλιο ή σε άλλα 

Εθνικά Κοινοβούλια Ευρωπαϊκών χωρών. Επιπρόσθετα, στο παραπάνω θεσμικό 

πλαίσιο δεν διευκρινίζεται ευκρινώς ο «επαγγελματικός ρόλος» και το «εργασιακό 

καθεστώς» των Επιστημονικών Συνεργατών της Βουλής των Ελλήνων γεγονός που 

δημιουργεί διαρκώς προβλήματα σε σειρά εργασιακών, θεμελιωδών δικαιωμάτων. 

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η «Ειδική Παροχή Προστασίας της 

Μητρότητας», η οποία, παρά το γεγονός ότι έχει νομοθετηθεί προσφάτως και 

αποτελεί αναφαίρετο και αναπόσπαστο δικαίωμα κάθε εργαζόμενης μητέρας είτε 

ιδιωτικού είτε δημοσίου δικαίου, ανεξαρτήτως σύμβασης (άρθρα 33 και 36 του Νόμου 

4808/2021 Τεύχος Α ́ ΦΕΚ 101/2021), οι επιστημονικοί συνεργάτες συνεχίζουν να 

εξαιρούνται από αυτό το δικαίωμα με τον ανεδαφικό ισχυρισμό ότι οι Βουλευτές δεν 

είναι «επιχειρήσεις» ή εκμεταλλεύσεις (οι υπηρεσίες επικαλούνται το άρθρο 142 του 

Νόμου 3655/2008). Πρόκειται για μία αδικία, η οποία πέρα από «αντι-εργατική» είναι 

και «αντι-Συνταγματική» ταυτόχρονα. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

3725

Ημερομ. Κατάθεσης:

5/3/2022



Για τους παραπάνω λόγους, επικοινωνούμε μαζί σας προκειμένου να σας ζητήσουμε 

να μεριμνήσετε και να μεσολαβήσετε για την άμεση και καθολική εφαρμογή του 

Νόμου. Τέλος, είμαστε στη διάθεσή σας για να κανονίσουμε μία διά ζώσης συνάντηση 

για να σας παραθέσουμε την Νομοθεσία, τις εγκυκλίους, καθώς και όλα τα έγγραφα 

που σχετίζονται με την Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας και αποδεικνύουν την 

αβάσιμη, αναιτιολόγητη και ανυπόστατη εξαίρεσή μας από τον Νόμο.” 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Πως προτίθεστε να αποκαταστήσετε την κατάφωρη αδικία που σχετίζεται με την 

Ειδική Παροχή Προστασίας Μητρότητας σε βάρος των Επιστημονικών Συνεργατών στη 

Βουλή των Ελλήνων; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




