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ΟßΗ ηρþτοι,η τωγ συυβαλλομÝτ,οιγ ΒουλευτÞò ηεργοδüτιlòß τροσß,αμβÜνει το δεýτερο
συμβα}.}_üμενο (μισθαßτü) στην υπ}]ρεσßα τοlι σαν ετιστημονlκü συνεργÜη τοι), προκ9ιιιÝνου τια τ,..
ιιπασ7,ολιΙσει στο_ πο7-ιτικü του γριτιρεßο που βρßσκετιτι στlι!., ,

οδü .,.....}.ω.'\ιßι} Þ ....,.γßα την υτοβοηθησιι τοι} κοινοβοιι}ειιτικοιß Ýργου
του εργοδüτη,ΙΙ πρüσßηψη γßνετατ για αüριστα γ_ρüνο, απü . .0.8 .:a}.:?.q!9..--

οι δε αποδιηÝζ του μα κανονικÞ ß,üμηrη) α_πασ7_ιιληση καθορßζοτ,τατ απü
το Üρθρο 4 τηò με ημερομητ,ßα 15-11-82 ομüφοινηò ατüφασηò πlò ΟλομιÝλειαò ¼]ò ΒουλÞò (ΦΕΚ
1 3'7 Ι 

^!25-1 
1 -Β2), üποιò ισχýει.

º'α συμβαλλüμενα μÝρη δη7"ιßνουν üτι Ýχουτ, τßÞρη γνι'οσι-ι τηò πρι)αγαφερüμενηò οlιüφιυι,ηò
απüφασηò τηò ΟλομÝλειαξ τηò ΒουθÞò, üπαιò ισμιει και αποδÝχ_οι.ταß τουò περιορισlιοýò κει,ι

ρυθμßσειò που προβλÝπει η ατüφαση αιιτιj. ανα.ρ.ιορßζουν δε και οιιολογοýν üτι η ΒουλÞ καß τΟ

Δημüσιο γενικüτερα δεν Ýγρυν καμßα ευθýνι1 και συμμ€το73 στα δικαιþριατα και τßò υπο7ρεþσειò,
του δημιουργοýνται μεταßρ εργοδüτη και μισθιυτιý απü τη σýμβαση αυττ1.

Για λü;ιουò διαχειρισπκοýò και μüνο. ο εργοδüτηò - για üσο 73òüνο φÝρει την ιδιüτητσ, του

ΒοιιλευτÞ - εξοιισιοδοτεß τη Διεýθυτση Οικονομικþι, Υ;τηρεσιιßν ß ΤμÞμα λ,tισθοι5οσßαò τηò Βουληò
νιτ ανα},αμβÜνει απü το Δημüαιο Ταμεßο και στη συνÝχεια γα αποδßδει απ' ευθεßσ.ζ στουò
ασφα.ι"ισττκτηßò ορlrατ"ισμοßιò την αντßστοιχ3 εργοδοτικÞ εßσφορÜ |ιε τOυζ üρ.ουζ κα.ι τεριορισμοýc
τηò ταραπÜναι απüφασηò ηò Βουλßlò.

Η π}"ηρωμÞ τοιν αποδοχþν του μισθιοιοý θα γßνεται στο τÝλοò κÜθε μÞτ,α.
Γτι rιlv καταβολÞ ττον ποαþν που, ]τεριοριsτιòÜ και ;,τα ß,Üγουò δια7ειριστικοýò και 1ιüνο

ατÝναντι στò ΒουλευτÞ, ανα},αμβÜνει η ΒουßÞ μs- τη βε ημερομηνßα Ι5-1ß-82 απüφασÞ τÞζ, ο
εργοδüτηò υποχρεαýται να παρÝχετ κÜθε 1ιτjνα στο 1ιισθωτü Ýγγρα.φιß βεβòιßοση για την κανονικß1

απασχüλησÞ τσυ, με πlν οποßα υτοχρεοýται γα προστ{οßτßζει Þ να αποστÝλλει με συστΙlμÝνη
ετιστολß1, ο 1ιισθοττü_ò, στη Διεýθυνση Οικονομιικdιν Υτη1ρεσιιß:ν ß ΤμÞμα Νlισθοδοσßαò τηò Βου}Þò
το οποßο τα ιιÝρη εξοιισιοδοτοýν νÜ προβαßνει 1ι,ετÜ απü τα παραπÜνω, στην εκκαθÜρßση τωγ

αποδογ_ιßιν του βαρýνουι. τη Βου}Þ και μετÜ τι-ιι, παρακρÜτηση και αφα,ßρεση των νüμιμιογ
κρα-τÞσεων. να καταβιßj,ει Þ εμβÜζει το καθαρü υπüλοιπο απ' ευθεßαò στο μιισθωτü,

Ο μιισθωτüò εßτ,αι υποχρειι.ιμÝνοò να παρÝ7ρι την εργασßα του ü),*ò τιò εργÜσιμεò μÝρεò και με
τßÞρεò ωρÜριq σýμφωνα μιε τιò ειτολÝò και οδηγßεò τιιυ εργοδüτη,

¼;τωò τροκýπτει απü τα προσαρτημÝνα κα.ι νüμιμα αι.τßγραφα τßτ}"ων σπουδþγ που σ.ποτελοýν

Η σßιμβαση αυτÞ Ýγιτ:ε σε τρßα üμοιιι αι.,τßτυ,τα που ιιτογρÜφτηκιτν απü τσ- μÝρη. ΚÜθε μÝροò
πÞρε απü Ýνα αγτßτυτο- το δε τρßτο θα κατατεθεß στη Βου7"η με φροντßδα του εργοδüτη,
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