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Δ.Δ. Παρ. ΙΙΙ (Ι)
Αρ. 3336, 2.7.99

Κ.Γ.Π. 145/99

Αριθμός 145
ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΥΔΣΔΤΔΩΝ ΛΔΜΔΟΤ ΑΜΑΘΟΤΝΣΑ
(ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΠΗΡΔΙΑ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 1999
ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Αξζξν
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Σπλνπηηθόο ηίηινο.
Εξκελεία.
Εθαξκνγή ησλ παξόλησλ Καλνληζκώλ.
Αξκνδηόηεηεο ηνπ Σπκβνπιίνπ.
Πξνζηαζία ησλ κειώλ ηνπ Σπκβνπιίνπ.
Πξσηνβνπιία γηα ελέξγεηα πιήξσζεο ζέζεο.
Υπνρξέσζε ππαιιήισλ λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο
Δηάζεζε εγγξάθσλ.
Απηεπάγγειηε πεηζαξρηθή δίσμε.
ΜΔΡΟ ΙΙ
ΓΙΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΟΤ .Α.Λ.Α.

10. Μόληκεο θαη πξνζσξηλέο ζέζεηο.
11. Αλώηαηνο αξηζκόο ζέζεσλ.
12. Σπληάμηκεο ζέζεηο.
13. Ελαιιάμηκεο ζέζεηο
14. Καηεγνξίεο θαη ηάμεηο ζέζεσλ.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΩΓΔ, ΑΠΟΠΑΔΙ, ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΠΑΡΑΙΣΗΔΙ ΚΑΙ ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔΙ
15. Εξκελεία.
16. Σρέδηα ππεξεζίαο,
17. Καηεγνξίεο ζέζεσλ γηα ζθνπνύο δηνξηζκνύ ή πξναγσγήο
18. Μέζνδνη πιήξσζεο ζέζεσλ.
19. Πξνζόληα γηα δηνξηζκό.
20. Δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Πξώηνπ Δηνξηζκνύ.
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21. Δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Πξώηνπ Δηνξηζκνύ θαη Πξναγσγήο.
22. Δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ Πξναγσγήο.
23. Αηηήζεηο ππνςεθίσλ γηα ζέζεηο Πξώηνπ Δηνξηζκνύ ή Πξώηνπ Δηνξηζκνύ
θαη Πξναγσγήο.
24. Σπκβνπιεπηηθή Επηηξνπή.
25. Πξνζθνξά γηα δηνξηζκό ή πξναγσγή.
26. Πξαγκαηηθή Υπεξεζία.
27. Δνθηκαζία.
28. Δηνξηζκνί κε ζύκβαζε.
29. Δηνξηζκόο από κήλα ζε κήλα.
30. Αλαπιεξσηηθνί δηνξηζκνί.
31. Πξνϋπνζέζεηο γηα αλαπιεξσηηθό δηνξηζκό.
32. Υπεξάξηζκνο δηνξηζκόο ή πξναγσγή.
33. Αλάπεξνη.
34. Απνθαηάζηαζε ππαιιήισλ ησλ νπνίσλ ε πξναγσγή αθπξώζεθε.
35. Καηάξγεζε ζέζεο.
36. Απόζπαζε.
37. Μεηαθίλεζε ππαιιήισλ.
38. Αξραηόηεηα Υπαιιήισλ.
39. Υπεξεζηαθέο εθζέζεηο.
40. Εθπαηδεπηηθά καζήκαηα
41. Παξαίηεζε.
42. Παξαίηεζε ππαιιήισλ.
43. Αθππεξέηεζε.
44. Αθππεξέηεζε- Υπνινγηζκόο σθειεκάησλ.
45. Ηιηθία ππαιιήισλ.
46. Πηζηνπνηεηηθό ππεξεζίαο.
ΜΔΡΟ ΙV
ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
47. Απνιαβέο.
48. Ωθειήκαηα αθππεξέηεζεο.
49. Αδεηα.
50. Ιαηξηθή πεξίζαιςε.
51. Σηνιέο.
ΜΔΡΟ V
ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
52. Θεκειηώδε θαζήθνληα ππαιιήισλ.
53. Απνπζία ρσξίο άδεηα.
54. Ωξάξην εξγαζίαο, πξνζέιεπζε ζην θαζήθνλ, Μεηξών Παξνπζηώλ.
55. Ειεπζεξία έθθξαζεο γλώκεο.
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56. Σπλδηθαιηζηηθό δηθαίσκα.
57. Πεξηβάιινλ εξγαζίαο.
58. Ιδησηηθή απαζρόιεζε θαη ελδηαθέξνλ ζ’εηαηξείεο.
59. Απόθηεζε ηδηνθηεζίαο.
60. Επίζεκεο πιεξνθνξίεο, καξηπξία θαη έγγξαθα.
61. Πηώρεπζε.
62. Δηαζεζηκόηεηα.
63. Παξάβαζε θαζήθνληνο.
64. Δώξα θαη δσξνδνθίεο.
65. Σπλεηζθνξέο.
66. Πιεξνθνξίεο από επίζεκα έγγξαθα.
67. Αζηηθή επζύλε γηα απώιεηα ή δεκηά.
68. Πνιηηηθά δηθαηώκαηα.
69. Πξνεηδνπνίεζε ζε ππάιιειν.
ΜΔΡΟ VΙ
ΠΔΙΘΑΡΥΙΚΟ ΚΩΓΙΚΑ
70. Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα.
71. Καλέλαο ππάιιεινο δε δηώθεηαη δύν θνξέο γηα ην ίδην παξάπησκα.
72. Μηά κόλν πεηζαξρηθή πνηλή γηα θάζε πεηζαξρηθό παξάπησκα.
73. Λήμε πεηζαξρηθήο επζύλεο.
74. Πνηληθή δίσμε.
75. Πεηζαξρηθή δίσμε ύζηεξα από πνηληθή δίσμε.
76. Πεηζαξρηθέο πνηλέο.
77. Δηαγξαθή πεηζαξρηθώλ πνηλώλ.
78. Λήςε Πεηζαξρηθώλ κέηξσλ. Εξεπλα γηα δηάπξαμε πεηζαξρηθώλ
παξαπησκάησλ θαη εθδίθαζή ηνπο.
79. Εμνπζία γηα ζπλνπηηθή εθδίθαζε νξηζκέλσλ παξαπησκάησλ Υπεπηηξνπή.
80. Δηαδηθαζία ελώπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ.
81. Καηαδίθε γηα νξηζκέλα αδηθήκαηα.
82. Δηαζεζηκόηεηα.
83. Αδηθήκαηα
ΜΔΡΟ VΙΙ
ΓΙΑΦΟΡΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
84. Εγθύθιηνη, νδεγίεο θιπ.
85. Ιαηξηθή εμέηαζε.
86. Δεκόζηεο αξγίεο.
87.Φξόλνο εξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ.
88. Φξόλνο θαηαβνιήο απνιαβώλ.
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ΠΡΩΣΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΜΔΡΟ Ι
Πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πνπ εθδηθάδνληαη ζπλνπηηθά
ΜΔΡΟ ΙΙ
Πνηλέο γηα πεηζαξρηθά παξαπηώκαηα πνπ εθδηθάδνληαη ζπλνπηηθά

ΓΔΤΣΔΡΟ ΠΙΝΑΚΑ
ΜΔΡΟ Ι
Καλνληζκνί πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έξεπλα πεηζαξρηθώλ παξαπησκάησλ
ΜΔΡΟ ΙΙ
Τύπνο – Επίδνζε Κιήζεο
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
Αθξόαζε ππόζεζεο
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Κ.Γ.Π. 145/99
Οη πεξί ηνπ πκβνπιίνπ Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο (Γηάξζξσζε θαη Οξνη
Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 1999, νη νπνίνη εθδφζεθαλ απφ ην πκβνχιην Απνρεηεχζεσλ
Λεκεζνχ Ακαζνχληαο θαη εγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ζχκθσλα κε ηα
άξζξα 15Α θαη 49 ησλ πεξί Απνρεηεπηηθψλ πζηεκάησλ Νφκσλ ηνπ 1971 έσο 1997 θαη
αθνχ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ζχκθσλα κε ην εδάθην (3) ηνπ
άξζξνπ 3 ησλ πεξί Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ησλ Καλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη κε Δμνπζηνδφηεζε Νφκνπ, Νφκνπ ηνπ 1989 (Αξ. 99 ηνπ 1989) (φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Νφκν Αξ. 227 ηνπ 1990) θαη αθνχ εγθξίζεθαλ απφ απηή,
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Ο ΠΔΡI ΑΠΟΥΔΣΔΤΣIΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΝΟΜΟ
Καvovηζκoί πoπ εθδφζεθαv απφ ηo Σπκβoχιηo
Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο, ζχκθσvα κε ηα άξζξα 15Α θαη 49.
1 ηνπ 1971
24 ηνπ 1972
15 ηνπ 1978
38 ηνπ 1987
194 ηνπ 1991
16 (Ι) ηνπ 1995
94 (ΙΙ) ηνπ 1995
100 (Ι) ηνπ 1995
5 (Ι) ηνπ 1997
139(I) ηνπ 1999
10(Ι) ηνπ 2000
84(Ι) ηνπ 2001
108(Ι) ηνπ 2004
253(Ι) ηνπ 2004
14(Ι) ηνπ 2005
148(Ι) ηνπ 2007
16(Ι) ηνπ 2010

Τo Σπκβoχιηo Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο, αζθψvηαο ηηο
εμoπζίεο πoπ ηoπ παξέρovηαη απφ ηα άξζξα 15Α θαη 49 ησv πεξί
Απoρεηεπηηθψv Σπζηεκάησv Νφκσv ηoπ 1971 έσο 2010, κε ηεv
έγθξηζε ηoπ Υπoπξγηθoχ Σπκβoπιίoπ, εθδίδεη ηoπο πηφ θάησ
Καvovηζκoχο.

ΜΔΡΟ I. - ΔIΑΓΩΓIΚΔ ΓIΑΣΑΞΔI
πλνπηηθφο ηίηινο
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
2.7.1999
11.3.2005
8.12.2006
19.3.2010

1. Οη Καvovηζκoί απηoί ζα αvαθέξovηαη σο oη πεξί ηoπ Σπκβoπιίoπ
Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο (Γηάξζξσζε θαη Οξoη
Υπεξεζίαο) Καvovηζκoί ηoπ 1999 έσο 2010.
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Δξκελεία

2.(1) Σηoπο παξφληεο Καvovηζκoχο, εθηφο αv απφ ηo θείκεvo πξoθχπηεη
πξνθχπηεη δηαθoξεηηθή έλλνηα.
"Αξκφδηα αξρή" ζεκαίvεη ηo Σπκβoχιηo Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ Ακαζoχvηαο ηo oπoίo ζπvήζσο εvεξγεί δηα ηoπ Πξoέδξoπ ή ηoπ
Γεvηθoχ Γηεπζπvηή ηoπ.
ζεκαίvεη ηo Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη πεξηιακβάvεη θάζε πξφζσπo ηo oπoίo έρεη
εμoπζηoδoηεζεί γξαπηά απ' απηφv γηά ηoπο ζθoπoχο ησv
Καvovηζκψv απηψv.
"Γεvηθφο

Γηεπζπvηήο"

ζεκαίvεη ζέζε ζηεv ππεξεζία ηoπ Σπκβoπιίoπ
Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο.
"ζέζε"

ζεκαίvεη θαζoξηζκέvoο κε ηov Νφκo ή κε
Καvovηζκoχο, κε Οδεγίεο, Δγθπθιίoπο, Καvφvεο ή Γηαηαγέο πoπ
εθδίδovηαη απφ ηo Σπκβoχιηo θαη δεv αvηίθεηvηαη πξoο ηηο
δηαηάμεηο ηoπ Νφκoπ θαη ησv Καvovηζκψv θαζψο θαη
oπoηαζδήπoηε απφ θαηξoχ εηο θαηξoχ ηζρχoπζαο ζχκβαζεο θαη
"θαζoξίδεηαη" εξκεvεχεηαη αvάινγα.
"Καζoξηζκέvoο"

"Κξάηνο κέινο" ζεκαίλεη

θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο.

ζεκαίvεη ηoλ Πξντζηάκελν ή Γηεπζπληή ησλ
Οθνλνκηθψλ Υπεξεζηψλ ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη πεξηιακβάvεη
θάζε πξφζσπo ηo oπoίo έρεη εμoπζηoδoηεζεί γξαπηά απ'
απηφv.
"Λoγηζηήο"

ζεκαίvεη ηoλ Πξντζηάκελν ή Γηεπζπληή ησλ
Τερληθψλ Υπεξεζηψλ ηoπ Σπκβoπιίoπ θαη πεξηιακβάvεη θάζε
πξφζσπo ηo oπoίo έρεη εμoπζηoδoηεζεί γξαπηά απ' απηφv.
"Μεραvηθφο"

ζεκαίvεη ηoπο πεξί Απoρεηεπηηθψv Σπζηεκάησv
Νφκoπο ηoπ 1971 έσο 1997 θαη πεξηιακβάvεη oπoηoδήπoηε
άιιo vφκo o oπoίoο ηξoπoπoηεί ή αvηηθαζηζηά απηoχο.
"Νφκoο"

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα

ζεκαίλεη ηελ επηηξνπή ηε ζπγθξνηνχκελε
απφ πέληε (5) κέιε ηνπ Σ.Α.Λ.Α, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
Πξνέδξνπ, ν νπνίνο πξνεδξεχεη απηήο, ε νπνία είλαη αξκφδηα
λα επηιακβάλεηαη πεηζαξρηθψλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ
ππαιιήινπο ηνπ Σ.Α.Λ.Α.
"Πεηζαξρηθφ φξγαvo" ζεκαίvεη ηo Σπκβoχιηo ή ηελ Πεηζαξρηθή
Δπηηξνπή ή ηεv ππεπηηξoπή πoπ εθδηθάδεη ηo πεηζαξρηθφ
αδίθεκα.
“Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή”
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Σξίην(Ι):
19.3.2010
"Πξφεδξoο" ζεκαίvεη

ηov Πξφεδξo ηoπ Σπκβoπιίoπ.

ζεκαίλεη αηνκηθή ή νκαδηθή πξνθνξηθή
εμέηαζε θαη πεξηιακβάλεη θαη ηε ζπλέληεπμε.
"Πξφθνξηθή εμέηαζε"

ζεκαίvεη ηo Σπκβoχιηo Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ
Ακαζoχvηαο ηo oπoίo έρεη θαζηδξπζεί θαηφπηv απφθαζεο ηoπ
Υπoπξγηθoχ Σπκβoπιίoπ κε ηεv Κ.Γ.Π 248/80 θαη ηo oπoίo έρεη
voκηθή πξoζσπηθφηεηα.
".Α.Λ.Α"

ζεκαίvεη ηo Σπκβoχιηo Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ Ακαζoχvηαο ηo oπoίo έρεη θαζηδξπζεί θαηφπηv απφθαζεο ηoπ
Υπoπξγηθoχ Σπκβoπιίoπ κε ηεv Κ.Γ.Π. 248/80 θαη ζπγθξoηείηαη
ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ.
"πκβoχιηo"

ζεκαίλεη Τκήκα, Υπεξεζία ή Γξαθείν πνπ ππάγεηαη
ζην Σπκβνχιην
"Σκήκα"

ζεκαίvεη ην πξφζσπν ην νπνίν
πξντζηαηαη ηνπ νηθνλνκηθνχ ή ηνπ ηερληθνχ ηκήκαηνο αλάινγα
κε ηελ πεξίπησζε.
"Σκεκαηάξρεο ή Πξντζηάκελνο"

ζεκαίvεη ππάιιειov πνπ θαηέρεη ζέζε είηε κφληκα
είηε πξνζσξηλά είηε κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ
είηε κε αλαπιήξσζε ζηελ Υπεξεζία
ηoπ Σπκβoπιίoπ
Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο αιιά δελ πεξηιακβάλεη
εξγάηε.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

"Τπάιιειoο"

ζεκαίvεη θάζε ππεξεζία, θιάδν ηκήκα ή
ππνδηαίξεζε πνπ ππάγεηαη ζην Σπκβνχιην Απνρεηεχζεσλ
Λεκεζνχ Ακαζoχvηαο.
"Τπεξεζία"

(2) Οξoη πoπ δεv εξκελεχνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο,
εθηφο άλ άιισο πξoθχπηεη απφ ην θείκελν, έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο.
Δθαξκνγή ησλ
παξφλησλ
Καλνληζκψλ

3.

Τεξνπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ θαη ησv παξφvησv
Καvovηζκψv, oη Καvovηζκoί απηoί εθαξκφδovηαη επί φισv ησv
ππαιιήισv ηoπ Σπκβoπιίoπ Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ Ακαζoχvηαο.

Αξκνδηφηεηεο

4.

Δθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο oπoίεο γίvεηαη εηδηθή
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πξφvoηα ζηo Νφκo ή ζε oπoηoδήπoηε άιιo Νφκo αvαθoξηθά κε
oπoηoδήπoηε ζέκα ηo oπoίo εθηίζεηαη ζηoπο παξφvηεο
Καvovηζκoχο θαη ηεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ησv παξφvησv
Καvovηζκψv, ην Σπκβνχιην έρεη ηελ εμνπζία λα δηνξίδεη,
επηθπξψλεη δηνξηζκνχο, εληάζζεη ζην κφληκν πξνζσπηθφ,
πξνάγεη, κεηαθηλεί, απνζπά, αθππεξεηεί ππαιιήινπο ηνπ
Σπκβνπιίνπ θαη αζθεί επ'απηψv πεηζαξρηθή εμνπζία.

ηνπ πκβνπιίνπ

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ θαη ησv παξφvησv
Καvovηζκψv, oχηε o Πξφεδξoο oχηε άιιo κέιoο ηoπ
Σπκβoπιίoπ ππέρεη επζχvε γηα oηηδήπoηε ιέρζεθε ή έγηvε ή
παξαιείθζεθε vα γίvεη θαηά ηεv θαιφπηζηε εθηέιεζε ησv
θαζεθφvησv ηoπ.

Πξνζηαζία ησλ
κειψλ ηνπ
πκβνπιίνπ

5.

Πξσηνβνπιία
γηα ελέξγεηα
πιήξσζεο
ζέζεο

6.(1) Τo Σπκβoχιηo δεv πξoβαίvεη ζηεv πιήξσζε oπoηαζδήπoηε
ζέζεο παξά κφλνλ αθνχ πάξεη γξαπηή πξφηαζε γηα ηνχην απφ
ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή.
(2) Ο Γηεπζπληήο νθείιεη λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα πιήξσζε κίαο
ζέζεο ην αξγφηεξν ζε δχν κήλεο απφ ηελ εκέξα πνπ ε ζέζε
απηή έρεη δεκηνπξγεζεί ή έρεη θελσζεί.

Τπνρξεψζε
ππαιιήισλ λα
παξέρνπλ
πιεξνθνξίεο

7. Τo Σπκβoχιηo κπoξεί vα απαηηήζεη κέζσ ηoπ Γεvηθoχ Γηεπζπvηή
απφ oπoηoδήπoηε ππάιιειo vα πξoζέιζεη θαη vα δψζεη καξηπξία
εvψπηov ηoπ ή vα παξάζρεη oπoηαδήπoηε πιεξoθoξία ή vα
βoεζήζεη ηo Σπκβoχιηo πάvσ ζε oπoηoδήπoηε δήηεκα ηo oπoίo
ηo Σπκβoχιηo έρεη vα εμεηάζεη θαηά ηεv άζθεζε ησv
αξκoδηoηήησv ηoπ θαη κπoξεί vα απαηηήζεη ηεv πξoζαγσγή
oπoησvδήπoηε επηζήκσv εγγξάθσv πoπ αθoξoχv θάζε ηέηoηo
δήηεκα.

Γηάζεζε
Δγγξάθσλ

8.

Απηεπάγγειηε
πεηζαξρηθή
δίσμε
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

9. Κάζε ππάιιειoο πoπ θαηά ηεv δηάξθεηαv oπoηαζδήπoηε
δηαδηθαζίαο εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή
ηεο ππεπηηξνπήο ή Πξντζηακέλνπ ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπo απξεπή
ή πεξηθξovεηηθφ ή ρσξίο επαξθή δηθαηoιoγία παξαιείπεη vα
εκθαvηζηεί εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή
ηεο ππεπηηξνπήο ή Πξντζηακέλνπ, φηαv vφκηκα θιεζεί πξoο ηoχηo, ή
παξαιείπεη vα ζπκκoξθσζεί πξoο oπoηαδήπoηε oδεγία πoπ δίvεηαη
vφκηκα θαη θαvovηθά είvαη έvoρoο πεηζαξρηθoχ παξαπηψκαηoο θαη ηo

Κάζε ππάιιειoο πoπ ππoβάιιεη oπoηoδήπoηε δήηεκα γηα vα
θξηζεί απφ ηo Σπκβoχιηo, θξovηίδεη ψζηε φια ηα ζρεηηθά ηεθκήξηα
θαη έγγξαθα vα βξίζθovηαη ζηε δηάζεζε ηoπ Σπκβoπιίoπ.
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Σπκβoχιηo ή ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ή ε ππεπηηξνπή κπoξεί vα
πξoρσξήζεη απηεπάγγειηα ζηεv πεηζαξρηθή δίσμε ηoπ θαη vα
επηβάιεη ζ' απηφv oπoηαδήπoηε πoηvή απφ απηέο πoπ πξoβιέπovηαη
ζηo Μέξoο II ηoπ Πξψηoπ Πίvαθα ησv Καvovηζκψv απηψv.
ΜΔΡΟ II - ΓIΑΡΘΡΩΗ ΣΗ ΤΠΗΡΔIΑ ΣΟΤ .Α.Λ.Α.
Μφληκεο
θαη
πξνζσξηλέο
ζέζεηο

10. (1) Μηά ζέζε κπoξεί vα είvαη κφvηκε ή πξoζσξηvή

Αλψηαηνο
αξηζκφο ζέζεσλ

11. Ο αvψηαηoο αξηζκφο ησv κovίκσv ή πξoζσξηvψv ζέζεσv
oξίδεηαη απφ ηo Σπκβoχιηo.

πληάμηκεο
ζέζεηο

12. Οη κφvηκεο ζέζεηο είvαη ζπvηάμηκεο. Ννείηαη φηη νη πθηζηάκελεο
θαηά ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζέζεηο
είλαη ζπληάμηκεο.

Δλαιιάμηκεο
ζέζεηο

13. Δvαιιάμηκεο ζέζεηο είvαη ζέζεηο πoπ θεξχζζovηαη απφ ηo
Σπκβoχιηo θαη θαζoξίδovηαη ζαv ηέηoηεο ζηα ζρέδηα ππεξεζίαο.

Καηεγνξίεο θαη
ηάμεηο ζέζεσλ

14. Οη ζέζεηο δηαηξoχvηαη ζε θαηεγoξίεο θαη ηάμεηο πoπ θαζoξίδovηαη
απφ ηo Σπκβoχιηo ζηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ θαη ηα ζρέδηα
ππεξεζίαο.

(2) Μφvηκε ή πξoζσξηvή ζέζε δεκηoπξγείηαη κε απφθαζε ηoπ
Σπκβoπιίoπ πoπ θαζoξίδεη ηov ηίηιo θαη ηo κηζζφ ή ηε
κηζζoδoηηθή θιίκαθα ηεο ζέζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Νφκν.

Νoείηαη φηη, κέρξηο φηoπ απηέο oη θαηεγoξίεο θαη ηάμεηο
θαζoξηζηoχv, oη θαηά ηεv εκεξoκεvία ηεο έvαξμεο ηεο ηζρχoο
ησv Καvovηζκψv απηψv πθηζηάκεvεο θαηεγoξίεο θαη ηάμεηο ζα
εμαθoιoπζoχv vα πθίζηαvηαη.
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ΜΔΡΟ III - ΓIΟΡIΜΟI, ΠΡΟΑΓΩΓΔ, ΑΠΟΠΑΔΙ, ΜΔΣΑΚΙΝΗΔΙ
ΠΑΡΑIΣΗΔI ΚΑI ΑΦΤΠΗΡΔΣΗΔI
Δξκελεία

15.

Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ Μέξoπο απηoχ, εθηφο αv απ'ηo
θείκεvo πξoθχπηεη δηαθoξεηηθή έvvoηα "δηoξηζκφο" ζεκαίvεη ηεv απovoκή ζέζεο ζε πξφζσπo πoπ
δεv είvαη ζηεv ππεξεζία ή ηεv απovoκή ζε ππάιιειo ζέζεο
άιιεο απφ απηή πoπ θαηέρεη κφvηκα θαη πoπ δεv απoηειεί
πξoαγσγή θαη ν φξoο "δηoξίδσ" εξκεvεχεηαη αvάιoγα.
"πξoαγσγή" ζεκαίvεη αιιαγή ζηε κφvηκε θαηάζηαζε
ππαιιήιoπ πoπ ζπvεπάγεηαη αχμεζε ζηεv ακoηβή ηoπ ή
ζπvεπάγεηαη ηεv έvηαμε ηoπ ζε αvψηεξo βαζκφ ηεο ππεξεζίαο
ηoπ ΣΑΛΑ ή ζε κηζζoδoηηθή θιίκαθα πoπ έρεη ςειφηεξo
αvψηαηo φξηo, είηε ε ακoηβή ηoπ ππαιιήιoπ απμάvεηαη ακέζσο
κε απηή ηεv αιιαγή είηε φρη θαη ν φξoο "πξoάγσ"
εξκεvεχεηαη αvάιoγα.

ρέδηα
Τπεξεζίαο

16. (1) Τα γεvηθά θαζήθovηα θαη επζχvεο θάπoηαο ζέζεο, ε
κηζζoδoηηθή θιίκαθα θαη ηα πξoζφvηα πoπ απαηηoχvηαη γηα
ηεv θαηoρή ηεο θαζoξίδovηαη ζηα ζρέδηα ππεξεζίαο πoπ
θαηαξηίδovηαη απφ ηo Σπκβoχιηo θαη εγθξίvovηαη απφ ηo
Υπoπξγηθφ Σπκβoχιηo.
(2) Σρέδηo ππεξεζίαο κπoξεί vα πξovoεί ζαλ πξoυπφζεζε
δηoξηζκoχ ή πξoαγσγήο θαη ηεv επηηπρία ησv ππoςεθίσv
ζε δηαγσvηζκφ.

Καηεγνξίεο
ζέζεσλ γηα
ζθνπνχο
δηνξηζκνχ ή
πξναγσγήο

17. (1) Γηα ζθoπoχο δηoξηζκoχ ή πξoαγσγήο oη ζέζεηο
δηαηξoχvηαη ζηηο αθφιoπζεο θαηεγoξίεο:
(α)

Θέζεηο Πξψηoπ Γηoξηζκoχ, ζηηο oπoίεο κπoξoχv vα
δηνξηζηνχλ είηε πξφζσπα πoπ δεv είvαη ζηεv ππεξεζία είηε
πξφζσπα πνπ είλαη ππαιιήινη.

(β)

ζέζεηο Πξψηoπ Γηoξηζκoχ θαη Πξoαγσγήο, ζηηο oπoίεο
πξφζσπα πoπ δεv είvαη ζηεv ππεξεζία κπoξoχv vα
δηoξηζηoχv ή ππάιιειoη κπoξoχv vα δηoξηζηoχv ή πξoαρζoχv

(γ)

Θέζεηο Πξoαγσγήο, ζηηο oπoίεο κπoξoχv vα πξoαρζoχv
ππάιιειoη πoπ ππεξεηoχv ζηεv ακέζσο θαηψηεξε ηάμε ή
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ζέζε ηoπ ζπγθεθξηκέvoπ θιάδoπ ή
ππεξεζίαο, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε.

Μέζνδνη
πιήξσζεο
ζέζεσλ

Πξνζφληα
δηνξηζκφ

18.

γηα

19.

ππoδηαίξεζε

ηεο

(2)

Η θαηεγoξία θάζε ζέζεο oξίδεηαη ζηo oηθείo ζρέδηo
ππεξεζίαο.

(3)

Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ θαvovηζκoχ απηoχ "θιάδoο ή
ππoδηαίξεζε ηεο ππεξεζίαο" ζεκαίvεη θιάδo ή
ππoδηαίξεζε ηεο ππεξεζίαο ηoπ Σ.Α.Λ.Α. πoπ απoηειείηαη
απφ δχo ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο ηεο ίδηαο ζέζεο ή απφ
δηάθoξεο ζέζεηο παξφκoηαο θχζεσο πoπ ζπvεπάγovηαη
δηαθoξεηηθoχο κηζζoχο ή κηζζoδoηηθέο θιίκαθεο.

(1)

Μφληκε ζέζε πιεξνχηαη είηε κφληκα είηε πξνζσξηλά κε
απφζπαζε ή κε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή
απφ κήλα ζε κήλα, φπσο ζα απνθαζίδεη ην Σπκβνχιην.

(2)

Πξνζσξηλή ζέζε πιεξoχηαη είηε κε απφζπαζε κφληκνπ
ππαιιήινπ είηε κε ην δηνξηζκφ πξνζψπνπ κε ζχκβαζε γηα
νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ή απφ κήλα ζε κήλα, φπσο ζα
απνθαζίδεη ην Σπκβνχιην.
Καvέvαο δε δηoξίδεηαη ζηελ Υπεξεζία εθηφο αv-

(α) Δίvαη πoιίηεο ηεο Γεκoθξαηίαο ή είλαη ζχδπγνο ή ηέθλν
πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο θαη έρεη ηε ζπλήζε δηακνλή ηνπ ζηε
Κχπξν ή λννπκέλνπ φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζέζε πνπ
ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε
δεκφζηαο εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ
ζπκθεξφλησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, πνιίηεο θξάηνπο κέινπο,
(β)ζπκπιήξσζε ηεv ειηθία ησv δεθαεπηά ρξφvσv θαη,
λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο έρεη
εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηoπ ππoρξεψζεηο ή έρεη
απαιιαγεί voκίκσο απφ απηέο,
(γ) θαηέρεη ηα πξoζφvηα πoπ θαζoξίδovηαη ζηo ζρέδηo
ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε ζηεv oπoία πξφθεηηαη vα γίvεη o
δηoξηζκφο,
(δ)δεv θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζoβαξήο κoξθήο πoπ
εvέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα,
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(ε)είvαη θαιoχ ραξαθηήξα,
(ζη)δεv έρεη απoιπζεί ή δεv έρoπv ηεξκαηηζηεί oη ππεξεζίεο
ηoπ ζηo παξειζφv απφ ηεv ππεξεζία ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηε
δεκφζηα ππεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή νξγαληζκφ
δεκνζίνπ δηθαίνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δξσπατθήο
Δλσζεο ή νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο γηα πεηζαξρηθφ
παξάπησκα,
(δ) πηζηoπoηείηαη απφ εγθεθξηκέvov απφ ηo Σπκβoχιηo
γηαηξφλ σο θαηάιιειoο απφ πιεπξάο πγείαο γη'απηή ηε
ζέζε, χζηεξα απφ ηαηξηθή εμέηαζε πoπ ζπκπεξηιακβάvεη
θαη αθηηvoγξάθεζε ηoπ ζψξαθα.
Νoείηαη φηη ηo Σπκβoχιηo κπoξεί ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ
νπνηνπδήπνηε λφκνπ, λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα
εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπo
πνπ δεv είvαη πoιίηεο ηεο Γεκoθξαηίαο ή θξάηνπο κέινπο θαη
δελ εκπίπηεη ζηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α)
ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ζε πεξίπησζε επηινγήο ηνπ, απηφ
κπνξεί λα δηνξηζηεί εθ΄φζνλ δνζεί ζρεηηθή έγθξηζε απφ ην
Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην.
Γηαδηθαζία γηα
ηελ
πιήξσζε
ζέζεσλ πξψηνπ
δηνξηζκνχ

20. (1)

Οιεο νη ζέζεηο Πξψηνπ Γηνξηζκνχ, πνπ είλαη θελέο θαη ζα
πιεξσζνχλ, δεκνζηεχνληαη ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο
εθεκεξίδεο κε παγθχπξηα θπθινθνξία.

(2)

Η δεκνζίεπζε ησλ ζέζεσλ παξέρεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ
ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο
αηηήζεσλ.

(3)

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ
απνζηέιινληαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή ην Γεληθφ Γηεπζπληή ην
ηαρχηεξν δπλαηφ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σπκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο φιεο νη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ, νη
Πξνζσπηθνί Φάθειινη ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη
ππάιιεινη θαη αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο πνπ
δεκνζηεχηεθε.

(4)

(α) Η Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα
θαη θξνληίδεη φπσο νη ππνςήθηνη ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή ή
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πξνθνξηθή εμέηαζε, ή θαη ζηηο δχν, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο.
Τα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, φηαλ απνθαζηζηεί
λα δηεμαρζεί ηέηνηα εμέηαζε, δεκνζηεχνληαη ζε δχν
ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο κε παγθχπξηα
θπθινθνξία:
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Ννείηαη φηη, νη ππνςήθηνη κηαο ζέζεο κπνξνχλ λα
ππνβιεζνχλ ζε θνηλή γξαπηή εμέηαζε κε ππνςεθίνπο
άιισλ ζέζεσλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαηά ην
ρξφλν πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα δηεμαγσγή ηεο
γξαπηήο εμέηαζεο, κπνξεί λα θαζνξίδεη βαζκφ επηηπρίαο ηεο
γξαπηήο εμέηαζεο, νπφηαλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε νη
απνηπγρφληεο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο:
Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηφζν
πξνθνξηθήο φζν θαη γξαπηήο εμέηαζεο, θαηά ηελ ίδηα
εκεξνκελία απνθαζίδεη θαη ηε βαξχηεηα ηελ νπνία ζα
απνδψζεη ζηελ θάζε εμέηαζε.
Η βαξχηεηα πνπ ζα
απνδνζεί ζηε γξαπηή εμέηαζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 80%.
(β) Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ, γξαπηή ή
πξνθνξηθή, ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα
βνεζείηαη απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ ΣΑΛΑ ή άιια πξφζσπα ή
θαη Οξγαληζκνχο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ
ησλ εηδηθψλ ηνπο γλψζεσλ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνχλ.
(5)

Σηεv ζπvέρεηα ε Σπκβoπιεπηηθή Δπηηξoπή, αθoχ ιάβεη ππ'
φςε ηεο ηα απoηειέζκαηα ηεο γξαπηήο θαη ή πξoθoξηθήο
εμέηαζεο ησv ππoςεθίσv, αλάινγα κε ηo ηη έρεη δηεμαρζεί,
ηα πξoζφvηα ησv ππoςεθίσv ζε ζρέζε κε ηα θαζήθovηα
ηεο ζέζεο, ηo πεξηερφκεvo ησv Πξoζσπηθψv Φαθέιισv
ησv ππoςεθίσv πoπ είvαη ππάιιειoη, φπσο επίζεο θαη ηα
ππφιoηπα ζηoηρεία ησv αηηήζεσv, θαηαξηίδεη θαη απoζηέιιεη
ζηo Σπκβoχιηo αηηηoιoγεκέvε έθζεζε γηά φιoπο ηoπο
ππoςεθίoπο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη πνηνί, θαηά ηεv
θξίζε ηεο, είλαη νη θαηαιιειφηεξνη ππνςήθηνη.

14

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

(6)

Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα ζπζηήλνληαη απφ ηελ
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη δηεμαρζεί
κφλν γξαπηή εμέηαζε, ζα είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ αξηζκνχ ησλ
θελψλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί, εθφζνλ ππάξρνπλ
θαηάιιεινη ππνςήθηνη θαη, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη
δηεμαρζεί κφλν πξνθνξηθή εμέηαζε ή πξνθνξηθή θαη
γξαπηή εμέηαζε, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα
ζπζηήλνληαη ζα είλαη ηεηξαπιάζηνο.

(7)

Τν Σπκβνχιην, πξηλ θάκεη ηελ ηειηθή επηινγή, κπνξεί λα
θαιέζεη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη
ζπζηήζεθαλ απφ ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή. Ννείηαη φηη
ην Σπκβνχιην δχλαηαη λα θαιέζεη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε θαη
νπνηνδήπνηε άιιν ππνςήθην πνπ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
έπξεπε λα είρε ζπζηεζεί.
Καηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ην
Σπκβνχιην κπνξεί λα βνεζείηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή.

(8)

Καηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη/ή ην Σπκβνχιην αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα βαζκνινγνχλ ηνπο
ππνςήθηνπο ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ην Σπκβνχιην απφ θαηξφ ζε θαηξφ.
Σε ηέηνηα
πεξίπησζε ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκςεθίδεη ηε
βαζκνινγία ηεο ππφ απηήο δηεμαρζείζεο πξνθνξηθήο
εμέηαζεο κε ηε βαζκνινγία ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ην
Σπκβνχιην ζπκςεθίδεη ηε βαζκνινγία ηεο ππ’απηνχ
δηεμαρζείζεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο κε ηε ζπλνιηθή
βαζκνινγία ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.

(9)

Σηελ ζπλέρεηα ην Σπκβνχιην, αθνχ ιάβεη δεφλησο
ππφςε ηνπ ηελ έθζεζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ, ην
πεξηερφκελν ησλ Πξνζσπηθψλ Φαθέισλ φισλ ησλ
ππνςεθίσλ πνπ είλαη ππαιιεινη, ηηο απφςεηο ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή θαη ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ
πξνθνξηθή εμέηαζε, πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ:
Ννείηαη φηη ην Σπκβνχιην δε δεζκεχεηαη απφ νπνηαδήπνηε
ζχζηαζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη
κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα κελ επηιέμεη
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θαλέλα απφ ηνπο ππνςεθίνπο, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαλέλαο απφ απηνχο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα δηνξηζκφ.
Τα
κέιε
ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο
Δπηηξνπήο
φηαλ
παξαθάζνληαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ δελ
δεζκεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ ιήθζεθε απφ
απηή, έζησ θαη άλ απηά ζπκκεηείραλ ζηε ιήςε ηεο
απφθαζεο απηήο.
(10) H γεληθή εληχπσζε ή ε επηκέξνπο βαζκνινγία ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ αλαθνξηθά
κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνθνξηθή
εμέηαζε θαηαγξάθεηαη πάληνηε ζηα πξαθηηθά θαη
αηηηνινγείηαη.

Γηαδηθαζία γηα
ηελ
πιήξσζε
ζέζεσλ πξψηνπ
δηνξηζκνχ
θαη
πξναγσγήο

(11)

Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 19, θαλέλαο
δελ δηνξίδεηαη ζε ζέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ, εθηφο αλ θαηέρεη
ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην ππεξεζίαο
γηα ηε ζέζε απηή θαηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο
ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη ε
απφθαζε.

21. (1)

Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (11), (12) θαη
(13), θάζε ζέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο πνπ
είλαη θελή θαη ζα πιεξσζεί, δεκνζηεχεηαη ζε δχν
ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο κε παγθχπξηα
θπθινθνξία.

(2)

Η δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο δίλεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ
ππεξεζίαο θαη θαζνξίδεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο
αηηήζεσλ.

(3)

Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο γηα ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ,
απνζηέιινληαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή ην ηαρχηεξν
δπλαηφλ ζηνλ Πξφεδξν ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο
φιεο νη αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ, νη Πξνζσπηθνί
Φάθεινη ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη ππάιιεινη θαη
αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο πνπ δεκνζηεχηεθε.

(4)

(α) Η Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα
θαη θξνληίδεη φπσο νη ππνςήθηνη ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή
ή πξνθνξηθή εμέηαζε, ή θαη ζηηο δχν, ηεξνπκέλσλ ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαζψο θαη
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νπνησλδήπνηε άιισλ δηαδηθαζηψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ
θαηξνχ εηο θαηξφλ.
Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Τα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, φηαλ
απνθαζηζηεί λα δηεμαρζεί ηέηνηα εμέηαζε, δεκνζηεχνληαη
ζε δχν ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηεο εθεκεξίδεο κε παγθχπξηα
θπθινθνξία:
Ννείηαη φηη, νη ππνςήθηνη κηαο ζέζεο κπνξνχλ λα
ππνβιεζνχλ ζε θνηλή γξαπηή εμέηαζε κε ππνςεθίνπο
άιισλ ζέζεσλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαηά
ην ρξφλν πνπ ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα δηεμαγσγή ηεο
γξαπηήο εμέηαζεο, κπνξεί λα θαζνξίδεη βαζκφ επηηπρίαο
ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, νπφηαλ ζε ηέηνηα πεξίπησζε νη
απνηπρφληεο απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο
δηαδηθαζίαο:
Ννείηαη έηη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηφζν
πξνθνξηθήο φζν θαη γξαπηήο εμέηαζεο, θαηά ηελ ίδηα
εκεξνκελία απνθαζίδεη θαη ηε βαξχηεηα ηελ νπνία ζα
απνδψζεη ζηελ θάζε εμέηαζε. Η βαξχηεηα πνπ ζα
απνδνζεί ζηε γξαπηή εμέηαζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ηνπ 80%.
(β) Καηά ηελ εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ, γξαπηή ή
πξνθνξηθή, ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα
βνεζείηαη απφ ιεηηνπξγνχο ηνπ ΣΑΛΑ ή άιια πξφζσπα ή
θαη Οξγαληζκνχο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ
ησλ εηδηθψλ ηνπο γλψζεσλ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ.
(5)

Σηελ ζπλέρεηα ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, αθνχ ιάβεη
ππφςε ηεο ηα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο θαη ή
πξνθνξηθήο εμέηαζεο ησλ ππνςεθίσλ αλάινγα κε ην ηί
έρεη δηεμαρζεί, ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε
ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ην πεξηερφκελν ησλ
Πξνζσπηθψλ Φαθέισλ θαη ησλ Δηήζησλ Υπεξεζηαθψλ
εθζέζεσλ ησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη είλαη ππάιιεινη,
φπσο επίζεο θαη ηα ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ,
θαηαξηίδεη θαη απνζηέιιεη ζην Σπκβνχιην έθζεζε γηα
φινπο ηνπο ππνςεθίνπο ή θαη θαηάζηαζε βαζκνινγίαο
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ζε ηζρχ δηαδηθαζίεο.
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Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

(6)

Ο αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα ζπζηήλνληαη απφ ηε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη
δηεμαρζεί κφλν γξαπηή εμέηαζε, ζα είλαη ηξηπιάζηνο ηνπ
αξηζκνχ ησλ θελψλ ζέζεσλ πνπ ζα δεκνζηεπζεί, εθφζνλ
ππάξρνπλ θαηάιιεινη ππνςήθηνη θαη, ζε πεξίπησζε πνπ
έρεη δηεμαρζεί κφλν πξνθνξηθή εμέηαζε ή πξνθνξηθή θαη
γξαπηή εμέηαζε, ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα
ζπζηήλνληαη ζα είλαη ηεηξαπιάζηνο.

(7)

Τν Σπκβνχιην, πξηλ θάκεη ηελ ηειηθή επηινγή, κπνξεί λα
θαιέζεη ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπο ππνςεθίνπο νη νπνίνη
ζπζηήζεθαλ απφ ηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή φπσο
επίζεο θαη νπνηνδήπνηε άιιν ππνςήθην πνπ θαηά ηελ
θξίζε ηνπ έπξεπε λα είρε ζπζηαζεί.
Ννείηαη φηη ζε πεξίπησζε κε δηεμαγσγήο γξαπηψλ
εμεηάζεσλ ην Σπκβνχιην δχλαηαη λα θαιέζεη ζε
πξνθνξηθή εμέηαζε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ππνςήθην πνπ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ έπξεπε λα είρε ζπζηεζεί.
Καηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ, ην
Σπκβνχιην κπνξεί λα βνεζείηαη απφ ην Γεληθφ Γηεπζπληή.

(8)

Καηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη/ή ην Σπκβνχιην αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε κπνξνχλ λα βαζκνινγνχλ ηνπο
ππνςήθηνπο ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο πνπ θαζνξίδνληαη
απφ ην Σπκβνχιην απφ θαηξφ ζε θαηξφ. Σε ηέηνηα
πεξίπησζε ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ζπκςεθίδεη ηελ
βαζκνινγία ηεο ππφ απηήο δηεμαρζείζεο πξνθνξηθήο
εμέηαζεο κε ηε βαζκνινγία ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ην
Σπκβνχιην ζπκςεθίδεη ηε βαζκνινγία ηεο ππ’απηνχ
δηεμαρζείζεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο κε ηε ζπλνιηθή
βαζκνινγία ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο.

(9)

Σηε ζπλέρεηα ην Σπκβνχιην, αθνχ ιάβεη δεφλησο ππφςε
ηνπ ηελ έθζεζε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ην
πεξηερφκελν φισλ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ην
πεξηερφκελν ησλ Πξνζσπηθψλ Φαθέισλ φισλ ησλ
ππνςεθίσλ πνπ είλαη ππάιιεινη, ηηο ζπζηάζεηο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή θαη ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά
ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, πξνβαίλεη ζηελ επηινγή ηνπ
θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ:

18

Ννείηαη φηη ην Σπκβνχιην δε δεζκεχεηαη απφ νπνηαδήπνηε
ζχζηαζε ηεο Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπήο Δπηινγήο θαη
κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ λα κελ επηιέμεη
θαλέλα απφ ηνπο ππνςεθίνπο, αλ θαηά ηελ θξίζε ηνπ
θαλέλαο απφ απηνχο δελ είλαη θαηάιιεινο γηα δηνξηζκφ.
Τα κέιε ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο Δπηινγήο φηαλ
παξαθάζνληαη ζηελ νινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ δελ
δεζκεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε απφθαζε πνπ ιήθζεθε
απφ απηή, έζησ θαη αλ απηά ζπκκεηείραλ ζηε ιήςε ηεο
απφθαζεο απηήο.
(10)

Η γεληθή εληχπσζε ή ε επηκέξνπο βαζκνινγία ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
αλαθνξηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ
πξνθνξηθή εμέηαζε θαηαγξάθεηαη πάληνηε ζηα πξαθηηθά
θαη αηηηνινγείηαη.

(11)

Θέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο κπνξεί λα
δεκνζηεπηεί ζ’ νπνηνδήπνηε ρξφλν κέζα ζε ρξνληθή
πεξίνδν ησλ έμη κελψλ πξηλ απηή θελσζεί, φηαλ
αλακέλεηαη ε θέλσζε ηεο εμαηηίαο αθππεξέηεζεο ηνπ
θαηφρνπ ηεο.

(12)

Θέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο κπνξεί λα
δεκνζηεπηεί ζ’ νπνηνδήπνηε ρξφλν κέζα ζηε ρξνληθή
πεξίνδν ησλ έμη κελψλ πξηλ απηή θελσζεί, φηαλ
αλακέλεηαη ε θέλσζε ηεο επεηδή βξίζθεηαη ζ’εμέιημε
δηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε αλψηεξεο ζέζεο Πξναγσγήο
ζηνλ ίδην θιάδν ηεο ππεξεζίαο.

(13)

Κάζε θνξά πνπ κηα ζέζε δεκνζηεχεηαη δπλάκεη ησλ
παξαγξάθσλ (11) ή (12), ε ζέζε πιεξνχηαη ζηελ
πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ (11), φηαλ ν θάηνρνο ηεο
βξίζθεηαη κε άδεηα αθππεξέηεζεο θαη ζηελ πεξίπησζε
ηεο παξαγξάθνπ (12), φηαλ απηή θελσζεί.

(14)

Καλέλαο δελ δηνξίδεηαη ή πξνάγεηαη ζε ζέζε Πξψηνπ
Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο εθηφο άλ:

(α) Καηέρεη ηα πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαη ζην ζρέδην
ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε απηή θαηα ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο
ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη θαηά ην ρξφλν πνπ ιακβάλεηαη
ε απφθαζε.

19

(β) πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην πνπ είλαη ππάιιεινο, ηθαλνπνηεί
ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο
παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 22.
(γ) πξνθεηκέλνπ γηα ππνςήθην πνπ δελ είλαη ππάιιεινο,
ηθαλνπνηεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 19.
Γηαδηθαζία γηα
ηελ
πιήξσζε
ζέζεσλ
πξναγσγήο

22.(1)

Κεvή ζέζε Πξoαγσγήο πιεξoχηαη ρσξίο δεκoζίεπζε κε ηεv
πξoαγσγή ππαιιήιoπ πoπ ππεξεηεί ζηεv ακέζσο
θαηψηεξε ηάμε ή ζέζε ηoπ ζπγθεθξηκέvoπ θιάδoπ ηεο
ππεξεζίαο.

(2)

Καvέvαο ππάιιειoο δεv πξoάγεηαη ζε άιιε ζέζε, εθηφο αv

(α) Υπάξρεη θεvή ηέηoηα ζέζε:
Νoείηαη φηη ζε πεξίπησζε ζπvδπαζκέvσv ζέζεσv, κπoξεί vα
γίvεη πξoαγσγή απφ ηεv θαηψηεξε ζηεv αvψηεξε ζέζε ή
ηάμε ηεο ίδηαο ζέζεο αvεμάξηεηα απφ ηo αv ππάξρεη ή φρη
θεvή ζέζε ζηεv αvψηεξε ζέζε ή ηάμε θαη ζχκθσvα κε ηξφπo
πoπ ζα θαζoξηζηεί.
Νoείηαη πεξαηηέξσ, φηη κηά ζέζε Πξoαγσγήο, κπoξεί vα
πιεξσζεί πξηv απηή θεvσζεί, φηαv o θάηoρoο ηεο βξίζθεηαη
κε άδεηα αθππεξέηεζεο,
(β) θαηέρεη ηα πξoζφvηα πoπ πξoβιέπovηαη ζηo ζρέδηo
ππεξεζίαο γηα ηεv ζέζε θαηά ηo ρξφvo θαηά ηov oπoίov
ιήθζεθε απφ ην Σπκβνχιην ε απφθαζε γηα ηελ πιήξσζε ηεο
ζέζεο θαη θαηά ηo ρξφvo πoπ ιακβάvεηαη ε απφθαζε γηα
πξναγσγή.
(γ) δεv ηηκσξήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξoεγoχκεvεο δηεηίαο
γηα πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζoβαξήο κoξθήο.
(δ) ζηηο ηειεπηαίεο δχo εκπηζηεπηηθέο εθζέζεηο ηoπ δεv
αvαθέξεηαη ζαv αθαηάιιειoο γηα πξoαγσγή:
Nνείηαη φηη θαλέλαο ππάιιεινο δελ πξνάγεηαη ζε ζέζε πνπ
ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε
δεκφζηαο εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ
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ζπκθεξφλησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, εθηφο αλ είλαη πνιίηεο ηεο
Γεκνθξαηίαο.
(3)

Οη δηεθδηθήζεηο ησv ππαιιήισv γηα πξoαγσγή
απoθαζίδovηαη κε βάζε ηεv αμία, ηα πξoζφvηα θαη ηεv
αξραηφηεηα.

(4)

Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ
πιήξσζε ηεο ζέζεο κε πξναγσγή απνζηέιινληαη απφ ην
Γεληθφ Γηεπζπληή, ην ηαρχηεξν δπλαηφ, ζηνλ Πξφεδξν ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο νη Πξνζσπηθνί Φάθειινη ησλ
ππαιιήισλ πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ
ππνπαξαγξάθσλ (β), (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ
Καλνληζκνχ απηνχ.

(5)

Η Σπκβoπιεπηηθή Δπηηξoπή ζπλέξρεηαη ζηε ζπλέρεηα θαη
θξovηίδεη φπσο oη ππoςήθηoη ππoβιεζoχv ζε γξαπηή ή
πξoθoξηθή εμέηαζε, ή θαη ζηηο δχo, ηεξoπκέvσv ησv
δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαζψο θαη
νπνησλδήπνηε άιισλ δηαδηθαζηψλ θαζνξίδνληαη απφ
θαηξνχ εηο θαηξφλ.
Καηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε ησλ ππνςεθίσλ ε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή κπνξεί λα βνεζείηαη απφ
ιεηηνπξγφ ή ιεηηνπξγνχο πνπ ιφγσ ησλ εηδηθψλ ηνπο
γλψζεσλ είλαη ζε ζέζε λα βνεζήζνπλ.

(6)

Σηεv ζπvέρεηα ε Σπκβoπιεπηηθή Δπηηξoπή, αθoχ ιάβεη ππ'
φςε ηεο ηα απoηειέζκαηα ηεο γξαπηήο θαη ή πξoθoξηθήο
εμέηαζεο ησv ππoςεθίσv, αvάιoγα κε ηo ηη έρεη δηεμαρζεί,
ηα πξoζφvηα ησv ππoςεθίσv ζε ζρέζε κε ηα θαζήθovηα
ηεο ζέζεο, ηo πεξηερφκεvo ησv Πξoζσπηθψv Φαθέισv θαη
ησv εηεζίσλ ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησv ππoςεθίσv,
θαηαξηίδεη θαη απoζηέιιεη ζηo Σπκβoχιηo αηηηoιoγεκέvε
έθζεζε γηά φιoπο ηoπο ππoςεθίoπο, ζηελ νπνία
αλαθέξνληαη πνηνί, θαηά ηεv θξίζε ηεο, είλαη νη
θαηαιιειφηεξνη ππoςήθηνη θαηά ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο.

(7)

Τo Σπκβoχιηo, πξηv θάκεη ηεv ηειηθή επηιoγή, κπoξεί vα
θαιέζεη ζε πξoθoξηθή εμέηαζε ηoπο ππoςεθίoπο πνπ
θξίζεθαλ απφ ηε Σπκβoπιεπηηθή Δπηηξoπή ζαλ νη
θαηαιιειφηεξνη ππνςήθνη, φπσο επίζεο θαη oπoηoδήπoηε
άιιo ππoςήθηo πoπ θαηά ηεv θξίζε ηνπ έπξεπε vα είρε
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ζπζηεζεί.
(8)

Σηε ζπvέρεηα ηo Σπκβoχιηo, αθoχ ιάβεη δεφvησο ππ' φςε
ηoπ ηεv έθζεζε ηεο Σπκβoπιεπηηθήο Δπηηξoπήο, ηo
πεξηερφκεvo ησv Πξoζσπηθψv Φαθέιισv θαη ησv εηήζησv
ππεξεζηαθψv εθζέζεσv φισv ησv ππoςεθίσv, ηελ
πξνθνξηθή εμέηαζε, αv έγηvε, θαη ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή, πξoβαίvεη ζηεv επηιoγή ηoπ θαηαιιειφηεξoπ
ππoςεθίoπ.
Νoείηαη φηη ηo Σπκβoχιηo δεv δεζκεχεηαη απφ oπoηαδήπoηε
ζχζηαζε ηεο Σπκβoπιεπηηθήο Δπηηξoπήο θαη κπoξεί κε
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ vα κεv επηιέμεη θαvέvα απφ
ηoπο ππoςεθίoπο, αv θαηά ηεv θξίζε ηoπ θαvέvαο απφ
απηoχο δεv είvαη θαηάιιειoο γηα πξoαγσγή.
Τα
κέιε
ηεο
Σπκβoπιεπηηθήο
Δπηηξoπήο
φηαv
παξαθάζovηαη ζηεv oιoκέιεηα ηoπ Σπκβoπιίoπ δεv
δεζκεχovηαη απφ oπoηαδήπoηε απφθαζε πoπ ιήθζεθε απφ
απηή, έζησ θαη αv απηά ζπκκεηείραv ζηε ιήςε ηεο
απφθαζεο απηήο.

(9)

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Η γεvηθή εvηχπσζε ηεο Σπκβoπιεπηηθήο Δπηηξoπήο
θαη ηoπ Σπκβoπιίoπ αλαθνξηθά κε ηεv απφδoζε ησv
ππoςεθίσv θαηά ηελ πξoθoξηθή εμέηαζε θαηαγξάθεηαη
πάvηoηε ζηα πξαθηηθά θαη αηηηoιoγείηαη.

22(Α)(1) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θαλνληζκψλ 20, 21 θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πην θάησ παξαγξάθσλ ηνπ
παξφληνο θαλνληζκνχ, ζε πεξίπησζε αθχξσζεο απφ ην
Αλψηαην Γηθαζηήξην απφθαζεο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηελ
νπνία απνθαζίζζεθε ν δηνξηζκφο ή ε πξναγσγή
ππαιιήινπ ζε ζέζε Πξψηνπ Γηνξηζκνχ ή Πξψηνπ
Γηνξηζκνχ θαη Πξναγσγήο, ην Σπκβνχιην 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:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ζχκθσλα κε ηελ
αθπξσηηθή απφθαζε, πάζρεη ε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο
Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, ηφηε ην Σπκβνχιην παξαπέκπεη
ην ζέκα πξνο επαλεμέηαζε ζηε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή.
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(2)

Παξά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (1), αλ κεηά ην ρξφλν
ηεο ιήςεο ηεο αθπξσζείζαο απφθαζεο, αιιάμεη ην λνκηθφ
θαζεζηψο, θαηά ηελ επαλεμέηαζε ιακβάλεηαη ππφςε ην λέν
λνκηθφ θαζεζηψο, αλ απηφ:
(α) έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ˙ ή
(β) ξπζκίδεη ζέκαηα δηαδηθαζίαο γηα
δηνξηζκψλ ή πξναγσγψλ ππαιιήισλ.

(3)

ηε

δηελέξγεηα

Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (4), θαηά ηελ
επαλεμέηαζε κηαο αθπξσζείζαο απφθαζεο ζεσξείηαη
κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ιακβάλεηαη ππφςε
ε θξίζε πνπ απνθφκηζαλ ην Σπκβνχιην θαη ε
Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε
πνπ ηπρφλ έγηλε πξηλ εθδνζεί ε αθπξσζείζα απφθαζή
ηνπο, αλεμάξηεηα αλ, ζην κεηαμχ, έρεη αιιάμεη ε ζχλζεζε
ηνπο:
Ννείηαη φηη, αλ ν ιφγνο ηεο αθχξσζεο αθνξά
πξνγελέζηεξν ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνθνξηθήο
εμέηαζεο, είηε ελψπηνλ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο είηε
ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ, θαηά ηξφπν πνπ επεξεάδεη ηελ
θξίζε πνπ απνθφκηζαλ ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή ή ην
Σπκβνχιην θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, ηφηε ε ελ ιφγσ θξίζε δε ιακβάλεηαη ππφςε.

(4)

Παξά ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (3) θαη
ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (5), αλ κε
βάζε ηελ απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ, ε θξίζε
ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ απφδνζε ησλ
ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε, έρεη θξηζεί φηη
πάζρεη, ην Σπκβνχιην ή ε Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή, θαηά
ηελ επαλεμέηαζε, κπνξνχλ, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή
ηνπο, λα θαιέζνπλ ηνπο ππνςήθηνπο ζε λέα πξνθνξηθή
εμέηαζε.

(5)

Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (4) δελ εθαξκφδνληαη αλ ε
ειαηησκαηηθφηεηα αθνξά ηελ αηηηνινγία ηεο θξίζεο ηνπ
Σπκβνπιίνπ ή ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο, αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, θαη δελ έρεη επέιζεη, ζην κεηαμχ, αιιαγή
ζηε ζχλζεζή ηνπο. Σε ηέηνηα πεξίπησζε ην Σπκβνχιην ή ε
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Σπκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή πξνβαίλνπλ ζε δηφξζσζε ή
ζπκπιήξσζε ηεο ειαηησκαηηθήο αηηηνινγίαο κε βάζε ηηο
ζεκεηψζεηο πνπ ηεξνχζαλ ηα κέιε ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή
ηεο πξνθνξηθήο εμέηαζεο.
(6)

Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (7), θαηά ηελ
επαλεμέηαζε κηαο αθπξσζείζαο απφθαζεο, ζεσξείηαη
κέξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ θαζεζηψηνο θαη ιακβάλεηαη ππφςε
ε ζχζηαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή πνπ ππέβαιε ζην
Σπκβνχιην πξηλ εθδνζεί ε αθπξσζείζα απφθαζή ηνπ
αλεμάξηεηα αλ, ζην κεηαμχ, έρεη αιιάμεη ε ζχλζεζε ηνπ
Σπκβνπιίνπ:
Ννείηαη φηη, αλ ιφγνο ηεο αθχξσζεο αθνξά ζηάδην
πξνγελέζηεξν ηεο ζχζηαζεο, θαηά ηξφπν πνπ επεξεάδεη
ηε ζχζηαζε, ηφηε ε ζχζηαζε δε ιακβάλεηαη ππφςε θαη
θαιείηαη, εθ λένπ, ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ή αλ απηφο έρεη
αιιάμεη, ν λένο Γεληθφο Γηεπζπληήο γηα λα ππνβάιεη λέα
ζχζηαζε, κε βάζε ην πξαγκαηηθφ θαζεζηψο πνπ ππήξρε
θαηά ην ρξφλν ηεο αθπξσζείζαο απφθαζεο.

(7)

Σχζηαζε πνπ θξίζεθε φηη πάζρεη ή πνπ βαζίζηεθε ζε
ζηνηρεία πνπ θξίζεθαλ φηη πάζρνπλ, δε ιακβάλεηαη ππφςε
θαη θαιείηαη, εθ λένπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο, ή αλ απηφο έρεη
αιιάμεη, ν λένο Γεληθφο Γηεπζπληήο γηα λα ππνβάιεη λέα
ζχζηαζε, κε βάζε ην θαηά ην ρξφλν ηεο αθπξσζείζαο
απφθαζεο πξαγκαηηθφ θαζεζηψο:
Ννείηαη φηη, αλ ε θξίζε ηνπ Σπκβνπιίνπ γηα ηελ απφδνζε
ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε θξίζεθε απφ
ην Αλψηαην Γηθαζηήξην φηη πάζρεη, ηνχην δελ επεξεάδεη ηε
λνκηκφηεηα ηεο ζχζηαζεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή, ε νπνία
ζηεξίρζεθε ζηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνιφγεζε ηεο
απφδνζεο ησλ ππνςεθίσλ θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε.

Αηηήζεηο
ππνςεθίσλ γηα
ζέζεηο πξψηνπ
δηνξηζκνχ θαη/ή

(8)

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ εθαξκφδνληαη ζε
θάζε δηαδηθαζία επαλεμέηαζεο, αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ
ιήςεο ηεο απφθαζεο πνπ αθπξψζεθε.

23.(1)

Αηηήζεηο γηά δηoξηζκφ ή πξoαγσγή ζε ζέζεηο Πξψηoπ
Γηoξηζκoχ ή Πξψηoπ Γηoξηζκoχ θαη Πξoαγσγήο
ζπκπιεξψvovηαη ηδηφρεηξα απφ ηoπο εvδηαθεξoκέvoπο θαη
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ππoβάιιovηαη πξoο ηov Πξφεδξo κέζα ζηεv πξoζεζκία
πoπ θαζoξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δεκoζίεπζε ή γλσζηνπνίεζε,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ζηo έvηππo πoπ εγθξίλεηαη
απφ θαηξνχ εηο θαηξφλ απφ ην Σπκβνχιην. Σηo έvηππo
επηζπvάπηεηαη επίζεκo πηζηoπoηεηηθφ γεvvήζεσο, θαζψο
θαη απoδεηθηηθά πηζηoπoηεηηθά ησv αθαδεκατθψv θαη άιισv
πξoζφvησv
ησv
αηηεηψv,
πεξηιακβαvoκέvεο
θαη
πξoεγoπκέvεο πείξαο. Αηηήζεηο απφ κέξoπο ππαιιήισv
πoπ ήδε ππεξεηoχv ζηo Σ.Α.Λ.Α. ππoβάιιovηαη κέζσ ησv
oηθείσv Πξoτζηακέvσv Τκεκάησv.

πξψηνπ
δηνξηζκνχ
θαη
πξναγσγήο

πκβνπιεπηηθή
Δπηηξνπή

(2)

Αv ε αίηεζε γίvεηαη γηά πεξηζζφηεξεο απφ κία ζέζεηο, πξέπεη
vα ζπκπιεξψvεηαη μερσξηζηφο ηχπoο γηά θάζε ζέζε.

(3)

Οη αηηήζεηο παξαδίδovηαη ζηα Γξαθεία ηoπ Σ.Α.Λ.Α. έvαvηη
απφδεημεο παξαιαβήο ή απoζηέιιovηαη κέζσ ηoπ
ηαρπδξoκείoπ κε ζπζηεκέvε επηζηoιή ή κέζσ
ηειεoκoηoηππηθήο ππεξεζίαο.

(4)

Μφvo εκπξφζζεζκεο αηηήζεηο ιακβάvovηαη ππφςε γηά ηεv
πιήξσζε θεvψv ζέζεσv. Δκπξφζεζκεο είvαη oη αηηήζεηο
πoπ παξαδίδovηαη ζηα Γξαθεία ηoπ Σ.Α.Λ.Α. ή ζηo
ηαρπδξoκείo γηά απoζηoιή ζηov Πξφεδξo ηoπ Σπκβoπιίoπ
κέζα ζηεv πξoζεζκία πoπ θαζoξίδεηαη ζηε ζρεηηθή
δεκoζίεπζε.

24.(1)

Τo Σπκβoχιηo πξoβαίvεη ζηεv ζχζηαζε Σπκβoπιεπηηθήο
Δπηηξoπήο ζε ζρέζε κε ηεv πιήξσζε θεvψv ζέζεσv
Πξψηoπ Γηoξηζκoχ ή Πξψηoπ Γηoξηζκoχ θαη Πξoαγσγήο ή
Πξoαγσγήο ε oπoία ζα εηζεγείηαη ζηo Σπκβoχιηo κέρξη
ηξεηο ππoςεθίoπο γηά θάζε ζέζε γηά δηoξηζκφ ή πξoαγσγή
ζ' oπoηαδήπoηε ζέζε εθ' φζov ππάξρoπv θαηάιιειoη
ππoςήθηoη θαη ζα ππoβάιιεη ηηο ζπζηάζεηο θαη εηζεγήζεηο
ηεο πξoο ηo Σπκβoχιηo αvαθoξηθά κε ηo δηoξηζκφ ή ηεv
πξoαγσγή απηή.

(2)(α) Η Σπκβoπιεπηηθή Δπηηξoπή ζα είvαη ηξηκειήο θαη ζα
απoηειείηαη:
i

Απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη απφ ηνλ
Γεληθφ Γηεπζπληή ηνπ ΣΑΛΑ θαη

ii

απφ ηov Πξoτζηάκεvo ηoπ Τκήκαηoο ζηo oπoίo
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ππάξρεη θεvή ζέζε δηoξηζκoχ ή πξoαγσγήο
(β) Τεο Σπκβoπιεπηηθήο Δπηηξoπήο πξoεδξεχεη ν Πξφεδξνο.
(γ)
Πξνζθνξά
δηνξηζκφ
πξναγσγή

γηα
ή

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Πξαγκαηηθή
ππεξεζία

Κακηά απφθαζε ηεο Σπκβoπιεπηηθήο Δπηηξoπήο δεv είvαη
έγθπξε, εθηφο αv παξίζηαληαη θαη ηα ηξία κέιε ηεο.
Μφvηκoο δηoξηζκφο ή πξναγσγή γίvεηαη κε γξαπηή
πξoζθoξά απφ ηo Σπκβoχιηo πξoο ηo πξφζσπo ηo oπoίo
απηφ επηιέγεη γηα δηoξηζκφ ή πξναγσγή, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε, θαη γξαπηή απoδoρή απφ απηφ.

25.(1)

(2)

Η πξoζθoξά αvαθέξεη ηεv ακoηβή θαη ηoπο ιoηπoχο
φξoπο ππεξεζίαο ηεο ζέζεο θαη θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία
απφ ηελ νπνία ηζρχεη ν δηνξηζκφο ή ε πξναγσγή.

(3)

Σε πεξίπησζε πνπ ην πξφζσπν πνπ επηιέγεθε γηα δηνξηζκφ
ή πξναγσγή δειψζεη φηη δελ απνδέρεηαη ηελ πξνζθνξά
πνπ ηνπ έγηλε ή, ζηελ πεξίπησζε πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη
ππάιιεινο, ε έθζεζε ηνπ Ιαηξηθνχ Λεηηνπξγνχ πνπ ηνλ
εμέηαζε δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή, ην ζέκα εμεηάδεηαη εθ λένπ
απφ ην Σπκβνχιην ην νπνίν πξνβαίλεη ζε λέα πξνζθνξά
δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

26.(1)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηoπ Νφκoπ, φηαv ζε ζρέδηα
ππεξεζίαο απαηηείηαη oξηζκέvoο ρξφvoο ππεξεζίαο γηά
πξoαγσγή, ε ππεξεζία πξέπεη vα είvαη πξαγκαηηθή
ππεξεζία.

(2)

Γηά ηoπο ζθoπoχο ηεο παξαγξάθoπ (1) o φξoο "πξαγκαηηθή
ππεξεζία" πεξηιακβάvεη:(α)

Φξφvo θαηά ηov oπoίo ππάιιειoο βξίζθεηαη κε άδεηα
αvάπαπζεο, άδεηα αζζέvεηαο θαη άδεηα κεηξφηεηαο,

(β)

ρξφvo θαηά ηov oπoίo ππάιιειoο βξίζθεηαη ζε
δηαζεζηκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα αζηπvoκηθήο ή
πεηζαξρηθήο έξεπvαο, ή κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηεο
ππφζεζεο, αv ε πoηvηθή ή πεηζαξρηθή δηαδηθαζία δεv
απέιεμε ζε θαηαδίθε ηoπ, πεηζαξρηθή πoηvή εθηφο απφ
ηεv επίπιεμε ή ηεv απζηεξή επίπιεμε δε ιακβάvεηαη
ππφςε γηά ηoπο ζθoπoχο ηεο ππoπαξαγξάθoπ απηήο,
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(γ)

(3)

Γνθηκαζία

ρξφvo θαηά ηov oπoίo ππάιιειoο βξίζθεηαη ζε
δηαζεζηκφηεηα, δηφηη εθθξεκoχζε εvαvηίov ηoπ
δηαδηθαζία πηψρεπζεο πoπ ηεξκαηίζηεθε κε ηεv
απoθαηάζηαζε ηoπ ππαιιήιoπ ζηε ζέζε ηoπ.

Γηά ηoπο ζθoπoχο ηεο παξαγξάθoπ (1) o φξoο "πξαγκαηηθή
ππεξεζία" δεv πεξηιακβάvεη:(α)

Φξφvo άδεηαο ρσξίο απoιαβέο γηά ιφγoπο άιιoπο ή ηoπ
δεκφζηoπ ζπκθέξovηoο,

(β)

ρξφvo παξάηαζεο ηεο άδεηαο αζζέvεηαο κε κηζέο
απoιαβέο,

(γ)

ρξφvo απoπζίαο ηoπ ππαιιήιoπ ιφγσ θπιάθηζεο ηoπ,

(δ)

ρξφvo θαηά ηov oπoίo o ππάιιειoο βξίζθεηαη ζε
δηαζεζηκφηεηα, εθηφο αv πξφθεηηαη γηά κηά απφ ηηο
πεξηπηψζεηο πoπ αvαθέξovηαη ζηηο ππoπαξαγξάθoπο
(β) θαη (γ) ηεο παξαγξάθoπ (2).

(4)

Οηαv ζε ζρέδηo ππεξεζίαο απαηηείηαη γηά πξoαγσγή
oξηζκέvoο ρξφvoο πείξαο ζε κία ζέζε, ζεσξείηαη πείξα ή
ππεξεζία ζηε ζέζε απηή, φπσο απηή ιoγίδεηαη κε βάζε ηηο
πηφ πάvσ παξαγξάθoπο.

(5)

Σε πεξίπησζε πoπ ππάιιειoο πξoάγεηαη αvαδξoκηθά ζε
κηά ζέζε, ιoγίδεηαη φηη έρεη ππεξεηήζεη ζ' απηή απφ ηεv
εκεξoκεvία πoπ αξρίδεη ε πξoαγσγή ηoπ.

27.(1)

Μφvηκoο δηoξηζκφο πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ήδε κφληκνο
ππάιιεινο γίvεηαη επί δoθηκαζία γηα ρξovηθφ δηάζηεκα δχo
εηψv.
Νoείηαη φηη ηo Σπκβoχιηo κπoξεί ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο
θαη ζχκθσvα κε θαζoξηζκέvα θξηηήξηα vα κεv απαηηήζεη
ρξovηθή πεξίoδo δoθηκαζίαο ή vα ηε κεηψζεη ή λα ηε
παξαηείλεη.

(2)

Γηoξηζκφο κε δoθηκαζία ππoδειψvεη φηη o δηoξηζκφο ζα
επηθπξσζεί, αv o ππάιιειoο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδoπ
δoθηκαζίαο εθηειέζεη ηθαvoπoηεηηθά ηα θαζήθovηα ηεο
ζέζεο ηoπ θαη εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππoρξεψζεηο πoπ
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επηβάιιovηαη ζ' απηφv απφ ηo Νφκo, ηoπο παξφvηεο
Καvovηζκoχο θαη ηoπο φξoπο ηoπ δηoξηζκoχ ηoπ θαη αv
γεvηθά επηδείμεη ηέηoηα δηαγσγή πoπ vα κε δεκηoπξγεί
oπoηαδήπoηε ακθηβoιία φηη είvαη θαηάιιειoο γηά vα
θαηαζηεί κφvηκoο ππάιιειoο. Η πεξίoδoο δoθηκαζίαο ζα
ζεσξείηαη πξαγκαηηθή δoθηκαζηηθή πεξίoδoο θαη ζα
ρξεζηκoπoηείηαη ηφζo γηά ηo ζπκθέξov ηεο ππεξεζίαο φζo
θαη εθείvo ησv ππαιιήισv, πξoθεηκέvoπ vα εμαθξηβψvεηαη
φηη πξφζσπα πoπ θξίvovηαη αθαηάιιεια ζα εvεκεξψvovηαη
έγθαηξα, ψζηε vα ηoπο δίδεηαη ε επθαξία vα εμαζθαιίζoπv
άιιε απαζρφιεζε.
(3)

Υπάιιειoο πoπ ππεξεηεί κε δoθηκαζία ηπγράvεη θάζε
δπvαηήο δηεπθφιπvζεο γηά εθκάζεζε ησv θαζεθφvησv ηεο
ζέζεο ηoπ θαη είvαη θάησ απφ ζπvερή παξαθoιoχζεζε θαη
θαζoδήγεζε.

(4)

Ο δηoξηζκφο ππαιιήιoπ πoπ ππεξεηεί επί δoθηκαζία
κπoξεί vα ηεξκαηηζηεί oπoηαδήπoηε ζηηγκή θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο, αιιά, πξηv γίvεη ηέηoηoο
ηεξκαηηζκφο, πξέπεη vα δoζεί ζηov ππάιιειo εηδoπoίεζε
ηεο πξφζεζεο γηα ηεξκαηηζκφ πoπ vα πεξηέρεη ηoπο ιφγoπο
θαη vα ηov θαιεί vα πξoβεί ζε oπoηεζδήπoηε παξαζηάζεηο,
ηηο oπoίεο ζα επηζπκoχζε, εvαvηίov ηoπ ηεξκαηηζκoχ ηoπ
δηoξηζκoχ. Με βάζε ηηο παξαζηάζεηο πoπ ζα εμεηάζεη ηo
Σπκβoχιηo κπoξεί είηε vα ηεξκαηίζεη ηo δηoξηζκφ είηε vα
παξαηείvεη ηε ρξovηθή πεξίoδo δoθηκαζίαο γηα ρξovηθή
πεξίoδo κέρξη έvα αθφκα ρξφvo, φπσο ηo Σπκβoχιηo ζα
θξίvεη ζε θάζε πεξίπησζε.
Οη δηαηάμεηο ηoπ εδαθίoπ απηoχ 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 ρξφvηα.

(5)

Μέζα ζ' έvα κήvα απφ ηε ιήμε ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ
δoθηκαζίαο ηo Σπκβoχιηo απoθαζίδεη θαηά πφζo o
δηoξηζκφο ππαιιήιoπ πoπ ππεξεηεί επη δoθηκαζία ζα
επηθπξσζεί, παξαηαζεί ή ηεξκαηηζηεί.
Σε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο o
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επεξεαδφκεvoο ππάιιειoο ζα εηδoπoηείηαη γξαπηψο, ηo
αξγφηεξo κέζα ζε 10 κέξεο κεηά ηεv ζπκπιήξσζε ηεο
απαηηoχκεvεο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο.
Σηε ζρεηηθή
εηδoπoίεζε ζα αvαθέξovηαη oη ιφγoη παξάηαζεο ηεο
πεξηφδoπ δoθηκαζίαο γηα vα κπoξεί o ππάιιειoο vα
βειηηψζεη ηε απφδoζε ηoπ.

Γηνξηζκνί
ζχκβαζε

κε

Γηνξηζκφο απφ
κήλα ζε κήλα

Αλαπιεξσηηθνί
δηνξηζκνί

(6)

Σε πεξίπησζε πoπ ν Γεληθφο Γηεπζπληήο πξφθεηηαη vα
απoπζηάζεη θαη ζα ππάξμεη ζέκα επηθχξσζεο ηoπ
δηoξηζκoχ ππαιιήιoπ πoπ ππεξεηεί κε δoθηκαζία θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο απoπζίαο ηoπ, αθήvεη ηηο ζπζηάζεηο ηoπ
γξαπηψο ζηo Σπκβoχιηo.

(7)

Σε πεξίπησζε ηεξκαηηζκoχ ηoπ επί δoθηκαζία δηoξηζκoχ ηoπ
ππαιιήιoπ, o ηεξκαηηζκφο γίvεηαη, αθoχ παξαρσξεζεί ζ'
απηφv θαη oπoηαδήπoηε άδεηα αvάπαπζεο πoπ ζα έρεη ζε
πίζηε ηoπ.

28.(1)

Γηoξηζκoί κε ζχκβαζε γίvovηαη κε γξαπηή ζχκβαζε πoπ
πεξηέρεη ηεv δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηεv ακoηβή ηoπ
πξoζψπoπ πoπ δηoξίδεηαη θαη ηoπο ιoηπoχο φξoπο ηoπ
δηoξηζκoχ.

(2)

Η δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ε ακνηβή θαη νη ινηπoί φξoη ηoπ
δηoξηζκoχ απoθαζίδovηαη απφ ηo Σπκβoχιηo.

29.(1)

Γηoξηζκφο απφ κήvα ζε κήvα γίvεηαη κε γξαπηή πξoζθoξά
απφ ηo Σπκβoχιηo πξoο ηo πξφζσπo πoπ επηιέγεθε γηα
δηoξηζκφ θαη ηε γξαπηή απoδoρή απφ απηφ.

(2)

Η πξoζθoξά πεξηέρεη ηεv ακoηβή θαη ηoπο ιoηπoχο φξoπο
ππεξεζίαο.

(3)

Γηoξηζκφο απφ κήvα ζε κήvα κπoξεί vα ηεξκαηηζηεί
κε γξαπηή εηδoπoίεζε εvφο κεvφο ή κε πιεξσκή κηζζoχ
εvφο κεvφο αvηί άιιεο εηδoπoίεζεο.

30.(1)

Οηαv θεvoχηαη ζέζε γηα oπoηoδήπoηε ιφγo ή o θάηoρoο
απηήο απoπζηάδεη κε άδεηα ή δεv κπoξεί vα εθηειεί ηα
θαζήθovηα ηεο ζέζεο ηoπ, δχvαηαη vα δηoξηζηεί άιιo
πξφζσπo, θάηoρoο κovίκoπ ζέζεσο, γηα vα εvεξγεί
αvαπιεξσηηθά ζηε ζέζε απηή θάησ απφ ηέηνηνπο φξνπο
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φπσο ζα θαζνξηζηνχλ απφ ην Σπκβνχιην.
(2)

Αvαπιεξσηηθφο δηoξηζκφο γίvεηαη χζηεξα απφ ζχζηαζε
ηoπ Γεvηθoχ Γηεπζπvηή.
Ννείηαη φηη αλ ν αλαπιεξσηηθφο δηνξηζκφο αθνξά ηελ ζέζε
ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή δελ πξναπαηηείηαη θακία ζχζηαζε
πξνο ην Σπκβνχιην γηα δηνξηζκφ αλαπιεξσηηθνχ
Γηεπζπληή.

Πξνυπνζέζεηο
γηα
αλαπιεξσηηθφ
δηνξηζκφ

Τπεξάξηζκνο
δηνξηζκφο ή
πξναγσγή

31.(1)

Οη αvαπιεξσηηθoί δηoξηζκoί ζα γίvovηαη λννπκέλνπ φηη ν
ππάιιεινο πνπ ζπληζηάηαη γηα ηέηνην δηνξηζκφ θαηέρεη ηα
πξνζφληα ηεο ζέζεο θαη αλακέλεηαη απ’απηφλ λα εθηειεί
φια ηα θαζήθνληα θαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο επζχλεο ηεο
ζέζεο.
Σηε ζχζηαζε γηά αvαπιεξσηηθφ δηoξηζκφ πξέπεη vα
αvαθέξεηαη θαηά πφζo ηθαvoπoηoχvηαη oη φξoη ηεο
παξαγξάθoπ απηήο, θαζψο θαη oη ιφγoη γηά ηoπο oπoίoπο
δεηείηαη o αvαπιεξσηηθφο δηoξηζκφο.

(2)

Σχζηαζε γηά αvαπιεξσηηθφ δηoξηζκφ δεv ππoβάιιεηαη γηά
πεξίoδo κηθξφηεξε ησv είθoζη κίαο εκεξψv, εθηφο αv
ππάξρoπv ιφγoη πoπ απoξξέoπv απφ δηαηάμεηο
voκoζεηηθήο θχζεσο θαη πoπ απαηηoχv ηέηoηo δηoξηζκφ.

(3)

Υπάιιειoο πoπ δηoξίδεηαη αvαπιεξσηήο ζε θάπoηα ζέζε
δπvαηφ vα θιεζεί vα εθηειεί επηπξφζζεηα θαη ηα θαζήθovηα
ηεο ζέζεο πoπ θαηέρεη.

(4)

Υπάιιειoο πoπ δηoξίδεηαη vα εθηειεί αvαπιεξσηηθά ηα
θαζήθovηα άιιεο ζέζεο ιακβάvεη επίδoκα αvαπιεξσηηθoχ
δηoξηζκoχ, φπσο ζα θαζoξηζηεί κε δηαηάμεηο πoπ
εγθξίvovηαη απφ ηo Σπκβoχιηo.

32.(1)

Τo Σπκβoχιηo κπoξεί χζηεξα απφ πξφηαζε ηoπ Γεvηθoχ
Γηεπζπvηή, vα πξoβεί ζε ππεξάξηζκo δηoξηζκφ ή πξoαγσγή
ζε ζέζε θαηψηεξoπ επηπέδoπ θαη κηζζoχ ζηov ηδηo θιάδo
ζε κία απφ ηηο αθφιoπζεο πεξηπηψζεηο:
α)

Οηαv θεvή ζέζε αvψηεξoπ επηπέδoπ θαη κηζζoχ ζηov
ίδηo θιάδo δεv κπoξεί vα πιεξσζεί ιφγσ κε ππάξμεσο
θαηαιιήιoπ ππoςεθίoπ
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β)

(2)

έvαvηη θεvήο ζέζεο Πξoαγσγήο αvσηέξoπ επηπέδoπ θαη
κηζζoχ ζηov ίδηo θιάδo ε oπoία πθίζηαηαη θαηά ηεv
εκεξoκεvία πιήξσζεο ηεο θεvήο ζέζεο θαησηέξoπ
επηπέδoπ θαη κηζζoχ ζηov ίδηo θιάδo.
Κάζε ππεξάξηζκoο δηoξηζκφο ή πξoαγσγή γίvεηαη
πάvσ ζε πξoζσξηvή βάζε θαη ηεξκαηίδεηαη ηo γξεγoξφηεξo
κεηά ηεv πιήξσζε ηεο ζέζεο έvαvηη ηεο oπoίαο έγηvε.
Νoείηαη φηη αv ππάξμεη θεvή ζέζε ζηεv oπoία έγηvε o
ππεξάξηζκoο δηoξηζκφο ή πξoαγσγή, απηφο ή απηή κπoξεί
vα ζπvερηζηεί κέρξηο φηoπ ε θεvή απηή ζέζε πιεξσζεί.

Αλάπεξνη

33.(1)

(2)

(3)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ,
αvάπεξoο o oπoίoο είvαη ππoςήθηoο γηά δηoξηζκφ ζε κία
ζέζε θαη θαηέρεη φια ηα απαηηoχκεvα απφ ηo ζρέδηo
ππεξεζίαο πξoζφvηα, ζα πξoηηκάηαη, εθφζo ηo αξκφδηo γηα
ηεv επηιoγή φξγαvo ηθαvoπoηεζεί φηη:(α)

Γηαζέηεη ηηο ηθαvφηεηεο γηα vα αζθεί ηα θαζήθovηα ηεο
ζέζεο

(β)

δεv πζηεξεί, φηαv ζπγθξίvεηαη κε ηoπο ππφιoηπoπο
ππoςήθηoπο ζε αμία θαη πξoζφvηα.

Τo αξκφδηo γηα ηεv επηιoγή φξγαvo, φηαv κoξθψvεη
ηεv θξίζε ηoπ ζε ζρέζε κε ηov αvάπεξo, κπoξεί vα δεηά
θαη vα ιακβάvεη ππφςε ηηο απφςεηο εηδηθψv.
Γηά ηoπο ζθoπoχο ηoπ άξζξoπ απηoχ:"αvάπεξoο" ζεκαίvεη άηoκo πoπ πάζρεη εθ γεvεηήο ή
ιφγσ κεηαγεvέζηεξoπ ζπκβάvηoο απφ κεξηθή ή πιήξε
ζσκαηηθή αvαπεξία θαη ε αvαπεξία ηoπ πξoέξρεηαη απφ
ζoβαξή παξακφξθσζε ή ζoβαξφ αθξσηεξηαζκφ ησv άvσ
ή θάησ άθξσv ή απφ κπoπάζεηα, παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία
ή απφ απψιεηα ηεο φξαζεο θαη ζηα δχo κάηηα ή απφ
απψιεηα ηεο αθoήο θαη ζηα δχo απηηά ή απφ άιιε ζoβαξή
αηηία πoπ πξoθαιεί oπζηψδε κείσζε ηεο ζσκαηηθήο
ηθαvφηεηαο θαη επηηξέπεη ζ' απηφ vα αζθεί κφvo
πεξηoξηζκέvo θχθιo βηoπoξηζηηθψv επαγγεικάησv.

31

Απνθαηάζηαζε
ππαιιήισλ ησλ
νπνίσλ
ε
πξναγσγή
αθπξψζεθε

Καηάξγεζε
ζέζεο

34.(1)

Σε πεξίπησζε θαηά ηεv oπoία ε πξoαγσγή εvφο ππαιιήιoπ
ζε κία ζέζε αθπξψvεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηoπ
Αvψηαηoπ Γηθαζηεξίoπ, ηo Σπκβoχιηo κπoξεί, αv θαηά ηεv
επαvεμέηαζε δεv απoθαζίζεη ηεv εθ vέoπ πξoαγσγή ηoπ
ζηε ζέζε απηή θαη εθφζo πιεξoχvηαη oη πξoυπoζέζεηο oη
oπoίεο oξίδovηαη ζηo εδάθηo (2), vα απoθαζίζεη ηεv
πξoαγσγή ή ηεv ππεξάξηζκε πξoαγσγή ηoπ, αvάιoγα κε
ηo αv ππάξρεη ή φρη θεvή ζέζε, ζε ζέζε ζηεv oπoία θαηά
πάζα ιoγηθή πηζαvφηεηα ζα πξoαγφηαv, αv δε γηvφηαv ε
πξoαγσγή ηoπ πoπ αθπξψζεθε.

(2)

Η δπvάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) εμoπζία ηoπ Σπκβoπιίoπ
αζθείηαη κφvo φηαv απηφ πεηζζεί φηη, εvφςεη ηεο αμίαο, ησv
πξoζφvησv θαη ηεο αξραηφηεηαο ηoπ ππαιιήιoπ θαη ηoπ
αξηζκoχ ησv θεvψv ζέζεσv oη oπoίεο πιεξψζεθαv θαηά ηo
ρξovηθφ δηάζηεκα κεηαμχ ηεο απφθαζεο ηνπ θαη ηεο
αθχξσζεο απηήο, επεξεάζηεθε πξάγκαηη ε ζηαδηoδξoκία
ηoπ ππαιιήιoπ.

(3)

Αvεμάξηεηα απφ oπoηαδήπoηε άιιε δηάηαμε ζηoχο
Καvovηζκoχο απηoχο, φηαv απoθαζίδεηαη ε ππεξάξηζκε
πξoαγσγή εvφο ππαιιήιoπ ζε κία ζέζε δπvάκεη ηεο
παξαγξάθνπ (1), o ππάιιειoο ππεξεηεί ζ' απηή έρovηαο
φια ηα δηθαηψκαηα θαη σθειήκαηα ηεο ζέζεο κέρξηο φηoπ
ππάξμεη θεvή ζέζε κε ηov ίδηo ηίηιo, oπφηε o ππάιιειoο
ηεv θαηαιακβάvεη κε πξoαγσγή ζ' απηή.

(4)

Οηαv απoθαζίδεηαη ε πξoαγσγή εvφο ππαιιήιoπ
δπvάκεη ησv παξαγξάθσλ (1) ή (3) ε ηζρχο ηεο ζα αξρίδεη
απφ ηεv εκέξα απφ ηεv oπoία, θαηά ηεv θξίζε ηoπ
Σπκβoπιίoπ ζα πξoαγφηαv αv δεv απoθαζηδφηαv ε
πξoαγσγή ηoπ πoπ αθπξψζεθε.

35.

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ, ζε
πεξίπησζε θαηάξγεζεο ζέζεο o θάηoρoο απηήο ζεσξείηαη
φηη εμαθoιoπζεί vα ηεv θαηέρεη καδί κε φια ηα πξovφκηα θαη
σθειήκαηα ηεο κέρξηο φηoπ o θάηoρoο ηεο ζέζεο πoπ
θαηαξγήζεθε κ' απηφ ηov ηξφπo αθππεξεηήζεη ή δηoξηζηεί ή
πξoαρζεί είηε ζε ζέζε πoπ δεκηoπξγήζεθε είηε ζ' άιιε
ζέζε.
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Απφζπαζε

36.(1)

Απφζπαζε ππαιιήιoπ κπoξεί vα απoθαζηζηεί
oπoηαδήπoηε απφ ηηο αθφιoπζεο πεξηπηψζεηο:-

ζε

(α) Γηά θαηάιεςε θεvήο ζέζεο, χζηεξα απφ επηιoγή δπvάκεη
ηoπ Καλνληζκνχ 18
(β) φηαv απoθαζίδεηαη ε ππεξάξηζκε πξoαγσγή
ππαιιήιoπ δπvάκεη ηoπ Καλνληζκνχ 32.
(γ)

εvφο

φηαλ ππάξρεη θελή ζέζε θαη εθφζνλ ππάξρεη θαηά ην
ρξφλν ηεο απφθαζεο ή αλακέλεηαη λα ππάξμεη δηαζέζηκν
πξνζσπηθφ ζε νκνεηδείο ζέζεηο νη νπνίεο ππάγνληαη ζην
ίδην ή δηαθνξεηηθφ Τκήκα, Κιάδν ή Υπεξεζία,

(δ) φηαλ απαηηείηαη ε εθηέιεζε θαζεθφλησλ γηα ηθαλνπνίεζε
ππεξεζηαθψλ αλαγθψλ ζε Τκήκα, Κιάδν ή Υπεξεζία,
(ε) ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο φηαλ απαηηείηαη ε εθηέιεζε εηδηθψλ
θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ζε Τκήκα, Κιάδν ή
Υπεξεζία.
(2)

Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο
παξαγξάθνπ (1)
ν ππάιιεινο πνπ απνζπάηαη
εμαθνινπζεί λα θαηέρεη νξγαληθά ηε ζέζε απφ ηελ νπνία
απνζπάηαη, ππάγεηαη φκσο ζηνλ ηεξαξρηθφ δηνηθεηηθφ
έιεγρν ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ Τκήκαηνο ζην νπνίν
απνζπάηαη.

(3)

Ο ρξφλνο απφζπαζεο ππαιιήινπ ζε θελή ζέζε δπλάκεη
ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ζα ινγίδεηαη
σο ε ππεξεζία ζηε ζέζε απηή γηα φινπο ηνπο ζθνπνχο ησλ
Καλνληζκψλ απηψλ.

(4)

Η απφζπαζε απνθαζίδεηαη απφ ην Σπκβνχιην χζηεξα απφ
ζχζηαζε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή.

(5)

Οη ππνπαξάγξαθνη (γ) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1)
εθαξκφδνληαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο νη
ζέζεηο ηηο νπνίεο θαηέρνπλ νη ππαιιήινη νη νπνίνη πξφθεηηαη
λα απνζπαζηνχλ αλήθνπλ ζηνπο βαζκνχο εηζδνρήο
πξνζσπηθνχ ζηελ ππεξεζία.

(6)

Οη απνζπάζεηο δπλάκεη ησλ ππνπαξαγξάθσλ (γ) θαη (δ)
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ηεο παξαγξάθνπ (1) ζα είλαη γηα ρξνληθή πεξίνδν κέρξη δχν
ρξφληα θαη δε ζα αλαλεψλεηαη. Οη απνζπάζεηο δπλάκεη ηεο
ππνπαξαγξάθν (ε) ηεο παξαγξάθνπ (1) ζα είλαη γηα
ρξνληθή πεξίνδν κέρξη δχν ρξφληα θαη δε ζα αλαλεψλεηαη
ρσξίο ηε ζπλαίλεζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ππαιιήινπ.

Μεηαθίλεζε
ππαιιήισλ

(7)

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ:
“βαζκφο εηζδνρήο πξνζσπηθνχ ζηελ ππεξεζία” ζεκαίλεη
ηελ θαηψηεξε ζέζε ζ’ελα θιάδν ή ππνδηαίξεζε ηεο
ππεξεζίαο θαη ν φξνο “Kιάδνο ή ππνδηαίξεζε ηεο
ππεξεζίαο” έρεη ηελ ίδηα έλλνηα φπσο ζηνλ Καλνληζκφ 17.

37.(1)

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ Καλνληζκνχ απηνχ:
“κεηαθίλεζε” ζεκαίλεη ηε κεηαηφπηζε ελφο ππαιιήινπ απφ
ην έλα ηκήκα ζε άιιν ηκήκα, θιάδν ή ππεξεζία.

(2)

Οινη νη ππαιιήινη ππφθεηληαη ζε κεηαθίλεζε αλάινγα κε ηηο
αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Οη κεηαθηλήζεηο ζα γίλνληαη απφ ηνλ Γεvηθφv Γηεπζπvηή ή
απφ ηνπο Πξντζηακέλνπο Τκεκάησλ θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή.

Αξραηφηεηα
ππαιιήισλ

38.(1)

Η αξραηφηεηα κεηαμχ ππαιιήισv πoπ θαηέρoπv ηεv ίδηα
κφvηκε ζέζε ή ηάμε ηεο ίδηαο ζέζεο, είηε κφvηκα είηε
πξoζσξηvά είηε απφ κήvα ζε κήvα είηε κε απφζπαζε, είηε
κε ζχκβαζε, θξίvεηαη κε βάζε ηεv εκεξoκεvία ηεο ηζρχoο
ηoπ δηoξηζκoχ, ηεο πξoαγσγήο ή απφζπαζεο ηoπο ζηε
ζπγθεθξηκέvε ζέζε ή ηάμε, αvάιoγα κε ηεv πεξίπησζε,
αvεμάξηεηα απφ ηov ηξφπo θαηoρήο ηεο.

(2)

Σε πεξίπησζε ηαπηφρξovoπ δηoξηζκoχ, πξoαγσγήο ή
απφζπαζεο ζηε ζπγθεθξηκέvε ζέζε ή ηάμε ηεο ίδηαο ζέζεο,
ε αξραηφηεηα θξίvεηαη ζχκθσvα κε ηεv πξoεγoχκεvε
αξραηφηεηα ησv ππαιιήισv.

(3)

Η αξραηφηεηα κεηαμχ ππαιιήισv πoπ θαηέρoπv
δηαθoξεηηθέο ζέζεηο κε ηoπο ίδηoπο κηζζoδoηηθoχο φξoπο
θξίvεηαη ζχκθσvα κε ηηο εκεξoκεvίεο ηεο ηζρχoο ησv
δηoξηζκψv, πξoαγσγψv ή απoζπάζεσv ηoπο ζηηο
παξoχζεο ζέζεηο ηoπο αvεμάξηεηα απφ ηov ηξφπo θαηoρήο
ηoπο, ή αv oη εκεξoκεvίεο είvαη ίδηεο, ζχκθσvα κε ηεv
πξoεγoχκεvε αξραηφηεηα ηoπο.
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(4)

Η αξραηφηεηα κεηαμχ ππαιιήισv πoπ θαηέρoπv ζέζεηο κε
δηαθoξεηηθoχο κηζζoδoηηθoχο φξoπο θξίvεηαη ζχκθσvα κε
ηoπο κηζζoδoηηθoχο φξoπο ησv αvηίζηoηρσv ζέζεσv.

(5)

Η αξραηφηεηα ππαιιήισv πoπ θαηέρoπv ηεv ίδηα ζέζε
ή ηάμε ηεο ίδηαο ζέζεο ή δηαθoξεηηθέο ζέζεηο κε ηoπο ίδηoπο
κηζζoδoηηθoχο φξoπο, o κηζζφο θαη o ηίηιoο ηεο oπoίαο ή
ησv oπoίσv άιιαμαv σο ζπvέπεηα αvαζεψξεζεο κηζζψv ή
αvαδηoξγάvσζεο, θξίvεηαη ζχκθσvα κε ηεv ακέζσο πξηv
απφ ηεv ηέηoηα αvαζεψξεζε ή αvαδηoξγάvσζε αξραηφηεηα
ησv ππαιιήισv.

(6)

Η αξραηφηεηα ππαιιήιoπ πoπ επαvαδηoξίζηεθε ζηεv
ίδηα ζέζε ή ηάμε ηεο ίδηαο ζέζεο χζηεξα απφ δηαθoπή
ππεξεζίαο θξίvεηαη, ηεξoπκέvσv ησv ππφιoηπσv
δηαηάμεσv ηoπ Καvovηζκoχ απηoχ θαη ησv δηαηάμεσv θάζε
άιιoπ vφκoπ, κε βάζε ηεv εκεξoκεvία ηεο ηζρχoο ηoπ
επαvαδηoξηζκoχ ηoπ.

(7)

Σηov θαvovηζκφv απηφ "κηζζoδoηηθoί φξoη" ζε ζρέζε κε θάπoηεο ζέζεηο
ζεκαίvεη ηov πάγηo κηζζφ ησv ζέζεσv ή πξoθεηκέvoπ πεξί
κηζζoδoηηθψv θιηκάθσv, ηo αvψηαηo ζεκείo ησv θιηκάθσv
θαη ζε πεξίπησζε θιηκάθσv ηoπ ίδηoπ αvψηαηoπ ζεκείoπ,
ηo θαηψηαηo ζεκείo ησv θιηκάθσv, θαη πξoθεηκέvoπ πεξί
ζπvδπαζκέvσv κηζζoδoηηθψv θιηκάθσv ζέζεο ή ηάμεο
θάπoηαο ζέζεο, ηo αvψηαηo ζεκείo ηεο ςειφηεξεο θιίκαθαο
θάζε ζέζεο ή ηάμεο θαη ζε πεξίπησζε θιηκάθσv ηoπ ίδηoπ
αvψηαηoπ ζεκείoπ, ηo θαηψηαηo ζεκείo ηεο ρακειφηεξεο
θιίκαθαο θάζε ζέζεο ή ηάμεο.
"πξoεγoχκεvε αξραηφηεηα" ζεκαίvεη αξραηφηεηα ησv
ππαιιήισv ζηε ζέζε ή ηάμε πoπ θαηερφηαv απφ απηoχο
ακέζσο πξηv απφ ηε θαηoρή ηεο παξoχζαο ζέζεο ηoπο ή
ηάμεο θαη αv ε αξραηφηεηα απηή είvαη ε ίδηα, ε πξoεγoχκεvε
αξραηφηεηα θξίvεηαη κε ηεv ίδηα κέζoδo, αθoχ εθαξκoζηεί
αvαδξoκηθά κέρξη ηoπο πξψηoπο δηoξηζκoχο ησv
ππαιιήισv ζηελ ππεξεζία ηνπ Σ.Α.Λ.Α. Σε πεξίπησζε
πoπ ε αξραηφηεηα ζηoπο πξψηoπο δηoξηζκoχο είvαη ε ίδηα, ε
πξoεγoχκεvε αξραηφηεηα θξίvεηαη κε βάζε ηεv ειηθία ησv
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ππαιιήισv.
"ηάμε ηεο ίδηαο ζέζεο" ζεκαίvεη ηάμε θάπoηαο ζέζεο ε
oπoία είvαη ζπvδπαζκέvε κε άιιε ηάμε ζηεv ίδηα ζέζε, θαη
oη oπoίεο ηάμεηο έρoπv εvηαίo ηov αvψηαηo αξηζκφ ζέζεσv.
Τπεξεζηαθέο
εθζέζεηο

39.(1)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηεο παξαγξάθνπ (2), γηα φιoπο
ηoπο ππαιιήιoπο εηoηκάδovηαη θαη ππoβάιιovηαη ζηov
Γεvηθφ Γηεπζπvηή Δηήζηεο Υπεξεζηαθέο Δθζέζεηο θαηά ηov
θαζoξηζκέvo ηξφπo θαη ρξφvo.

(2)

Υπεξεζηαθέο εθζέζεηο ππoβάιιovηαη ζηov Γεvηθφ Γηεπζπvηή
θάζε εμάκεvo γηα θάζε ππάιιειo πoπ ππεξεηεί επί
δoθηκαζία ή ζε πξoζσξηvή ζέζε θαηά ηα πξψηα δχo
ρξφvηα ηεο ππεξεζίαο ηoπ. Η ηειηθή έθζεζε ππoβάιιεηαη
έvα κήvα πξηv ηεv ιήμε ηεο ρξovηθήο πεξηφδoπ δoθηκαζίαο
θαη πεξηιακβάvεη oξηζηηθή ζχζηαζε γηα ηo αv o δηoξηζκφο
ηoπ ππαιιήιoπ πξέπεη vα επηθπξσζεί ή ε ρξovηθή
πεξίoδoο δoθηκαζίαο απηoχ πξέπεη vα παξαηαζεί ή o
δηoξηζκφο απηoχ πξέπεη vα ηεξκαηηζηεί.

(3)

Οη Υπεξεζηαθέο Δθζέζεηο ζπvηάζζovηαη, φπoπ ηoχηo
είvαη δπvαηφv, απφ δηκειή oκάδα αμηoιφγεζεο ζηελ νπνία
ζπκκεηέρεη πάληνηε ν αξκφδηνο Πξντζηάκελνο θαη
θoηvoπoηoχvηαη κεηά ηε ζχvηαμε ηoπο ζηoπο ππαιιήιoπο
πoπ αθoξoχv.

(4)

Γε κεηέρεη ζηεv αμηoιφγεζε εvφο ππαιιήιoπ πξφζσπo
πoπ ηoπ είvαη ζχδπγoο ή ζπγγεvήο εμ αίκαηoο ή εμ
αγρηζηείαο κέρξη θαη ηoπ ηέηαξηoπ βαζκoχ:
Νoείηαη φηη αv ιφγσ ηoπ θσιχκαηoο ηεο ζπγγέvεηαο δεv
θαζίζηαηαη δπvαηή ε ζχvηαμε Υπεξεζηαθήο Δθζεζεο γηα
έvα ππάιιειo oη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο δεv
εθαξκφδovηαη. Σε κηά ηέηoηα πεξίπησζε ζεκεηψvεηαη ε
χπαξμε ηεο ζπγγέvεηαο ζηεv Υπεξεζηαθή Δθζεζε.

(5)

Δθπαηδεπηηθά
καζήκαηα

40.

Γε ζπvηάζζεηαη δπζκεvήο Υπεξεζηαθή Δθζεζε γηα έvα
ππάιιειo, πξηv δoζεί ζ' απηφv ε επθαηξία vα αθoπζηεί θαη
vα ππoβάιεη ηηο παξαζηάζεηο ηoπ.
Σεηξέο εθπαηδεπηηθψv καζεκάησv θαη άιιεο δηεπθoιχvζεηο
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κπoξεί vα δηεπζεηεζoχv κε ζθoπφ ηε βειηίσζε ηεο
ηθαvφηεηαο ησv ππαιιήισv ζηεv εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv
ηoπο θαη ηεv απφθηεζε απφ απηoχο ησv πξoζφvησv πoπ
απαηηoχvηαη, γηα vα πξooδεχζoπv ζηεv ππεξεζία θαη
κπoξεί vα απαηηεζεί απφ ηoπο ππαιιήιoπο vα
παξαθoιoπζoχv ηα καζήκαηα απηά θαη vα παξαθαζήζoπv
ζε εμεηάζεηο.
Παξαίηεζε

Παξαίηεζε
ππαιιήισλ

41.(1)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ ή
oπoηαζδήπoηε άιιεο δηάηαμεο πoπ έρεη voκoζεηηθή ηζρχ,
θαvέvαο ππάιιειoο δεv κπoξεί vα παξαηηεζεί απφ ηε ζέζε
ηoπ ρσξίο ηεv πξoεγoχκεvε άδεηα ηoπ Σπκβoπιίoπ.

(2)

Υπάιιειoο πoπ παξαηηείηαη απφ ηε ζέζε ηoπ ρσξίο
ηεv πξoεγoχκεvε άδεηα ηoπ Σπκβoπιίoπ ζεσξείηαη απψv
απφ ηo θαζήθov ρσξίο άδεηα θαη ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή
δίσμε.

42.(1)

Μφληκνο ππάιιεινο ν νπνίνο παξαηηείηαη πξηλ απφ ηελ
ειηθία
αλαγθαζηηθήο
αθππεξέηεζεο
θαη
πξνηνχ
ζπκπιεξψζεη ηελ ειάρηζηε ππεξεζία πνπ πξνλννχλ νη
πεξί Σπληάμεσλ θαη Φηινδσξεκάησλ ηνπ Σπκβνπιίνπ
Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο Καλνληζκνί ράλεη
φια ηα σθειήκαηα πνπ πξνλννχλ νη Καλνληζκνί απηνί.
Αηηήζεηο ππαιιήισλ γηα παξαίηεζε απφ ηελ ππεξεζία ηνπ
Σ.Α.Λ.Α. ππνβάιινληαη ζην Σπκβνχιην κέζσ ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή. Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο ππνβάιιεη ηελ αίηεζε
καδί κε ζπλνδεπηηθή έθζεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη:

(2)

(α)

(β)
(γ)

Αθππεξέηεζε

43.(1)

Λεπηνκέξεηεο ηεο άδεηαο αλάπαπζεο πνπ έρεη ζε πίζηε
ηνπ ν ππάιιεινο θαζψο θαη νη δηεπζεηήζεηο πνπ έρνπλ
γίλεη ή ζα γίλνπλ γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο άδεηαο ζηνλ
ππάιιειν,
ηπρφλ νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ ππαιιήινπ πξνο ην
Σ.Α.Λ.Α. θαη
θαηά πφζν ζπζηήλεηαη ε απνδνρή ηεο αίηεζεο γηα
παξαίηεζε ή φρη.

Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ,
ηo Σπκβoχιηo έρεη αξκoδηφηεηα vα απoθαζίδεη ηεv
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αθππεξέηεζε κφvηκoπ ζπvηάμηκoπ ππαιιήιoπ απφ ηεv
ππεξεζία ζηηο αθφιoπζεο πεξηπηψζεηο:
(α)
(β)
(γ)
(δ)
(ε)
(ζη)

(δ)
(ε)

Οηαv ζπκπιεξψvεηαη ε ειηθία ππoρξεσηηθήο
αθππεξέηεζεο ηoπ ππαιιήιoπ,
oηαv απαηηεζεί απφ ππάιιειo πoπ έρεη ζπκπιεξψζεη
ηεv ειηθία ησv πεvήvηα πέvηε εηψv vα αθππεξεηήζεη,
κεηά απφ αίηεζε ππαιιήιoπ γηα oηθεηoζειή πξφσξε
αθππεξέηεζε,
γηα ιφγoπο πγείαο
ιφγσ πηψρεπζεο ηoπ ππαιιήιoπ, φπσο πξoβιέπεηαη
ζηηο δηαηάμεηο ηoπ Καλνληζκνχ 61
φηαv ε αθππεξέηεζε γίvεηαη γηα vα αvαιάβεη o
ππάιιειoο δεκφζηo ιεηηoχξγεκα αζπκβίβαζηo κε ηε
ζέζε πoπ θαηέρεη ή γηα vα δηoξηζηεί ζηεv δεκφζηα
ππεξεζία ή ζε oξγαvηζκφ δεκφζηoπ δηθαίoπ ή ζε αξρή
ηνπηθήο δηνίθεζεο,
ζε πεξίπησζε αvαίηηαο ππεξεζηαθήο αvεπάξθεηαο ή
αθαηαιιειφηεηαο ηoπ ππαιιήιoπ,
σο πεηζαξρηθή πoηvή, ζχκθσvα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ
Νφκoπ θαη ησv Καvovηζκψv απηψv.

(2)

Τo Σπκβoχιηo απoθαζίδεη ηεv αθππεξέηεζε ππαιιήιoπ
κεηά απφ πξφηαζε ηoπ Γεvηθoχ Γηεπζπvηή ε oπoία είvαη
ππoρξεσηηθή γη' απηφ ζηηο πεξηπηψζεηο ησv παξαγξάθσv
(α) θαη (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1), θαζψο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (γ) ηεο παξαγξάθνπ (1),
πξνθεηκέλνπ γηα ππάιιειν πνπ ππεξεηεί θαηά ηελ
πξνηεξαία ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ πεξί
Σπληάμεσλ θαη
Φηινδσξεκάησλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ
Απνρεηεχζεσλ Λεκεζνχ – Ακαζνχληαο (Τξνπνπνηεηηθψλ)
Καλνληζκψλ ηνπ 2006 θαη ππνβάιεη αίηεζε γηα
αθππεξέηεζε κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εμεθνζηνχ (60)
έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ή ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν
ρξφλν.

(3)

Η απφθαζε γηα αθππεξέηεζε ππαιιήιoπ, ζχκθσvα κε
ηηο ππνπαξαγξάθoπο (β) θαη (δ) ηεο παξαγξάθνπ (1),
ιακβάvεηαη αθoχ δoζεί ζηov ππάιιειo ε επθαηξία vα
αθoπζηεί.

(4)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ησv πηφ πάvσ παξαγξάθσλ, ε
αθππεξέηεζε κφvηκσv ζπvηάμηκσv ππαιιήισv απφ ηεv

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
8.12.2006
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Υπεξεζία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησv πεξί Σπvηάμεσv
θαη Φηιoδσξεκάησv ηoπ Σπκβoπιίoπ Απoρεηεχζεσv
Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο Καvovηζκψv θαη oπoησvδήπoηε
θαvovηζκψv πoπ ηξoπoπoηoχv ή αvηηθαζηζηoχv ηoχηoπο.

Αθππεξέηεζε

Ηιηθία
ππαιιήισλ

(5)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηεο παξαγξάθνπ (3) ηoπ
Καλνληζκνχ 29 πξoζσξηvoί ππάιιειoη πoπ πιεξψvovηαη
κε ηo κήvα αθππεξεηoχv κε ηεv ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο
ησv εμήvηα ρξφvσv.

44.(1)

Η αθππεξέηεζε ππαιιήισv ιφγσ ζπκπιήξσζεο ηoπ oξίoπ
ειηθίαο αvαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο ηζρχεη απφ ηεv πξψηε
εκέξα ηoπ κήvα πoπ αθoιoπζεί ηεv εκεξoκεvία θαηά ηεv
oπoία o ππάιιειoο ζπκπιεξψvεη ηεv ειηθία αvαγθαζηηθήο
αθππεξέηεζεο.

(2)

Ο oηθείoο Πξoτζηάκεvoο Τκήκαηoο θάvεη δηεπζεηήζεηο ψζηε
o ππάιιειoο πoπ πξφθεηηαη vα αθππεξεηήζεη vα πάξεη
πξηv απφ ηεv εκεξoκεvία αθππεξέηεζεο ηoπ oπoηαδήπoηε
άδεηα αvάπαπζεο πoπ έρεη ζε πίζηε ηoπ.

(3)

Η αθππεξέηεζε ησv ππαιιήισv ηζρχεη απφ ηεv εκεξoκεvία
απo ηεv oπoία o ππάιιειoο παχεη vα ιακβάvεη απoιαβέο
θαη απφ ηεv oπoία αξρίδoπv vα θαηαβάιιovηαη πξoο απηφv
ηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο ηoπ.

(4)

Τα έvηππα γηά ππoιoγηζκφ ησv σθειεκάησv αθππεξέηεζεο
ησv ππαιιήισv εηoηκάδovηαη θαη ππoβάιιovηαη ζηo Γεληθφ
Γηεπζπληή ηoπιάρηζηov δχo κήvεο πξηv απφ ηεv εκεξoκεvία
αθππεξέηεζεο ηoπο.

45.(1)

Η ειηθία ππαιιήιoπ θαη ε εκεξoκεvία γεvvήζεσο ηoπ
απoδεηθvχεηαη κε ηo επίζεκo πηζηoπoηεηηθφ γεvvήζεσο ηoπ
πoπ εθδφζεθε απφ ηεv αξκφδηα γηά ηεv έθδoζε ηέηoησv
πηζηoπoηεηηθψv αξρή, ηo oπoίo πξoζάγεηαη απφ ηov
ππάιιειo θαηά ηεv πξφζιεςε ηoπ.

(2)

Σε πεξίπησζε πoπ ε πξoζθφκηζε επίζεκoπ πηζηoπoηεηηθoχ
γεvvήζεσο ζχκθσvα κε ηεv παξάγξαθo (1) δεv είvαη
δπvαηή, ε ειηθία απoδεηθvχεηαη κε πξoζθφκηζε άιισv
ζηoηρείσv ηα oπoία ηo Σπκβoχιηo ζα oξίζεη ζε θάζε
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πεξίπησζε.
Πηζηνπνηεηηθφ
ππεξεζίαο

Υπάιιειoο πoπ απoρσξεί απφ ηεv ππεξεζία δηθαηoχηαη, αv
ηo επηζπκεί, vα δεηήζεη vα εθoδηαζηεί κε πηζηoπoηεηηθφ
ππεξεζίαο. Τo πηζηoπoηεηηθφ εθδίδεηαη ζε θαζoξηζκέvo
έvηππo απφ ηov Γεληθφ Γηεπζπληή.

46.

ΜΔΡΟ IV - ΩΦΔΛΗΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
Οη απoιαβέο ππαιιήιoπ πεξηιακβάvoπv ηo κηζζφ ηoπ θαη ηα
εθάζηoηε θαζoξηζκέvα επηδφκαηα.

Απνιαβέο

47.

Ωθειήκαηα
αθππεξέηεζεο

48.(1)

Τα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο κφvηκσv ζπvηάμηκσv
ππαιιήισv είvαη απηά πoπ θαζoξίδovηαη εηο ηoπο πεξί
Σπvηάμεσv θαη
Φηιoδσξεκάησv ηoπ
Σπκβoπιίoπ
Απoρεηεχζεσο Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο Καvovηζκνχο θαη
oπoηoπζδήπoηε άιιoπο θαvovηζκoχο πoπ ηξoπoπoηoχv ή
αvηηθαζηζηoχv ηoχηoπο.

(2)

Τα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο κεvηαίoπ ππαιιήιoπ, o
oπoίoο δεv αvήθεη ζηε κφvηκε ππεξεζία θαη δεv ππεξεηεί κε
ζχκβαζε ζα θαζoξίδovηαη απφ θαvovηζκoχο.

Αδεηα

49.

Σε θάζε ππάιιειo ρoξεγoχvηαη oη θαζoξηζκέvεο άδεηεο.

Ιαηξηθή
πεξίζαιςε

50.

Κάζε ππάιιειoο δηθαηoχηαη ηαηξηθή πεξίζαιςε, φπσο
θαζoξίδεηαη απφ ην Σπκβνχιην.

ηνιέο

51.

Οη θάηoρoη oξηζκέvσv ζέζεσv πoπ δηθαηoχvηαη δσξεάv
ζηoιέο, φπσο ην Σπκβνχιην ζα απνθαζίδεη, απφ θαηξφ ζε
θαηξφ, ηηο θέξoπv θαηά ηεv εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηoπο.
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ΜΔΡΟ V - ΚΑΘΗΚΟΝΣΑ, ΤΠΟΥΡΔΩΔI ΚΑI
ΓIΚΑIΩΜΑΣΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ
Θεκειηψδε
Καζήθνληα ησλ
ππαιιήισλ

Κάζε ππάιιειoο oθείιεη:-

52.(1)

(α)

Να είvαη πηζηφο θαη vα ζέβεηαη ηo Σχληαγκα θαη ηνπο
Νφκνπο θαη λα εθηειεί ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ

(β)

λα αζθεί πάvηoηε ηα θαζήθovηα ηoπ ακεξφιεπηα,
απξoζσπφιεπηα
θαη δίθαηα θαη κφvo βάζε
αvηηθεηκεvηθψv θξηηεξίσv θαη vα θαηαβάιιεη θάζε δπvαηή
πξoζπάζεηα γηα ηεv πξoαγσγή ησv ζπκθεξφvησv ηoπ
Σ.Α.Λ.Α. θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηoπξγίαο ηεο ππεξεζίαο,

(γ)

vα κεv αvαιακβάvεη, είηε αηoκηθψο είηε σο κέιoο
ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ, ηνλ ρεηξηζκφ ή ηεv επίιπζε
δεηήκαηoο θαη vα κε ζπκπξάηηεη ζηεv έθδoζε πξάμεσv,
αv o ίδηoο ή πξφζσπo κε ηo oπoίo έρεη ηδηάδoπζα ζρέζε
ή ζπγγεvήο ηoπ εμ' αηκάηoο ή εμ'αγρηζηείαο κέρξη θαη ηoπ
ηέηαξηoπ βαζκoχ έρεη πξφδειo ζπκθέξov. Υπάιιειoη
πoπ είvαη ζπγγεvείο κεηαμχ ηoπο κέρξη θαη ηoπ ηέηαξηoπ
βαζκoχ εμ' αίκαηoο ή εμ αγρηζηείαο δεv επηηξέπεηαη vα
κεηέρoπv ζηεv ίδηα ζπvεδξίαζε ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Νoείηαη φηη δεv είvαη επηηξεπηή ε εμαίξεζε ηφζσv κειψv
απφ ηε ζπvεδξίαζε ζπιιoγηθoχ oξγάvoπ, ψζηε vα κεv
κπoξoχv ηα εvαπoκέvovηα κέιε vα απoηειέζoπv
απαξηία.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

(δ)

vα θαηαβάιιεη θάζε δπvαηή πξoζπάζεηα γηα ηεv
εμππεξέηεζε ηoπ θoηvoχ κε ηξφπo αvηηθεηκεvηθφ, δίθαηo,
απξoζσπφιεπηo θαη ακεξφιεπηo,

(ε)

vα ζπκκoξθψvεηαη πξoο ηηο voκoζεηηθέο δηαηάμεηο θαη
ηηο ζχκθσvεο πξoο απηέο δηoηθεηηθέο oδεγίεο θαη
εγθχθιηεο δηαηαγέο, oη oπoίεο αθoξoχv ηελ ππεξεζία,
φπσο επίζεο θαη πξoο ηηο oδεγίεο ησv ηεξαξρηθά
αvσηέξσv ηoπ θαη ηα θαζνξηδφκελα απφ απηνχο
ρξνλνδηαγξάκκαηα, εvψ ηαπηφρξovα είvαη ππεχζπvoο γηα
ηεv εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηoπ θαη ηεv voκηκφηεηα
ησv ππεξεζηαθψv ηoπ εvεξγεηψv:
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Νoείηαη φηη ζηεv πεξίπησζε θαηά ηεv oπoία ε δηαηαγή
είvαη πξφδεια παξάvoκε o ππάιιειoο oθείιεη vα κεv
ηεv εθηειέζεη θαη vα ηo αvαθέξεη ακέζσο ζηov
Πξoτζηάκεvo ηoπ. Αv o Πξoτζηάκεvoο βαζηδφκεvoο ζε
νδεγίεο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή ή απφθαζε ηνπ
Σπκβνπιίνπ επηκείvεη ζηεv εθηέιεζε ηεο δηαηαγήο, o
ππάιιειoο oθείιεη vα ζπκκoξθσζεί,
(ζη)

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

(2)

vα κεv εvεξγεί ή παξαιείπεη ή ζπκπεξηθέξεηαη κε
ηξφπo πoπ δπvαηφv vα είλαη πξνζβιεηηθφο ή λα
δπζθεκίζεη ην θχξνο ηεο ππεξεζίαο γεληθά ή ηελ
αμηνπξέπεηα ή ηελ αμηνπηζηία θαη ην θχξνο ησλ κειψλ
ηνπ Σπκβνπιίνπ, ησλ πξντζηακέλσλ θαη ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπ ή ηε ζέζε ηνπ εηδηθά ή πνπ δπλαηφ λα
ηείλεη ζε θινληζκφ ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ή ησλ
ππαιιήισλ έλαληη ηνπ Σ.Α.Λ.Α. ή έλαληη ησλ κειψλ ηνπ
Σπκβνπιίνπ,

(δ)

vα ζπκπεξηθέξεηαη
εηιηθξίvεηα,

κε

εππξέπεηα,

επγέvεηα

θαη

(ε)

λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο πξντζηάκελνπο, ηνπο
πθηζηάκελνπο θαη γεληθά ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ θαη λα
θαηαβάιιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα θαη λα ζπκβάιιεη
ζηελ πξνψζεζε θαη εκπέδσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ
καδί ηνπο,

(ζ)

λα κελ πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ή λα
ζπκπεξηθέξεηαη κε ηξφπν πνπ δπλαηφ λα παξεκπνδίζεη
ή επεξεάζεη ηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ
Τνκέα ή ηνπ Τκήκαηνο φπνπ ππεξεηεί ή ηεο Υπεξεζίαο
γεληθφηεξα ή πνπ δπλαηφ λα επεξεάζεη ηε ζπλεξγαζία
ηνπ κε ηνπο πξντζηάκελνπο, ηνπο πθηζηάκελνπο θαη
γεληθά ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ.

Τα θαζήθovηα ππαιιήιoπ είvαη ηα ζπvεζηζκέvα θαζήθovηα
ηεο ζέζεο ηoπ, φπσο εθηίζεvηαη ζηo oηθείo ζρέδηo
ππεξεζίαο, θαζψο θαη oπoηαδήπoηε άιια ζπvαθή
θαζήθovηα πoπ δπvαηφv vα αvαηεζoχv ζ' απηφv.
Ο ππάιιειoο έρεη δηθαίσκα vα εθηειεί ηα θαζήθovηα ηoπ.
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Υπάιιειoο πoπ απoπζηάδεη απφ ηo θαζήθov ηoπ ρσξίο άδεηα
ή πoπ ζειεκαηηθά αξvείηαη ή παξαιείπεη vα εθηειέζεη ηα
θαζήθovηα ηoπ ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε.

Απνπζία ρσξίο
άδεηα

53.

Ωξάξην
εξγαζίαο,
πξνζέιεπζε
ζην θαζήθνλ,
Μεηξψν
Παξνπζηψλ

54.(1)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ησv παξφvησv Καvovηζκψv
θάζε ππάιιειoο ππoρξεoχηαη vα ηεξεί ηαθηηθή θαη αθξηβή
ψξα πξoζέιεπζεο θαη αvαρψξεζεο απφ ηα θαζήθovηα ηoπ
ζχκθσvα κε ηo θαζoξηζκέvo σξάξηo εξγαζίαο. Σε θάζε
Τκήκα ηεξείηαη Μεηξψo Παξoπζηψv ζηo oπoίo φιoη oη
ππάιιειoη θαηαρσξoχv ηεv ψξα πξoζέιεπζεο θαη
αλαρψξεζεο ηoπο. Τo Μεηξψo Παξoπζηψv απoζχξεηαη
απφ ηo ιεηηoπξγφ πoπ oξίδεηαη ππεχζπvoο γη' απηφ κεηά
απφ παξέιεπζε 5 ιεπηψv ηo αξγφηεξo απφ ηεv
θαζoξηζκέvε
ψξα
έvαξμεο
ηεο
εξγαζίαο
θαη
επαvαηoπoζεηείηαη απφ ηov ίδηo ζηεv αθξηβή ψξα πoπ ιήγεη
ε εξγαζία. Οη ππάιιειoη πoπ θζάvoπv αξγά oθείιoπv vα
παξoπζηάδovηαη ζηov αξκφδηo ιεηηoπξγφ, γηά vα δψζoπv
ιφγoπο γηά ηεv θαζπζηέξεζε πξoζέιεπζεο ζηo θαζήθov.
Γηά ζθoπoχο ειέγρoπ ηεο ψξαο πξoζέιεπζεο θαη
απoρψξεζεο ησv ππαιιήισv κπoξoχv vα εγθαηαζηαζoχv
θαη vα ρξεζηκoπoηεζoχv ηα θαηάιιεια ειεθηξovηθά κέζα,
φπoπ απηφ είvαη δπvαηφ, αvηί ηoπ Μεηξψoπ Παξoπζηψv.

(2)

Γελ επηηξέπεηαη ζε ππαιιήιoπο vα απoπζηάδoπv απφ ηo
θαζήθov γηά ηδησηηθέο ππoζέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησv
εξγάζηκσv σξψv, παξά κφvo ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
θαη χζηεξα απφ άδεηα απφ ηov ππεχζπvo γη' απηoχο
ιεηηoπξγφ. Σε πεξίπησζε πoπ ζα απoπζηάζoπv πάvσ απφ
2 ψξεο, ζα πξέπεη vα ππoβάιιoπv αίηεζε γηά άδεηα
ζχκθσvα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.

(3)

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο κπoξεί vα oξίδεη ππεχζπvoπο
ιεηηoπξγoχο γηά ηoπο ζθoπoχο ηoπ Καvovηζκoχ απηoχ.

55.(1)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ηεο παξαγξάθνπ (2), oη
ππάιιειoη είvαη ειεχζεξoη vα εθθξάδoπv είηε θαη' ηδίαv είηε
δεκφζηα, κε oκηιίεο, δηαιέμεηο, αvαθoηvψζεηο, κειέηεο ή
άξζξα, ηε γvψκε ηoπο πάvσ ζε δεηήκαηα πoπ αvάγovηαη
ζηεv επηζηήκε, ηεv ηέρvε, ηε ζξεζθεία ή πάvσ ζε δεηήκαηα
γεvηθoχ εvδηαθέξovηoο.

(2)

Οη ππάιιειoη δεv κπoξoχv vα δεκoζηεχoπv ή vα κεηαδίδoπv

Διεπζεξία
έθθξαζεο
γλψκεο
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απφ ηεv ηειεφξαζε, ηo ξαδηφθσvo ή άιιo κέζo
oπoηαδήπoηε χιε ε oπoία αvαθέξεηαη ζηεv άζθεζε ησv
θαζεθφvησv ηoπο ρσξίο ηεv πξoεγoχκεvε άδεηα ηoπ
Πξoέδξoπ ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή.
(3)

Καvέvαο ππάιιειoο δεv επηηξέπεηαη vα πιεξσζεί γηά
oπoηαδήπoηε δεκoζίεπζε ή εθπoκπή ρσξίο ηεv άδεηα ηoπ
Σπκβνπιίνπ.

πλδηθαιηζηηθφ
δηθαίσκα

56.

H ζπvδηθαιηζηηθή ειεπζεξία θαη ε αvεκπφδηζηε άζθεζε ησv
ζπvαθψv κε απηή δηθαησκάησv δηαζθαιίδovηαη ζηoπο
ππαιιήιoπο.

Πεξηβάιινλ
εξγαζίαο

57.

Οη ππαιιήιoη έρoπv δηθαίσκα vα ηoπο εμαζθαιίδovηαη ζηo
ρψξo ηεο εξγαζίαο ηoπο ζπvζήθεο πγηεηvήο θαη αζθάιεηαο
θαη ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα εθαξκφδνπλ
ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο θαη πγείαο ζην ρψξν εξγαζίαο θαη
ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ.

Ιδησηηθή
απαζρφιεζε
θαη ελδηαθέξνλ
ζε εηαηξείεο

58.(1) Ο ππάιιειoο είvαη ππoρξεσκέvoο vα πξoζθέξεη ηελ εξγαζία
ηoπ ζ' oπoηoδήπoηε ρξφvo, εθφζo απηφ απαηηoχv oη
αvάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
(2)

Γεv επηηξέπεηαη ζε ππάιιειo vα αζθεί oπoηoδήπoηε
επάγγεικα ή επηηήδεπκα ή vα αζρoιείηαη κε oπoηαδήπoηε
εξγαζία ή επηρείξεζε εθηφο απφ ηεv εξγαζία ηoπ ζηεv
ππεξεζία:
Νoείηαη φηη ζ' εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο θαη κε ηε ζχζηαζε
ηoπ Γεvηθoχ Γηεπζπvηή ηo Σπκβoχιηo κπoξεί vα ρoξεγήζεη
άδεηα ζε ππάιιειo γηα κεξηθή απαζρφιεζε ή πξφζιεςε,
κε ηέηoηoπο φξoπο φπσο ζα θαζφξηδε ηo Σπκβoχιηo θάησ
απφ ηηο πεξηζηάζεηο θαη εθφζo απηφ δε ζα επεξεάδεη ηεv
εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηoπ σο ππαιιήιoπ.

(3)

Γεv επηηξέπεηαη ζε ππάιιειo:
(α) Να ζπκκεηέρεη ζηε δηoίθεζε oπoηαζδήπoηε εηαηξείαο
ζπvεηαηξηζκoχ ή άιιεο επηρείξεζεο ηδησηηθήο θχζεο

ή

(β) vα θαηέρεη κεηoρέο ή άιιo ζπκθέξov ζε oπoηαδήπoηε κε
δεκφζηα εηαηξεία ή ζπvεηαηξηζκφ ή άιιε επηρείξεζε
ηδησηηθήο θχζεο,
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παξά κφvo χζηεξα απφ άδεηα ηoπ Σπκβoπιίoπ ε oπoία
κπoξεί vα ρoξεγεζεί κε ηέηoηoπο φξoπο φπσο ζα θαζφξηδε
ηo Σπκβoχιηo εθφζo ε ρoξήγεζε ηέηoηαο άδεηαο δεv είvαη
αζπκβίβαζηε κε ηεv εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηoπ
ππαιιήιoπ.
(4)

Απφθηεζε
ηδηνθηεζίαο

Αvεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (3) ηo
Σπκβoχιηo ρoξεγεί ζε ππάιιειo ηεv άδεηα, φπσο
πξoβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν (3), ζηηο αθφιoπζεο
πεξηπηψζεηο:
(α)

Οηαv ε ρoξήγεζε άδεηαο εμππεξεηεί ηo δεκφζηo
ζπκθέξov

(β)

φηαv ηo ζπκθέξov ηoπ ππαιιήιoπ ζηεv εηαηξεία, ηo
ζπvεηαηξηζκφ ή ηεv επηρείξεζε ηδησηηθήο θχζεο
πξoήιζε απφ θιεξovoκηθή δηαδoρή θαη ε θαηoρή ησv
κεηoρψv δε ζα ηov επεξεάζεη ζηεv εθηέιεζε ησv
θαζεθφvησv ηoπ.

(5)

Ο ππάιιειoο δηθαηoχηαη vα απoθηά κεηoρέο δεκφζησv
εηαηξεηψv θαη ρξεφγξαθα.

(6)

Κάζε ππάιιειoο oθείιεη φπσο κεηά ηo δηoξηζκφ ηoπ
ζηεv ππεξεζία θαη ζηε ζπvέρεηα θάζε έηoο δειψvεη ζηo
Σπκβoχιηo
ζηoηρεία
oπoηαζδήπoηε
επέvδπζεο
ή
ζπκθέξovηoο πoπ ηπρφv έρεη ζε oπoηαδήπoηε εηαηξεία ή
ζπvεηαηξηζκφ ή επηρείξεζε ηδησηηθήο θχζεο, oη εξγαζίεο ηεο
oπoίαο ζρεηίδovηαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα θαζήθovηα ηoπ.

59.(1)

Γεv επηηξέπεηαη ζε ππάιιειo vα απoθηήζεη άκεζα ή έκεζζα
oπoηαδήπoηε θηvεηή ή αθίvεηε ηδηoθηεζία εθκεηαιιεπφκεvoο
πξoο ηoχηo ηε ζέζε ηoπ ή vα θαηέρεη ηέηoηα ηδηoθηεζία φηαv
ηo ζπκθέξov ηoπ ζ' απηή ζπγθξoχεηαη κε ηα θαζήθovηα ηoπ.

(2)

Μεηά απφ ζρεηηθή πξνο ηνχην απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ν
ππάιιειoο ππoρξεoχηαη vα ππoβάιιεη ηo Μάξηηo θάζε
ηξίηoπ έηoπο δήισζε γηά ηπρφv κεηαβoιέο ησv
πεξηoπζηαθψv ζηoηρείσv ηoπ ηδίoπ, ηoπ ή ηεο ζπδχγoπ θαη
ηέθvσv ηα oπoία πξoζηαηεχovηαη θαη ζπvηεξoχvηαη απ'
απηφv. Η πξψηε δήισζε ζα ππoβιεζεί ηo κήvα Μάξηηo
ηoπ επφκεvoπ έηoπο απφ ηεv έvαξμε ηεο ηζρχoο ησv
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θαvovηζκψv απηψv.
Αv δεv ππάξρoπv κεηαβoιέο
ππoβάιιεηαη αξvεηηθή δήισζε. Η αξκφδηα αξρή κπoξεί κε
αηηηoιoγεκέvε απφθαζε ηεο vα δεηήζεη ηεv ππoβoιή
δήισζεο θαη εvδηακέζσο παξέρovηαο εχιoγε πξoζεζκία
ππoβoιήο ηεο. Μπoξεί επίζεο vα δεηεί δηεπθξηvήζεηο γηα ηα
ζηoηρεία πoπ έρoπv ππoβιεζεί θαη vα ειέγρεη ηεv αθξηβεηα
ηεο δήισζεο ηoπ ππαιιήιoπ. Η δηαπίζησζε αvαθξηβεηαο
ηεο δήισζεο πεξηoπζηαθψv ζηoηρείσv ηoπ ππαιιήιoπ
ζπvεπάγεηαη ηεv πεηζαξρηθή ηoπ δίσμε.

Δπίζεκεο
πιεξνθνξίεο,
καξηπξία
θαη
έγγξαθα

(3)

Αv εγεξζεί εχιoγε ππoςία γηα ππάιιειo σο πξoο ηεv
πεγή ησv oηθovoκηθψv ηoπ πφξσv, κπoξεί vα δηεμαρζεί
έξεπvα θαηά ηov θαζoξηζκέvo ηξφπo γηά εμαθξίβσζε ηεο
πξoέιεπζεο ησv πφξσv απηψv. Αv απφ ηεv έξεπvα
εμαθξηβσζεί φηη o ππάιιειoο απέθηεζε ηoπο πφξoπο
απηoχο θάησ απφ ζπvζήθεο πoπ ζπvηζηoχv πoηvηθφ ή
πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ε αξκφδηα αξρή πξoβαίvεη ζηε ιήςε
ησv θαηάιιεισv κέηξσv.

60.(1)

Κάζε γξαπηή ή πξoθoξηθή πιεξoθoξία πoπ πεξηέξρεηαη ζε
γvψζε ππαιιήιoπ θαηά ηεv εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηoπ
είvαη εκπηζηεπηηθή θαη απαγoξεχεηαη vα θoηvoπoηεζεί ζε
oπoηoδήπoηε πξφζσπo, παξά κφvo γηα ηεv πξέπoπζα
εθηέιεζε ππεξεζηαθoχ θαζήθovηoο ή χζηεξα απφ ξεηή
εvηoιή ηoπ Γεληθνχ Γηεπζπληή θαηφπηλ ηεο ζπκθψλνπ
γλψκεο ηνπ Πξνέδξoπ.

(2)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ,
φηαv 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 θχιαμε ηoπ, o ππάιιειoο αvαθέξεη ηo δήηεκα
ζηov Γεληθφ Γηεπζπληή ν νπνίνο ην παξαπέκπεη ζηνλ
Πξφεδξo γηα ιήςε απφθαζεο θαηά πφζo ε καξηπξία απηή
ή ε πξoζαγσγή ηoπ δεηoχκεvoπ εγγξάθoπ αvηίθεηηαη πξoο
ηo δεκφζηo ζπκθέξov θαη απoθαζίδεη αvάιoγα πάvσ ζηo
δήηεκα.

(3)

Καvέvαο ππάιιειoο δεv επηηξέπεηαη vα δψζεη ηερvηθή ή
επηζηεκovηθή ζπκβoπιή ζε oπoηoδήπoηε πξφζσπo ρσξίο
ηεv άδεηα ηoπ Σπκβoπιίoπ παξά κφvo γηα εθηέιεζε
ππεξεζηαθoχ θαζήθovηoο.
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Πηψρεπζε

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

61.(1)

Υπάιιεινο, ελαληίνλ ηνπ νπνίνπ άξρηζε δηαδηθαζία
πηψρεπζεο, πιεξνθνξεί ακέζσο γη’ απηήλ ηνλ Γεληθφ
Γηεπζπληή.

(2)

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο, 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 Σπκβνχιην θαη
απνζηέιιεη ηαπηφρξνλα θαη έθζεζε φπνπ αλαθέξνληαη ε
έθηαζε ησλ ρξεψλ ηνπ ππαιιήινπ θαη νη ιφγνη πνπ ηα
πξνθάιεζαλ θαη ην Σπκβνχιην απνθαζίδεη αλ ζπληξέρνπλ
ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα λα ζέζεη ηνλ ππάιιειν ζε
δηαζεζηκφηεηα.

(3)

Σηε ζπλέρεηα ην Σπκβνχιην 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 αλ πεηζζεί φηη νη νηθνλνκηθέο
ηνπ δπζρέξεηεο πξνθιήζεθαλ απφ αλαπφθεπθηε αηπρία θαη
δελ νθείινληαλ ζε ζπαηάιε ή αζχγγλσζηε 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 Σπκβνχιην επηηξέπεη ζηνλ ππάιιειν λα
ιακβάλεη κέξνο ησλ απνιαβψλ ηεο ζέζεο ηνπ, φρη ιηγφηεξν
απφ ην κηζφ, φπσο ζα θξίλεη ην Σπκβνχιην.
(5) Σε πεξίπησζε πνπ ην Σπκβνχιην έρεη ζέζεη ηνλ ππάιιειν
ζε δηαζεζηκφηεηα θαη απνθαζίζεη ηελ απνθαηάζηαζή ηνπ
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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) Αλ ην Σπκβνχιην απνθαζίζεη ηελ αλαγθαζηηθή
αθππεξέηεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία,
εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη δηαηάμεηο
ηεο παξαγξάθνπ (8) ηνπ θαλνληζκνχ 76.

Γηαζεζηκφηεηα

62. Σε πεξίπησζε πoπ δηαηάζζεηαη έξεπvα πεηζαξρηθoχ αδηθήκαηoο ή
αζθείηαη πoηvηθή δίσμε εvαvηίov ππαιιήιoπ ή αξρίδεη αζηπvoκηθή
έξεπvα εvαvηίov ηoπ κε ζθoπφ ηεv πoηvηθή δίσμε ηoπ,
εvεκεξψvεηαη έγθαηξα ηo Σπκβoχιηo θαη ππoβάιιovηαη ζ' απηφ ηα
ζρεηηθά ζηoηρεία καδί κε ηηο απφςεηο ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή πάvσ
ζηo ζέκα, ψζηε vα κπoξεί ηo Σπκβoχιηo ζε θάζε πεξίπησζε vα
εμεηάδεη θαηά πφζo ηo δεκφζηo ζπκθέξov απαηηεί o ππάιιειoο
vα ηεζεί ζε δηαζεζηκφηεηα.

Παξάβαζε
θαζήθνληνο

63.

Οπoηαδήπoηε εvέξγεηα ππαιιήιoπ ε oπoία είvαη δπvαηφ vα
ζπvηζηά παξάβαζε ησv θαζεθφvησv θαη ππoρξεψζεσv ηoπ
πξέπεη vα αvαθέξεηαη έγθαηξα απφ ηνλ άκεζα πξντζηάκελν
ηνπ ππαιιήινπ ζηov Πξoτζηάκεvo ηoπ Τκήκαηoο, ζηεv
ππεξεζία ηoπ oπoίoπ ππεξεηεί ή αvήθεη o ππάιιειoο θαη
ζηε ζπvέρεηα o oηθείoο Πξoτζηάκεvoο Τκήκαηoο ππoβάιιεη
ηo ζέκα ζην Γεληθφ Γηεπζπληή ζχκθσvα κε ηεv
θαζoξηζκέvε δηαδηθαζία.

64.(1)

Καvέvαο ππάιιειoο δεv επηηξέπεηαη άκεζα ή έκκεζα vα
παίξvεη ή δίδεη oπoηαδήπoηε δψξα πoπ vα ζπvίζηαvηαη ζε
ρξήκαηα, άιια αγαζά, δσξεάv ηαμίδηα ή άιια πξoζσπηθά
σθειήκαηα, εθηφο απφ ζπvήζε δψξα απφ πξoζσπηθoχο
θίιoπο ή ζε πξoζσπηθoχο θίιoπο:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Γψξα
θαη
δσξνδνθίεο

Νoείηαη φηη, κε ηεv αθππεξέηεζε ηoπ απφ ηεv ππεξεζία,
ππάιιειoο κπoξεί vα δερζεί δψξo ζχκθσvα κε ηov
θαζoξηζκέvo ηξφπo:
Νoείηαη πεξαηηέξσ φηη ε δηάηαμε απηή κπoξεί vα ραιαξσζεί
απφ ηo Σπκβνχιην ζε θαζoξηζκέvεο πεξηπηψζεηο ή ζε
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oπoηαδήπoηε εηδηθή πεξίπησζε φπoπ ην Σπκβνχιην ζεσξεί
φηη ζα ήηαv αvεπηζχκεηo ή αvηίζεηo πξoο ηo δεκφζηo
ζπκθέξov vα απoξξηθζεί ηo δψξo.
(2)

Σε πεξίπησζε πoπ ζα ήηαv αvεπηζχκεηo γηα ηo δεκφζηo
ζπκθέξov vα απoξξηθζεί δψξo, o ππάιιειoο κπoξεί vα ηo
απoδερζεί, αιι' αvαθέξεη ακέζσο ηo γεγovφο ζηov Γεληθφ
Γηεπζπληή ηoπ θαη ηo δψξo δηαηίζεηαη ζχκθσvα κε ηov
θαζoξηζκέvo ηξφπo.

(3)

Ο ππάιιειoο αvαθέξεη ζηov Γεληθφ Γηεπζπληή ηεv θαηά
παξάβαζε ησv δηαηάμεσv ηoπ Καvovηζκoχ απηoχ
πξoζθoξά δψξoπ πoπ έγηvε ζ' απηφv θαη ηo δψξo
δηαηίζεηαη ζχκθσvα κε ηov θαζoξηζκέvo ηξφπo.

(4)

Αv δψξo, ρξεκαηηθφ ή άιιo, πξoζθεξζεί ή δoζεί ζε
ππάιιειo έvαvηη ππεξεζίαο πoπ παξαζρέζεθε ή πoπ ζα
παξαζρεζεί απ' απηφv κε βάζε ηεv επίζεκε ηoπ ηδηφηεηα, o
ππάιιειoο oθείιεη vα πιεξoθoξήζεη ακέζσο ηo Γεληθφ
Γηεπζπληή.

Τπνρξέσζε
αλαθνξάο ζην
πκβνχιην
πξάμεσλ
δηαθζνξάο ή
δσξνδνθίαο

64Α.

Υπάιιεινο, 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 Σπκβνχιην, δίδνληαο φια ηα
αλαγθαία ζηνηρεία πξνο ππνζηήξημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ.

πλεηζθνξέο

65.

Η θπθιoθoξία ζην ΣΑΛΑ θαηαιφγoπ ζπvεηζθoξψv γηα
oπoηoδήπoηε ζθoπφ γίvεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηoπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή. Σε ηέηoηα πεξίπησζε oη ζπvεηζθoξέο γίvovηαη
επί εζειovηηθήο βάζεσο.

Πιεξνθνξίεο
απφ επίζεκα
έγγξαθα

66.

Οη ππάιιειoη oθείιoπv vα δηαζθαιίδoπv φηη ζε θαvέvα
πξφζσπo πoπ επηζθέπηεηαη ηα γξαθεία ηoπο δεv παξέρεηαη
ε επθαηξία vα πάξεη πιεξoθoξίεο απφ επίζεκα έγγξαθα.

Αζηηθή επζχλε
γηα απψιεηα ή
δεκηά

67.(1) Ο ππάιιειoο επζχvεηαη έvαvηη ηoπ Σ.Α.Λ.Α. γηα θάζε απψιεηα
ή δεκηά πoπ πξoμεvείηαη απφ ηεv αιφγηζηε, απεξίζθεπηε ή
επηθίvδπvε πξάμε ή παξάιεηςε ηoπ θαηά ηεv εθηέιεζε ησv
θαζεθφvησv ηoπ θαη κπoξεί vα επηβαξπvζεί γηα oιφθιεξo ή
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κέξoο ηεο απψιεηαο ή δεκηάο πoπ πξoμεvήζεθε θαη' απηφv
ηov ηξφπo, αv ηo απoθαζίζεη ηo Σπκβoχιηo.

Πνιηηηθά
δηθαηψκαηα

(2)

Ο ππάιιειoο επζχvεηαη επίζεο έvαvηη ηoπ Σ.Α.Λ.Α. γηα ηηο
απoδεκηψζεηο νη νπνίεο θαηεβιήζεζαλ ζε ηξίηνπο γηα
αιφγηζηεο, απεξίζθεπηεο ή επηθίvδπvεο πξάμεηο ή
παξαιείςεηο ηoπ ππαιιήιoπ θαηά ηεv εθηέιεζε ησv
θαζεθφvησv ηoπ.

(3)

Η αμίσζε ηoπ Σ.Α.Λ.Α. γηα απoδεκίσζε απέvαvηη ζηoπο
ππαιιήιoπο ζηηο πεξηπηψζεηο ησv πηφ πάvσ παξαγξάθσλ
πεξηγξάθεηαη ζε ηξία ρξφvηα.
Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο
παξαγξάθνπ (1) ε ηξηεηία αξρίδεη αθφηoπ επήιζε ε δεκηά
θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) αθφηoπ ηo
Σ.Α.Λ.Α. θαηέβαιε ηεv απoδεκίσζε.

68.(1)

Τεξoπκέvσv ησv δηαηάμεσv ησv Καvovηζκψv απηψv, θάζε
ππάιιειoο δηθαηoχηαη vα εθθξάζεη ειεχζεξα ηα πoιηηηθά
ηoπ θξovήκαηα θαη ηηο πoιηηηθέο απφςεηο θαη πεπoηζήζεηο
ηoπ, είηε δεκφζηα είηε θαη' ηδίαv, φρη φκσο θαηά ηε δηάξθεηα
ησv σξψv εξγαζίαο ηoπ.

(2)

Δπηηξέπεηαη ζε ππάιιειo vα είvαη απιφ κέιoο πoιηηηθoχ
θφκκαηoο ηεο εθιoγήο ηoπ.

(3)

Κάζε ππάιιειoο δηθαηoχηαη vα παξεπξίζθεηαη ζε πoιηηηθέο
ζπγθεvηξψζεηο ή άιιεο παξφκoηεο εθδειψζεηο.

(4)

Απαγoξεχεηαη ζε ππάιιειo vα αvακεηγvχεηαη ζηεv
oξγάvσζε ζπγθεvηξψζεσv ή άιισv εθδειψζεσv
θoκκαηηθoχ ραξαθηήξα ή πoπ απoβιέπoπv ζηεv
πξoψζεζε ησv πoιηηθψv επηδηψμεσv oπoηoπδήπoηε
πξoζψπoπ ή θφκκαηoο ή vα εθθσvεί ιφγoπο ζ' απηέο.

(5)

Απαγoξεχεηαη ζε ππάιιειo φπσο, ρξεζηκoπoηψvηαο ηε
ζέζε ηoπ ή αζθψvηαο ηεv επηξξoή ηoπ, πξoβαίvεη ζε
oπoηεζδήπoηε
εvέξγεηεο
πoπ
απoζθoπoχv
ζηεv
πξoζρψξεζε oπoηoπδήπoηε πξoζψπoπ ζε πoιηηηθφ θφκκα
ή oξγάvσζε θoκκαηηθoχ ραξαθηήξα ή ζηov επεξεαζκφ
oπoηoπδήπoηε πξoζψπoπ ππέξ πoιηηηθoχ θφκκαηoο ή
πoιηηηθoχ πξoζσπoχ.

(6)

Σε ππάιιειo πoπ επηζπκεί vα ππoβάιεη ππoςεθηφηεηα
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γηά αμίσκα ηoπ oπoίoπ ε θαηoρή είvαη αζπκβίβαζηε κε ηεv
ηδηφηεηα ηoπ ππαιιήιoπ, ρoξεγείηαη άδεηα γηα ρξovηθή
πεξίoδo δηάξθεηαο ζαξάληα εκεξψλ πξηv απφ ηε δηεμαγσγή
ησv εθιoγψv θαη, ηε αηηήζεη ηνπ ππαιιήινπ, άδεηα γηα
ρξovηθή πεξίoδo δηάξθεηαο εvφο κεvφο κεηά απφ ηεv
αvαθoίvσζε ησv απoηειεζκάησv ησv εθιoγψv. Η άδεηα
ζηελ πεξίνδν πξηλ απφ ηε δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ κπνξεί
λα επεθηαζεί κέρξη ηηο 45 εκέξεο, αλ ν ππάιιεινο ην
επηζπκεί. Η ρνξεγνχκελε άδεηα κπνξεί 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. Καηά ηε
δηάξθεηα ηεο ρξovηθήο απηήο πεξηφδoπ oη δηαηάμεηο ησv
παξαγξάθσλ (2) θαη (4) δε ζα εθαξκφδovηαη.
Σε
πεξίπησζε επηηπρίαο ηoπ ζηηο εθιoγέο απηφο αθππεξεηεί
απηoδηθαίσο απφ ηε ζέζε πoπ θαηέρεη, oπφηε εθαξκφδovηαη
oη δηαηάμεηο ησv εθάζηoηε ζε ηζρχ Καvovηζκψv ηoπ Σ.Α.Λ.Α.
πoπ αθoξoχv ηα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο γηα ηεξκαηηζκφ
ππεξεζίαο πξoο ηo δεκφζηo ζπκθέξov, αv πξφθεηηαη πεξί
εθιoγήο ζηo αμίσκα ηoπ Πξoέδξoπ ηεο Γεκoθξαηίαο ή ηoπ
Μέιoπο ηεο Βoπιήο ησv Αvηηπξoζψπσv, ή ηεv πξφσξε
εζειovηηθή αθππεξέηεζε, αv πξφθεηηαη γηά εθιoγή ζε άιιo
αμίσκα. Η ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησv ππαιιήισv πoπ
επαvέξρovηαη ζηεv ππεξεζία ηoπο δεv επεξεάδεηαη απφ ηεv
δξαζηεξηφηεηα ηoπο θαη ηηο γvψκεο πoπ έρoπv εθθξάζεη
θαηά ηεv πξoεθιoγηθή πεξίoδo.
Πξνεηδνπνίεζε
ζε ππάιιειν

69.

Οηαv παξίζηαηαη αvάγθε Πξoτζηάκεvoο Τκήκαηoο vα
απεπζχvεη πξoεηδoπoίεζε ζε ππάιιειo, ζρεηηθά κε
oπoηαδήπoηε παξάβαζε θαζεθφvησv θαη ππoρξεψζεσv
ππαιιήιoπ ή κε ηθαvoπoηεηηθή απoδoηηθφηεηα, ζα πξέπεη
απαξαίηεηα vα θάvεη γξαπηή έθζεζε γηά ηεv πξoεηδoπoίεζε
απηή θαη vα δψζεη έvα αvηίγξαθo ζηov εvδηαθεξφκεvo
ππάιιειo.
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ΜΔΡΟ VI - ΠΔIΘΑΡΥIΚΟ ΚΩΓIΚΑ
Πεηζαξρηθά
Παξαπηψκαηα

Υπάιιειoο ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθή δίσμε:

70.(1)

(2)

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

α)

Αv δηαπξάμεη παξάπησκα πoπ εvέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο
ή εζηθή αηζρξφηεηα.

β)

Αv εvεξγήζεη ή παξαιείςεη θάηη κε ηξφπo πoπ
ηζoδπvακεί κε παξάβαζε oπoηoπδήπoηε απφ ηα
θαζήθovηα ή ηηο ππoρξεψζεηο ππαιιήιoπ.
Γηα ηoπο ζθoπoχο ηoπ θαvovηζκoχ απηoχ o φξoο
"θαζήθovηα ή ππoρξεψζεηο ππαιιήιoπ" πεξηιακβάvεη
θάζε θαζήθov ή ππoρξέσζε πoπ επηβάιιεηαη ζε ππάιιειo
δπvάκεη ηoπ πεξί Απoρεηεπηηθψv Σπζηεκάησv Νφκoπ ή ησv
παξφvησv Καvovηζκψv ή oπoηoπδήπoηε άιιoπ vφκoπ ή
Καvovηζκψv ή δπvάκεη oπoηαζδήπoηε δηoηθεηηθήο πξάμεο
πoπ γίvεηαη κε βάζεη απηoχο ή δπvάκεη oπoηαζδήπoηε
δηαηαγήο ή oδεγίαο πoπ εθδφζεθε δπλάκεη απηψλ.

Καλέλαο
ππάιιεινο δε
δηψθεηαη
δχν
θνξέο γηα ην ίδην
παξάπησκα

71.

Γεv κπoξεί vα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε εvαvηίov ππαιιήιoπ
γηα ηo ηδηo πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα ηo oπoίo απηφο ήδε
βξέζεθε έvoρoο ή γηα ηo oπoίo αζσψζεθε.

Μία κφλν
πεηζαξρηθή
πνηλή γηα θάζε
πεηζαξρηθφ
παξάπησκα

72.

Γηα ηo ίδηo πεηζαξρηθφ παξάπησκα δεv επηβάιιovηαη
πεξηζζφηεξεο απφ κία πεηζαξρηθέο πoηvέο.

Λήμε
πεηζαξρηθήο
επζχλεο

73.

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 Γίσμε

74.

Αv αζθεζεί πoηvηθή δίσμε εvαvηίov ππαιιήιoπ, θακηά
πεηζαξρηθή δίσμε δεv επηηξέπεηαη vα
αζθεζεί ή vα

Νoείηαη φηη επίπιεμε ή απζηεξή επίπιεμε κπoξεί vα
επηβιεζεί καδί κε θάζε πoηvή πoπ θαζoξίδεηαη ζηηο
ππνπαξαγξάθoπο (γ), (δ), (ε) ή (ζη) ηεο παξαγξάθνπ (1)
ηoπ Καvovηζκoχ 76.
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ζπvερηζηεί εvαvηίov ηoπ γηα ιφγoπο πoπ ζρεηίδovηαη κε ηεv
πoηvηθή δίσμε, κέρξηο φηoπ απηή πάξεη oξηζηηθφ ηέιoο.
Πεηζαξρηθή
δίσμε
χζηεξα
απφ
πνηληθή
δίσμε

75.

Υπάιιειoο πoπ δηψρηεθε γηα πoηvηθφ αδίθεκα θαη δεv
βξέζεθε έvoρoο δεv κπoξεί vα δησρηεί πεηζαξρηθά γηα ηεv
ίδηα θαηεγoξία, κπoξεί φκσο vα δησρηεί γηα πεηζαξρηθφ
παξάπησκα πoπ πξoθχπηεη απφ ηε δηαγσγή ηoπ, ε oπoία
ζρεηίδεηαη κε ηεv πoηvηθή ππφζεζε, αιιά δεv εγείξεη ηo ίδηo
επίδηθo ζέκα φπσο εθείvo ηεο θαηεγoξίαο θαηά ηεv πoηvηθή
δίσμε.

Πεηζαξρηθέο
πνηλέο

76.(1)

Οη πηφ θάησ πεηζαξρηθέο πoηvέο κπoξoχv vα επηβιεζoχv
δπvάκεη ησv δηαηάμεσv ησv Καvovηζκψv απηψv:
α)
β)
γ)
δ)
ε)
ζη)
δ)
ε)
ζ)
η)

Δπίπιεμε,
απζηεξή επίπιεμε,
πεηζαξρηθή κεηαθίλεζε,
δηαθoπή εηήζηαο πξoζαχμεζεο,
αvαβoιή εηήζηαο πξoζαχμεζεο,
ρξεκαηηθή πoηvή πoπ δεv ππεξβαίvεη ηηο απoιαβέο
ηξηψv κεvψv,
ππoβηβαζκφο ζηε κηζζoδoηηθή θιίκαθα,
ππoβηβαζκφο ζε θαηψηεξε ζέζε,
αvαγθαζηηθή αθππεξέηεζε θαη,
απφιπζε

(2)

Η επίπιεμε γίvεηαη πξoθoξηθά θαη ζεκεηψvεηαη ζηov
Πξoζσπηθφ Φάθειιo ηoπ Υπαιιήιoπ.

(3)

Απζηεξή επίπιεμε θαη πεηζαξρηθή κεηαθίλεζε γίvεηαη
γξαπηψο θαη αvηίγξαθo ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επηδίδεηαη
ζηov ππάιιειo θαη θαηαρσξίδεηαη ζηov Πξoζσπηθφ
Φάθειιo ηoπ ππαιιήιoπ.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

(4)

Γηαθoπή εηήζηαο πξoζαχμεζεο ζεκαίvεη ηε γηα oξηζκέvo
ρξovηθφ δηάζηεκα κε πιεξσκή πξoζαχμεζεο πoπ
δηαθoξεηηθά ζα θαηαβαιιφηαv ρσξίο αιιαγή ηεο
εκεξoκεvίαο πξoζαχμεζεο.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα

(5)

Αvαβoιή εηήζηαο πξoζαχμεζεο ζεκαίvεη ηεv αvαβoιή ηεο
εκεξoκεvίαο θαηά ηεv oπoία, θάησ απφ θαvovηθέο
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ζπvζήθεο ζα ερoξεγείηo πξoζαχμεζε κε ηηο αvηίζηoηρεο
αvαβoιέο ζηα επφκεvα έηε.

Σξίην(Ι):
19.3.2010

(6)

Η ρξεκαηηθή πoηvή θαηαβάιιεηαη ζηo ηακείo ηoπ
Σ.Α.Λ.Α. θαη απoηειεί έζoδo ηoπ πξoυπoιoγηζκoχ ηoπ
Σ.Α.Λ.Α. ή ηoπ πξoυπoιoγηζκoχ oπoησvδήπoηε εηδηθψv
ηακείσv πoπ θαζoξίδovηαη απφ ηo Σπκβoχιηo.

(7)

Οη πoηvέο ηεο αvαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο θαη ηεο
απφιπζεο επηβάιιovηαη κφvo θαηφπηv απφθαζεο
ιακβαvoκέvεο κε πιεηoςεθίαv ησv δχo ηξίησv ηoπ
ζπvoιηθoχ αξηζκoχ ησv παξφλησλ κειψv ηoπ Σπκβoπιίoπ
θαηφπηλ ππνβνιήο ζε απηφ απφ ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή
ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο επηβνιήο ηεο πνηλήο γηα
επηθχξσζε.

(8)

Σε πεξίπησζε αvαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο απφ
ζπvηάμηκε ζέζε ην ζέκα ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ σθειεκάησλ
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή ζην Σπκβνχιην ην
νπνίν θαη απνθαζίδεη γηα ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα
πνπ ζα παξαρσξεζνχλ θαζψο θαη ηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο
θαηαβνιήο
ηνχησλ,
ιακβαλνκέλσλ
ππφςελ
ησλ
πεξηζηαηηθψλ ηεο ππφζεζεο:

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Nνείηαη φηη ηα ζπληαμηνδνηηθά σθειήκαηα πνπ ζα
παξαρσξεζνχλ δελ ζα είλαη ιηγφηεξα απφ εθείλα πνπ ζα
παξαρσξνχληαλ ζηνλ ππάιιειν, αλ επηβαιιφηαλ ζ’απηφλ ε
πνηλή ηεο απφιπζεο.
(9)

Η απφιπζε ζπvεπάγεηαη απψιεηα φισv ησv σθειεκάησv
αθππεξέηεζεο, κε εμαίξεζε νπνηαδήπνηε ζπvεηζθoξά ηoπ
ππαιιήιoπ ζηo Τακείo Πξovoίαο ή ζηo Τακείo Σπvηάμεσv.
Ννείηαη φηη ζηε ζχδπγν θαη ηα εμαξηψκελα ηέθλα, αλ
ππάξρνπλ, ππάιιεινπ πνπ απνιχζεθε, θαηαβάιιεηαη
ζχληαμε, ζαλ απηφο λα είρε πεζάλεη θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο απφιπζεο ηνπ, πνπ ζα ππνινγίδεηαη πάλσ ζηε βάζε
ησλ πξαγκαηηθψλ εηψλ ππεξεζίαο ηνπ.

Γηαγξαθή
πεηζαξρηθψλ
πνηλψλ

77.(1) Η πoηvή ηεο επίπιεμεο κεηά ηξία έηε απφ ηεv επηβoιή ηεο, ηεο
απζηεξήο επίπιεμεο κεηά πέvηε έηε θαη oη ππφιoηπεο
πoηvέο, εθηφο απφ ηηο πoηvέο ηεο αvαγθαζηηθήο
αθππεξέηεζεο θαη ηεο απφιπζεο κεηά δέθα έηε απφ ηεv
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επηβoιή ηoπο δηαγξάθovηαη.
(2) Οη πoηvέο πoπ δηαγξάθovηαη απoζχξovηαη απφ ηov
Πξoζσπηθφ Φάθειιo ηoπ ππαιιήιoπ θαη δεv επηηξέπεηαη
εθεμήο vα απoηειέζoπv ζηoηρεία θξίζεο ηoπ.
Λήςε
πεηζαξρηθψλ
κέηξσλ
Δξεπλα γηα
δηάπξαμε
πεηζαξρηθψλ
παξαπησκάησλ
θαη εθδίθαζε
ηνπο
Πξψηνο Πίλαθαο
Μέξνο Ι

78.(1)

Τo Σπκβoχιηo δεv πξoβαίvεη ζηε ιήςε πεηζαξρηθψv κέηξσv
εvαvηίov oηoπδήπoηε ππαιιήιoπ, παξά κφvo χζηεξα απφ
γξαπηή πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ.

(2)

Αv θαηαγγειζεί ζηov Πξφεδξo ή ζηov Γεvηθφ Γηεπζπvηή ή
ππoπέζεη ζηεv αvηίιεςε ηoπο φηη ππάιιειoο δπvαηφv vα
έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ηφηε oθείιoπv vα
κεξηκvήζoπv ακέζσο φπσο:
(α)

Αv ηo παξάπησκα είvαη απφ εθείvα πoπ αvαγξάθovηαη
ζηo Μεξoο I ηoπ Πξψηoπ Πίvαθα δηεμαρζεί
εvδoηκεκαηηθή έξεπvα θαηά ηξφπo πoπ ζα θαζoξίζεη o
Πξφεδξoο θαη εvεξγεί φπσο πξovoείηαη ζηov
Καvovηζκφ 79.
Νoείηαη φηη αv o Πξφεδξoο πηζηεχεη φηη ιφγσ ηεο
ζoβαξφηεηαο ηoπ παξαπηψκαηoο ή ιφγσ ησv
πεξηζηάζεσv θάησ απφ ηηο oπoίεο δηεπξάρζεθε, ζα
έπξεπε ηoχηo vα ζπvεπάγεηαη ζoβαξφηεξε πoηvή,
κπoξεί vα παξαπέκςεη ηo δήηεκα ζηo Σπκβoχιηo, ζε
ηέηoηα φκσο πεξίπησζε ζα εvεξγήζεη ζχκθσvα κε ηεv
ππνπαξάγξαθo (β).

Γεχηεξνο
Πίλαθαο
Μέξνο Ι
Δμνπζία
γηα
ζπλνπηηθή
εθδίθαζε
παξαπησκάησλ
Τπνεπηηξνπή

Πξψηνο
Πίλαθαο
Μέξνο ΙΙ

(β)

79. (1)

Σε θάζε άιιε πεξίπησζε, δηεμαρζεί έξεπvα κε ηov
θαζoξηζκέvo ζην Μέξνο Ι ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα ηξφπo
θαη εvεξγεί φπσο πξovoείηαη ζηov Καvovηζκφ 80.
(α) Ο Πξφεδξoο έρεη εμoπζία φπσο κε απφθαζε ηoπ
παξαπέκπεη ζε ππεπηηξoπή γηα ζπvoπηηθή
εθδίθαζε oπoηαδήπoηε πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα
πoπ αvαγξάθovηαη ζηo Μέξoο I ηoπ Πξψηoπ
Πίvαθα.
(β) Η ππεπηηξoπή πoπ εθδηθάδεη ζπvoπηηθά έρεη
εμoπζία vα επηβάιεη oπoηαδήπoηε απφ ηηο πoηvέο oη
oπoίεο αvαγξάθovηαη ζηo Μέξoο II ηoπ Πξψηoπ
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Πίvαθα.
(γ) Η ππεπηηξoπή απαξηίδεηαη απφ ηξία πξφζσπα απφ
ηα oπoία ηo έvα ζα είvαη ν Πξφεδξνο ηoπ
Σπκβoπιίoπ ή άιιν κέινο ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Α.Λ.Α. θαη ζα πξoεδξεχεη ζηηο
ζπvεδξηάζεηο ηεο ππεπηηξoπήο, εvψ ηα ππφιoηπα
κέιε ζα είλαη έλα κέινο ηνπ Σ.Α.Λ.Α. θαη ην άιιν ν
Γεληθφο Γηεπζπληήο.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

(δ) Πξφεδξνο ή κέινο ηεο ππεπηηξνπήο δελ κπνξεί λα
είλαη(i)

Πξφζσπo εvαληίνλ ηνπ νπνίνπ δπvαηφ vα ζηξεθφηαv ηo
παξάπησκα,

(ii) Τo πξφζσπo πoπ άζθεζε ηεv πεηζαξρηθή
αξκoδηφηεηα ηoπ γηα ηo ππφ θξίζε παξάπησκα θαη,
(iii) Σπγγεvήο εμ αίκαηoο ή εμ' αγρηζηείαο κέρξη θαη ηoπ
ηέηαξηνπ βαζκoχ ηoπ ππφ θξίζε ππαιιήιoπ ή ηoπ
πξoζψπoπ εvαληίνλ ηνπ νπνίνπ δπλαηφ vα ζηξεθφηαv
ηo παξάπησκα ή πξφζσπν πνπ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε
κε απηνχο.
(ε)

Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή αζπκβίβαζηνπ ηνπ
Πξνέδξνπ ή ηνπ κέινπο ηνπ Σ.Α.Λ.Α. ην Σπκβνχιην
δηνξίδεη άιιν πξφζσπν κέινο ηνπ Σ.Α.Λ.Α. ζε
αλαπιήξσζή ηνπ.

(ζη) Σε πεξίπησζε θσιχκαηνο ή αζπκβηβάζηνπ ηνπ
Γεληθνχ Γηεπζπληή αλ κελ ε έξεπλα αθνξά ην Γεληθφ
Γηεπζπληή, ην Σπκβνχιην δηνξίδεη άιιν πξφζσπν κέινο
ηνπ Σ.Α.Λ.Α. ζε αλαπιήξσζή ηνπ, ζε θάζε άιιε δε
πεξίπησζε δηνξίδεη ζε αλαπιήξσζή ηνπ άιιν
ππάιιειν ηνπ Σ.Α.Λ.Α. ηεξαξρηθά αλψηεξν ηνπ ππφ
θξίζε ππαιιήινπ.
(2)

Οηαv θαηά ηεv εvδoηκεκαηηθή έξεπvα πoπ δηεμήρζεθε
ζχκθσvα κε ηεv ππνπαξάγξαθo (α) ηεο παξαγξάθνπ (2)
ηoπ Καvovηζκoχ 78 ε Υπεπηηξoπή θξίvεη φηη δηαπξάρζεθε
πεηζαξρηθφ παξάπησκα πoπ κπoξεί vα εθδηθαζηεί
ζπvoπηηθά, ηφηε πιεξoθoξεί ηov εvδηαθεξφκεvov
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ππάιιειov γηα ηεv ππφζεζε πoπ έρεη εθ πξψηεο φςεσο
απoδεηρζεί εvαvηίov ηoπ, θαη ηoπ παξέρovηαη αvηίγξαθα
καξηπξηθψv θαηαζέζεσv θαη oπoησvδήπoηε άιισv
ζρεηηθψv εγγξάθσv πoπ ππάξρoπv, θαζψο θαη ε επθαηξεία
vα αθoπζηεί.
Αθoχ αθoχζεη ηov εvδηαθεξφκεvo ππάιιειo, ε
ππεπηηξoπή κπoξεί vα ηoπ επηβάιεη oπoηαδήπoηε απφ ηηο
πoηvέο πoπ αvαγξάθovηαη ζηo Μέξoο II ηoπ Πξψηoπ
Πίvαθα, αθoχ πξoεγoπκέvσο ηov αθoχζεη γηα ηεv
επηκέηξεζε ηεο πoηvήο.

(3)

Γηαδηθαζία
ελψπηνλ
ηνπ
πκβνπιίνπ θαη
ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο

Οηαv ε έξεπvα κε βάζε ηεv ππνπαξάγξαθo (β) ηεο
παξαγξάθνπ (2) ηoπ Καvovηζκoχ 78 ζπκπιεξσζεί θαη
απoθαιπθζεί ε δηάπξαμε πεηζαξρηθoχ παξαπηψκαηoο, o
Πξφεδξoο παξαπέκπεη ηo δήηεκα ζηo Σπκβoχιηo ή ζηελ
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη
απνζηέιιεη ζε απηφ ή απηή-

80.(1)

α)

Τεv έθζεζε πάvσ ζηεv έξεπvα,

β)

ηεv θαηεγoξία πoπ ζα πξoζαθζεί ππoγξακκέvε απφ
ηov ίδηo θαη ηov Γεvηθφ Γηεπζπvηή ηoπ Σπκβoπιίoπ θαη,

γ)

ηα απoδεηθηηθά
θαηεγoξίαο

ζηoηρεία

πξoο

ππoζηήξημε

ηεο

(2)
Η Πεηζαξρηθή δηαδηθαζία εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ ή
ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
αξρίδεη κε ηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγνξίαο πνπ ζηάιεθε απφ
ηνλ Πξφεδξν, φπσο πξνλνείηαη ζηελ παξάγξαθν (1). Τν
Σπκβνχιην ή ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θξνληίδεη λα εθδνζεί
θαη επηδνζεί θιήζε ζηνλ πεηζαξρηθά δησθφκελν ππάιιειν
ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ
εβδνκάδσλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο ηεο θαηεγνξίαο
απφ απηήλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν θιήζεο θαη ηνλ ηξφπν
επίδνζεο ηνπ θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο ΙΙ ηνπ Γεχηεξνπ
Πίλαθα.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Γεχηεξνο
Πίλαθαο
Μέξνο ΙΙ

(3)

Ο ππάιιειoο πoπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά δηθαηoχηαη vα
γvσξίδεη ηεv εvαvηίov ηoπ ππφζεζε.
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Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Γεχηεξνο
Πίλαθαο
Μέξνο ΙΙΙ

(4)

Σηov ππάιιειo πoπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά παξέρovηαη
αvηίγξαθα ησv καξηπξηθψv θαηαζέζεσv θαη oπoησvδήπoηε
άιισv ζρεηηθψv εγγξάθσv, 15 κέξεο ηoπιάρηζηov πξηv απφ
ηεv αθξφαζε ηεο ππφζεζεο κπξoζηά ζηo Σπκβoχιηo ή ηελ
Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.

(5)

Η αθξφαζε ηεο ππφζεζεο ελψπηνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ή ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε,
δηεμάγεηαη θαη ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ
θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο ΙΙΙ ηνπ Γεχηεξνπ Πίλαθα ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ.

(6)

Σηov ππάιιειo πoπ δηψθεηαη πεηζαξρηθά παξέρεηαη ε
επθαηξία vα αθoπζηεί ηφζo πξίv απφ ηεv δηαπίζησζε ηεο
εvoρήο φζov θαη πξηv απφ ηεv επηβoιή ηεο πoηvήο.
(7) Σε θάζε δηαδηθαζία εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ ή ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσvα κε ηo Μέξoο απηφ ησv
παξφvησv Καvovηζκψv, o ππάιιειoο κπoξεί vα
αvηηπξoζσπεχεηαη κε δηθεγφξo ηεο εθιoγήο ηoπ.

Καηαδίθε
νξηζκέλα
αδηθήκαηα

γηα

81.(1)

Οηαv ππάιιειoο θαηαδηθαζηεί απφ αξκφδην Γηθαζηήξην γηα
πνηληθφ αδίθεκα πoπ εvέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή
αηζρξφηεηα, είηε ε θαηαδίθε επηθπξσζεί χζηεξα απφ έθεζε
είηε δεv αζθεζεί έθεζε, ηo Σπκβoχιηo ιακβάvεη φζo γίvεηαη
πηφ γξήγoξα αvηίγξαθo ησv πξαθηηθψv ηεο δηαδηθαζίαο ηoπ
δηθαζηεξίoπ πoπ δίθαζε ηεv ππφζεζε θαη ηoπ δηθαζηεξίoπ
ζηo oπoίo ηπρφv αζθήζεθε έθεζε.

(2)

Μέζα ζε πξoζεζκία πoπ ζα θαζoξηζηεί κέρξηο φηoπ
δε ε πξoζεζκία απηή θαζoξηζηεί, κέζα ζε δχo εβδoκάδεο
απφ ηε ιήςε ηoπ αvηηγξάθoπ ησv πξαθηηθψv ηεο
δηαδηθαζίαο πoπ αvαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (1), ηo
Σπκβoχιηo δεηά ηηο απφςεηο ηoπ Νoκηθoχ Σπκβoχιoπ ηoπ
Σ.Α.Λ.Α., θαηά πφζov ηo αδίθεκα εvέρεη έιιεηςε ηηκηφηεηαο
ή εζηθή αηζρξφηεηα. Ο Νoκηθφο Σχκβoπιoο απoθαίvεηαη
πάvσ ζ'απηφ ηo γξεγoξφηεξo θαη ζε πεξίπησζε
θαηαθαηηθήο γvσκoδφηεζεο ηo Σπκβoχιηo, ρσξίο
πεξαηηέξσ έξεπvα ηεο ππφζεζεο θαη αθoχ δψζεη ζηov
εvδηαθεξφκεvo ππάιιειo ηεv επθαηξία vα ππνβάιεη
νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο απηφο επηζπκεί πξνβαίλεη ζηελ
επηβνιή ηεο πεηζαξρηθήο πoηvήο ηεv oπoίαv ζα
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δηθαηoιoγoχζαv oη πεξηζηάζεηο.
Υπάιιειoο πoπ θαηαδηθάζηεθε γηα ηέηoηo πoηvηθφ αδίθεκα
δε ιακβάvεη oπoηoδήπoηε κέξoο ησv απoιαβψv ηoπ απφ
ηεο εκεξoκεvίαο ηεο θαηαδίθεο θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε
ηεο εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο απφ ηo Σπκβoχιηo.

(3)

Γηαζεζηκφηεηα

82.(1)

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Αv δηαηαρζεί έξεπvα πεηζαξρηθoχ παξαπηψκαηoο δπvάκεη
ησv δηαηάμεσv ηεο ππνπαξαγξάθoπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 2
ηoπ Καvovηζκoχ 78, εvαvηίov θάπoηoπ ππαιιήιoπ ή κε ηεv
έvαξμε αζηπvoκηθήο έξεπvαο κε ζθoπφ ηεv πoηvηθή δίσμε
εvαvηίov ηoπ ηo Σπκβoχιηo, θαηφπηλ πξφηαζεο ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, κπνξεί, αλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ
ή ην ζπκθέξνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηo απαηηεί, vα ζέζεη ζε
δηαζεζηκφηεηα ηov ππάιιειo θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπvαο:
Νoείηαη φηη ε δηάξθεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ζηεv oπoία
ηίζεηαη o ππάιιειoο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπvαο δεv
κπoξεί vα ππεξβεί ηoπο ηξεηο κήvεο, κπoξεί φκσο vα
παξαηαζεί, αv ζπvηξέρεη ζoβαξφο ιφγoο, γηα άιιoπο ηξεηο
κήvεο.

(2)

Αv κεηά ηo ηέιoο ηεο έξεπvαο απoθαζηζηεί ε πoηvηθή ή ε
πεηζαξρηθή δίσμε ηoπ ππαιιήιoπ, ηo Σπκβoχιηo κπoξεί, αv
ηo δεκφζηo ζπκθέξov ή ην ζπκθέξνλ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηo
απαηηεί, vα ζέζεη ζε δηαζεζηκφηεηα ηov ππάιιειo κέρξη ηεv
ηειηθή ζπκπιήξσζε ηεο ππφζεζεο.

(3)

Δηδoπoίεζε φηη ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα δίδεηαη γξαπηψο
ζηov ππάιιειo ηo γξεγoξφηεξo. Οη εμoπζίεο, ηα πξovφκηα
θαη ηα σθειήκαηα ηoπ ππαιιήιoπ αvαζηέιιovηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδoπ ηεο δηαζεζηκφηεηαο:
Νoείηαη φηη ηo Σπκβoχιηo επηηξέπεη ζηov ππάιιειo vα
ιακβάvεη κέξoο ησv απoιαβψv ηεο ζέζεο ηoπ, φρη ιηγφηεξo
απφ ηo κηζφ, φπσο ζα θξίvεη ηoχηo.

(4)

Αv o ππάιιειoο απαιιαγεί ή αv απφ ηεv έξεπvα δεv
απoδεηρηεί πεηζαξρηθή ππφζεζε εvαvηίov ηoπ, ε
δηαζεζηκφηεηα ηεξκαηίδεηαη θαη o ππάιιειoο δηθαηoχηαη
oιφθιεξo ηo πoζφ ησv απoιαβψv ηηο oπoίεο ζα έπαηξvε αv
δε εηίζεηo ζε δηαζεζηκφηεηα.
Αv βξεζεί έvoρoο ην
Σπκβνχιην απνθαζίδεη αλ ζα επηζηξαθεί ζηνλ ππάιιειν

59

νπνηνδήπνηε κέξνο ησλ απνιαβψλ ηνπ.
Αδηθήκαηα

Κάζε ππάιιεινο ν νπνίνο, εvψ θαιείηαη vα εκθαvηζηεί
εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο ή
ηεο ππνεπηηξνπήο ή ηνπ εξεπλψληνο ιεηηνπξγνχ,
παξαιείπεη vα πξoζέιζεη θαηά ηo ρξφvo θαη ζηov ηφπo
φπσο αvαθέξεηαη ζηεv θιήζε ή αξvείηαη vα απαvηήζεη ζε
oπoηαδήπoηε εξψηεζε πoπ vφκηκα ηίζεηαη ζ' απηφλ ζηεv
πεηζαξρηθή δίθε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο, είvαη
έvoρoο αδηθήκαηoο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ππφθεηηαη
ζε ρξεκαηηθή πoηvή πoπ δεv ππεξβαίvεη ηα νθηαθφζηα επξψ
(€800,00).

83.

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα,
Παξάξηεκα
Σξίην(Ι):
19.3.2010

Δγθχθιηνη,
Οδεγίεο θιπ

ΜΔΡΟ VII - ΓIΑΦΟΡΔ ΓIΑΣΑΞΔI
Ο Πξφεδξνο ή ν Γεληθφο Γηεπζπληήο κπoξεί vα εθδίδεη
Δγθπθιίoπο θαη vα ηηο θoηvoπoηεί ζηoπο Υπάιιήινπο γηα ηεv
θαιχηεξε εθαξκoγή ησv δηαηάμεσv ησv παξφvησv
Καvovηζκψv θαη γεvηθά γηα ηε ξχζκηζε θάζε ζέκαηoο πoπ
αθoξά ηo Σ.Α.Λ.Α., ηεv ππεξεζία θαη ηoπο ππαιιήιoπο
λννπκέλνπ φηη δελ ζα αληίθεηληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ησλ
παξφλησλ Καλνληζκψλ:

84.(1)

Νoείηαη φηη, κέρξηο φηoπ εθδoζoχv oη Δγθχθιηoη απηoί ή
oπoηoδήπoηε ζέκα θαζoξηζηεί δηαθoξεηηθά δπvάκεη ησv
Καvovηζκψv απηψv, oπoηoηδήπoηε Καvovηζκoί θαη
δηoηθεηηθέο oδεγίεο πoπ πεξηέρovηαη ζε εγθπθιίoπο ή αιιoχ
θαη ε πθηζηάκεvε ηαθηηθή αvαθoξηθά κε ηελ ππεξεζία θαη
ηoπο ππαιιήιoπο εμαθoιoπζoχv vα ηζρχoπv ζε φζε έθηαζε
δεv αvηίθεηvηαη πξoο ηηο δηαηάμεηο ησv Καvovηζκψv απηψv.
(2)

Φσξίο επεξεαζκφ ηεο γεvηθφηεηαο ηεο παξαγξάθoπ (1),
oπoηεζδήπoηε ηέηoηεο Δγθχθιηoη κπoξoχv vα πξovooχv γηά
φια ή κεξηθά απφ ηα αθφιoπζα ζέκαηα:
α)
Τov θαζoξηζκφ oπoηoπδήπoηε ζέκαηoο πoπ δεv
αvαθέξεηαη ζε δηθαζηηθή δηαδηθαζία, ηo oπoίo δπvάκεη
ησv δηαηάμεσv ησv Καvovηζκψv απηψv ρξεηάδεηαη
θαζoξηζκφ,
β)

ηoπο ηχπoπο θαη ηα δηθαηψκαηα γηα oπoηoδήπoηε ζέκα
πoπ απαηηείηαη ή επηηξέπεηαη απφ ή δπvάκεη ησv
Καvovηζκψv απηψv ή πoπ πξoθχπηεη απφ ηηο δηαηάμεηο
ηoπ
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Ιαηξηθή εμέηαζε

85.

Τo Σπκβoχιηo κπoξεί θαηά πάvηα ρξφvo vα θαιέζεη
oπoηoδήπoηε ππάιιειo vα παξoπζηαζζεί εvψπηov Iαηξoχ ή
Iαηξoζπκβoπιίoπ γηα εμέηαζε πξoο ηo ζθoπφ φπσο
εμαθξηβσζεί θαηά πφζov o ππάιιειoο είvαη ηθαvφο γηά
εθηέιεζε ησv θαζεθφvησv ηεο ζέζεσο ηoπ.

Γεκφζηεο αξγίεο

86.

Τo Σ.Α.Λ.Α. ηεξεί σο δεκφζηεο αξγίεο ηηο ίδηεο εκέξεο oη
oπoίεο oξίδovηαη ζαv δεκφζηεο αξγίεο γηα ηoπο δεκφζηoπο
ππαιιήιoπο ζηεv Γεκφζηα Υπεξεζία ηεο Γεκoθξαηίαο.

Υξφλνο
εξγαζίαο
ησλ
ππαιιήισλ

87.(1)

Ο αξηζκφο ησv εξγαζίκσv σξψv ησv ππαιιήισv θάζε
εβδoκάδα είvαη o ίδηoο κε ηov αξηζκφ ησv εξγαζίκσv σξψv
ησv δεκoζίσv ππαιιήισv εηο ηεv Γεκφζηαv Υπεξεζία ηεο
Γεκoθξαηίαο.

(2)

Τo σξάξηo θαζoξίδεηαη εθάζηoηε απφ ηo Σπκβoχιηo θαη
κπoξεί vα πoηθίιεη αvάιoγα κε ην Τκήκα θαη/ή κε ηηο
αvάγθεο ηεο ππεξεζίαο.
Nνείηαη φηη ην Σπκβνχιην δχλαηαη φπνπ θξίλεη ζθφπηκν λα
εθαξκφδεη ην ζχζηεκα βάξδηαο θαη/ή αλακνλήο θαη
θιήζεσο θαη/ή άιιεο δηεπζέηεζεο.

Υξφλνο
θαηαβνιήο
απνιαβψλ

88.

Οη κεvηαίεο απoιαβέο ησv ππαιιήισv θαηαβάιιovηαη θαηά
ηεv ηειεπηαία εξγάζηκε κέξα θάζε κήvα.
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ΠΡΩΣΟ ΠIΝΑΚΑ
(Καvovηζκνί 78, 79)
ΜΔΡΟ I
Πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ππαιιήιoπ πoπ κπoξoχv vα εθδηθαζζoχv ζπvoπηηθά:
1.

Αδηθαηνιφγεηε απνπζία απφ ηνλ ηφπν εξγαζίαο ηνπ.

2.

Δγθαηάιεηςε ηoπ ηφπoπ εξγαζίαο ρσξίο ηεv άδεηα αvσηέξoπ ηoπ.

3.

Καζπζηέξεζε ζηεv πξoζέιεπζε ζηov ηφπo εξγαζίαο ηoπ.

4.

Ακέιεηα, αδηαθoξία, vσζξφηεηα ή αδξάvεηα θαηά ηεv εθηέιεζε ησv
θαζεθφvησv ηoπ.

5.

Απξεπήο ζπκπεξηθoξά ή έιιεηςε ζεβαζκνχ πξoο ηoπο αvσηέξoπο θαη
ηoπο ζπvαδέιθoπο ηoπ θαη πξoο ηo θoηvφ ή ειιηπήο εμππεξέηεζε ηνπ
θνηλνχ.

6.

Παξάιεηςε ή άξvεζε ζπκκφξθσζεο πξoο εvηoιή ή oδεγία πoπ δφζεθε
ζ’απηφλ απφ αvψηεξo ηoπ.

7.

Παξάιεηςε ή άξvεζε vα εθηειέζεη ηα θαζήθovηα ηεο ζέζεο ηoπ.

8.

Παξάιεηςε ή άξλεζε ζπκκφξθσζεο κε εγθχθιην, δηαηαγή ή νδεγία πνπ
εθδφζεθε δπλάκεη ηνπ Νφκνπ ή ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ή
νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ ή νπνησλδήπνηε άιισλ θαλνληζκψλ.
ΜΔΡΟ II

Πoηvέο πoπ κπoξoχv αλ επηβιεζoχv απφ ηεv ππεπηηξoπή πoπ εθδηθάδεη
ζπvoπηηθά ηo παξάπησκα ππαιιήιoπ:
1.

Δπίπιεμε

2.

Απζηεξή επίπιεμε

3.

Πεηζαξρηθή κεηαθίλεζε

4.

Γηαθoπή εηήζηαο πξoζαχμεζεο γηα ρξovηθή πεξίoδo πoπ δεv ππεξβαίvεη
ηoπο έμη κήvεο.
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΠIΝΑΚΑ
(Καvovηζκφο 78(2)(β))
ΜΔΡΟ I
Καvovηζκoί πoπ αvαθέξovηαη ζηεv έξεπvα πεηζαξρηθψv παξαπησκάησv.
1.

Ο Πξφεδξνο oξίδεη ηo γξεγoξφηεξov ηov Γεvηθφ Γηεπζπvηή ή θαη έvα ή
πεξηζζφηεξoπο Τκεκαηάξρεο (πoπ αvαθέξεηαη ζηo Μέξoο απηφ σο "o
εξεπvψv ιεηηoπξγφο") γηα vα δηεμάγoπv ηεv έξεπvα. Ο εξεπvψv ιεηηoπξγφο
απαηηείηαη vα είvαη αvψηεξoο ππάιιειoο o oπoίoο vα έρεη ηα πξoζφvηα θαη
vα εθπιεξψvεη ηηο πξoυπoζέζεηο πoπ αθoξoχv ηα κέιε ηεο ππεπηηξoπήο
θαη oη oπoίεο θαζoξίδovηαη ζηov Καvovηζκφ 79(1)(γ):
Ννείηαη φηη, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ν Πξφεδξνο θξίλεη φηη ην ππφ
δηεξεχλεζε παξάπησκα είλαη ηέηνην, γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ νπνίνπ
απαηηείηαη ν δηνξηζκφο άιινπ πξνζψπνπ αληί ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ
πην πάλσ παξάγξαθν, παξαπέκπεη ην ζέκα ζην Σπκβνχιην γηα δηνξηζκφ
ηέηνηνπ πξνζψπνπ σο εξεπλψληα ιεηηνπξγνχ.

2.

Η έξεπvα δηεμάγεηαη ηo γξεγoξφηεξo θαη oπσζδήπoηε ζπκπιεξψvεηαη ηo
αξγφηεξo κέζα ζε ηξηάvηα κέξεο απφ ηεv εκεξoκεvία ηεο εvηoιήο γηα
έξεπvα.

3.

Καηά ηεv 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 επθαηξεία vα αθoπζηεί.

5.

Η έξεπvα είvαη κπζηηθή.

6.

Η έξεπvα κπoξεί vα επεθηαζεί θαη ζε άιια αδηθήκαηα ηoπ ππφ θξίζηv
ππαιιήιoπ γηα ηα oπoία πξoθχπηoπv ζηoηρεία θαηά ηεv πoξείαv ηεο.

7.

Μεηά ηεv ζπκπιήξσζε ηεο έξεπvαο o εξεπvψv ιεηηoπξγφο εθζέηεη ακέζσο
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ηo πφξηζκα ηoπ ζηoλ Πξφεδξν, πιήξσο αηηηoιoγεκέvo αθoχ ζπvππoβάιεη
φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
8.

Μφιηο πάξεη ηεv έθζεζε ηoπ εξεπvφvηoο ιεηηoπξγoχ, ν Πξφεδξνο ηεv
παξαπέκπεη ακέζσο, καδί κε φια ηα ππoβιεζέvηα έγγξαθα, ζηo Νoκηθφ
Σχκβoπιo ηoπ Σ.Α.Λ.Α. γηα γvσκoδφηεζε, καδί κε ηηο απφςεηο ηoπ πάvσ
ζηεv έθζεζε.

9.

Ο Νoκηθφο Σχκβoπιoο ηoπ Σ.Α.Λ.Α. εμεηάδεη κε φιε ηε δπvαηή ηαρχηεηα ηo
δήηεκα θαη ζπκβoπιεχεη ηoλ Πξφεδξν αv κπoξεί vα δηαηππσζεί θαηεγoξία
εvαvηίov ηoπ ππαιιήιoπ. Σε πεξίπησζε θαηαθαηηθήο γvσκoδφηεζεο
πξoβαίvεη ζηε δηαηχπσζε ηεο θαηεγoξίαο.

10.

Μφιηο πάξεη ηεv απφ ηo Νoκηθφ Σχκβoπιo δηαηππσζείζα θαηεγoξία, o
Πξφεδξoο ηεv ππoγξάθεη θαη ηε δηαβηβάδεη ζηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή,
καδί κε φια ηα έγγξαθα πoπ είραv ππoβιεζεί ζηo Νoκηθφ Σχκβoπιo.
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ΜΔΡΟ II
[Καvovηζκφο 80(2)]
Σχπoο Κιήζεο
1.
Καιείζηε vα εκθαvηζηείηε εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ Απoρεηεχζεσv
Λεκεζoχ - Ακαζoχvηαο /ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ζηα γξαθεία ηoπ Σ.Α.Λ.Α.
ηεv ..................19........ θαη ψξα ...........π.κ./κ.κ. γηα ηεv αθξφαζε πεηζαξρηθήο
θαηεγoξίαο πoπ δηαηππψζεθε εvαvηίov ζαο γηα ηo φηη
............................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
(εθζέζαηε ζχvηoκα ηo πεηζαξρηθφ παξάπησκα ή παξαπηψκαηα)
2.
Αv επηζπκείηε vα θαιέζεηε κάξηπξεο, γηα vα δψζoπv καξηπξία ή vα
θέξoπv απoδεηθηηθά ζηoηρεία εvψπηov ηoπ Σπκβoπιίoπ /ηεο Πεηζαξρηθήο
Δπηηξνπήο,
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 ηoπ Σπκβoπιίoπ /ηεο
Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ζηov πξoαvαθεξζέvηα ηφπo θαη ρξφvo, ηo Σπκβoχιηo
/ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, κπoξεί είηε vα απαηηήζεη ηεv πξoζσπηθή πξoζέιεπζε
ζαο είηε vα πξoρσξήζεη ζηεv αθξφαζε ηεο ππφζεζεο ζηεv απoπζία ζαο.
....................19..
Υπoγξαθή.............................
Πξφεδξoο Σπκβoπιίoπ
Απoρεηεχζεσv Λεκεζoχ-Ακαζoχvηαο
............... / Δπίδoζε

Δπίδoζε Κιήζεο
Η θιήζε επηδίδεηαη ζηov ππάιιειo κέζσ ηoπ Πξoτζηακέvoπ ηoπ Τκήκαηoο ηoπ, o
oπoίoο κεξηκvά φπσο ε θιήζε παξαδoζεί ηδηoρείξσο ζ' απηφλ θαη ππoγξάθεη
βεβαίσζε ηεο παξαιαβήο ηεο απφ ηov ππάιιειo πάvσ ζηo αvηίγξαθo ηεο
θιήζεο, ηo oπoίo θαη επηζηξέθεηαη ζηo Σ.Α.Λ.Α..
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ΜΔΡΟ III
Καvovηζκφο 80(5)
Αθξφαζε Τπφζεζεο
1.

Αv o ππάιιειoο εκθαvηζηεί θαηά ηεv εκεξoκεvία πoπ oξίζηεθε απφ ηo
Σπκβoχιηo ή ηελ Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή γηα ηεv αθξφαζε ηεο ππφζεζεο, ε
αθξφαζε δηεμάγεηαη φπσο πξovoείηαη ζηoπο Καvovηζκoχο απηoχο θαη ζηo
Μέξoο ηoχηo.

2.

Αv o ππάιιειoο δεv εκθαvηζηεί θαηά ηεv εv ιφγσ εκεξoκεvία, ηφηε
χζηεξα απφ απφδεημε φηη επηδφζεθε ε θιήζε ζ'απηφλ, ε αθξφαζε ηεο
ππφζεζεο δηεμάγεηαη ζηεv απoπζία ηoπ:
Νoείηαη φηη ηo Σπκβoχιηo ή ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή κπoξεί vα απαηηήζεη
ηεv πξoζσπηθή πξoζέιεπζε ηoπ ππαιιήιoπ.

3.

Η αθξφαζε ηεο ππφζεζεο δηεμάγεηαη, φζo είvαη δπvαηφv, θαηά ηov ίδηo
ηξφπo φπσο ε αθξφαζε πoηvηθήο ππφζεζεο πoπ εθδηθάδεηαη ζπvoπηηθά.

4.

Τν Σπκβνχιην ή ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή δχλαηαη, αλ θξίλεη φηη ε
ζνβαξφηεηα ηεο ππφζεζεο ην δηθαηνινγεί, λα πξνβεί ζην δηνξηζκφ
αλεμάξηεηνπ δηθεγφξνπ, ν νπνίνο ιφγσ ησλ εηδηθψλ ηνπ γλψζεσλ ζα
εθηειεί ρξέε θαηήγνξνπ θαη ζα ηε βνεζήζεη ζηε δηεμαγσγή ηεο
αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο.

5.

Τo Σπκβoχιηo ή ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή, έρεη εμoπζία
α)

Να θαιέζεη κάξηπξεο θαη vα απαηηήζεη 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 αv απηή δε ζα γηvφηαv δεθηή ζε πoιηηηθή ή πoηvηθή δηαδηθαζία,

δ)

vα αvαβάιεη ηεv αθξφαζε απφ θαηξφ ζε θαηξφ, vooπκέvoπ φηη ε
αθξφαζε πξoρσξεί ηo ηαρχηεξo δπvαηφv.
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6.

Καηά ηεv αθξφαζε ηεξoχvηαη πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο.

7.

Τo Σπκβoχιηo ή ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή κπoξεί κε ηεv απφθαζε ηoπ είηε
vα βξεί ηov ππάιιειo έvoρo φισv ησv παξαπησκάησv ή γηα oπoηoδήπoηε
απφ απηά γηα ηα oπoία θαηεγoξείηαη θαη vα ηoπ επηβάιεη oπoηαδήπoηε απφ
ηηο πεηζαξρηθέο πoηvέο πνπ πξνλννχληαη ζηνλ Καλνληζκφ 76 ηεv oπoίαv oη
πεξηζηάζεηο ηεο ππφζεζεο ζα δηθαηoιoγoχζαv, αθoχ πξoεγoπκέvσο ηov
αθoχζεη σο πξoο ηεv επηκέηξεζε ηεο πoηvήο, ή vα απαιιάμεη ηov
ππάιιειov απφ ηεv θαηεγoξία.

8.

Κάζε απφθαζε ηoπ Σπκβoπιίoπ ή ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, πξέπεη vα
εηvαη αηηηoιoγεκέvε θαη vα ππoγξάθεηαη απφ ηoλ Πξφεδξo. Δvα αvηίγξαθo
ηεο απφθαζεο απoζηέιιεηαη ζηo Γεληθφ Γηεπζπληή θαη άιιo αvηίγξαθo
δίδεηαη ζηov ππάιιειo δσξεάv.

9.

(α) Σε πεξίπησζε πνπ ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή θξίλεη φηη ππφ ηηο
πεξηζηάζεηο επηβάιιεηαη ε πνηλή ηεο αλαγθαζηηθήο αθππεξέηεζεο ή ηεο
απφιπζεο, ηφηε ε απφθαζε επηβνιήο ηεο πνηλήο παξαπέκπεηαη καδί κε ηα
πξαθηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ζην Σπκβνχιην γηα επηθχξσζε. Οη ππφινηπεο
πνηλέο πνπ πξνλννχληαη ζηνλ Καλνληζκφ 76 δελ ρξεηάδνληαη επηθχξσζε
απφ ην Σπκβνχιην.
(β)
Τν Σπκβνχιην πξνβαίλεη ζε επηθχξσζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο
πνηλήο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη κέζα ζε πξνζεζκία ηεζζάξσλ
εβδνκάδσλ απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο.
(γ)
Σε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Σπκβνπιίνπ κε ηελ απφθαζε
επηβνιήο πνηλήο ηεο Πεηζαξρηθήο Δπηηξνπήο, ην Σπκβνχιην απνθαζίδεη εθ
λένπ γηα ηελ επηβνιή πνηλήο αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ φια ηα ελψπηνλ ηνπ
ζηνηρεία θαη καξηπξίεο, φπσο απηά θαίλνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ελψπηνλ
ηεο Πεηζαξρηθή Δπηηξνπήο δηαδηθαζίαο.
(δ)
Μφιηο ε Πεηζαξρηθή Δπηηξνπή ιάβεη γλψζε ηεο επηθχξσζεο ηεο
απφθαζήο ηεο απφ ην Σπκβνχιην ή ηε λέα απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηε
γλσζηνπνηεί ζηνλ ππάιιειν.
Έλα αληίγξαθν ηεο επηθπξσζείζαο
απφθαζεο ή ηεο λέαο απφθαζεο ππνγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν,
απνζηέιιεηαη ζην Γεληθφ Γηεπζπληή, άιιν θαηαρσξείηαη ζηνλ πξνζσπηθφ
θάθειν ηνπ ππαιιήινπ θαη άιιν επηδίδεηαη ζηνλ ππάιιειν.

