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Απιθμόρ  247 
 

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012  

ΟΙ ΠΔΡΙ ΔΘΝΙΚΗ ΑΡΥΗ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ (ΟΡΟΙ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2017 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

Πξννίκην 

ΜΔΡΟ Ι ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 Καλνληζκφο 

   1.   πλνπηηθφο ηίηινο.  
   2.   Δξκελεία. 
   3.   Δθαξκνγή.  
 
ΜΔΡΟ ΙΙ ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΑΡΥΗ, ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΔ, ΜΔΣΑΘΔΔΙ,  ΠΑΡΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔΙ 
 
   4. Δξκελεία.  
   5. Θέζεηο.  
   6. ρέδηα ππεξεζίαο.  
   7. Καηεγνξίεο ζέζεσλ.  
   8. Γηαδηθαζία πιήξσζεο θελψλ ζέζεσλ.  
   9. Σξφπνο πιήξσζεο κφληκσλ ζέζεσλ. 
 10. Πξνζφληα πξνο δηνξηζκφ. 
 11.    Γηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο.  
 12.    Πξναγσγέο.  
 13.    Μφληκνη δηνξηζκνί θαη πξναγσγέο.  
 14.    Γηνξηζκνί επί δνθηκαζία.  
 15.    Αλαπιήξσζε ζέζεο.  
 16.    Τπεξεζηαθέο εθζέζεηο.  
 17.    Αξραηφηεηα.  
 18.    Παξαίηεζε. 
 19.    Αθππεξέηεζε.  
 20.   Ηκεξνκελία γέλλεζεο.  
 21.   Καηάξγεζε ζέζεσλ.  



ΜΔΡΟ ΙΙΙ ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 22.   Μηζζνδνζία. 
 23.  Απνιαβέο, ηηκαξηζκηθφ επίδνκα, δέθαηνο ηξίηνο κηζζφο θαη επίδνκα παξαζηάζεσο.  
 24.   Καηαβνιή απνιαβψλ.  
 25.   Ιαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.  
 26.   Άδεηα απνπζίαο.  
 

ΜΔΡΟ IV ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
 27.   Θεκειηψδε θαζήθνληα ππαιιήισλ.  
 28.   Γηαγσγή.  
 29.   Υξφλνο εξγαζίαο ππαιιήισλ.  
 30.   Απνπζία ρσξίο άδεηα ή παξάιεηςε εθηέιεζεο θαζεθφλησλ.  
 31.   Γεκφζηεο αξγίεο.  
 32.   Απφξξεην.  
 33.   Παξνρή ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ ζπκβνπιψλ. 
 34.   Απαγφξεπζε απνδνρήο ακνηβήο, πξνκήζεηαο θαη άιισλ σθειεκάησλ. 
 35.   Απφθηεζε ηδηνθηεζίαο.  
 36.   Διεπζεξία έθθξαζεο γλψκεο.  
 37.   Τπνρξέσζε αλαθνξάο πξάμεσλ δηαθζνξάο ή δσξνδνθίαο.  
 38.   χλαςε ρξένπο ζε βάξνο ηεο Αξρήο.  
 39.   Ιδησηηθή απαζρφιεζε.  
 40.   Αζηηθή επζχλε. 
 41.   Πνιηηηθά δηθαηψκαηα.  
 42.   πλδηθαιηζηηθφ δηθαίσκα. 

ΜΔΡΟ V ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ 
 
 43.   Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα.  
 44.   Απαγφξεπζε πεηζαξρηθήο δίσμεο γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα.  
 45.   Δπηβνιή πνηλήο γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα. 
 46.   Λήμε πεηζαξρηθήο επζχλεο.  
 47.   Πνηληθή δίσμε.  
 48.   Πεηζαξρηθή δίσμε.  
 49.   Καηαδίθε γηα νξηζκέλα πνηληθά αδηθήκαηα.  
 50.   Πεηζαξρηθέο πνηλέο.  
 51.   Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.  
 52.   Γηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Αξρήο.  
 53.   Γηαζεζηκφηεηα.  
 54.   Αδηθήκαηα.  

ΜΔΡΟ VΙ ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 
 
 55.   Απψιεηα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ππαιιήισλ.  
 56.   Πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζίαο. 
 57.   Έθδνζε νδεγηψλ θαη εγθπθιίσλ. 
 58.   Γεληθέο δηαηάμεηο. 
 59.   Γηαλνκή θαλνληζκψλ.  

ΠΙΝΑΚE 
ΜΔΡΟ Ι 
ΜΔΡΟ ΙΙ 
ΜΔΡΟ ΙΙΙ 
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Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 247/2017 
Απ. 5029, 21.7.2017    

Απιθμόρ 247 
 
Οι πεπί Δθνικήρ Απσήρ  Σηοισημάηων (Όποι Υπηπεζίαρ Υπαλλήλων) Κανονιζμοί ηος 2017, οι οποίοι 

εκδόθηκαν από ηο Υποςπγικό Σςμβούλιο δςνάμει ηων άπθπων 11 και 90 ηων πεπί Σηοισημάηων Νόμων, αθού 
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων 
Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012  

___________________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 11 θαη 90 
 

 
106(Ι) ηνπ 2012 
108(I) ηνπ 2012  
212(I) ηνπ 2012. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη απφ ηα άξζξα 11 θαη 90 
ησλ πεξί ηνηρεκάησλ Νφκσλ, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

ΜΔΡΟ Ι - ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ-ΔΡΜΗΝΔΙΑ 
 

πλνπηηθφο ηίηινο. 1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δζληθήο Αξρήο  ηνηρεκάησλ (Όξνη 
Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) Καλνληζκνί ηνπ 2017. 

    
Δξκελεία. 2.-(1)  ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 
    
 «άκεζα πξντζηάκελνο» ζεκαίλεη ηνλ ππάιιειν ν νπνίνο επνπηεχεη ηνλ αμηνινγνχκελν ππάιιειν 

θαη θαηέρεη ζέζε ηεξαξρηθά ςειφηεξε απφ απηφλ θαη ν νπνίνο ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έρεη 
άκεζε γλψζε ηεο εξγαζίαο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππάιιεινπ θαη κπνξεί λα εθθέξεη ππεχζπλε θαη 
έγθπξε γλψκε γηα ηελ ππεξεζηαθή απφδνζε θαη ηηο ηθαλφηεηεο απηνχ:  

    Ννείηαη φηη, άκεζα πξντζηάκελνο κπνξεί λα είλαη θαη ν Πξφεδξνο ηεο Αξρήο· 

 «αλαβνιή πξνζαχμεζεο» ζεκαίλεη ηελ αλαβνιή ηεο εκεξνκελίαο θαηά ηελ νπνία ε επφκελε 
πξνζαχμεζε είλαη πιεξσηέα θαη πεξηιακβάλεη ηηο αληίζηνηρεο αλαβνιέο ζηα επφκελα ρξφληα· 

  
 «Αξρή» ζεκαίλεη ηελ Δζληθή Αξρή ηνηρεκάησλ· 
    
 «δηαθνπή πξνζαχμεζεο» ζεκαίλεη ηε κε πιεξσκή ηεο πξνζαχμεζεο γηα νξηζκέλν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, ρσξίο κεηαβνιή ηεο εκεξνκελίαο ρνξήγεζεο ηεο πξνζαχμεζεο· 
    
 «ζέζε» ζεκαίλεη κφληκε ζέζε ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο· 

 
 «ηαηξηθφ ζπκβνχιην» ζεκαίλεη ζπκβνχιην απνηεινχκελν απφ ηαηξνχο, ην νπνίν νξίδεηαη απφ ηελ 

Αξρή· 
 

 «ηαηξφο» ζεκαίλεη ηνλ ηαηξφ ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ηελ Αξρή· 
 

 «θαηαθξάηεζε πξνζαχμεζεο» ζεκαίλεη ηελ θαζπζηέξεζε ηεο ρνξήγεζεο κίαο πξνζαχμεζεο γηα 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα· 
 

 «θξάηνο κέινο» ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πεξηιακβάλεη ηα θξάηε κέιε 
πνπ απνηεινχλ ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν θαη ηελ 
Διβεηία· 
 

106(Ι) ηνπ 2012 
108(I) ηνπ 2012  
212(I) ηνπ 2012. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηνηρεκάησλ Νφκν· 

 «Πξφεδξνο» ζεκαίλεη ηνλ Πξφεδξν ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ· 
 

 «Πξντζηάκελνο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ» ζεκαίλεη ηνλ ππεχζπλν ιεηηνπξγφ φισλ ησλ 
Μνλάδσλ ηεο Αξρήο ή ηε ειιείςεη, ή ζηελ απνπζία απηνχ, ηνλ Πξφεδξν ηεο Δζληθήο Αξρήο 
ηνηρεκάησλ· 
 

 «πξνυπνινγηζκφο» ζεκαίλεη ηνλ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 9 ηνπ Νφκνπ εηήζην 
πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο· 
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 «πξνζαχμεζε» ζεκαίλεη ηελ θαηά θαζνξηζκέλν πνζφ αχμεζε ηνπ κηζζνχ ππαιιήινπ, ν νπνίνο 
ρνξεγείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ππεξεζίαο ηνπ θαη ππφ θαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, κέρξη 
λα θζάζεη ζην αλψηαην φξην ηεο Κιίκαθαο ηεο ζέζεο ηνπ· 

  
 «πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ Υψξν» ζεκαίλεη ηε πκθσλία γηα ηνλ Δπξσπατθφ 

Οηθνλνκηθφ Υψξν πνπ ππνγξάθεθε ζην Οπφξην ζηηο 2 Μαΐνπ 1992· 
 

 «ππάιιεινο» ζεκαίλεη άηνκν ην νπνίν θαηέρεη ζέζε ζηελ Αξρή είηε κφληκα, είηε πξνζσξηλά κε 
ζχκβαζε, είηε αλαπιεξσκαηηθά. 

    
      (2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη δελ νξίδνληαη δηαθνξεηηθά ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο έρνπλ 

ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη  απφ ηνλ Νφκν. 
  
Πεδίν εθαξκνγήο. 3. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο. 
  

ΜΔΡΟ ΙΙ - ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΑΡΥΗ 
     ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΔ, ΜΔΣΑΘΔΔΙ, ΠΑΡΑΙΣΗΔΙ  

ΚΑΙ ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔΙ 
Δξκελεία. 4.  Γηα ζθνπνχο ηνπ Μέξνπο απηνχ, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα – 

 «δηνξηζκφο» ζεκαίλεη ηελ παξαρψξεζε κφληκεο ζέζεο ζε πξφζσπν ην νπνίν δελ είλαη ππάιιεινο 
ηεο Αξρήο ή ηελ παξαρψξεζε ζε ππάιιειν ζέζεο άιιεο απφ απηή πνπ θαηέρεη κφληκα θαη ε 
νπνία δελ απνηειεί πξναγσγή. 

  
 «πξναγσγή» ζεκαίλεη αιιαγή ζηε κφvηκε θαηάζηαζε ππαιιήιoπ, ε νπνία ζπvεπάγεηαη αχμεζε 

ζηεv ακoηβή ηoπ ή ηεv έvηαμή ηoπ ζε αvψηεξo βαζκφ ηεο ππεξεζίαο ή ζε κηζζoδoηηθή Κιίκαθα κε 
ςειφηεξo αvψηαηo φξηo, είηε ε ακoηβή ηoπ ππαιιήιoπ απμάvεηαη ακέζσο κε απηή ηεv αιιαγή είηε 
φρη: 

 
   Ννείηαη φηη, νη νξηζκνί «δηνξίδσ» θαη «πξνάγσ» εξκελεχνληαη αλάινγα σο νη αλσηέξσ νξηζκνί 
«δηνξηζκφο» θαη «πξναγσγή» αληηζηνίρσο. 

  
Θέζεηο. 5.-(1)  Μφληκε ζέζε δεκηνπξγείηαη κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 
  
      (2) Ο αξηζκφο, ν ηίηινο ησλ ζέζεσλ θαη νη κηζζνινγηθέο ηνπο Κιίκαθεο θαζνξίδνληαη εθάζηνηε 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 
  
ρέδηα ππεξεζίαο. 6. Σα γεληθά θαζήθνληα θαη νη επζχλεο θάζε ζέζεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα θαηνρή 

απηήο θαζνξίδνληαη ζε ζρέδηα ππεξεζίαο πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηελ Αξρή θαη εγθξίλνληαη απφ ην 
Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ. 

  
Καηεγνξίεο ζέζεσλ. 7.-(1)  Γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο, νη ζέζεηο ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 
   
  (α) Θέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δηνξίδνληαη πξφζσπα ηα νπνία δελ είλαη 

ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο ή είλαη ζηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο θαη ησλ νπνίσλ ε πξάμε 
δηνξηζκνχ δελ απνηειεί πξναγσγή. 

 
(β) Θέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πιεξψλνληαη κε δηνξηζκφ 

πξνζψπνπ πνπ δελ ππεξεηεί ζηελ Αξρή, ή κε ην δηνξηζκφ ή πξναγσγή ππαιιήινπ πνπ 
ππεξεηεί ζε απηή. 

(γ) Θέζεηο πξναγσγήο, ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα πξνάγνληαη ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ ζηελ 
Αξρή ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ζέζε ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ ή ηκήκαηνο ηεο Αξρήο, αλάινγα 
κε ηελ πεξίπησζε. 

  
      (2)  Η θαηεγνξία θάζε ζέζεο νξίδεηαη ζην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο. 
    
Γηαδηθαζία πιήξσζεο 
θελψλ ζέζεσλ. 

8.-(1) Κελή ζέζε πξψηνπ δηνξηζκνχ ή πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, πξνθεξχζζεηαη κε 
δεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα πξνζφληα, ηα 
θαζήθνληα, νη επζχλεο, ε κηζζνδνζία ηεο ζέζεο θαη ε πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ. 

 
     (2) Οη ζέζεηο πξναγσγήο δελ δεκνζηεχνληαη, αιιά πιεξνχληαη κε ηελ πξναγσγή ππαιιήισλ 
πνπ ππεξεηνχλ ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ζέζε, ηεο ίδηαο δνκήο ζέζεσλ ηεο Αξρήο. 

  
Σξφπνο πιήξσζεο 
κνλίκσλ ζέζεσλ. 

9.  Μφληκε ζέζε πιεξνχηαη είηε κφληκα, είηε πξνζσξηλά κε ζχκβαζε, είηε αλαπιεξσκαηηθά. 
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Πξνζφληα πξνο 
δηνξηζκφ. 

10.  ηελ Αξρή δηνξίδεηαη πξφζσπν ην νπνίν-  
 

  (α) θαηέρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο, γηα ηε 
ζπγθεθξηκέλε ζέζε· 

 
  (β) έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά (17) ρξφλσλ θαη, λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα 

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

 
  (γ) δελ έρεη θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα· 

 
  (δ) δελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία, ή 

νπνηαλδήπνηε ππεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή άιινπ θξάηνπο 
κέινπο ή νξγαληζκνχ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηελ Αξρή εμαηηίαο δηάπξαμεο πεηζαξρηθνχ 
παξαπηψκαηνο απφ απηφ· 

   
  (ε) είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, λννπκέλνπ φηη δελ 

πξφθεηηαη γηα ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο 
εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο φπσο θαζνξίδεηαη 
απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην·  

   
  (ζη) παξνπζηάζεη πηζηνπνηεηηθφ πγείαο πνπ λα βεβαηψλεη φηη είλαη θαηάιιειν απφ πιεπξάο 

πγείαο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, χζηεξα απφ γεληθέο ηαηξηθέο εμεηάζεηο: 
 

     Ννείηαη φηη, ε Αξρή κπνξεί λα πξνβαίλεη ζε πξφζιεςε πξνζψπνπ κε ζχκβαζε γηα 
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ 
θξάηνπο κέινπο, εθφζνλ κε ηελ πξφζιεςε ηνπ θξίλεηαη απφ ηελ Αξρή φηη 
εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί ηεο. 

   
Γηαδηθαζία γηα ηεv 
πιήξσζε ζέζεσv 
πξψηoπ δηoξηζκoχ  
θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ 
θαη πξναγσγήο. 

11.-(1) Κελέο ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο πιεξνχληαη 
θαηφπηλ πξνθήξπμεο πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 
 

 
 
 

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

106(Ι) ηνπ 2008. 

     (2) Η δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο πεξηιακβάλεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαη θαζνξίδεη 
ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.  

 
     (3) Η πιήξσζε ζέζεσλ εηζδνρήο κέρξη ηελ Κιίκαθα Α8 δηέπεηαη απφ ηνλ πεξί Αμηνιφγεζεο 
Τπνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία  Νφκν. 

      (4) Γηα ζέζεηο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα δηνξηζκφ 
ζηε Γεκφζηα  Τπεξεζία  Νφκνπ, ηζρχνπλ νη δηαδηθαζίεο ησλ παξαγξάθσλ (5) έσο (11):  

 
     (5) Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή αηηήζεσλ, ε Αξρή εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ, 
απνθαζίδεη φπσο νη ππνςήθηνη ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ή θαη ζηηο δπν, 
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο· ηα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο 
εμέηαζεο,  δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 
Αξρήο: 

 
Ννείηαη φηη, νη ππνςήθηνη ζέζεο δχλαηαη λα ππνβιεζνχλ ζε θνηλή γξαπηή εμέηαζε κε 

ππνςεθίνπο άιισλ ζέζεσλ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Αξρή, θαηά ην ρξφλν πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα δηεμαγσγή 
γξαπηήο εμέηαζεο, δχλαηαη λα θαζνξίδεη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ζε ηέηνηα 
πεξίπησζε νη απνηπρφληεο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο:  

Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Αξρή απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηφζν 
πξνθνξηθήο φζν θαη γξαπηήο εμέηαζεο, θαηά ηελ ίδηα εκεξνκελία απνθαζίδεη θαη ηε βαξχηεηα ηελ 
νπνία ζα απνδψζεη ζηελ θάζε εμέηαζε· ε βαξχηεηα πνπ ζα απνδνζεί ζηε γξαπηή εμέηαζε ζε 
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ εμήληα ηνηο εθαηφλ (60%) ηεο ζπλνιηθήο 
βαζκνινγίαο.  

  
      (6)  Η Αξρή δχλαηαη λα αλαζέζεη ζε θξαηηθφ ή ηδησηηθφ  νξγαληζκφ ηελ εηνηκαζία ησλ ζεκάησλ 

θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηεο γξαπηήο εμέηαζεο. 
  
      (7) ε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή πξνθνξηθήο εμέηαζεο, θαιεί ζηελ 

εμέηαζε ηεηξαπιάζην αξηζκφ ππνςεθίσλ ηνπ αξηζκνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί 
ή δεκηνπξγεζεί ή θελσζεί κέρξη ηελ εκεξνκελία πξφζθιεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πξνθνξηθή 
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εμέηαζε, κε βάζε ηε ζεηξά θαηάηαμήο ηνπο ζηε γξαπηή εμέηαζε ζε πεξίπησζε πνπ απηή δηεμαρζεί, 
ελψ ζε πεξίπησζε πνπ δε δηεμαρζεί ηέηνηα εμέηαζε θαιεί ζε πξνθνξηθή εμέηαζε φινπο ηνπο 
ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ ηα απαξαίηεηα πξνζφληα. 

  
      (8) Η γεvηθή εvηχπσζε ηεο Αξρήο φζoλ αθoξά ζηεv απφδoζε ησv ππoςεθίσv ζε πξoθoξηθή 

εμέηαζε θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά θαη είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε. 
      (9) Η Αξρή, αθoχ ιάβεη ππφςε ηα απoηειέζκαηα ηεο γξαπηήο θαη/ή πξoθoξηθήο εμέηαζεο ησv 

ππνςεθίσλ, αvάιoγα κε ηo ηη έρεη δηεμαρζεί, ηα πξoζφvηα ησv ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηα 
θαζήθovηα ηεο ζέζεο, ην πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ εηήζησλ 
ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη ππαιιήινη ηεο Αξρήο, θαζψο επίζεο θαη ηα 
ππφιoηπα ζηoηρεία ησv αηηήζεσv, θαηαξηίδεη αηηηoιoγεκέvε έθζεζε γηα φιoπο ηoπο ππoςεθίoπο θαη 
εηνηκάδεη θαηάινγν ησλ, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο, θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ: 

Ννείηαη φηη, ε Αξρή νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο 
ησλ αηηήζεσλ θαη έαλ απηφ δελ θαηαζηεί δπλαηφλ ηεθκεξηψλεη ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηε κε 
ηήξεζε ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ ησλ ηξηψλ (3) κελψλ. 

      (10) Μεηά ηov θαηαξηηζκφ ηoπ θαηαιφγoπ φιεο oη ζέζεηο πoπ έρoπv δεκoζηεπηεί ή 
oπoηεζδήπoηε άιιεο ζέζεηο κε ηov ίδηo ηίηιo νη oπoίεο ζα θεvσζoχv ή ζα δεκηoπξγεζoχv κέρξη ηo 
ηέιoο ηoπ έηoπο ζα πιεξoχvηαη απφ απηφv: 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θέλσζεο ζέζεο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ 
ηελ εκεξνκελία πιήξσζήο ηεο, ε ζέζε πνπ παξακέλεη θελή πιεξνχηαη απφ ηνλ ηειηθφ θαηάινγν 
ησλ ππνςεθίσλ: 

 Νoείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Αξρή κπoξεί vα κεv επηιέμεη θαvέvα απφ ηoπο ππoςεθίoπο, έαλ θαηά 
ηεv θξίζε ηεο θαvέvαο δεv πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηoξηζκφ ή πξoαγσγή. 

  
      (11) Καvέvα πξφζσπν δε δηoξίδεηαη ή πξoάγεηαη ζε ζέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξψηoπ 

Γηoξηζκoχ θαη Πξoαγσγήο, εθηφο έαλ- 
  
  (α)  θαηέρεη ηα πξoζφvηα πoπ πξoβιέπovηαη ζηo ζρέδηo ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε απηή θαηά ηε 

ιήμε ηεο πξoζεζκίαο ππoβoιήο ησv αηηήζεσv θαη θαηά ηo ρξφvo πoπ ιακβάvεηαη ε 
απφθαζε∙ 

   
  (β)  ηθαvoπoηεί ηηο πξoυπoζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 14 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εάλ ν 

ππνςήθηνο είλαη ππάιιεινο· 
   
  (γ)  ηθαvoπoηεί ηηο πξoυπoζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 10 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εάλ ν 

ππνςήθηνο δελ είλαη ππάιιεινο. 
  
Πξναγσγέο. 12.-(1) Τπάιιεινο πξνάγεηαη ζε αλψηεξε ζέζε εάλ- 
  
   (α) ππάξρεη θελή ηέηνηα ζέζε: 

 
   Ννείηαη φηη, κία ζέζε πξναγσγήο κπνξεί λα πιεξσζεί πξηλ απηή θελσζεί, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν θάηνρνο ηεο βξίζθεηαη κε άδεηα αθππεξέηεζεο. 
   
   (β) θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο θαηά ην 

ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη απφθαζε απφ ηελ Αξρή γηα πιήξσζε ηεο ζέζεο θαη θαηά 
ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε πξναγσγήο. 

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

παξάπησκα ζνβαξήο θχζεο. 
   
   (δ) ζηηο ππεξεζηαθέο ηνπ εθζέζεηο ησλ ηειεπηαίσλ δχν (2) εηψλ δελ ππάξρεη αλαθνξά 

φηη είλαη αθαηάιιεινο γηα πξναγσγή: 
   
   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, φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην εθηφο εάλ είλαη πνιίηεο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 

  
      (2)  Οη ππάιιεινη θξίλνληαη γηα πξναγσγή κε βάζε ηελ αμία, ηα πξνζφληα θαη ηελ αξραηφηεηά 

ηνπο. 
  
      (3) Η Αξρή θαηά ηε ιήςε απφθαζεο γηα πξναγσγή ιακβάλεη δεφλησο ππφςε ην πεξηερφκελν 

ησλ πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ εηήζησλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ 
ππνςεθίσλ, ηελ αηηηνινγεκέλε ζχζηαζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ ή 
πξνθεηκέλνπ γηα ηελ πιήξσζε ηεο ζέζεο Πξντζηάκελνπ Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ, ηνπ 
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Πξνέδξνπ θαη ηελ εληχπσζε πνπ απνθφκηζε ε ίδηα γηα ηνπο ππνςεθίνπο θαηά ηελ πξνθνξηθή 
εμέηαζε, εάλ απηή δηεμήρζε. 

  
Μφvηκoη δηoξηζκoί θαη 
πξoαγσγέο. 

13.-(1)  Μφληκνο δηoξηζκφο ή πξoαγσγή πξαγκαηνπνηείηαη κε γξαπηή πξoζθoξά απφ ηεv Αξρή 
πξoο ηo πξφζσπo ηo oπoίo επηιέγεηαη γηα δηoξηζκφ ή πξoαγσγή, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε θαη 
ηε γξαπηή απoδoρή εθ κέξνπο ηνπ πξνζψπνπ. 

  
      (2) Η πξνζθνξά αλαθέξεη ηελ ακνηβή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ππεξεζίαο ηεο ζέζεο θαη 

θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο πξναγσγήο. 
  
      (3) ε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ επηιέγεθε γηα δηνξηζκφ ή πξναγσγή δειψζεη φηη δελ 

απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά πνπ ηνπ έγηλε ή ε έθζεζε ηνπ ηαηξηθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ ηνλ εμέηαζε δελ 
είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ην ζέκα εμεηάδεηαη εθ λένπ απφ ηελ Αξρή, ε νπνία πξνβαίλεη ζε λέα 
πξνζθνξά δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
 
 
   
 

     (4) Οη κφvηκoη δηoξηζκoί θαη oη πξoαγσγέο δεκoζηεχovηαη ηo ηαρχηεξo δπλαηφ ζηεv Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο, αιιά φρη αξγφηεξα ησλ ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηεv 
εκεξνκελία απoδoρήο ηεο πξoζθoξάο. 

Γηνξηζκφο επί 
δνθηκαζία. 

14.-(1) Γηνξηζκφο ζε κφληκε ζέζε γίλεηαη επί δνθηκαζία γηα δηεηή ρξνληθή πεξίνδν: 
 

Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ππάιιεινο δηνξηζηεί επί δνθηκαζία ζε κφληκε ζέζε 
χζηεξα απφ επδφθηκε ππεξεζία κε ζχκβαζε ζηε ζέζε απηή κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη ε ππεξεζία ήηαλ 
δηάξθεηαο δχν (2) ή πεξηζζφηεξσλ εηψλ, ε Αξρή κπνξεί λα κελ απαηηήζεη ρξνληθή πεξίνδν 
δνθηκαζίαο, εθηφο εάλ γηα ηελ επηθχξσζε δηνξηζκνχ ζηε ζέζε απαηηείηαη απφ ην νηθείν ζρέδην 
ππεξεζίαο ε απφθηεζε νπνησλδήπνηε πξνζφλησλ ηα νπνία ν ππάιιεινο δελ θαηέρεη: 
  

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Αξρή κπνξεί λα κεηψζεη αλάινγα ηε ρξνληθή πεξίνδν δνθηκαζίαο - 
    
  (α)  ζηελ πεξίπησζε ππαιιήινπ πνπ πξφθεηηαη λα αθππεξεηήζεη πξηλ ηελ παξέιεπζε ηεο 

δηεηνχο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο, εάλ απηφο θξίλεηαη θαηάιιεινο∙ θαη 
    
  (β)  ζηελ πεξίπησζε ππαιιήινπ πνπ ππεξέηεζε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κέξνο ηεο 

δηεηνχο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο ζε άιιε ζέζε ηεο Αξρήο. 
    
      (2) Ο δηoξηζκφο ππαιιήιoπ πoπ ππεξεηεί επί δoθηκαζία δχλαηαη vα ηεξκαηηζηεί oπoηαδήπoηε 

ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο, αθνχ πξνεγνπκέλσο δoζεί ζηov 
ππάιιειo εηδoπoίεζε ηεο πξφζεζεο γηα ηεξκαηηζκφ πoπ vα πεξηέρεη ηoπο ιφγoπο θαη ε νπνία ηov 
θαιεί vα πξoβεί ζε oπoηεζδήπoηε παξαζηάζεηο επηζπκεί εvαvηίov ηoπ ηεξκαηηζκoχ ηoπ δηoξηζκoχ· 
κε βάζε ηηο παξαζηάζεηο πoπ ζα εμεηάζεη ε Αξρή δχλαηαη είηε vα ηεξκαηίζεη ηo δηoξηζκφ είηε, 
ηεξνχκελήο ηεο παξαγξάθνπ 3, vα παξαηείvεη ηε ρξovηθή πεξίoδo δoθηκαζίαο γηα ρξovηθή πεξίoδo 
κέρξη αθφκα έvα ρξφvo, φπσο ε Αξρή θξίvεη γηα θάζε πεξίπησζε· νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 
απηήο εθαξκφδovηαη ζε θάζε πεξίoδo δoθηκαζίαο πoπ παξαηάζεθε: 
 

Νoείηαη φηη, o ζπvoιηθφο ρξφvoο παξάηαζεο ηεο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο δεv κπoξεί ζε θακηά 
πεξίπησζε vα ππεξβαίvεη ηα ηξία (3) ρξφληα. 

  
      (3)  Μέζα ζε έvα κήvα απφ ηε ιήμε ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο ε Αξρή απoθαζίδεη θαηά 

πφζo δηoξηζκφο ππαιιήιoπ πoπ ππεξεηεί επί δoθηκαζία ζα επηθπξσζεί, παξαηαζεί ή ηεξκαηηζηεί· 
εάλ o δηoξηζκφο επηθπξσζεί ή ηεξκαηηζηεί, ζρεηηθή εηδoπoίεζε δεκoζηεχεηαη ζηεv Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Γεκoθξαηίαο.  

    
Αλαπιήξσζε ζέζεο. 15.-(1)  ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηαδήπνηε ιφγν θελνχηαη αλψηεξε ζέζε ή ν θάηνρνο ηεο 

απνπζηάδεη κε άδεηα ή δελ κπνξεί λα εθηειέζεη ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ε Αξρή δχλαηαη λα 
αλαζέζεη ζε άιιν πξφζσπν ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ζέζεο αλαπιεξσκαηηθά πξνο ηα 
θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 

  
      (2) Τπάιιεινο ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη ε αλαπιεξσκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ άιιεο 

ζέζεο, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1), ιακβάλεη ην ζρεηηθφ επίδνκα γηα ηελ αλαπιεξσκαηηθή αλάζεζε. 
  
Τπεξεζηαθέο εθζέζεηο. 16.-(1)  Οη ππεξεζηαθέο εθζέζεηο ησλ  ππαιιήισλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ηελ απφδνζε ησλ 

ππαιιήισλ γηα ην πξνεγνχκελν έηνο εηνηκάδνληαη εληφο ηνπ πξψηνπ ηξηκήλνπ ηνπ ηξέρνληνο 
έηνπο, ζπληάζζνληαη πάλσ ζε εηδηθφ έληππν ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ νκάδα αμηνιφγεζεο ε 
νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν, ηνλ Πξντζηάκελν Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ, 
εάλ είλαη δηαθνξεηηθφ πξφζσπν απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν θαη ηνλ Πξφεδξν θαη πξνθεηκέλνπ γηα 
ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Πξντζηάκελνπ Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ, απφ ηνλ Πξφεδξν.   
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      (2) ε πεξίπησζε πνπ ε εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ (1), είλαη πξαθηηθά αδχλαηε ε ππεξεζηαθή 
έθζεζε ζπληάζζεηαη απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν ηνπ ππαιιήινπ. 
 

     (3) Ο άκεζα πξντζηάκελνο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ εηνηκάδεη πξνζρέδην αμηνιφγεζεο 
ην νπνίν ζπδεηείηαη απφ ηελ νκάδα αμηνιφγεζεο,  ηεο νπνίαο πξνεδξεχεη ην κέινο πνπ είλαη 
ηεξαξρηθά αλψηεξν θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία· ζε πεξίπησζε πνπ δε 
ζρεκαηίδεηαη πιεηνςεθία ππεξηζρχεη ε άπνςε ηνπ ηεξαξρηθά αλσηέξνπ· ην κέινο ή ηα κέιε ηα 
νπνία δηαθσλνχλ κε ηελ απφθαζε κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ ηνπο ιφγνπο δηαθσλίαο ηνπο ζε 
θαηάιιειν κέξνο ηεο έθζεζεο.  

 
      (4) ε πεξίπησζε πνπ ν άκεζα πξντζηάκελνο ηνπ αμηνινγνχκελνπ ππαιιήινπ αθππεξεηήζεη ή 

κεηαθηλεζεί θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ ρξφλνπ, εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη πξνζρέδην αμηνιφγεζεο 
ζε εηδηθφ έληππν γηα λα ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ππαιιήινπ. 

 
      (5) Οη ππεξεζηαθέο εθζέζεηο ησλ ππαιιήισλ πνπ ηεινχλ επί δνθηκαζία ζπληάζζνληαη θάζε έμη 

(6) κήλεο ζε εηδηθφ έληππν κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο νη εηήζηεο ππεξεζηαθέο εθζέζεηο. 
 

      (6) Δάλ ππάξρεη πξφζεζε λα δηαηππσζνχλ ζηελ ππεξεζηαθή έθζεζε νπνηαδήπνηε δπζκελή 
ζρφιηα, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ ππάιιειν γηα αθξφαζε θαη ππνβνιή παξαζηάζεσλ πξνηνχ 
ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε. 
 

      (7) Η ππεξεζηαθή έθζεζε κεηά ηε ζχληαμή ηεο θνηλνπνηείηαη πξνο ηνλ ππάιιειν ηνλ νπνίν 
αθνξά απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηνπ θαη αθνινχζσο ππνβάιιεηαη ζηελ Αξρή. 

    
      (8) Γελ κεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ππαιιήινπ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ 

αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ: 

Ννείηαη φηη, εάλ ιφγσ ηνπ θσιχκαηνο ηεο ζπγγέλεηαο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε ζχληαμε 
ππεξεζηαθήο έθζεζεο ππαιιήινπ, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δελ εθαξκφδνληαη· ζε 
ηέηνηα πεξίπησζε ζεκεηψλεηαη ε χπαξμε ηεο ζπγγέλεηαο ζηελ ππεξεζηαθή έθζεζε. 
 

      (9) Η Αξρή κε απφθαζή ηεο δχλαηαη λα θαζνξίζεη νπνηνδήπνηε ζέκα ζε ζρέζε κε ππεξεζηαθέο 
εθζέζεηο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ, ην νπνίν δελ πξνβιέπεηαη ζηνπο παξφληεο 
Καλνληζκνχο. 

 
Αξραηφηεηα. 17.-(1)  Η αξραηφηεηα κεηαμχ ππαιιήισλ πνπ θαηέρνπλ ηελ ίδηα κφληκε ζέζε ηεο ίδηαο ζέζεο είηε 

κφληκα, είηε πξνζσξηλά κε ζχκβαζε είηε αλαπιεξσκαηηθά, θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηεο 
ηζρχνο ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο πξναγσγήο ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, 
αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηνρήο ηεο. 

 
      (2) ε πεξίπησζε ηαπηφρξνλνπ δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηεο ίδηαο 

ζέζεο, 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 ή 
πξναγσγψλ ηνπο ζηηο παξνχζεο ζέζεηο ηνπο αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαηνρήο ηνπο, ή εάλ νη 
εκεξνκελίεο είλαη ίδηεο, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε αξραηφηεηά ηνπο. 

 
      (4) Η αξραηφηεηα κεηαμχ 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 ηεο ίδηαο ζέζεο ή δηαθνξεηηθήο 
ζέζεο κε ηνπο ίδηνπο κηζζνδνηηθνχο φξνπο, ν κηζζφο θαη ν ηίηινο ηεο νπνίαο ή ησλ νπνίσλ 
άιιαμαλ σο ζπλέπεηα αλαζεψξεζεο κηζζψλ ή αλαδηνξγάλσζεο θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ακέζσο 
πξηλ ηέηνηαο αλαζεψξεζεο ή αλαδηνξγάλσζεο αξραηφηεηα ησλ ππαιιήισλ. 

 
      (6) Η αξραηφηεηα ππαιιήινπ πνπ επαλαδηνξίζηεθε ζηελ ίδηα ζέζε ηεο ίδηαο ζέζεο χζηεξα απφ 

δηαθνπή ππεξεζίαο θξίλεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
θαη ησλ δηαηάμεσλ θάζε άιινπ Νφκνπ κε βάζε ηελ εκεξνκελία ηζρχνο ηνπ επαλαδηνξηζκνχ. 

 
 (7) ηνλ παξφληα Καλνληζκφ- 

«κηζζνδνηηθνί φξνη» ζεκαίλεη ηνλ πάγην κηζζφ ζέζεο ή πξνθεηκέλνπ πεξί κηζζνδνηηθήο Κιίκαθαο, 
ην αλψηαην ζεκείν ηεο Κιίκαθαο θαη ζε πεξίπησζε Κιίκαθαο ηνπ ηδίνπ αλψηαηνπ ζεκείνπ, ην 
θαηψηαην ζεκείν ηεο Κιίκαθαο θαη πξνθεηκέλνπ πεξί ζπλδπαζκέλσλ κηζζνδνηηθψλ Κιηκάθσλ 
ζέζεο θάπνηαο ζέζεο ην αλψηαην ζεκείν ηεο ςειφηεξεο Κιίκαθαο θάζε ζέζεο θαη ζε πεξίπησζε 
Κιίκαθαο ηνπ ηδίνπ αλσηάηνπ ζεκείνπ, ην θαηψηαην ζεκείν ηεο ρακειφηεξεο Κιίκαθαο θάζε 
ζέζεο. 
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«πξνεγνχκελε αξραηφηεηα» ζεκαίλεη αξραηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ζηε ζέζε απηνί θαηείραλ 
ακέζσο πξηλ ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ θαη εάλ ε αξραηφηεηα απηή είλαη ε ίδηα, ε πξνεγνχκελε 
αξραηφηεηα θξίλεηαη κε ηελ ίδηα κέζνδν, αθνχ εθαξκνζηεί αλαδξνκηθά κέρξη ηνπο πξψηνπο 
δηνξηζκνχο ησλ ππαιιήισλ ζηελ ππεξεζία· ζε πεξίπησζε πνπ ε αξραηφηεηα ζηνπο πξψηνπο 
δηνξηζκνχο είλαη ε ίδηα, ε πξνεγνχκελε αξραηφηεηα θξίλεηαη κε βάζε ηελ ειηθία ησλ ππαιιήισλ. 

    
Παξαίηεζε. 18.-(1) Μφληκνο ππάιιεινο δελ κπνξεί λα παξαηηεζεί απφ ηε ζέζε ηνπ, ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα 

ηεο Αξρήο. 
 
     (2) Τπάιιεινο, ν νπνίνο παξαηηείηαη απφ ηε ζέζε ηνπ ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο, 
ζεσξείηαη φηη απνπζηάδεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ρσξίο άδεηα θαη ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε. 

  
Αθππεξέηεζε. 
 

 

19.-(1) Ωο ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ζεσξείηαη απηή πνπ εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ δεκφζηα 
ππεξεζία. 

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

νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ, ε Αξρή έρεη αξκνδηφηεηα λα απνθαζίδεη κεηά απφ πξφηαζε ηνπ 
Πξνέδξνπ, ηελ αθππεξέηεζε  ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

 
   (α) ε πεξίπησζε πνπ ζπκπιεξψλεηαη ε ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ηνπ 

ππαιιήινπ· 
 

 
   (β) ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αίηεκα αθππεξέηεζεο απφ ππάιιειν ν νπνίνο έρεη 

ζπκπιεξψζεη ηελ ειηθία ησλ πελήληα πέληε (55) εηψλ· 
 

   (γ) κεηά απφ αίηεζε ππαιιήινπ γηα νηθεηνζειή πξφσξε αθππεξέηεζε· 
 

   (δ) γηα ιφγνπο πγείαο· 
 

   (ε) ιφγσ πησρεχζεσο ηνπ ππαιιήινπ· 
 

   (ζη) ζε πεξίπησζε πνπ ε αθππεξέηεζε γίλεηαη κε ζθνπφ λα αλαιάβεη ν ππάιιεινο 
δεκφζην ιεηηνχξγεκα αζπκβίβαζην κε ηε ζέζε πνπ θαηέρεη ή γηα λα δηνξίζηεη ζε 
θξαηηθή ππεξεζία ή ζε άιιν νξγαληζκφ δεκφζηνπ δηθαίνπ ή αξρή ηνπηθήο δηνίθεζεο· 

 
   (δ) ζε πεξίπησζε αλαίηηαο ππεξεζηαθήο αλεπάξθεηαο ή αθαηαιιειφηεηαο ηνπ 

ππαιιήινπ· 
 

   (ε) σο πεηζαξρηθή πνηλή, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 
    
      (3) ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ππνπαξαγξάθσλ (γ), (ζη) θαη (δ), ν Πξφεδξνο πξηλ ππνβάιεη ηελ 

πξφηαζε ηνπ πξνο ηελ Αξρή βεβαηψλεηαη φηη: 
 

   (α) Ο ππάιιεινο δελ έρεη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο έλαληη ηεο Αξρήο ή, εάλ έρεη, ζα ηηο 
εμνθιήζεη· θαη 

 
   (β) δελ εθθξεκεί πεηζαξρηθή ή πνηληθή ππφζεζε ελαληίνλ ηνπ. 

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

ηεο παξαγξάθνπ (2), ιακβάλεηαη αθνχ δνζεί ζηνλ ππάιιειν ε δπλαηφηεηα αθξφαζεο. 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο. 20. Η εκεξνκελία γελλήζεσο ππαιιήινπ απνδεηθλχεηαη κε πξνζθφκηζε επίζεκνπ πηζηνπνηεηηθνχ 
γελλήζεσο πνπ εθδφζεθε απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ έθδνζε ηέηνησλ πηζηνπνηεηηθψλ αξρή. 

  
Καηάξγεζε ζέζεσλ. 21. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ Νφκνπ, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ζέζεο, ν 

θάηνρνο απηήο ζεσξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ηελ θαηέρεη καδί κε φια ηα πξνλφκηα θαη σθειήκαηα 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηή, κέρξηο φηνπ αθππεξεηήζεη ή δηνξηζηεί ή πξναρζεί, είηε ζε ζέζε πνπ 
δεκηνπξγήζεθε, είηε ζε άιιε ζέζε. 

  
ΜΔΡΟ ΙΙΙ -ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

  
Μηζζνδνζία. 22. Η κηζζνδνζία θάζε ζέζεο θαζνξίδεηαη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 
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Απνιαβέο, ηηκαξηζκηθφ 
επίδνκα, δέθαηνο 
ηξίηνο κηζζφο θαη 
επίδνκα 
παξαζηάζεσο. 

23.-(1) Οη απνιαβέο ησλ ππαιιήισλ πεξηιακβάλνπλ ην κηζζφ ηεο ζέζεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 
γεληθή αχμεζε κηζζψλ θαη ηηκαξηζκηθφ επίδνκα. 
 
 

      (2) Υσξίο επεξεαζκφ ηεο παξαγξάθνπ (1), παξαρσξνχληαη ζε ππάιιειν επηδφκαηα, 
απνδεκηψζεηο θαη άιια νηθνλνκηθά σθειήκαηα κε βάζε ηα ηζρχνληα ζηε δεκφζηα ππεξεζία θαη 
θαηαβάιιεηαη δέθαηνο ηξίηνο (13

νο
) κηζζφο. 

  
      (3) ηνλ Πξντζηάκελν Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ  είλαη δπλαηφ λα ρνξεγείηαη επίδνκα 

θηινμελίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο. 
  
Καηαβνιή απνιαβψλ. 24. Η θαηαβνιή ησλ κεληαίσλ απνιαβψλ ησλ ππαιιήισλ ηεο Αξρήο, γίλεηαη ζην ηέινο εθάζηνπ 

κελφο. 
 

Ιαηξν-θαξκαθεπηηθή 
πεξίζαιςε. 

25. Οη ππάιιεινη ηεο Αξρήο απνιακβάλνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, φπσο θαζνξίδεηαη 
απφ ηελ Αξρή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

  
Άδεηα απνπζίαο. 26.-(1) Η Αξρή θαζνξίδεη ην χςνο θαη ηνπο φξνπο κε βάζε ηνπο νπνίνπο παξαρσξείηαη εηήζηα 

άδεηα, αλαξξσηηθή άδεηα θαη άδεηα κεηξφηεηαο, νη νπνίνη είλαη νη αληίζηνηρνη ησλ φξσλ πνπ 
δηέπνπλ ηελ άδεηα πνπ παξαρσξείηαη ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο. 

 
      (2) Άιιε άδεηα ρσξίο απνιαβέο δχλαηαη λα παξαρσξεζεί θαηά ηελ θξίζε ηεο Αξρήο, κε βάζε 

φξνπο θαζνξηδνκέλνπο κε απφθαζε ηεο Αξρήο. 
 

ΜΔΡΟ ΙV - KΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  
 

Θεκειηψδε θαζήθνληα 
ππαιιήισλ. 

27.-(1) Ο ππάιιεινο νθείιεη –  
 

   (α) λα είλαη πηζηφο θαη λα ζέβεηαη ηνλ Νφκν θαη ηνπο Καλνληζκνχο πνπ δηέπνπλ ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο · 
 

   (β) λα εθηειεί πηζηά θαη αλειιηπψο ηα θαζήθνληά ηνπ θαη λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή 
πξνζπάζεηα γηα ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Αξρήο· 
 

   (γ) λα κελ ελεξγεί ή λα ζπκπεξηθέξεηαη θαηά ηξφπν πνπ κπνξεί λα δπζθεκίζεη ηελ 
Αξρή ή ηε ζέζε ηνπ θαη λα θινλίζεη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ πξνο ηελ Αξρή· 
 

   (δ) λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη ηηο ζχκθσλεο πξνο απηέο 
δηνηθεηηθέο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο, λα εθηειεί ηηο λφκηκεο νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη 
απφ ηνπο πξντζηάκελνχο ηνπ θαη λα είλαη ππεχζπλνο γηα ηε λνκηκφηεηα ησλ 
ππεξεζηαθψλ ηνπ ελεξγεηψλ∙ 
 

   (ε) λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα, εππξέπεηα θαη εηιηθξίλεηα· 
 

   (ζη) λα θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε 
ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δίθαην, απξνζσπφιεπην θαη ακεξφιεπην∙ 
 

 (δ) λα κελ αλαιακβάλεη, είηε αηνκηθά είηε σο κέινο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ηελ 
επίιπζε δεηεκάησλ θαη λα κελ ζπκπξάηηεη ζηελ έθδνζε πξάμεσλ εάλ ν ίδηνο ή 
πξφζσπν κε ην νπνίν έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή είλαη ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ 
αγρηζηείαο κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ έρεη πξφδειν ζπκθέξνλ. 
 

      (2) Σα θαζήθνληα ηνπ ππαιιήινπ είλαη ηα θαζνξηζκέλα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ, φπσο 
εθηίζεληαη ζην νηθείν ζρέδην ππεξεζίαο, σο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιια ζπλαθή θαζήθνληα 
δπλαηφ ηνπ αλαηεζνχλ. 

 
Γηαγσγή. 28.-(1)  Η δηαγσγή ππαιιήινπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 

Καλνληζκψλ θαη ζχκθσλα κε νπνηεζδήπνηε εγθπθιίνπο θαη νδεγίεο πνπ εθδίδνληαη απφ θαηξφ ζε 
θαηξφ απφ ηελ Αξρή. 
 

      (2)  Με ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο απνηειεί ιφγν γηα ηε ιήςε 
πεηζαξρηθψλ κέηξσλ. 
 

Υξφλνο εξγαζίαο 
ππαιιήισλ. 

29.-(1)  Οη ππάιιεινη ηεο Αξρήο εξγάδνληαη απφ Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή ηνλ ίδην αξηζκφ σξψλ 
εξγαζίαο αλά εβδνκάδα, φπσο θαη νη ππάιιεινη ζηε δεκφζηα ππεξεζία. 
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     (2) Σν σξάξην θαζνξίδεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Αξρήο, θαη κπνξεί λα 
δηαθνξνπνηείηαη θαηά ππάιιειν ή θαηεγνξία ππαιιήισλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο, 
ρσξίο λα ππεξβαίλεη ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκφ σξψλ εξγαζίαο ηελ εβδνκάδα.  

  
      (3)  Όινη νη ππάιιεινη νθείινπλ λα πξνζέξρνληαη ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ζηηο θαζνξηδφκελεο 

ψξεο εξγαζίαο ηεο Αξρήο. 
  
      (4)  Οη ππάιιεινη δελ πξέπεη λα απνπζηάδνπλ απφ ην ρψξν εξγαζίαο ηνπο κε ζθνπφ λα 

επηιακβάλνληαη ηδησηηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ σξψλ εξγαζίαο, ρσξίο άδεηα ηνπ 
άκεζα πξντζηάκελνχ ηνπο. 

 
Απνπζία ρσξίο άδεηα 
ή παξάιεηςε 
εθηέιεζεο 
θαζεθφλησλ. 
 

30.  Τπάιιεινο ν νπνίνο απνπζηάδεη ρσξίο άδεηα ή ζειεκαηηθά αξλείηαη ή παξαιείπεη λα εθηειέζεη 
ηα θαζήθνληα ηνπ ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε. 

 

Γεκφζηεο αξγίεο. 31.  Η Αξρή ηεξεί σο αξγίεο ηηο εκέξεο πνπ νξίδνληαη σο αξγίεο γηα ηε δεκφζηα ππεξεζία. 
 

Απφξξεην. 32.-(1)  Κάζε γξαπηή ή πξνθνξηθή πιεξνθνξία πνπ ιακβάλεηαη ή απνθηάηαη ή πεξηέξρεηαη ζε 
γλψζε ππαιιήινπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ είλαη εκπηζηεπηηθή θαη δελ 
απνθαιχπηεηαη ή θνηλνπνηείηαη ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλν, παξά κφλν γηα 
ηε δένπζα εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

 
      (2) Η Αξρή δχλαηαη λα απαηηεί απφ φινπο ή απφ νκάδα ππαιιήισλ θαηά ην δηνξηζκφ ή 

νπνηεδήπνηε κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο λα ππνγξάςνπλ δήισζε ηήξεζεο ηνπ απνξξήηνπ, φπσο ε 
Αξρή ήζειε θαζνξίζεη. 

 
      (3) Οη ππάιιεινη ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα, ψζηε λα κελ παξέρεηαη ζε θαλέλα πξφζσπν 

είηε θαηά ηε δηάξθεηα επίζθεςεο ηνπ ζηα γξαθεία απηψλ είηε κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν, 
νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία γηα ππεξεζηαθά έγγξαθα ή λα γίλεηαη δπλαηή ε εμαζθάιηζε απφ ην 
πξφζσπν απηφ πιεξνθνξηψλ γηα ζέκαηα ηα νπνία ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ Αξρή σο 
εκπηζηεπηηθά. 

  
      (4) Σεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv oπoηoπδήπoηε άιιoπ Νφκoπ, ζε πεξίπησζε πνπ επηδoζεί ζε 

ππάιιειo θιήζε γηα vα δψζεη καξηπξία πάvσ ζε ζέκα πoπ αvαθέξεηαη ζηεv εθηέιεζε ησv 
θαζεθφvησv ηoπ ή γηα vα πξoζάμεη επίζεκo έγγξαθo πoπ είvαη ζηε θχιαμή ηoπ, o ππάιιειoο 
αvαθέξεη ηo δήηεκα ζηεv Αξρή γηα ιήςε απφθαζεο θαηά πφζo ε καξηπξία απηή ή ε πξoζαγσγή 
ηoπ δεηoχκεvoπ εγγξάθoπ αvηίθεηηαη πξoο ηo δεκφζηo ζπκθέξov θαη ε Αξρή, αθoχ ζπκβoπιεπζεί 
ην λνκηθφ ηεο ζχκβνπιν, απoθαζίδεη αvάιoγα πάvσ ζηo δήηεκα. 

  
Παξνρή ηερληθψλ θαη 
επηζηεκνληθψλ 
ζπκβνπιψλ. 

33. Γελ επηηξέπεηαη ζε ππάιιειν, θαηά ηελ εθηέιεζε ππεξεζηαθνχ ηνπ θαζήθνληνο, λα παξέρεη 
ηερληθή ή επηζηεκνληθή ζπκβνπιή ζε νπνηνδήπνηε πξφζσπν ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη 
ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Αξρήο ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Αξρήο. 
 

Απαγφξεπζε 
απνδνρήο ακνηβήο, 
πξνκήζεηαο θαη άιισλ 
σθειεκάησλ. 

34.-(1)  Απαγνξεχεηαη ζε ππάιιειν λα δερζεί νπνηαδήπνηε ακνηβή, πξνκήζεηα, δψξν ή άιιν 
πξνζσπηθφ σθέιεκα γηα ππεξεζία πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα θαζήθνληά ηνπ. 
 
     (2) Σεξνχκελσλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν (3), ζε πεξίπησζε πνπ πξνζθεξζεί 
δψξν ζε ππάιιειν θαη ε κε απνδνρή ηνπ ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε ή αληίζεηε πξνο ην δεκφζην 
ζπκθέξνλ, ν ππάιιεινο δέρεηαη ην δψξν, αιιά πιεξνθνξεί ακέζσο ηνλ Πξφεδξν θαη ηνπ δίλεη 
ιεπηνκέξεηεο γηα ηε θχζε θαη ηελ αμία ηνπ δψξνπ. 
 
     (3) Οη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε απνδνρή δψξνπ ζεσξείηαη αλεπηζχκεηε ή αληίζεηε πξνο 
ην δεκφζην ζπκθέξνλ είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ απηφ πξνζθέξεηαη ζε: 

    
   (α) Τπάιιειν πνπ απνζηέιιεηαη γηα εθπξνζψπεζε ηεο Αξρήο ή πνπ ζπκκεηέρεη ζε 

νπνηαδήπνηε επίζεκε απνζηνιή,  
    
   (β) ππάιιειν κε ηελ επθαηξία ηεο αθππεξέηεζεο ηνπ απφ ηελ Αξρή, φπσο νξίδεη εθάζηνηε θαη 

γηα θάζε πεξίπησζε ε Αξρή.  
    
      (4) ε πεξίπησζε πνπ ν Πξφεδξνο πιεξνθνξείηαη ή πεξηέξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπ φηη έρεη 

πξνζθεξζεί δψξν ζε ππάιιειν, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ (3) πην πάλσ, 
ελεξγεί σο αθνινχζσο: 

    
   (α) Δάλ ε αμία ηνπ δψξνπ δελ μεπεξλά ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ 

Αξρή, ππνβάιιεη ζέκα ζηελ Αξρή ε νπνία απνθαζίδεη θαηά πφζν ζα εγθξίλεη ή φρη 
θαηαθξάηεζε θαη ρξήζε ηνπ δψξνπ απφ ηνλ παξαιήπηε,  
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   (β) εάλ ε αμία ηνπ δψξνπ δελ μεπεξλά ην πνζφ πνπ θαζνξίδεη εθάζηνηε ε Αξρή θαη απηή 
δελ εγθξίλεη ηελ θαηαθξάηεζε ηνπ δψξνπ απφ ηνλ παξαιήπηε ή ζε πεξίπησζε πνπ 
απηφ έρεη ρξεκαηηθή αμία πνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ 
ηελ ίδηα, ε Αξρή παξαιακβάλεη ην δψξν έλαληη απνδείμεσο θαη απνθαζίδεη γηα ηνλ 
ηξφπν δηάζεζεο απηνχ.   

    
Απφθηεζε ηδηνθηεζίαο. 
 

35.-(1) Γεv επηηξέπεηαη ζε ππάιιειo ηεο Αξρήο vα απoθηήζεη άκεζα ή έκκεζα oπoηαδήπoηε 
θηvεηή ή αθίvεηε ηδηoθηεζία εθκεηαιιεπφκεvoο ηε ζέζε ηoπ ή vα θαηέρεη ηέηoηα ηδηoθηεζία, ζε 
πεξίπησζε πνπ ηo ζπκθέξov ηoπ ζε απηή ζπγθξoχεηαη κε ηα θαζήθovηα ηoπ. 

  
      (2) Δάλ ππάξμεη εχιoγε ππoςία γηα ππάιιειo σο πξoο ηεv πεγή ησv oηθovoκηθψv ηoπ πφξσv, 

κπoξεί vα δηεμαρζεί έξεπvα θαηά ηov θαζoξηζκέvo ηξφπo γηα εμαθξίβσζε ηεο πξoέιεπζεο ησv 
πφξσv απηψv· εάλ απφ ηεv έξεπvα εμαθξηβσζεί φηη o ππάιιειoο απέθηεζε ηoπο πφξoπο απηoχο 
θάησ απφ ζπvζήθεο πoπ ζπvηζηoχv πoηvηθφ ή πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ε Αξρή πξoβαίvεη ζηε ιήςε 
ησv θαηάιιεισv κέηξσv. 

  
Διεπζεξία έθθξαζεο 
γvψκεο. 
 

36.-(1) Σεξoπκέvσv ησv πξνβιεπφκελσλ ζηελ παξάγξαθν (2), oη ππάιιειoη είvαη ειεχζεξoη vα 
εθθξάδoπv είηε θαη' ηδίαv είηε δεκφζηα κε oκηιίεο, δηαιέμεηο, αvαθoηvψζεηο, κειέηεο ή άξζξα ηε 
γvψκε ηoπο αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πoπ αvάγovηαη ζηεv επηζηήκε, ηεv ηέρvε, ηε ζξεζθεία ή 
δεηήκαηα γεvηθoχ εvδηαθέξovηoο. 

  
      (2) Οη ππάιιειoη δεv κπoξoχv vα δεκoζηεχoπv ή vα κεηαδίδoπv απφ ηεv ηειεφξαζε, ηo 

ξαδηφθσvo ή άιιo κέζo oπoηαδήπoηε χιε ε oπoία αvαθέξεηαη ζηεv άζθεζε ησv θαζεθφvησv 
ηoπο ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα εμαζθαιίζνπλ άδεηα απφ ηελ Αξρή. 
 
     (3) Απαγνξεχεηαη ζε ππάιιειν λα πιεξσζεί γηα νπνηαδήπνηε δεκνζίεπζε ή ζπκκεηνρή ζε 
εθπνκπή ρσξίο ηελ άδεηα ηεο Αξρήο. 

  
Τπνρξέσζε 
αλαθνξάο πξάμεσλ 
δηαθζνξάο ή 
δσξνδνθίαο. 

37. Τπάιιεινο, ν νπνίνο, θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ δηαπηζηψλεη ή έρεη εχινγε 
ππνςία φηη έρεη ηειεζζεί πξάμε δηαθζνξάο ή δσξνδνθίαο απφ άιιν ππάιιειν θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, νθείιεη λα ην αλαθέξεη εγγξάθσο ζηελ Αξρή, παξέρνληαο ηα αλαγθαία 
ζηνηρεία πξνο ππνζηήξημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ. 

  
χλαςε ρξένπο ζε 
βάξνο ηεο Αξρήο. 

38.  Απαγνξεχεηαη ζε ππάιιειν λα ζπλάπηεη ρξένο ζε βάξνο ηεο Αξρήο γηα αγνξά εηδψλ ή λα 
δεκηνπξγεί νπνηαδήπνηε ρξεκαηηθή ππνρξέσζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Αξρήο, ρσξίο πξνεγνχκελε 
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ. 
 

Ιδησηηθή απαζρφιεζε. 39.-(1)  Ο ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνζθέξεη ηελ εξγαζία ηνπ ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν, 
εθφζνλ απηφ απαηηνχλ νη αλάγθεο ηεο Αξρήο. 

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

λα αζρνιείηαη κε νπνηαδήπνηε εξγαζία ή επηρείξεζε εθηφο απφ ηελ εξγαζία ηνπ ζηελ Αξρή: 
 

 Ννείηαη φηη, ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο  ε Αξρή κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ 
Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ δχλαηαη λα ρνξεγήζεη άδεηα ζε  ππάιιειν γηα 
κεξηθή απαζρφιεζε ή πξφζιεςε, κε ηέηνηνπο φξνπο φπσο ζα θαζφξηδε ε Αξρή  θάησ απφ ηηο 
πεξηζηάζεηο θαη εθφζνλ απηφ δελ επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ Αξρή. 

  
       (3) Απαγνξεχεηαη ζε ππάιιειν λα –  
  
   (α) ζπκκεηέρεη ζηε δηνίθεζε νπνηαζδήπνηε εηαηξείαο ή ζπλεηαηξηζκνχ ή άιιεο 

επηρείξεζεο ηδησηηθήο θχζεο· 
 
 (β) θαηέρεη κεηνρέο ή άιιν ζπκθέξνλ ζε νπνηαδήπνηε κε δεκφζηα εηαηξεία ή 

ζπλεηαηξηζκφ ή άιιε επηρείξεζε ηδησηηθήο θχζεο,   

 πάξα κφλν χζηεξα απφ άδεηα ηεο Αξρήο, ε νπνία κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ηέηνηνπο φξνπο φπσο 
θαζνξίδεη ε Αξρή, εθφζνλ ε ρνξήγεζε ηέηνηαο άδεηαο δελ είλαη αζπκβίβαζηε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ. 

      (4) Ο ππάιιεινο δηθαηνχηαη λα απνθηά κεηνρέο δεκφζησλ εηαηξεηψλ ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ θαζνξίδεη ε Αξρή. 
 
     (5)  Κάζε ππάιιεινο νθείιεη φπσο κεηά ην δηνξηζκφ ηνπ ζηελ Αξρή θαη γηα θάζε έηνο λα 
δειψλεη ζηελ Αξρή ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε επέλδπζεο ή ζπκθέξνληνο πνπ ηπρφλ έρεη ζε 
νπνηαδήπνηε εηαηξεία ή ζπλεηαηξηζκφ ή επηρείξεζε ηδησηηθήο θχζεο, νη εξγαζίεο ησλ νπνίσλ 
ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα θαζήθνληά ηνπ. 
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Αζηηθή επζχλε. 40.-(1) Ο ππάιιεινο επζχλεηαη έλαληη ηεο Αξρήο γηα θάζε απψιεηα ή δεκηά πνπ πξνμελείηαη ζηελ 
Αξρή έλεθα αιφγηζηεο, απεξίζθεπηεο ή επηθίλδπλεο πξάμεο ή παξάιεηςήο ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη κπνξεί λα επηβαξπλζεί γηα νιφθιεξν ή κέξνο απηήο θαηφπηλ 
αηηηνινγεκέλεο απφθαζεο ηεο Αξρήο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε Αξρή ιάβεη ηηο απφςεηο λνκηθνχ 
ζπκβνχινπ θαη δψζεη ζηνλ ελδηαθεξφκελν ππάιιειν ην δηθαίσκα πξνεγνχκελεο αθξφαζεο.   

  
      (2)  Ο ππάιιεινο επζχλεηαη επίζεο έλαληη ηεο Αξρήο γηα ηηο απνδεκηψζεηο ηηο νπνίεο ε Αξρή 

θαηέβαιε ζε ηξίηνπο γηα αιφγηζηεο, απεξίζθεπηεο ή επηθίλδπλεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

  
      (3) Η πην πάλσ αμίσζε ηεο Αξρήο γηα απνδεκίσζε έλαληη ησλ ππαιιήισλ ηνπ παξαγξάθεηαη 

κέζα ζε ηξία (3) ρξφληα αθφηνπ επήιζε ε δεκηά ή απψιεηα ζηελ Αξρή ή αθφηνπ ε Αξρή θαηέβαιε 
ηελ απνδεκίσζε ζε ηξίηνπο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

  
Πνιηηηθά δηθαηψκαηα. 41.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, θάζε ππάιιεινο έρεη ην δηθαίσκα 

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. 
 

 
102(Ι) ηνπ 2015. 

     (2) Αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε πνιηηηθά θφκκαηα, ηελ ππνβνιή ππνςεθηφηεηαο γηα εθινγή 
ζε αμίσκα θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα εθαξκφδεηαη ν πεξί ησλ Πνιηηηθψλ Γηθαησκάησλ Γεκφζησλ 
Τπαιιήισλ, Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ, Γεκνηηθψλ Τπαιιήισλ, Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ θαη 
Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκφζηνπ Γηθαίνπ Νφκνο. 

  
πλδηθαιηζηηθφ 
δηθαίσκα. 

42. Κάζε ππάιιεινο είλαη ειεχζεξνο λα αζθεί ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη φια ηα ζπλαθή κε απηή 
δηθαηψκαηα. 

ΜΔΡΟ V - ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ 

    
Πεηζαξρηθά αδηθήκαηα. 43.-(1) Τπάιιεινο ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε - 

   (α) Δάλ έρεη δηαπξάμεη αδίθεκα πνπ αθνξά έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα, 
   
   (β) εάλ έρεη ελεξγήζεη ή έρεη παξαιείςεη λα ελεξγήζεη θαηά ηξφπν ηζνδχλακν κε 

παξάβαζε θαζήθνληνο ή ππνρξέσζήο ηνπ. 
      (2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ν φξνο “θαζήθνλ ή ππνρξέσζε”, πεξηιακβάλεη 

νπνηνδήπνηε θαζήθνλ ή ππνρξέσζε βάζεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή δπλάκεη νπνηαζδήπνηε 
απφθαζεο ηεο Αξρήο ή άιιεο εληνιήο ή νδεγίαο πνπ εθδίδεηαη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

  
Απαγφξεπζε 
πεηζαξρηθήο δίσμεο 
γηα ην ίδην αδίθεκα. 

44. Πεηζαξρηθή δίσμε ελαληίνλ ππάιιεινπ γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα δελ κπνξεί λα αζθεζεί 
εθ λένπ. 
 

Δπηβνιή πνηλήο γηα ην 
ίδην πεηζαξρηθφ 
αδίθεκα. 

45.  Γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ αδίθεκα δελ επηβάιινληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία πεηζαξρηθέο πνηλέο: 
  

Ννείηαη φηη, επίπιεμε ή απζηεξή επίπιεμε κπνξεί λα επηβιεζεί καδί κε θάζε πνηλή πνπ 
νξίδεηαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο (γ), (δ), (ε) θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 50. 

  
Λήμε πεηζαξρηθήο 
επζχλεο. 

46. Ο ππάιιειoο o oπoίoο απέβαιε ηεv ππαιιειηθή ηδηφηεηα κε oπoηoδήπoηε ηξφπo δε δηψθεηαη 
πεηζαξρηθψο, ε πεηζαξρηθή φκσο δηαδηθαζία ε oπoία ηπρφv έρεη αξρίζεη ζπvερίδεηαη θαη κεηά ηε 
ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, κε εμαίξεζε ηεv πεξίπησζε ηoπ ζαvάηoπ. 

  
Πνηληθή δίσμε. 47. ηελ πεξίπησζε πνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε θαηά ππαιιήινπ, θακηά πεηζαξρηθή δίσμε δελ 

επηηξέπεηαη λα αζθεζεί ή λα ζπλερηζηεί γηα ιφγνπο ζρεηηδφκελνπο κε ηελ πνηληθή δίσμε κέρξηο 
φηνπ απηή ηεξκαηηζηεί νξηζηηθά. 

 
Πεηζαξρηθή δίσμε. 48. Τπάιιεινο ν νπνίνο δηψρζεθε γηα πνηληθφ αδίθεκα θαη αζσψζεθε δελ κπνξεί λα δησρζεί 

πεηζαξρηθά γηα ηελ ίδηα θαηεγνξία· κπνξεί φκσο λα δησρζεί γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν 
πξνθχπηεη απφ ηε δηαγσγή ηνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ πνηληθή ππφζεζε, αιιά δελ εγείξεη ην 
ίδην επίδηθν ζέκα, φπσο εθείλν ηεο θαηεγνξίαο θαηά ηελ πνηληθή δίσμε. 
 

Καηαδίθε γηα νξηζκέλα 
πνηληθά αδηθήκαηα. 

49. ε πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο θαηαδηθαζηεί απφ ην Γηθαζηήξην γηα αδίθεκα πνπ ελέρεη 
έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα, είηε ε θαηαδίθε επηθπξσζεί θαη’ έθεζε είηε δελ αζθεζεί 
έθεζε, ε Αξρή ιακβάλεη ην ηαρχηεξν αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ πνπ εθδίθαζε ηελ 
ππφζεζε ή ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζην νπνίν αζθήζεθε ε έθεζε, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε· ε Αξρή, 
αθνχ ιάβεη γλσκάηεπζε επί ηνπ ζέκαηνο απφ ηνλ Γεληθφ Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο, θαη ην 
αξγφηεξν εληφο δχν (2) εβδνκάδσλ απφ ηε ιήςε ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ πξαθηηθνχ ηνπ Γηθαζηεξίνπ, 
αθνχ παξάζρεη ζηνλ ππάιιειν ηελ επθαηξία λα ππνβάιεη νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή παξαζηάζεηο, 
πξνβαίλεη ζηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο, ε νπνία αξκφδεη ππφ ηηο πεξηζηάζεηο. 
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Πεηζαξρηθέο πνηλέο. 50.-(1) Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μέξνπο απηνχ, είλαη νη 
αθφινπζεο: 
 

   (α) Δπίπιεμε,  

 (β) απζηεξή επίπιεμε, 

   (γ) πεηζαξρηθή κεηαθίλεζε, 

   (δ) δηαθνπή πξνζαχμεζεο,  

 (ε) αλαβνιή πξνζαχμεζεο, 

   (ζη) ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηηο απνιαβέο ησλ ηξηψλ (3) κελψλ, 

   (δ) ππνβηβαζκφο ζηε κηζζνδνηηθή θιίκαθα, 

   (ε) ππνβηβαζκφο ζε θαηψηεξε ζέζε, 

   (ζ) αλαγθαζηηθή αθππεξέηεζε, 

   (η) απφιπζε. 

      (2) Η επίπιεμε είλαη πξνθνξηθή θαη ζεκεηψλεηαη ζην θάθειν ηνπ ππαιιήινπ, ελψ ε απζηεξή 
επίπιεμε είλαη έγγξαθε θαη αληίγξαθφ απηήο επηδίδεηαη ζηνλ ππάιιειν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ 
πξνζσπηθφ ηνπ θάθειν. 

     (3) Η πoηvή ηεο επίπιεμεο δηαγξάθεηαη ηξία (3) έηε απφ ηεv επηβoιή ηεο, ηεο απζηεξήο 
επίπιεμεο πέvηε (5) έηε απφ ηελ επηβνιή ηεο θαη oη ιoηπέο πoηvέο εθηφο απφ ηηο πoηvέο ηεο 
αvαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο θαη ηεο απφιπζεο, δέθα (10) έηε απφ ηεv επηβoιή ηoπο. 

     (4) Οη δηαγξαθείζεο πoηvέο απoζχξovηαη απφ ηov πξoζσπηθφ θάθειo ηoπ ππαιιήιoπ θαη 
εθεμήο απαγνξεχεηαη vα απoηειέζoπv ζηoηρεία θξίζεο απηνχ. 

     (5) ε πεξίπησζε αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο ή απφιπζεο ππαιιήινπ εθαξκφδνληαη θαη’ 
αλαινγίαλ ηα ηζρχνληα ζηε δεκνζία ππεξεζία.  

  
Πεηζαξρηθή 
δηαδηθαζία. 

51.-(1) ηελ πεξίπησζε πνπ θαηαγγειζεί γξαπηψο ζηελ Αξρή ή ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ηεο φηη 
ππάιιεινο ελδερνκέλσο λα έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ηφηε – 

    
   (α) εάλ ην παξάπησκα εκπίπηεη ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ σο ζπλνπηηθά εθδηθαδφκελν, ε Αξρή κεξηκλά γηα ηε δηεμαγσγή 
ελδνυπεξεζηαθήο έξεπλαο ην ηαρχηεξν δπλαηφ, θαηά ηξφπν πνπ ζα νξίζεη ε ίδηα: 

 
  Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Πξντζηάκελνο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ 

πηζηεχεη φηη ιφγσ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ παξαπηψκαηνο ή ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ 
θαηά ηηο νπνίεο απηφ δηαπξάρζεθε ζα έπξεπε λα ζπλεπάγεηαη ζνβαξφηεξε πνηλή, 
έρεη ηελ εμνπζία λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ζηελ Αξρή, γηα λα ελεξγήζεη 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ· 

   
   (β) ζε θάζε άιιε πεξίπησζε ε Αξρή κεξηκλά γηα λα δηεμαρζεί έξεπλα κε βάζε ηελ 

παξάγξαθν (5) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ Μέξνπο Ι ηνπ Πίλαθα θαη ελεξγεί 
θαηά ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 52. 

 
      (2) Σα αθφινπζα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα ππαιιήινπ εθδηθάδνληαη ζπλνπηηθά, εθηφο αλ ν 

ππάιιεινο βαξχλεηαη κε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πξνεγνχκελεο πεηζαξρηθέο θαηαδίθεο: 
 

   (α) Δγθαηάιεηςε ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο ρσξίο άδεηα ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ, 
 

   (β) θαζπζηέξεζε πξνζέιεπζεο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο, 
 

   (γ) ακέιεηα, αδηαθνξία ή αδξάλεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, 
 

   (δ) απξεπήο ζπκπεξηθνξά πξνο ηνπο αλσηέξνπο, ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη ην 
θνηλφ, 

 
   (ε) παξάιεηςε ή άξλεζε ζπκκφξθσζεο πξνο εληνιέο ή νδεγίεο, 

 
   (ζη) παξάιεηςε ή άξλεζε εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

 
      (3) ε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (α) ηεο 

παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ε Αξρή θξίλεη φηη δηαπξάρζεθε παξάπησκα ην 
νπνίν κπνξεί λα εθδηθαζηεί ζπλνπηηθά, ν ελδηαθεξφκελνο ελεκεξψλεηαη αλάινγα αθνχ ηνπ 
δνζνχλ, εάλ ππάξρνπλ νπνηαδήπνηε ζρεηηθά έγγξαθα, πεξηιακβαλνκέλσλ καξηπξηθψλ 
θαηαζέζεσλ, θαη παξέρεηαη ζε απηφλ ε δπλαηφηεηα αθξφαζεο· ε Αξρή αθνχ αθνχζεη ηνλ ππάιιειν 
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κπνξεί λα επηβάιεη ζε απηφλ νπνηεζδήπνηε απφ ηηο πνηλέο ηεο θαησηέξσ παξαγξάθνπ (4), αθoχ 
πξoεγoπκέvσο ηov αθoχζεη γηα ηεv επηκέηξεζε ηεο πoηvήο. 
 

      (4) Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο, νη νπνίεο επηβάιινληαη ζε πεξηπηψζεηο ζπλνπηηθήο εθδίθαζεο 
ππνζέζεσλ είλαη νη αθφινπζεο: 

   (α) Δπίπιεμε, 
 

   (β) απζηεξή επίπιεμε, 
 

   (γ) δηαθνπή πξνζαχμεζεο γηα ρξνληθή πεξίνδν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο έμη (6) κήλεο. 
 

      (5) ε πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη ε δηεμαγσγή έξεπλαο κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ε Αξρή κεξηκλά φπσο απηή δηεμαρζεί κε ηov ηξφπν 
πνπ αλαθέξεηαη ζηoπο Καλνληζκνχο ζην Μέξoο I ηoπ Πίλαθα θαη εvεξγεί φπσο πξovoείηαη ζηoλ 
θαησηέξσ Καλνληζκφ 52.  

  
Γηαδηθαζία εvψπηov 
ηεο Αξρήο. 
 
 

52.-(1) ε πεξίπησζε πνπ ε έξεπλα κε βάζε ηελ ππνπαξάγξαθν (β) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
θαλνληζκνχ 51 ζπκπιεξσζεί θαη απνθαιπθζεί ε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, αξρίδεη ε 
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.  

 
     (2) Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία εvψπηov ηεο Αξρήο αξρίδεη κε ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγoξίαο πoπ 
ζηάιεθε απφ ηνλ λνκηθφ ζχκβνπιν ηεο Αξρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηo Μέξνο Ι ηνπ Πίλαθα· κέζα 
ζε πξoζεζκία ηεζζάξσλ (4) εβδoκάδσλ απφ ηεv εκεξoκεvία ιήςεο ηεο θαηεγoξίαο, ε Αξρή 
θξovηίδεη vα εθδoζεί θαη λα επηδoζεί θιήζε ζηov πεηζαξρηθά δησθφκεvo ππάιιειo, ζχκθσvα κε 
ηov θαζoξηζκέvo ηχπo θαη ηov θαζoξηζκέvo ηξφπo πoπ παξαηίζεηαη ζηo Μέξoο II ηoπ Πίvαθα:  

 
 Ννείηαη φηη, ε πξνζεζκία ησλ ηεζζάξσλ (4) εβδoκάδσλ κπνξεί λα παξαηαζεί κε απφθαζε ηεο 

Αξρήο. 
 

     (3) Ο ππάιιειoο πoπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά δηθαηoχηαη vα γvσξίδεη ηεv εvαvηίov ηoπ ππφζεζε. 

     (4) ηov ππάιιειo πoπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά παξέρovηαη αληίγξαθα ησv καξηπξηθψλ 
θαηαζέζεσλ θαη oπoησvδήπoηε άιισλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ. 

 
     (5) Η αθξφαζε ηεο ππφζεζεο κπξoζηά ζηεv Αξρή δηεμάγεηαη θαη ζπκπιεξψvεηαη ζχκθσvα κε 
ηov ηξφπo πνπ θαζνξίδεηαη ζηνπο Καλνληζκνχο ηνπ Μέξoπο III ηoπ Πίvαθα. 

  
      (6) ηov ππάιιειo πoπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά παξέρεηαη ε επθαηξία πξνεγνχκελεο αθξφαζεο γηα 

ζθνπνχο επηβoιήο ηεο πεηζαξρηθήο πoηvήο. 
 
     (7) ε θάζε δηαδηθαζία εvψπηov ηεο Αξρήο, ζχκθσvα κε ηo Μέξoο απηφ, o ππάιιειoο κπoξεί 
vα αvηηπξoζσπεπηεί κε δηθεγφξo ηεο εθιoγήο ηoπ. 

    
Γηαζεζηκφηεηα. 53.-(1) Τπάιιεινο κπνξεί λα ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα εάλ δηαηαρζεί έξεπλα πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο δπλάκεη ησλ πξνλνηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (β), ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ 
Καλνληζκνχ 51 ή εάλ αξρίζεη αζηπλνκηθή έξεπλα κε ζθνπφ ηελ πνηληθή δίσμή ηνπ γηα πξνζηαζία 
ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

      (2)  Δάλ ππάξρεη πξφζεζε φπσο ππάιιεινο ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα, πξέπεη ν ππάιιεινο 
απηφο λα ηχρεη πξνεγνχκελεο ελεκέξσζεο θαη ηαπηφρξνλα θαιείηαη εληφο ηεζζάξσλ (4) 
εξγάζηκσλ εκεξψλ λα ππνβάιεη, εάλ επηζπκεί, γξαπηέο παξαζηάζεηο· αθνχ κειεηεζνχλ νη 
παξαζηάζεηο απηέο,  ε Αξρή απνθαζίδεη επζχο ακέζσο θαηά πφζν ζα ζέζεη ή φρη ηνλ ππάιιειν 
ζε δηαζεζηκφηεηα· ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα επεξεαζηεί 
κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ε νκαιή δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ε Αξρή κπνξεί λα ζέζεη ακέζσο ηνλ 
ππάιιειν ζε δηαζεζηκφηεηα παξέρνληαο ηνπ ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα λα ππνιάβεη εληφο 
ηεζζάξσλ (4) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα επίδνζεο ηεο απφθαζεο γξαπηή έλζηαζε γηα 
ηελ απφθαζε· ε Αξρή αθνχ κειεηήζεη ηνπο ιφγνπο πνπ πεξηέρνληαη ζε απηήλ απνθαζίδεη επζχο 
ακέζσο θαηά πφζν ζα δηαηάμεη ηε ζπλέρηζε ή ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαη εάλ 
ηεξκαηίζεη ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ απηφο επαλαθηά απφ ηελ εκέξα έλαξμεο ηεο δηαζεζηκφηεηαο φιεο 
ηηο εμνπζίεο θαη ηα σθειήκαηα πνπ αλαζηάιζεθαλ δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (4) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

      (3) Η πεξίνδνο ηεο δηαζεζηκφηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνπο 
ηξεηο (3) κήλεο, κπνξεί φκσο λα παξαηαζεί αλ ζπληξέρεη ζνβαξφο ιφγνο, γηα άιινπο ηξεηο (3) 
κήλεο· ζε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ηέινο ηεο έξεπλαο απνθαζηζηεί ε πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε 
ηνπ ππαιιήινπ, ε Αξρή κπνξεί εάλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ ην απαηηεί, λα ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα 
ηνλ ππάιιειν κέρξη ηελ ηειηθή ζπκπιήξσζε ηεο ππφζεζεο· ζε πεξίπησζε πνπ ε Αξρή πξνηίζεηαη 
λα παξαηείλεη ηε δηαζεζηκφηεηα ππαιιήινπ, ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε απηήο ελεξγεί 
εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγία ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2. 
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      (4) Οη εμνπζίεο, ηα πξνλφκηα θαη ηα σθειήκαηα ππαιιήινπ αλαζηέιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαζεζηκφηεηάο ηνπ: 

 
     Ννείηαη φηη, ε Αξρή δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε ππάιιειν λα ιακβάλεη κέξνο ησλ απνιαβψλ ηεο 
ζέζεο ηνπ, ην νπνίν δελ δχλαηαη λα είλαη ρακειφηεξν ηνπ εκίζεσο, φπσο απνθαζίδεηαη απφ ηελ 
ίδηα.   
 
     (5) Δάλ ν ππάιιεινο απαιιαγεί ή εάλ απφ ηελ έξεπλα δελ απνδεηρζεί πεηζαξρηθή ππφζεζε 
ελαληίνλ ηνπ, ε δηαζεζηκφηεηα ηεξκαηίδεηαη θαη ν ππάιιεινο δηθαηνχηαη νιφθιεξν ην πνζφ ησλ 
απνιαβψλ ηηο νπνίεο ζα έπαηξλε εάλ δελ ηίζεην ζε δηαζεζηκφηεηα· ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί 
έλνρνο, ε Αξρή απνθαζίδεη εάλ ζα επηζηξαθεί ζηνλ ππάιιειν νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ απνιαβψλ 
ηνπ. 

 
Αδηθήκαηα. 54. Κάζε πξφζσπν πέξαλ ηνπ δησθφκελνπ ππαιιήινπ ην νπνίν ελψ θαιείηαη λα εκθαληζζεί 

ελψπηνλ ηεο Αξρήο, παξαιείπεη λα πξνζέιζεη θαηά ην ρξφλν θαη ζηνλ ηφπν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
θιήζε ή αξλείηαη λα απαληήζεη ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε λφκηκα ηίζεηαη ζε απηφ ζε πεηζαξρηθή 
δίθε, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ηα πεληαθφζηα επξψ (€500). 
 

ΜΔΡΟ VI - ΠΟΙΚΙΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

Απψιεηα 
πεξηνπζηαθψλ 
ζηνηρείσλ ππαιιήισλ. 

55. Η Αξρή δε θέξεη επζχλε γηα νπνηαδήπνηε απψιεηα πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ησλ ππαιιήισλ 
ηεο ή γηα δεκηά πνπ πξνμελείηαη απφ νπνηαδήπνηε αηηία ζρεηηθά κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 
ππαιιήισλ ηεο, ηα νπνία βξίζθνληαη εθηφο ή εληφο ησλ αθηλήησλ ή νρεκάησλ ηεο Αξρήο. 

  
Πηζηνπνηεηηθφ 
ππεξεζίαο.   

56. Κάζε ππάιιεινο πνπ εγθαηαιείπεη ηελ ππεξεζία ηεο Αξρήο δχλαηαη, εάλ ην επηζπκεί, λα 
ιακβάλεη πηζηνπνηεηηθφ ππεξεζίαο. 

  
Έθδνζε νδεγηψλ θαη 
εγθπθιίσλ.  

57. Η Αξρή κπνξεί λα εθδίδεη νδεγίεο ή εγθπθιίνπο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ 
απηψλ κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππαιιήισλ. 

   
Γεληθέο δηαηάμεηο. 58.  Γηα νπνηαδήπνηε δεηήκαηα ζηα νπνία δελ ππάξρεη πξφβιεςε ή αλαθνξά ζην Νφκν ή ζηνπο 

παξφληεο Καλνληζκνχο εθαξκφδνληαη ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ νη εθάζηνηε γηα ηνπο δεκφζηνπο 
ππαιιήινπο εθαξκνδφκελεο δηαηάμεηο. 
 

Γηαλνκή θαλνληζκψλ. 59.  Αληίγξαθν ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο θαηά ηελ 
εκεξνκελία πξφζιεςεο ζηελ Αξρή θαη πξνζππνγξακκέλν απφ ηνλ ππάιιειν αληίγξαθν, 
θπιάζζεηαη ζην αξρείν ηεο Αξρήο. 

 
ΠIΝΑΚΔ 

ΜΔΡΟ I 

[Καλνληζκνί 51(1)(β) θαη 53(5)] 
 
Καvovηζκoί πoπ αvαθέξovηαη ζηεv έξεπvα πεηζαξρηθψv παξαπησκάησv. 
 
1. Η Αξρή oξίδεη ηo γξεγoξφηεξo έvαv ή πεξηζζφηεξoπο ιεηηoπξγoχο (πoπ αvαθέξεηαη ζηo Μέξoο απηφ σο "o εξεπvψv 
ιεηηoπξγφο"), γηα vα δηεμαγάγoπv ηεv έξεπvα. Ο εξεπvψv ιεηηoπξγφο απαηηείηαη vα είvαη αvψηεξoο ππάιιειoο θαη vα 
θαηέρεη ζέζε ςειφηεξε απφ ηε ζέζε πoπ θαηέρεη o ππάιιειoο πoπ θαηαγγέιζεθε: 
 

Νoείηαη φηη, εάv ζε oπoηαδήπoηε ππφζεζε ε Αξρή ζεσξεί φηη δελ είλαη δπvαηφv, πξαθηηθφ ή εθαξκφζηκo vα δηoξίζεη 
εξεπvψvηα ιεηηoπξγφ απφ ππαιιήινπο ηεο Αξρήο, παξαπέκπεη ην δήηεκα ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο δχλαηαη 
λα δηνξίζεη δεκφζην ππάιιειν απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ή απφ ηκήκα ηνπ ππνπξγείνπ σο εξεπλψληα ιεηηνπξγφ, 
εθφζνλ απηφο δελ θαηέρεη ζέζε θαηψηεξε ηεο ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ πνπ θαηαγγέιζεθε, γηα λα δηεμαγάγεη ηελ έξεπλα. 

 
2. Η έξεπλα δηεμάγεηαη ην γξεγνξφηεξν θαη ζπκπιεξψλεηαη ην αξγφηεξν κέζα ζε ελελήληα (90) κέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο εληνιήο γηα έξεπλα.  ε πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ θαηαζηεί δπλαηή ε νινθιήξσζε ηεο 
έξεπλαο εληφο ηεο πην πάλσ πξνζεζκίαο, ν εξεπλψλ ιεηηνπξγφο απνηείλεηαη ζηελ Αξρή γηα εμαζθάιηζε παξάηαζεο ηεο 
πξνζεζκίαο νινθιήξσζεο ηεο έξεπλαο, γηα φζν ρξφλν ήζειε ε Αξρή θαζνξίζεη, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, σο ηνλ 
θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππφζεζεο απφιπηα αλαγθαίν ρξφλν παξάηαζεο. 
 
3. Καηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπvαο, o εξεπvψv ιεηηoπξγφο έρεη εμoπζία vα αθoχζεη oπoηoπζδήπoηε κάξηπξεο ή vα πάξεη 
γξαπηέο θαηαζέζεηο απφ oπoηoδήπoηε πξφζσπo πoπ κπoξεί vα γvσξίδεη oηηδήπoηε απφ ηα γεγovφηα ηεο ππφζεζεο θαη 
θάζε ηέηoηo πξφζσπo oθείιεη vα δψζεη θάζε πιεξoθoξία πoπ πεξηήιζε ζε γvψζε ηoπ θαη vα ππoγξάθεη oπoηαδήπoηε 
θαηάζεζε πoπ δφζεθε θαη' απηφ ηov ηξφπo, αθoχ απηή δηαβαζηεί ζ' απηφ. 
 
4. Ο ππάιιειoο δηθαηoχηαη vα γvσξίδεη ηεv εvαvηίov ηoπ ππφζεζε, εvψ ηoπ παξέρεηαη αvηίγξαθo ησv καξηπξηθψv 
θαηαζέζεσv θαη oπoησvδήπoηε ζρεηηθψv εγγξάθσv θαη ε επθαηξία vα αθoπζηεί. 
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5. Μεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο έξεπvαο, o εξεπvψv ιεηηoπξγφο εθζέηεη ακέζσο ηo πφξηζκα ηoπ ζηεv Αξρή, πιήξσο 
αηηηoιoγεκέvo, αθoχ ζπvππoβάιεη φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 
 
6. Μφιηο πάξεη ηεv έθζεζε ηoπ εξεπvψvηoο ιεηηoπξγoχ, ε Αξρή ηεv παξαπέκπεη ακέζσο καδί κε φια ηα ππoβιεζέvηα 
έγγξαθα, ζηo λνκηθφ ηεο ζχκβνπιν γηα γvσκoδφηεζε, καδί κε ηηο απφςεηο ηεο πάvσ ζηεv έθζεζε. 
 
7. Ο λνκηθφο ζχκβνπινο εμεηάδεη ηάρηζηα ηo δήηεκα θαη γλσκνδνηεί θαηά πφζν κπoξεί vα δηαηππσζεί θαηεγoξία εvαvηίov 
ηoπ ππαιιήιoπ. ε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο γvσκoδφηεζεο πξoβαίvεη ζηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγoξίαο θαη ηελ απνζηέιιεη 
ζηελ Αξρή. 

 
ΜΔΡΟ II 

[Καλνληζκφο 52(2)] 
Σχπνο Κιήζεο 
Καιείζηε vα εκθαvηζηείηε εvψπηov ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ ζηηο ...................  θαη ψξα ................. π.κ./κ.κ. γηα ηεv 
αθξφαζε πεηζαξρηθήο θαηεγoξίαο πoπ δηαηππψζεθε εvαvηίov ζαο γηα ηo 
φηη............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................... 
(εθζέζαηε ζχvηoκα ηo πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή ηα παξαπηψκαηα). 
2. Αv επηζπκείηε vα θαιέζεηε κάξηπξεο, γηα vα δψζoπv καξηπξία ή vα θέξoπv απoδεηθηηθά ζηoηρεία εvψπηov ηεο Αξρήο, 
oθείιεηε vα πξoβείηε ζηηο αvαγθαίεο δηεπζεηήζεηο, γηα vα εμαζθαιίζεηε ηεv  πξoζέιεπζε ησv καξηχξσv θαη ηεv 
πξoζαγσγή ησv απoδεηθηηθψv ζηoηρείσv. 
3. Αv παξαιείςεηε vα εκθαvηζηείηε εvψπηov ηεο Αξρήο ζηov πξoαvαθεξζέvηα ηφπo θαη ρξφvo, ε Αξρή κπoξεί είηε vα 
απαηηήζεη ηεv πξoζσπηθή πξoζέιεπζε ζαο είηε vα πξoρσξήζεη ζηεv αθξφαζε ηεο ππφζεζεο ζηεv απoπζία ζαο. 
..................................  
Τπoγξαθή  
........................................ 
Πξφεδξoο ηεο Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ. 
 
............../ Δπίδoζε 
Δπίδoζε Κιήζεο 
Η θιήζε επηδίδεηαη ζηov ππάιιειo κέζσ ηoπ πξoτζηάκεvoπ ηoπ ή κέζσ  ηνπ Πξoτζηάκεvoπ Δζληθήο Αξρήο ηνηρεκάησλ, 
o oπoίoο κεξηκvά φπσο ε θιήζε παξαδoζεί ηδηoρείξσο ζε απηφλ θαη ππoγξάθεη βεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηεο απφ ηov 
ππάιιειo πάvσ ζηo αvηίγξαθo ηεο θιήζεο, ηo oπoίo θαη επηζηξέθεηαη ζηεv Αξρή. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμέπξεζεο 
ηνπ ππαιιήινπ, ε επίδνζε δχλαηαη λα δηελεξγεζεί απφ ην ηδηψηε επηδφηε, ν νπνίνο επηζηξέθεη ηελ έλνξθε δήισζε 
επίδνζεο ζηελ Αξρή. 

ΜΔΡΟ III 
[Καλνληζκφο 53(5)] 

Αθξφαζε ππφζεζεο 
 
1. Δάv o ππάιιειoο εκθαvηζηεί θαηά ηεv εκεξoκεvία πoπ oξίζηεθε απφ ηεv Αξρή γηα ηεv αθξφαζε ηεο ππφζεζεο, ε 
αθξφαζε δηεμάγεηαη φπσο πξνβιέπεηαη ζηoπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη ζηo Μέξoο απηφ. 
 
2. Δάλ o ππάιιειoο δεv εκθαvηζηεί θαηά ηεv εv ιφγσ εκεξoκεvία, ηφηε χζηεξα απφ απφδεημε φηη επηδφζεθε ε θιήζε ζε 
απηφλ ε αθξφαζε ηεο ππφζεζεο δηεμάγεηαη ζηεv απoπζία ηoπ: 

Νoείηαη φηη ε Αξρή κπoξεί vα απαηηήζεη ηεv πξoζσπηθή πξoζέιεπζε ηoπ ππαιιήιoπ. 

3. Η Αξρή έρεη εμoπζία: 
 

(α)  Να θαιέζεη κάξηπξεο θαη vα απαηηήζεη ηεv πξoζέιεπζε ηoπο, φπσο θαη ηεv πξoζέιεπζε ηoπ 
ππαιιήιoπ, φπσο γίvεηαη ζε δίθεο πoπ δηεμάγovηαη ζπvoπηηθά, 

(β)  vα απαηηήζεη πξoζαγσγή θάζε εγγξάθoπ πoπ ζρεηίδεηαη κε ηεv θαηεγoξία, 
(γ)  vα απoδερηεί oπoηαδήπoηε καξηπξία, έγγξαθε ή πξoθoξηθή, έζησ θαη εάv απηή δε ζα γηvφηαv δεθηή ζε 

πoιηηηθή ή πoηvηθή δηαδηθαζία, 
(δ)  vα αvαβάιιεη ηεv αθξφαζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ, vooπκέvoπ φηη ε αθξφαζε πξoρσξεί ηo ηαρχηεξo 

δπvαηφv. 

4. Καηά ηεv αθξφαζε ηεξoχvηαη πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο. 

5. Η Αξρή κπoξεί κε ηεv απφθαζε ηεο είηε vα θξίλεη φηη o ππάιιειoο είλαη έvoρoο γηα φια ηα παξαπηψκαηα ή γηα 
oπoηoδήπoηε απφ απηά γηα ηα oπoία θαηεγoξείηαη θαη vα ηoπ επηβάιεη oπoηαδήπoηε απφ ηηο πεηζαξρηθέο πoηvέο ηεv oπoία 
oη πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο ζα δηθαηoιoγoχζαv, αθoχ πξoεγoπκέvσο ηov αθoχζεη σο πξoο ηεv επηκέηξεζε ηεο πoηvήο, 
ή vα απαιιάμεη ηov ππάιιειo απφ ηεv θαηεγoξία. 

6. Κάζε απφθαζε ηεο Αξρήο πξέπεη vα είvαη αηηηoιoγεκέvε θαη vα ππoγξάθεηαη απφ ηov Πξφεδξo.  Αvηίγξαθo ηεο 
απφθαζεο δίδεηαη ζηov ππάιιειo δσξεάv. 

 ______________________________________________________________________________________________ 

Σππψζεθε ζην Σππνγξαθείν ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αληίηππα ηεο Δπίζεκεο Δθεκεξίδαο πσινχληαη πξνο €2,00 ην θαζέλα. 
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