1928

Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)
Αξ. 5337, 13.8.2020

Κ.Γ.Π. 360/2020

ΟΙ ΠΔΡΙ ΣΗ ΑΡΥΗ ΦΗΦΙΑΚΗ ΑΦΑΛΔΙΑ (ΟΡΟΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ)
ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2020
Καλνληζκνί
1.

πλνπηηθφο ηίηινο
ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

2.

Δξκελεία
ΜΔΡΟ ΙΙ
ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΚΑΙ ΘΔΔΙ ΣΗ ΑΡΥΗ

3.
4.
5.

ρέδηα ππεξεζίαο
Καηεγνξίεο θαη αξηζκφο ζέζεσλ
Πξνζφληα γηα δηνξηζκφ
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
ΔΠΙΛΟΓΗ, ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΧΓΔ, ΥΡΟΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ

6.

πκβνχιην Δπηινγήο θαη Πξναγσγψλ ηεο Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο

7.

Γξακκαηέαο ΔΠΑ

8.

Αηηήζεηο γηα δηνξηζκφ

9.

Γηαδηθαζία γηα πιήξσζε ζέζεσλ πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο

10.

Γηαδηθαζία γηα ηελ πιήξσζε ζέζεσλ πξναγσγήο

11.

Μνληκφηεηα

12.

Πξνζθνξά, απνδνρή θαη εκεξνκελία δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο

13.

Μηζζνινγηθή ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ

14.

Γηνξηζκφο θαη πεξίνδνο δνθηκαζίαο

15.

Γηνξηζκνί κε ζχκβαζε

16.

Γεληθή δηάηαμε

ΠΙΝΑΚΑ

1929
Αξηζκόο 360
Οη πεξί ηεο Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο (Όξνη Πξόζιεςεο θαη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) Καλνληζκνί ηνπ
2020, νη νπνίνη εθδόζεθαλ από ην Τπνπξγηθό πκβνύιην, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ
εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 9 θαη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ πεξί
Αζθάιεηαο Γηθηύσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηώλ Νόκνπ ηνπ 2020, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζώπσλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο ζύκθσλα
κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεσο ζηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζώπσλ ησλ Καλνληζκώλ πνπ
Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99 ηνπ 1989 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνπο Νόκνπο 227 ηνπ
1990 κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010).
Ο ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΓΙΚΣΤΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2020
___________________
Καλνληζκνί δπλάκεη ησλ άξζξσλ 9 θαη 45

89(Ι) ηνπ 2020.
πλνπηηθφο
ηίηινο.

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνπλ νη δηαηάμεηο ηεο
παξαγξάθνπ (α) ηνπ εδαθίνπ (5) ηνπ άξζξνπ 9 θαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (2)
ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ Νφκνπ ηνπ 2020, εθδίδεη
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο:
1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί ηεο Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο (Όξνη
Πξφζιεςεο θαη Τπεξεζίαο Τπαιιήισλ) Καλνληζκνί ηνπ 2020.
ΜΔΡΟ Ι
ΔΙΑΓΧΓΙΚΔ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Δξκελεία.

2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο αλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«γξακκαηέαο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ ππεξεηεί ζηελ Αξρή θαη ην νπνίν ν Δπίηξνπνο
δηνξίδεη σο Γξακκαηέα ηνπ πκβνχιηνπ Δπηινγήο θαη Πξναγσγψλ ηεο Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο:
Ννείηαη φηη γηα ηελ αξρηθή ζηειέρσζε ηεο Αξρήο ν ΔΡΗΔΣ κπνξεί λα δηνξίζεη νπνηνδήπνηε
πξφζσπν·
«δηνξίδνπζα αξρή» ζεκαίλεη ην ΔΠΑ·
«δηνξηζκφο ή πξναγσγή» ζεκαίλεη ην γξαπηφ δηνξηζκφ ή πξναγσγή απφ ην ΔΠΑ κεηά απφ ηε
γξαπηή απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ζέζεο·
«ζέζε» ζεκαίλεη νξγαληθή κφληκε ζέζε ζηελ Αξρή·
«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αζθάιεηαο Γηθηχσλ θαη πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ Νφκν·
«πξναγσγή» ζεκαίλεη αιιαγή ζηε κφληκε θαηάζηαζε ππαιιήινπ πνπ ζπλεπάγεηαη αχμεζε ζηελ
ακνηβή ηνπ ή ζπλεπάγεηαη έληαμή ηνπ ζε αλψηεξν βαζκφ ηνπ Γξαθείνπ ή ζε κηζζνδνηηθή θιίκαθα
πνπ έρεη πςειφηεξν αλψηαην φξην είηε ε ακνηβή ηνπ ππαιιήινπ απμάλεηαη ακέζσο κε απηή ηελ
αιιαγή είηε φρη, πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε δηνξίδνπζα αξρή κεηά απφ γξαπηή απνδνρή ηεο
πξνζθνξάο απφ ηνλ ππάιιειν πνπ πξνάγεηαη θαη ν φξνο «πξνάγσ» εξκελεχεηαη αλάινγα·
«πξνθνξηθή εμέηαζε» ζεκαίλεη αηνκηθή ή νκαδηθή πξνθνξηθή εμέηαζε θαη πεξηιακβάλεη θαη ηε
ζπλέληεπμε ή νπνηαδήπνηε άιινπ είδνπο αμηνιφγεζε ζε πξνθνξηθφ επίπεδν·
«πκβνχιην Δπηινγήο θαη Πξναγσγψλ ηεο Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο» ή «ΔΠΑ» ζεκαίλεη ην
πκβνχιην πνπ ηδξχεηαη, ζπγθξνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ
Νφκνπ∙
«ππάιιεινο» ζεκαίλεη απηφλ πνπ θαηέρεη ζέζε κφληκε ζηελ Αξρή.
(2) Οπνηνηδήπνηε άιινη φξνη, πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο θαη δελ
εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεη ν Νφκνο.
ΜΔΡΟ ΙΙ
ΓΙΑΡΘΡΧΗ ΚΑΙ ΘΔΔΙ ΣΗ ΑΡΥΗ

ρέδηα
ππεξεζίαο.

3. Σα γεληθά θαζήθνληα, νη επζχλεο θαη ηα πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη γηα δηνξηζκφ ή πξναγσγή
ζηελ θάζε ζέζε, θαζνξίδνληαη ζε ζρέδηα ππεξεζίαο, πνπ θαηαξηίδνληαη απφ ηνλ Δπίηξνπν ζε κνξθή
Καλνληζκψλ πνπ θαηαηίζεληαη ζην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη εγθξίλνληαη απφ ηε Βνπιή ησλ
Αληηπξνζψπσλ.

1930
Καηεγνξίεο θαη
αξηζκφο ζέζεσλ.

4.-(1) Ο αλψηαηνο αξηζκφο ησλ κφληκσλ ζέζεσλ ηεο Αξρήο θαη ε δαπάλε πνπ ζπλεπάγεηαη γη’
απηέο θαζνξίδνληαη θαη πξνβιέπνληαη ζηνλ εθάζηνηε εηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο.
(2) Γηα ζθνπνχο δηνξηζκνχ ή πξναγσγήο νη ζέζεηο ηεο Αξρήο δηαηξνχληαη ζηηο αθφινπζεο
θαηεγνξίεο:

Πξνζφληα γηα
δηνξηζκφ.

(α)

Θέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ κε δηνξηζκφ πξνζψπσλ
πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηελ Αξρή θαη ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Αξρή,

(β)

ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ είηε κε
δηνξηζκφ πξνζψπσλ πνπ δελ ππεξεηνχλ ζηελ Αξρή, είηε κε δηνξηζκφ ή πξναγσγή
ππαιιήισλ πνπ ππεξεηνχλ ζηελ Αξρή, ή/θαη

(γ)

ζέζεηο πξναγσγήο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα πιεξσζνχλ κε ηελ πξναγσγή ππαιιήισλ
πνπ ππεξεηνχλ ζε ακέζσο θαηψηεξε ζέζε ζηελ Αξρή.

5.-(1) Καλέλαο δε δηνξίδεηαη ζηελ Αξρή εθηφο εάλ(α)

είλαη πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο ή πνιίηεο άιινπ θξάηνπο κέινπο, λννπκέλνπ φηη δελ
πξφθεηηαη γηα ζέζε πνπ ζπλεπάγεηαη άκεζε ή έκκεζε ζπκκεηνρή ζηελ άζθεζε δεκφζηαο
εμνπζίαο θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο, φπσο θαζνξίδεηαη
απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην,

(β)

ζπκπιήξσζε ηελ ειηθία ησλ δεθαεπηά εηψλ θαη λννπκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο
Γεκνθξαηίαο, έρεη εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, εθφζνλ είρε, ή έρεη
απαιιαγεί λνκίκσο απφ απηέο:
Ννείηαη φηη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρεη απαιιαγεί
λνκίκσο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο γηα ιφγνπο πγείαο, ην πξφζσπν απηφ
παξαπέκπεηαη απφ ην ΔΠΑ ζε ηαηξνζπκβνχιην, ην νπνίν απνθαίλεηαη θαηά πφζν είλαη
.
θαηάιιειν απφ πιεπξάο πγείαο γηα ηε ζέζε ζηελ νπνία ζα δηνξηζηεί ην ελ ιφγσ
ηαηξνζπκβνχιην δηνξίδεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Τγείαο θαη ζπγθξνηείηαη απφ ηξία κέιε, ε
εηδηθφηεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη απφ απηφλ:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, πνιίηεο ηεο Γεκνθξαηίαο πνπ έρεη απαιιαγεί λνκίκσο απφ ηηο
ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ππνβάιιεη ζην ΔΠΑ πηζηνπνηεηηθφ ζηξαηνινγηθήο
θαηάζηαζεο ζην νπνίν εκθαίλνληαη φιεο νη ζηξαηνινγηθέο κεηαβνιέο ηνπ, ν ηχπνο θαη ην
πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ πεξί Δζληθήο Φξνπξάο Νφκνπ,

19(I) ηνπ 2011
128(I) ηνπ 2013
94(Ι) ηνπ 2014
2(I) ηνπ 2015
98(I) ηνπ 2015
110(I) ηνπ 2015
82(I) ηνπ 2016
101(I) ηνπ 2018
85(Ι) ηνπ 2019
91(Ι) ηνπ 2019
47(Ι) ηνπ 2020.
(γ)

θαηέρεη ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πνπ θαζνξίδνληαη ζην ζρέδην ππεξεζίαο γηα ηε ζέζε
ζηελ νπνία πξφθεηηαη λα γίλεη ν δηνξηζκφο,

(δ)

δελ θαηαδηθάζηεθε γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη εζηθή αηζρξφηεηα ή έιιεηςε
ηηκηφηεηαο,

(ε)

δελ έρεη απνιπζεί ή δελ έρνπλ ηεξκαηηζζεί νη ππεξεζίεο ηνπ ζην παξειζφλ απφ ηελ Αξρή
ή ηε Γεκφζηα Τπεξεζία ή νπνηαδήπνηε ππεξεζία ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ
ηεο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ θξάηνπο κέινπο γηα
πεηζαξρηθφ παξάπησκα,

(ζη)

πηζηνπνηείηαη απφ θπβεξλεηηθφ ηαηξηθφ ιεηηνπξγφ σο θαηάιιεινο απφ πιεπξάο πγείαο γη’
απηή ηε ζέζε, χζηεξα απφ ηαηξηθή εμέηαζε πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη αθηηλνγξάθεζε ηνπ
ζψξαθα.

(2) Σν ΔΠΑ δχλαηαη λα επηηξέςεη ζε εηδηθή πεξίπησζε, γηα εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο, φπσο πξφζσπν πνπ δελ είλαη πνιίηεο ηηο Γεκνθξαηίαο ή άιινπ θξάηνπο κέινπο,
ππνβάιεη αίηεζε γηα δηνξηζκφ ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, ζε πεξίπησζε

1931
δε επηινγήο ηνπ απηφ κπνξεί λα δηνξηζηεί(α)

κε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή

(β)

ζε κφληκε βάζε, αλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν είρε απαζρνιεζεί ζηελ Αξρή κε ζχκβαζε γηα
πεξίνδν φρη κηθξφηεξε απφ ηέζζεξα (4) ρξφληα.

(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ νπνηνπδήπνηε άιινπ λφκνπ, αλάπεξνο ν νπνίνο είλαη
ππνςήθηνο γηα δηνξηζκφ ζε κηα ζέζε θαη θαηέρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ην ζρέδην ππεξεζίαο
πξνζφληα, ζα πξνηηκάηαη εθφζνλ ην ΔΠΑ ηθαλνπνηεζεί φηη:
(α)

δηαζέηεη ηηο ηθαλφηεηεο γηα λα αζθεί ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο,

(β)

δελ πζηεξεί, φηαλ ζπγθξίλεηαη κε ηνπο ππφινηπνπο ππνςεθίνπο ζε αμία θαη ζε πξνζφληα:

Ννείηαη φηη, ην ΔΠΑ φηαλ κνξθψλεη ηελ θξίζε ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αλάπεξν, κπνξεί λα δεηά θαη
λα ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο εηδηθψλ.
(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ:
«αλάπεξνο» ζεκαίλεη άηνκν πνπ πάζρεη εθ γελεηήο ή ιφγσ κεηαγελέζηεξνπ ζπκβάληνο απφ
κεξηθή ή πιήξε ζσκαηηθή αλαπεξία θαη ε αλαπεξία πξνέρεηαη απφ ζνβαξή παξακφξθσζε ή
ζνβαξφ αθξσηεξηαζκφ ησλ άλσ ή θάησ άθξσλ ή απφ κπνπάζεηα, παξαπιεγία, ηεηξαπιεγία ή θαη
απψιεηα ηεο αθνήο θαη ζηα δχν απηηά ή απφ άιιε ζνβαξή αηηία πνπ πξνθαιεί νπζηψδε κείσζε ηεο
ζσκαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη επηηξέπεη ζ’ απηφ λα αζθεί κφλν πεξηνξηζκέλν θχθιν ησλ βηνπνξηζηηθψλ
επαγγεικάησλ.
ΜΔΡΟ ΙΙΙ
ΔΠΙΛΟΓΗ, ΓΙΟΡΙΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΧΓΔ, ΥΡΟΝΟ ΤΠΗΡΔΙΑ
πκβνχιην
Δπηινγήο θαη
Πξναγσγψλ ηεο
Αξρήο Φεθηαθήο
Αζθάιεηαο.

6.-(1) Γηα πιήξσζε ησλ κφληκσλ θελψλ ζέζεσλ ζηελ Αξρή δηνξίδνπζα αξρή είλαη ην ΔΠΑ.

(2) Οη απνθάζεηο ηνπ ΔΠΑ ιακβάλνληαη θαηά πιεηνςεθία.
(3) ηελ πεξίπησζε πνπ κέινο ηνπ ΔΠΑ έρεη ηδηάδνπζα ζρέζε ή ζπγγεληθφ δεζκφ εμ αίκαηνο ή
εμ αγρηζηείαο κέρξη θαη ηέηαξηνπ βαζκνχ ή βξίζθεηαη ζε νμεία έρζξα κε άηνκν πνπ είλαη ππνςήθηνο
γηα δηνξηζκφ ή πξναγσγή, δελ κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε ην
ΔΠΑ ιεηηνπξγεί κε ηα δχν ελαπνκείλαληα κέιε θαη ηελ πξνζζήθε ηνπ κε θσιπφκελνπ ηεξαξρηθά
αλψηεξνπ κφληκνπ ζηειέρνπο ηεο Αξρήο, ν νπνίνο πξέπεη λα θαηέρεη ζέζε αλψηεξε ηεο ππφ
πιήξσζε ζέζεο:
Ννείηαη φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην κέινο ηνπ ΔΠΑ πνπ δελ κπνξεί λα κεηέρεη ζηε δηαδηθαζία
επηινγήο είλαη ν Πξφεδξνο, θαζήθνληα πξνέδξνπ αλαιακβάλεη ν Βνεζφο Δπίηξνπνο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ΔΠΑ ιεηηνπξγεί κε δχν κέιε, ν Πξφεδξνο ηνπ
πκβνπιίνπ έρεη ηε ληθψζα ςήθν.
Γξακκαηέαο
ΔΠΑ.

7.-(1) Σν ΔΠΑ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο επηθνπξείηαη απφ Γξακκαηέα, ν νπνίνο
νξίδεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν.
(2) Ο Γξακκαηέαο, κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ ΔΠΑ, είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο
επηινγήο, ελεκεξψλεη ην ΔΠΑ θαη ζέηεη ζηε δηάζεζή ηνπ θάζε έγγξαθν ή αιιεινγξαθία ή ζηνηρεία
γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.

Αηηήζεηο γηα
δηνξηζκφ.
Πίλαθαο.

(3)(α)

Ο Γξακκαηέαο παξίζηαηαη θαη ηεξεί ηα πξαθηηθά ρσξίο θακηά ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη
απνρσξεί θαηά ηνλ ρξφλν ιήςεο ηεο απφθαζεο απφ ην ΔΠΑ.

(β)

Σα πξαθηηθά ηεο θάζε ζπλεδξίαο ππνγξάθνληαη απφ ην ΔΠΑ θαη ηεξνχληαη ζε
εκπηζηεπηηθφ θάθειν πξαθηηθψλ.

8.-(1)(α)

Αηηήζεηο γηα δηνξηζκφ ζε ζέζεηο πξψηνπ δηνξηζκνχ ή πξψηνπ δηνξηζκνχ θαη πξναγσγήο
ζπκπιεξψλνληαη ηδηφρεηξα ή ειεθηξνληθά, βάζεη ηεο πξνθήξπμεο απφ ηνπο
ελδηαθεξνκέλνπο θαη ππνβάιινληαη ζηνλ Δπίηξνπν, κε ην έληππν πνπ παξαηίζεηαη ζηνλ
Πίλαθα ή ζπκπιεξψλνληαο ειεθηξνληθή θφξκα, φπσο πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή
πξνθήξπμε, θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε.

1932
(β)

ηελ αίηεζε επηζπλάπηεηαη επίζεκν πηζηνπνηεηηθφ γελλήζεσο, θαζψο θαη αληίγξαθα
πηζηνπνηεηηθψλ ησλ αθαδεκατθψλ θαη άιισλ πξνζφλησλ ησλ αηηεηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη βεβαηψζεσλ γηα ηελ πξνεγνχκελε πείξα.

(2) Αλ ε αίηεζε γίλεηαη γηα πεξηζζφηεξεο απφ κηα ζέζεηο, ζπκπιεξψλεηαη μερσξηζηφ έληππν γηα
θάζε ζέζε.
(3) Οη αηηήζεηο παξαδίδνληαη ζηελ Αξρή, έλαληη απφδεημεο παξαιαβήο ή απνζηέιινληαη κέζσ
ηνπ ηαρπδξνκείνπ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή ειεθηξνληθά, φπσο νξίδεη ε πξνθήξπμε.
(4) Μφλν εκπξφζεζκεο αηηήζεηο ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ πιήξσζε θελψλ ζέζεσλ.
(5) Δκπξφζεζκεο ζεσξνχληαη νη αηηήζεηο πνπ παξαδίδνληαη ζηελ Αξρή, ππνβάιινληαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο ή παξαδίδνληαη ζην Σαρπδξνκείν γηα απνζηνιή ζηελ Αξρή κέζα ζηελ
πξνζεζκία πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε.
Γηαδηθαζία γηα
πιήξσζε
ζέζεσλ πξψηνπ
δηνξηζκνχ θαη
πξψηνπ
δηνξηζκνχ θαη
πξναγσγήο.

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

(2) Η δεκνζίεπζε ηεο ζέζεο δίλεη πιήξε ζηνηρεία ηνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαη θαζνξίδεη ηελ
πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ.
6(I) ηνπ 1998
73(I) ηνπ 1998
52(I) ηνπ 2001
97(I) ηνπ 2006
106(I) ηνπ 2008
69(I) ηνπ 2018.

(3) Γηα ζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα
Γηνξηζκφ ζηε Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη ζην Νφκν απηφ
θαη γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζηηο επφκελεο
παξαγξάθνπο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ.

(4) Σν ΔΠΑ, πξηλ ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, απνθαζίδεη θαηά πφζν νη
ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ ζε γξαπηή ή πξνθνξηθή εμέηαζε ή/θαη ζηηο δχν:
Ννείηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην ΔΠΑ απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή γξαπηήο εμέηαζεο κπνξεί λα
θαζνξίζεη ην βαζκφ επηηπρίαο ηεο γξαπηήο εμέηαζεο θαη ζε ηέηνηα πεξίπησζε νη απνηπρφληεο
απνθιείνληαη απφ ηα επφκελα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο:
Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ΔΠΑ απνθαζίζεη ηε δηεμαγσγή ηφζν γξαπηήο
φζν θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο ηαπηφρξνλα απνθαζίδεη θαη ηε βαξχηεηα πνπ ζα απνδψζεη ζηελ θάζε
εμέηαζε.
(5) Σα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο εμέηαζεο, φηαλ απνθαζηζηεί λα δηεμαρζεί ηέηνηα,
δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(6) Σν ΔΠΑ, βνεζνχκελν απφ ηνλ γξακκαηέα, εηνηκάδεη θαηάινγν ησλ ππνςεθίσλ πνπ
θαηέρνπλ ηα πξνζφληα πνπ πξνλννχλ ηα ζρέδηα ππεξεζίαο.
(7) Σν ΔΠΑ κπνξεί λα αλαζέζεη ζε Τπεξεζία ή ζε εμεηδηθεπκέλν γξαθείν ή αλαγλσξηζκέλν
επαγγεικαηηθφ ζψκα ή νξγαληζκφ ή ζε κέινο ή κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αξρήο ηελ εηνηκαζία
ζεκάησλ θαη ηε βαζκνιφγεζε ησλ γξαπηψλ ηεο ηπρφλ γξαπηήο εμέηαζεο.
(8) Σν ΔΠΑ θαιεί ζε πξνθνξηθή εμέηαζε ηνπο ππνςεθίνπο πνπ θαηέρνπλ ηα πξνζφληα ή ζε
πεξίπησζε πνπ ζα δηεμαρζεί θαη γξαπηφο δηαγσληζκφο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ πέηπραλ ζην γξαπηφ
δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην φξην επηηπρίαο πνπ έρεη θαζνξηζηεί πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ δηαγσληζκνχ,
θαηά ζεηξά επηηπρίαο, ζχκθσλα κε ηε βαζκνινγία ηνπο.
(9) Σν ΔΠΑ κπνξεί θαηά ηελ πξνθνξηθή εμέηαζε λα επηθνπξείηαη είηε απφ πξφζσπν ηεο Αξρήο
είηε απφ άιια πξφζσπα είηε απφ εθπξνζψπνπο νξγαληζκψλ νη νπνίνη, ιφγσ ησλ εηδηθψλ γλψζεσλ
ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα ην βνεζήζνπλ ζηε δηαπίζησζε ηνπ επηπέδνπ ησλ γλψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ
ζην αληηθείκελν ηεο εμέηαζεο.
(10) Η γεληθή εληχπσζε ηνπ ΔΠΑ φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ησλ ππνςεθίσλ ζηελ πξνθνξηθή
εμέηαζε, θαηαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά θαη αηηηνινγείηαη.

1933
(11) Σν ΔΠΑ, αθνχ ιάβεη ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηεο γξαπηήο ή/θαη πξνθνξηθήο εμέηαζεο
ησλ ππνςεθίσλ, αλάινγα κε ην ηη έρεη δηεμαρζεί, ηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ ζε ζρέζε κε ηα
θαζήθνληα ηεο ζέζεο, ην πεξηερφκελν ησλ πξνζσπηθψλ θαθέισλ θαη ησλ θαθέισλ ησλ εηήζησλ
ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ είλαη ππάιιεινη ηεο Αξρήο, φπσο επίζεο θαη ηα
ππφινηπα ζηνηρεία ησλ αηηήζεσλ, θαηαξηίδεη αηηηνινγεκέλε έθζεζε γηα φινπο ηνπο ππνςεθίνπο θαη
θαηάινγν ησλ, θαηά ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ, θαηαιιειφηεξσλ ππνςεθίσλ.
(12) Ο Πίλαθαο πνπ θαηαξηίδεηαη ηζρχεη γηα φιεο ηηο ζέζεηο πνπ δεκνζηεχνληαη ή νπνηεζδήπνηε
άιιεο ζέζεηο κε ηνλ ίδην ηίηιν νη νπνίεο θελψλνληαη ή δεκηνπξγνχληαη, εληφο ελφο έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία θαηαξηηζκνχ ηνπ.
Γηαδηθαζία γηα
ηελ πιήξσζε
ζέζεσλ
πξναγσγήο.

1 ηνπ 1990
71 ηνπ 1991
211 ηνπ 1991
27(I) ηνπ 1994
83(I) ηνπ 1995
60(I) ηνπ 1996
109(I) ηνπ 1996
69(I) ηνπ 2000
156(I) ηνπ 2000
4(I) ηνπ 2001
94(I) ηνπ 2003
128(I) ηνπ 2003
183(I) ηνπ 2003
31(I) ηνπ 2004
218(I) ηνπ 2004
68(I) ηνπ 2005
79(I) ηνπ 2005
105(I) ηνπ 2005
96(I) ηνπ 2006
107(I) ηνπ 2008
137(I) ηνπ 2009
194(I) ηνπ 2011
78(I) ηνπ 2013
7(Ι) ηνπ 2014
21(I) ηνπ 2014
100(I) ηνπ 2015
148(I) ηνπ 2017
151(I) ηνπ 2017
152(I)ηνπ 2017.
Μνληκφηεηα.

10.-(1) Οη ζέζεηο πξναγσγήο δελ πξνθεξχζζνληαη αιιά πιεξνχληαη κε ηελ πξναγσγή
ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί ζηελ ακέζσο θαηψηεξε ζέζε ζηελ Αξρή.

(2) To ΔΠΑ εμεηάδεη θαη αμηνινγεί ηνπο πξνζσπηθνχο θαθέινπο θαη ηνπο θαθέινπο ησλ εηήζησλ
ππεξεζηαθψλ εθζέζεσλ ησλ ππαιιήισλ πνπ είλαη ππνςήθηνη γηα πξναγσγή θαη απνθαζίδεη γηα ηελ
πξναγσγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ππνςεθίνπ, εθαξκφδνληαο θαη’ αλαινγία ηα ηζρχνληα θξηηήξηα ηεο
δεκφζηαο ππεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ πεξί Γεκφζηαο
Τπεξεζίαο Νφκνπ.

11.-(1) Μφληκε ζέζε πιεξνχηαη είηε κφληκα, είηε κε ζχκβαζε γηα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα.
(2) Οη κφληκεο ζέζεηο δελ είλαη ζπληάμηκεο.
(3) Οη κφληκεο ζέζεηο είλαη ζπληάμηκεο κφλν φηαλ θαηαιακβάλνληαη απφ ππαιιήινπο, πνπ
πξνζιακβάλνληαη ζηελ Αξρή θαη νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο θαηείραλ ηα δηθαηψκαηα απηά σο
απαζρνινχκελνη ζηε δεκφζηα ππεξεζία ή ππεξεζία ή νξγαληζκφ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
έρνληαο δηνξηζηεί ζε κφληκε ζέζε ζηελ θξαηηθή ππεξεζία ή ζηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα γηα
ε
πξψηε θνξά πξηλ απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ 2011.

97(Ι) ηνπ 1997
3(Ι) ηνπ 1998
77(Ι) ηνπ 1999
141(Ι) ηνπ 2001
69(Ι) ηνπ 2005
37(Ι) ηνπ 2010

(4) Σα σθειήκαηα αθππεξέηεζεο ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Αξρήο ηα νπνία θαηείραλ
ε
κφληκε ζέζε γηα πξψηε θνξά πξηλ απφ ηελ 1 Οθησβξίνπ 2011 θαη ζπληάμεηο ησλ εμαξησκέλσλ
πξνζψπσλ απφ απηά ηα κέιε θαη ησλ νηθνγελεηψλ απηψλ ησλ κειψλ δηέπνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ
αλαινγηψλ, απφ ηηο εθάζηνηε ζε ηζρχ δηαηάμεηο ηνπ πεξί πληάμεσο Νφκνπ θαη ηνπ πεξί
πληαμηνδνηηθψλ Χθειεκάησλ Κξαηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ ηνπ Δπξχηεξνπ Γεκφζηνπ
Σνκέα πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Αξρψλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Γηαηάμεηο Γεληθήο Δθαξκνγήο)
Νφκνπ.

1934
94(Ι) ηνπ 2010
31(Ι) ηνπ 2012
131(Ι) ηνπ 2012.
216(Ι) ηνπ 2012
52(Ι) ηνπ 2015
183(Ι) ηνπ 2015
67(Ι) ηνπ 2017
177(Ι) ηνπ 2017
16(Ι) ηνπ 2020.
Πξνζθνξά,
απνδνρή θαη
εκεξνκελία
δηνξηζκνχ ή
πξναγσγήο.

12.-(1) Ο δηνξηζκφο ή πξναγσγή ζε κφληκε ζέζε γίλεηαη απφ ηνλ Δπίηξνπν κε βάζε ηελ
απφθαζε ηεο δηνξίδνπζαο αξρήο κε γξαπηή πξνζθνξά πξνο ην πξφζσπν πνπ επηιέγεηαη γηα
δηνξηζκφ ή πξναγσγή, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη γξαπηή απνδνρή απφ απηφλ.
(2) Η πξνζθνξά αλαθέξεη ηελ ακνηβή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο ππεξεζίαο ηεο ζέζεο θαη
θαζνξίδεη ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία ηζρχεη ν δηνξηζκφο ή ε πξναγσγή.
(3) Η απνδνρή ηεο πξνζθνξάο ηνπ δηνξηζκνχ ή ηεο πξναγσγήο γίλεηαη γξαπηψο ην αξγφηεξν
εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο εγγξάθνπ πξνζθνξάο.
(4) ε πεξίπησζε κε απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ή ηεο παξφδνπ πξνζεζκίαο ησλ δεθαπέληε
(15) εκεξψλ θαη ηεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίσλ γηα Γηνξηζκφ ζηε
Γεκφζηα Τπεξεζία Νφκνπ, γηα ηηο ζέζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζε απηφλ φπνπ εθαξκφδνληαη νη ζρεηηθέο
δηαηάμεηο γηα ηελ ηζρχ ηνπ θαηαιφγνπ, ελψ γηα ηηο ππφινηπεο ζέζεηο ην ΔΠΑ απνθαζίδεη θαηά πφζν
ζα πξνρσξήζεη ζε λέα πξνζθνξά δηνξηζκνχ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, κε βάζε ηνλ θαηάινγν
επηηπρφλησλ ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (10) ηνπ Καλνληζκνχ 10.
(5) Οη κφληκνη δηνξηζκνί θαη νη πξναγσγέο δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο εληφο ζαξάληα πέληε (45) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία απνδνρήο ηεο πξνζθνξάο ηεο
ζέζεο.

Μηζζνινγηθή
ηνπνζέηεζε
ππαιιήισλ.

13.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ νηθείνπ ζρεδίνπ ππεξεζίαο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο
Αξρήο, πξφζσπν πνπ δηνξίδεηαη ζε κφληκε ζέζε ηνπνζεηείηαη ζηελ αξρηθή βαζκίδα ηεο θιίκαθαο ηεο
ζέζεο ζηελ νπνία δηνξίδεηαη:
Ννείηαη φηη, ην ΔΠΑ κπνξεί κε βάζε ηα πξνζφληα, ηελ πείξα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπ πξνζψπνπ
πνπ δηνξίδεηαη, θαη’ αλαινγία ησλ θξηηεξίσλ πνπ ηζρχνπλ ζηε δεκφζηα ππεξεζία, λα ηνλ
ηνπνζεηήζεη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο θιίκαθαο ή ησλ ζπλδπαζκέλσλ θιηκάθσλ πνπ
πξνβιέπνληαη απφ ην ζρέδην ππεξεζίαο ηεο ζέζεο.

Γηνξηζκφο θαη
πεξίνδνο
δνθηκαζίαο.

14.-(1) Μφληκνο δηνξηζκφο γίλεηαη επί δνθηκαζία γηα ρξνληθή πεξίνδν δχν (2) εηψλ:

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

ζηελ πεξίπησζε ππαιιήινπ πνπ πξφθεηηαη λα αθππεξεηήζεη πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε
ηεο δηεηνχο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο, αλ απηφο θξίλεηαη θαηάιιεινο, θαη

(β)

ζηελ πεξίπησζε ππαιιήινπ πνπ ππεξέηεζε πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπ κέξνο ηεο
δηεηνχο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο ζε άιιε ζέζε ηεο Αξρήο.

(2) Ο δηνξηζκφο ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί κε δνθηκαζία, κπνξεί λα ηεξκαηηζζεί απφ ην ΔΠΑ
ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο δνθηκαζίαο, αιιά πξηλ γίλεη ν
ηεξκαηηζκφο δίδεηαη ζηνλ ππάιιειν εηδνπνίεζε αλαθνξηθά κε ηελ πξφζεζε γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ, ε
νπνία πεξηέρεη ηνπο ιφγνπο ηεξκαηηζκνχ θαη ηνλ θαιεί λα πξνβεί ζε νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο
πνπ ζα ήζειε λα ππνβάιεη ελαληίνλ απηνχ ηνπ ηεξκαηηζκνχ.
(3) Αθνχ ην ΔΠΑ εμεηάζεη νπνηεζδήπνηε παξαζηάζεηο, κπνξεί είηε λα ηεξκαηίζεη ην δηνξηζκφ
είηε λα παξαηείλεη ηε ρξνληθή πεξίνδν δνθηκαζίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κέρξη έλαλ αθφκα ρξφλν,
φπσο ζα θξίλεη ζθφπηκν ζε θάζε πεξίπησζε:
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Ννείηαη φηη, ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο πεξηφδνπ δνθηκαζίαο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα
ππεξβεί ηα ηξία (3) ρξφληα.
(4) Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ ηεο δνθηκαζίαο, ην ΔΠΑ
απνθαζίδεη θαηά πφζν ν δηνξηζκφο ππαιιήινπ πνπ ππεξεηεί κε δνθηκαζία ζα επηθπξσζεί,
ηεξκαηηζζεί ή παξαηαζεί θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν δηνξηζκφο επηθπξσζεί ή ηεξκαηηζηεί, ζρεηηθή
εηδνπνίεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
Γηνξηζκνί κε
ζχκβαζε.

15.-(1) Οη δηνξηζκνί κε ζχκβαζε γίλνληαη κε γξαπηή ζχκβαζε ζηελ νπνία πεξηέρνληαη ηα
θαζήθνληα, νη ππνρξεψζεηο, ε δηάξθεηα, ε ακνηβή θαη νη ινηπνί φξνη ππεξεζίαο ηνπ δηνξηδνκέλνπ.
(2) Οπνηνδήπνηε ζέκα ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη εηδηθά ζηε ζχκβαζε ξπζκίδεηαη κε βάζε ηνπο
εθάζηνηε ηζρχνληεο Καλνληζκνχο.
(3) Οη δηνξηζκνί κε ζχκβαζε δεκνζηεχνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.

Γεληθή δηάηαμε.

16. Γηα νπνηαδήπνηε δεηήκαηα, γηα ηα νπνία δελ γίλεηαη ξεηή πξφλνηα ή αλαθνξά ζην Νφκν ή
ζηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθαξκφδνληαη, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, νη εθάζηνηε ζε ηζρχ
δηαηάμεηο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.
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ΠΙΝΑΚΑ
(Καλνληζκφο 8)
(Έληππν Αξρήο Φεθηαθήο Αζθάιεηαο 1)
Αίηεζε γηα Γηνξηζκό ή Πξναγσγή ζε ζέζεηο Πξώηνπ Γηνξηζκνύ ή Πξώηνπ Γηνξηζκνύ θαη
Πξναγσγήο ζηελ Αξρή Φεθηαθήο Αζθάιεηαο
(Να ζσμπληρφθεί από ηον αιηηηή/ηην αιηήηρια)
Θέζε γηα ηελ
νπνία

……………………………………………………………………………….

ππνβάιιεηαη ε
αίηεζε.
(Αλ ε αίηεζε γίλεηαη γηα πεξηζζόηεξεο από κηα ζέζε, πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί
μερσξηζηόο ηύπνο γηα θάζε ζέζε).
1. ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΑΙΣΗΣΗ – ΑΙΣΗΣΡΙΑ
Όλνκα:

.................................................................................................................

Δπψλπκν:

..................................................................................................................

(όπως αναγράθεηαι ζηο δεληίο ηασηόηηηας)

Τθηζηάκελν Δπψλπκν:
..................................................................................................................
(να ζσμπληρωθεί μόνο ζηην περίπηωζη ποσ ηο επώνσμο ηοσ/ηης αιηηηή/αιηήηριας διαθέρει από ηο επώνσμο ποσ
αναγράθεηαι ζηο δεληίο ηασηόηηηας)

Τπεθνφηεηα:
Κππξηαθή

Άιιε
πνηαο ρψξαο

Αλ άιιε, λα αλαθεξζεί
..............................

Σαπηφηεηα:
Κππξηαθή

Άιιε
πνηαο ρψξαο

Αλ άιιε λα αλαθεξζεί
..............................
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Αξηζκφο Σαπηφηεηαο:

.............................................................................................

Αξηζκφο Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ:

...............................................................................

(Να ζπκπιεξσζεί κφλν αλ ν αηηεηήο/ε αηηήηξηα είλαη εγγεγξακκέλνο/ε ζην χζηεκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Κχπξνπ)

Ηκεξνκελία Γελλήζεσο:

....................................................................................................

(να επιζσναθθεί ανηίγραθο ηοσ πιζηοποιηηικού γεννήζεως)

Υψξα θαη ηφπνο γέλλεζεο: ……...........................................................................................
Δπάγγεικα ή ελαζρφιεζε: ....................................................................................................
Γηεχζπλζε Αιιεινγξαθίαο

Γηεχζπλζε δηακνλήο:
(να ζσμπληρφθεί μόνο ζηην περίπηφζη
ποσ διαθέρει από ηη διεύθσνζη
αλληλογραθίας)

Οδφο θαη αξηζκφο

Οδφο θαη αξηζκφο

......................................................

......................................................

Σαρ. Κηβψηην ...........................................

Σαρ. Κηβψηην .........................................

Γήκνο/Κνηλφηεηα

Γήκνο/Κνηλφηεηα

............................................................

.............................................................

Δπαξρία

Δπαξρία

.............................................................

..........................................................

Σαρ. Κψδηθαο

Σαρ. Κψδηθαο

Υψξα

.....................................

................................................

Υψξα

.....................................

................................................

Σειέθσλν/α επηθνηλσλίαο: ..................................................................
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2. Γειψζηε αλ έρεηε εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ζαο ππνρξεψζεηο ή
αλ έρεηε απαιιαγεί λφκηκα απφ απηέο ζεκεηψλνληαο √.
(Ιζτύει μόνο για πολίηες ηης Κσπριακής Δημοκραηίας)

3. (α) Έρεηε θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζνβαξήο κνξθήο πνπ ελέρεη
έιιεηςε ηηκηφηεηαο ή εζηθή αηζρξφηεηα;
(β) Έρεηε απνιπζεί ή έρνπλ ηεξκαηηζηεί νη ππεξεζίεο ζαο γηα
πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζην παξειζφλ απφ ηε δεκφζηα ππεξεζία ή
νπνηαδήπνηε ππεξεζία ηεο Γεκνθξαηίαο ή νξγαληζκφ δεκνζίνπ
δηθαίνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο ή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή
νπνηνπδήπνηε θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο;
Αλ λαη, δειψζηε ηε θχζε ηνπ αδηθήκαηνο/παξαπηψκαηνο, ηελ εκεξνκελία
θαηαδίθεο θαη ηελ πνηλή πνπ ζαο επηβιήζεθε. (ε πεξίπησζε παξαγξαθήο ηεο
πνηλήο ηνπ αδηθήκαηνο ή ζε πεξίπησζε δηαγξαθήο ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο ην
παξφλ ζεκείν λα αγλνεζεί)
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
4. Δάλ είζηε αλάπεξνο ζεκεηψζηε √ θαη επηζπλάςεηε ζρεηηθή βεβαίσζε
ή/θαη

πηζηνπνηεηηθά

ησλ

ζεξαπφλησλ

ηαηξψλ

ζαο

ζηα

νπνία

πεξηγξάθεηαη ην είδνο θαη ε θαηάζηαζε ηεο αλαπεξίαο ζαο.
5. Δάλ είζηε παζψλ ή ηέθλν εγθισβηζκέλσλ, κε βάζε ηελ ηζρχνπζα
λνκνζεζία, ζεκεηψζηε √ θαη επηζπλάςεηε ζρεηηθή βεβαίσζε.
(Ιζρχεη κνλφ γηα πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο).
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6. ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Μέζε, Αλψηεξε, Αλψηαηε, Μεηαπηπρηαθή, Δπαγγεικαηηθή ή άιιε
Από

Μέτρι

Εκπαιδεσηικό Ίδρσμα

Απολσηήριο/Δίπλωμα/
Πηστίο/Τίηλος*

............. ...........

..........................................................

.............................................

............. ...........

..........................................................

.............................................

............. ...........

..........................................................

.............................................

............. ...........

..........................................................

.............................................

............. ...........

..........................................................

.............................................

Να επηζπλαθζεί αληίγξαθν ηνπ απνιπηεξίνπ ιπθείνπ, δηπιώκαηνο, πηπρίνπ ή άιινπ ηίηινπ
ζπνπδώλ ζαο ή ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζαο ηίηινπ

Δμεηάζεηο, Κπβεξλεηηθέο θαη κε, θαη Δθπαηδεπηηθά Πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο ελφο κελφο θαη
πάλσ πνπ παξαθνινπζήζαηε. (Δηλώζηε ηο είδος και ηο υηλόηερο επίπεδο επιηστίας και
επιζσνάυηε ανηίγραθα ηφν ζτεηικών πιζηοποιηηικών)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Άιια πξνζφληα πνπ θαηέρεηε.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
7. ΓΝΧΗ ΓΛΧΧΝ ΑΠΟ ΑΙΣΗΣΗ - ΑΙΣΗΣΡΙΑ
(Χρηζιμοποιήζηε ηοσς ταρακηηριζμούς Άριζηη, Πολύ Καλή, Καλή, Μέηρια)

Αλάγλσζε

Γξαθή

Οκηιία

Διιεληθή

.....................

..................

..................

Σνπξθηθή

.....................

..................

...................

Αγγιηθή

.....................

..................

...................

Άιιε Δπξσπατθή

.....................

..................

..................

Γιψζζα
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8. Δπάγγεικα ή απαζρφιεζε απφ ηε ζπκπιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζαο κέρξη ζήκεξα:
Γειψζηε ην επάγγεικα/ηα επαγγέικαηα/ηελ απαζρφιεζε/ηηο απαζρνιήζεηο ζαο, ρξνλνινγηθά, απφ ηε
ζπκπιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο ζαο κέρξη ζήκεξα. (Γεδνκέλνπ φηη ζε ζρέδηα ππεξεζίαο νξηζκέλσλ ζέζεσλ ε
πείξα

είλαη

απαηηνχκελν

πξνζφλ,

ή

απνηειεί

πιενλέθηεκα,

βεβαηψζεηο/ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ πείξα απηή.

πξέπεη

λα

επηζπλαθζνχλ

ζρεηηθέο

ε πεξίπησζε πνπ νη βεβαηψζεηο απηέο δελ

επηζπλαθζνχλ, ν/ε αηηεηήο/ηξηα ελδερνκέλσο λα ζεσξεζεί φηη δελ θαηέρεη ην ζρεηηθφ απαηηνχκελν πξνζφλ ή
πιενλέθηεκα).

Όλνκα Δξγνδφηε

Θέζε

Καζήθνληα

Γηάξθεηα
Απφ

Μέρξη

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………

………………

………

………

…………………………

……………………..

………………..

………..

………...
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9. Γειψζηε ην παξφλ ζαο επάγγεικα ή ζέζε.

Όλνκα Δξγνδφηε:
Θέζε:

...................................................................................................

.........................................................................................................................

Καζήθνληα:

...............................................................................................................

………………...................................................................................................................
…………..........................................................................................................................
……………......................................................................................................................
…………….....................................................................................................................
Ηκ. Πξφζιεςεο:

....................................................................................................

10. Γψζηε θαηάινγν ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ζαο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ πξέπεη λα
επηζπλαθζνχλ.
(Τα πρφηόησπα να παροσζιαζηούν, όηαν ζηηηθούν για έλεγτο).

1......................................................................................................................................
2......................................................................................................................................
3......................................................................................................................................
4......................................................................................................................................
5......................................................................................................................................
6......................................................................................................................................

1943

7......................................................................................................................................
8......................................................................................................................................
9......................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................
Γειώλσ ππεύζπλα όηη θαηέγξαςα ζην παξόλ έληππν όια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ
δεηεζεί, όηη ηα ζηνηρεία θαη ηα επηζπλαπηόκελα πνπ έδσζα είλαη αθξηβή θαη αιεζή,
θαη όηη ην έληππν ζπκπιεξώζεθε από εκέλα.

Αληηιακβάλνκαη όηη νπνηαδήπνηε

ζθόπηκε αλαθξίβεηα ή παξάιεηςε δπλαηόλ λα έρεη σο απνηέιεζκα ηνλ απνθιεηζκό
κνπ ή ηελ άκεζε αλάθιεζε ηπρόλ δηνξηζκνύ κνπ.
Δμνπζηνδνηώ ην πκβνύιην Δπηινγήο θαη Πξναγσγώλ ηεο Αξρήο Φεθηαθήο
Αζθάιεηαο λα δηαηεξεί ζε ειεθηξνληθή ή νηαδήπνηε άιιε κνξθή, δεδνκέλα
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαηά ηελ έλλνηα ηνπ πεξί Δπεμεξγαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα (Πξνζηαζία ηνπ Αηόκνπ) Νόκνπ ηα νπνία έρνπλ δεισζεί
ζην παξόλ έληππν γηα ζθνπνύο πξόζιεςεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε.
Τπνγξαθή

.....................................................

Ηκεξνκελία: ..................................

ΠΑΡΑΛΗΦΘΗΚΔ...................................................................................................................
θξαγίδα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΑΠΟΓΔΙΞΗ
Ολνκαηεπψλπκν ............................................................. Αξ.Σαπη ......................................
ζέζε γηα ηελ νπνία ππνβάιιεηαη ε
αίηεζε.....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Ηκεξνκελία ππνβνιήο αίηεζεο.......................................................
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