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Ο πεπί ηος Ελέγσος ηηρ Ανάλητηρ Επγαζίαρ ζηον 

Ιδιυηικό Τομέα από Ππώην Κπαηικούρ Αξιυμαηούσοςρ 

και Οπιζμένοςρ Ππώην Υπαλλήλοςρ ηος Δημοζίος και 

ηος Εςπύηεπος Δημόζιος Τομέα Νόμορ ηος 2007 

(114(I)/2007) 

 

Ιζηοπικό Τποποποιήζευν 

 114(I)/2007 

 149(I)/2011  

 87(I)/2017  

 66(I)/2019  

Πποοίμιο 

ΔΠΔΙΓΗ ε εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνµέα από πξώελ θξαηηθνύο αμησµαηνύρνπο θαη 

δεµόζηνπο ππαιιήινπο πξέπεη λα αλαιαµβάλεηαη ρσξίο λα θηλδπλεύεη ην δεµόζην 

ζπµθέξνλ από ηε ρξεζηµνπνίεζε πξνλνµηαθήο πιεξνθόξεζεο, ηελ νπνία ηα πξόζσπα 

απηά θαηέρνπλ ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ είραλ, πξνο όθεινο λνµηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ ή θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ελάληηα ζην θξάηνο· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ζα πξέπεη λα επηδησρζεί ε απνηξνπή ησλ δεµόζησλ ππαιιήισλ ή 

θξαηηθώλ αμησµαηνύρσλ από ηνπ λα ελεξγνύλ γηα πξνζσπηθό ζπµθέξνλ θαη ζπλεπώο 

ελάληηα ζην δεµόζην ζπµθέξνλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνδόηεζήο ηνπο ζηε δεµόζηα 

ππεξεζία ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ε δηαθάλεηα ζηε δεκόζηα δσή εμππεξεηεί ηελ παξεκπόδηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο δεκνζίνπ αμηώκαηνο, ζέζεο ή ηδηόηεηαο θαη απνζθνπεί ζηελ πξόιεςε 

θαη θαηαπνιέκεζε ηεο δηαπινθήο θαη δηαθζνξάο ζηε δεκόζηα δσή· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, o πεξηνξηζκόο ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ πξνζώπσλ πνπ 

θαηέρνπλ δεκόζηα ζέζε ή δηαρεηξίδνληαη δεκόζην ρξήκα ή δηαδξακαηίδνπλ ξόιν ζηε 

δεκόζηα πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηνπ ηόπνπ δηθαηνινγείηαη από απνρξώληεο ιόγνπο 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαζώο πξνάγεη ηε δηαθάλεηα ηνπ πνιηηηθνύ θαη δεκόζηνπ βίνπ 

θαη ππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ν πεξηνξηζκόο είλαη εληόο ησλ νξίσλ ηεο αλαινγηθόηεηαο γηα ηα πξόζσπα 

απηά, ηα νπνία εθνπζίσο αλέιαβαλ ηελ άζθεζε δεκνζίσλ αμησκάησλ θαη έηζη 

ζπλαίλεζαλ ζην λα εθηεζνύλ ζε έλα επξύηεξν έιεγρν ηεο ηδησηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ηνπο 

δσήο· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, πξώελ θξαηηθνί αμησκαηνύρνη θαη πξώελ ππάιιεινη ηνπ δεκόζηνπ θαη 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, δύλαληαη ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηείραλ, αλεμαξηήησο αλ 
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απηνί αζθνύζαλ δηνηθεηηθά θαζήθνληα, λα έρνπλ πξόζβαζε ζε πξνλνκηαθή 

πιεξνθόξεζε, γηα ηελ νπνία πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη όηη δελ ζα ηπγράλεη ρξήζεο εηο 

βάξνο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ε επέθηαζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο λνκνζεζίαο ώζηε 

λα πεξηιάβεη άιινπο θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο θαη ππαιιήινπο ηνπ δεκόζηνπ θαη 

επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα πνπ ππεξεηνύζαλ ζηελ θιίκαθα Α13 θαη άλσ ή ζε 

αληίζηνηρε θιίκαθα ή ηέηνηνπο άιινπο ππαιιήινπο, αλεμαξηήησο κηζζνινγηθήο 

θιίκαθαο, πνπ ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο θαηείραλ πξνλνκηαθή πιεξνθόξεζε πνπ είλαη 

ελδερόκελν λα ηύρεη ρξήζεο ζε βάξνο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ν πεξηνξηζκόο ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή ησλ πην πάλσ 

πξνζώπσλ δηθαηνινγείηαη από απνρξώληεο ιόγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη εκπίπηεη 

εληόο ησλ νξίσλ ηεο αλαινγηθόηεηαο· 

ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, επηβάιιεηαη ε δηαθύιαμε ηεο πίζηεο ηνπ θνηλνύ ζηηο επξύηεξεο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο. 

Γη’ απηό ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ςεθίδεη σο αθνινύζσο: 

Σςνοπηικόρ ηίηλορ 

1. Ο παξώλ Νόκνο ζα αλαθέξεηαη σο ν πεξί ηνπ Διέγρνπ ηεο Αλάιεςεο Δξγαζίαο ζηνλ 

Ιδησηηθό Τνκέα από Πξώελ Κξαηηθνύο Αμησκαηνύρνπο θαη Οξηζκέλνπο Πξώελ 

Υπαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηνπ Δπξύηεξνπ Γεκόζηνπ Τνκέα Νόκνο ηνπ 2007. 

 114(I)/2007  

Επμηνεία 

2. Σηνλ παξόληα Νόκν, εθηόο αλ από ην θείκελν πξνθύπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα: 

“αλάιεςε εξγαζίαο” ζεκαίλεη ηελ επαγγεικαηηθή ελαζρόιεζε ή ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο, πιήξσο ή κεξηθώο, κε ακνηβή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν αληάιιαγκα, ζε κόληκε 

ή πξνζσξηλή βάζε, ζε εξγνδόηε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ 

ελαζρόιεζε ή ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο ρσξίο ακνηβή ή ρσξίο νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα 

ζε κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο∙ 

“απόθαζε” ζεκαίλεη απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο, όπσο απηή θαζνξίδεηαη ζην εδάθην (3) ηνπ 

άξζξνπ 4∙ 

“εξγνδόηεο” ν όξνο πεξηιακβάλεη θαη απηνεξγνδόηεζε αηηεηή. 

“Δπηηξνπή” ζεκαίλεη ηελ αλεμάξηεηε εηδηθή επηηξνπή πνπ θαζηδξύεηαη κε βάζε ην άξζξν 

3 γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη από ην άξζξν 4∙ 
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“θξαηηθόο αμησκαηνύρνο” ζεκαίλεη ππνπξγό, θπβεξλεηηθό εθπξόζσπν, Γεληθό Διεγθηή 

ηεο Γεκνθξαηίαο, Βνεζό Γεληθνύ Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο, Αξρεγό ηεο Αζηπλνκίαο, 

Υπαξρεγό ηεο  Αζηπλνκίαο, Γηεπζπληή ηνπ Γξαθείνπ ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, 

Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ, επίηξνπν, έθνξν ή ξπζκηζηή, πνπ δηνξίδνληαη 

κε βάζε λόκν ή απόθαζε ηνπ Υπνπξγηθνύ Σπκβνπιίνπ· 

“πεξηνξηζκόο ή όξνο” ζεκαίλεη ηνπο πεξηνξηζκνύο ή όξνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην εδάθην 

(3) ηνπ άξζξνπ 4∙ θαη 

“ππάιιεινο ηνπ δεκόζηνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα” ζεκαίλεη θάζε ππάιιειν 

ππνπξγείνπ, ηκήκαηνο, ππεξεζίαο ή νξγαληζκνύ δεκόζηνπ δηθαίνπ πνπ ππεξεηεί ζε ζέζε 

ζηελ θιίκαθα Α13 θαη άλσ ή θαη ζε αληίζηνηρε κ’ απηήλ θιίκαθα. 

 114(I)/2007  

 66(I)/2019  

Ίδπςζη ανεξάπηηηηρ ειδικήρ επιηποπήρ 

3.-(1) Ιδξύεηαη αλεμάξηεηε εηδηθή επηηξνπή, πνπ ζα θαιείηαη “ε Δπηηξνπή”, γηα ηελ 

άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ παξόληνο Νόκνπ θαη ε 

νπνία απαξηίδεηαη από: 

(α) Έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Ννκηθήο Υπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη από ην Γεληθό 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ν νπνίνο πξνεδξεύεη ηεο Δπηηξνπήο
. 
 

(β) έλαλ (1) εθπξόζσπν ηεο Διεγθηηθήο Υπεξεζίαο, ν νπνίνο νξίδεηαη από ην Γεληθό 

Διεγθηή ηεο Γεκνθξαηίαο
.
 θαη 

(γ) έλαλ (1) εθπξόζσπν ηνπ Γεληθνύ Λνγηζηεξίνπ, ν νπνίνο νξίδεηαη από ην Γεληθό 

Λνγηζηή ηεο Γεκνθξαηίαο. 

(2) Ο πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο δελ ηπγράλνπλ απνδεκίσζεο. 

(3) Η δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ πξνέδξνπ θαη ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο είλαη ηξηεηήο κε 

δπλαηόηεηα αλαλέσζήο ηεο γηα αθόκα κηα ζεηεία. 

(4) Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ παξέρεη ζηελ Δπηηξνπή ηελ αλαγθαία γξακκαηεηαθή θαη 

πιηθνηερληθή ππνζηήξημε. 

 114(I)/2007  

 66(I)/2019  

Απμοδιόηηηερ 

4. - (1) Η Δπηηξνπή εμεηάδεη ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 

5, από πξώελ θξαηηθνύο αμησκαηνύρνπο ή ππαιιήινπο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ 

file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sc514dea91-31a4-ac5c-8d1b-4d498d37e142-ln41c1a7cb-bc8e-b053-395a-adacc9eb97bc.html
file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sc514dea91-31a4-ac5c-8d1b-4d498d37e142.html
file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sc4e61435b-6d70-d1c0-b065-d0dcb5ecae72-ln41c1a7cb-bc8e-b053-395a-adacc9eb97bc.html
file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sc4e61435b-6d70-d1c0-b065-d0dcb5ecae72.html
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δεκνζίνπ ηνκέα θαη εληόο δύν (2) κελώλ από ηελ ππνβνιή ηεο ελ ιόγσ αίηεζεο, κε 

γλώκνλα ην δεκόζην ζπκθέξνλ, απνθαζίδεη θαηά πόζν ν αηηεηήο κπνξεί ή όρη λα 

αλαιάβεη ηελ εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα ζηελ νπνία αθνξά ε αίηεζε, κε ή ρσξίο 

πεξηνξηζκνύο ή όξνπο: 

Ννείηαη όηη απαγνξεύεηαη ε αλάιεςε εξγαζίαο κόλν γηα ηελ πεξίνδν ησλ δύν εηώλ από 

ηελ εκέξα απνρώξεζεο ή αθππεξέηεζεο ηνπ αηηεηή. 

(2) Η Δπηηξνπή, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο πξνζώπνπ γηα αλάιεςε εξγαζίαο ζηνλ 

ηδησηηθό ηνκέα, ιακβάλεη ππόςε ηα αθόινπζα: 

(α) Τηο ζπλαιιαγέο πνπ ν αηηεηήο δπλαηό λα είρε, ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ 

θαζεθόλησλ ηνπ θαηά ηα ηειεπηαία δύν έηε ηεο εξγαζίαο ηνπ, κε ην κειινληηθό 

εξγνδόηε ηνπ∙ 

(β) ηηο ζπλαιιαγέο πνπ ν αηηεηήο δπλαηό λα είρε θαζ’ νηνλδήπνηε ρξόλν ηεο εξγνδόηεζήο 

ηνπ, ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ επί ζπλερνύο ή επαλαιακβαλόκελεο 

βάζεο, κε ην κειινληηθό εξγνδόηε ηνπ∙ 

(γ) ην ελδερόκελν ν αηηεηήο λα είρε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ πξόζβαζε 

ζε επαίζζεηεο εκπνξηθέο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύζαλ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπ 

κειινληηθνύ εξγνδόηε ηνπ∙ 

(δ) ην ελδερόκελν ν αηηεηήο λα είρε θαηά ηα ηειεπηαία δύν έηε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ ή ηελ παξνρή ζπκβνπιήο, πνπ ήηαλ πξνο όθεινο ηνπ 

κειινληηθνύ ηνπ εξγνδόηε, ε νπνία κπνξεί λα εθιεθζεί σο αληακνηβή∙ 

(ε) ην ελδερόκελν ν αηηεηήο λα είρε θαηά ηα ηειεπηαία δύν έηε ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ζπκκεηνρή ζηε ράξαμε πνιηηηθήο πνπ δελ έρεη αλαθνηλσζεί, ε γλώζε ηεο νπνίαο κπνξεί 

λα απνβεί πξνο όθεινο ηνπ κειινληηθνύ ηνπ εξγνδόηε. 

(3) Η Δπηηξνπή, αθνύ ιάβεη ππόςε όια ηα πην πάλσ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε θύζε θαη ηα 

θαζήθνληα ηεο εξγαζίαο πνπ ην πξόζσπν πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, 

εηνηκάδεη εκπεξηζηαησκέλε θαη αηηηνινγεκέλε απόθαζε κε ηελ νπνία δύλαηαη: 

(α) λα επηηξέπεη ηελ άλεπ όξσλ αλάιεςε εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν εξγνδόηε ηνπ 

ηδησηηθνύ ηνκέα από ηνλ αηηεηή∙ 

(β) λα επηηξέπεη ηελ αλάιεςε εξγαζίαο, κε πεξηνξηζκνύο ή όξνπο, ζην ζπγθεθξηκέλν 

εξγνδόηε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα σο αθνινύζσο: 

(i) Να επηβάιιεη πεξηνξηζκνύο ή όξνπο σο πξνο ηε θύζε ησλ θαζεθόλησλ πνπ ην 

πξόζσπν δύλαηαη λα αζθεί ζηα πιαίζηα ηεο αλάιεςεο εξγαζίαο ζε ζπγθεθξηκέλν 

εξγνδόηε∙ 
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(ii) Nα επηβάιιεη πεξηνξηζκνύο ή όξνπο σο πξνο ην ρξόλν αλάιεςεο ηεο εξγαζίαο ζε 

ζπγθεθξηκέλν εξγνδόηε. 

(3A) Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα θαιεί, απηεπάγγειηα ή θαηόπηλ θαηαγγειίαο, νπνηνδήπνηε 

θξαηηθό αμησκαηνύρν ή ππάιιειν ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα ή 

νπνηνδήπνηε πξόζσπν δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (3Β) ή δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ 

(3Γ), ώζηε λα εμεηάζεη θαηά πόζν παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ ηεθκεξησζεί όηη απηό αλέιαβε εξγαζία παξαβαίλνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 5, ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

7. 

(3Β) Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα θαιεί, απηεπάγγειηα ή θαηόπηλ θαηαγγειίαο, νπνηνδήπνηε 

ππάιιειν ηνπ δεκνζίνπ ή επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα  ν νπνίνο έρεη ζπκπιεξώζεη ηελ 

ειηθία ππνρξεσηηθήο αθππεξέηεζεο ή έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ηνπ γηα 

νπνηνδήπνηε ιόγν, αλεμαξηήησο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο, γηα λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ εληόο ησλ πξώησλ δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

αθππεξέηεζήο ηνπ ή ηνπ ηεξκαηηζκνύ ησλ ππεξεζηώλ ηνπ, εθόζνλ ε ίδηα θξίλεη όηη 

ελδερνκέλσο λα επεξεάδεηαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε πξνλνκηαθήο 

πιεξνθόξεζεο, ηελ νπνία ην πξόζσπν απηό θαηείρε ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ είρε, πξνο 

όθεινο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη ελάληηα ζην 

θξάηνο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ. 

(3Γ) Σε πεξίπησζε πνπ ππάιιεινο ηνπ δεκνζίνπ ή ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, 

αλεμαξηήησο κηζζνδνηηθήο θιίκαθαο, ππνβάιιεη αίηεζε γηα νηθεηνζειή πξόσξε 

αθππεξέηεζε, ην εθάζηνηε αξκόδην όξγαλν εμέηαζεο ηεο ελ ιόγσ αίηεζεο, εθόζνλ 

θξίλεη όηη ελδερνκέλσο λα επεξεάδεηαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ από ηε ρξεζηκνπνίεζε 

πξνλνκηαθήο πιεξνθόξεζεο, ηελ νπνία ην πξόζσπν απηό θαηείρε ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ 

είρε, πξνο όθεινο λνκηθώλ πξνζώπσλ ηδησηηθνύ δηθαίνπ ή θπζηθώλ πξνζώπσλ θαη 

ελάληηα ζην θξάηνο θαη ην δεκόζην ζπκθέξνλ, νθείιεη: 

(i) Να ελεκεξώζεη ηνλ ελ ιόγσ ππάιιειν όηη, ζε πεξίπησζε πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη 

εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα, εληόο ησλ πξώησλ δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο 

νηθεηνζεινύο πξόσξεο αθππεξέηεζήο ηνπ, νθείιεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5, θαη 

(ii) λα ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηελ Δπηηξνπή, νύησο ώζηε ε ίδηα λα γλσξίδεη όηη, ζε 

πεξίπησζε πνπ ν ελ ιόγσ ππάιιεινο πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό 

ηνκέα, εληόο ησλ πξώησλ δύν (2) εηώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο νηθεηνζεινύο πξόσξεο 

αθππεξέηεζήο ηνπ, νθείιεη λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο Νόκνπ. 

(4) Η Δπηηξνπή δύλαηαη λα δεηά νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ζεσξεί απαξαίηεηεο γηα ηελ 

άζθεζε ησλ θαηά ηνλ παξόληα Νόκν αξκνδηνηήησλ ηεο. 

(5) Η Δπηηξνπή θνηλνπνηεί ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηεο ζηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο 

ζηνλ Πξόεδξν ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ πξνο γλώζε ησλ κειώλ ηεο,, ζην Γεληθό 

Δηζαγγειέα ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζηνλ αηηεηή. 
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 114(I)/2007  

 149(I)/2011  

 66(I)/2019  

Υποβολή αιηήζευν 

5. - (1) Κάζε πξόζσπν πνπ έρεη ππεξεηήζεη σο θξαηηθόο αμησκαηνύρνο ή σο ππάιιεινο 

ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρεη κε νπνηνδήπνηε ηξόπν 

αθππεξεηήζεη ή ηεξκαηίζεη ηελ ππεξεζία ή ηε ζεηεία ηνπ ππνρξενύηαη λα ππνβάιεη 

αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηελ πξόζεζή ηνπ λα αλαιάβεη νπνηαδήπνηε εξγαζία ζε 

ζπγθεθξηκέλν εξγνδόηε ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα εληόο ησλ πξώησλ δύν εηώλ από ηελ 

εκεξνκελία αθππεξέηεζεο ή ηεξκαηηζκνύ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζεηείαο ηνπ: 

Ννείηαη όηη ε σο άλσ αίηεζε ππνβάιιεηαη ηόζν γηα ηελ αλάιεςε εξγαζίαο γηα πξώηε 

θνξά όζν θαη γηα νπνηαδήπνηε επόκελε αλάιεςε εξγαζίαο εληόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

δύν εηώλ. 

(2) Ο αηηεηήο, θαηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζήο ηνπ, ππνβάιιεη ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηα 

αθόινπζα: 

(α) Τν όλνκα ηνπ εξγνδόηε από ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα εξγνδνηεζεί∙ 

(β) πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο γηα ην είδνο ηεο εξγαζίαο πνπ πξνηίζεηαη λα αλαιάβεη∙ 

(γ) ηνπο όξνπο εξγνδόηεζήο ηνπ θαη ηε ζύκβαζε απαζρόιεζήο ηνπ∙ 

(δ) πιήξεηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγνδόηεζήο 

ηνπ ζην δεκόζην ηνκέα. 

(3) Ο αηηεηήο, κέρξη λα θνηλνπνηεζεί ε απόθαζε ηεο Δπηηξνπήο, δε δηθαηνύηαη λα 

αλαιάβεη εξγαζία ζηνλ ηδησηηθό ηνκέα. 

(4) Από ηε ζηηγκή πνπ θνηλνπνηείηαη ε απόθαζε ζηνλ αηηεηή, απηόο νθείιεη λα 

ζπκκνξθώλεηαη κε απηή, θαζώο επίζεο κε νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνύο ή όξνπο 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηήλ. 

 114(I)/2007  

 66(I)/2019  

Εσεμύθεια 

6. - (1) Όιεο νη αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή εμεηάδνληαη κε πιήξε 

ερεκύζεηα. 

(2) Απαγνξεύεηαη ζε νπνηνδήπνηε κέινο ηεο Δπηηξνπήο ή ζε κέινο ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο 

πνπ έρεη πξόζβαζε ζηηο αηηήζεηο πνπ ππνβάιινληαη ζε απηή λα παξέρεη, λα θνηλνπνηεί 

file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sca7963640-0509-22a8-04a6-37b125b725bc-ln41c1a7cb-bc8e-b053-395a-adacc9eb97bc.html
file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sca7963640-0509-22a8-04a6-37b125b725bc-ai4abfc9af-9229-46b3-8ad4-349bd477cff6.html
file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sca7963640-0509-22a8-04a6-37b125b725bc.html
file://nomoi/enop/ind/2007_1_114/section-sc313cb454-1498-3266-2d90-30ba95e68628-ln41c1a7cb-bc8e-b053-395a-adacc9eb97bc.html
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θαη λα απνθαιύπηεη ζε ηξίηνπο ή λα ρξεζηκνπνηεί πξνο ίδηνλ όθεινο νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο πεξηέξρνληαη ζε γλώζε ηνπ θαη νη νπνίεο αθνξνύλ νπνηαδήπνηε αίηεζε, είηε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ σο κέινπο ηεο Δπηηξνπήο ή ηεο εξγνδόηεζήο ηνπ ζην 

πξνζσπηθό ηεο Δπηηξνπήο είηε κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο. 

 114(I)/2007  

Ποινικά αδικήμαηα 

7. - (1) Πξόζσπν πνπ παξαιείπεη λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ην 

εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 5, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, 

ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο επξώ (€10.000) ή ζε 

θπιάθηζε κέρξη έλα έηνο ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

(2) Πξόζσπν πνπ θαηά ηελ ππνβνιή ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ην εδάθην (2) ηνπ άξζξνπ 5, 

ελ γλώζεη ηνπ ππνβάιιεη ςεπδή ή αλαθξηβή ζηνηρεία είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε 

πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα 

ρηιίαδεο επξώ (€30.000) ή ζε θπιάθηζε κέρξη ηξία (3) έηε ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

(3) Πξόζσπν πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 5 είλαη έλνρν 

αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο επξώ (€30.000) ή ζε θπιάθηζε κέρξη ηξία (3) έηε ή θαη 

ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 

(4) Πξόζσπν πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (4) ηνπ άξζξνπ 5 είλαη έλνρν 

αδηθήκαηνο θαη, ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηηο ηξηάληα ρηιηάδεο επξώ (€30.000) ή ζε θπιάθηζε κέρξη ηξία (3) έηε ή θαη 

ζηηο δύν απηέο πνηλέο θαη, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξόζσπν ζπλερίδεη ηελ παξαβίαζε, 

ππόθεηηαη ζε πξόζηηκν πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα πεληαθόζηα επξώ (€500) εκεξεζίσο. 

(5) Πξόζσπν πνπ παξαβηάδεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη, ζε 

πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ, ππόθεηηαη ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο νθηώ 

ρηιηάδεο επξώ (€8.000) ή ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξη έλα (1) έηνο ή θαη ζηηο δύν απηέο 

πνηλέο. 

 114(I)/2007  

 66(I)/2019  

Έναπξη ηηρ ιζσύορ ηος παπόνηορ Νόμος 

8. Ο παξώλ Νόκνο ηίζεηαη ζε ηζρύ από ηελ εκέξα δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο. 

 114(I)/2007  
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Σημείυζη 

3 ηνπ Ν.149(Ι)/2011Έλαξμε ηεο ηζρύνο ηνπ Ν.149(Ι)/2009 

Η ηζρύο ηνπ παξόληνο Νόκνπ [Σ.Σ.: δειαδή ηνπ Ν.149(Ι)/2011] ζεσξείηαη όηη άξρηζε ηελ 

25εΙνπιίνπ 2007. 

 


