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ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΔΔΑ ΚΒ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

Περίληψη 

Οι κανόνες του Πειθαρχικού Δικαίου σε κάθε οργανωμένη κοινότητα υπηρετούν την 

ανάγκη συμμόρφωσης των μελών της κάθε ομάδας στις υποχρεώσεις τους και 

αποσκοπούν στη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας.  

Στην Ελλάδα, ο χώρος του Πειθαρχικού Δικαίου έχει φτάσει σε υψηλό επίπεδο 

επεξεργασίας και ο νομοθέτης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο Πειθαρχικό Δίκαιο των 

δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό πιστοποιείται όχι μόνο από την έκταση των διατάξεών του, 

οι οποίες καταλαμβάνουν περίπου το ένα τρίτο των ρυθμίσεων του ΥΚ, αλλά και από 

τις αλλεπάλληλες νομοθετικές μεταβολές σε αυτό το πεδίο.  

Κύριος στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η ανάλυση του ισχύοντος 

νομοθετικού πλαισίου στο χώρο του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, 

των υπαλλήλων ΝΠΔΔ και των δημοτικών υπαλλήλων, σε αντιπαράθεση με το 

προϋπάρχον καθεστώς. Επιπροσθέτως, η εργασία επικεντρώνεται στις σημαντικές 

αλλαγές που επέφερε ο Ν.4057/2012 αλλά και στα προβλήματά του. 

Η ανάπτυξη και συγγραφή της πτυχιακής εργασίας στηρίχθηκαν στη μελέτη και 

ανάλυση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών αναφορικά με τη θεωρία του 

Πειθαρχικού Δικαίου, το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο καθώς και με τις αλλαγές που 

έχουν συντελεστεί διαχρονικά στο εν λόγω πεδίο. Πρωτογενείς πηγές αποτέλεσαν οι 

νόμοι, τα διατάγματα, η νομολογία των δικαστηρίων και τα σχετικά συγγράμματα, ενώ 

δευτερογενείς, τα επιστημονικά άρθρα και τα δημοσιεύματα στον τύπο. 

Η εργασία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Ν.4057/2012 βρίσκεται στη σωστή 

κατεύθυνση ορθής απονομής Πειθαρχικού Δικαίου, ωστόσο, μπορούν ακόμα να γίνουν 

βελτιώσεις που θα οδηγήσουν στην περαιτέρω ενίσχυση και αυστηροποίηση του 

μηχανισμού αυτού. Τέλος, παρατίθεται μία σειρά προτάσεων βελτίωσης του νόμου που 

έχουν ως στόχο να γίνει πιο ταχεία και πιο δεσμευτική η πειθαρχική διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά 

Δημόσιος υπάλληλος, διοικητικά μέτρα, ένσταση, κλήση σε απολογία, πειθαρχική 

απόφαση, πειθαρχική διαδικασία, Πειθαρχικό Δίκαιο, πειθαρχικό παράπτωμα, 

πειθαρχικό όργανο, πειθαρχική ποινή, προσφυγή, Ν.3528/2007, Ν.4057/2012.  
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΔΔΑ ΚΒ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ABSTRACT 

In every organized community, the disciplinary rules serve the need of compliance of 

the members of every team with their obligations and aim at the maintenance of order 

and discipline.  

In Greece, the field of Disciplinary Law has reached a momentum and the legislator 

puts particular emphasis on the Disciplinary Law of civil servants. This fact is certified 

not only by the extent of its provisions, which occupy about the one third of Civil 

Service Code regulations, but also by the repeated legislative changes on this field. 

The main goal of this thesis is the study and the analysis of the standing legal 

framework on the field of Disciplinary Law of employees in public sector, public bodies 

and local government, in juxtaposition to the previous status. Besides, the paper is 

focused on the significant changes that the Law 4057/2012 has brought about but also 

on its problems.  

The elaboration and writing of thesis were based on the study and analysis of primary 

and secondary sources in reference to the Disciplinary Theory, the relative legal 

framework as well as the changes taken place diachronically on this area. Primary 

sources constituted the laws, the Decrees, the case-law of courts and the relative books, 

while secondary, the scientific articles and the publications in Press.  

The paper draws to the conclusion that the Law 4057/2012 is in the right course of 

correct Disciplinary Law, however, there can still become improvements that will 

enhance and harshen this mechanism. In the end, is mentioned a chain of improvements 

of the Law 4057/2012, which aim at as becomes more rapid and more binding the 

disciplinary process.   

 

Key Words 

Public servant, administrative measures, objection, call to account, disciplinary 

judgment, disciplinary procedure, Disciplinary Law, disciplinary offence, disciplinary 

body, disciplinary action, appeal, law 3528/2007, law 4057/2012.    
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Εισαγωγή 

Ο δημόσιος υπάλληλος συνδέεται με το Κράτος με μία ειδική έννομη σχέση, η οποία 

τον καθιστά μέρος ενός οργανωμένου συνόλου, το οποίο εκπληρώνει σκοπούς 

δημοσίου συμφέροντος. Η ένταξή αυτή του υπαλλήλου σε ένα τέτοιο σύνολο, 

συνεπάγεται, εκ του νόμου, την εκπλήρωση ιδιαίτερων καθηκόντων, όπως είναι η 

πειθαρχία, η νομιμοφροσύνη, η πολιτική ουδετερότητα κ.λπ.. Για το λόγο αυτό, 

προβλέφθηκε ένα σύστημα κυρώσεων, με σκοπό την εξασφάλιση της τήρησης των 

ειδικών κανόνων που καθορίζουν τους περιορισμούς και τα καθήκοντα των 

υπαλλήλων. Οι σχετικές διατάξεις που θεσπίζονται για τις κυρώσεις στους υπαλλήλους 

αλλά και για τη διαδικασία επιβολής αυτών, αποτελούν το Πειθαρχικό Δίκαιο.  

Η ανάγκη θέσπισης του Πειθαρχικού Δικαίου συνδέεται με την ανάγκη προστασίας του 

εννόμου αγαθού της δημόσιας υπηρεσίας ως φορέα του δημοσίου συμφέροντος. 

Παραβιάζοντας οι υπάλληλοι τις υποχρεώσεις τους πλήττουν, με πράξεις ή παραλείψεις 

τους, τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας. Έτσι, η έννοια της πειθαρχίας 

αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς δημοσίου 

συμφέροντος που υπηρετούν οι δημόσιες υπηρεσίες, ως οργανωμένα σύνολα του 

Κράτους.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων 

υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ (και των δημοτικών υπαλλήλων), μέσα από τις 

διατάξεις και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διασφάλιση της καλής 

λειτουργίας της υπηρεσίας όσο και των δικαιωμάτων των διωκομένων υπαλλήλων. Στο 

πρώτο μέρος, επιχειρείται η περιγραφή της θέσης και του περιεχομένου του 

Πειθαρχικού Δικαίου. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας, τεκμηριώνεται η ανάγκη 

αλλαγής του Πειθαρχικού Δικαίου, η οποία τελικά επήλθε με τις διατάξεις του 

Ν.4057/2012. Στα Κεφάλαιά του επισημαίνονται οι βασικές μεταβολές αλλά και τα 

ερμηνευτικά ζητήματα του νομοθετήματος, τα οποία οδηγούν μετά από επεξεργασία, 

στη διατύπωση προτάσεων βελτίωσής του. Τέλος, ως επίμετρο παρατίθενται τα βασικά 

νομοθετήματα που αφορούν στο πεδίο του Πειθαρχικού Δικαίου, καθώς και ορισμένα 

διαχρονικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αρμοδιότητα του ΓΕΔΔ να ασκεί 

ένσταση κατά πειθαρχικών αποφάσεων.  

Η μεθοδολογική τακτική που ακολουθείται είναι η συγκριτική ανάλυση του 

νομοθετικού πλαισίου, της νομολογίας, των συγγραμμάτων και των επιστημονικών 
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άρθρων και δημοσιευμάτων στον Τύπο σχετικά με το Πειθαρχικό Δίκαιο, προκειμένου 

για την εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την πορεία και το μέλλον αυτού. 

Πρώτο στάδιο αποτέλεσε η αναζήτηση και η συλλογή υλικού από τις βιβλιοθήκες του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, του Παντείου 

Πανεπιστημίου και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Σε συνέχεια της μελέτης του 

υλικού που συγκεντρώθηκε, ακολούθησε η οργάνωση των πληροφοριών και η 

αποτύπωση του γραπτού κειμένου.  
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Μέρος Πρώτο – Εισαγωγή στο Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων 

Υπαλλήλων 

Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καλύπτει τo Πειθαρχικό Δίκαιο των  δημοσίων 

πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΝΠΔΔ αποτυπώνεται στο  

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό 

Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και από άλλες μεταγενέστερες διατάξεις. 

Για τους δημοτικούς υπαλλήλους ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 

143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων», όπως αυτός επίσης τροποποιήθηκε από τον Ν.4057/2012 και από άλλες 

μεταγενέστερες διατάξεις. Για ειδικές κατηγορίες δημοσίων λειτουργών όπως  είναι οι 

ιατροί του ΕΣΥ και οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

ισχύουν οι διατάξεις περί Πειθαρχικού Δικαίου του Ν.3528/2007 όπως ισχύουν, καθώς 

και ειδικές διατάξεις με τις οποίες ορίζονται τα πειθαρχικά τους όργανα
1
.  

1 Βασικές Αρχές Πειθαρχικού Δικαίου 

Πειθαρχικό Δίκαιο καλείται το σύνολο των νομικών κανόνων, με τους οποίους ασκείται 

πειθαρχική εξουσία, για τον προσδιορισμό της πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων 

υπαλλήλων και επιβολής της αρμόζουσας ποινής (Φθενάκης, 2000 σελ. 150). Πρόκειται 

για κανόνες του Διοικητικού Δικαίου, του οποίου γενικός σκοπός είναι η ρύθμιση της 

καλής και σύννομης λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ 

α΄ και β΄ βαθμού. 

Υποκείμενα του Πειθαρχικού Δικαίου του ΥΚ είναι οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί 

υπάλληλοι και οι υπάλληλοι των ΝΠΔΔ που υπάγονται στον ΥΚ. Στις διατάξεις του 

                                                             
1 Αναφορικά με τους ιατρούς του ΕΣΥ, οι ειδικές διατάξεις που ισχύουν είναι εκείνες του 

Ν.2071/1992(ΦΕΚ 123/Α/15-7-1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» όπως 

τροποποιήθηκαν με τον Ν.3418/2005(ΦΕΚ 287/Α/28-11-2005) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας». Όσον 

αφορά στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι ειδικές διατάξεις 

πειθαρχικού δικαίου που τους καλύπτουν είναι εκείνες των Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/30-9-1985) «Δομή 

και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και 

Ν.2517/1997 (ΦΕΚ 160/Α/11-8-1997) «Εκλογή Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις». 
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υπάγεται μετά τις ρυθμίσεις του Ν.4057/12 και το προσωπικό  με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου, του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού.  

Το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί, λοιπόν, τμήμα του 

Διοικητικού Δικαίου και δεν έχει συστηματική αυτοτέλεια από το υπόλοιπο 

Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Αντιθέτως, συνδέεται με αυτό με  άμεση οργανική σχέση 

(Σπηλιωτόπουλος και Χρυσανθάκης, 2007 σελ. 129). Οι κανόνες του περιλαμβάνονται 

στον Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ ως 

Μέρος Ε΄.  

Το Πειθαρχικό Δίκαιο διακρίνεται στο ουσιαστικό ή συστηματικό Πειθαρχικό Δίκαιο, 

που περιλαμβάνει τους κανόνες που καθορίζουν και ρυθμίζουν τα πειθαρχικά 

παραπτώματα και τις πειθαρχικές ποινές και στο διαδικαστικό-τυπικό-δικονομικό 

Πειθαρχικό Δίκαιο που περιλαμβάνει τους κανόνες που καθορίζουν τα όργανα και τη 

διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών κυρώσεων. Ονομάζεται διαδικαστικό Πειθαρχικό 

Δίκαιο διότι, πρώτον, η σχετική διαδικασία δεν εξελίσσεται ενώπιον των δικαστηρίων 

αλλά ενώπιον των πειθαρχικών οργάνων και δεύτερον, το αποτέλεσμα της διαδικασίας 

είναι η έκδοση αποφάσεως, η οποία κατ’ ουσία είναι διοικητική πράξη (Παναγόπουλος, 

2008 σελ. 159). Οι κανόνες και οι αρχές του τυπικού Πειθαρχικού Δικαίου 

εξασφαλίζουν, παράλληλα, και την προστασία του πειθαρχικώς διωκόμενου υπαλλήλου 

από την αυθαίρετη άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας (Καίσαρη, 2013 σελ.36-37).  

Με τις ρυθμίσεις περί πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων, αφενός 

διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της νομιμότητας εκ μέρους των υπαλλήλων κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους και αφετέρου διαμορφώνεται ένα πλαίσιο κανόνων 

που αφορά σε συμπεριφορές τους εντός και εκτός Υπηρεσίας και συνδέονται στενά με 

τις γενικότερες υποχρεώσεις τους αλλά και με το κύρος της υπαλληλικής τους 

ιδιότητας. 

Το Πειθαρχικό Δίκαιο επιτελεί προληπτική και κατασταλτική λειτουργία. Η 

προληπτική λειτουργία συνίσταται στο ότι οι υπάλληλοι γνωρίζουν, εκ των προτέρων, 

το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινείται η δράση τους εντός της 

Υπηρεσίας αλλά και κατά την εξωϋπηρεσιακή τους ζωή, στο μέτρο που η τελευταία 

συνάπτεται με την υπαλληλική τους ιδιότητα. Αντίθετα, ο κατασταλτικός χαρακτήρας 

των πειθαρχικών διατάξεων διαπιστώνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο 

υπάλληλος επιδεικνύει δραστηριότητα ή συμπεριφορά, η οποία θεωρείται από τον 
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πειθαρχικώς προϊστάμενό του ως παράπτωμα. Κατόπιν τούτου, εκκινεί η πειθαρχική 

διαδικασία προκειμένου να εξακριβωθεί η τέλεση του παραπτώματος και να επιβληθεί 

η αρμόζουσα πειθαρχική ποινή (Εισηγητική Έκθεση Ν.4057/2012).  

1.1 Διάκριση Πειθαρχικού και Ποινικού Δικαίου 

Το Πειθαρχικό Δίκαιο, παρόλο που εμφανίζει ομοιότητες με το Ποινικό Δίκαιο, 

διακρίνεται από το τελευταίο ως προς το σκοπό, τη φύση των κυρώσεων και τη 

διαδικασία επιβολής τους (Σπηλιωτόπουλος και Χρυσανθάκης, 2007 σελ. 129-130). 

Αναλυτικότερα, σκοπός του Πειθαρχικού Δικαίου είναι η επιδίωξη της εύρυθμης και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω της 

συμμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων στα καθήκοντά τους, η διασφάλιση της 

νομιμότητας της διοικητικής δράσης και των αρχών του κράτους δικαίου, ενώ σκοπός 

του Ποινικού Δικαίου είναι η διασφάλιση του κοινωνικού συμφέροντος και της ομαλής 

κοινωνικής συμβίωσης μέσω της τήρησης των ποινικών νόμων εκ μέρους των πολιτών 

(Σπηλιωτόπουλος και Χρυσανθάκης, 2007). 

Όσον αφορά στις κυρώσεις που επιβάλλονται στα δύο αυτά είδη Δικαίου, η πειθαρχική 

ποινή αποτελεί διοικητική κύρωση που αναφέρεται αποκλειστικά στην ειδική νομική 

σχέση που συνδέει τον υπάλληλο με το Δημόσιο και επιβάλλεται με διοικητική πράξη, 

ενώ η απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου εκδίδεται με βάση τους κανόνες του 

Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής Δικονομίας. Σε αντίθεση με το Ποινικό Δίκαιο, στο 

οποίο αρμόδια για την επιβολή ποινών είναι τα Δικαστήρια (δικαστική εξουσία), στο 

Πειθαρχικό Δίκαιο, η επιβολή των πειθαρχικών ποινών και των διοικητικών κυρώσεων 

αποτελεί διοικητική αρμοδιότητα των πειθαρχικών οργάνων (εκτελεστική εξουσία). 

Ωστόσο, πέρα από τις πιο πάνω διακριτές διαφορές μεταξύ Ποινικού και Πειθαρχικού 

Δικαίου, υπάρχουν αντίστοιχα και  ομοιότητες. Παρά, λοιπόν, τους διαφορετικούς τους 

σκοπούς, τα δύο πεδία συνδέονται μέσω του κοινού αξιώματος «μη δις επί το αυτό» 

(non bis in idem), σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται να εγκληθεί κανείς για το ίδιο 

παράπτωμα. Με την αρχή αυτή, στο Πειθαρχικό Δίκαιο,  κατοχυρώνεται ο υπάλληλος 

από τον κίνδυνο νέας πειθαρχικής δίωξης για την ίδια πράξη ή παράλειψη (Πικραμένος, 

2013 σελ. 252). 

Κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί πως αρχές και κανόνες του Ποινικού Δικαίου και της 

Ποινικής Δικονομίας εφαρμόζονται ανάλογα και στο Πειθαρχικό Δίκαιο, εφόσον δεν 
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αντίκεινται στις ρυθμίσεις του και συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής 

διαδικασίας. Έτσι, εκτός από την αρχή του non bis idem, ισχύουν, επίσης, το τεκμήριο 

της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου και η αρχή in dubio pro reo (οι αμφιβολίες 

είναι υπέρ του κατηγορουμένου), η ταχεία κίνηση της πειθαρχικής δίωξης, η 

προηγούμενη κλήση σε απολογία και η αρχή της ειδικής και εμπεριστατωμένης 

αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων (Καίσαρη, 2013 σελ.38).  

1.2 Σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης 

Παρόλο που τα σημεία σύγκλισης Πειθαρχικού και Ποινικού Δικαίου είναι αρκετά, οι 

ευθύνες που γεννώνται σε κάθε πεδίο είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες η μία από την 

άλλη. Για μία πράξη ή παράλειψη υπαλλήλου μπορεί να γεννηθεί συγχρόνως 

πειθαρχική και ποινική ευθύνη και να υπάρξει τόσο ποινική καταδίκη όσο και 

πειθαρχική τιμωρία αυτού (Καίσαρη, 2013 σελ. 39). Ο νομοθέτης, στο άρθρο 114 του 

ΥΚ, διακηρύσσει ότι η πειθαρχική διαδικασία είναι ανεξάρτητη από την ποινική δίκη 

(ή άλλη δίκη) και ότι η ποινική δίκη δεν αναστέλλει υποχρεωτικά την πειθαρχική 

διαδικασία. Έτσι, κατοχυρώνεται η δυνατότητα παράλληλης κίνησης και εξέλιξης των 

δύο διαδικασιών. Σύμφωνα με την παρ.3 του ίδιου άρθρου, το πειθαρχικό όργανο 

δεσμεύεται από την κρίση της αμετάκλητης ποινικής απόφασης, μόνο ως προς την 

ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την 

αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος. 

Με το άρθρο 19 του N.4210/13 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» τροποποιήθηκε το 

άρθρο 114 ως εξής: «Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η 

άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα 

οφείλουν εντός είκοσι ημερών μετά την ως άνω ενημέρωσή τους να αποφαίνονται 

αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου». 

Από τα παραπάνω, συνάγεται ότι τόσο ο πειθαρχικός όσο και ο ποινικός δικαστής, θα 

πρέπει, σεβόμενοι τη σχέση και τις ιδιαιτερότητες των δύο πεδίων Δικαίου, να 

στοχεύουν στην όσο το δυνατόν ευσυνείδητη και αμερόληπτη απονομή της 

δικαιοσύνης, με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και 

γενικότερα την ομαλή κοινωνική συμβίωση (Γιαρένη, 2006).  
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2 Πειθαρχικά Παραπτώματα 

2.1 Στοιχεία Πειθαρχικού Παραπτώματος 

Στο άρθρο 106 του Ν.4057/2012 (ΥΚ) προσδιορίζονται τα στοιχεία εκείνα, που 

συγκροτούν το πειθαρχικό παράπτωμα και διευκρινίζεται ότι το πειθαρχικό παράπτωμα 

συντελείται είτε με πράξη είτε με παράλειψη του υπαλλήλου. Τα στοιχεία αυτά είναι:  

 Η πράξη ή η παράλειψη. Το στοιχείο αυτό αποτελεί την «αντικειμενική 

υπόσταση» του πειθαρχικού αδικήματος. 

 Η υπαιτιότητα του υπαλλήλου. Υπαίτια συμπεριφορά, συνισταμένη είτε σε 

ενέργεια ή παράλειψη από πρόθεση (δόλος) καθ’ υπέρβαση των υπηρεσιακών 

καθηκόντων είτε σε έλλειψη της προσήκουσας προσοχής και περίσκεψης 

(αμέλεια) (ΣτΕ 1601/2000,3607-8/1981). Το στοιχείο της υπαιτιότητας αποτελεί 

την «υποκειμενική υπόσταση» του πειθαρχικού αδικήματος. Η υπαιτιότητα 

αίρεται, σε περίπτωση που ο υπάλληλος ενήργησε κάτω από συνθήκες βίας. 

(Σπηλιωτόπουλος και Χρυσανθάκης, 2007 σελ. 133-134)  

 Η δυνατότητα καταλογισμού. Καταλογισμός υπάρχει όταν η πράξη ή η 

παράλειψη εξαρτάται από τη βούληση του υπαλλήλου (ΣτΕ 715/1981). Όταν 

συντρέχουν ψυχικές καταστάσεις που επηρεάζουν τη βούληση (ΣτΕ 123/1972), 

όπως για παράδειγμα, ασθένεια, ανυπαίτια κατάσταση μέθης ή ανυπαίτια 

παραφορά, τότε δεν υπάρχει καταλογισμός.  

2.2 Απαρίθμηση Πειθαρχικών Παραπτωμάτων 

Με το άρθρο 107 απαριθμούνται και προσδιορίζονται αποκλειστικά και περιοριστικά 

τα πειθαρχικά παραπτώματα, η διάπραξη των οποίων επισύρει μία από τις, 

προβλεπόμενες στο νόμο, πειθαρχικές ποινές. Πιο συγκεκριμένα, πειθαρχικά 

παραπτώματα είναι:  

α) πράξεις, με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή   

έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, 

β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις 

που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις, εντολές και  οδηγίες. Το 

υπαλληλικό καθήκον σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή 
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παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του ΥΚ (νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών), 

γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς 

νόμους,  

δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του 

υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής 

αυτών,  

ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός 

υπηρεσίας,  

στ) η παράβαση της αρχής της αμεροληψίας, 

ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία που ενσωμάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη, 

η) η παράβαση της υποχρέωσης της εχεμύθειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

26 του ΥΚ, 

θ) η σοβαρή απείθεια, 

ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,  

ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του ΥΚ (συμπεριφορά υπαλλήλου) 

καθώς και η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων υποθέσεων με παραμέληση 

παλαιότερων, 

ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, 

ιγ) η μη έγκαιρη απάντηση σε  αιτήσεις και αναφορές πολιτών σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις, 

ιδ) η χρησιμοποίηση της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο 

υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων, 

ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση,  
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ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία την οποία διενεργεί 

επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην 

αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, 

ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, 

γραπτώς ή προφορικώς με σκόπιμη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή 

με χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, 

ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη 

διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από  ΑΔΑ, το ΓΕΔΔ και τα ιδιαίτερα  

Σώματα και  Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, 

ιθ) η αδικαιολόγητα μη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη μεροληπτικής έκθεσης 

αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν εξειδικεύονται 

με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων,  

κ)  η  άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, 

κα) η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την 

πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας, 

κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, με αφορμή το χειρισμό 

θεμάτων αρμοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται 

ουσιώδη συμφέροντα των προσώπων αυτών,  

κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος 

το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, 

κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού 

παραπτώματος με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 110 του ΥΚ, 

κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, 

κστ) η απλή απείθεια, 

κζ) η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να 

ελέγχει την τήρησή του, 

κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, 
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κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παρ.4 του 

άρθρου 117 του ΥΚ (ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη 

εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση 

συνεργασίας με τα ΚΕΠ, παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελής ανάρτηση πράξεων που 

προβλέπονται από την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010
2
 και μη εφαρμογή των 

περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας 

διατάξεων), 

λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παρ.2 του άρθρου 130 του 

ΥΚ (η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του μάρτυρα στην ΕΔΕ ή στην πειθαρχική 

ανάκριση χωρίς εύλογη αιτία), 

λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρ.1 του 

άρθρου 144 του ΥΚ (παράλειψη εκτέλεσης πειθαρχικής ποινής), 

λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παρ.4 του άρθρου τρίτου 

του Ν.4057/2012 (η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων 

που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.3861/2010 συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το 

όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση), 

λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα της μη απογραφής του υπαλλήλου εντός της 

οριζόμενης προθεσμίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του 

άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β2/2οικ.21634 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει
3
. 

Πέραν των προαναφερθέντων πειθαρχικών παραπτωμάτων που  αναφέρονται στην 

παρ.1 του άρθρου 107 του ΥΚ, διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που ορίζουν ειδικά 

πειθαρχικά παραπτώματα, όπως οι διατάξεις του άρθρου 129 του Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας (ΚΔΔ), οι οποίες αντικαταστάθηκαν με όμοιες του άρθρου 29 του 

Ν.3900/2010
4
, σύμφωνα με τις οποίες συνιστά ιδιαίτερο  πειθαρχικό παράπτωμα η 

αδικαιολόγητη παράλειψη διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση φακέλου της 

κρινόμενης υπόθεσης στο Δικαστήριο.  

                                                             
2
 Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο 

“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και άλλες διατάξεις». 
3
 Η περ. λγ΄ προστέθηκε με την υποπαρ.2 της παρ.6 άρθρ.25 Ν.4203 (ΦΕΚ Α΄ 235/1-11-2013) 

«Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις». 
4
 Ν.3900/2010 (ΦΕΚ 213/Α/17-12-2010) «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής 

δίκης και άλλες διατάξεις». 
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Περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων: 

 Παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς 

νόμους (ΥΚ άρθρο 107§1 περ.γ΄). Υπάλληλος ιδιοποιήθηκε χρήματα που 

λάμβανε λόγω της υπαλληλικής του ιδιότητας, χρησιμοποιούσε 

διπλοσφραγισμένα ένσημα, κατέστρεφε δημόσια έγγραφα. Για τις πράξεις του 

αυτές, οι οποίες με απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου κρίθηκε ότι συνιστούν 

τα αδικήματα της απιστίας σχετικής με την υπηρεσία και της υπεξαίρεσης στην 

υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση, καταδικάστηκε σε  ποινή φυλάκισης. Με τις 

πράξεις του αυτές υπέπεσε στο πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης 

καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα (ΣτΕ 2556/2006).  

 Αναξιοπρεπής, ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά, εντός ή εκτός 

υπηρεσίας (ΥΚ άρθρο 107§1 περ.ε΄). Υπάλληλος αμφισβήτησε, με ύφος έντονο 

και προκλητικό, το περιεχόμενο των ερωτήσεων του διενεργήσαντα την ΕΔΕ 

και αποχώρησε κατά τη διάρκεια της ένορκης εξέτασής του, χωρίς να 

ολοκληρώσει την κατάθεσή του, ήτοι επέδειξε συμπεριφορά η οποία 

καταδεικνύει την έλλειψη σεβασμού προς το πρόσωπο του διενεργούντα την 

ΕΔΕ αλλά και την πρόθεση να μειώσει το κύρος του (ΔΕΑ 3013/2006). 

 Παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, όπως προσδιορίζεται στην περ.β΄ της 

παρ.1 του άρθρου 107 του ΥΚ. Μη έγκαιρη δήλωση της μεταβολής των 

περιουσιακών στοιχείων των υπαλλήλων (ΣτΕ 488/1990), παρακολούθηση και 

σχολιασμός επίδειξης εργόχειρων συναδέλφου κατά την ώρα της εργασίας (ΣτΕ 

1104/1989), μη έγκαιρη υποβολή δικαιολογητικών ασθενείας (ΣτΕ 2812/2001).  

 

3 Πειθαρχικές Ποινές 

Οι πειθαρχικές ποινές ορίζονται στο άρθρο 109 περιοριστικά και κατά πάγια αρχή, οι 

σχετικές διατάξεις είναι στενώς ερμηνευτέες, μη επιδεχόμενες διασταλτική ερμηνεία 

και εφαρμογή (ΣτΕ 2579/1966). Η επιβολή πειθαρχικής ποινής που δεν προβλέπεται 

στον ΥΚ είναι παράνομη.   

Αναλυτικά, οι πειθαρχικές ποινές είναι:  

 Η έγγραφη επίπληξη, η οποία θίγει μόνο ηθικά τον υπάλληλο. Η προφορική 

επίπληξη από τον προϊστάμενο για τη μη ικανοποιητική άσκηση των 
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καθηκόντων του έχει χαρακτήρα έντονης υπόδειξης και δεν αποτελεί πειθαρχική 

ποινή.  

 Το πρόστιμο έως και τις αποδοχές 12 μηνών. Σύμφωνα με το άρθρο 144§5 ΥΚ, 

το πρόστιμο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά το 

χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης. 

 Η στέρηση του δικαιώματος προαγωγής από ένα έως πέντε έτη. 

 Η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου 

οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα έως πέντε έτη. 

 Η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας 

οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της. 

Σχετικά με τις δύο ποινές που αφορούν στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων 

οργανικών μονάδων και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου τρίτου του 

Ν.4057/2012, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή 

προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον 

οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου 

αποδοχών τεσσάρων μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη 

διαγραφή της κατά το άρθρο 145 ΥΚ.  

 Ο υποβιβασμός έως δύο βαθμούς. 

 Η προσωρινή παύση από τρεις έως δώδεκα μήνες, με πλήρη στέρηση των 

αποδοχών. 

 Η οριστική παύση.  

Το πειθαρχικό όργανο για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής οφείλει να τηρεί την αρχή 

της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία η επιβλητέα ποινή πρέπει να είναι ανάλογη 

της βαρύτητας του παραπτώματος και των ιδιαίτερων συνθηκών τέλεσης του ώστε  να 

αποδίδεται πειθαρχική δικαιοσύνη.  

Επιπρόσθετα, το πειθαρχικό συμβούλιο: 

 Όταν επιβάλλει την πειθαρχική ποινή της στέρησης του δικαιώματος για 

προαγωγή από ένα έως πέντε έτη  ή της στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής 

σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε 

επιπέδου από ένα έως πέντε έτη ή της αφαίρεσης της άσκησης των καθηκόντων 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το 

υπόλοιπό της ή του υποβιβασμού έως δύο βαθμούς ή της προσωρινής παύσης 
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από τρεις έως δώδεκα μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και συντρέχουν 

επιβαρυντικές περιστάσεις, έχει την ευχέρεια να επιβάλλει, σωρευτικώς, 

διοικητική κύρωση από 3.000€ έως 30.000€. 

 Όταν επιβάλλει την πειθαρχική ποινή  της οριστικής παύσης για τα πειθαρχικά 

παραπτώματα: της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς 

όφελος του ιδίου του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή 

ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, που σχετίζονται 

με οικονομικό αντικείμενο, έχει την ευχέρεια να επιβάλλει επιπλέον διοικητική 

κύρωση από 10.000€ έως 100.000€. 

Με τις ρυθμίσεις της παρ.5 του άρθρου 109 τίθεται ως όριο η μικρότερη πειθαρχική 

ποινή που μπορεί να επιβληθεί για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα. Με τον τρόπο αυτό 

περιορίζεται η ευχέρεια του πειθαρχικού οργάνου κατά την επιμέτρηση της ποινής με 

σκοπό την πλήρη διασφάλιση κρίσης που ανταποκρίνεται στη βαρύτητα του 

διαπραχθέντος πειθαρχικού παραπτώματος. 

Δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού για τα παραπτώματα:  

 ● του άρθρου 107§1 περ.α΄ (πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης 

του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία), 

● της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς 

νόμους (άρθρο 107§1 περ.γ΄), 

 ● της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου του 

υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής 

αυτών (άρθρο 107§1 περ.δ΄), 

● της σοβαρής απείθειας (άρθρο 107§1 περ.θ΄), 

● της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών  καθηκόντων πάνω 

από είκοσι δύο εργάσιμες ημέρες συνεχώς, ή τις τριάντα εργάσιμες ημέρες σε διάστημα 

ενός έτους. 
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Δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου για τα παραπτώματα: 

●  της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει 

ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων (άρθρο 107§1 περ.ιδ΄), 

 ● της αδικαιολόγητης άρνησης προσέλευσης για ιατρική εξέταση (άρθρο 107§1 

περ.ιε΄), 

 ● της άμεσης, ή μέσω τρίτου προσώπου, συμμετοχής σε δημοπρασία την οποία 

διενεργεί επιτροπή, μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή 

υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί (άρθρο 107§1 περ.ιστ΄), 

● της άρνησης σύμπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη 

διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από  ΑΔΑ, το ΓΕΔΔ και τα ιδιαίτερα  

Σώματα και  Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου (άρθρο 107§1 περ.ιη΄), 

● της αδικαιολόγητα μη έγκαιρης σύνταξης ή της σύνταξης μεροληπτικής έκθεσης 

αξιολόγησης ή της σύνταξης έκθεσης με κρίσεις ή χαρακτηρισμούς που δεν 

εξειδικεύονται με αναφορά συγκεκριμένων στοιχείων (άρθρο 107§1 περ.ιθ΄), 

 ● της χρησιμοποίησης τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την 

πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας (άρθρο 107§1 περ.κα΄), 

 ● της σύναψης στενών κοινωνικών σχέσεων με πρόσωπα, με αφορμή τον χειρισμό 

θεμάτων αρμοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιμετώπιση των οποίων εξαρτώνται 

ουσιώδη συμφέροντα των προσώπων αυτών (άρθρο 107§1 περ.κβ΄), 

 ● της παράλειψης δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος με την επιφύλαξη 

της παρ.2 του άρθρου 110 του ΥΚ (άρθρο 107§1 περ.κδ΄). 

Για τα λοιπά πειθαρχικά παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική 

ποινή. 

Όσον αφορά στην πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, αυτή μπορεί να επιβληθεί 

στον υπάλληλο και αν α) κατά την προηγούμενη της διάπραξης του παραπτώματος 

πενταετία του είχαν επιβληθεί τρεις τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του 

προστίμου των αποδοχών ενός μηνός ή β) κατά την προηγούμενη της διάπραξης του 
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παραπτώματος τριετία είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη του 

προστίμου των αποδοχών ενός  μηνός. 

Για το προσωπικό του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

που κατέχει οργανικές θέσεις, σε περίπτωση που επιβληθεί αμετάκλητα η πειθαρχική 

ποινή της οριστικής παύσης η καταγγελία της σύμβασης είναι υποχρεωτική. Για το 

προσωπικό αυτό, σπουδαίο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 53 του ΠΔ 410/1988
5
 για την 

καταγγελία της σύμβασης από την υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει η τέλεση κάθε 

πειθαρχικού παραπτώματος. 

Για το προσωπικό ΙΔΑΧ των Δήμων και ΝΠΔΔ αυτών, σπουδαίο λόγο για την 

καταγγελία από την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας μπορεί να αποτελέσει η τέλεση 

κάθε πειθαρχικού παραπτώματος σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3584/2007.   

4 Πειθαρχική Διαδικασία και Πειθαρχικά Όργανα 

Η πειθαρχική διαδικασία περιλαμβάνει τους κανόνες που ρυθμίζουν: 1) τα όργανα που 

είναι αρμόδια για τη δίωξη και την εξακρίβωση της τέλεσης ενός πειθαρχικού 

παραπτώματος, την επιβολή των πειθαρχικών ποινών και την εκτέλεση των 

πειθαρχικών αποφάσεων και 2) τις πράξεις, που είναι αναγκαίες για τις ενέργειες αυτές 

καθώς και τις σχετικές πράξεις του διωκομένου (Σπηλιωτόπουλος και Χρυσανθάκης, 

2007).  

Ο ΥΚ καθορίζει στο άρθρο 116 τα πειθαρχικά όργανα που ασκούν πειθαρχική εξουσία 

επί των υπαλλήλων, ως εξής: οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους,  το ΔΣ ΝΠΔΔ για τους 

υπαλλήλους του νομικού προσώπου, το πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου φορέα, το 

πειθαρχικό συμβούλιο του ΥΔιΜΗΔ για τις περιπτώσεις της παρ.4 του άρθρου 117 του 

ΥΚ, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, ο ΓΕΔΔ, το Διοικητικό Εφετείο και το 

ΣτΕ. 

Τα μονομελή πειθαρχικά όργανα αναφέρονται στο άρθρο 117 ως «πειθαρχικώς 

προϊστάμενοι» και είναι οι Υπουργοί, οι Ειδικοί και οι Γενικοί Γραμματείς, ο Ελεγκτής 

Νομιμότητας, οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές, ο αρχηγός των ενόπλων 

δυνάμεων και των γενικών επιτελείων, οι αρχηγοί των σωμάτων ασφαλείας και του 

                                                             
5
 (ΦΕΚ 191/Α/30-8-1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας 

που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 
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λιμενικού σώματος, οι διοικητές των μονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάμεων και 

των σωμάτων ασφαλείας, ο διοικητής του Αγίου Όρους, οι προϊστάμενοι των ΑΔΑ, 

κ.λπ.. Αντίστοιχα, στο άρθρο αναφέρονται και οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι των 

υπαλλήλων ΝΠΔΔ.  

Επιπλέον, πειθαρχική εξουσία μπορεί να ασκεί και ο Υπουργός ΔιΜΗΔ: α). στους 

υπαλλήλους του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ για ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους 

πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη διεκπεραίωση των 

υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων που προβλέπονται από την 

παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.3861/2010 και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των 

διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων και β). στους 

υπαλλήλους των ΚΕΠ για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα.  

Οι αρμοδιότητες των πειθαρχικώς προϊσταμένων αναφέρονται στο άρθρο 118 ενώ των 

συλλογικών πειθαρχικών οργάνων (διοικητικά συμβούλια των ΝΠΔΔ και πειθαρχικά 

συμβούλια) στα άρθρα 119, 120 του ΥΚ.  

Η αρμοδιότητα των πειθαρχικώς προϊσταμένων συνίσταται στην εντολή διενέργειας 

προκαταρκτικής εξέτασης και ΕΔΕ, στην έναρξη της πειθαρχικής διαδικασίας με την 

κλήση σε απολογία και την εκδίκαση της υπόθεσης ή την παύση της πειθαρχικής 

δίωξης ή με την παραπομπή στο αμέσως ανώτερο πειθαρχικό όργανο, στην περίπτωση 

που κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη από αυτή που δύναται 

να επιβάλλει. Η διαδικασία αυτή της παραπομπής μπορεί να συνεχιστεί μέχρι τον 

Υπουργό, ο οποίος για τον ίδιο λόγο μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο 

πειθαρχικό συμβούλιο (άρθρο 123 ΥΚ). Κατά τον ΥΚ (άρθρο 118§1), όλοι οι 

πειθαρχικώς προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, 

ενώ μόνο ορισμένοι την ποινή του προστίμου π.χ. ο Υπουργός έως και τις αποδοχές 

τριών μηνών, ο Γενικός Διευθυντής έως και τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών κ.λπ.  

Τα πειθαρχικά συμβούλια μπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Η 

αρμοδιότητά τους περιλαμβάνει την κλήση του διωκόμενου υπαλλήλου σε απολογία 

και την πειθαρχική ανάκριση που μπορεί να χρειάζεται. Στο στάδιο της κύριας 

διαδικασίας, περιλαμβάνεται η συζήτηση και η εκδίκαση της υπόθεσης καθώς και η 

έκδοση της πειθαρχικής απόφασης (Σπηλιωτόπουλος και Χρυσανθάκης, 2007). Το 

πειθαρχικό συμβούλιο ασκεί την αρμοδιότητά του, σε πρώτο βαθμό, μετά από 
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παραπομπή της υπόθεσης σε αυτό και σε δεύτερο βαθμό, μετά από άσκηση ένστασης 

κατά της απόφασης πειθαρχικώς προϊσταμένου (άρθρο 120 ΥΚ).   

 

5 Το στάδιο της προδικασίας 

Η πειθαρχική διαδικασία περιλαμβάνει δύο στάδια ∙ το στάδιο της προδικασίας και το 

στάδιο της εκδίκασης της υπόθεσης. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός 

δύο μηνών από την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε με την έκδοση απόφασης 

μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. Σε 

περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η πειθαρχική 

διαδικασία, επίσης, ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή, πλην της 

περίπτωσης που έχει διαταχθεί πειθαρχική ανάκριση, οπότε οι δύο μήνες γίνονται 

τέσσερις. Η προδικασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:  

i. Την προκαταρκτική εξέταση (άρθρο 125 ΥΚ), δηλαδή την προκαταρκτική 

άτυπη συλλογή και καταγραφή πληροφοριών και στοιχείων για το εξεταζόμενο 

πειθαρχικό παράπτωμα, την οποία διεξάγει ο πειθαρχικώς προϊστάμενος. Επί 

μονομελούς πειθαρχικής δικαιοδοσίας, η διεξαγωγή προανάκρισης δεν είναι 

υποχρεωτική (ΣτΕ 487/1996, 3213/1999, 2043/2002). 

ii. Την ένορκη διοικητική εξέταση (άρθρο 126 ΥΚ), η οποία ενεργείται όταν 

υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις ότι διαπράχθηκε πειθαρχικό 

παράπτωμα. Διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς προϊστάμενο και 

ενεργείται από υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ και πάντως όχι κατώτερου 

βαθμού του ενεχομένου. Εφόσον διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει δίωξη.  

6 Η εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης  

Η εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης εκκινεί με την κλήση του εγκαλούμενου σε 

απολογία (άρθρο 134 ΥΚ και 135), η οποία αποτελεί απαραίτητο στάδιο προκειμένου 

να επιβληθεί πειθαρχική ποινή. Η κλήση σε απολογία είναι βασικό μέσο προστασίας 

του διωκομένου και πρέπει να περιέχει σαφώς και λεπτομερώς τα πραγματικά 

περιστατικά, τα οποία συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού 

παραπτώματος που αποδίδεται στον διωκόμενο και τον νομικό χαρακτηρισμό του ως 

παράπτωμα (ΣτΕ 3136/1980). Η κλήση κοινοποιείται στον διωκόμενο, στον οποίο 
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τάσσεται προθεσμία για την υποβολή της απολογίας (ΥΚ άρθρο 135§2).  Η παράλειψη 

της κλήσης σε απολογία μπορεί να καλυφθεί με την υποβολή εγγράφου απολογίας (ΥΚ 

άρθρο 134§2). Η απολογία είναι κατ’ αρχήν έγγραφη, ωστόσο ενώπιον συλλογικού 

πειθαρχικού οργάνου προβλέπεται και η προφορική συμπληρωματική απολογία. Έχει 

κριθεί ότι η απολογία εντάσσεται στο στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας και δεν έχει 

το χαρακτήρα της αναφοράς προς διοικητική αρχή (ΣτΕ 2187/1969). Επίσης, έχει κριθεί 

ότι η, τυχόν συνταχθείσα σε ανάρμοστο ύφος, απολογία δεν μπορεί να αποτελέσει 

επιβαρυντικό λόγο για την αξιολόγηση της πειθαρχικής ευθύνης του εγκαλούμενου. 

Μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει αντικείμενο νέας πειθαρχικής δίωξης (ΑΣΔΥ 

18/1966,34/1969). 

Όταν η υπόθεση δεν έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο, ο πειθαρχικώς 

προϊστάμενος είναι εκείνος που προβαίνει σε εκτίμηση των αποδείξεων. Εάν πειστεί για 

την ύπαρξη πραγματικών περιστατικών που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του 

πειθαρχικού αδικήματος καθώς και για την ύπαρξη υπαιτιότητας και καταλογισμού 

(ΣτΕ 128,1332/1970), εκδίδει την πειθαρχική απόφαση, με την οποία επιβάλλει, 

σύμφωνα με την κρίση του και την αρμοδιότητά του, την προσήκουσα ποινή (άρθρο 

140 ΥΚ). 

Στην περίπτωση που η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό συμβούλιο, η 

ημερομηνία της πειθαρχικής δίκης ορίζεται από τον Πρόεδρο και κοινοποιείται στον 

διωκόμενο υπάλληλο, ο οποίος δικαιούται είτε να παραστεί αυτοπροσώπως είτε δια ή 

μετά πληρεξουσίου δικηγόρου (άρθρο 136§2 ΥΚ). Στη συνέχεια, το πειθαρχικό 

συμβούλιο ως πειθαρχικός δικαστής, εκτιμά τις αποδείξεις, σχηματίζει άποψη για την 

ύπαρξη ή μη των στοιχείων του παραπτώματος και εκδίδει την πειθαρχική απόφαση 

(άρθρα 139 και 140 ΥΚ).  

 

Πειθαρχική ανάκριση (άρθρο 127 ΥΚ) διεξάγεται υποχρεωτικά εάν το πειθαρχικό 

συμβούλιο, στο οποίο η υπόθεση παραπέμφθηκε, κρίνει ότι η υπόθεση χρειάζεται 

περισσότερη διερεύνηση. Το ΣτΕ έκρινε (ΣτΕ 909/1989) ότι η ανάκριση είναι 

υποχρεωτική κατά τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, ενώ είναι 

προαιρετική ενώπιον του μονομελούς πειθαρχικού οργάνου. Την υποχρέωση αυτή 

καθιερώνει και ο ΥΚ. Κατ’ εξαίρεση, η ανάκριση δεν είναι υποχρεωτική στις 

περιπτώσεις που προβλέπονται στην παρ.1 του εν λόγω άρθρου. Η ανάκριση είναι 
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μυστική. Ο ΥΚ καθορίζει στα άρθρα 128-132 τις ανακριτικές πράξεις
6
 και τον τρόπο 

διενέργειάς τους.  

Όσον αφορά στην πειθαρχική απόφαση, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένα 

στοιχεία που καθορίζει ο ΥΚ (άρθρο 140§2) και πλήρη, ειδική αιτιολογία, η οποία θα 

περιλαμβάνει τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την 

αντικειμενική υπόσταση του παραπτώματος, τα στοιχεία της ενοχής του υπαλλήλου 

καθώς και τον νομικό χαρακτηρισμό (ΣτΕ 1595/1970,3748/1979) (Σπηλιωτόπουλος και 

Χρυσανθάκης, 2007). 

 

6.1 Ένδικα Μέσα 

6.1.1 Ένσταση 

Ένσταση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου χωρεί κατά των αποφάσεων των   

πειθαρχικώς προϊστάμενων, με εξαίρεση εκείνων που έχουν επιβληθεί από τον 

Υπουργό, το Διοικητή του Αγίου Όρους, τον Πρόεδρο ή τον επικεφαλής ΑΔΑ, το 

Διοικητή ή τον Πρόεδρο συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση ΝΠΔΔ και 

των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του ΥΚ (ΔΣ ΝΠΔΔ). 

Σύμφωνα με τροποποίηση του Ν.4152/2012, οι αποφάσεις των πειθαρχικών 

συμβουλίων που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού και της οριστικής 

παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου αλλά σε προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ. 

Επίσης, ένσταση ενώπιον του Πειθαρχικού ή του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου δικαιούνται να ασκήσουν υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου κάθε 

πειθαρχικώς προϊστάμενος, ο Πρόεδρος του ΔΣ ΝΠΔΔ, ο Υπουργός, καθώς και ο 

ΓΕΔΔ. 

Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι ημερών από την 

κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης ή την πλήρη γνώση αυτής από τον  υπάλληλο ή 

από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση.  

Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την 

εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης. Το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει 

                                                             
6
 Οι ανακριτικές πράξεις είναι οι εξής: αυτοψία, αυτοψία εγγράφων, εξέταση μαρτύρων, 

πραγματογνωμοσύνη, εξέταση διωκομένου. 
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την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος εκτός εάν με αυτήν έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής 

παύσης ή του υποβιβασμού. 

Τα πειθαρχικά συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο , όταν κρίνουν 

επί ένστασης του υπαλλήλου ή υπέρ του, δεν μπορούν να χειροτερεύσουν τη θέση του 

(κανόνας της non reformation in pejus). Όταν κρίνουν ένσταση υπέρ της διοίκησης, δεν 

μπορούν να επιβάλλουν ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε. Όταν ασκούνται 

ενστάσεις τόσο από τον υπάλληλο όσο και υπέρ της Διοίκησης, το συμβούλιο  τις 

κρίνει από κοινού και δεν δεσμεύεται ως προς την ποινή που θα επιβάλλει (άρθρο 

141§5 ΥΚ). 

6.1.2 Προσφυγή 

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά των 

αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου που επιβάλλει τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού ή της οριστικής 

παύσης. 

Δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου έχουν οι μόνιμοι 

υπάλληλοι κατά : 

α) Των πειθαρχικών αποφάσεων του Υπουργού, του Διοικητή του Αγίου Όρους, του 

προέδρου ή του επικεφαλής ΑΔΑ καθώς και του Διοικητή ή του προέδρου συλλογικού 

οργάνου, ο οποίος ασκεί τη διοίκηση ΝΠΔΔ. 

β) Των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν 

οποιαδήποτε ποινή, πλην της έγγραφης επίπληξης και  του προστίμου των αποδοχών 

έως ενός μηνός -οι οποίες δεν προσβάλλονται με προσφυγή- και των ποινών του 

υποβιβασμού και της οριστικής παύσης, οι οποίες προσβάλλονται με προσφυγή 

ενώπιον του ΣτΕ. 

γ) Των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, όταν επιβάλλουν την πειθαρχική 

ποινή του προστίμου αποδοχών ενός έως και τεσσάρων μηνών κατά των οποίων δεν 

ασκήθηκε ένσταση υπέρ της Διοίκησης. 

Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ έχει ο ΓΕΔΔ κατά την αποφάσεων του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές της 
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προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής 

ποινής της οριστικής παύσης.  

Η προσφυγή ασκείται μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση ή την 

πλήρη γνώση της πειθαρχικής απόφασης. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής και η 

άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, με εξαίρεση τις 

πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της οριστικής  παύσης ή του 

υποβιβασμού. 

Το ΣτΕ ή το Διοικητικό Εφετείο όταν κρίνουν επί προσφυγής του υπαλλήλου δεν 

μπορούν να χειροτερεύσουν τη θέση του. 

 

7 Η εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης 

Η τελεσίδικη
7
 πειθαρχική απόφαση έχει τη φύση διοικητικής πράξης, συνεπώς και το 

χαρακτηριστικό της εκτελεστότητας. Η εκτέλεσή της είναι υποχρεωτική για τη 

Διοίκηση (άρθρο 144§1 ΥΚ).  

Σε περίπτωση απόρριψης προσφυγής κατά  απόφασης που επιβάλλει την ποινή της 

οριστικής παύσης, η λύση της υπαλληλικής σχέσης επέρχεται αυτοδικαίως από τη 

δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ. 

Κατά το χρόνο της προσωρινής παύσης ο υπάλληλος απέχει από κάθε υπηρεσία και το 

χρονικό αυτό διάστημα δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. 

Όποιος τιμωρείται με υποβιβασμό δεν κρίνεται για προαγωγή ούτε συμμετέχει στη 

διαδικασία επιλογής προϊσταμένων πριν περάσει, από την ημερομηνία εκτέλεσης της 

πειθαρχικής απόφασης, χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που απαιτείται για 

προαγωγή. 

Η πειθαρχική απόφαση η οποία επιβάλλει πρόστιμο ως ποινή ή χρηματικό ποσό ως 

διοικητική κύρωση εκτελείται από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας που εντέλλεται την 

πληρωμή των αποδοχών του υπαλλήλου.  

                                                             
7
 Η απόφαση γίνεται τελεσίδικη, όταν: α). έχει εκδοθεί από πειθαρχικώς προϊστάμενο και δεν ασκήθηκε 

ένσταση στο πειθαρχικό συμβούλιο μέσα στη νόμιμη προθεσμία ή β). έχει εκδοθεί από το πειθαρχικό 

συμβούλιο, είτε μετά από έγερση πειθαρχικής αγωγής είτε μετά από ένσταση (Σπηλιωτόπουλος και 

Χρυσανθάκης, 2007). 
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Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση το πρόστιμο και το ποσό της διοικητικής κύρωσης 

εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις για την είσπραξη δημοσίων εσόδων. Για την 

καταβολή βαρύνεται αποκλειστικά ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε. Το πρόστιμο 

υπολογίζεται στις αποδοχές του υπαλλήλου κατά το χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθμιας 

πειθαρχικής απόφασης.  

Σε περίπτωση, αντίθετα, που ο διωκόμενος υπάλληλος αθωωθεί αμετάκλητα, περίληψη 

της απόφασης αναρτάται στο διαδίκτυο ή δημοσιοποιείται  με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Τέλος, και σύμφωνα με το άρθρο 145 ΥΚ περί διαγραφής των ποινών, διαγράφονται 

αυτοδικαίως  η ποινή της  επίπληξης μετά τρία έτη, του προστίμου μετά οκτώ έτη και οι 

λοιπές ποινές μετά δέκα έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο 

υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή, εκτός από τις ποινές της οριστικής και 

προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού, οι οποίες ουδέποτε διαγράφονται. Η 

διαγραφή των πειθαρχικών ποινών επέρχεται αυτοδικαίως χωρίς δηλαδή να απαιτείται 

η έκδοση οποιασδήποτε πράξης διαγραφής. Μετά τη συμπλήρωση του χρόνου 

διαγραφής η πειθαρχική ποινή δεν μπορεί να αποτελέσει στοιχείο κρίσης του 

υπαλλήλου. Αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο και τίθεται στο αρχείο της 

Υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του. 
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Μέρος Δεύτερο - Αναγκαιότητα αναμόρφωσης του Πειθαρχικού 

Δικαίου - Οι νέες ρυθμίσεις του Ν.4057/2012 

8 Σύντομη Ιστορική Αναδρομή της Εξέλιξης του Πειθαρχικού 

Δικαίου 

Ο πρώτος Υπαλληλικός Κώδικας που ίσχυσε στην Ελλάδα ήταν ο Ν.1811/1951 «Περί 

Κώδικος Καταστάσεως Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων»
8
. Διαπιστώνει, έτσι, 

κανείς ότι αποτελεί ένα σχετικά νέο κλάδο στην έννομη τάξη της χώρας. Ωστόσο, κάτι 

τέτοιο δε σημαίνει ότι πριν από την ψήφιση του πρώτου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 

(Ν.1811/1951) δεν υπήρχε Πειθαρχικό Δίκαιο δημοσίων υπαλλήλων. Όμως, η μεγάλη 

ανομοιομορφία των ρυθμίσεων μεταξύ Υπουργείων και κλάδων ήταν έντονη 

(Φθενάκης, 2000). Παράλληλα, σημαντικός ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισε και η 

νομολογία του ΣτΕ στη διαμόρφωση κάποιων αρχών που διέπουν ακόμα και σήμερα 

την πειθαρχική διαδικασία
9
.  

Το αναφερόμενο στα πειθαρχικά θέματα μέρος του Ν.1811/1951 αντικαταστάθηκε με 

το ΝΔ 750/1970 (ΦΕΚ 281/Α/21-12-1970) «Περί Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων 

του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» και με το ΝΔ 1112/1972 (ΦΕΚ 23/Α/11-2-1972) «Περί 

αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων τινών του Πειθαρχικού 

Δικαίου των υπαλλήλων του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ κλπ». Τις διατάξεις των 

ανωτέρω νομοθετημάτων κωδικοποίησε το ΒΔ 285/1972 (ΦΕΚ 65/Α/6-5-1972), το 

οποίο και αντικατέστησε εξ ολοκλήρου το Πειθαρχικό Δίκαιο του Ν.1811/1951. Όμως, 

το κωδικοποιητικό αυτό διάταγμα καταργήθηκε με το Ν.417/1976 (ΦΕΚ 214/Α/17-8-

1976), ο οποίος και επανέφερε σε ισχύ κάποια από τα άρθρα του Ν.1811/51. 

(Ναυπλιώτης, 2003) 

Το 1976 εκδόθηκε και το ΠΔ 760 (ΦΕΚ 275/Α/18-10-1976) «Περί κωδικοποιήσεως σε 

ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου των Υπαλλήλων 

του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ». Το διάταγμα αυτό ενσωματώθηκε τελικά στο 

                                                             
8
 Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στην ελληνική νομοθεσία συναντά κανείς ήδη από το 1869 την 

κατάθεση νομοσχεδίου «Περί Δημοσίων Υπαλλήλων», το οποίο όμως δεν ψηφίστηκε. Αργότερα, 

ψηφίστηκε ο Ν.ΑΡΓ΄/12-4-1884 «Περί της Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων», τον οποίο 

διαδέχτηκαν κι άλλοι νόμοι που ρύθμιζαν την κατάσταση των δημοσίων υπαλλήλων. Ωστόσο, 

ολοκληρωμένη ρύθμιση των θεσμών του υπαλληλικού δικαίου, υπήρξε στη χώρα μας μόνο με το  

Ν.ΑΡלΓ΄ (ΦΕΚ 217/26-5-1884) «Περί προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας των δημοσίων λειτουργών», 

ο οποίος ρύθμιζε βασικά πειθαρχικά θέματα. (Ναυπλιώτης, 2003) 
9
 π.χ. η αρχή ότι δεν επιτρέπεται για το ίδιο αδίκημα η επιβολή δύο, συγχρόνως, πειθαρχικών ποινών 

(ΣτΕ 86/1939) κ.λπ.  
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ΠΔ611/1977 (ΦΕΚ 198/Α/15-7-1977) «Υπαλληλικός Κώδιξ», το οποίο έδωσε τέλος 

στις συνεχείς τροποποιήσεις και καταργήσεις των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα 

που είχαν σχηματίσει ένα γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και ασάφειας (Γιαρένη, 2009).  

Ο Κώδικας αυτός ίσχυσε μέχρι το 1999, οπότε και ψηφίστηκε ο Ν.2683 (ΦΕΚ 19/Α/9-

2-1999) «Περί κυρώσεως του Κώδικα καταστάσεως Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις», ο οποίος συμπεριέλαβε το Πειθαρχικό 

Δίκαιο στα άρθρα 106-147.   

Το 2007 ο Ν.3528 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) αντικατέστησε πλήρως τον προγενέστερο 

Κώδικα για τους δημοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ. Αντίστοιχα, 

για τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς υπαλλήλους καταρτίστηκε ο Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 

143/Α/28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων». 

Τέλος, ο πρόσφατος Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» τροποποίησε 

εκτενώς το αντίστοιχο τμήμα του Ν.3528/2007 και του Ν.3584/2007. Έτσι, σήμερα, 

ισχύουν οι Κώδικες των Ν. 3528/2007 και 3584/2007, όπως τροποποιήθηκαν από τον 

Ν.4057/2012 και τελικώς από τους Ν.4111/2013, 4152/2013 και 4210/2013
10

. 

 

9 Αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου 

Ο Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 

Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» αντικατέστησε με το δεύτερο 

άρθρο του ολόκληρο το Ε’ Μέρος του, μέχρι τότε, ισχύοντος ΥΚ, το οποίο περιγράφει 

το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ αλλά 

και των δημοτικών υπαλλήλων.  

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου, ήταν επιβεβλημένη ανάγκη η ριζική 

αναμόρφωση του ΥΚ, στο κομμάτι που αναφέρεται στο Πειθαρχικό Δίκαιο των 

δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν, αποτελεσματικά, φαινόμενα 

διαφθοράς και γενικότερα φαινόμενα παράνομων δραστηριοτήτων και συμπεριφορών 

των υπαλλήλων, τα οποία οδηγούν στην υπονόμευση των αρχών του κράτους δικαίου 

                                                             
10

 Μικρές τροποποιήσεις επέφεραν στο Ν.4057/2012 (πειθαρχικό δίκαιο), ο Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-

5-2013), ο Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) και ο Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). Σε ό,τι 

αφορά  στα διοικητικά μέτρα, τα οποία δεν αποτελούν Πειθαρχικό Δίκαιο αλλά συνδέονται στενά με 

αυτό, επήλθαν τροποποιήσεις στους νόμους 3528 και 3584 του 2007 με τους νόμους 4093/2012 και 

4111/2013. 
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και της νομιμότητας της διοικητικής δράσης. Τέτοια φαινόμενα ήταν οι υπερβολικές 

καθυστερήσεις στη διερεύνηση των πειθαρχικών υποθέσεων, η απουσία ρητής 

πρόβλεψης για κλιμάκωση των πειθαρχικών ποινών, που οδηγούσε στην επιβολή 

ποινών που δεν ανταποκρίνονταν πολλές φορές στο κοινό περί δικαίου αίσθημα και 

τελικά, η ουσιαστική ατιμωρησία των παρανομούντων.  

Κατά κοινή ομολογία, το σύστημα είχε κενά και αδυναμίες, τα οποία εκμεταλλεύονταν 

οι παρανομούντες δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είναι λίγα τα δημοσιογραφικά άρθρα και οι 

δηλώσεις πολιτικών και θεσμικών παραγόντων της χώρας που μιλούν για ασυδοσία, 

ατιμωρησία και αδιαφάνεια στο δημόσιο τομέα αλλά και για την ανάγκη 

αυστηροποίησης του θεσμικού πλαισίου. Η κακώς εννοούμενη «συναδελφική 

αλληλεγγύη», η «προβληματική» σύνθεση των πειθαρχικών συμβουλίων (τρεις από τη 

Διοίκηση και δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων), η μη ορθή απονομή της δικαιοσύνης 

που μεταφραζόταν σε μη επιβολή ποινών ή μη προσηκουσών ποινών σε σχέση με τη 

βαρύτητα των παραπτωμάτων ήταν κάποια από τα προβλήματα και τις παθογένειες του 

Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων που οδήγησαν στην αντικατάσταση 

του ΥΚ, όπως αυτός ίσχυε με το Ν.3528/2007 (και με το Ν.3584/2007 για τους 

δημοτικούς υπαλλήλους), από τον Ν.4057/2012.  

Επιπροσθέτως, η αιτιολόγηση των πειθαρχικών αποφάσεων σε πλείστες περιπτώσεις 

δεν ήταν επαρκής με αποτέλεσμα αυτές να ακυρώνονται από το ΣτΕ ή τα αρμόδια 

διοικητικά δικαστήρια. 

Ενδεικτικοί τίτλοι δημοσιογραφικών άρθρων που σχολιάζουν την προϋπάρχουσα 

κατάσταση : 

 «ΟΜΕΡΤΑ ΝΤΡΟΠΗΣ - Κάλυπταν επί 2,5 χρόνια τον παιδόφιλο καθηγητή» 

(Έθνος, 2012). Το πρωτοβάθμιο και στη συνέχεια το Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο του επέβαλαν την ποινή της εξάμηνης διαθεσιμότητας 

αλλά και αυτή ακόμα δεν εκτελέστηκε εφόσον ο καθηγητής άσκησε έφεση. Η 

μόνη τιμωρία ήταν η αλλαγή περιβάλλοντος. Τότε, ο Πρόεδρος της ΕΛΜΕ 

Πιερίας είχε ζητήσει, μιλώντας στο «Έθνος της Κυριακής» καλύτερη λειτουργία 

από τα πειθαρχικά συμβούλια, με αυστηρότερες ποινές. Ο καθηγητής τέθηκε σε 

αργία μόνο όταν ήρθαν στο φως της δημοσιότητας τα στοιχεία της υπόθεσης και 

υπό το πρίσμα του νέου νόμου για το Πειθαρχικό Δίκαιο.  

 «Δημοσία δαπάνη η ... ατιμωρησία» (Έθνος, 2010), 
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«Ατιμωρησία και γραφειοκρατία μαστίζουν το Δημόσιο» (Έθνος on line, 2011). 

O κ. Λέανδρος Ρακιντζής, ο ΓΕΔΔ, αναφέρει χαρακτηριστικά «...η ατιμωρησία 

των δημοσίων υπαλλήλων σε περιπτώσεις πειθαρχικών και ποινικών 

παραβάσεων έχει απογοητεύσει τους πολίτες και τους έχει αποθαρρύνει να 

προβαίνουν σε καταγγελίες, γιατί πιστεύουν ότι τελικά κανένας δεν θα 

τιμωρηθεί».  

 «Ατιμώρητοι οι 13 εκατομμυριούχοι δημόσιοι υπάλληλοι» (Έθνος, 2012). «Οι 

13 δημόσιοι υπάλληλοι με τις υπέρογκες και αδικαιολόγητες καταθέσεις 

παραμένουν ατιμώρητοι, σύμφωνα με το έγγραφο του ΣΕΕΔΔ, αφού 

εκκρεμούν οι ποινικές διώξεις, ενώ τα πειθαρχικά όργανα του Δημοσίου στις 

περισσότερες περιπτώσεις έχουν επιβάλει μικρές ποινές» τόνιζε τότε στο άρθρο 

του ο δημοσιογράφος.  

 «Δημόσιο: ο παλιός είναι...παραβάτης» (Τα Νέα, 2012).   

«...Δεν είναι λίγες οι φορές, σύμφωνα με επιθεωρητές και πρώην διοικητές του 

ΙΚΑ, κατά τις οποίες οι συνδικαλιστές πιέζουν υπηρεσιακά συμβούλια για πιο 

ευνοϊκή μεταχείριση των παραβατών ή για μη μετάθεση υπαλλήλων.» 

Σύμφωνα με το άρθρο, η διαδικασία επιβολής ποινών συχνά ήταν τόσο 

χρονοβόρα, ώστε όταν επιβαλλόταν ως κύρωση η μείωση αποδοχών, η 

προσωρινή ή οριστική παύση, ο παραβάτης μπορεί να είχε ήδη αποχωρήσει 

από την υπηρεσία ως συνταξιούχος.  

 «Συνήγορος του Πολίτη: Βαριά ασθενής το ελληνικό δημόσιο» (Καθημερινή, 

2013). Η επικεφαλής του Συνηγόρου του Πολίτη, Καλλιόπη Σπανού, 

αναλύοντας τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Αρχής για το έτος 2012, 

τονίζει πως ο ΣτΠ είχε ζητήσει την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε βάρος 

διοικητικών οργάνων και στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν κατέληξε 

πουθενά. Επεσήμανε χαρακτηριστικά «Οι διαδικασίες ατονούν ή δεν 

καταλήγουν σε κάτι συγκεκριμένο». 

Συνεπώς, η ατιμωρησία και η μη επιβολή των προσηκουσών ποινών είναι δύο από τις 

βασικότερες αιτίες που θεμελίωσαν την ανάγκη για αλλαγή του Πειθαρχικού Δικαίου. 

Εξάλλου, κάτι τέτοιο γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο διαβάζοντας τις ετήσιες εκθέσεις του 

ΓΕΔΔ στο κεφάλαιο της πειθαρχικής δικαιοδοσίας του και ειδικότερα της δυνατότητάς 

του να ασκεί ενστάσεις κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των μονομελών και 

συλλογικών οργάνων. 
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Από την αξιολόγηση της αρμοδιότητάς του αυτής, όπως περιγράφεται στις ετήσιες 

εκθέσεις του από το έτος 2004 έως το έτος 2012, όπου με το Ν.4057/12 περιορίστηκε 

δραστικά η αρμοδιότητά του αυτή, προκύπτει η αναγκαιότητα άσκησης ένστασης σε 

μεγάλο αριθμό πειθαρχικών αποφάσεων. 

Οι λόγοι που επέβαλαν την άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων αυτών ήταν 

κυρίως:  

o Η επιβολή υπερβολικά επιεικών ποινών σε σχέση με τη βαρύτητα των 

πειθαρχικών παραπτωμάτων.  

o Η μη ορθή εκτίμηση αποδεικτικών στοιχείων, όπως ΕΔΕ και πορίσματα ή 

εκθέσεις επιθεώρησης και ελέγχου των σωμάτων και υπηρεσιών επιθεώρησης 

και ελέγχου, με τα οποία διαπιστώνεται η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων 

και προτείνεται ο πειθαρχικός έλεγχος υπαλλήλων για ενέργειες ή παραλείψεις 

τους ως εμπλεκόμενων στις εν λόγω υποθέσεις.  

o Η ανεπαρκής αιτιολόγηση, η μη νόμιμη αιτιολόγηση, η παντελής απουσία 

αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων σε αντίθεση με όσα οι κείμενες 

διατάξεις, η πάγια νομολογία του ΣτΕ και των διοικητικών δικαστηρίων, αλλά 

και οι θεμελιώδεις αρχές του Διοικητικού Δικαίου επιτάσσουν.  

o Η εσφαλμένη ερμηνεία νόμου κατά την εκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων.  

Από τις ενστάσεις που άσκησε μέχρι το 2012 ο ΓΕΔΔ, αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής: 

 

 Ένσταση κατά απόφασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης με την οποία δεν επιβλήθηκε σε υπάλληλο 

Δήμου ποινή για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά 

τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, ενώ για το πειθαρχικό 

παράπτωμα της εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπούς ή ανάξιας διαγωγής του 

επιβλήθηκε η ποινή της στέρησης αποδοχών για δύο μήνες. Στον εγκαλούμενο 

ασκήθηκε και ποινική δίωξη για κατοχή και πώληση ναρκωτικών και από 

κοινού, απλή και κατ’ εξακολούθηση, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών για 

ιδία αποκλειστικά χρήση. 

 Ένσταση κατά απόφασης του Πειθαρχικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου του 

Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία επιβλήθηκε σε υπάλληλο η πειθαρχική 

ποινή της προσωρινής παύσης έξι μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών για τα 
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πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος, της αμέλειας και ατελούς 

κατ’ εξακολούθηση, εκπλήρωσης του καθήκοντος και της απιστίας περί τη 

διαχείριση δημοσίων εσόδων και κρατικής περιουσίας. Συγκεκριμένα, η 

εγκαλουμένη κατά την υπηρεσία της στο Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας στο 

εξωτερικό και ιδίως την περίοδο 1-1-2006 έως και το Μάρτιο 2008 που 

διετέλεσε διευθύντρια του εν λόγω Γραφείου, χορήγησε κατ’ επανάληψη 

θεωρήσεις εισόδου και προσωρινά διαβατήρια κατά παράβαση των 

προβλεπομένων από την Κοινή Προξενική Εγκύκλιο και τη σχετική με τα 

προσωρινά διαβατήρια νομοθεσία και συγχρόνως υπέπεσε σε πειθαρχικά 

παραπτώματα σχετικά με την οικονομική διαχείριση της ως άνω Αρχής. 

 Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Οικονομικών, με την οποία επιβλήθηκε σε υπάλληλο ΔΟΥ η πειθαρχική ποινή 

της προσωρινής παύσης έξι μηνών με πλήρη στέρηση αποδοχών, για τα 

πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα 

και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς διαγωγής εντός υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα, ο εγκαλούμενος υπάλληλος ως υπόλογος διαχειριστής του 

Γραφείου Παρακαταθηκών ΔΟΥ από 1-3-1995 έως 22-9-2006 προέβη στην 

έκδοση τριών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και σε εξόφληση των 

χρηματικών εντολών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΠΔ, συνολικού ποσού 

174.964,16€, χωρίς να είναι προσαρτημένο κανένα από τα νόμιμα 

δικαιολογητικά πληρωμής σε Δήμους, στους οποίους ουδέποτε τα απέδωσε, 

αφού τα ιδιοποιήθηκε. 

 Ένσταση κατά απόφασης του Γ΄ Υπηρεσιακού-Πειθαρχικού Συμβουλίου ΟΤΑ 

Νοτίου Αττικής, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή της προσωρινής παύσης έξι  

μηνών με πλήρη στέρηση των αποδοχών σε υπάλληλο Δήμου, η οποία 

παραπέμφθηκε για το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος κατά 

τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους. Συγκεκριμένα, η 

εγκαλούμενη υπάλληλος ήταν υπόλογος – ελέγκτρια εσόδων εξόδων δύο 

όμορων Δήμων και των ΝΠΔΔ αυτών για το χρονικό διάστημα από το 1996 έως 

και το 2001. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με πόρισμα 

Οικονομικού Επιθεωρητή, προέκυψε έλλειμμα από το οποίο ζημιώθηκε το 

ΤΠΔ. Στην εγκαλούμενη καταλογίστηκαν (από κοινού με το συνάδελφό της) 
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συνολικά τα ποσά των 16.045.138,52€ (που αντιστοιχούν σε δύο Δήμους) και 

2.806.996,00€ (για τα ΝΠΔΔ των ανωτέρω Δήμων).  

 Ένσταση κατά απόφασης Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία κηρύχθηκε αθώος υπάλληλος του 

κλάδου ΔΕ Εφοριακών ο οποίος παραπέμφθηκε για τα πειθαρχικά 

παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό ή άλλους ειδικούς 

νόμους, καθώς και της χαρακτηριστικώς ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός 

υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ο εγκαλούμενος υπάλληλος ως ελεγκτής ΔΟΥ κατά 

το χρονικό διάστημα από 12-1-00 έως 18-1-00, με πρόθεση να βλάψει τα 

συμφέροντα του Δημοσίου και να ωφελήσει τρίτο πρόσωπο, με περισσότερες 

της μιας πράξης που τελούν σε αλληλουχία μεταξύ τους και συνιστούν 

εξακολούθηση ενός και του αυτού αδικήματος, κατά παράβαση των διατάξεων 

περί της διαδικασίας και των προϋποθέσεων απαλλαγής από ΦΠΑ, προέβη σε 

πράξεις και παραλείψεις προκειμένου να επιστραφεί παράνομα ΦΠΑ συνολικού 

ποσού 18.317.850 δρχ. σε ιδιωτική επιχείρηση η οποία και εισέπραξε το ως άνω 

ποσό με τη μέθοδο των εικονικών ενδοκοινοτικών παραδόσεων. Περαιτέρω δε, 

δέσμευσε και τις επόμενες επιστροφές, με αποτέλεσμα το Δημόσιο να ζημιωθεί 

συνολικά 110.004.210 δρχ. από επιστροφή ΦΠΑ που δεν υποχρεούτο να 

καταβάλει. 

 Με απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Γενικού Επιτελείου 

Αεροπορίας επιβλήθηκε σε μόνιμο υπάλληλο του κλάδου ΔΕ Οδηγών 

Αυτοκινήτων η πειθαρχική ποινή του προστίμου 50€ επειδή ευρισκόμενος σε 

κατάσταση μέθης χρησιμοποίησε αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης για προσωπική 

χρήση με αποτέλεσμα την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος και την ολοσχερή 

καταστροφή του αυτοκινήτου. Ο υπάλληλος παραπέμφθηκε για τα πειθαρχικά 

παραπτώματα της αμέλειας, της ατελούς εκπλήρωσης του καθήκοντος, καθώς 

και της φθοράς λόγω ασυνήθιστης χρήσης ή εγκατάλειψης ή παράνομης χρήσης 

πράγματος, το οποίο ανήκει στην υπηρεσία. Ο ΓΕΔΔ υπέβαλε ένσταση κατά της 

απόφασης εκτιμώντας την επιβληθείσα ποινή υπερβολικά επιεική και 

δυσανάλογη της βαρύτητας του παραπτώματος. 
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10 Οι βασικές μεταβολές του Ν.4057/2012 

Με το Ν.4057/2012 επιχειρήθηκε η αντιμετώπιση των προβλημάτων απονομής 

πειθαρχικής δικαιοσύνης μέσω, κυρίως, της αυστηροποίησης του συστήματος των 

πειθαρχικών ποινών και της νέας σύνθεσης των πειθαρχικών συμβουλίων. 

Ο ι κύριες μεταβολές που επέφερε ο προαναφερθείς νόμος είναι οι εξής: 

1. Εξαλείφεται η λέξη «ιδίως» στο άρθρο 107§1 του Ν.3528/2007, δηλαδή 

εγκαταλείπεται η μέθοδος του γενικού ορισμού του πειθαρχικού αδικήματος και 

της ενδεικτικής απαρίθμησης ορισμένων εξ’ αυτών και καθιερώνεται, πλέον, 

περιοριστικός και σαφής κατάλογος. Με αυτόν τον τρόπο, ο νομοθέτης επέλεξε 

να ενισχύσει  το θεσμό του κράτους δικαίου και να προστατεύσει τα δικαιώματα 

των υπαλλήλων με απώτερο στόχο την υπηρεσιακή τάξη και ευρυθμία 

(Μαθιουδάκης, 2013). Όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση του νόμου αλλά και 

η σχετική εγκύκλιος
11

, σκοπός του σαφούς προσδιορισμού των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων είναι «ο υπάλληλος να γνωρίζει εκ των προτέρων το νομικό 

πλαίσιο και να αποφεύγει πράξεις ή παραλείψεις πειθαρχικά αποδοκιμαστέες». 

Παράλληλα, όμως, προς την ασφάλεια των υπαλλήλων, μέσω αυτής της 

αλλαγής, ενισχύεται και το δημόσιο συμφέρον. Έτσι, πλέον, στον κατάλογο των 

πειθαρχικών παραπτωμάτων έχουν ενταχθεί α).ως ιδιαίτερο πειθαρχικό 

αδίκημα, η παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, β).τα πειθαρχικά παραπτώματα 

που ανέφερε ενδεικτικά το προϊσχύσαν άρθρο 107 ΥΚ, πολλά από τα οποία 

επαναδιατυπώθηκαν και γ).τα πειθαρχικά αδικήματα που περιλαμβάνονταν στο 

άρθρο 109§2 του Ν.3528/2007 προ της τροποποίησής του. Επίσης, 

προβλέφθηκαν νέα παραπτώματα, σύμφωνα με τη νομολογία (Καίσαρη, 2013).    

2. Θεσπίζεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων
12

. Υπό το καθεστώς του Ν.3528/2007, εκφράσθηκε η άποψη ότι 

ο χρόνος παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων ήταν ιδιαίτερα βραχύς 

(Ψυχογιός, 2008 σελ. 848-9). Λαμβάνοντας υπόψη, όπως φαίνεται, την άποψη 

αυτή ο νεότερος νομοθέτης, διεύρυνε με το άρθρο 112§§1 και 3 ΥΚ το χρόνο 

παραγραφής, προκειμένου, όπως επισημαίνεται και στη σχετική εγκύκλιο, να 

                                                             
11

ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874(ΑΔΑΒ499Χ-ΟΥΗ) «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων». 
12

 Επίσης, εισάγεται ειδική ρύθμιση για τα παραπτώματα με οικονομικό αντικείμενο, σύμφωνα με την 

οποία η παραγραφή αρχίζει όχι από την τέλεση της πράξης, αλλά από το χρόνο που η Υπηρεσία έλαβε 

γνώση του πειθαρχικού παραπτώματος (Σταυρόπουλος, 2013).  
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αντιμετωπίζονται περιπτώσεις μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης λόγω της 

παρόδου  του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος. Πάντως, όσον αφορά στην 

αλλαγή που επέφερε σε αυτό το θέμα ο νόμος, υπάρχει αντίλογος. Για πολλούς, 

οι ισχύοντες, μέχρι τον Ν.4057, χρόνοι παραγραφής ήταν επαρκείς και επιπλέον, 

λειτουργούσαν ως μηχανισμοί επιτάχυνσης της πειθαρχικής δράσης, ακριβώς 

λόγω της «βραχύτητάς» τους (Μαθιουδάκης, 2013). Τέλος, υποστηρίζεται ότι 

με τις νέες, πλέον, διατάξεις, η παραγραφή καταλήγει να έχει περιορισμένη ισχύ 

ως θεσμός άμυνας του διωκομένου, προσεγγίζοντας το παλαιότερο καθεστώς 

που ήθελε τα πειθαρχικά παραπτώματα απαράγραπτα (Ναυπλιώτης, 2003).  

3. Προβλέπονται νέες πειθαρχικές ποινές και μεγαλύτερη κλιμάκωση αυτών. 

Επίσης, θεσπίζεται κατώτατη επιβαλλόμενη ποινή για τα σοβαρότερα 

πειθαρχικά παραπτώματα (§5 άρθρου 109). Όσον αφορά στις νέες πειθαρχικές 

ποινές που προβλέπονται με τον νέο νόμο, αυτές είναι η στέρηση του 

δικαιώματος συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων από ένα έως 

πέντε έτη και η αφαίρεση της άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου. Επιπλέον, 

αυξάνεται το όριο της ποινής του προστίμου στις αποδοχές δώδεκα μηνών και 

το όριο της ποινής του υποβιβασμού, το οποίο μπορεί να φτάσει στους δύο 

βαθμούς. Εγκαταλείπεται ο περιορισμός της επιβολής της ποινής της οριστικής 

παύσης σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις, όπως προβλεπόταν στο προγενέστερο 

καθεστώς του Ν.3528/2007 (§§ 2 και 3 του άρθρου 109 Ν.3528 και περ.γ΄ §5 

του άρθρου 109 Ν.4057), και παρέχεται στο πειθαρχικό συμβούλιο η ευχέρεια 

να επιβάλλει τη συγκεκριμένη ποινή για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, 

ενόψει των ιδιαίτερων κάθε φορά συνθηκών. Επιπρόσθετα, καθιερώνεται, ως 

παρεπόμενη ποινή για κάθε περίπτωση πειθαρχικού αδικήματος (εκτός όσον 

επισύρουν τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου έως τις αποδοχές δώδεκα 

μηνών), υψηλό πρόστιμο, εκκινώντας από τις 3.000 ευρώ και κλιμακούμενο έως 

τις 30.000 ευρώ
13

 (Μαθιουδάκης, 2013). Είναι εμφανές, λοιπόν, ότι στο σημείο 

αυτό, ο Ν.4057/2012 διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό από το μοντέλο που 

παρέλαβε από τους νόμους 2683/1999 και 3528/2007, σύμφωνα με το οποίο δεν 

υφίστατο αυστηρή σχέση αντιστοιχίας μεταξύ πειθαρχικού παραπτώματος και 

ποινής, σε αντίθεση με τα ισχύοντα στο ποινικό δίκαιο (Μαθιουδάκης, 2013). 

                                                             
13

 Ειδικά για την περίπτωση που επιβάλλεται η ποινή της οριστικής παύσης για οικονομικά αδικήματα 

των περ.δ και ε της §1 του άρθρου 107 ΥΚ, η κλιμάκωση αυξάνεται μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ (§3 

άρθρο 109). 
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4. Αποσυνδέονται τα πειθαρχικά συμβούλια από τα υπηρεσιακά συμβούλια και 

δημιουργούνται νέα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια (άρθρο 146Β και 

άρθρο 5
ο
§4) με αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση των πειθαρχικών 

υποθέσεων. Με τον τρόπο αυτό, όπως αποτυπώνεται και στην εισηγητική 

έκθεση του νόμου, διασφαλίζεται η καλύτερη διερεύνηση των πειθαρχικών 

υποθέσεων καθώς τα πειθαρχικά συμβούλια δεν επιβαρύνονται πλέον και με 

θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, αλλά εξειδικεύονται στις 

πειθαρχικές υποθέσεις, με αποτέλεσμα να παράγεται περισσότερο και 

ποιοτικότερο έργο σε συντομότερο χρονικό διάστημα.  

5. Προβλέπεται νέα συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων. Σύμφωνα με τα 

άρθρα 146Α και 146Β που προστίθενται στον ΥΚ, αποκλείεται πλέον η 

συμμετοχή αιρετών υπαλλήλων (ή υποδεικνυόμενων από την ΑΔΕΔΥ) τόσο 

στα πρωτοβάθμια όσο και στα Δευτεροβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, ενώ 

ειδικά για τα πρωτοβάθμια, προβλέπεται και η συμμετοχή δικαστικού 

λειτουργού. Επιπλέον, σύμφωνα με την περ.γ΄ της παρ.2 του άρθρου 146Β ΥΚ, 

ως μέλος πρωτοβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, επιλέγεται Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την 

απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παρ.1 του ίδιου άρθρου. Σύμφωνα με 

το νομοθέτη, λοιπόν, οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της 

αμεροληψίας και της ουδετερότητας των πειθαρχικών οργάνων και την, κατά το 

δυνατόν, αντικειμενικότερη εξέταση των υποθέσεων. (Παυλίδου, 2012) 

6. Πέρα από τις ανωτέρω βασικές μεταβολές, ο Ν.4057/2012 εισήγαγε και 

επιμέρους τροποποιήσεις που αφορούν τα πειθαρχικά όργανα και την 

πειθαρχική διαδικασία, πάντοτε προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης ταχείας 

πειθαρχικής κρίσης και αυστηρής αντιμετώπισης των παραβατικών 

συμπεριφορών (Καίσαρη, 2013). 

Επίσης, για πρώτη φορά, τίθεται χρονικός περιορισμός περάτωσης της διαδικασίας της 

ΕΔΕ, ο οποίος περιορίζεται στους δύο μήνες από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε 

στον υπάλληλο η απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της. Σκοπός και αυτής της 

τροποποίησης, είναι σαφές πως είναι ο περιορισμός της ατιμωρησίας και η επίσπευση 

της πειθαρχικής διαδικασίας προκειμένου να απονέμεται δικαιοσύνη και να 

προστατεύεται η νομιμότητα δεδομένου ότι η επί μακρόν εκκρεμότητα περάτωσής των 

ΕΔΕ είχε σαν αποτέλεσμα την παραγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων ή την 
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αποχώρηση με συνταξιοδότηση  των εμπλεκόμενων υπαλλήλων πριν ελεγχθούν 

πειθαρχικά. 

Με τον Ν.4057/2012 επεκτάθηκε η εφαρμογή των διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου 

και στο προσωπικό ΙΔΑΧ του Δημοσίου καθώς και στο μόνιμο προσωπικό των Δήμων 

και των ΝΠΔΔ αυτών. Επίσης υπήρξε αναμόρφωση των διατάξεων των άρθρων 103-

105  για την αργία. 

11 Διοικητικά Μέτρα 

Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία σύντομη αναφορά στα διοικητικά 

μέτρα, τα οποία λαμβάνει η Διοίκηση σε βάρος των υπαλλήλων και τα οποία παρά το 

γεγονός ότι δεν εντάσσονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο και αποτελούν ξεχωριστό  

Κεφάλαιο στον Κώδικα, συνδέονται αδιαμφισβήτητα με αυτό. Πρόκειται για εξαιρετικά 

μέτρα τα οποία λαμβάνει η διοίκηση για τη προστασία του δημοσίου συμφέροντος ,δεν 

προδικάζουν ενοχή ή αθωότητα και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πειθαρχικές 

ποινές. 

Τα μέτρα αυτά είναι η αργία (αυτοδίκαιη και δυνητική) και η αναστολή άσκησης 

καθηκόντων (έκτακτο μέτρο). Αργία είναι η, συνεπεία υπαιτιότητας του υπαλλήλου, 

προσωρινή παύση από την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του (Παναγόπουλος, 

2008). Ο ΥΚ προβλέπει, αναλυτικά, στα άρθρα 103 και 104
14,15

 δύο είδη αργιών, την 

αυτοδίκαιη και τη δυνητική αργία. Ειδικότερα, προβλέπεται μία σειρά από περιπτώσεις, 

στις οποίες ο υπάλληλος τίθεται σε αργία και παύει να ασκεί κάθε λειτούργημα.  

Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία (άρθρο 103 ΥΚ): 

i. ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από 

πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα 

προσωρινής κράτησης, 

ii. ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη 

συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς 

όρους, 

                                                             
14

 Όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί με τους νόμους 4057/2012 (άρθρα 103-105), 4093/2012 

(υποπαράγραφος Ζ.3), 4111/2013 (άρθρο 14) και 4210/2013 (άρθρα 15 και 16). Οι αλλαγές που επήλθαν, 

πρέπει να τονιστεί ότι ήταν επί τω αυστηρότερον.  
15

 Αντίστοιχα, τροποποιούνται και τα σχετικά άρθρα 107 και 108 του Κεφαλαίου Ι΄ του Ν. 3584/2007.  
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iii. ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέμφθηκε αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης 

(κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, 

καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής, 

iv. ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της 

προσωρινής παύσης, και 

v. ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεμφθεί στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για 

τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, ε΄, θ΄, ι΄, ιδ΄, ιη΄, κγ΄, κδ΄, κζ΄ και 

κθ΄ του άρθρου 107 ή αντίστοιχα παραπτώματα του ίδιου άρθρου, όπως ίσχυε 

πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, ή 

αντίστοιχα παραπτώματα του προϊσχύοντος ΥΚ (Ν.2683/1999). 

Με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (1900/2014) το καθεστώς  της 

αυτοδίκαιης αργίας των υπαλλήλων κρίθηκε νόμιμο (Καθημερινή, 2014). Οι σύμβουλοι 

της Επικρατείας έκριναν νόμιμη, για λόγους δημοσίου συμφέροντος αλλά και εύρυθμης 

λειτουργίας της υπηρεσίας, τη διάταξη του ΥΚ βάσει της οποίας οι δημόσιοι υπάλληλοι  

τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία αυτομάτως μετά την αμετάκλητη παραπομπή τους 

ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τα προβλεπόμενα ποινικά αδικήματα ή με την 

παραπομπή τους στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για συγκεκριμένα πειθαρχικά 

παραπτώματα. Σύμφωνα με την απόφαση, «η κατάσταση σε αργία συνιστά προσωρινό 

διοικητικό μέτρο, το οποίο συνεπάγεται την, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, 

διακοπή της ενεργού ασκήσεως των υπηρεσιακών καθηκόντων του υπαλλήλου κατά τη 

διάρκεια της εκκρεμότητας της πειθαρχικής ή ποινικής υποθέσεως και δεν επιφέρει τη 

λύση της υπαλληλικής σχέσεως, ούτε την απώλεια της οργανικής θέσεως ή του 

κατεχόμενου από τον υπάλληλο βαθμού, ούτε αποτελεί πράξη απολύσεως από την 

υπηρεσία». Συνεπώς, η επιβολή του μέτρου αυτού «δεν ισοδυναμεί από πλευράς 

εννόμων αποτελεσμάτων προς απόλυση ή υποβιβασμό». Στην απόφαση, τονίζεται 

ακόμη ότι οι υπάλληλοι που τίθενται σε αργία λαμβάνουν το 75% των αποδοχών τους 

και όλη η πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί, σύμφωνα με το νόμο, το πολύ 

μέσα σε τέσσερις μήνες. Συνεπώς, η διάταξη του άρθρου 103 του ΥΚ δεν παραβιάζει 

τη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, αλλά ούτε και το άρθρο 20 του 

Συντάγματος που κατοχυρώνει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης.  
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Όταν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο ο υπάλληλος τέθηκε σε αργία, επανέρχεται στα 

καθήκοντά του, αυτοδίκαια. Πρακτικά, επιστρέφει στην υπηρεσία του από την 

κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης επανόδου, την οποία εκδίδει το ίδιο όργανο που 

εκδίδει και τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία του υπαλλήλου.  

Σε δυνητική αργία (άρθρο 104 ΥΚ) μπορεί να τεθεί, αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι,  υπάλληλος κατά του οποίου: 

i. έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα, με την 

επιφύλαξη των περιπτώσεων της παρ.1 περ.ε΄ του άρθρου 103, για τις οποίες 

επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία, 

ii. υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε 

έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή, 

iii. έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως με την ιδιότητα του μέλους υπηρεσιακού 

συμβουλίου και συλλογικού οργάνου, εν γένει, ενώπιον του αρμοδίου 

δικαστηρίου για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας 

περί την υπηρεσία, 

iv. έχει ασκηθεί με την ιδιότητα του μέλους υπηρεσιακού συμβουλίου και 

συλλογικού οργάνου πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωμα της 

παράβασης καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς 

νόμους ή για το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για 

υπάλληλο συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας. 

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης θέσης σε αργία είναι ο οικείος Υπουργός ή 

το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης, ή αν δεν υπάρχει μονομελές, ο πρόεδρος του 

συλλογικού οργάνου διοίκησης μετά την απόφαση του οικείου πειθαρχικού 

συμβουλίου. 

Σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο, από τον 

άμεσο πειθαρχικώς προϊστάμενό του, το μέτρο της αναστολής άσκησης των 

καθηκόντων του. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του ο 

υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης καθηκόντων του 

υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν επιληφθεί εντός της 

προθεσμίας που ορίζεται. 
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Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του, μετά τη θέση του σε αργία, αυτοδίκαια 

από την έκδοση πειθαρχικής απόφασης, η οποία τον απαλλάσσει από την πειθαρχική 

ευθύνη ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή την προσωρινή παύση.  

Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αργία και κάθε επόμενο 

έτος το πειθαρχικό συμβούλιο υποχρεούται να γνωμοδοτεί για τη συνέχιση ή μη της 

αργίας. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Ν.4093/2012
16

, επεκτάθηκε ρητά η εφαρμογή των 

διατάξεων περί αργίας και σε άλλες κατηγορίες δημοσίων λειτουργών καθώς και  στους  

υπαλλήλους του ευρύτερου δημόσιου τομέα, παρά το γεγονός ότι για εκείνους ισχύουν 

ειδικές, περί πειθαρχικού δικαίου, διατάξεις. 

12 Ερμηνευτικά Ζητήματα του Ν.4057/2012 

Από τη μελέτη των ρυθμίσεων του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

διαφαίνονται ορισμένα ερμηνευτικά ζητήματα, τα οποία χρήζουν  νομοθετικής ρύθμισης. 

Ειδικότερα επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

1. Άρθρα 118, 120 Ν.4057/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 

110 του ίδιου νόμου   

Με τη διάταξη της παρ.5 του άρθρου 110 του Ν.4057/2012 ορίζεται: «5.Πράξεις που έχουν 

τελεστεί από υπάλληλο κατά τη διάρκεια προγενέστερης υπηρεσίας του σε δημόσια 

υπηρεσία, οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα 

τιμωρούνται πειθαρχικά, εάν δεν έχει παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους». 

Στις διατάξεις των άρθρων 118 και 120 του Ν.4057/2012 δεν ρυθμίζεται ο αρμόδιος 

πειθαρχικώς προϊστάμενος  ή το αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, το οποίο θα επιληφθεί της 

πειθαρχικής υπόθεσης μεταταγέντος υπαλλήλου, για παράπτωμα το οποίο τέλεσε σε 

προγενέστερη υπηρεσία του. Το νομοθετικό αυτό κενό υπήρχε και στους προγενέστερους 

Κώδικες και για το λόγο αυτό υπό την ισχύ των διατάξεων του  Ν.2683/1999  εκδόθηκε η 

αρ.392/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ. Όμως, για το θέμα αυτό έχει διατυπωθεί διαφορετική 

                                                             
16

 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα 

Εφαρμογής του Ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-

2016» (ΦΕΚ 222 Α΄). 



ΜΑΚΡΗ ΑΡΓΥΡΩ  45 
 

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΔΔΑ ΚΒ’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ 

ερμηνεία και για το λόγο αυτό θα ήταν ορθό να καλυφθεί το νομοθετικό αυτό κενό, ώστε 

να εκλείψουν ακυρότητες για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

2. Άρθρα 117,118,120 N.4057/2012 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων: 

πέμπτου, έβδομου  και όγδοου  του ίδιου νόμου  

Με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου πέμπτου του Ν.4057/2012 προβλέπεται για 

τα παραπτώματα που τελούνται από 14-3-2012 και μετά, η αναλογική εφαρμογή  των 

διατάξεων του νόμου σε θέματα αργιών, πειθαρχικών παραπτωμάτων, πειθαρχικών ποινών 

καθώς και των, διαδικαστικής φύσεως, διατάξεων στο μόνιμο προσωπικό των Δήμων και 

των ΝΠΔΔ αυτών, ενώ για προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 

χρόνου προβλέπεται  η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του νόμου σε θέματα αργιών, 

πειθαρχικών παραπτωμάτων και πειθαρχικών ποινών. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του 

άρθρου όγδοου του Ν.4057/2012, καταργείται κάθε διάταξη των Ν.3528/2007, 3584/2007 

και του ΠΔ 410/1988 που αντίκειται στις ρυθμίσεις του Ν.4057/2012 ή ρυθμίζει 

διαφορετικά θέματα που διέπονται από αυτόν. 

Όμως, στις διατάξεις  των άρθρων 117, 118, 120 του Ν.4057/2012 δεν προσδιορίζονται τα 

πειθαρχικά όργανα για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού και, ως εκ τούτου, 

εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του Ν.3584/2007, όπως 

αυτές ισχύουν, πειθαρχικά όργανα. Ως προς την αρμοδιότητα των οργάνων αυτών υπάρχει 

νομοθετικό κενό. Ακόμη και στην περίπτωση που ήθελε υποστηριχθεί ότι μπορεί να  

τύχουν αναλογικής εφαρμογής οι διατάξεις  του άρθρου 118 Ν.4057/2012  «αρμοδιότητα 

πειθαρχικώς προϊσταμένων» στους πειθαρχικώς προϊσταμένους του άρθρου 121 του  

Ν.3584/2007, δεν υπάρχει αντίστοιχη διάταξη για την αρμοδιότητα των συλλογικών 

οργάνων του άρθρου 123 του Ν.3584/2007, οι διατάξεις του οποίου εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Έτσι, με δεδομένο ότι τα πειθαρχικά όργανα μπορούν να επιβάλλουν μόνο τις 

προβλεπόμενες ποινές, τα ζητήματα που έχουν ανακύψει για τα πειθαρχικά όργανα των 

ΟΤΑ α΄ βαθμού χρήζουν άμεσης νομοθετικής ρύθμισης. 

Το ίδιο ζήτημα ανακύπτει και με την αρμοδιότητα των πειθαρχικών οργάνων των 

εκπαιδευτικών , τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 47/2006 (ΦΕΚ 48/Α/2-3-

2006) «Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτικού προσωπικού 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 
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Επίσης, στις διατάξεις  της παρ.1 του άρθρου 118 του Ν.4057/2012 δεν αναφέρεται η 

αρμοδιότητα του Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για τους υπαλλήλους της.  

3. Άρθρο 130 παρ.2 Ν.4057/2012   

Η μη εμφάνιση μάρτυρα κατά τη διάταξη αυτή αποτελεί πλημμέλημα, ήτοι συνεπάγεται 

φυλάκιση μέχρι πέντε έτη, ενώ στην ποινική διαδικασία η μη εμφάνιση μάρτυρα 

τιμωρείται μόνο με πρόστιμο. Δεν φαίνεται σωστό η πειθαρχική διαδικασία να είναι 

αυστηρότερη της ποινικής. 

4. Άρθρα 141 και 142 Ν.4057/2012 

Παρόλο που οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του νόμου δεν 

προσβάλλονται με ένσταση σύμφωνα  με τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 141 του 

Ν.4057/2012, εντούτοις, οι αποφάσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται μεταξύ εκείνων της 

παρ.2 του άρθρου 142, κατά των οποίων χωρεί προσφυγή από τον τιμωρηθέντα 

υπάλληλο ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. 

5. Άρθρο τέταρτο και πέμπτο  Ν.4057/2012  

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ότι για το προσωπικό του Δημοσίου και 

των ΝΠΔΔ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που κατέχει οργανικές θέσεις 

εφαρμόζονται οι δικονομικές διατάξεις του ΠΔ 760/1976 (άρθρο 45 του ΠΔ 410/1988), 

ενώ για τους ΙΔΑΧ των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι δικονομικές διατάξεις του  

Ν.3584/2007 (άρθρο 193 Ν.3584/2007), εκτός από τις διατάξεις που αφορούν το 

δικαίωμα ένστασης που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Ν.4057/2012.   

Παρόλο που οι προβλεπόμενες για τις προαναφερθείσες κατηγορίες προσώπων 

πειθαρχικές ποινές είναι οι ίδιες με αυτές των μονίμων υπαλλήλων,  εν τούτοις, με τις 

διατάξεις του Ν.4057/2012 δεν προβλέπονται και δεν διευκρινίζονται τα ένδικα μέσα 

που δύναται να ασκήσει το προσωπικό αυτό και η αρμοδιότητα των Δικαστηρίων. 

Ερμηνευτικό ζήτημα ανακύπτει επίσης και ως προς την αρμοδιότητα των Δικαστηρίων 

σε περίπτωση επιβολής σε ΙΔΑΧ της ποινής της οριστικής παύσης, δοθέντος ότι με τις 

διατάξεις του Ν.4057/2012 καθιερώνεται πλέον ως πειθαρχική ποινή. Με το προϊσχύον 

καθεστώς, η καταγγελία της σύμβασης δεν συνιστούσε πειθαρχική ποινή και αρμόδια 

ήταν τα Πολιτικά Δικαστήρια στα πλαίσια επίλυσης εργατικών διαφορών. 
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Επιπλέον, εκτός από τα ερμηνευτικά ζητήματα που εντοπίζονται στο Ν.4057/2012, ένα 

πολύ σημαντικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τη θέση του σε ισχύ ήταν o 

δραστικός περιορισμός της δυνατότητας του ΓΕΔΔ (με τη ρύθμιση του άρθρου 141) να 

ασκεί ένσταση κατά όλων των πειθαρχικών αποφάσεων αλλά και προσφυγή κατά των 

τελεσίδικων πειθαρχικών αποφάσεων, καθόσον με τον εν λόγω νόμο θεσπίζεται η 

δυνατότητα ένστασης μόνο κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων και 

μόνο στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί πειθαρχική δίωξη από τον ίδιο, ενώ δεν 

παρέχεται η δυνατότητα ένστασης κατά πειθαρχικών αποφάσεων των μονομελών 

οργάνων αλλά και άλλων συλλογικών οργάνων, όπως Διοικητικά Συμβούλια, 

Εκτελεστικές Επιτροπές ΟΤΑ, Διοικούσες Επιτροπές κ.λπ.. 

Όπως επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση του νόμου, «δεν υφίσταται πλέον 

ουσιαστικά λόγος παροχής στο ΓΕΔΔ δυνατότητας ένστασης, καθώς αφενός μεν στα 

πειθαρχικά συμβούλια θα μετέχουν εφεξής αντικειμενικοί κριτές (πλειοψηφία 

δικαστών) και κατά συνέπεια, εξασφαλίζεται ορθή και δίκαια κρίση, αφετέρου δε η 

δυνατότητα ένστασης παρέχεται στον αρμόδιο Υπουργό». Ωστόσο, η αιτίαση αυτή 

έμοιαζε να μην αποτυπώνει την πραγματικότητα, για τους εξής λόγους: 

 Η δυνατότητα ένστασης στον Υπουργό παρείχετο, έτσι κι αλλιώς, και με το 

μέχρι τότε ισχύον πειθαρχικό δίκαιο.  

 Εκτός από τον Υπουργό, δυνατότητα ένστασης παρείχετο και σε κάθε 

πειθαρχικώς προϊστάμενο καθώς και στους Προέδρους των συλλογικών 

οργάνων με εξαίρεση το ΓΕΔΔ. 

 Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, αν και αρχικά είχε σχεδιαστεί να 

μετέχουν και δικαστές, τελικά κάτι τέτοιο δεν ίσχυσε. 

 Διατηρήθηκε, σε κάθε περίπτωση, η δυνατότητα άσκησης ένστασης εκ μέρους 

κάποιων οργάνων της Διοίκησης, παρά το ότι στα πειθαρχικά συμβούλια θα 

μετείχαν δικαστές. Το γεγονός αυτό αποδείκνυε την αναγκαιότητα διατήρησης 

της δυνατότητας άσκησης ένστασης από το ΓΕΔΔ.  

Στο σημείο αυτό, αξίζει να επισημανθεί ότι ο ΓΕΔΔ ήταν το μοναδικό όργανο της 

Διοίκησης, στο οποίο κοινοποιούνταν υποχρεωτικά όλες οι εκδιδόμενες πειθαρχικές 

αποφάσεις των μονομελών και των συλλογικών οργάνων. Η συμμετοχή του ΓΕΔΔ στην 

πειθαρχική διαδικασία ήταν και είναι αδιαμφισβήτητα σημαντική, γεγονός που 

αποδεικνύεται από τον απολογισμό της δράσης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 
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Συμβουλίου, από όπου προκύπτει σαφώς ότι η πλειονότητα των ενστάσεων εκ μέρους 

της Διοίκησης έχει ασκηθεί από τον ΓΕΔΔ, αλλά και από τον συνολικό αριθμό των 

ενστάσεων που ασκεί κατ’ έτος όχι μόνο κατά αποφάσεων υπηρεσιακών συμβουλίων 

αλλά και κατά αποφάσεων μονομελών ή άλλων συλλογικών πειθαρχικών οργάνων. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η πλειονότητα των ενστάσεων του ΓΕΔΔ γίνονταν δεκτές και 

επιβάλλονταν ποινές στις αθωωτικές αποφάσεις και βαρύτερες ποινές στις 

καταδικαστικές. Πρέπει να τονιστεί ότι σε αρκετές περιπτώσεις ορισμένα μονομελή 

όργανα δεν παραπέμπουν σοβαρές υποθέσεις που επισύρουν ποινή μεγαλύτερη της 

αρμοδιότητάς τους στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά επιλαμβάνονται τα ίδια, με 

αποτέλεσμα να επιβάλλονται ελαφρές ποινές. Από τη στιγμή που ο ΓΕΔΔ στερήθηκε 

του δικαιώματος ένστασης, δεν υπήρχε άλλο όργανο της διοίκησης για να ασκήσει 

ένσταση.  

Επιπλέον, με την ρύθμιση του άρθρου 142 του Ν.4057/12, περιορίστηκε κατά πολύ και 

ακυρώθηκε η δυνατότητα του ΓΕΔΔ να ασκεί προσφυγή κατά τελεσίδικων πειθαρχικών 

αποφάσεων. Με τη διάταξη αυτή, ο ΓΕΔΔ δεν μπορεί πλέον να προσβάλλει 

οποιαδήποτε τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση που εκδίδει οποιοδήποτε πειθαρχικό 

όργανο του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή του Ν.4057. Η 

αρμοδιότητά του αυτή περιορίστηκε μόνο στις αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου. Επίσης, ακόμη και οι αποφάσεις του Δευτεροβάθμιου δεν 

μπορούν να προσβληθούν, παρά μόνο αν με αυτές επιβάλλονται οι ποινές της 

προσωρινής παύσης ή του υποβιβασμού, αποκλείοντας έτσι τις απαλλακτικές 

αποφάσεις ή τις αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλεται ελαφρότερη ποινή. 

Με τον Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» χορηγήθηκε εκ νέου στο ΓΕΔΔ η δυνατότητα να 

ασκεί ένσταση κατά των πειθαρχικών αποφάσεων που λαμβάνονται σε πρώτο βαθμό. 

Ωστόσο, δεν έχει ακόμα επαναθεσπιστεί η αρμοδιότητά του να ασκεί προσφυγή κατά 

πάσης τελεσίδικης πειθαρχικής αποφάσεως (Ετήσια Έκθεση ΓΕΔΔ, 2012). 

Αξίζει να σημειωθεί, επίσης ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, ο ΓΕΔΔ εκτός από την κατ’ 

ουσίαν εξέταση της υποθέσεως, προσβάλλει και την ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου, 

με αποτέλεσμα να συνδράμει στη δημιουργία νομολογίας για τα κρινόμενα κάθε φορά 

ζητήματα Πειθαρχικού Δικαίου. 
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13 Προτάσεις Βελτίωσης του Ν.4057/2012 

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο εντοπίζονται ερμηνευτικά ζητήματα που δυσκολεύουν την 

εφαρμογή του Ν.4057/2012. Τα προβλήματα αυτά του νόμου, μπορούν, αν ρυθμιστούν 

άμεσα, να βελτιώσουν το υφιστάμενο καθεστώς και να συμβάλλουν στη βελτίωση της 

αποστολής της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Ωστόσο, εκτός από αυτά τα βελτιωτικά μέτρα, 

υπάρχει περιθώριο και για περαιτέρω ρυθμίσεις που θα έχουν ως στόχο να γίνει πιο ταχεία 

και πιο δεσμευτική η πειθαρχική διαδικασία. Επειδή, πανθολογουμένως, το νέο 

Πειθαρχικό Δίκαιο βρίσκεται  στη σωστή κατεύθυνση, αυτή της καταπολέμησης της 

ατιμωρησίας και της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών, η θέσπιση ορισμένων 

απαραίτητων βελτιώσεων θα συνδράμει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ειδικότερα :   

1. Άρθρο 107 Ν.4057/2012 

► Στις διατάξεις του άρθρου 107 θα μπορούσε να προστεθεί ως ειδικό πειθαρχικό 

παράπτωμα η  κτήση περιουσιακών στοιχείων από μη εμφανείς και νόμιμες πηγές, η 

τέλεση του οποίου να μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης με την 

πρόβλεψη αντίστοιχης διάταξης στο άρθρο 109. 

► Στη διάταξη του εδ.ε΄ θα μπορούσε να προστεθεί η λέξη «χαρακτηριστικώς» 

προκειμένου να υπάρχει σαφής διάκριση από το παράπτωμα του εδ.ια΄. 

2. Άρθρο 109 Ν.4057/2012 

► Η παρ.4 μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής : «Η πειθαρχική ποινή της οριστικής 

παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο και στις περιπτώσεις: α)…ή β)...» 

προκειμένου να μην καταλείπεται αμφιβολία ότι η ποινή αυτή μπορεί να επιβληθεί 

μόνο για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

►  Στα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, για τα οποία δεν μπορεί να επιβληθεί  ποινή 

κατώτερη του υποβιβασμού, σύμφωνα με την παρ.5α, θα μπορούσε να περιληφθεί και η 

περίπτωση ιδ΄ «Η χρησιμοποίηση της υπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που 

κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του για εξυπηρέτηση ιδιωτικών 

συμφερόντων του ιδίου ή τρίτων προσώπων». 
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3. Άρθρο 111 Ν.4057/2012 

Στις διατάξεις του άρθρου χρειάζεται να προστεθεί ρύθμιση με την οποία να 

προβλέπεται η επιβολή μιας ποινής στην ίδια πειθαρχική απόφαση. Και τούτο επειδή με 

τον τρόπο αυτό θα αποφευχθεί η σώρευση των πειθαρχικών ποινών για περισσότερα 

πειθαρχικά παραπτώματα και η επιβολή κατά συγχώνευση μιας ποινής στην ίδια 

πειθαρχική απόφαση.  

4. Άρθρο 112 Ν.4057/2012 

 Στις διατάξεις του άρθρου αυτού θα έπρεπε να περιληφθούν και οι ακόλουθες 

προσθήκες: 

α) « Στην περίπτωση του κατ’ εξακολούθηση πειθαρχικού παραπτώματος ο χρόνος της 

παραγραφής  αρχίζει να υπολογίζεται από τη διάπραξη της τελευταίας πράξης». 

β) « Σε περίπτωση ακύρωσης από το Δευτεροβάθμιο ή το ΣτΕ ή το Διοικητικό Εφετείο 

πειθαρχικής απόφασης για τυπικούς λόγους στο συνολικό χρόνο της παραγραφής δεν 

υπολογίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της πειθαρχικής 

απόφασης που ακυρώθηκε μέχρι την περιέλευση στην υπηρεσία της ακυρωτικής 

απόφασης». 

5.  Άρθρο 114 Ν.4057/2012   

Η παρ.2 του άρθρου 114 του Ν.4057/12 προτείνεται να επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Η 

ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο μπορεί 

με απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει για εξαιρετικούς 

λόγους την αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να 

υπερβαίνει το ένα έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται για τα πειθαρχικά παραπτώματα των 

περιπτώσεων α, γ, δ, θ και ι της παρ.1 του άρθρου 107 του Ν.4057/12». 

Το τελευταίο εδάφιο της παρ.6 του άρθρου 114 του Ν.4057/12 προτείνεται να 

επαναδιατυπωθεί ως εξής: «Στις ποινικές διώξεις για κακούργημα ή για τα αδικήματα 

της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία) απάτης, εκβίασης, 

πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι 

υποχρεωτική. Για οποιοδήποτε άλλο ποινικό αδίκημα τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα 
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οφείλουν εντός είκοσι ημερών μετά την ως άνω ενημέρωσή τους να αποφαίνονται με 

ειδική αιτιολογία για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος των υπαλλήλων. Η 

απόφαση αυτή αποστέλλεται υποχρεωτικά στο ΓΕΔΔ ο οποίος μπορεί να ζητά την 

ανάκλησή της σε περίπτωση που είναι ανεπαρκώς αιτιολογημένη ή να ασκεί σε κάθε  

περίπτωση τις πειθαρχικές αρμοδιότητές του. Επίσης, η πειθαρχική δίωξη είναι 

υποχρεωτική στις περιπτώσεις των καταδικαστικών αποφάσεων για τα 

προαναφερόμενα παραπτώματα καθώς και για το παράπτωμα της παράβασης 

καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους». 

6.  Άρθρο 123 Ν.4057/2012   

Επειδή έχει διαπιστωθεί σημαντική καθυστέρηση εκδίκασης πειθαρχικών υποθέσεων 

λόγω της παραπομπής τους στο διοικητικό συμβούλιο των ΝΠΔΔ ή στην εκτελεστική 

επιτροπή των ΟΤΑ α΄ βαθμού, προτείνεται, για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, η 

παραπομπή να γίνεται απευθείας στα πειθαρχικά συμβούλια. Ειδικότερα:  

Στην παρ.1 του άρθρου 123 προτείνεται να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «...Για τους 

υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ α΄ βαθμού, οι οποίοι 

παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για κακούργημα ή 

για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία) απάτης, 

εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, για 

οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής 

εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής καθώς και της παράβασης καθήκοντος κατά τον 

Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, η παραπομπή γίνεται 

υποχρεωτικά απευθείας στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο». 

Στο άρθρο 123 θα μπορούσε να προστεθεί παρ.4 ως εξής: «4.Εφόσον ο υπάλληλος έχει 

παραπεμφθεί αμετάκλητα ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για τα ποινικά αδικήματα 

της παρ.1 του άρθρου 123 του Ν.4057/12, η παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού 

συμβουλίου είναι υποχρεωτική. Επίσης, υποχρεωτική είναι η παραπομπή ενώπιον του 

πειθαρχικού συμβουλίου για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α, γ, δ, ε, θ, 

ι, ιδ, και ιη του άρθρου 107 του Ν.4057/12. ». 
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7. Άρθρο 124 Ν.4057/2012   

Στην παρ.1 του άρθρου, θα μπορούσε να προστεθεί και η ύπαρξη τυχόν 

υποτροπιάζουσας παραβατικής συμπεριφοράς του εγκαλούμενου υπαλλήλου. 

8.  Άρθρο 126 Ν.4057/2012   

α). Έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι μετά τη γνωστοποίηση  άσκησης ποινικής δίωξης 

σε βάρος υπαλλήλου για ποινικό αδίκημα το οποίο είναι συγχρόνως και πειθαρχικό 

παράπτωμα, το πειθαρχικό όργανο διατάσσει τη διενέργεια ΕΔΕ, παρόλο που έχει 

προηγηθεί προανάκριση ή ανάκριση κατά τον ΚΠΔ ή έχει συλληφθεί επ’ αυτοφώρω ο 

υπάλληλος και από τα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας προκύπτουν τα πραγματικά 

περιστατικά της υπόθεσης.  

Επίσης, έχει παρατηρηθεί ότι παρόλο που από την έκθεση ελέγχου ή επιθεώρησης του 

ΓΕΔΔ ή των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου προκύπτουν τα 

πραγματικά περιστατικά τα οποία στοιχειοθετούν την τέλεση πειθαρχικού 

παραπτώματος, εν τούτοις, το πειθαρχικό όργανο διατάσσει την διενέργεια ΕΔΕ και ο 

διενεργών αυτήν ανατρέπει πραγματικά περιστατικά τα οποία αποδείχτηκαν κατά τον 

έλεγχο. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί παρ.7 ως εξής: «7.όταν ο υπάλληλος 

συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί 

συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα ή όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΠΔ για ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό 

παράπτωμα παρέλκει η διεξαγωγή ΕΔΕ. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η 

διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος διαπιστώνεται σε πόρισμα ή έκθεση  του ΓΕΔΔ ή 

των Σωμάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου.».  

β). Εισαγωγή προθεσμίας άσκησης πειθαρχικής δίωξης κατόπιν ΕΔΕ 

Στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 126 Ν.4057/12 κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί η εξής 

φράση:«...εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την υποβολή της πλην της 

περίπτωσης που διαταχθεί συμπληρωματική ΕΔΕ.». 
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9. Άρθρο 127 Ν.4057/2012   

Για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται στην τροποποίηση του άρθρου 126 του  

Ν.4057/12, η παρ.1 του άρθρου 127 μπορεί να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

«1.Πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του 

πειθαρχικού συμβουλίου, εκτός εάν: 

α) τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του 

πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο, 

β) ο υπάλληλος ομολογεί με την απολογία του ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα, 

γ) ο υπάλληλος συλλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος 

που αποτελεί συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, 

δ) έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συμφώνως με τις διατάξεις του ΚΠΔ για 

ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, 

ε) έχει διαπιστωθεί διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, 

από έκθεση δικαστικού οργάνου ή πόρισμα του ΓΕΔΔ ή των Σωμάτων και Υπηρεσιών 

Επιθεώρησης & Ελέγχου.».  

10. Άρθρο 133 Ν.4057/2012  

Στο άρθρο 133 μπορεί να προστεθεί παρ.3 ως εξής: «3.Πειθαρχικές υποθέσεις που 

εισάγονται ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, με τις οποίες παραπέμπονται 

υπάλληλοι για τα πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α, γ, δ, θ και ι της παρ. 1 

του άρθρου 107 του Ν.4057/12, εξετάζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα». 

11.  Άρθρο 136 Ν.4057/2012   

Η παρ.1 προτείνεται να εφαρμοστεί και κατά τη διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού 

Συμβουλίου ΝΠΔΔ. 
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12. Άρθρο 141 Ν.4057/2012  

α). Στο τέλος της  περ.β΄ παρ.3 του άρθρου 141 συνιστάται να προστεθεί φράση ως 

εξής: «...σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.5 του Ν.3613/2007
17

».  

β). Η παρ.6 του άρθρου 141 του Ν.4057/2012 προτείνεται να αντικατασταθεί ως εξής: 

«6...η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της δεν αναστέλλουν σε κάθε 

περίπτωση την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης.» 

13. Άρθρο 142 Ν.4057/2012  

Με τις διατάξεις του άρθρου 142 περιορίστηκε κατά πολύ, ουσιαστικά, δε, ακυρώθηκε 

η δυνατότητα άσκησης προσφυγής από τον ΓΕΔΔ κατά τελεσίδικων πειθαρχικών 

αποφάσεων.  

Συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθμιση, δικαίωμα προσφυγής προβλέπεται μόνο κατά των 

αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και μόνο για αυτές με τις 

οποίες επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές της προσωρινής παύσης και του 

υποβιβασμού με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.  

Ακόμη όμως και στην περίπτωση που συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, δηλαδή α) 

η προσβαλλόμενη απόφαση έχει εκδοθεί από το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, β) με αυτήν αποφασίζεται η επιβολή ποινής προσωρινής παύσης ή 

υποβιβασμού και γ) κρίνεται από τον ΓΕΔΔ αναγκαία η επιβολή της οριστικής παύσης, 

το παραδεκτό της προσφυγής του και κυρίως το ουσία βάσιμό της υπονομεύονται έτι 

περαιτέρω από την ίδια διάταξη. Ειδικότερα, στη δεύτερη περίοδο της τρίτης 

παραγράφου του άρθρου 142 ορίζεται ότι το αίτημα (δηλονότι της προσφυγής) πρέπει 

να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου. Όμως, οι αποφάσεις 

που κοινοποιούνται στο Γραφείο του ΓΕΔΔ δεν συνοδεύονται για πρακτικούς λόγους 

από τον πειθαρχικό φάκελο, οι δε λόγοι της προσφυγής προκύπτουν κάθε φορά από το 

περιεχόμενο της ίδιας της απόφασης. Με τη διάταξη, λοιπόν, αυτή, ακόμη και στις 

περιπτώσεις που θα επιτρέπεται στον ΓΕΔΔ να ασκεί προσφυγή αυτή είναι πιθανό να 

μην είναι πλήρης κατά την έννοια της ανωτέρω διάταξης, καθώς δε θα μπορεί να 

στηρίζεται σε στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου, εκτός και αν αυτά ρητά προκύπτουν 

                                                             
17

 Ν.3613/2007(ΦΕΚ 263/Α/23-11-2007) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξαρτήτων Αρχών, Γενικού 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. » 
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από το περιεχόμενο της απόφασης, και ενδεχομένως η προσφυγή του να απορρίπτεται 

γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ως απαραδέκτως ασκηθείσα ή αόριστη.  

Με την με αριθμ. 82/2011 απόφαση του Γ’ Τμήματος του ΣτΕ, κρίθηκε ως 

συνταγματικά αποδεκτή η δυνατότητα που δόθηκε στον ΓΕΔΔ να προσβάλλει τις 

τελεσίδικες πειθαρχικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του  

Ν.3613/2007 και να ζητά από το ΣτΕ την επιβολή της ποινής του υποβιβασμού ή της 

οριστικής παύσης. Σημειώνεται ότι με την ίδια απόφαση κρίνεται και το ζήτημα της 

παράλληλης προσφυγής του εγκαλουμένου υπαλλήλου στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο 

και αποφασίζεται ότι αρμόδιο για τη συνεκδίκαση και των δύο προσφυγών είναι το 

ΣτΕ, ζήτημα που αντιμετωπίζεται επιτυχώς με την τελευταία περίοδο της τρίτης 

παραγράφου του άρθρου 142. 

Ενόψει των προαναφερθέντων  προτείνεται η τροποποίηση της παρ.3 του άρθρου 142 

ως εξής: 

«3.Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά όλων των 

τελεσίδικων αποφάσεων όλων των πειθαρχικών συμβουλίων, για πειθαρχικά αδικήματα 

που επισύρουν την ποινή της οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού, καθώς και ενώπιον 

του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου κατά όλων των άλλων τελεσίδικων αποφάσεων 

μονομελών ή πειθαρχικών οργάνων σε όλες τις άλλες περιπτώσεις έχει ο ΓΕΔΔ. Η 

προθεσμία για την άσκηση προσφυγής αρχίζει από την υποχρεωτική κοινοποίηση των 

πειθαρχικών αποφάσεων στο Γραφείο του. Η προσφυγή υπογράφεται από τον ΓΕΔΔ 

και κατά τη συζήτησή της μπορεί να παρίσταται είτε ο ίδιος είτε μέλος του ΝΣΚ. Στην 

περίπτωση που η προσφυγή ασκείται ενώπιον του ΣτΕ και ο εγκαλούμενος υπάλληλος 

έχει ασκήσει ήδη προσφυγή κατά της προσβαλλόμενης από τον ΓΕΔΔ τελεσίδικης 

αποφάσεως, ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού εφετείου, ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η 

ανωτέρω προσφυγή του ΓΕΔΔ, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει την 

υπόθεση στο ΣτΕ προς συνεκδίκαση.».  

14. Άρθρο 142 Ν.4057/2012  

Το εδ.α΄ της παρ.5 του άρθρου 142 του Ν.4057/12 μπορεί να αντικατασταθεί ως εξής: 

«Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την 

εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης.». 
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15.  Άρθρο τρίτο Ν.4057/2012 

Στο άρθρο αυτό, θα μπορούσε να προστεθεί διάταξη με την οποία να προσαρμόζονται 

οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 148 του Ν.3528/2007 στις διατάξεις του 

Ν.4057/2012. 

14 Σύνοψη - Συμπεράσματα 

Το Πειθαρχικό Δίκαιο αποτελεί μία ιδιαίτερη εκδήλωση της οργάνωσης της Δημόσιας 

Υπηρεσίας. Εμφανίζεται, κυρίως, δια της ιεραρχικής οργάνωσης της Δημόσιας 

Υπηρεσίας και αναφέρεται στην τήρηση των υποχρεώσεων των μελών του συνόλου της 

υπηρεσίας προς το ίδιο το σύνολο. Στο σημείο αυτό διαχωρίζεται από τον ιεραρχικό 

έλεγχο, με συνέπεια να αναγνωρίζεται το πειθαρχικό προνόμιο όχι σε όλους τους 

ιεραρχικούς προϊσταμένους, αλλά μόνο σε όσα όργανα προβλέπει ρητά το δίκαιο. Η 

πειθαρχία σκοπεί στην τήρηση των αρχών της νομιμότητας και της 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας της Διοίκησης.  

Η πειθαρχία, λοιπόν, ως νομική έννοια που διαπλάστηκε από τις διατάξεις του 

Πειθαρχικού Δικαίου και τη νομολογία, δεν αποτελεί από μόνη της έννομο αγαθό άξιο 

προστασίας, αλλά αντίθετα αποτελεί γενική αρχή του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Οι 

γενικές αρχές αποτελούν βασικά αξιώματα που, εκ του περιεχομένου τους, 

αναφέρονται και ρυθμίζουν το σύνολο ενός κλάδου δικαίου, πρόκειται δηλαδή για 

αντικειμενικά αξιώματα του εκάστοτε δικαιϊκού οικοδομήματος. Σύμφωνα με τη 

θεώρηση αυτή, το νομικό περιεχόμενο της πειθαρχίας διαθλάται στο σύνολο του 

Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου είτε για να ρυθμιστούν νομικές σχέσεις είτε για να 

ερμηνευτούν κανόνες του Διοικητικού ή του Ποινικού Δικαίου. 

Με αυτή την υπόθεση εργασίας, στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας, έγινε 

μία απόπειρα αποτύπωσης των βασικών αρχών του ισχύοντος Πειθαρχικού Δικαίου, 

όπως αυτό διαμορφώθηκε με τις αλλαγές που επήλθαν από το Ν.4057/2012 και όλους 

τους μεταγενέστερους, καθώς επίσης και μία προσπάθεια ανάλυσης και αξιολόγησης 

των βασικών αυτών αλλαγών του νέου θεσμικού πλαισίου. Επίσης, επιχειρήθηκε η 

αποτύπωση των σημείων εκείνων που χρήζουν επανεξέτασης προκειμένου να 

συμπληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο προς την κατεύθυνση μίας πιο ταχείας και 

δεσμευτικής πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία, όμως, θα σέβεται τα θεμελιώδη 
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δικαιώματα των υπαλλήλων. Για το λόγο αυτό, διατυπώνονται συγκεκριμένες 

προτάσεις, τόσο επαναδιατύπωσης σημείων του Πειθαρχικού Δικαίου που υπάρχουν 

κενά, όσο και θέσπισης νέων διατάξεων προς την κατεύθυνση αυτή.  

Οι προτεινόμενες διατάξεις, εκτός από το στόχο της ταχείας και δεσμευτικότερης 

διαδικασίας, αποσκοπούν στον περιορισμό της πιθανότητας μη πειθαρχικού ελέγχου 

εμπλεκομένων υπαλλήλων ή της πιθανότητας επιβολής της μη δέουσας, σε σχέση με τη 

βαρύτητα των πειθαρχικών παραπτωμάτων, ποινής.  

Συνοψίζοντας, μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι αλλαγές που επήλθαν με το Ν.4057/2012 

και τους επόμενους νόμους, βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση. Κρίνεται, ωστόσο, 

σκόπιμο να τονιστεί ότι οι διαδικασίες που προβλέπονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο είναι 

δυναμικές και τυχόν προβλήματα είναι δυνατόν να προκύπτουν από την πρακτική 

εφαρμογή αυτών. Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει συνεχής ετοιμότητα αλλαγών και 

τροποποιήσεων, με γνώμονα την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας 

υπηρεσίας αλλά και του ίδιου του δημοσίου υπαλλήλου.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

I. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 

Νόμοι 

Ποινικός Κώδικας, Δωδέκατο Κεφάλαιο, άρθρα 235-263 

Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» 

Ν.3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών 

και Κοινοτικών Υπαλλήλων» 

Εισηγητική Έκθεση Ν. 4057/2012 

Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»  

Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235/Α/1-11-2013) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και άλλες διατάξεις» 

Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/A/25-1-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις 

του ν.4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των 

Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 

(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 

μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση 

Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο 

«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την 

υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις.» 
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Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013) «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»  

Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής των νόμων 

4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 

Γνωμοδοτήσεις 

Γνωμοδότηση του ΝΣΚ υπ’ αριθμ.392/2004 

Εγκύκλιες Οδηγίες 

ΔΙΔΑΔ/Φ.58/341/οικ.10874 (ΑΔΑ Β499Χ-ΟΥΗ) «Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων 

πολιτικών υπαλλήλων» 

Αποφάσεις Δικαστηρίων 

Αποφάσεις ΑΣΔΥ με αριθμό 18/1966 και 34/1969 

Αποφάσεις ΣτΕ υπ’ αριθμ: 86/1939, 2579/1966, 2187/1969, 128/1970, 1332/1970, 

1595/1970, 123/1972, 3748/1979, 3136/1980, 715/1981,3607-8/1981, 909/1989, 

1104/1989, 488/1990, 487/1996, 3213/1999, 1601/2000, 2812/2001, 2043/2002, 

2556/2006, 82/2011, 1900/2014 

Απόφαση ΔΕΑ με αριθμό 3013/2006 

II. ΒΙΒΛΙΑ 

Εκδοθέντα Βιβλία 

Καίσαρη, Α. (2013). Το Πειθαρχικό Δίκαιο των Υπαλλήλων του Δημοσίου (μετά τις 

τροποποιήσεις των ν.4057/2012 και 4093/2012) Κατ’ άρθρο, ερμηνεία – νομολογία, 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

I. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 

Νόμοι 

Ν.ΑΡΓ΄/12-4-1884 «Περί της Υπηρεσιακής Καταστάσεως των Υπαλλήλων», 

Ν.ΑΡלΓ΄ (ΦΕΚ 217/26-5-1884) «Περί προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας των 

δημοσίων λειτουργών», 

Ν.1811/1951 «Περί Κώδικος Καταστάσεως Δημοσίων Διοικητικών Υπαλλήλων» 

Ν.417/1976 (ΦΕΚ 214/Α/17-8-1976) 

Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α/15-7-1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος 

Υγείας» 
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Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.» 
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λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 

Εγκύκλιες Οδηγίες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΕΔΔ ΝΑ ΑΣΚΕΙ 

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ε.Δ.Δ. ΚΑΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΦΑΣ

ΕΩΝ 

ΑΘΩΩΤΙ

ΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑ

ΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤ

Ο 

ΑΘΩΩΤΙ

ΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣ

ΕΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ

Υ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣ

ΤΙΚΕΣ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣ

ΤΙΚΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩ

Ν ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΠΛΗΘΟ

Σ 

ΕΝΣΤΑΣ

ΕΩΝ 

Γ.Ε.Δ.Δ. 

ΠΟΣΟΣ

ΤΟ 

ΕΝΣΤΑΣ

ΕΩΝ 

Γ.Ε.Δ.Δ. 

2004 717 164 23% 553 77% 44 6% 

2005 1.085 280 26% 805 74% 145 13% 

2006 1.336 352 26% 984 74% 173 13% 

2007 996 332 33% 664 67% 194 19% 

2008 1.415 356 25% 1.059 75% 210 15% 

2009 1.690 417 25% 1.273 75% 187 11% 

2010 1.602 390 24% 1.212 76% 147 9% 

2011 1.246 323 26% 923 74% 188 15% 

2012 236 62 26% 174 74% 25 11% 

ΣΥΝΟΛ

ΙΚΑ 10.323 2.676 26% 7.647 74% 1.313 13% 
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Διάγραμμα πλήθους πειθαρχικών αθωωτικών & καταδικαστικών αποφάσεων 

και ενστάσεων Γ.Ε.Δ.Δ.

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012
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ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΘΩΩΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΛΗΘΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Γ.Ε.Δ.Δ.

 

 

Πειθαρχικές αποφάσεις και ενστάσεις

του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

από το 2004 έως το Μάρτιο 2012

648

339 326

3598

2534

4191

Δ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α. Α' & Β' ΒΑΘΜΙΔΟΣ

Αριθμός Ενστάσεων Αριθμός αποφάσεων

 

 

 

 

 

 


