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ΕΠΙΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΣΡΙΣΟ  
 

ΜΕΡΟ Ι 

ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ 

Αριθμός 4786 Παρασκεσή, 6 Ιοσνίοσ 2014 1027 

      

Απιθμόρ 283 

Οι πεπί ηηρ Γημοζιονομικήρ Δςθύνηρ και ηος Γημοζιονομικού Πλαιζίος (Ππόζλητη, Πποαγυγή και 
Υπηπεζία Πποζυπικού) Κανονιζμοί ηος 2014 οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηυν  
άπθπυν  18 και 26 ηος πεπί ηηρ Γημοζιονομικήρ Δςθύνηρ και ηος Γημοζιονομικού Πλαιζίος Νόμος ηος 2014, 
αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν 
Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

  

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΠΡΟΝΟΔΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΤΘΤΝΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ 
_________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ  άξζξσλ  18 θαη 26 

 
20 (Ι) ηνπ 2014. 

To Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ηα άξζξα 18 θαη 26 
ηνπ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνπ ηνπ 2014, 
εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

 ΜΔΡΟ Ι - ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ 
Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ (Πξφζιεςε, Πξναγσγή θαη Τπεξεζία Πξνζσπηθνχ) Καλνληζκνί ηνπ 
2014. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
 «ζέζε» ζεκαίλεη ζέζε ζηελ ππεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ, κε βάζε ηνλ παξφληα Νφκν

.
 

 «ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη ζηε 

δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο» ζεκαίλεη ζέζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη σο 

ηέηνηα απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην∙ 

 «ιεηηνπξγφο» ζεκαίλεη ιεηηνπξγφ πνπ νξίδεηαη απφ ην πκβνχιην∙ 

 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα θξάηε 

πνπ απνηεινχλ ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν θαη 

ηελ Διβεηία∙ 
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 «Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ 

Νφκν ηνπ 2014, φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη∙  

 
 «Πξφεδξνο» ζεκαίλεη ηνλ Πξφεδξν ηνπ πκβνπιίνπ∙ 

 «Πξντζηάκελνο» ζεκαίλεη ηνλ ππάιιειν πνπ θαηέρεη ηελ ηεξαξρηθά αλψηεξε ζέζε αλάκεζα 
ζηνπο ππαιιήινπο πνπ ππεξεηνχλ ζην πκβνχιην· 
 

 «πκβνχιην» ζεκαίλεη ην Γεκνζηνλνκηθφ πκβνχιην∙ 

  
 «ππάιιεινο» ζεκαίλεη πξφζσπν πνπ θαηέρεη ζέζε ζηελ ππεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ είηε κφληκα 

είηε κε αλαπιήξσζε είηε κε αλαλεψζηκν ζπκβφιαην. 

      (2)  Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη δελ εξκελεχνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ ηελ 
έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζε απηνχο απφ ην Νφκν. 

   
Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

3.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ πκβνπιίνπ. 

 ΜΔΡΟ ΙΙ – ΘΔΔΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 
  
Αξηζκφο ζέζεσλ 
θαη δνκή ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

4.-(1) Η δηάξζξσζε ηνπ πκβνπιίνπ, ν αξηζκφο, ν ηίηινο θαη νη κηζζνινγηθέο θιίκαθεο ησλ 
ζέζεσλ, θαζνξίδνληαη κέζσ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 

      (2)  Οη ζέζεηο ηνπ πκβνπιίνπ είλαη κφληκεο. 
   
      (3) Η νξγαλσηηθή δνκή ηνπ πκβνπιίνπ θαζνξίδεηαη ή ηξνπνπνηείηαη απφ ην πκβνχιην, 

θαηφπηλ εηζήγεζεο ηνπ Πξντζηάκελνπ. 
   
ρέδηα 
Τπεξεζίαο. 

5.-(1)  Σα ζρεηηθά θαζήθνληα θαη νη επζχλεο θάζε ζέζεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ θαηνρή ηεο, θαζνξίδνληαη ζηα ρέδηα Τπεξεζίαο πνπ εγθξίλνληαη απφ ην πκβνχιην θαη 
θαηαξηίδνληαη κε Καλνληζκνχο πνπ θαηαηίζεληαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλεη ε Βνπιή. 

   
      (2) Σα ρέδηα Τπεξεζίαο, κφιηο εγθξηζνχλ, δεκνζηεχνληαη ζε Δηδηθφ Παξάξηεκα ηεο 

Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο ηεο Γεκνθξαηίαο. 
   
      (3) ρέδην Τπεξεζίαο δχλαηαη λα πξνβιέπεη σο πξνυπφζεζε δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο θαη ηελ 

επηηπρία ππνςεθίσλ ζε πξνθνξηθή ή γξαπηή εμέηαζε ή θαη ηα δχν. 

Καηεγνξίεο  
ζέζεσλ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

6.-(1)  Γηα ζθνπνχο πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ, νη ζέζεηο απηέο δηαηξνχληαη ζηηο 
αθφινπζεο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο νξίδνληαη ζην νηθείν ρέδην Τπεξεζίαο: 

  (α) Θέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα απνλεκεζνχλ ζε πξφζσπα πνπ 
δελ ππεξεηνχλ ζην πκβνχιην ή ζε ππαιιήινπο, 

   
  (β)   ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ είηε 

κε δηνξηζκφ πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη ππάιιεινη ηνπ πκβνπιίνπ είηε κε δηνξηζκφ 
ή πξναγσγή ππαιιήισλ, 

   
  (γ)  ζέζεηο πξναγσγήο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ κε πξναγσγή ππαιιήισλ, 

πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ζέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ή 
ππνδηαίξεζεο ηνπ πκβνπιίνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

   
      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, «θιάδνο ή ππνδηαίξεζε ηνπ πκβνπιίνπ» 

ζεκαίλεη θιάδν ή ππνδηαίξεζε ηνπ πκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ ζέζεηο παξφκνηαο θχζεο 
πνπ ζπλεπάγνληαη δηαθνξεηηθνχο κηζζνχο ή κηζζνδνηηθέο θιίκαθεο. 

   
Μέζνδνη 
πιήξσζεο  
ζέζεσλ. 

7.  Σν πκβνχιην απνθαζίδεη, θαηά ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ, θαηά πφζν νη θελέο ζέζεηο ζα 
πιεξσζνχλ κφληκα ή ζηε βάζε αλαλεψζηκσλ ζπκβνιαίσλ: 
 

           Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ πξψηνπ δηνξηζκνχ κε άηνκα πνπ ζα 
ζεσξεζνχλ κφληκν πξνζσπηθφ,  αθνινπζείηαη δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεσλ ηφζν κε γξαπηή 
φζν θαη κε πξνθνξηθή εμέηαζε, πνπ δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο. 

   
Γεληθέο 
πξνυπνζέζεηο 
δηνξηζκνχ. 

8.  Καλέλα πξφζσπν δε δηνξίδεηαη ζην πκβνχιην, εθηφο εάλ - 
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  (α)       είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή λννπκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζέζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη 
ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Κξάηνπο, πνιίηεο θξάηνπο 
κέινπο∙ 

   
  (β)  ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά (17) εηψλ θαη λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 
έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο∙ 

   
  (γ)     θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε ζηελ 

νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ν δηνξηζκφο∙ 
  

(δ)   δελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή 
εζηθή αηζρξφηεηα∙ 

   
  (ε)   δελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην παξειζφλ απφ 

ηε δεκφζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκφ δεκφζηνπ δηθαίνπ 
ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο 
γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα∙ 

   
  (ζη)  πηζηνπνηείηαη απφ ηαηξηθφ ιεηηνπξγφ σο θαηάιιεινο απφ άπνςε πγείαο γη’ απηή 

ηε ζέζε, χζηεξα απφ ηαηξηθή εμέηαζε πνπ πεξηιακβάλεη θαη αθηηλνγξαθία 
ζψξαθα: 

   
   Ννείηαη φηη, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην δχλαηαη λα επηηξέπεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, 

γηα ζθνπνχο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ 
δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο ππνβάιεη αίηεζε γηα 
δηνξηζκφ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη, ζε 
πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί – 

    
   

(i) κε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή, 

(ii) πάλσ ζε κφληκε βάζε, εάλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηε 
δεκφζηα ππεξεζία ή ζην πκβνχιην κε ζχκβαζε γηα πεξίνδν φρη 
κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) έηε. 

   
 ΜΔΡΟ ΙΙΙ – ΠΛΗΡΩΗ ΘΔΔΩΝ, ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΔ, ΥΡΟΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ 
   
Πιήξσζε 
θελψλ ζέζεσλ 
ζην πκβνχιην. 

9.-(1) Σν πκβνχιην πξνβαίλεη ζηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ ζην πκβνχιην, κεηά απφ 
εηζήγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ, ε νπνία ππνβάιιεηαη ην αξγφηεξν ζε ηέζζεξηο (4) κήλεο απφ ηελ 
εκέξα πνπ ε ζέζε έρεη δεκηνπξγεζεί ή θελσζεί:  

  
 Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε παξάιεηςεο ππνβνιήο εηζήγεζεο απφ ηνλ Πξντζηάκελν, ην 

πκβνχιην πξνρσξεί ζηελ πιήξσζε ησλ ζέζεσλ: 
   
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ην πκβνχιην κπνξεί λα αξρίζεη ηε δηαδηθαζία πιήξσζεο ζέζεο, φηαλ 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί ε θέλσζή ηεο. 
  
      (2) Σν πκβνχιην δχλαηαη λα δηνξίδεη πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηξεηο (3) 

ηνπιάρηζηνλ ππαιιήινπο, γηα λα ην ζπκβνπιεχνπλ ζε ζρέζε κε ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ 
πξψηνπ δηνξηζκνχ ή πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο:   

  
 Ννείηαη φηη, ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πξέπεη λα θαηέρνπλ ζέζε 

ηεξαξρηθά αλψηεξε απφ ηε ζέζε πνπ ζα πιεξσζεί: 
 

 Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, δελ κεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία πιήξσζεο θελήο ζέζεο πξφζσπν ηνπ 
νπνίνπ νπνηνζδήπνηε ππνςήθηνο είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη 
ηέηαξηνπ βαζκνχ».  
 

Γξακκαηέαο ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

10.  Σν πκβνχιην ή ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο 
θελψλ ζέζεσλ  δχλαηαη λα βνεζείηαη απφ Γξακκαηέα.  

  
Σήξεζε 
πξαθηηθψλ ηνπ  
πκβνπιίνπ. 

11.-(1) Ο Γξακκαηέαο δχλαηαη λα παξίζηαηαη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ή ηεο 
πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη λα ηεξεί ηα πξαθηηθά ρσξίο θακηά ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε 
δηαδηθαζία.   
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      (2) Σα πξαθηηθά ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ή ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ή ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, 
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, θαη θπιάζζνληαη ζε θάθειν πξαθηηθψλ. 

  
Γεκνζίεπζε 
θελψλ ζέζεσλ  
θαη ππνβνιή 
αηηήζεσλ. 

12.-(1)  Σν πκβνχιην δεκνζηεχεη ηηο θελέο ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη 
πξναγσγήο ζην πκβνχιην, ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

      (2) Η δεκνζίεπζε ησλ ζέζεσλ παξέρεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ ρεδίνπ Τπεξεζίαο, ηνλ ηξφπν 
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη ηελ πξνζεζκία γηα ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ. 

  
      (3) Οη αηηήζεηο ππνβάιινληαη ζηνλ Πξντζηάκελν, ζην έληππν πνπ θαζνξίδεηαη απφ ην 

πκβνχιην θαη ζθξαγίδνληαη κε ζθξαγίδα ηνπ πκβνπιίνπ πνπ θέξεη ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηνπο 
θαη ζπλνδεχνληαη κε πηζηνπνηεκέλν αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο, θαζψο θαη 
πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ πξνζφλησλ ησλ 
αηηεηψλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη πξνεγνχκελεο πείξαο. 

  
      (4) Δάλ νη αηηήζεηο ππνβάιινληαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη 

μερσξηζηφ έληππν γηα θάζε ζέζε. 
  
      (5) Οη αηηήζεηο παξαδίδνληαη ζην πκβνχιην έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή απνζηέιινληαη 

κέζσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ, κε ζπζηεκέλε επηζηνιή: 
  
 Ννείηαη φηη, γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ ιακβάλνληαη ππφςε κφλν νη αηηήζεηο πνπ 

παξαδίδνληαη ζην πκβνχιην ή ηαρπδξνκνχληαη ζπζηεκέλεο κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε. 

  
Γηαδηθαζίεο 
πιήξσζεο 
ζέζεσλ πξψηνπ 
δηνξηζκνχ θαη 
πξψηνπ 
δηνξηζκνχ θαη 
πξναγσγήο. 
 

13.-(1) Γηα ηηο ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ ησλ νπνίσλ ε αξρηθή θιίκαθα δελ ππεξβαίλεη ηελ 
θιίκαθα Α8, ε δηαδηθαζία πιήξσζεο ησλ ζέζεσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ θαη ηνπ πεξί Γεκφζηαο 
Τπεξεζίαο Νφκνπ, φπσο απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη.   
 
 
 
 

6(Ι) ηνπ 1998 
73(Ι) ηνπ 1998 
52(Ι) ηνπ 2001 
97(Ι) ηνπ 2006 

106(Ι) ηνπ 2008. 
1 ηνπ 1990 

71 ηνπ 1991 
211 ηνπ 1991 

27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 

31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

78(Ι) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014 

21(Ι) ηνπ 2014. 
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      (2) Γηα ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, άιιεο απφ απηέο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ην πκβνχιην ή ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ ρεδίσλ Τπεξεζίαο, θαζνξίδεη θαηά πφζν νη ππνςήθηνη πνπ 
θαηέρνπλ ηα πξνζφληα ζα ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή εμέηαζε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο, εάλ 
απνθαζηζηεί λα δηεμαρζεί ηέηνηα εμέηαζε, δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ή ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ή θαη ζηηο δχν εμεηάζεηο: 

  
  Ννείηαη φηη, θαηά ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε γηα δηεμαγσγή ζηε γξαπηήο 

εμέηαζεο, κπνξεί λα θαζνξηζηεί βαζκφο επηηπρίαο ζηε γξαπηή εμέηαζε, νπφηε ζε ηέηνηα 
πεξίπησζε νη απνηπρφληεο ππνςήθηνη απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο: 

  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε δηεμαγσγή ηφζν 

πξνθνξηθήο φζν θαη γξαπηήο εμέηαζεο, απνθαζίδεηαη θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία θαη ε βαξχηεηα 
πνπ ζα απνδνζεί ζηελ θάζε εμέηαζε, ε νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο γξαπηήο εμέηαζεο δελ κπνξεί 
λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 80%: 

  
            Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πιήξσζεο κφληκεο ζέζεο πξψηνπ δηνξηζκνχ 

ζηνλ νξγαληζκφ, ην πκβνχιην ή ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα δηεμαγάγνπλ ηφζν 
γξαπηή φζν θαη πξνθνξηθή εμέηαζε. 

  
      (3) Σν   πκβνχιην  ή ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή δχλαηαη λα  αλαζέζεη  ζην  Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ ή/θαη ζε αθαδεκατθφ ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή/θαη ζηελ Τπεξεζία 
Δμεηάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ηελ εηνηκαζία ζεκάησλ γηα ηε γξαπηή 
εμέηαζε θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ησλ ππνςεθίσλ ζηε γξαπηή εμέηαζε, θαζψο επίζεο 
ηε δηεμαγσγή εμέηαζεο πξνζσπηθφηεηαο θαη εμέηαζεο ηθαλνηήησλ ή άιισλ εμεηάζεσλ: 

  
            Ννείηαη φηη εάλ έρεη δηνξηζηεί πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απφ ην πκβνχιην, ε 

πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη, κε βάζε ηελ παξάγξαθν (2) θαηά πφζν νη ππνςήθηνη ζα 
ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ή θαη ζηηο δχν εμεηάζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα θαιεί ζε 
πξνθνξηθή εμέηαζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηεμαρζεί γξαπηή 
εμέηαζε, θαιεί ζε πξνθνξηθή εμέηαζε, εθφζνλ είρε απνθαζηζηεί λα δηεμαρζεί ηέηνηα εμέηαζε, 
κφλν  ππνςήθηνπο πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηε γξαπηή εμέηαζε. 

 
     (4)    Η πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, αθνχ ιάβεη ππφςε ηεο-  

       (α)  ηα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο θαη/ή πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ, 
αλάινγα κε ην ηη έρεη δηεμαρζεί,  

      (β) ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο,  

        (γ)  ην πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ εηήζησλ 
ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη, θαη  

        (δ)    ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ,  

 απνζηέιιεη ζην πκβνχιην αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη θαηάινγν πνπ 
πεξηέρεη κε αιθαβεηηθή ζεηξά ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ, ηνπο νπνίνπο ζπζηήλεη γηα επηινγή, 
ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ηεηξαπιάζηνο ησλ ζέζεσλ πνπ ζα πιεξσζνχλ: 

 Ννείηαη φηη, ε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα κελ ζπζηήζεη ππνςήθηνπο γηα επηινγή, εάλ, 
θαηά ηελ θξίζε ηεο, θαλέλαο απφ απηνχο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα δηνξηζκφ ή πξναγσγή. 

  
      (5) Σν πκβνχιην πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή ππνςεθίνπ θαιεί ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπο 

ππνςήθηνπο, νη νπνίνη ζπζηήζεθαλ απφ  ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαζψο θαη νπνηνδήπνηε 
άιιν ππνςήθην πνπ, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ, έπξεπε λα ήηαλ ζηνλ θαηάινγν απηψλ 
πνπ ζπζηήζεθαλ απφ ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. 

  
      (6) Δάλ δελ έρεη δηνξηζηεί πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ην πκβνχιην θαιεί ζε πξνθνξηθή 

εμέηαζε φινπο ηνπο ππνςήθηνπο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηεμαρζεί γξαπηή εμέηαζε, θαιεί ζε 
πξνθνξηθή εμέηαζε, εθφζνλ είρε απνθαζηζηεί λα δηεμαρζεί ηέηνηα εμέηαζε, κφλν ππνςεθίνπο 
πνπ έρνπλ επηηχρεη ζηε γξαπηή εμέηαζε, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ αξηζκνχ 
ησλ ζέζεσλ πνπ ζα πιεξσζνχλ. 

  



1032 

 
      (7)    Σν πκβνχιην αθνχ ιάβεη δεφλησο ππφςε ηνπ- 

 (α)  ηελ έθζεζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, εάλ έρεη δηνξηζηεί απφ ην πκβνχιην,  

 (β)  ην πεξηερφκελν φισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ,  

 (γ)  ην πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ θαθέισλ, ησλ θαθέισλ ησλ εηήζησλ 
ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ φισλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη ππάιιεινη,  

 (δ)  ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξντζηάκελνπ θαη  

 (ε)  ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνθνξηθή ή/θαη γξαπηή εμέηαζε, 
αλάινγα κε ην ηη έρεη δηεμαρζεί,  

πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ: 
  
      Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην κπνξεί λα κελ επηιέμεη  θαλέλα απφ ηνπο ππνςήθηνπο, εάλ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ, θαλέλαο απφ απηνχο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα δηνξηζκφ ή πξναγσγή. 
  
      (8) Η γεληθή εληχπσζε ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ζηελ 

απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζε πξνθνξηθή εμέηαζε, θαηαγξάθεηαη πάληνηε ζηα πξαθηηθά θαη 
αηηηνινγείηαη δεφλησο. 

  
      (9) Θέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο δχλαηαη λα δεκνζηεπηεί, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ έμη (6) κελψλ πξηλ απηή θελσζεί, φηαλ αλακέλεηαη ε θέλσζή ηεο 
εμαηηίαο αθππεξέηεζεο ηνπ θαηφρνπ ηεο. 

  
      (10) Θέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο δχλαηαη λα δεκνζηεπηεί ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 

κέζα ζηε ρξνληθή πεξίνδν ησλ έμη (6) κελψλ πξηλ απηή θελσζεί, φηαλ αλακέλεηαη ε θέλσζή ηεο 
επεηδή βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε αλψηεξεο ζέζεο πξναγσγήο ζην 
πκβνχιην. 

  
       (11) Κάζε θνξά πνπ κηα ζέζε δεκνζηεχεηαη δπλάκεη ησλ παξαγξάθσλ (9) ή (10), ε ζέζε 

πιεξνχηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (10), φηαλ ν θάηνρφο ηεο βξίζθεηαη κε άδεηα 
αθππεξέηεζεο θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (11), φηαλ απηή θελσζεί. 

  
      (12) Θέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο δχλαηαη λα πιεξσζεί απφ ην πκβνχιην ρσξίο 

λα δεκνζηεπηεί, φηαλ απηή θελνχηαη ή δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 
βξίζθεηαη ζε εμέιημε δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε άιιεο ζέζεο κε ηνλ ίδην ηίηιν: 

  
        Ννείηαη φηη, ζε ηέηνηα πεξίπησζε ε ζέζε ζεσξείηαη φηη δεκνζηεχηεθε ηελ εκέξα θαηά ηελ 

νπνία δεκνζηεχηεθε ε άιιε ζέζε. 
  
      (13) Καλέλα πξφζσπν δε δηνξίδεηαη ή πξνάγεηαη ζε ζέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, 

εθηφο εάλ - 
  
  (α)  θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ρέδην Τπεξεζίαο γηα ηε ζέζε απηή 

θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν πνπ 
ιακβάλεηαη ε απφθαζε δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο∙ 

   
  (β)  πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην πνπ είλαη ππάιιεινο, ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο 

ηεο παξαγξάθνπ (2) (γ) ηνπ Καλνληζκνχ 16∙ 
   
  (γ)  πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην πνπ δελ είλαη ππάιιεινο ηθαλνπνηεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 8. 
   
Πεξίνδνο 
δνθηκαζίαο. 

14.-(1)  Οη κφληκνη δηνξηζκνί πξνζψπσλ πνπ δελ είλαη κφληκνη ππάιιεινη ηνπ πκβνπιίνπ 
γίλνληαη κε δηεηή δνθηκαζία:  

  
  Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην κπνξεί κε απφθαζή ηνπ λα παξαηείλεη ή λα κεηψζεη ηελ 

πεξίνδν ηεο δνθηκαζίαο. 
  
      (2) Ο δηνξηζκφο ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί κε δνθηκαζία, δχλαηαη λα ηεξκαηηζζεί απφ ην 

πκβνχιην ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο δνθηκαζίαο:   
  
  Ννείηαη φηη, πξηλ ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ δηνξηζκνχ, πξέπεη λα δνζεί ζηνλ ππάιιειν 

εηδνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ, πνπ λα πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο θαη λα 
ηνλ θαιεί λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο ζα επηζπκνχζε ελαληίνλ ηνπ 
ηεξκαηηζκνχ ηνπ δηνξηζκνχ: 
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  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, κε βάζε ηηο παξαζηάζεηο πνπ ζα εμεηάζεη, ην πκβνχιην 

δπλαηφλ λα παξαηείλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν δνθηκαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλα (1) αθφκε 
έηνο, φπσο ζα θξίλεη ζθφπηκν ζε θάζε πεξίπησζε: 

  
  Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξάηαζεο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο δε 

δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο. 
  
      (3) Μέζα ζε δχν (2) κήλεο απφ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο δνθηκαζίαο, ην πκβνχιην 

απνθαζίδεη θαηά πφζν ν δηνξηζκφο ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί κε δνθηκαζία ζα επηθπξσζεί, 
παξαηαζεί ή ηεξκαηηζηεί:   

  
  Ννείηαη φηη, εάλ ν δηνξηζκφο ηεξκαηηζηεί ή επηθπξσζεί, ζρεηηθή αλαθνίλσζε δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δπίζεκε  Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
Γηνξηζκνί κε 
αλαλεψζηκν 
ζπκβφιαην. 
 

15.  Οη δηνξηζκνί κε αλαλεψζηκν ζπκβφιαην γίλνληαη κε ζπκβφιαην πνπ πεξηέρεη ηε δηάξθεηα ηνπ 
ζπκβνιαίνπ, ηελ ακνηβή ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηνξίδεηαη θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ηνπ δηνξηζκνχ, ε 
δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ θαζψο θαη ε ακνηβή θαη νη ινηπνί φξνη ηνπ δηνξηζκνχ απνθαζίδνληαη απφ ην 
πκβνχιην. 

  
Γηαδηθαζία 
πιήξσζεο θελψλ 
ζέζεσλ 
πξναγσγήο. 

16.-(1)  Κελή ζέζε πξναγσγήο πιεξνχηαη ρσξίο δεκνζίεπζε, κε ηελ πξναγσγή ππαιιήινπ πνπ 
ππεξεηεί ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ηάμε ή ζέζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ή ππνδηαίξεζεο ηνπ 
πκβνπιίνπ. 

       
 
(2) Καλέλαο ππάιιεινο δελ πξνάγεηαη, εθηφο εάλ: 

   
  (α)  ππάξρεη θελή ηέηνηα ζέζε: 
   
    Ννείηαη φηη, κηα ζέζε πξναγσγήο κπνξεί λα πιεξσζεί πξηλ απηή 

θελσζεί, φηαλ ν θάηνρνο ηεο βξίζθεηαη κε άδεηα αθππεξέηεζεο∙ 
   
  (β)  θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε, θαηά 

ην ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν ιήθζεθε απφ ην πκβνχιην ε εηζήγεζε ηνπ 
Πξντζηακέλνπ γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο θαη θαηά ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη ε 
απφθαζε∙ θαη 

   
  (γ)  δελ ηηκσξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο δηεηίαο γηα πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα ζνβαξήο κνξθήο: 
   
    Ννείηαη φηη, θαλέλαο ππάιιεινο δελ πξνάγεηαη ζε ζέζε πνπ 

ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη 
ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο, εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο 
ηεο Γεκνθξαηίαο. 

   
      (3) Οη δηεθδηθήζεηο ησλ ππαιιήισλ γηα πξναγσγή απνθαζίδνληαη κε βάζε ηελ αμία, ηα 

πξνζφληα θαη ηελ αξραηφηεηα:   
  
  Ννείηαη φηη, γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ηεο αμίαο ιακβάλνληαη ππφςε νη επηδφζεηο ηνπ 

ππαιιήινπ ζηελ εξγαζία, κε βάζε ηηο εθζέζεηο αμηνιφγεζήο ηνπ, ε πείξα θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ: 
  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ζεηξά κε ηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα πην πάλσ θξηηήξηα, δελ 

θαζνξίδεη ή ππνδεινί ηελ ηεξάξρεζε, αμηνιφγεζε ή ππέξηεξε βαξχηεηα νπνηνπδήπνηε απφ ηα 
θξηηήξηα απηά έλαληη ηνπ άιινπ. 

  
      (4)  Καηά ηελ πξναγσγή, ην πκβνχιην ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ εηήζησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, 
ηηο αηηηνινγεκέλεο ζπζηάζεηο ηνπ Πξντζηάκελνπ θαη ηελ εληχπσζε ηελ νπνία απεθφκηζε ην 
πκβνχιην γηα ηνπο ππνςήθηνπο θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε. 

   
Γηαδηθαζία 
επαλεμέηαζεο 
κεηά απφ 
αθπξσηηθή 
απφθαζε ηνπ 
Αλψηαηνπ 
Γηθαζηεξίνπ. 

17.-(1)  Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ  Καλνληζκνχ 14 θαη  ηεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ 
παξαγξάθσλ (2) έσο (8)  ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ζε πεξίπησζε αθχξσζεο απφ ην Αλψηαην 
Γηθαζηήξην απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία απνθαζίζζεθε ν δηνξηζκφο ή ε πξναγσγή 
ππαιιήινπ ζε ζέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ ή πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, ην πκβνχιην 
επαλεμεηάδεη ηελ αθπξσζείζα απφθαζε κε βάζε ην λνκηθφ θαη πξαγκαηηθφ θαζεζηψο πνπ ίζρπε 
θαηά ην ρξφλν ηεο ιήςεο ηεο αθπξσζείζαο απφθαζεο θαη ηα φζα έρνπλ θξηζεί ζηελ αθπξσηηθή 
απφθαζε. 
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      (2) Παξά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), εάλ κεηά ην ρξφλν ιήςεο ηεο αθπξσζείζαο 

απφθαζεο, αιιάμεη ην λνκηθφ θαζεζηψο, θαηά ηελ επαλεμέηαζε ιακβάλεηαη ππφςε ην λέν λνκηθφ 
θαζεζηψο, λννπκέλνπ φηη απηφ- 

   
  (α)   έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ∙ ή 
   
  (β)   ξπζκίδεη ζέκαηα δηαδηθαζίαο γηα ηε δηελέξγεηα δηνξηζκψλ ή πξναγσγψλ 

ππαιιήισλ. 
   
Πξνζθνξά, 
απνδνρή θαη 
εκεξνκελία 
δηνξηζκνχ ή 
πξναγσγήο. 

18.-(1) Μφληκνο δηνξηζκφο ή δηνξηζκφο ζηε βάζε αλαλεψζηκνπ ζπκβνιαίνπ ή πξναγσγή γίλεηαη 
κε γξαπηή πξνζθνξά απφ ην πκβνχιην πξνο ην πξφζσπν ην νπνίν απηφ επηιέγεη γηα δηνξηζκφ 
ή πξναγσγή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ε νπνία απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή 
παξαδίδεηαη απηνπξνζψπσο θαη γξαπηή απνδνρή απφ απηφ. 

     (2) Η πξνζθνξά αλαθέξεη ηελ ακνηβή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ππεξεζίαο ηεο ζέζεο θαη 
θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ηζρχεη ν δηνξηζκφο ή ε πξναγσγή: 

  
  Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην κπνξεί λα κεηαζέζεη ζε κειινληηθή εκεξνκελία ηελ ηζρχ ηνπ 

δηνξηζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ ην πξφζσπν ζην νπνίν πξνζθέξζεθε κφληκνο 
δηνξηζκφο ή πξναγσγή. 

  
      (3) Η απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο πξναγσγήο γίλεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε 

είθνζη κία (21) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο ηεο εγγξάθνπ πξνζθνξάο. 
  
      (4) ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ επηιέγεθε γηα δηνξηζκφ ή πξναγσγή δειψζεη φηη δελ 

απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά πνπ ηνπ έγηλε, ή δελ απαληήζεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ησλ είθνζη ελφο 
(21) εκεξψλ ή ζηελ πεξίπησζε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ππάιιεινο ηνπ πκβνπιίνπ, ε έθζεζε 
ηνπ ηαηξνχ πνπ ηνλ εμέηαζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ην ζέκα εμεηάδεηαη εθ λένπ απφ ην 
πκβνχιην, ην νπνίν πξνβαίλεη ζε λέα πξνζθνξά δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε. 

  
        (5) Οη κφληκνη δηνξηζκνί, νη δηνξηζκνί ζηε βάζε αλαλεψζηκνπ ζπκβνιαίνπ θαη νη πξναγσγέο 

δεκνζηεχνληαη ην ηαρχηεξν ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, αιιά φρη αξγφηεξα απφ 
ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθνξάο. 

  
Αλαπιεξσηηθνί 
δηνξηζκνί. 

19.  Όηαλ θελνχηαη ζέζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή ν θάηνρνο απηήο απνπζηάδεη κε άδεηα ή δελ 
κπνξεί λα εθηειεί ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ, δχλαηαη λα δηνξηζηεί άιιν πξφζσπν γηα λα 
ελεξγεί αλαπιεξσηηθά ζηε ζέζε απηή, θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο, φπσο ζα θαζνξηζηνχλ κε 
εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην. 

  
Αξραηφηεηα. 20.-(1) Η αξραηφηεηα κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα κφληκε ζέζε είηε κφληκα είηε ζηε 

βάζε αλαλεψζηκνπ ζπκβνιαίνπ, θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ηζρχνο ηνπ δηνξηζκνχ ή 
ηεο πξναγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν 
θαηνρήο ηεο.  

  
      (2) ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλνπ δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο, ε αξραηφηεηα θξίλεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ πξνεγνχκελε αξραηφηεηα ησλ ππαιιήισλ. 
  
      (3) Η αξραηφηεηα κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κε ηνπο ίδηνπο 

κηζζνδνηηθνχο φξνπο θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο εκεξνκελίεο ηεο ηζρχνο ησλ δηνξηζκψλ, 
πξναγσγψλ ζηηο παξνχζεο ζέζεηο ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηνρήο ηνπο, ή, εάλ νη 
εκεξνκελίεο είλαη ίδηεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε αξραηφηεηα ηνπο. 

  
      (4) Η αξραηφηεηα κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο κε δηαθνξεηηθνχο 

κηζζνδνηηθνχο φξνπο θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο κηζζνδνηηθνχο φξνπο ησλ αληίζηνηρσλ ζέζεσλ. 
  
      (5) Η αξραηφηεηα ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα ζέζε ή δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κε ηνπο 

ίδηνπο κηζζνδνηηθνχο φξνπο, ν κηζζφο θαη ν ηίηινο ηεο νπνίαο ή ησλ νπνίσλ άιιαμαλ σο 
ζπλέπεηα αλαζεψξεζεο κηζζψλ ή αλαδηνξγάλσζεο, απηή θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ακέζσο πξηλ 
απφ ηελ αλαζεψξεζε ή αλαδηνξγάλσζε αξραηφηεηα ησλ ππαιιήισλ. 

  
      (6) Η αξραηφηεηα ππαιιήινπ πνπ επαλαδηνξίζηεθε ζηελ ίδηα ζέζε χζηεξα απφ δηαθνπή 

ππεξεζίαο θξίλεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ππφινηπσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ησλ 
δηαηάμεσλ θάζε άιινπ λφκνπ ή θαλνληζκνχ, κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο ηζρχνο ηνπ 
επαλαδηνξηζκνχ ηνπ. 

  
Αμηνιφγεζε 
πξνζσπηθνχ. 

21.-(1)  Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζπληάζζνληαη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο σο εμήο - 
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  (α)   Δμακεληαίεο εθζέζεηο εηνηκάδνληαη θάζε εμάκελν γηα θάζε ππάιιειν πνπ ππεξεηεί 

κε δνθηκαζία θαηά ηα πξψηα δχν (2) έηε ηεο ππεξεζίαο ηνπ θαη ε ηειηθή έθζεζε 
ζπληάζζεηαη έλα (1) κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο θαη 
πεξηιακβάλεη νξηζηηθή ζχζηαζε γηα ην εάλ ν δηνξηζκφο ηνπ ππαιιήινπ πξέπεη λα 
επηθπξσζεί ή ε ρξνληθή πεξίνδνο δνθηκαζίαο απηνχ πξέπεη λα παξαηαζεί ή ν 
δηνξηζκφο απηνχ πξέπεη λα ηεξκαηηζηεί, 

   
  (β)   εηήζηεο εθζέζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν έρεη 

δηνξηζζεί ζε κφληκεο ζέζεηο. 
   
      (2) Δάλ ππάξρεη πξφζεζε φπσο δηαηππσζεί ζηελ ππεξεζηαθή έθζεζε νπνηαδήπνηε δπζκελήο 

θξίζε, παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνλ ππάιιειν λα αθνπζηεί θαη λα ππνβάιεη ηηο παξαζηάζεηο ηνπ 
πξνηνχ ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε. 

  
      (3) Ο ηξφπνο, ε δηαδηθαζία εηνηκαζίαο, ν ηχπνο ησλ εληχπσλ θαη ε ππνβνιή ησλ εθζέζεσλ 

αμηνιφγεζεο ξπζκίδνληαη κε απφθαζε ηνπ πκβνχιηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
      (4) Οη ππεξεζηαθέο εθζέζεηο ζπληάζζνληαη, φπνπ ηνχην είλαη δπλαηφλ απφ ηξηκειή νκάδα 

αμηνιφγεζεο θαη θνηλνπνηνχληαη, κεηά ηε ζχληαμε ηνπο, ζηνπο ππαιιήινπο πνπ αθνξνχλ. 
  
      (5) Πξφζσπν πνπ είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηέηαξηνπ 

βαζκνχ ζπγγέλεηαο ππαιιήινπ, δε κεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε απηνχ: 
  
  Ννείηαη φηη, εάλ ιφγσ ηνπ θσιχκαηνο ηεο ζπγγέλεηαο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχληαμε 

ππεξεζηαθήο έθζεζεο γηα έλα ππάιιειν, νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ δελ 
εθαξκφδνληαη θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε ηεο ζπγγέλεηαο ζηελ ππεξεζηαθή 
έθζεζε. 

  
Μηζζνδνηηθή 
ηνπνζέηεζε 
ππαιιήισλ. 

22.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ ρεδίνπ Τπεξεζίαο, πξφζσπν πνπ δελ 
απαζρνιείηαη ζην πκβνχιην θαη δηνξίδεηαη ζε ζέζε ζην πκβνχιην πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζε 
κηζζνδνηηθή θιίκαθα ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο θιίκαθαο ηεο ζέζεο  ζηελ νπνία 
δηνξίδεηαη: 

  
  Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην δχλαηαη, κε βάζε ηα πξνζφληα θαη ηελ πείξα ηνπ πξνζψπνπ 

πνπ δηνξίδεηαη θαη κε βάζε εηδηθά θξηηήξηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο, λα 
εγθξίλεη ηελ ηνπνζέηεζε ηνχηνπ ζε ςειφηεξν ζεκείν απφ ηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο θιίκαθαο ηεο 
ζέζεο. 

  
      (2) Πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη ζε ζέζε κε πάγην κηζζφ ηνπνζεηείηαη ζην κηζζφ απηφ. 
  
Μεηάζεζε θαη 
κεηαθίλεζε 
ππαιιήισλ. 

23.-(1) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ - 

«κεηάζεζε» ζεκαίλεη ηε κεηαηφπηζε ελφο ππαιιήινπ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηφπνπ 
δηακνλήο, 

 
  
 «κεηαθίλεζε» ζεκαίλεη ηε κεηαηφπηζε ελφο ππαιιήινπ, ε νπνία δελ ζπλεπάγεηαη αιιαγή ηφπνπ 

δηακνλήο. 
  
      (2) Οη κεηαζέζεηο ησλ ππαιιήισλ δηελεξγνχληαη απφ ην πκβνχιην, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Πξντζηάκελνπ, δεφλησο αηηηνινγεκέλε, αθνχ πξψηα δνζεί ε επθαηξία ζηνλ επεξεαδφκελν 
ππάιιειν λα ππνβάιιεη γξαπηψο νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο. 

  
      (3) Οη κεηαθηλήζεηο ησλ ππαιιήισλ δηελεξγνχληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν κε απφθαζή ηνπ, 

δεφλησο αηηηνινγεκέλε. 
 

      (4) ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο επείγνπζαο θχζεο ν Πξντζηάκελνο δχλαηαη λα πξνβεί ζε 
πξνζσξηλή κεηάζεζε γηα πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο ηξεηο (3) κήλεο: 

  



1036 

 
 
 

Δπηκφξθσζε. 
 
 
 
 
 
Παξαηηήζεηο. 
 
 
 

24 ηνπ 1967 
17 ηνπ 1968 
67 ηνπ 1972 
6 ηνπ 1973 
1 ηνπ 1975 

18 ηνπ 1977 
30 ηνπ 1979 
57 ηνπ 1979 
82 ηνπ 1979 
92 ηνπ 1979 
54 ηνπ 1980 
12 ηνπ 1983 

167 ηνπ 1987 
37 ηνπ 1988 
18 ηνπ 1990 

203 ηνπ 1990 
52(Ι) ηνπ 1994 

 

 Ννείηαη φηη, κέζα ζην ίδην έηνο δελ κπνξνχλ λα δηελεξγνχληαη πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο 
ηέηνηεο κεηαζέζεηο ηνπ ίδηνπ ππαιιήινπ. 

24. Δθπαηδεπηηθά καζήκαηα θαη άιιεο δηεπθνιχλζεηο δχλαηαη λα δηεπζεηεζνχλ κε ζθνπφ ηε 
βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ππαιιήισλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη ηελ απφθηεζε 
απφ απηνχο ησλ πξνζφλησλ πνπ απαηηνχληαη, γηα λα πξννδεχζνπλ ζην πκβνχιην θαη δχλαηαη 
λα απαηηεζεί απφ ηνπο ππαιιήινπο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα καζήκαηα απηά θαη λα 
παξαθαζίζνπλ ζε εμεηάζεηο. 
 
25.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ 
δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ λνκνζεηηθή ηζρχ, θαλέλαο ππάιιεινο δελ παξαηηείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ, 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ. 
   
(2) Η πξνζεζκία ππνβνιήο παξαίηεζεο πνπ ηζρχεη ζηνλ πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρφιεζεο Νφκν, 
φπσο απηφο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη, ηζρχεη θαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 

 
 

 
61(Ι) ηνπ 1994 
26(Ι) ηνπ 2001 

111(Ι) ηνπ 2001 
70(Ι) ηνπ 2002 
79(Ι) ηνπ 2002 

159(Ι) ηνπ 2002 
212(Ι) ηνπ 2002 
110(Ι) ηνπ 2003 

111(Ι) ηνπ 2003. 
 
Αθππεξέηεζε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.-(1)  Οη ππάιιεινη ηνπ πκβνπιίνπ αθππεξεηνχλ θαηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ 
πέκπηνπ (65) έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο:  
  
 
Ννείηαη φηη, ε αθππεξέηεζε ππαιιήισλ ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ππνρξεσηηθήο 
αθππεξέηεζεο, ηζρχεη απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 
νπνία ν ππάιιεινο ζπκπιεξψλεη ηελ ειηθία αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο. 
 

 
      (2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (1) θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο 

νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, ην πκβνχιην έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη ηελ αθππεξέηεζε 
κφληκνπ ππαιιήινπ, απφ ην πκβνχιην ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

  
  (α)  Όηαλ ζπκπιεξψλεηαη ε ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ηνπ ππαιιήινπ, 
   
  (β)  φηαλ απαηηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ πελήληα 

πέληε (55) εηψλ λα αθππεξεηήζεη, 
   
  (γ)  κεηά απφ αίηεζε ηνπ ππαιιήινπ γηα νηθεηνζειή πξφσξε αθππεξέηεζε, 
   
  (δ)  γηα ιφγνπο πγείαο, 
   
  (ε)  ιφγσ πηψρεπζεο ηνπ ππαιιήινπ, φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ 41, 
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  ζη)  φηαλ ε αθππεξέηεζε γίλεηαη γηα λα αλαιάβεη ν ππάιιεινο δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

αζπκβίβαζην κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ή γηα λα δηνξηζηεί ζε άιιν νξγαληζκφ 
δεκνζίνπ δηθαίνπ ή αξρή ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ή ζηε δεκφζηα ππεξεζία, 

   
  (δ)  ζε πεξίπησζε αλαίηηαο ππεξεζηαθήο αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο ηνπ 

ππαιιήινπ, 
   
  (ε)  σο πεηζαξρηθή πνηλή, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 43. 
   
      (3) Σν πκβνχιην απνθαζίδεη ηελ αθππεξέηεζε ππαιιήινπ κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 

Πξντζηάκελνπ, ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή γηα απηφλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (α) 
θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (2). 

  
      (4) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (γ) θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (2), ν Πξντζηάκελνο 

πξηλ ππνβάιεη ηελ πξφηαζε ηνπ πξνο ην πκβνχιην, βεβαηψλεηαη φηη  δελ εθθξεκεί πεηζαξρηθή ή 
πνηληθή ππφζεζε ελαληίνλ ηνπ ππαιιήινπ. 

  
      (5) Η απφθαζε γηα αθππεξέηεζε ππαιιήινπ, ζχκθσλα κε ηηο ππνπαξαγξάθνπο (β) θαη (δ) 

ηεο παξαγξάθνπ (2) ιακβάλεηαη, αθνχ δνζεί ζηνλ ππάιιειν ε επθαηξία λα αθνπζηεί. 
  
Ωθειήκαηα, 
κηζζνί θαη 
επηδφκαηα 
ππαιιήισλ. 

1 ηνπ 1990 
71 ηνπ 1991 

211 ηνπ 1991 
27(Ι) ηνπ 1994 
83(Ι) ηνπ 1995 
60(Ι) ηνπ 1996 

109(Ι) ηνπ 1996 
69(Ι) ηνπ 2000 

156(Ι) ηνπ 2000 
4(Ι) ηνπ 2001 

94(Ι) ηνπ 2003 
128(Ι) ηνπ 2003 
183(Ι) ηνπ 2003 

31(Ι) ηνπ 2004 
218(Ι) ηνπ 2004 

68(Ι) ηνπ 2005 
79(Ι) ηνπ 2005 

105(Ι) ηνπ 2005 
96(Ι) ηνπ 2006 

107(Ι) ηνπ 2008 
137(Ι) ηνπ 2009 
194(Ι) ηνπ 2011 

78(Ι) ηνπ 2013 
7(Ι) ηνπ 2014 

21(Ι) ηνπ 2014. 

27.-(1) Οη απνιαβέο ππαιιήινπ πεξηιακβάλνπλ ην κηζζφ πνπ θαηαβάιιεηαη κε βάζε ηελ 
κηζζνδνηηθή θιίκαθα ή ηνλ πάγην κηζζφ ηεο ζέζεο ηνπ, θαζψο θαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα ηνπ ίδηνπ 
χςνπο θαη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο φπσο ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ππαιιήισλ ηεο 
δεκφζηαο ππεξεζίαο, κε βάζε ηνλ πεξί Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκν, φπσο απηφο εθάζηνηε 
ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, φπσο απηνί 
εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε γεληθή αχμεζε κηζζψλ.  

      (2) Ο κηζζφο θάζε ζέζεο θαζνξίδεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πκβνπιίνπ. 
  
      (3) Κάζε ππάιιεινο ιακβάλεη ηα εθάζηνηε θαζνξηζκέλα επηδφκαηα θαη θάησ απφ ηνπο ίδηνπο 

φξνπο πνπ ηζρχνπλ εθάζηνηε γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο.  
  
      (4) Κάζε ππάιιεινο δηθαηνχηαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην 

πκβνχιην θαη εγθξίλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
  
      (5) Κάζε ππάιιεινο δηθαηνχηαη άδεηα αλάπαπζεο, άδεηα αζζέλεηαο θαη άδεηα κεηξφηεηαο θαη 

εθπαίδεπζεο θάησ απφ ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο φπσο νη ππάιιεινη ηεο δεκφζηαο 
ππεξεζίαο. 

  
      (6) Οη επίζεκεο αξγίεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ πκβνπιίνπ είλαη νη ίδηεο κε απηέο πνπ ηζρχνπλ 

ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 
  
Θεκειηψδε 
θαζήθνληα 
ππαιιήισλ. 

28.-(1) Κάζε ππάιιεινο νθείιεη - 
 

  (α)  πίζηε ζην χληαγκα θαη ζηνπο λφκνπο, 
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  (β)  λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηνπ ακεξφιεπηα, απξνζσπφιεπηα θαη δίθαηα θαη κφλν 

βάζεη αληηθεηκεληθψλ θξηηεξίσλ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα 
ηελ πξναγσγή ηεο ζσζηήο ιεηηνπξγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, 

   
  (γ)  λα κελ ελεξγεί ή παξαιείπεη ή ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ δπλαηφλ λα 

δπζθεκήζεη ην θχξνο ηνπ πκβνπιίνπ γεληθά ή ηε ζέζε ηνπ ή πνπ δπλαηφλ λα 
θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζην πκβνχιην, 

   
  (δ)  λα ζπκπεξηθέξεηαη κε εππξέπεηα, επγέλεηα θαη εηιηθξίλεηα, 
   
  (ε)  λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ζχκθσλα πξνο απηέο 

δηνηθεηηθέο νδεγίεο θαη εγθχθιηεο δηαηαγέο, φπσο επίζεο θαη πξνο ηηο νδεγίεο ησλ 
ηεξαξρηθά αλψηεξσλ ηνπ, ελψ ηαπηφρξνλα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ζηελ εξγαζία, 

   
  (ζη)  λα κελ αλαιακβάλεη, είηε αηνκηθψο είηε σο κέινο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ηελ 

επίιπζε δεηήκαηνο θαη λα κελ ζπκπξάηηεη ζηελ έθδνζε πξάμεσλ, εάλ ν ίδηνο ή 
πξφζσπν κε ην νπνίν έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή είλαη ζπγγελήο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ 
αγρηζηείαο κέρξη θαη ηνπ ηέηαξηνπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο έρεη πξφδειν ζπκθέξνλ: 

   
    Ννείηαη φηη, ππάιιεινη πνπ είλαη ζπγγελείο κεηαμχ ηνπο κέρξη θαη ηνπ 

ηέηαξηνπ βαζκνχ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο ζπγγέλεηαο δελ επηηξέπεηαη λα 
κεηέρνπλ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ: 

   
    Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, δελ είλαη επηηξεπηή ε εμαίξεζε ηφζσλ κειψλ απφ 

ηε ζπλεδξίαζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ψζηε λα κελ κπνξνχλ ηα ελαπνκέλνληα κέιε 
λα απνηειέζνπλ απαξηία, 

   
  (δ)  λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ, δίθαην, απξνζσπφιεπην θαη ακεξφιεπην. 
   
      (2) Σα θαζήθνληα ππαιιήινπ είλαη ηα ζπλεζηζκέλα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ, φπσο εθηίζεληαη 

ζην νηθείν ρέδην Τπεξεζίαο ή εμεηδηθεχνληαη, κε βάζε απηφ, ζε πεξηγξαθέο εξγαζίαο πνπ 
ζπληάζζεη ή εγθξίλεη ν Πξντζηάκελνο ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο 
θαη νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα πνπ δπλαηφλ λα αλαηεζνχλ ζε απηφλ.   

  
Απνπζία  
ρσξίο άδεηα. 

29.  Τπάιιεινο πνπ απνπζηάδεη απφ ην θαζήθνλ ηνπ ρσξίο άδεηα ή πνπ ζειεκαηηθά αξλείηαη ή 
παξαιείπεη λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηνπ ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε, ζχκθσλα κε ηνλ 
Πεηζαξρηθφ Κψδηθα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην 
πκβνχιην. 

  
Διεπζεξία 
έθθξαζεο 
γλψκεο. 

30.-(1)  Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (2), νη ππάιιεινη είλαη ειεχζεξνη λα 
εθθξάδνπλ είηε θαη’ ηδίαλ είηε δεκφζηα κε νκηιίεο, δηαιέμεηο, αλαθνηλψζεηο, κειέηεο ή άξζξα ηε 
γλψκε ηνπο πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αλάγνληαη ζηελ επηζηήκε, ηελ ηέρλε, ηε ζξεζθεία ή πάλσ ζε 
δεηήκαηα γεληθνχ ελδηαθέξνληνο. 

  
      (2) Οη ππάιιεινη δε δχλαηαη λα δεκνζηεχνπλ ή λα κεηαδίδνπλ απφ ηελ ηειεφξαζε, ην 

ξαδηφθσλν, ή άιια κέζα, νηηδήπνηε πνπ λα αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 
ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Πξντζηάκελνπ. 

  
      (3) Καλέλαο ππάιιεινο δελ επηηξέπεηαη λα πιεξσζεί γηα νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε ή 

εθπνκπή, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ Πξντζηάκελνπ. 
   
πλδηθαιηζηηθφ 
δηθαίσκα. 

31. Η ζπλδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ε αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηθαησκάησλ 
δηαζθαιίδνληαη ζηνπο ππαιιήινπο.  

  
Πεξηβάιινλ 
εξγαζίαο. 

32. Οη ππάιιεινη έρνπλ δηθαίσκα λα ηνπο εμαζθαιίδνληαη ζην ρψξν ηεο εξγαζίαο ηνπο ζπλζήθεο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

  
Ιδησηηθή 
απαζρφιεζε. 

33.-(1) Οη ππάιιεινη είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξφλν, εθφζνλ απηφ απαηηνχλ νη αλάγθεο ηνπ πκβνπιίνπ. 

  
      (2) Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα αζθεί νπνηνδήπνηε επάγγεικα ή επηηήδεπκα ή λα 

αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επηρείξεζε, εθηφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζην πκβνχιην: 
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  Ννείηαη φηη,  ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηε ζχζηαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ, ην 

πκβνχιην δχλαηαη λα ρνξεγήζεη άδεηα ζε ππάιιειν γηα κεξηθή απαζρφιεζε ή πξφζιεςε, κε 
ηέηνηνπο φξνπο φπσο ζα θαζφξηδε ην πκβνχιην θάησ απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη εθφζνλ απηφ δελ 
επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο ππαιιήινπ. 

  
Δλδηαθέξνλ ζε 
εηαηξείεο. 

34.-(1) Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα απνθηήζεη ή θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα κεηνρέο ή άιιν 
ζπκθέξνλ ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφ ή επηρείξεζε, ε νπνία ζπγθξνχεηαη κε ηα 
ζπκθέξνληα ηνπ πκβνπιίνπ ή κε ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην πκβνχιην ή λα 
ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ ή άιιεο θεξδνζθνπηθήο 
επηρείξεζεο ηδησηηθήο θχζεσο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγθξηζε ηνπ πκβνπιίνπ, ε νπνία κπνξεί 
λα παξαρσξεζεί ππφ φξνπο, εθφζνλ ε ρνξήγεζή ηεο δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζην πκβνχιην. 

  
      (2) Οη ππάιιεινη κπνξνχλ λα απνθηνχλ κεηνρέο ή ρξεφγξαθα δεκνζίσλ εηαηξεηψλ ή 

ρξεφγξαθα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
  
Απφθηεζε 
ηδηνθηεζίαο απφ 
ππάιιειν. 

35. Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα απνθηήζεη άκεζα ή έκκεζα νπνηαδήπνηε θηλεηή ή αθίλεηε 
ηδηνθηεζία εθκεηαιιεπφκελνο πξνο ηνχην ηε ζέζε ηνπ ή λα θαηέρεη ηέηνηα ηδηνθηεζία, φηαλ ην 
ζπκθέξνλ ηνπ ζ’ απηή ζπγθξνχεηαη κε ηα θαζήθνληά ηνπ.  

  
Δπίζεκεο 
πιεξνθνξίεο, 
καξηπξία θαη 
έγγξαθα. 

36.-(1)  Κάζε γξαπηή ή πξνθνξηθή πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηνπ ππαιιήινπ, θαηά 
ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, είλαη εκπηζηεπηηθή θαη απαγνξεχεηαη λα θνηλνπνηείηαη ζε 
νπνηνδήπνηε πξφζσπν παξά κφλν γηα ηελ πξέπνπζα εθηέιεζε ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο ή 
χζηεξα απφ ξεηή εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ. 

  
      (2) Τπάιιεινο δχλαηαη λα δίδεη ηερληθέο ή επηζηεκνληθέο ζπκβνπιέο ζε πξφζσπα εθηφο 

πκβνπιίνπ, αθνχ εμαζθαιίζεη άδεηα απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ή άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ 
ην πκβνχιην φξγαλν. 

  
      (3) Σεξνχκελσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, φηαλ επηδνζεί ζε ππάιιειν 

θιήζε γηα λα δψζεη καξηπξία πάλσ ζε ζέκα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 
ή γηα λα πξνζαγάγεη επίζεκν έγγξαθν πνπ είλαη ζηε θχιαμή ηνπ, ν ππάιιεινο αλαθέξεη ην 
δήηεκα ζηνλ Πξντζηάκελν γηα ιήςε απφθαζεο θαηά πφζν ε καξηπξία απηή ή ε πξνζαγσγή ηνπ 
δεηνχκελνπ εγγξάθνπ αληίθεηηαη πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

  
Γψξα θαη 
δσξνδνθίεο. 
 

37.  Αλ δψξν, ρξεκαηηθφ ή άιιν, πξνζθεξζεί ή δνζεί ζε ππάιιειν έλαληη ππεξεζίαο πνπ 
παξαζρέζεθε ή πνπ ζα παξαζρεζεί απφ απηφλ κε βάζε ηελ επίζεκε ηνπ ηδηφηεηα, ν ππάιιεινο 
νθείιεη λα πιεξνθνξήζεη ακέζσο ηνλ Πξντζηάκελν,  o νπνίνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην πκβνχιην, 
ην νπνίν απνθαζίδεη γηα ηνλ ηξφπν δηάζεζεο ηνπ δψξνπ.  

  
Τπνρξέσζε 
αλαθνξάο 
πξάμεσλ 
δηαθζνξάο ή 
δσξνδνθίαο. 

38.  Τπάιιεινο, ν νπνίνο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δηαπηζηψλεη ή έρεη εχινγε 
αηηία λα πηζηεχεη φηη έρεη ηειεζηεί πξάμε δηαθζνξάο ή δσξνδνθίαο απφ άιιν ππάιιειν, θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νθείιεη λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο ζην  πκβνχιην, δίδνληαο φια 
ηα αλαγθαία ζηνηρεία πξνο ππνζηήξημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ.  

  
Αζηηθή επζχλε  
γηα απψιεηα 
ή δεκηά. 

39.-(1) Ο ππάιιεινο επζχλεηαη έλαληη ηνπ πκβνπιίνπ γηα θάζε απψιεηα ή δεκηά πνπ πξνμελείηαη 
απφ ηελ αιφγηζηε, απεξίζθεπηε ή επηθίλδπλε πξάμε ή παξάιεηςή ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ θαη δχλαηαη λα επηβαξπλζεί γηα νιφθιεξε ή κέξνο ηεο απψιεηαο ή δεκηάο πνπ 
πξνμελήζεθε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, εάλ ην απνθαζίζεη ην πκβνχιην. 

  
      (2) Ο ππάιιεινο ηνπ πκβνπιίνπ  επζχλεηαη επίζεο έλαληη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηηο 

απνδεκηψζεηο ηηο νπνίεο ην πκβνχιην θαηέβαιε ζε ηξίηνπο γηα αιφγηζηεο θαη απεξίζθεπηεο ή 
επηθίλδπλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

  
      (3) Η αμίσζε  ηνπ πκβνπιίνπ γηα απνδεκίσζε απέλαληη ζηνπο ππαιιήινπο ζηηο πεξηπηψζεηο 

ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) παξαγξάθεηαη ζε ηξία (3) έηε: 
  
  Ννείηαη φηη, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν (1), ε ηξηεηία αξρίδεη 

αθφηνπ επήιζε ε δεκηά θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν (2), 
αθφηνπ ην πκβνχιην θαηέβαιε ηελ απνδεκίσζε. 

  
Πνιηηηθά 
δηθαηψκαηα. 

40.-(1) Κάζε ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα εθθξάδεη ειεχζεξα ηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα θαη ηηο 
πνιηηηθέο απφςεηο θαη πεπνηζήζεηο ηνπ, είηε δεκφζηα είηε θαη’ ηδίαλ, φρη φκσο θαηά ηε δηάξθεηα 
ησλ σξψλ εξγαζίαο ηνπ. 

  
      (2)  Δπηηξέπεηαη ζε ππάιιειν λα είλαη απιφ κέινο πνιηηηθνχ θφκκαηνο ηεο εθινγήο ηνπ. 
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   (3) Κάζε ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα παξεπξίζθεηαη ζε πνιηηηθέο ζπγθεληξψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο εθδειψζεηο. 
  
       (4) Απαγνξεχεηαη ζε ππάιιειν λα αλακεηγλχεηαη ζηελ νξγάλσζε ζπγθεληξψζεσλ ή άιισλ 

εθδειψζεσλ θνκκαηηθνχ ραξαθηήξα ή πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνψζεζε ησλ πνιηηηθψλ 
επηδηψμεσλ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ή θφκκαηνο ή λα εθθσλεί ιφγνπο  ζ’ απηέο. 

  
      (5) Απαγνξεχεηαη ζε ππάιιειν φπσο, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζέζε ηνπ ή αζθψληαο ηελ 

επηξξνή ηνπ, πξνβαίλεη ζε νπνηεζδήπνηε ελέξγεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πξνζρψξεζε 
νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ζε πνιηηηθφ θφκκα ή νξγάλσζε θνκκαηηθνχ ραξαθηήξα ή ζηνλ 
επεξεαζκφ νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ ππέξ πνιηηηθνχ θφκκαηνο ή πνιηηηθνχ πξνζψπνπ. 

  
      (6) ε ππάιιειν πνπ επηζπκεί λα ππνβάιεη ππνςεθηφηεηα γηα αμίσκα ηνπ νπνίνπ ε θαηνρή 

είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ, ρνξεγείηαη άδεηα γηα ρξνληθή πεξίνδν 
δηάξθεηαο ζαξάληα (40) εκεξψλ, πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ θαη, ηε αηηήζεη ηνπ 
ππαιιήινπ, άδεηα γηα ρξνληθή πεξίνδν δηάξθεηαο ελφο κελφο κεηά απφ ηελ αλαθνίλσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ ησλ εθινγψλ: 

  
  Ννείηαη φηη, ε άδεηα ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ κπνξεί λα 

επεθηαζεί κέρξη ηηο ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο, εάλ ν ππάιιεινο ην επηζπκεί: 
  
  Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε ρνξεγνχκελε άδεηα δχλαηαη λα είλαη είηε ρσξίο απνιαβέο φρη 

γηα ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο είηε θαλνληθή άδεηα απφ απηή πνπ ν ππάιιεινο έρεη ζε πίζηε 
ηνπ, αλάινγα κε ην ηη ζα επηιέμεη ν ππάιιεινο:   

  
  Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε επηηπρίαο ηνπ ζηηο εθινγέο απηφο αθππεξεηεί 

απηνδηθαίσο απφ ηε ζέζε πνπ θαηέρεη νπφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα 
σθειήκαηα αθππεξέηεζεο γηα ηεξκαηηζκφ ππεξεζίαο πξνο ην δεκφζην ζπκθέξνλ, εάλ πξφθεηηαη 
πεξί εθινγήο ζην αμίσκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηνπ Μέινπο ηεο Βνπιήο ησλ 
Αληηπξνζψπσλ, ή ηελ πξφσξε εζεινληηθή αθππεξέηεζε, εάλ πξφθεηηαη γηα εθινγή ζε άιιν 
αμίσκα. 

  
      (7) Η ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ πνπ επαλέξρνληαη ζηελ ππεξεζία ηνπο δελ 

επεξεάδεηαη  απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο θαη ηηο γλψκεο πνπ έρνπλ εθθξάζεη θαηά ηελ 
πξνεθινγηθή πεξίνδν. 

  
Πηψρεπζε. 41.-(1)   Τπάιιεινο, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ άξρηζε δηαδηθαζία πηψρεπζεο, πιεξνθνξεί ακέζσο 

γη’ απηήλ, ηoλ Πξντζηάκελν. 
  
      (2) Ο Πξντζηάκελνο,  κφιηο ν ππάιιεινο θεξπρζεί ζε πηψρεπζε ή κφιηο εθδνζεί ην δηάηαγκα 

παξαιαβήο ελαληίνλ ηνπ ή κφιηο επηηεπρζεί ζπκβηβαζκφο κε ηνπο πηζησηέο ηνπ, πιεξνθνξεί 
πεξί ηνχηνπ ην πκβνχιην θαη απνζηέιιεη ηαπηφρξνλα έθζεζε φπνπ αλαθέξνληαη ην χςνο ησλ 
ρξεψλ ηνπ ππαιιήινπ θαη νη ιφγνη πνπ ηα πξνθάιεζαλ, θαη ην πκβνχιην απνθαζίδεη αλ 
ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα λα ζέζεη ηνλ ππάιιειν ζε δηαζεζηκφηεηα. 

  
      (3)  Σν πκβνχιην επηιακβάλεηαη ηνπ ζέκαηνο ην ζπληνκφηεξν θαη κε βάζε ηελ ελψπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ δηαδηθαζία ή χζηεξα απφ εμέηαζε ησλ γεγνλφησλ θαη, αθνχ αθνχζεη ηνλ ππάιιειν 
απνθαζίδεη ηελ αλαγθαζηηθή αθππεξέηεζε απηνχ, εθηφο εάλ πεηζζεί φηη νη νηθνλνκηθέο ηνπ 
δπζρέξεηεο πξνθιήζεθαλ απφ αλαπφθεπθηε αηπρία θαη δελ νθείινληαλ ζε ζπαηάιε ή 
αζχγλσζηε απξνλνεζία ή ζπληξέρνπλ ειαθξπληηθά γηα ηνλ ππάιιειν νπφηαλ ζε πεξίπησζε 
πνπ ν ππάιιεινο έρεη ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα απηφο απνθαζίζηαηαη ζηε ζέζε ηνπ. 

  
      (4) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ φιεο νη εμνπζίεο, ηα 

πξνλφκηα θαη ηα σθειήκαηά ηνπ αλαζηέιινληαη: 
  
  Ννείηαη φηη, ην πκβνχιην επηηξέπεη ζηνλ ππάιιειν λα ιακβάλεη κέξνο ησλ απνιαβψλ 

ηεο ζέζεο ηνπ, φρη ιηγφηεξν απφ ην κηζφ, φπσο ζα θξίλεη ην πκβνχιην. 
 

      (5) ε πεξίπησζε πνπ ην πκβνχιην έρεη ζέζεη ηνλ ππάιιειν ζε δηαζεζηκφηεηα θαη 
απνθαζίζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ζηε ζέζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν (3), ε 
δηαζεζηκφηεηά ηνπ ηεξκαηίδεηαη θαη ν ππάιιεινο δηθαηνχηαη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ απνιαβψλ ηηο 
νπνίεο ζα έπαηξλε αλ δελ εηίζεην ζε δηαζεζηκφηεηα. 

  
      (6) Δάλ ην πκβνχιην απνθαζίζεη ηελ αλαγθαζηηθή αθππεξέηεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ 

πκβνχιην, ηφηε εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εθάζηνηε ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηνπ Σακείνπ 
Πξνλνίαο πνπ αθνξνχλ ηα σθειήκαηα κέινπο ηνπ Σακείνπ Πξνλνίαο πνπ απνρσξεί ιφγσ 
απφιπζήο ηνπ. 
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Υξφλνο εξγαζίαο 
ππαιιήισλ. 

42.  Ο ρξφλνο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ θαζνξίδεηαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ πκβνπιίνπ κε 
απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

  
Πεηζαξρηθά 
παξαπηψκαηα. 

43.-(1)  Τπάιιεινο ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε, εάλ - 

  
  (α)     δηαπξάμεη παξάπησκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα, 
   
  (β)  ελεξγήζεη ή παξαιείςεη θάηη θαηά ηξφπν πνπ ηζνδπλακεί κε παξάβαζε 

νπνηνπδήπνηε απφ ηα θαζήθνληα ή ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, 
   
  (γ) ελψ θαιείηαη λα εκθαληζηεί ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ, παξαιείπεη λα πξνζέιζεη 

θαηά ην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν φπσο αλαθέξεηαη ζηελ θιήζε ή αξλείηαη λα 
απαληήζεη ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε πνπ λφκηκα ηίζεηαη ζ’ απηφ ζε πεηζαξρηθή 
δίθε. 

   
      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ν φξνο «θαζήθνληα ή ππνρξεψζεηο ηνπ 

ππαιιήινπ» πεξηιακβάλεη θάζε θαζήθνλ ή ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεηαη ζε ππάιιειν δπλάκεη 
ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, φπσο εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη ή 
δπλάκεη εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ πνπ εθδίδεη ην πκβνχιην. 

  
      (3) Λεπηνκέξεηεο γηα ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνληαη 

ζε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ην πκβνχιην. 
  
Δθαξκνγή Όξσλ 
Απαζρφιεζεο  
ηνπ Ωξνκίζζηνπ 
Κπβεξλεηηθνχ 
Πξνζσπηθνχ. 
 

44.  Γηα νηηδήπνηε αθνξά ζην σξνκίζζην πξνζσπηθφ θαη κέρξη ηελ εηδηθή ξχζκηζε ηνπ απφ ην 
πκβνχιην κε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο ή κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, εθαξκφδνληαη θαηά ην 
δπλαηφ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη εθάζηνηε ηζρχνληεο Καλνληζκνί Όξσλ Απαζρφιεζεο ηνπ 
Ωξνκίζζηνπ Κπβεξλεηηθνχ Πξνζσπηθνχ. 

Δθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ πνπ 
ηζρχνπλ ζηε 
Γεκφζηα 
Τπεξεζία. 

45.  Γηα νηηδήπνηε δελ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη κέρξη ηελ εηδηθή ξχζκηζή 
ηνπ απφ ην πκβνχιην, εθαξκφδνληαη θαηά ην δπλαηφ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη εθάζηνηε 
ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία. 

  
χγθξνπζε 
δηαηάμεσλ ησλ 
παξφλησλ 
Καλνληζκψλ κε 
πθηζηάκελεο 
λνκνζεζίεο. 

46.  ε πεξίπησζε ζχγθξνπζεο δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Γεκφζηαο Τπεξεζίαο Νφκνπ ή ηνπ πεξί ησλ Γεληθψλ Αξρψλ ηνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Νφκνπ, φπσο 
απηνί εθάζηνηε ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη, θαζψο θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη 
κε βάζε απηνχο, ππεξηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ πην πάλσ λφκσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ πνπ 
εθδίδνληαη κε βάζε απηνχο. 
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