
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
 
Προοίμιο.   Επειδή η εργασία στον ιδιωτικό τομέα από πρώην κρατικούς 

αξιωματούχους και δημόσιους υπαλλήλους πρέπει να 

αναλαμβάνεται χωρίς να κινδυνεύει το δημόσιο συμφέρον από τη 

χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης, την οποία τα 

πρόσωπα αυτά κατέχουν λόγω της θέσης που είχαν, προς 

όφελος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών 

προσώπων και ενάντια στο κράτος∙ και  

 Επειδή θα πρέπει να επιδιωχθεί η αποτροπή των δημόσιων 

υπαλλήλων ή κρατικών αξιωματούχων από του να ενεργούν για 

προσωπικό συμφέρον και συνεπώς ενάντια στο δημόσιο 

συμφέρον κατά τη διάρκεια της εργοδότησής τους στη δημόσια 

υπηρεσία ή κατά τη διάρκεια της θητείας τους∙ και  

 Επειδή επιβάλλεται η διαφύλαξη της πίστης του κοινού στις 

ευρύτερες κρατικές υπηρεσίες. 

 Γι’ αυτό η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
   
Συνοπτικός 

τίτλος. 

 

 

 1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Ελέγχου της 

Ανάληψης Εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα από Πρώην Κρατικούς 

Αξιωματούχους και Ορισμένους Πρώην Υπαλλήλους του 

Δημοσίου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμος του 2007. 
   
Ερμηνεία. 

 

 

 

 

 2.  Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει 

διαφορετική έννοια:  

 

“ανάληψη εργασίας” σημαίνει την επαγγελματική ενασχόληση ή 

την προσφορά εργασίας, πλήρως ή μερικώς, με αμοιβή ή με 

οποιοδήποτε άλλο αντάλλαγμα, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, 

σε εργοδότη του ιδιωτικού τομέα και δεν περιλαμβάνει την 

ενασχόληση ή την προσφορά εργασίας χωρίς αμοιβή ή χωρίς 

οποιοδήποτε αντάλλαγμα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς∙  
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  “απόφαση” σημαίνει απόφαση της Επιτροπής, όπως αυτή 

καθορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4∙ 
   
  “εργοδότης” ο όρος περιλαμβάνει και αυτοεργοδότηση αιτητή. 
   
  “Επιτροπή” σημαίνει την ανεξάρτητη ειδική επιτροπή που 

καθιδρύεται με βάση το άρθρο 3 για την άσκηση των 

αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από το άρθρο 4∙  
   
  “κρατικός αξιωματούχος” σημαίνει υπουργό ή πρόεδρο 

διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 

ή επίτροπο ή ρυθμιστή που διορίζεται με βάση νόμο ή 

Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου∙  
   
  “περιορισμός ή όρος” σημαίνει τους περιορισμούς ή όρους που 

προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 4∙ και 
   
  “υπάλληλος του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα” 

σημαίνει το γενικό διευθυντή υπουργείου ή το διευθυντή 

τμήματος ή το γενικό διευθυντή ή το διευθυντή τμήματος 

νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 
   

Ίδρυση 

ανεξάρτητης 

ειδικής 

επιτροπής. 

 

 

 3. - (1)  Ιδρύεται ανεξάρτητη ειδική επιτροπή, που θα καλείται «η 

Επιτροπή», τα μέλη της οποίας ανήκουν στο Γραφείο του Γενικού 

Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων 

που προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος Νόμου.  Η    

Επιτροπή απαρτίζεται από τους τρεις αρχαιότερους Εισαγγελείς.  

Καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής ασκεί ο πρεσβύτερος των 

τριών Εισαγγελέων. 
   
  (2) Ο πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής δεν τυγχάνουν 

αποζημίωσης.  
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Αρμοδιότητες.  4. - (1) Η Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις που υποβάλλονται σε 

αυτή, δυνάμει του άρθρου 5, από πρώην κρατικούς 

αξιωματούχους ή υπαλλήλους του δημοσίου και του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα και εντός τριών μηνών από την υποβολή της εν 

λόγω αίτησης, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, αποφασίζει 

κατά πόσο ο αιτητής μπορεί ή όχι να αναλάβει την εργασία στον 

ιδιωτικό τομέα στην οποία αφορά η αίτηση, με ή χωρίς 

περιορισμούς ή όρους:  

 Νοείται ότι απαγορεύεται η ανάληψη εργασίας μόνο για την 

περίοδο των δύο ετών από την ημέρα αποχώρησης ή 

αφυπηρέτησης του αιτητή. 
   
  (2) Η Επιτροπή, κατά την εξέταση της αίτησης προσώπου για 

ανάληψη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, λαμβάνει υπόψη τα 

ακόλουθα: 
   
  (α) Τις συναλλαγές που ο αιτητής δυνατό να είχε, στα 

πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων του κατά τα 

τελευταία δύο έτη της εργασίας του, με το μελλοντικό 

εργοδότη του∙ 
   
  (β) τις συναλλαγές που ο αιτητής δυνατό να είχε καθ’ 

οιονδήποτε χρόνο της εργοδότησής του, στα πλαίσια 

της άσκησης των καθηκόντων του επί συνεχούς ή 

επαναλαμβανόμενης βάσης, με το μελλοντικό εργοδότη 

του∙ 
   
  (γ) το ενδεχόμενο ο αιτητής να είχε κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του πρόσβαση σε ευαίσθητες εμπορικές ή 

άλλες πληροφορίες που αφορούσαν τους ανταγωνιστές 

του μελλοντικού εργοδότη του∙ 
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  (δ) το ενδεχόμενο ο αιτητής να είχε κατά τα τελευταία δύο 

έτη της εργασίας του συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων 

ή την παροχή συμβουλής, που ήταν προς όφελος του 

μελλοντικού του εργοδότη, η οποία μπορεί να εκληφθεί 

ως ανταμοιβή∙  
   
  (ε) το ενδεχόμενο ο αιτητής να είχε κατά τα τελευταία δύο 

έτη της εργασίας του συμμετοχή στη χάραξη πολιτικής 

που δεν έχει ανακοινωθεί, η γνώση της οποίας μπορεί 

να αποβεί προς όφελος του μελλοντικού του εργοδότη. 
   
  (3) Η Επιτροπή, αφού λάβει υπόψη όλα τα πιο πάνω, σε 

συνάρτηση με τη φύση και τα καθήκοντα της εργασίας που το 

πρόσωπο προτίθεται να αναλάβει στον ιδιωτικό τομέα, ετοιμάζει 

εμπεριστατωμένη και αιτιολογημένη απόφαση με την οποία 

δύναται: 
   
  (α) να επιτρέπει την άνευ όρων ανάληψη εργασίας σε 

συγκεκριμένο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα από τον 

αιτητή∙ 
   
  (β) να επιτρέπει την ανάληψη εργασίας, με περιορισμούς ή 

όρους, στο συγκεκριμένο εργοδότη του ιδιωτικού τομέα 

ως ακολούθως:  
  (i) Να επιβάλλει περιορισμούς ή όρους ως προς τη 

φύση των καθηκόντων που το πρόσωπο δύναται 

να ασκεί στα πλαίσια της ανάληψης εργασίας σε 

συγκεκριμένο εργοδότη.  
  (ii) Nα επιβάλλει περιορισμούς ή όρους ως προς το 

χρόνο ανάληψης της εργασίας σε συγκεκριμένο 

εργοδότη. 
   
  (4) Η Επιτροπή, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, 

δύναται να ζητά πληροφορίες από το τμήμα της δημόσιας 
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υπηρεσίας ή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου στο οποίο 

υπηρέτησε ο αιτητής και το οποίο δύναται να κατέχει 

πληροφορίες αναφορικά με συμβατικές, ρυθμιστικές ή άλλες 

σχέσεις που το τμήμα διατηρούσε με το μελλοντικό εργοδότη του 

αιτητή. 
   
  (5) Η Επιτροπή κοινοποιεί την απόφασή της στον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας και 

στον αιτητή. 
   
Υποβολή 

αιτήσεων. 
 5. - (1) Κάθε πρόσωπο που έχει υπηρετήσει ως κρατικός 

αξιωματούχος ή ως υπάλληλος του δημοσίου και του ευρύτερου 

δημοσίου τομέα και έχει με οποιοδήποτε τρόπο αφυπηρετήσει ή 

τερματίσει την υπηρεσία ή τη θητεία του υποχρεούται να 

υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή για την πρόθεσή του να 

αναλάβει οποιαδήποτε εργασία σε συγκεκριμένο εργοδότη στον 

ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο ετών από την ημερομηνία 

αφυπηρέτησης ή τερματισμού της υπηρεσίας ή της θητείας του: 
   
   Νοείται ότι η ως άνω αίτηση υποβάλλεται τόσο για την 

ανάληψη εργασίας για πρώτη φορά όσο και για οποιαδήποτε 

επόμενη ανάληψη εργασίας εντός των προαναφερθέντων δύο 

ετών.  
   
  (2) Ο αιτητής, κατά την υποβολή της αίτησής του, υποβάλλει 

στοιχεία αναφορικά με τα ακόλουθα:  
   
  (α) Το όνομα του εργοδότη από τον οποίο προτίθεται να 

εργοδοτηθεί∙ 
   
  (β) πλήρεις λεπτομέρειες για το είδος της εργασίας που 

προτίθεται να αναλάβει. 
   
  (γ)   τους όρους εργοδότησής του. 
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  (δ) πλήρεις λεπτομέρειες των συναλλαγών που έγιναν 

κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του στο δημόσιο 

τομέα.  
   
  (3) Ο αιτητής, μέχρι να κοινοποιηθεί η απόφαση της 

Επιτροπής, δε δικαιούται να αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό 

τομέα.   
   
  (4) Από τη στιγμή που κοινοποιείται η απόφαση στον αιτητή, 

αυτός οφείλει να συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε 

περιορισμούς ή όρους περιλαμβάνονται σε αυτήν.  
   
Εχεμύθεια.  6. - (1) Όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται στην Επιτροπή 

εξετάζονται με πλήρη εχεμύθεια. 
   
   (2)  Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής ή σε 

μέλος του προσωπικού της που έχει πρόσβαση στις αιτήσεις 

που υποβάλλονται σε αυτή να παρέχει, να κοινοποιεί και να 

αποκαλύπτει σε τρίτους ή να χρησιμοποιεί προς ίδιον όφελος 

οποιεσδήποτε πληροφορίες περιέρχονται σε γνώση του και οι 

οποίες αφορούν οποιαδήποτε αίτηση, είτε κατά τη διάρκεια της 

θητείας του ως μέλους της Επιτροπής ή της εργοδότησής του 

στο προσωπικό της Επιτροπής είτε μετά τον τερματισμό της. 
   
Ποινικά 

αδικήματα. 
 7. - (1) Πρόσωπο που παραλείπει να υποβάλει αίτηση στην 

Επιτροπή, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 5, είναι ένοχο 

αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε 

χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες 

Κύπρου (Λ.Κ.5.000) ή σε φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή και στις δύο 

αυτές ποινές. 
   
  (2)  Πρόσωπο που κατά την υποβολή στοιχείων,  σύμφωνα 

με το εδάφιο (2) του άρθρου 5, εν γνώσει του υποβάλλει ψευδή 
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ή ανακριβή στοιχεία είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.10.000) ή σε 

φυλάκιση μέχρι δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. 
   
 

 

 

 

 

 

 

 (3) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (3) 

και (4) του άρθρου 5 είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση 

καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.10.000) ή σε 

ποινή φυλάκισης μέχρι δύο έτη ή και στις δύο αυτές ποινές. Εάν 

το πρόσωπο συνεχίζει την παραβίαση υπόκειται σε πρόστιμο 

που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.200) 

ημερησίως:  

 
Νοείται ότι πρόσωπο το οποίο αν και δε δικαιούται να 

αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με απόφαση 

της Επιτροπής, αυτό την αναλαμβάνει δε δικαιούται να 

διεκδικήσει το μισθό του για την εργασία που παρείχε στον 

ιδιωτικό τομέα. 
   
  (4) Πρόσωπο που παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 6 

είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, 

υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε 

χιλιάδες λίρες Κύπρου (Λ.Κ.5.000) ή σε ποινή φυλάκισης μέχρι 

ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές. 
   
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

 8. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημέρα 

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 

 

ΕΣ/MΓ 

(23.02.045.2006-pn-kratikous axiomatouchous.vm) 
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