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 Oι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Kράτους και 1.
υπηρετούν το Λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. 
Τα προσόντα και ο τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.

 Kανένας δεν μπορεί να διοριστεί υπάλληλος σε οργανική θέση που δεν είναι 2.
νομοθετημένη. Εξαιρέσεις μπορεί να προβλέπονται από ειδικό νόμο, για να 
καλυφθούν απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με προσωπικό που 
προσλαμβάνεται για ορισμένη χρονική περίοδο με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

 Oργανικές θέσεις ειδικού Επιστημονικού καθώς και τεχνικού ή βοηθητικού 3.
προσωπικού μπορούν να πληρούνται με προσωπικό που προσλαμβάνεται με 
σχέση ιδιωτικού δικαίου. Nόμος ορίζει τους όρους για την πρόσληψη, καθώς 
και τις ειδικότερες εγγυήσεις τις οποίες έχει το προσωπικό που 
προσλαμβάνεται.

 Oι δημόσιοι υπάλληλοι που κατέχουν οργανικές θέσεις είναι μόνιμοι εφόσον 4.
αυτές οι θέσεις υπάρχουν. Aυτοί εξελίσσονται μισθολογικά σύμφωνα με τους 
όρους του νόμου και, εκτός από τις περιπτώσεις που αποχωρούν λόγω ορίου 
ηλικίας ή παύονται με δικαστική απόφαση, δεν μπορούν να μετατεθούν χωρίς 
γνωμοδότηση ούτε να υποβιβαστούν ή να παυθούν χωρίς απόφαση υπηρεσιακού 
συμβουλίου, που αποτελείται τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα από μόνιμους 
δημόσιους υπαλλήλους.

Kατά των αποφάσεων των συμβουλίων αυτών επιτρέπεται προσφυγή στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως νόμος ορίζει.

 Mε νόμο μπορεί να εξαιρούνται από τη μονιμότητα ανώτατοι διοικητικοί 5.
υπάλληλοι που κατέχουν θέσεις εκτός της υπαλληλικής ιεραρχίας, οι 
διοριζόμενοι απευθείας με βαθμό πρεσβευτικό, οι υπάλληλοι της Προεδρίας 
της ∆ημοκρατίας και των γραφείων του Πρωθυπουργού, των Yπουργών και 
Yφυπουργών.

 Oι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή και στους 6.
υπαλλήλους της Bουλής, οι οποίοι κατά τα λοιπά διέπονται εξ ολοκλήρου από 
τον Kανονισμό της, καθώς και στους υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

 Η πρόσληψη υπαλλήλων στο ∆ημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, **7.
όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 
5, γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και 
αντικειμενικά κριτήρια και υπάγεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής, όπως 
νόμος ορίζει.

Νόμος μπορεί να προβλέπει ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται 
με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές διαδικασίες 
επιλογής προσωπικού για θέσεις το αντικείμενο των οποίων περιβάλλεται από 
ειδικές συνταγματικές εγγυήσεις ή προσιδιάζει σε σχέση εντολής.

 Νόμος ορίζει τους όρους, και τη χρονική διάρκεια των σχέσεων εργασίας **8.
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ιδιωτικού δικαίου στο ∆ημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
καθορίζεται κάθε φορά, για την κάλυψη είτε οργανικών θέσεων και πέραν των 
προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 είτε πρόσκαιρων είτε 
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών κατά το δεύτερο εδάφιο της 
παραγράφου 2. Νόμος ορίζει επίσης τα καθήκοντα που μπορεί να ασκεί το 
προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου. Απαγορεύεται η από το νόμο 
μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο ή η μετατροπή των 
συμβάσεών του σε αορίστου χρόνου. Οι απαγορεύσεις της παραγράφου αυτής 
ισχύουν και ως προς τους απασχολουμένους με σύμβαση έργου.

 . Νόμος ορίζει τα σχετικά με τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες του **9
«Συνηγόρου του Πολίτη» που λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή.


