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Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων - Δημοσιότητα 

και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων 
και των υποψηφίων βουλευτών - Δήλωση περιουσιακής 
κατάστασης πολιτικών, κρατικών λειτουργών και υπάλ
ληλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και 
εντύπων κ α  άλλων κατηγοριών προσώπων και άλλες 
διστάζεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ _

Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων 
Έσοδσ-δαπάνες πολιτικών κομμάτων 

και υποψήφιων βουλευτών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Κρατική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμότων 

Αρθρο 1
Διακρίσεις και ύψος κρατικής χρηματοδότησης

1. Τα πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται από το 
Κράτος προκειμένου να αντιμετωπίσουν μέρος των 
λειτουργικών και των εκλογικών δαπανών τους.

2. Η κρατική χρηματοδότηση διακρίνεται σε τακτική 
και εκλογική.

3. Η τακτική χρηματοδότηση χορηγείται κατ'έτος και 
ανέρχεται σε ποσοστό ένα κόμμα δύο τοις χιλίοις 
(1,2°/οο) των τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπο
λογισμού του αντίστοιχου οικονομικού έτους.

4. α. Η εκλογική χρηματοδότηση χορηγείται κάθε φορά 
που διεξάγονται γενικές βουλευτικές εκλογές ή εκλογές 
για την ανάδειξη των Ελλήνων αντιπροσώπων στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κα  ̂ανέρχεται σε ποσοστό έως 
μηδέν κόμμα πέντε τοις χιλίοις (0,5°/οο) των τακτικών 
εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού 
έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου διεξάγονται οι 
εκλογές. Αν διεξαχθούν περισσότερες της μιας εκλογές 
κατά τη διάρκεια του Ιδιου έτους, η συνολική χρημα

τοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί, αθροιστικά, το 
παραπάνω ποσοστό.

β. Το ποσοστό της χορηγούμενης κάθε φορά εκλο- 
γικής χρηματοδότησης καθορίζεται με απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο
κέντρωσης, ύστερα από πρόταση της Διακομματικής 
Επιτροπής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το πρώτο δίμηνο 
του έτους, κατά το οποίο λήγει η βουλευτική περίοδος 
ή του έτους διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη των 
Ελλήνων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Σε 
περίπτωση προκήρυξης εκλογών πριν τη λήξη της 
βουλευτικής περιόδου, εκδίδεται με την παραπάνω δια
δικασία απόφαση για τον καθορισμό του ποσοστού 
χρηματοδότησης μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την 
προκήρυξη, εκτός αν έχει ήδη εκδοθεί σχετική απόφαση 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.

5. Οι αναγκαίες πιστώσεις για τη χρηματοδότηση των 
πολιτικών κομμάτων εγγραφονται στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης. Οι πιστώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνουν το ένα κόμμα επτά τοις χιλίοις (1,7°/οο) 
τών τακτικών εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού

* του. αντίστοιχου οικονομικού έτους.
6. Η κρατική χρηματοδότηση δεν υπόκειται σε φόρο 

ή τέλος.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι

1. Τακτική χρηματοδότηση δικαιούνται: 
α. Τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων 

που εκπροσωπούνται στη Βουλή με βουλευτές εκλεγ
μένους στις γενικές βουλευτικές εκλογές από τους 
συνδυασμούς του ίδιου κόμματος ή συνασπισμού.

β. Τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, 
από τους συνδυασμούς των οποίων έχουν εκλεγεί 
αντιπρόσωποι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

γ. Τα πολιτικά κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων τα 
οποία στις τελευταίες γενικές βουλευτικές εκλογές 
είχαν καταρτίσει πλήρεις συνδυασμούς τουλάχιστον στο 
εβδομήντα τοις εκατό (70%) των εκλογικών περιφερειών
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με πρόσημο Ισο με το είκοσι τοις εκατό (20%) της 
ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

4 Υποψήφιοι βουλευτές που δέχθηκαν χρηματοδό
τηση κατά παράβαση της παρ. 2 του άρθρου 8 τιμω
ρούνται με προσπμο (σο με το δέκα τοις εκατό (10%) 
της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

5. α. Σε περίπτωση παραβασης των περιπτώσεων α 
και β του άρθρου 10 επιβάλλεται πρόσημο που μπορεί 
να ανέλθει μέχρι ποσού Ισου προς το είκοσι τοις εκατό 
(20%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης. Το ύψος 
του προστίμου που επιβάλλεται κάθε φορά καθορίζεται 
ιδίως, ανάλογα με τη σοβαρότητα, τον αριθμό και τη 
συχνότητα των παραβάσεων, καθώς και την προκαλού- 
μενη ρύπανση και βλάβη της αισθητικής.

β. Σε περίπτωση παράβασης της περίπτωσης γ· του 
άρθρου 10 επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το είκοσι τοις 
εκατό (20%) της ετήσιας βουλευτικής αποζημίωσης.

6. Η υπέρβαση του επιτρεπόμενου ανώτατου ύψους 
εκλογικών δαπανών ημωρείται με πρόσημο ίσο με το 
τριπλάσιο της υπέρβασης.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης 

πολιπκών, κρατικών λειτουργών και υπαλλήλων, 
ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και εντύπων 

και άλλων κατηγοριών προσώπων

Άρθρο 24 
Υπόχρεοι

1. Υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση της περιου
σιακής τους κατάστασης, του ή της συζύγου και των 
ανήλικων τέκνων τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
άρθρο 25:

α. Ο Πρωθυπουργός.
β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που εκπρο

σωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
γ. Οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί και α  

υφυπουργοί.
δ. Οι βουλευτές και οι Έλληνες αντιπρόσωποι στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
ε. Τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση 

των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, σύμφωνα με 
το άρθρο 13.

στ. Οι γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων, 
ζ. Οι γενικοί γραμματείς περιφερειών, οι πρόεδροι 

των διευρυμένων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι νο
μάρχες και οι πρόεδροι των νομαρχιακών επιτροπών, 
καθώς και οι Περιφερειακοί διευθυντές.

η. Οι υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι 
μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποία διορίζονται με πράξη 
μονομελούς ή συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, εφό
σον έχουν κατά το νόμο αποφασιστικές αρμοδιότητες 
ή διαχειριστική εξουσία

θ. Οι δήμαρχοι, α  ανηδήμαρχα και τα μέλη των 
δημαρχιακών επιτροπών, καθώς και όσα κατέχουν θέση 
μονομελούς οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου δη
μοσίου δικαίου (πλην των κοινοτήτων) ή νομικού προ
σώπου ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα, όπως 
αυτός ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, 
περιλαμβανόμενων και των προβληματικών επιχειρή
σεων.

ε Τα μέλη συλλογικού οργάνου διοίκησης νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου (πλην των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης) ή νομικών προσώπων ιδιωτικού

δικαίου του δημόσιου τομέα εφόσον έχουν διορισθεί 
με πράξη ή ύστερα από πρόταση κυβερνητικού οργάνου.

ια. Οι πρόεδροι και τα μέλη των επιτροπών προμηθειών 
των κρατικών υπηρεσιών και νομικών προσώπων, ορ
γανισμών, ανώνυμων εταιρειών του δημόσιου τομέα, 
καθώς και των Ενόπλων Δυνάμεων, για προμήθειες 
ποσού που υπερβαίνει τα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) 
δραχμές.

ιβ. Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί 
ιγ. Οι πρόεδρου οι διοικητές, οι υποδιοικητές, οι 

γενικοί διευθυντές και οι αναπληρωτές γενικοί διευθυ
ντές πιστωτικών ιδρυμάτων.

ιδ. Τα φυσικά πρόσωπα καθώς και οι πρόεδρου 
διοικητές, υποδιοικητές, γενυιοί διευθυντές, αναπληρω
τές γενικοί διευθυντές και μέλη του συλλογικού οργάνου 
διοίκησης νομικών προσώπων, τα οποία μετέχουν με 
ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) στο με
τοχικό κεφάλαιο ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

ιε. Όσοι κατέχουν άδεια ή ασκούν επιχείρηση ραδιο
φωνικού σταθμού, οι μέτοχοι κάθε μορφής εταιρειών, 
οι οποίες κατέχουν άδεια ή ασκούν επιχείρηση τηλεο
πτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού και τα μέλη της διοί
κησής τους, καθώς και οι μέτοχοι εταιρειών, οι οποίες 
κατέχουν μετοχές εταιρείας που κατέχει παρόμοια άδεια 
ή ασκεί παρόμοια επιχείρηση και τα μέλη της διοίκησής 
τους.

ιστ. Οι ιδιοκτήτες ημερήσιων ή περιοδικών εντύπων 
πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας, οι μέτοχοι κάθε 
μορφής εταιρειών που εκδίδουν τέτοια έντυπα καθώς 
και τα μέλη της διοίκησής τους.

ιζ. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων, 
συντακτών, καθώς και όσοι προσφέρουν δημοσιογρα
φικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις έκδοσης εντύπων ή 
σε ραδιοτηλεοπηκά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση ερ
γασίας ή έργου, εφόσον το έργο συνίσταται στην 
προετοιμασία περισσότερων από δύο δημοσιευμάτων ή 
εκπομπών κάθε μήνα.

2. Η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την ορκωμοσία ή την ανάληψη καθηκόντων των 
κατά την παράγραφο 1 υποχρέων και επαναλαμβάνεται 
τον Απρίλιο κάθε έτους εφόσον διατηρούν την ιδιότητα 
αυτή και επί τρία (3) έτη μετά την απώλειά της.

3. Όσοι ανήκουν σπς κατηγορίες προσώπων, στα 
οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για 
πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, υποβάλλουν τη 
σχετική δήλωσή τους μέσα σε εξήντα (60) μέρες από 
τη δημοσίευση του νόμου αυτού. Κατά τα λοιπά εφαρ
μόζεται και για τα πρόσωπα αυτά η προηγούμενη πα
ράγραφος.

4. Το Φεβρουάριο κάθε έτους διαβιβάζεται, κατά 
περίπτωση, στην Επιτροπή του άρθρου 19 του νόμου 
αυτού ή στον αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
κατάλογος των ελεγχόμενων προσώπων. Ο κατάλογος 
αυτός συντάσσεται από τον Πρόεδρο της Βουλής για 
τα πρόσωπα που αναφέρονται σης περιπτώσεις α' έως 
και ε' της παραγράφου 1, από τον αρμόδιο υπουργό 
για τα πρόσωπα που αναφέρονται σης περιπτώσεις 
σΤ. ζ. ή . ί, ιβ" και ιε', από το δήμαρχο ή το ανώτατο 
μονομελές όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου 
για τα πρόσωπα που αναφέρονται σης περιπτώσεις θ' 
και ι\ από τον αρμόδιο υπουργό ή το ανώτατο μονομελές 
όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου για τα πρό
σωπα που αναφέρονται στην περίπτωση ια'. από το 
ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης του πιστωτικού
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ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2576
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατα

σκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού 

κατά τις δημοπρασίες

Με τη δημοπρασία ενός έργου επιδιώκεται η ανάδειξη 
αναδόχου ικανού για την έγκαιρη, άρπα και οικονομική 
κατασκευή του, σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά για τον κύριο του έργου.

Σε κάθε δημοπρασία, τα αρμόδια όργανα όλων των 
φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται 
να εφαρμόζουν τους θεσμοθετημένους όρους για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας των διαδικααών, του ελεύ
θερου ανταγωνισμού και του δημόσιου συμφέροντος.

Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρασίας από- 
κειται στην κρίση του αρμόδιου οργάνου και γίνεται μετά 
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Εισήγησης για Ανά
θεση (Ε.Ε.Α.). Το αρμόδιο όργανο για την έγκριση του 
αποτελέσματος της δημοπρασίας μπορεί πάντοτε να α - 
ναπέμπει τη γνωμοδότηση στην Ε.Ε.Α. για τη διευκρίνιση 
ή τη συμπλήρωση ή την επανεξέταση θεμάτων σχεπζο- 
μένων με την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας που κα
θιερώνεται με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου 2.

Για την ανάδειξη αναδόχου, η χαμηλότερη προσφορά 
αποτελεί βασικό αλλά όχι το μοναδικό κριτήριο. Η πιο 
συμφέρουσα για το Δημόσιο προσφορά είναι συνάρτηση 
και άλλων κριτηρίων και παραμέτρων, όπως προσδιο
ρίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Η Επιτροπή κατά τη διατύπωση της γνώμης της 
λαμβάνει υπόψη της το ύψος της προσφοράς και συ- 
νεκτιμά κάθε άλλο πρόσφορο, τεκμηριωμένο στοιχείο, 
κυρίως από την υπηρεσία του μητρώου του άρθρου 16 
του ν .1418/1984 (ΦΕΚ 23 Α ), σχετικά με την ικανότητα 
και αξιοπιστία της επιχείρησης γιο την καλή και έγκαιρη 
κατασκευή του έργου, σε συνδυασμό και με πς υπο
χρεώσεις της από έργα υπό κατασκευή.

Η Επιτροπή Εισήγησης για Ανάθεση εισηγείται την 
ανάθεση κατασκευής του έργου είτε στη μειοδότρισ 
Εργοληππκή Επιχείρηση ή στην Κοινοπραξία Εργολη
πτικών Επιχειρήσεων είτε στην Εργοληπτική Επιχείοηση 
ή Κοινοπραξία που υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα γιο 
το Δημόσιο προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 2 του παρόντος νόμου.

Άρθρο 2
Διασφάλιση ανπκειμενικότητσς στη 

διαδικασία ανάθεσης έργου

1. Στις δημοπρασίες έργων στις οποίες υποβάλλονται 
υπερβολικά χαμηλές προσφορές σε σχέση με τις προ- 
βλεπόμενες εργασίες, καλούνται από την Προϊστάμενη 
Αρχή οι αντίστοιχες μειοδότριες εργοληπτικές επιχει
ρήσεις, για να δικαιολογήσουν τις προσφορές τους ή 
κύρια στοιχεία των προσφορών τους, στις περιπτώσεις 
που σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
ζητείται αιτιολόγηση. Αν τα προσκομισθέντα στοιχεία 
κριθούν ανεπαρκή ή ανακριβή κατά τη δισδικασίο εξα
κρίβωσης, οι επιχειρήσεις αυτές αποκλείονται από το 
διαγωνισμό.

2. Ο προσδιορισμός των ορίων των ασυνήθιστο -  και 
υπερβολικά χαμηλών προσφορών (υ.χ.π.) γίνεται, .α 
όλους τους διαγωνισμούς με ενιαίο τρόπο και σύμφωνα 
με διαδικασία της οποίας τα δεδομένα, οι παραδοχές 
και η εφαρμογή συνδέονται αποκλειστικά με τα στοιχεία 
των προσφορών που υποβάλλονται στον κάθε διαγω
νισμό. Τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής περι- 
γράφονται στο Παράρτημα που επισυνάπτεται στον 
πσρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωρο
ταξίας και Δημόσιων Έργων καθορίζεται η ανωτέρω 
διαδικασία με την οποία προσδιορίζονται:

α. οι τυχόν υποβαλλόμενες υψηλές προσφορές (υ.π.),

β. οι τυχόν υποβαλλόμενες τελικά υ.χ.π. για τις οποίες 
ζητείται αιτιολόγηση),

γ. ο τρόπος της αιπολόγησης οπό την καλούμενη 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων,

δ. η αξιολόγηση της υποβαλλόμενης αιπολόγησης 
από την Ε .Ε Α .



ΕΦ Η Μ ΕΡΙΣ ΤΗ Σ ΚΥΒΕΡΝ ΗΣΕΩ Σ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 623

πόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων.

6. Η διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων 2, 
3 εφαρμόζεται υποχρεωτικά στις δημοπρασίες έργων 
όλων των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Για 
έργα που δημοπρατούνται με τα συστήματα: α) προ
σφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή, β) 
προσφοράς για την αξιοποίηση ακινήτων με αντιπαροχή 
και γ) προσφοράς που περιλαμβάνει άλλα ανταλλάγματα, 
εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με τα συ
στήματα αυτά διατάξεις του ν. 1418/1984 και των εκτε
λεστικών του προεδρικών διαταγμάτων, όπως κάθε φορά 
ισχύουν.

7. Με τις αποφάσεις των ανωτέρω παραγράφων 2, 
3 μπορεί να ορίζεται ότι στις δημοπρασίες έργων, των 
οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία δεν υπερβαίνει το 
εκάστοτε οριζόμενο όριο για την εφαρμογή των κοι
νοτικών οδηγιών σπς συμβάσεις δημόσιων έργων, ε
φαρμόζεται η ίδια διαδικασία προσδιορισμού των υπερ
βολικά χαμηλών προσφορών, οι οποίες όμως απορρί
πτονται χωρίς προηγούμενη αιτιολόγησή τους.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρύυ εφαρμόζονται 
στις συμβάσεις έργων nou θα ανατεθούν ή οι σχετικές 
διακηρύξεις θα δημοσιευθούν μετά την ισχύ της από
φασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημόσιων Έργων, που προβλέπεται σπς ανωτέρω πα
ραγράφους 2 και 3 και η οποία θα εκδοθεί μέσα σε 
ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 3
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης

1. Στα πρόσωπα που υποχρεούνται να υποβάλλουν 
στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση της 
περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με τις δια
τάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 
(ΦΕΚ 155 Α') περιλαμβάνονται και:

α. Οι πρόεδροι, διευθύνοντες σύμβουλοι, οι εντεταλ
μένοι σύμβουλοι και γενικοί διευθυντές των αναφερό- 
μενων σπς περιπτώσεις 'ε ' και "στ ' της παρ. 1 του 
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 280 Α ) νομικών προ
σώπων ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα νομικά αυτά πρό
σωπα είναι φορείς ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων 
έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης μελετών δημόσιων 
έργων.

β. Οι Προϊστάμενοι Γ ενικών Διευθύνσεων, Διευθύν
σεων και Τμημάτων της Γ ενικής Γ ραμματείας Δημόσιων 
Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
κσι Δημόσιων Εργων και των τεχνικών Διευθύνσεων 
των Περιφερειών ως και οι σύμφωνα με τα άρθρα 28 
του π.δ/τος 609/1985 (ΦΕΚ 223 Α') και 15 του ν. 
716/1977 (ΦΕΚ 295 Α) ασκούντες καθήκοντα επιβλε- 
πόντων μηχανικών δημόσιων έργων και μελετών δημό
σιων έργων.

γ. Οι κατέχοντες τις υπό στοιχείο "β' αντίστοιχες 
θέσεις στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και στα άνω υπό στοιχείο 'α' νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου, εφόσον κατά το νόμο ή τον οργανισμό 
του οικείου Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν 
αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση δημόσιων έργων 
ή μελετών δημόσιων έργων ή ασκούν καθήκοντα επι- 
βλεπόντων μηχανικών δημόσιων έργων ή μελετών.

δ. Τα μέλη των Επιτροπών Εισήγησης για Ανάθεση 
δημόσιων έργων που συγκροτούνται σύμφωνα με το 
άρθρο 22 του π.δ/τος 609/1985. ανεξαρτήτως της

υπαλληλικής ή μη ιδιότητας αυτών.
2. Όσοι ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες προσώ

πων. στα οποία επιβάλλεται η υποχρέωση υποβολής 
δήλωσης για πρώτη φορά με τον παρόντα νόμο, υπο
βάλλουν τη σχετική δήλωσή τους μέσα σε εξήντα (60) 
ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ή από την 
ανάληψη καθηκόντων στις κατά την παράγραφο 1 θέσεις.

3. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος. Χωροταξίας και Δη
μόσιων Έργων, οι Γ ενικοί Γ ραμματείς Περιφέρειας, οι 
Νομάρχες, οι Δήμαρχοι και τα ανώτατα μονομελή όργανα 
διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της άνω υπό 
στοιχείο 'α ' περί πτώσεως, διαβιβάζουν το μήνα Φεβρου
άριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
κατάλογο των προσώπων που υποχρεούνται να υπο
βάλουν για έλεγχο δήλωση της περιουσιακής τους 
κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος 
ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται εντός προθεσμίας τριών 
(3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

4. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις των 
παρ. 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 έως 
και 29 του ν. 2429/1996.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για δημοπράτηση με τα συστήματα 

προεπιλογής και μελέτης κατασκευής

Στο τέλος της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του 
άρθρου 4 του ν. 1418/1984 προστίθενται εδάφια που έχουν 
ως ακολούθως:

"Για την εφαρμογή της διαδικασίας δημοπράτησης έργου 
με προεπιλογή απαιτείται αιπολογημένη γνώμη του 
οικείου τεχνικού συμβουλίου της αρμόδιας Προϊσταμένης 
Αρχής.

Στη σύνθεση των αντίστοιχων τεχνικών συμβουλίων, 
όταν συζητούνται τέτοια θέματα μετέχει και ένας εκ
πρόσωπος των εργοληπτικών οργανώσεων.

Επίσης αιπολογημένη γνώμη του οικείου τεχνικού 
συμβουλίου της αρμόδιας Προϊσταμένης Αρχής, με τη 
συμμετοχή στη σύνθεσή του και του εκπροσώπου των 
εργοληπτικών οργανώσεων, απαιτείται και όταν πρό
κειται να δημοπρατηθούν έργα με το σύστημα υποβολής 
προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή 
σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 4 του παρόντος 
άρθρου.'

Άρθρο 5
Ρύθμιση βασικών θεμάτων που αφορούν τα όρια των 

κοινοπραξιών εργοληππκών επιχειρήσεων

1. Σε περίπτωση που εργοληππκή επιχείρηση κοινο- 
πρακτεί με άλλη εργοληπτική επιχείρηση της αμέσως 
ανώτερης τάξης της ίδιας κατηγορίας τηρούνται οι 
σχετικές διατάξεις για τα κατώτατα όρια ανάληψης 
Δημόσιου Έργου, που ισχύουν κάθε φορά για πς ερ- 
γοληττπκές επιχειρήσεις της ανώτερης τάξης.

2. Το δέκατο τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, που προστέθηκε με την παρ. 14 
του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138 Α ) καταργείται.

3. Η διετής προθεσμία που προβλέπεται στην παρ. 
10 του άρθρου 4 του ν. 2229/1994 για υποβολή αίτησης 
εγγραφής στην Η' τάξη ΜΕΕΠ, από εταιρείες που θα 
προέλθουν από συγχώνευση δύο ή περισσότερων ερ- 
γοληππκών επιχειρήσεων Ζ' τάξης ΜΕΕΠ, παρατείνεται 
μέχρι 31.8.1998.
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Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής 

κατάσταστις αστυνομικών και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή' 

Άρθρο 1
Σύσταση Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης

1 Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται, σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, 
κεντρική και περιφερειακός Αστυνομικές Υπηρεσίες Συ
νοριακής Φύλαξης με αποκλειστική αποστολή την α
ποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα, 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη αυτών και την παραπομπή 
τους στη δικαιοσύνη ή την επαναπροώθηπή τους, καθώς 
και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που 
διευκολύνουν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών στη 
χώρα και τη παραπομπή τους στη δικαιοσύνη, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις.

2. Η ίδρυση, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμο
διότητες των Υ ιηρεσιώ ν Συνοριακής Φύλαξης καθορί
ζονται με προεδρικό διάταγμα, που προτείνεται από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης

3. Οι συναφείς αρμοδιότητες τοιν άλλων Υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων, 
του Λιμενικού Σώματος και της Τελωνειακής Υπηρεσίας 
δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Άρθρο 2
Στελέχωση Υπηρεσιών 1 2

1 Οι Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης στελεχώνονται, 
η μεν κεντρική από αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό 
του Υπουργείου Δημόσιος Τάξης, οι δε περιφερειακές 
από αστυνομικό προσωπικό και Συνοριακούς Φύλακες, 
χωρίς αύξηση τοιν οργανικών θέσεοτν του αστυνομικού 
και πολίτικου προσωπικού.

2 Οι Συνοριακοί Φυλακές αποτελούν ιδιαίτερη κατη 
γορία προσοτπικου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το

οποίο προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου δικαίου επί 
5ετή θητεία, που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι τη 
συμπλήρωση 35ετούς υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση 
μέχρι τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας τους. 
Το εν λόγω προσωπικό διέπετσι από τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου και δεν εφαρμόζονται γι αυτό οι 
διατάξεις για τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους.
Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 3 του ν 1481 κ 
1984 (ΦΕΚ 152 Α ) εφαρμόζονται και στους Συνοριακούς 
Φύλακες ως προς την άσκηση των ειδικών καθηκόντων 
τους.

3. Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνιστώνται χίλιες 
(1.000) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακοιν Φυλά
κων. Ο αριθμός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται * 

^ιε^προεδρικό διάταγμα/ που προτείνεται από τους *  
Υπ_οπργους Οικονομικών, και Δημόσιας Τάξηςν

Άρθρο 3
Προέλευση - Προσόντα Συνοριακών Φυλάκων

1. Για την εκπλήρωση της κατά το άρθρο 1 αποστολής 
τοιν ως άνω Υπηρεσιών, η φύση και οι ιδιαιτερότητες 
της οποίας απαιτούν ιδιαίτερο φυσικά κσι σωματικά 
προσόντα, προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες 
με σύστημα αντικειμενικών κριπιρίων (μόρια) Ελληνες 
πολίτες σε ποσοστό 907ο άνδρες που έχουν εκπληρώσει 
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν υ- 
περβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους και σε ποσοστό 
107ο γυναίκες που διεν έχουν υπερβεί το 26ο έτος της 
ηλικίας τους.

Οι κατά τα ανο.ιτέρω υποψήφιοι προς πρόσληψη α
παιτείται να κατοικούν την τελευταία διετία ή να κα
τοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συ
μπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε παρα
μεθόριους νομούς, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να 
λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και κατά 
προτίμηση σε περιοχές των νομών αυτών, που περι
λαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω 
Υπηρεσιών. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός τοιν προσλαμβανό 
μενών Συνοριακών Φυλάκων από κάθε νομό.
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Άρθρο 6 
Γενική διάταξη

Για τα θέρατα των Συνοριακών Φυλάκων, που δεν 
ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και 
των κατ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι αντίστοιχες διατάξεις που 
αφορούν τους αστυφύλακες

Άρθρο 7
Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών

1 Στα πρόσωπα που υποχρεουνται να υποβάλλουν 
στον Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου δήλωση της 
περιουσιακής τους κατάστασης του ή της συζύγου και 
των ανήλικων τέκνων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ 1 του άρθρου 24 του ν. 2429/1996 (ΦΕΚ 155 
Α ), περιλαμβάνεται και το αστυνομικό προσωπικό του 
Υπουργείου Δημοσίας Τάξης.

2 Η σχετική δήλωση υποβάλλεται για πρώτη φορά 
από το ανωτέρω προσωπικό εντός εξήντα (60) ημερών 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης διαβιβάζει κατά το 
μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους στον Αντεισαγγελέα του 
Αρειου Πάγου κατάλογο των προσώπων, που υποχρεού- 
νται να του υποβάλλουν για έλεγχο δήλωση της πε
ριουσιακής τους κατάστασης. Κατά την πρώτη εφαρμογή 
του παρόντος νομού ο κατάλογος αυτός διαβιβάζεται 
εντός ποοθεσμιας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευσή 
του

4. Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των παρ 2 και 5 του άρθρου 24 και των άρθρων 25 
εως κα·. 29 του ν 2429 Ί 996 (ΦΕΚ 155 Α >

Άρθρο 8
Ενέργεια Ε.Δ.Ε. κατ' αστυνομικών από Εισαγγελείς

1 Για τπ βεβαίωση πειθαρχικού παραπτώματος αστυ
νομικού. που επισυοει κατο τις διατάξεις του οικείου 
πειθαρχικού δίκαιου ποινή απόταξης ή αργίας με από
λυση η αργίας με πρόσκαιρη παύση, ο Υπουργός Δη
μοσίας Τάξης μπορεί να ζητήσει η διενέργεια της 
Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης να γίνει εντός ορισμένης 
προθεσμίας, απο τον κατά τοπο αρμόδιο Εισαγγελέα, 
ο οποίος διινατα: να την ενεργήσει ο ίδιος ή να την 
αναθέσει σε υφιστάμενό του εισαγγελικό λειτουργό. Η 
σχηματισθεισα δικογραφία (Ε.Δ.Ε ) αποστέλλετο: στον 
ν πουρνό Δημοσίας Τάξης, ο οποίος ενεργεί περαιτέρω 
σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις.

2 Το ανωτέρω δικαίωμα του Υπουργού Δημοσίας 
Τάξης μπορεί να ασκηθεί και όταν έχει ήδη κινηθεί η 
πειθαρχική δίωξη από άλλα αρμόδια προς τούτο όργανα 
και εφοσον δεν έχει ληφθεί τελική επι της υποθέσεως 
απόφαση Στην περίπτωση αυτή διαβιβάζεται στον α
νωτέρω Εισαγγελέα και το τυχόν συγκεντοωθέν σχετικό 
αποδεικτικό υλικό

Άρθρο 9
Σύσταση Λογαριασμού Αρωγής Ορφανών Τέκνων 

προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

1 Στο Ιδρυμα Έξοχες Ελληνικής Αστυνομίας’ συνι-

στάται λογαριασμός για την παροχή οικονομικής ενί
σχυσης στα ορφανά τέκνα των αστυνομικών, πυροο- 
βεστικών και πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, με την επωνυμία 'Λογαριασμός Αρωγής 
Ορφανών Τέκνων αστυνομικού, πυροσβεστικού και πο
λίτικου προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

2. Πόρους του Λογαριασμού αποτελούν 
α. δωρεές, κληρονομιές ή άλλες χαριστικές παροχές 

υπέρ του σκοπού του Λογαριασμού, 
β. έσοδα από καλλιτεχνικές, αθλητικές ή άλλης μορ

φής εκδηλώσεις, 
γ. τόκοι καταθέσεων,
δ. έσοδα από επενδύσεις κεφαλαίων ή προσόδους 

ακινήτων
3 Δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης απο τον ανωτέρω 

Λογαριασμό είναι τα άγαμα και ανήλικα ορφανα τέκνα 
του αστυνομικού, πυροσβεστικού και πολίτικου προσω
πικού. που απεβίωσε ένεκα της υπηρεσίας ή κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας και ένεκα αυτής.

4 Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση χορηγείται στα 
δικαιούμενα ορΦανα μία φορά το χρόνο, το υψος^δΈ 
αυτής καθορίζεται κατ έτος με απόφαση του Υπουργοί) 
.Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ιδρύματος, ανάλογα με την οικονομική 
κατάσταση του Λογαριασμού και τις ανάγκες κάθε ορ
φανού.

5. Τ α θέματα που αφορούν την τήρηση και τον έλεγχο 
του Ειδικού Λογαριασμού, τη διαδικασία εισποάξεως 
των πόρων, τη διαχείριση τσ δικαιολογητικα και τη 
διαδικασίσ χορήγησης της οικονομικής ενισχύσεως και 
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με από
φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. *  ...........

6 Η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού υπόκειτα: στον 
έλεγχο του Ελεγκτικοί' Συνεδρίου.

Άρθρο 10
Συμμετοχή ε.κπροσώπων συνδικαλιστικών 

φορέων στο διοικητικά συμβούλια των 
Ασφαλιστικών τους Ταμείων

1. Στα διοικητικά συμβούλια των Ασφαλιστικών Ταμείων 
του προσωπικού του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης ΤΑΑ>; 
ΤΑΟΧ. ΕΤΕΧ. ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ συμμετέχουν ως μέλη 
μετά ϋήΦου εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης 
Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.ΕΝ.Α Α.) και Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπάλληλων (Π Ο.ΑΣ Υ.) οι 
οποίοι εκλέγονται ειδικά προς τούτο μαζί με τα λοιπά 
μέλη του Δ.Σ των εν λόγω Ομοσπονδιών, ως ακολού
θως:

α Στο ΕΤΕΧ. ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ ένας εκπρόσωπός 
της Π.ΕΝ Α.Α και ένας της Π.Ο.ΑΣ Υ. ασφαλισμένο1 
στα εν λογω Ταμεία

β Στο ΤΛΑΧ ένας εκπρόσωπος της Π ΕΝ Α.Α κα: 
ένας εκπρόσωπος της Π,Ο ΑΣ Υ.. με βαθμό Ανθυπο- 
στυνόμου. ασφαλισμένοι στο εν λόγω Ταμείο 

γ Στο ΤΑΟΧ ένας εκπρόσωπος της Π Ο ΑΣ ν α
σφαλισμένος στο εν λόγοι Ταμείο 

2 Επιπλέον στα διοικητικό συμβούλια των Ασφαλι
στικών Ταμείων ΤΑΥΑΠ και ΕΤΥΑΠ συμμετέχει ως 
μέλος, μετά ψήφου, ένας εκπρόσωπός της αντιπρο
σωπευτικότερης δευτεροβάθμιας οργάνωσης των πο
λιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης
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Σνοταοη Συμβουλίου Πρόληψης της Εγκλημαιικοτ>¡ιας, 
ιοοποτιοίηοη διατάζεων τον Ποινικού Κώδικα, των Κιο- 
δίκων Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας και άλλες 
διατάζεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗ Σ ΕΛΛΗ Ν ΙΚΗ Σ ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουΨ-ο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρψρο 1.

1. Συνιετάτα: στο Υπουργείο Δικ.αιοεύνης Συμβούλιο ΙΙρό- 
ληψης της Εγκληματικότητας (Σ .Π .Ε .) .  Το Σ .Π .Ε . σχε-

αναγκαιων υ.ετοο>ν.
2. Το 2ΣΙΙ.Ε.. γ> ς ψ  ε-ίτευξη του τκοζ

ενημερώνει τους αρμόδιους φορείς, τα μετά μ αλκής  
ενημέρωσης και το κοινό, εμετικά με τα σύγχρονα μέτρα πρό
ληψης

ί. ενΨαρρύνε: τη δημιουργία περιφερειακών συμβουλίου·/ 
πρόληψης της εγκληματικότητας σε οποιοδήποτε επίπεδο, 

γ. προτείνει τη λ ή 2 η συγκεκ.-ριμένων μέτρων πρόληψης, 
δ. παρακολουΨεί και αξιολογεί τα εφαρμοζόμενα ατό το 

κράτος, την τοπική αυτοδιοίκητη ή την ιδιωτική πρωτοβ-ου- 
λία προγράμματα πρόληψης και σχεδιάζει τέτοια προγράμμα
τα.

ε. διατύπωνε: τη γ·νωμη τον. υστέρα απο πρόσκληση η αυ- 
τεππνγέλτως. για τη εκοπιμότητα και αποτελεεματικότητα 
μέτρων πρόληψης που προγραμματίζονται.

ετ. ενλλέγ'ει ετατιετικά και ερευνητικά δεδομένα που α- 
·. αεέροντα: στην εγκληματικότητα.

ζ. διεξάγει ή αναΨέτε: έρευνες εμετικές με την πρόληψη, 
η. πραγματοποιεί ενημερωτικά ή εκπαιοευτικα προγρακ- 

ματα ετον τομέα της πρόληψης.
ψ. ευνεεγάζετα: με οιεόνείς οργανιεμούς και συμβούλια 

πρόληψης που λειτουργ'οΰν ετο εξωτερικό ή το εσωτερικό.

Λρψρο 2.

1. Μ έλη του Σ .Π .Ε . είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο ο
ποίο; προεδεεΰει. ο ειεαγγε/.ε-ς του Λρειου Πέτρου, ο προ:· 

ετατιετικης υπη.ριυιυ* λχ. ν ·-··’>·"
και εωςςο

ής δημόειας αεςά/ 
υά ένας εκπρόεωπος 
οντει: κατά τον Κα

Κοίνοτττων Ελλαοας. τον τ ε - 
Νομικού Τμήματος των Π  X- 

νεπ’ετημίων ΛΨη/ών. Η εεαλονικης και Ηρακης. της Συ

. - . ΰ(. · .Υ.Τ τ u T . : f ; Z l 7 \

ρ Ζ ' λ ' .7  7 ’ */.<0ν ν - ο ν έ τ - ω ν
ivτ ή ς  er. μ 07·.7Γ 7 Ζ Ζ 7 , \

α νά  ίν  α ς ι ν . ~ ζ ί ~ ω ~  ο ς
ιζ ο ν τ α :  κ α τ ά  τον Κ α '
Έ ν ω σ η ς Λ ή μ ω ν  /. .7:
V'.y.OV £7Γ*.ττ /,ν .ω ν  του

ντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων του 
Κράτους, της Ο .Λ .Μ .Ε . .  της Δ . Ο . Β . .  της Ε .Φ .Έ .Ε . . 
της Ε.Σ.Ε.Ε., της Ελληνικής- Εταίρο-ας Π οινι/.-νέ Δι
καίου. της Ελληνικής Ε·γκλη,ματολο*;:κής Εταιρίας, του 
ευΛΛογου ελλήνων ψυχολόγων. του ευλλόγου κοινωνικών

υ συλ-/ £ ν ρ γ ώ ν ,  t o 'j 7 j a X c * ;o j  εττ:μελτ,ι:ών α ν η λ ίτ,ων.
/λ γ·ο:j ελλήνων κοινωνιολόγων /.αι ττ; ; Γ .Σ .Κ.Ε

0 : ε·/.~:07ωτθ': ττοοτείνοντα: α-ό ':ον οικείο COCÍ

.ον τα: με τ-ειετή Ψητεία.
2 Το ΣΜΊ.Ιλ  7νγ*/.ροτειτ;κ·. μ ε α: το-j

Δ; /. 7. ι ο ε ύ ν η ς  π ο υ ο τ .Λ Ο Τ '.ε ύ ΐτ α ί 7TT.V Ιοcr/j.zpí ί α  7

τ α ς  ε ν η λ :-
7θν  o r/.ε

7JV70V*.7'J.Ó , _
t/.SArf.

70’j :
3 .  Τ ο

νηεεως.
Σε περίπτωση που δεν υποδειχτούν εκπρόσωποι μέσα σε 

ένα μήνα από την έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού προς 
ορέα. το Συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά

τα·. τε αζαρτ'.α 07αν ε:να : ::α ρ;
Troj 70 τ^γκροτούν. 0 ; α .̂ος α ί

α·. με αττόλοτη 7λε»ο φτ,ψ,ια 7cov

α με 7Τ4ν ημε^ήαια ε:αταir, ί
:κως τε μ».α ή τ:ερ:7707ερες τ

οοντων υ.ελων.
i. T¿ Σ .1Ι.Ε .

οριαεεις εκπροσώπους περιφερειακών η τοπικών συμοουλιων 
πρόληψης εγκληματικότητας, καλώς και πρόσωπα των ο-

βοηψ-ούν ουσιαστικά ετη συζήτηση των εμετικών ψεμάτων.
Γι. Ίο Σ.ΓΙ.Ε . συνεδριάζει τακτικά δυο ςορές το έτος και 

εκτάκτως ύστερα από προεκληεη· του προέδρου του ή ύετε- 
ρα υπό αίτηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΆρΨρο 3.

1. Στο Σ .Π .Ε . λειτουργεί πενταμελής Εκτελεετική Επι
τροπή που αποτελείται από το διευΨυντή ποινικών και σω
φρονιστικών υπο-υεσεοον *ου 1 πουρ ρ—ιου Δ.καιο^υ^ η-»· - - νΐευ— 
Ψυντή δημόειας ασφάλειας του Υπουργείου Δημόειας Τά
ξη ς  και τρία μέλη που ορίζει το Σ .Π .Ε . από μέλη ή μη μέλη 
του. II Ψητεία των μελών της Εκτελεετικής Επιτροπής εί
ναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης. Τα μέλη της Εκτελε
στικής Επιτσοπής εκ/.εγουν το - πρόεδρό της ετην πρώτη 
της ευνεδρίαεη που ευγκαλειτα: από τον πρόεδρο του Σ .Π .Ε . 
Ο πρόεδρος της Εκτελεετικής Επιτροπής συμμετέχει μ: δι
καίωμα Ίήυο. στις συνεδριάσεις του Σ .Π .Ε ..

2. Η Εκτελεστική Επιτροπή ευνέρμεται τουλάχιστο μία 
ςορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του -προέδρου της, ο 
οποίος και ορίζει τα Ψέματα της ημερήσιας διάταξης. Για 
την απαρτία της Εκτελεετικής Επιτροπής απαιτείται η πα
ρουσία τριών μελών.

3. Η Εκτελεετική Επιτροπή: α) υποβάλλει δύο φορές το 
έτος στο Σ .Π .Ε . σχέδιο δραστηριοτήτων και ληπτέων μέτρων.
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-ήν ' •jdbfe.jr, γ α ' .-xa?«»*?* εκδί/.αση σε -άλλο -δικαστήριο 
ισύβαθμο κα; ομοειοες προς εκείνο το οποίο εξέδωσε -την α
πόφαση , που. Λν αερύθηρ·.«»).

‘ ,16: Στην παρογραφο 2 του άρθρου 565 του Κώδικα Π ο- 
λιτιΖης' Δικονομίας προστίθεται το εξής εδάφιο:

«Αναστολή εκτέλεσης δε συγχωρείται « ·ς  διάφορες που 
π«ρολαμβάνοντore στο «ρθρο 910 του Κ .  Π ολ. Δ.».

-17. jOt παράγραφοι 1 ¿ως 14 * »  13 ίοχύουν * * ι  για υπο- 
·3έσϊ:ς που είναι εκκρεμείς ή γ:ζ τις οποίες δεν έχε: κινηθεί 
ακόμη ποινική δίωξη. Ο: παράγραφο·. 15 /.α·. 16 εφαρμόζο- 
ντζ; και στις υποθέσεις που είναι εκκρεμείς στον Αρε’ο 
ΙΙάγο.

'Αρθρο 6.

1. Τα ποφακάτω πρόσωπα έχουν τψ  υποχρέωση να υποβά
λουν. -/.ατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7, δήλωση της περιου
σιακής τους κατάστασης, καθώς jwtt της περιουσιακής κατά
στασης του συζύγου ή των ανήλικων τέκνων τους, μέσα σε 
ενενήντα ημέρες acó -την ορκωμοσία ή την ανάληψη των κα
θηκόντων τους:

α. Ο Πρωθυπουργός.

β. Ü4 αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων.

γ. Οι υπουργοί και υφυπουργοί.

δ, Ο ι βουλευτές.

ε. Οι: γενικοί και ειδικοί γραμματείς υπουργείων.

στ.ν Ο: υπάλληλο·: ή σύμβουλοί των ειδικών θέσεων και οι
κάδε είδους μετακλητοί υπάλληλοι, ο: οποίοι διορίζονται με 
πράξη μονομελούς ή συλλογικού κυβερνητικού οργάνου, εφ’ 
.ιΟν -εχόυν σύμφωνα με το νόμο αποφασιστικές αρμοδιότητες ή 
διαχειριστική εξουσία.

ζ. Οι δήμαρχοι και όσοι κατέχουν Δέση μονομελούς οργά
νου διοίκησης νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου (πλην των 
κοινοτήτωνj , ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου του 
κατά το άρθρο 1 ras. 6 του ν. 1266/1982 δημόσιου 
τομέα, ο: οποίοι δεν εντάσσονται στην υπαλληλική ιε
ραρχία του νομικού προσώπου, οποιοδήποτε τίτλο και αν φε- 
ρδυν (όπως διοικητές, υποδιοικητές, γενικοί διευθυντές. οι- 
ευθύνοντες ή εντεταλμένο: σύμβουλοι), περιλαμβανομένων και 
των προβληματικών επιχειρήσεων.

η. -Τα μέλη διοικητικού συμβουλίου και γενικώς συλλογι
κού οργάνου διοίκησης νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου 
(πλην των. οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης) ή νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαύου του δημόσιου τομέα, εφ" όσον έ
χουν διρρισθεί με πράξη κυβερνητικού οργάνου ή ο διορισμός 
ή η εκλογή τρυς εξχρτάται -από τη βούληση κυβερνητικού 
οργάνου ή προσώπου που εκφράζει κυβερνητική βούληση, 
όπως επίσης Οι οϋρόεδρο: και τα μέλη των επιτροπών προμη
θειών όλων εν γόνοι των κρατικών υπηρεσιών και νομικών 
προσώποάν. οργανισμών και ανώνυμων εταιριών του δημόσιου 
τομέα, συμΛσερίλαμ.δανομένων και των ενόπλων δυνάμεων. s e ’ 
όσον πρόκειται γ*α προμήθειες ποσού άνω των είκοσι εκατομ
μυρίων δραχμών.

. . Οε .·3ΜΒφερ<μεν«« στην παράγραφο 1 επαναλαμβάνουν τη
δήλωση κάθε Απρίλιο εφ' όσον διατηρούν την ιδιότητά τους 
καί ε’π! τρία έτη μετά την απώλεια της ιδιότητας αυτής.

.3 . .Μέσα σε ενενήντα ημέρες από τη δημοσίευση του πα
ρόντος έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν, κατά τα οριζό
μενα στο áp-Spo 7. δηλώσεις της περιουσιακής τους κατά
στασης. καθώς και της περιουσιακής κατάστασης του συζύγου 
•και των ανή'κικων τέκνων τους, όσο: μετά την 21 η Απριλίου 
1967 - διορίστηκαν και υπηρέτησαν ε ξ : μήνες τουλάχιστο σε

νου με πράςη μονομελούς ή συλλογικού κυβερνητικού οργά
νου. εφ' οσον άσκησαν σύμφωνα με το νόμο αποφασιστικές αρ
μοδιότητες ή διαχειριστική εξουσία, γ ) δημάρχου ή μονο
μελούς οργάνου διοίκηση", νομικού, προσώπου δημόσιου δικαίου 
(πλην των κοινοτήτων/ ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
του κατά το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256 /1 9 8 2 ! δημόσιου 
τομέα, που .δεν .εντάσσονται .στην υπαλληλική ιεραρχία του 
νομικού προσώπου, οποιοδήποτε τίτλο και αν φέρουν (όπως 
διοικητές, υποδιοικητές, γενικοί διευθυντές, διευθύνοντες ή 
εντεταλμένοι σύμβουλοι), καθώ ς και όσοι..υπηρετούν κατά τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου στις παραπάνω- θέσεις ή στις 
θέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο η' της παρ. 1.

4. Αν υποβληθεί αιτιολογημένη αναφορά οποιοσδήποτε πο
λίτη μέσα σε προθεσμία πέντε ε-ών από τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού, ο αρμόδιος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
έχε: την υποχρέωση να καλέσει κάθε πρόσωπο που είχε μετά 
την 21ή Απριλίου 1967 επί έξι μήνες τουλάχιστο, μια από 
τις ιδ'ότητες του στοιχ. η’ της παραγράφου 1, να υποβάλει 
δήλωση μέσα σε δύο μήνες από την έγγραφη πρόσκλησή του 
Μέσα στην πενταετή αυτή προθεσμία ο εισαγγελέας μπορεί 
και αυτεπαγγέλτως να /.αλέσει τα παραπάνω πρόσωπα να υπο
βάλουν δήλωση.

5. Ελεγχόμενοι, κατά την έννοια που παρόντος νόμου, εί
ναι τα πσόσωπα που -αναοεροντα: στις παραγράφους 1,3 και
4.

'■Αρθρο 7.

1. Η δήλωση περιουσιακής κατάστασης περιέχει λεπτομε
ρώς τα υφιστάμενα τόσο κατά το .χρόνο ανάληψης των κα
θηκόντων, όσο και κατά το χρόνο υποβολής τής δήλωσης 
περιουσιακά στοιχεία. Ειδικότερα για  τά στοιχεία που απο
κτήθηκα·/ κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα (έστω και 
αν δεν έχε: ακόμη μεταγραφεί ο τίτλος κτήσης των ακινή
των; αναγράφεται ο χρόνος, ο τρόπος κτήσης, καθώς και 
το ποσό και η προέλευση των χρημάτων που διατέθηκαν για 
την απόκτηση αυτή.

2. Δηλώνονται ως περιουσιακά στοιχεία:
α. τα ακίνητα και τα επί των ακινήτων εμπράγματα δι

καιώματα με ακριβή προσδιορισμό της τοποθεσίας τους, του 
είδους χρήσης, καθώς και της συνολικής έκτασης σε μ2 
ν.αθενός. τόσο της ακάλυπτης, όσο και των κ_:σμάτων.

β. “α πλοία κατά το είδος, τη χωρητικότητα και το λιμένα 
νηολόγησης και γενικά θαλάσσια ή εναέρια μεταφορικά μέσα, 
καθώς κα; τα κάθε μορφής και χρήσης αυτοκίνητα οχήματα.

γ. η συμμετοχή με οποιοδήποτε τρόπο ή ιδιότητα σε κάθε 
είδους κερδοσκοπική επιχείρηση.

δ. τα χρεόγραφα και οι καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευ
τήρια ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα,

ϊ. τα εισοδήματα απο κάθε πηγή του προηγουμένου οικο
νομικού έτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται και ο: οικονομικές 
ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στο δηλούντα από τρίτα πρόσωπα 
ρητώς κατονομαζόμενα στη δήλωση.

II δήλωση υπογράφεται και υποβάλλεται απο τον υπόχρεο 
όταν πρόκειται για δικά του περιουσιακά στοιχεία, απο ~ο 
σύζυγο όταν πρόκειται για περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν 
σε αυτόν και από αμφότερους τους συζύγους όταν πρόκειται 
για περιουσιακά στοιχεία των ανήλικων τέκνων "ους.

3 . Κάθ: δήλωτη συντάσσετα: σε ειδικό γραμμογραφημενο 
έντυπο, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με απόφαση 
του Προέδρου της Βουλής. Η απόφαση αυτή μπορεί να ορίσει 
και τα δικαιολογητικά ή άλλα δηλωτικά στοιχεία που επιβαλ- 
λεται να συνοδεύουν τη δήλωση. Το έντυπο χορηγείται δωρεάν 
στ-yjç υπόχρεους από τη γραμματεία του κατά το άρθρο 8 α: -



ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

____________________________ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ__________________ Αρ. Φύλλου 19
9 Φεβρουάριου 1999

ΝΟΜΟΣ ΥΠΆΡΙΘ. 2683
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Δι

οικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν .Π Λ Α  και άλ
λες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτι
κών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., 
όπως καταρτίσθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 31 
παρ. 6 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ) του οποίου το 
κείμενο έχει ως εξής:

'ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα

1. Σκοπός του παρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση 
ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που διέπουν την 
πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών 

’διοικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις αρχές της 
αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη 
διασφάλιση της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την 
εργασία τους.

2. Στην πραγματοποίηση του κατά την προηγούμενη 
παράγραφο σκοπού συμβάλλει η λειτουργία της Ανε
ξάρτητης Διοικητικής Αρχής για τις προσλήψεις, της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και του Ινστιτούτου 
Επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Κέντρου Δημό
σιας Διοίκησης.

Άρθρο 2
Έκταση εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα υπάγονται οι 
πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών

προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγ
ματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές 
γι αυτούς διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των ορ
γανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται σε εκείνες 
τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα στις οποίες παρα
πέμπουν οι ειδικοί νόμοι που τους διέπουν.

Άρθρο 3
Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου

1. Οποιαδήποτε αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα 
του πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, κατά τον παρόντα 
Κώδικα, ακόμη και αν αναφύεται ως προδικαστικό ζήτημα 
σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται με απόφαση τριμε
λούς Επιτροπής του αρμόδιου για την επίλυση των 
υπαλληλικών διαφορών Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικράτειας.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συ
γκροτείται από τον πρόεδρο του προαναφερόμενου 
Τμήματος και αποτελείται από τον ίδιο ή τον αναπλη
ρωτή του και δύο συμβούλους του ίδιου Τμήματος, από 
τους οποίους ο ένας ορίζεται ως εισηγητής.

3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από ερώτημα 
του δικαστηρίου ή της δημόσιας αρχής, ενώπιον των 
οποίων έχει ανακύψει το σχετικό ζήτημα ή ύστερα από 
σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

4. Η αίτηση του ενδιαφερομένου κοινοποιείται με 
μέριμνα του ίδιου προς την υπηρεσία του και τις τυχόν 
άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τα ερωτήματα 
που υποβάλλονται εκ μέρους δικαστηρίου ή δημόσιας 
αρχής κοινοποιούνται, με μέριμνά τους, στον ενδιαφε
ρόμενο και στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου. Ο 
ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού 
ερωτήματος ή αίτησης.

5. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός είκοσι 
(20) ημερών από τις κατά την παρ. 4 κοινοποιήσεις.
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αης και Αποκέντρωσης, καθορίζονται ο τρόπος τήρησης 
και ενημέρωσης του προσωπικού μητρώου, κύριου και 
βοηθητικού, ο χρόνος περιοδικής καταστροφής των 
εκθέσεων αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων, η 
μετά από αίτηση του υπαλλήλου αφαίρεση στοιχείων, 
καθώς και η σχετική διαδικασία, όπως και κάθε άλλη 
σχετική λεπτομέρεια.

ΜΕΡΟΣ Β'

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ -  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ -  ΚΩΛΥΜΑΤΑ- 
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 24
Πίστη στο Σύνταγμα

Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης του 
Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο 
Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία.

Άρθρο 25
Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών

1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση 
των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των υπηρεσιακών 
του ενεργειών.

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές 
των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί διαταγή, 
την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτελέσει, 
να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να 
εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Η 
διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υ
πάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν.

3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή 
παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει 
και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, 
η οποία προδήλως αντίκειται σε διατάξεις νόμων ή 
κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και 
εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος ή όταν, 
ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που 
προδήλως αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει 
δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και εξαιρετι
κούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος 
οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγ
χρόνως στην προίσταμένη αρχή εκείνου που τον διέ
ταξε. Επί νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, εφό
σον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο 
ή το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά 
υποβάλλεται στον εποπτεύοντα υπουργό. Εάν εκείνος 
που διέταξε είναι ο υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται 
στον πρωθυπουργό.

4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελ- 
λόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προ- 
συπογραφή ή η θεώρησή του, οφείλει να τη διατυπώσει 
εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη. Εάν 
παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται 
ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε.

5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμιδών οφείλουν να 
προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν στην αρ- 
μοδιότητά τους και εκδίδονται με την υπογραφή του 
προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, οφείλουν να δια
τυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν 
παραλείψουν να προσυπογράψουν το έγγραφο, θεω
ρείται ότι το προσυπέγραψαν.

6. Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη 
σύνταξη, με Κάθε μέσο, εγγράφου για θέμα της αρμο-

διότητάς του, εφόσον διαταχθεί αυτό από οποιον- 
δήποτε από τους προϊσταμένους του. Αν διαφωνεί με 
το περιεχόμενο ίου  εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 
του παρόντος.

Άρθρο 26
Εχεμύθεια

1. Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα 
που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες 
διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε 
περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα 
και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων 
λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
του ή επ' ευκαιρία αυτών.

2. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των πολιτών 
να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων.

3. Μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη για θέματα α
πόρρητα επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικείου υπουρ
γού.

Άρθρο 27
Συμπεριφορά υπαλλήλου

1. Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και 
εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται 
άξιος της κοινής εμπιστοσύνης.

2. Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθη
κόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους 
διοικουμένους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπε
ραίωση των υποθέσεών τους.

3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος 
δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε όφελος ή σε 
βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φι
λοσοφικών ή των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων.

Άρθρο 28
Περιουσιακή κατάσταση

1. Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως, 
κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του 
ίδιου, συζύγου και παιδιών του, εφόσον συνοικούν με 
αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη μετα
βολή της. Οι υπάλληλοι, εντός τριών (3) μηνών από 
την τέλεση γάμου, υποχρεούνται να δηλώσουν την 
περιουσιακή κατάσταση των συζύγων τους. Οποια δή
ποτε αγορά κινητών σημαντικής αξίας ή ακινήτων, από 
τον υπάλληλο ή τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου, 
αιτιολογείται υποχρεωτικά με την υποβαλλόμενη δήλω
ση. Αν για την αγορά αυτή ο υπάλληλος επικαλείται 
οικονομική ενίσχυση προσώπων άλλων από τα οριζό
μενα στο πρώτο εδάφιο, οφείλει να δηλώσει και την 
περιουσιακή κατάσταση αυτών.

2. Κάθε δύο (2) χρόνια η αρμόδια υπηρεσία προσω
πικού υποχρεούται να ζητεί από τους υπαλλήλους να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη μεταβολή 
ή μη της περιουσιακής τους κατάστασης. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στις ανωτέρω δηλώσεις αποτε
λούν υποχρεωτικά αντικείμενο επεξεργασίας.

3. Αν η μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης του 
υπαλλήλου είναι δυσανάλογη προς τις αποδοχές και 
την εν γένει οικονομική του κατάσταση, η αρμόδια 
υπηρεσία υποχρεούται να ενεργήσει έρευνα για την 
προέλευση των πόρων του υπαλλήλου. Αν μετά την 
έρευνα ουτή προκόψουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο υ
πάλληλος απέκτησε τους πόρους αυτούς κατά τρόπο 
που συνιστά ποινικό αδίκημα ή πειθαρχικό παράπτωμα,


