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Άρθρο 31 Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή 
1.Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με 
αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει 
την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 
2.Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη 
αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται με 
τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον οικείο 
υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το 
ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο όργανο, από τον 
πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 
3.Δεν επιτρέπεται στον υπάλληλο η κατ’ επάγγελμα άσκηση εμπορίας. 
4.Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ. 
Άρθρο 32 Συμμετοχή σε εταιρείες 
1.Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει στην υπηρεσία του τη συμμετοχή του σε 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου οποιασδήποτε μορφής, εκτός των σωματείων 
και των κοινωφελών ιδρυμάτων. 
2.Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία 
προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να είναι διευθύνων ή 
εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής οποιασδήποτε 
εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει στη διοίκηση 
ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την επιφύλαξη του 
προηγούμενου εδαφίου. Η άδεια χορηγείται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία 
των παραγράφων 1 και 
2του άρθρου 31 του παρόντος. 
3.Απαγορεύεται η απόκτηση από υπάλληλο, σύζυγο του ή ανήλικα τέκνα τους 
μετοχών ανωνύμων εταιρειών που υπάγονται στον ειδικό έλεγχο της υπηρεσίας 
του. Ο υπάλληλος που κατά το διορισμό ο ίδιος ή σύζυγος του ή ανήλικα τέκνα του 
κατέχουν μετοχές ανωνύμων εταιρειών οι οποίες εμπίπτουν στην απαγόρευση του 
προηγούμενου εδαφίου ή τις αποκτά κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, λόγω 
κληρονομιάς, υποχρεούται να υποβάλει σχετική δήλωση στην υπηρεσία του και 



εντός ενός έτους είτε να τις μεταβιβάσει είτε να ζητήσει τη μετακίνηση του σε άλλη 
αρχή της υπηρεσίας του ή τη μετάταξη του σε άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Η μετακίνηση ή μετάταξη είναι υποχρεωτική για την 
υπηρεσία του και διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 και 74 του 
παρόντος. Κατά το διάστημα που μεσολαβεί μέχρι τη μεταβίβαση των μετοχών ή 
την ολοκλήρωση της μετάταξης του, ο υπάλληλος εμπίπτει στο κώλυμα 
συμφέροντος του άρθρου 36 του παρόντος. 
4.Διατηρούνται σε ισχύ ειδικές διατάξεις που αναφέρονται σε νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου της παρ. 
2του παρόντος άρθρου και θεσπίζουν πρόσθετους περιορισμούς για τους 
υπαλλήλους. 
5.Επιτρέπεται η συμμετοχή υπαλλήλων με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα σε 
συνεταιρισμούς ή στη διοίκηση ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης, οι οποίες ελέγχονται από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, τους Ο.Τ.Α. και τις δημόσιες επιχειρήσεις, όταν τούτο προβλέπεται από 
ειδικές διατάξεις. 
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