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11/02/2019 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Αυτή η προσπάθεια κωδικοποίησης της νομοθεσίας και νομολογίας της ανάκρισης , είναι συνέχεια της 
παλαιότερης μου προσπάθειας για κωδικοποίησης της νομοθεσίας και νομολογίας των εκπαιδευτικών θεμάτων και 
έγινε με το ίδιο και μοναδικό κριτήριο, την προσωπική μου διευκόλυνση για τις όποιες απορίες που ανέκυπταν στη 
λειτουργία μου είτε ως ανακριτικού γραμματέα είτε ως ανακριτή είτε ως μέλους του Υπηρεσιακού συμβουλίου και την 
άρση των αμφιβολιών που προκαλεί τόσο η δαιδαλώδης πλοκή της νομοθεσίας του θέματος ως και η συνεχής 
αναζήτηση του τι να ισχύει άραγε, μιας μάλιστα διαδικασίας που δεν είναι ούτε συνηθισμένη αλλά πέραν όλων 
δυσάρεστη σε όποια θέση και αν βρίσκεσαι . Αυτού του αιτήματος και αυτής της ανησυχίας, καρπός είναι το ανάτυπο 
που έχεις στα χέρια σου. 
 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προσωπικότητα του ανακριτή είναι ο πρώτος παράγοντας που θα βοηθήσει στο 
στόχο της απόδοσης του υπηρεσιακού δικαίου και της αίσθησης ότι υπάρχει δικαίωση μέσα στη σημερινή κοινωνία 
των σκοπιμοτήτων, αλλά η αναλυτική γνώση των κανόνων του αυστηρού ανακριτικού δικαίου θα συνδράμει αυτό το 
σκοπό. 
 Είμαι βέβαιος ότι στο τρόπο σύνταξης αυτής της προσπάθειας αρκετά λάθη έχουν γίνει.  
 
 Όπου το κείμενο είναι γραμμένο με πλάγια γραφή (italics) είναι προσωπικές σημειώσεις συμβουλευτικού 
χαρακτήρα, αλλά στηριγμένες στη σχετική βιβλιογραφία. Κείμενα γραμμένα με κανονική γραφή (Arial) είναι το βασικό 
κείμενο των Νόμων, διαταγμάτων ή εγκυκλίων, ενώ τα απαλότερα γράμματα (italics) είναι είτε συγγενείς νόμοι ή 
νομολογίες των ανώτατων δικαστηρίων ή συμβουλίων. 
 Το Π.Δ. 611/77, γνωστό και ως κώδικας δημοσίων υπαλλήλων, κατά το μέρος που αφορά το πειθαρχικό 
δίκαιο, σιωπηρά καταργήθηκε με τον νόμο 2683/1999 και πάλιν με τον N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄ .Οι νεότερες 
τροποποιήσεις στο νόμο αυτό  συμπεριλαμβάνονται στα κείμενα που ακολουθούν. 
 Η ιδιορρυθμία της ορθογραφίας των κειμένων οφείλεται στη διαχρονική εξέλιξη της Ελληνικής γλώσσας και 
δεν οφείλεται στη δακτυλογράφηση των κειμένων.  
 Τέλος θα διαπιστώσετε ότι σε ορισμένα κεφάλαια και σε ελάχιστες περιπτώσεις, ( για συντομία του δοκιμίου 
αυτού και όταν τα θέματα είναι εξεζητημένα ) υπάρχει παραπομπή στους αντιστοίχους νόμους. ή άρθρα των σχετικών 
κωδίκων.  
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ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ- ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ 

ΑΝΑΚΡΙΣΗ 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α' 
 

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

 
«Άρθρο 125 

 
Προκαταρκτική εξέταση 

 
 1. Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του. 
 2. Προκαταρκτική εξέταση μπορεί να ενεργήσει ή να διατάξει κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος του 
υπαλλήλου. Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο πειθαρχικώς 
προϊστάμενος έλαβε γνώση των περιστατικών, που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή, αν η 
προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται από υπάλληλο ύστερα από εντολή του πειθαρχικώς προϊσταμένου, από την 
ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση της ανάθεσής της. 
 3. Αν αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ότι 
δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, περατώνει την εξέταση με αιτιολογημένη έκθεσή του. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Αν, 
αντιθέτως, αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει ότι έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο 
τιμωρείται με ποινή της αρμοδιότητάς του, καλεί τον υπάλληλο σε απολογία σύμφωνα με το άρθρο 134 του 
παρόντος. Αν κρίνει, είτε πριν από την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε μετά την απολογία του, ότι 
δικαιολογείται η επιβολή βαρύτερης ποινής, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 118 
του παρόντος. Αν, τέλος, κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, διατάσσει την 
ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης.» 
 «4. Κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται για υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των 
άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, προστατεύεται πλήρως η ανωνυμία των 
υπαλλήλων, οι οποίοι, χωρίς να εμπλέκονται καθ` οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ως άνω πράξεων ή να 
αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συμβάλλουν ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχουν, στην αποκάλυψη και 
δίωξή τους, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45Β 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως η ανωνυμία του υπαλλήλου 
προστατεύεται εφόσον αυτός υπάγεται στο καθεστώς της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.» 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρ. 125 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Νομ. 4057/ 2012 (ΦΕΚ Α΄54) .Η 
παρ. 4 προστέθηκε με την υποπερίπτ. γ΄ της περίπτ. 6 της Υποπαρ. ΙΕ.17 της Παρ. ΙΕ άρθρου πρώτου Νομ. 
4254/ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 85). 

 

 
«Άρθρο 126  

 
Ένορκη διοικητική εξέταση 

 
 1. Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή 
σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων 
για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν 
ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική 
εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 
 2. « Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς Προϊστάμενο και ενεργείται 
από μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α' του ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η ενέργεια της 
ένορκης διοικητικής εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο με βαθμό Α' άλλου Υπουργείου 
ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει.».. Η ενέργεια της 
ένορκης διοικητικής εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο τουλάχιστον με βαθμό Γ΄ άλλου 
Υπουργείου ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει. Η ένορκη 
διοικητική εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η 
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απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της. Ο υπάλληλος, ο οποίος διεξάγει την ένορκη διοικητική εξέταση, μπορεί να 
ζητήσει, με πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, παράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα μήνα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το  εντός «» εδάφιο  αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 41 παρ.1 του Ν. 4590/2019  ΦΕΚ 17 τ. 
Α΄ 
 3. Κατά την εξέταση του υπαλλήλου, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφος 3 και 132 του παρόντος. 
 4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του υπαλλήλου που 
την ενεργεί. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προϊστάμενο ο 
οποίος διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. «Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού 
παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς Προϊστάμενος ασκεί την πειθαρχική δίωξη εντός τριών 
(3) μηνών από την υποβολή της έκθεσης.». 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Το  εντός «» εδάφιο  αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 41 παρ.2 του Ν. 4590/2019  ΦΕΚ 17 τ. 
Α΄ 
 5. Διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων οποιασδήποτε μορφής από 
ειδικά όργανα δεν θίγονται. 
 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 127, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 129 και 131 
του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως.» 
 
Το άρθρ. 126 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Νομ. 4057/ 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54). 
 
 

«Άρθρο 127 

 
Πειθαρχική ανάκριση 

 
 1. Πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. 

Κατ’ εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος 

προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο, 
β) όταν ο υπάλληλος ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε το 

πειθαρχικό παράπτωμα, 
γ) όταν ο υπάλληλος συλλαμβάνεται επ΄ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί 

συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, 
δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συμφώνως με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για 

ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, 
ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την 

οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει όταν η 
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της 
διοίκησης. 

 2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο τουλάχιστον ομοιόβαθμο του διωκομένου που μπορεί 
να είναι και μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου. Αν σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υπάρχει επαρκής 
αριθμός υπαλλήλων που να πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης ανατίθεται 
σε υπάλληλο του εποπτεύοντος Υπουργείου. 

 3. Δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση:  
 α) τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωμα,  
 β) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι που έχουν εκδώσει την πειθαρχική απόφαση η οποία κρίνεται κατ’ ένσταση,  
 γ) τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση και  
 δ) τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη. 
 Ο εγκαλούμενος μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση μέσα σε τρεις (3)  ημέρες από την κλήση του για 

εξέταση την εξαίρεση εκείνου που διεξάγει την ανάκριση.  Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και 
συγκεκριμένο οι λόγοι της εξαίρεσης και να αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνονται οι προβαλλόμενοι 
ισχυρισμοί. Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή εκείνου, του οποίου 
ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώνεται νομίμως. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές πράξεις που στο μεταξύ 
ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και επαναλαμβάνονται εξαρχής. 

 4. Όποιος διεξάγει ανάκριση δικαιούται να ενεργήσει ανακριτικές πράξεις και εκτός της έδρας του. Επίσης, 
δικαιούται να ζητήσει την ενέργεια ανακριτικών πράξεων και εκτός της έδρας του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 

 5. Η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική. 
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 6. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στον υπάλληλο, που θα τη διενεργήσει, ο οποίος μπορεί να ζητήσει με 
πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, παράταση της προθεσμίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα (1) 
μήνα. 

 7. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου υπαλλήλου 
εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. 

 8. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση.» 

Το άρθρ. 127 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Νομ. 4057/ 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54). 

 
 
559/6697/11-03-2009 ΥΠ.ΕΣ. Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ. 
 
………………… 
 
 Επισημαίνεται ότι η Πειθαρχική Ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του 
υπηρεσιακού συμβουλίου. Κατ' εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 
127, παρ. 1 του Υ.Κ.): 
 α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού 
παραπτώματος προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο,  
 β) όταν ο υπάλληλος ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε 
το πειθαρχικό παράπτωμα,  
 γ) όταν ο υπάλληλος συλλαμβάνεται επ' αυτοφώρω,  
 δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για ποινικό αδίκημα 
που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα και όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου 
ή της ένστασης, ΕΔΕ ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος 
από συγκεκριμένο υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση 
δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης. 
 Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο που μπορεί να είναι και μέλος του Υ.Σ., τουλάχιστον 
ομοιόβαθμό με τον διωκόμενο. 
 

Ανάκριση δεν μπορούν να ενεργήσουν: 
 

• εκείνοι κατά των οποίων στρέφεται το παράπτωμα, 
• οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι που έχουν εκδώσει την πειθαρχική απόφαση που κρίνεται κατ' ένσταση 
• τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση και 
• τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική δίωξη. 
 
 
 

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΚΡΙΤΟΥ 
 

 
 Η αμεροληψία και η αντικειμενικότητα είναι ένα των βασικών χαρακτηριστικών που πρέπει να διακατέχει τον 
ανακριτή αλλά και τους πειθαρχικούς προϊσταμένους είτε ως μονομελή είτε ως πολυμελή όργανα. Τόσο ο 
Υπαλληλικός κώδικας όσο και ο Κ.Π.Δ. είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όσον αφορά την επιτυχία αυτού του σκοπού και 
περιέχουν λεπτομερείς διατάξεις για αυτό το θέμα. 
 

Άρθρο 14 ΚΠΔ ( Κώδικας Ποινικής Δικονομίας) 
 

Λόγοι αποκλεισμού 
 
 1. Εκτός από όσα ορίζονται ειδικά στον οργανισμό των δικαστηρίων, στον ειδικό νόμο για τα μικτά ορκωτά 
δικαστήρια και στον κώδικα αυτόν, δεν μπορούν στην ίδια ποινική υπόθεση να ασκήσουν έργα ανακριτή, δικαστή, 
εισαγγελέα ή γραμματέα όσοι είναι μεταξύ τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό. 
 2. Από την άσκηση των παραπάνω έργων σε ποινική υπόθεση αποκλείεται επίσης: α) όποιος αδικήθηκε 
από το έγκλημα, με εξαίρεση όσων ορίζονται σχετικά με τα εγκλήματα που γίνονται στο ακροατήριο (άρθρα 116 και 
117). β) όποιος είναι σύζυγος του κατηγορουμένου ή του αστικώς υπευθύνου ή εκείνου που αδικήθηκε από το 
έγκλημα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που κάποιος είναι συγγενής εξ αίματος με τα πρόσωπα αυτά σε ευθεία 
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γραμμή απεριόριστα και εκ πλαγίου έως και τον τέταρτο βαθμό ή συγγενής εξ αγχιστείας έως και το δεύτερο βαθμό. 
Ο λόγος αποκλεισμού που οφείλεται στην αγχιστεία εξακολουθεί να υπάρχει και μετά τη λύση του γάμου. 
Αποκλείεται επίσης εκείνος που είναι ή ήταν επίτροπος ή κηδεμόνας των ίδιων προσώπων ή που συνδέεται μαζί 
τους με υιοθεσία. γ) όποιος ήταν συνήγορος του κατηγορουμένου ή του πολιτικώς ενάγοντος ή του αστικώς 
υπευθύνου στην ίδια υπόθεση. δ) όποιος εξετάστηκε ως μάρτυρας ή γνωμοδότησε ως πραγματογνώμονας ή 
τεχνικός σύμβουλος στην ίδια υπόθεση. 
 3. Ο δικαστής που έχει συμπράξει στην έκδοση απόφασης, κατά της οποίας ασκήθηκε έφεση ή αναίρεση, 
αποκλείεται να δικάσει στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. 
 

Άρθρο 15 ΚΠΔ 
 

Λόγοι εξαίρεσης 
 
 Όλα τα δικαστικά πρόσωπα του προηγούμενου άρθρου είναι εξαιρετέα, αν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού του άρθρου αυτού ή αν προκάλεσαν ή προκαλούν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν 
γεγονότα που μπορούν να δικαιολογήσουν εμφανώς δυσπιστία για την αμεροληψία τους. Ο τρόπος γενικά που 
διευθύνεται η διαδικασία ή υποβάλλονται ερωτήσεις στους μάρτυρες και τους κατηγορουμένους δεν μπορεί μόνος 
του να θεμελιώσει αυτό το λόγο για εξαίρεση.  
 
 

Άρθρο 16 ΚΠΔ 
 

Ποιοι και πότε προτείνουν την εξαίρεση 
 

 1. Δικαίωμα να προτείνουν την εξαίρεση έχουν ο εισαγγελέας, ο κατηγορούμενος, ο πολιτικώς ενάγων και ο 
αστικώς υπεύθυνος. 
 2. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται: στο στάδιο της ανάκρισης έως την παράδοση των εγγράφων από τον 
ανακριτή στον εισαγγελέα μετά την τελευταία ανακριτική πράξη (άρθρο 308), στην κύρια διαδικασία πριν  αρχίσει η 
συζήτηση (άρθρο 339) και, τέλος, στη διαδικασία του δικαστικού συμβουλίου πριν από την έκδοση του βουλεύματος. 
Γι' αυτό το σκοπό οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να πληροφορηθούν τη σύνθεση του συμβουλίου από τη στιγμή που ο 
εισαγγελέας υποβάλει σ' αυτό την πρότασή του. Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς 
δικαστηρίου (άρθρο 136 εδ. α'), η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οκτώ ημέρες, πριν από την ημέρα που έχει 
προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης. 
 3. «Οι αιτήσεις εξαίρεσης κατά των δικαστικών προσώπων που συμπράττουν ή πρόκειται να 
συμπράξουν στην ίδια υπόθεση υποβάλλονται εφάπαξ ως προς όλους τους λόγους εξαίρεσης 
και καθ' όλων των προσώπων αυτών πριν από την επιχείρηση της διαδικαστικής ενέργειας. Το 
δικαστήριο ή το δικαστικό συμβούλιο αποφαίνονται με ενιαία απόφαση. Κάθε μεταγενέστερη 
αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη και απορρίπτεται ως απαράδεκτη από το ίδιο δικαστήριο ή 
συμβούλιο εκτός αν ταυτόχρονα αποδεικνύεται ότι ο λόγος εξαίρεσης έγινε γνωστός ή ανέκυψε 
μεταγενέστερα. Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του 
δικαστηρίου ή του συμβουλίου, κρίνεται ότι είναι αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή 
προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται στην ίδια συνεδρίαση 
από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.».  
 "4. ……………….". 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 26 παρ.2 του Ν.4055/2012 ΦΕΚ 51 τ.Α΄) 
 

Άρθρο 17 ΚΠΔ 
 

Περιεχόμενο και υποβολή της αίτησης εξαίρεσης 
 
 

 1. Η αίτηση εξαίρεσης πρέπει να περιέχει με σαφήνεια τους λόγους της εξαίρεσης του δικαστικού 
προσώπου, να μνημονεύει ειδικώς τα πραγματικά γεγονότα στα οποία στηρίζονται οι λόγοι αυτοί και να αναφέρει τα 
μέσα της απόδειξής τους. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια 
σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται.  
 2. Την αίτηση εξαίρεσης πρέπει να υπογράφει ό ίδιος ο αιτών ή πληρεξούσιος που έχει ειδική γι’ αυτό 
πληρεξουσιότητα. Μεταγενέστερη προσκόμιση του εγγράφου της πληρεξουσιότητας δεν επιτρέπεται για κανένα 
λόγο. Στο έγγραφο της πληρεξουσιότητας πρέπει να αναφέρονται ειδικά και συγκεκριμένα οι λόγοι για τους οποίους 
ζητείται η εξαίρεση. Σε περίπτωση μη τήρησης των πιο πάνω διατυπώσεων, η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
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από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου ή συμβουλίου στο οποίο υποβάλλεται  
 3. Η αίτηση εξαίρεσης εγχειρίζεται στον εισαγγελέα του δικαστηρίου, όπου υπηρετεί το πρόσωπο του οποίου 
ζητείται η εξαίρεση. Αν ζητείται η εξαίρεση μέλους μικτού ορκωτού δικαστηρίου ή μικτού ορκωτού εφετείου, η αίτηση 
εγχειρίζεται στον εισαγγελέα εφετών, αν δε αφορά μέλος του πταισματοδικείου στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών.  
 4. Η αίτηση για την εξαίρεση μέλους δικαστηρίου που συνεδριάζει μπορεί να υποβληθεί και με προφορική 
δήλωση, που καταχωρίζεται στα πρακτικά της συνεδρίασης και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1.  
 Η δήλωση γίνεται αυτοπροσώπως ή από συνήγορο που έχει ειδική γι’ αυτό πληρεξουσιότητα, εφαρμόζεται 
δε αναλόγως και η διάταξη της παραγράφου 2. Διαφορετικά η αίτηση απορρίπτεται ως απαράδεκτη στην ίδια 
συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται.  
 Όταν η αίτηση εξαίρεσης κατά ενός, περισσοτέρων ή όλων των μελών του δικαστηρίου, κρίνεται ότι είναι 
αόριστη ως προς τα πραγματικά γεγονότα ή προδήλως ανεπίδεκτη εκτίμησης ή ασκείται καταχρηστικά απορρίπτεται 
στην ίδια συνεδρίαση από την ίδια σύνθεση του δικαστηρίου στο οποίο υποβάλλεται. 

 
 
  
 
 
 Αι κατ' άρθρον 227 § 2 Π.Δ. 611/1977 τρεις περιπτώσεις εξαιρέσεως του ανακριτού αποτελούν νόμιμα 
κωλύματα συνιστώντα εξ αντικειμένου λόγους αποκλεισμού τούτου από της ασκήσεως των έργων της διοικητικής 
ανακρίσεως, Σ.τ.Ε. 1631/62, 666/84. 
 Κατά δε το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ. οι λόγοι εξαιρέσεως είναι και λόγοι αποκλεισμού ακόμη και στην περίπτωση 
που διέγειραν ή διεγείρουν υπόνοιες μεροληψίας, δηλαδή αν υπάρχουν γεγονότα ικανά να δικαιολογήσουν δυσπιστία 
για την αμεροληψία τους. Πάντως ο τρόπος της διευθύνσεως της διαδικασίας ή ο τρόπος με τον οποίο υποβάλλονται 
οι ερωτήσεις προς τους μάρτυρες ή τους κατηγορούμενους δεν είναι λόγος για εξαίρεση. 
 Η εξαίρεση αυτή του ανακριτή κατά το άρθρο 16 του Κ.Π.Δ. είτε από τον κατηγορούμενο είτε από τον 
ενάγοντα. Η αίτηση για εξαίρεση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία ανακριτική πράξη του ανακριτή , δηλαδή την 
παράδοση των εγγράφων σ' αυτόν που διέταξε την Ε.Δ.Ε.. Μετά την υποβολή των εγγράφων αυτών κατά την §3 του 
άρθρου 16 του Κ.Π.Δ. η αίτηση εξαιρέσεως μπορεί να γίνει δεκτή αν αποδειχθεί ότι ο λόγος της εξαίρεσης έγινε 
γνωστός στον αιτούντα μεταγενέστερα. 
 Κατά το άρθρο 17 του Κ.Π.Δ. η αίτηση πρέπει να περιέχει σαφώς τους λόγους της εξαίρεσης, 
να μνημονεύει τα πραγματικά γεγονότα και να αναφέρει τα μέσα της απόδειξης των. Πρέπει να είναι δε υπογραμμένη 
από τον αιτούντα. Η αίτηση εξαιρέσεως κατά το άρθρο 19 ανακοινώνεται αμέσως (αμελλητί) στον ανακριτή για τον 
οποίο ζητείται η εξαίρεση και αφού λάβει γνώση των εγγράφων που κατατέθηκαν, πρέπει να εκφράσει μέσα σε 24 
ώρες τη γνώμη του και ταυτόχρονα να απέχει των καθηκόντων του. 
 

Αρμοδιότητα για την εξαίρεση 
 

 
 Κατά το άρθρο 20 του Κ.Π.Δ. μέσα σε δύο μέρες, εκείνος που δέχτηκε την αίτηση εξαίρεσης (Υπουργός, 
Προϊστάμενος κ.λ.π.) εισάγει την αίτηση στο αρμόδιο συμβούλιο. Τούτο δε αφού λάβει υπόψη τη γνώμη των διαδίκων 
αποφασίζει για την αίτηση. 
 

Άρθρο 20 ΚΠΔ 
 

Αρμόδιο δικαστήριο 
 
 1. Μέσα σε δύο ημέρες από την κοινοποίηση που γίνεται σύμφωνα με το άρθρ. 19 παρ. 1 ο εισαγγελέας 
εισάγει την αίτηση εξαίρεσης στο δικαστήριο στο οποίο υπηρετεί, ή στο συμβούλιο αν η αίτηση αφορά ανακριτή ή 
μέλος του δικαστικού συμβουλίου. Το δικαστήριο ή το συμβούλιο συνεδριάζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία που 
καθορίζεται για το καθένα από τον κώδικα (άρθρ. 305, 306, 329 επ.), αφού ακούσει τον εισαγγελέα, τον αιτούντα και 
τους διαδίκους που καλούνται είκοσι τέσσερις ώρες πριν, αποφασίζει για την αίτηση εξαίρεσης. Στη σύνθεση δεν 
μπορεί να μετέχει εκείνος του οποίου ζητείται η εξαίρεση. Αυτός αναπληρώνεται σύμφωνα με το νόμο. 
 2. …………………. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, απαλείφεται με το άρθρο 32 παρ.7 του Ν.4055/2012 ΦΕΚ 51 
τ.Α΄
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ 

 
Π.Δ. 47/2006 ΦΕΚ 48 τ. Α'  
 

Άρθρο 3 
 

Πειθαρχικοί προϊστάμενοι 
 

 Οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι για το προσωπικό του άρθρου 1 είναι: 
α) Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλο το προσωπικό του άρθρου 1, 
ανεξάρτητα από βαθμό. 
β) Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για το προσωπικό του άρθρου 1, με 
εξαίρεση το προσωπικό που υπάγεται στην περίπτωση α΄. 
γ) Ο Ειδικός Γραμματέας επί θεμάτων παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, για το προσωπικό των 
περιπτώσεων δ', θ' και ιζ' του άρθρου 1. 
δ) Ο Περιφερειακός Διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για 
το προσωπικό των περιπτώσεων β', γ', ε', στ', ζ', η', ι', ια', ιβ', ιγ', ιδ', ιε' και ιστ' του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά 
και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων. 
ε) Ο Διευθυντής πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το προσωπικό των περιπτώσεων ζ', η', ι', ιβ', ιγ', 
ιδ' και ιστ' του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών 
συμβουλίων. 
στ) Ο Προϊστάμενος γραφείου πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης για το προσωπικό της περιοχής του γραφείου του, των περιπτώσεων ζ', ι', ιδ' και ιστ' του άρθρου 1, με 
εξαίρεση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων. 
ζ) Ο Προϊστάμενος του γραφείου φυσικής αγωγής για το προσωπικό του γραφείου του που υπάγεται στην 
περίπτωση ιδ' του άρθρου 1. 
η) Ο Συντονιστής Εκπαίδευσης του εξωτερικού για το προσωπικό των περιπτώσεων θ' και ιζ' του άρθρου 1 και 
θ) Ο Προϊστάμενος του ΚΔΑΥ για το πρσωπικό της περίπτωσης ιε' του άρθρου 1, με εξαίρεση τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη των κεντρικών υπηρεσιακών συμβουλίων. 
 

Άρθρο 4 
 

Αρμοδιότητες πειθαρχικών προϊσταμένων 
 
 Όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι του άρθρου 3 μπορούν να επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή της 
επίπληξης, καθώς και την πειθαρχική ποινή του προστίμου με τις εξής διακρίσεις: 
 α) Ο Υπουργός και ο Υφυπουργός μέχρι τις αποδοχές ενός (1) μηνός.  
 β) Ο Γενικός Γραμματέας και ο Ειδικός Γραμματέας επί θεμάτων παιδείας ομογενών και διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης μέχρι τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών. 
 γ) Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης μέχρι το ήμισυ των μηνιαίων 
αποδοχών. 
 δ) Οι λοιποί πειθαρχικοί προϊστάμενοι μέχρι το ένα τρίτο των μηνιαίων αποδοχών. 
 

Άρθρο 5 
Πειθαρχικά συμβούλια 

 
 Τα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια κρίνουν σε πρώτο βαθμό μετά από παραπομπή της υπόθεσης σε 
αυτά και σε δεύτερο βαθμό μετά από άσκηση ένστασης κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων και 
μπορούν να επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. 
 Η παραπομπή στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια ασκείται από τους πειθαρχικούς προϊσταμένους του 
άρθρου 3 και για το προσωπικό της πειθαρχικής δικαιοδοσίας τους. 
 

Άρθρο 6 
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 

 
 

 Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος εφαρμόζονται 
ανάλογα οι διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου των δημόσιων διοικητικών υπαλλήλων. 
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 Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το π.δ. 429/1987 (ΦΕΚ 192 Α'). 
 
Οι ανάλογες διατάξεις που αναφέρονται στο ως άνω άρθρο 6 υπάρχουν στα άρθρα 116-120 του Υ.Κ. 
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Απομάκρυνση του εκπαιδευτικού κατά την ανάκριση 
 
Ν. 1566/1985 άρθρο 16 § Γ', περ. 7 
 
 Αν διενεργείται ένορκη ανάκριση για τη διαπίστωση πειθαρχικού αδικήματος και εγείρονται σοβαρές 
υπόνοιες εναντίον εκπαιδευτικού, επιτρέπεται η απόσπαση του σε άλλο σχολείο του ίδιου νομού ή νομαρχιακού 
διαμερίσματος με απόφαση του νομάρχη ύστερα από εισήγηση του ανακριτή και γνώμη του οικείου υπηρεσιακού 
συμβουλίου για τη διευκόλυνση του ανακριτικού έργου. 
 Η απόσπαση γίνεται ύστερα από ακρόαση του εκπαιδευτικού και δεν μπορεί να διαρκέσει πέρα από τρεις 
μήνες. Κατά την ίδια διαδικασία και για το ίδιο χρονικό διάστημα είναι δυνατή απόσπαση του εκπαιδευτικού σε άλλο 
σχολείο άλλου νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αρμοδιότητα του Νομάρχη ανήκει πλέον στον Δ/ντή Εκπαίδευσης. Βλέπε: 
Φ353/1/324/105657/Δ1/08-10-2002 ΥΠ.Ε.Π.Θ. ΦΕΚ 1340 τ. Β' Άρθρο 18 Παρ. 7 
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ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
Ποιες είναι οι ανακριτικές πράξεις 

 
 Οι πράξεις αυτές περιγράφονται ρητά στο άρθρο 128 του Υ.Κ.. Οι ανακριτές, οφείλουν να συλλέγουν 
πληροφορίες α) εξετάζοντας μάρτυρες και τον κατηγορούμενο β) Να μεταβαίνουν επί τόπου για διενέργεια αυτοψίας, 
ή εν ανάγκη να χρησιμοποιούν πραγματογνώμονες γ) να καταλαμβάνουν πειστήρια δ) να πράττουν παν το αναγκαίο 
για τη συλλογή και διατήρηση των αποδείξεων ή των ιχνών του αδικήματος . 
 Οι ανακριτικές αυτές πράξεις ρυθμίζονται αναλυτικά από τον ΚΠΔ α) για εξέταση μαρτύρων από τα άρθρα 
209 και επόμενα αλλά και από το άρθρο 131 του ίδιου νόμου. β) για εξέταση κατηγορουμένου από τα άρθρα 270 και 
επόμενα γ) για επί τόπου μετάβαση στο  άρθρο 249 δ) για ενέργεια αυτοψίας στο άρθρο 130 του νόμου 2683/99. ε) 
στα άρθρα 180 και επόμενα για πραγματογνωμοσύνη και στ) για κατάληψη των πειστηρίων στα άρθρα 258 και 
επόμενα ως και στο άρθρο 280. 
 Κατά την ενέργεια αυτοψίας οι ανακριτές μπορούν να επιθέτουν σφραγίδες ή να λαμβάνουν εν γένει τα 
πρόσφορα μέτρα, ώστε να μην υπεξαιρεθούν ή μεταβληθούν αντικείμενα χρήσιμα στην ανάκριση. (άρθρο 252 ΚΠΔ). 
Όταν παρίσταται ανάγκη να ασφαλίζονται πράγματα ή έγγραφα, τότε επί των σφραγιζομένων τίθεται η σφραγίδα της 
υπηρεσίας. Συνχωρείται επίσης σε όσους έχουν συμφέρον να συνεπιθέσουν και την δική τους σφραγίδα, όταν 
παρίστανται και το ζητήσουν (άρθρο 267 εδάφιο α΄- του ΚΠΔ) Η αποσφράγιση γίνεται παρουσία αυτών, εάν είναι 
εφικτό, αλλά αφού βεβαιωθεί το αλύμαντον των σφραγίδων (άρθρο 277εδάφιο. β' ΚΠΔ) Σε κάθε περίπτωση 
συντάσσεται έκθεση της ανακριτικής αυτής πράξεως παρουσία του γραμματέως 
 Προκειμένου περί αναζητήσεως και κατασχέσεως εγγράφων ή άλλων αντικειμένων ευρισκομένων στα χέρια 
δημοσίων υπαλλήλων ισχύουν τα εξής.: 
 Όταν κληθούν να τα παραδώσουν, ακόμη και τα πρωτότυπα, εάν τους ζητηθεί, οφείλουν να το πράξουν , 
εκτός εάν δηλώσουν έγγραφα έστω και αδικαιολόγητα ότι πρόκειται για διπλωματικό ή στρατιωτικό μυστικό ή 
αναγόμενο στην ασφάλεια του κράτους ή περί μυστικού του λειτουργήματος των ή του επαγγέλματος των (άρθρο 261 
ΚΠΔ). Αν υπάρξει αμφιβολία για τη δήλωση αυτή τότε εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 262 του ΚΠΔ. 
 Αν η φύλαξη των κατασχεθέντων εγγράφων ή πραγμάτων είναι δυσχερής ή υφίσταται κίνδυνος αλλοιώσεως 
των, τότε λαμβάνει ο ανακριτής , εφόσον είναι εφικτό, αντίγραφα των εγγράφων και φωτογραφίες ή άλλες 
αναπαραστάσεις των πραγμάτων (άρθρο 268 §1 ΚΠΔ). 
 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α' 
 

Άρθρο 128 
Ανακριτικές πράξεις 

 
  « 1. Ανακριτικές πράξεις είναι:  
α) η αυτοψία,  
β) η εξέταση μαρτύρων,  
γ) η πραγματογνωμοσύνη,  
δ) η εξέταση του διωκομένου.  
 2. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης θέμα που κατά το νόμο καλύπτεται: α) από το 
απόρρητο της υπηρεσίας, εκτός αν συμφωνεί η αρμόδια Αρχή, ή β) από το κατά νόμο επαγγελματικό ή άλλο 
απόρρητο.  
 3. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος 
από τους μάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, 
γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 128 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄. 
 
 

Αυτοψία 
 
 Η αυτοψία είναι η δικονομική πράξη , με την οποία ο ενεργών προβαίνει στη διαπίστωση γεγονότων με την 
εξέταση, μέσω των δικών του αισθήσεων, αντικειμένου ή αντικειμένων που έχουν σχέση με την διερευνούμενη 
πράξη. Η συναγωγή των παρατηρήσεων μπορεί να γίνει με οιανδήποτε των αισθήσεων και όχι μόνον δια της 
οράσεως, όπως θα νόμιζε κάποιος από τον όρο αυτοψία. Η αυτοψία ενεργείται με σκοπό την βεβαίωση των 
περιστάσεων κάτω από τις οποίες έγινε ορισμένο γεγονός (άρθρο 181 §1 ΚΠΔ). 
 Αντικείμενο της μπορεί να είναι οποιοδήποτε γεγονός υπό την υλική του υπόσταση, όπως τόπος, πράγματα 
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κλπ υπό την προϋπόθεση ότι αυτό έχει σχέση με την εξεταζόμενη υπόθεση  
 Αυτοψία μπορεί να ενεργήσει και ο ανακριτής (άρθρο 251 ΚΠΔ) και είτε αυτοπροσώπως είτε με ειδικό 
υπάλληλο ή εμπειρογνώμονα να λάβει ιχνογραφήματα, φωτογραφίες ή άλλες απεικονίσεις. (Άρθρο 181 ΚΠΔ). Όπως 
σε κάθε άλλη ανακριτική πράξη έτσι και στην αυτοψία συντάσσεται έκθεσις η οποία πρέπει να είναι λεπτομερείς ως 
προς την περιγραφή τόσον του τρόπου ή μεθόδου ενεργείας, όσο και των γενόμενων παρατηρήσεων, που 
επισυνάπτονται σ'αυτήν με ιχνογράμματα, φωτογραφίες κλπ. 
 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄ 
 

«Άρθρο 129 
 

Αυτοψία 
 
 1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 127 του παρόντος, 
η αυτοψία διενεργείται αυτοπροσώπως από εκείνον που διεξάγει την πειθαρχική ανάκριση με την παρουσία 
γραμματέα. 
 2. Η αυτοψία δημόσιων εγγράφων ή εγγράφων ιδιωτικών που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή, διενεργείται 
στο γραφείο όπου φυλάσσονται. 
 3. Έγγραφα που κατέχονται από ιδιώτη, παραδίδονται στον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικώς μετά 
το τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο ανακριτής, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη, υποχρεούται να χορηγεί ατελώς 
απόδειξη παραλαβής και επίσημο αντίγραφο των εγγράφων που παραλήφθηκαν. Κατ’ εξαίρεση η αυτοψία ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη διεκπεραίωση τρέχουσας υπόθεσης του κατόχου τους ή άλλου 
προσώπου, διενεργείται από τον ανακριτή στον τόπο όπου βρίσκονται.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρ. 128 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄. 
 
 
2604/16Α'/1972 Εγκύκλιος ΑΣΔΥ 

Αυτοψία. 
 
 Η αυτοψία είναι η ανακριτική πράξις, δι' ης διώκεται όπως βεβαιωθή γεγονός τι, δια της ιδίας αντιλήψεως του 
ενεργούντος την διοικητικήν ανάκρισιν. Αύτη δύναται να περιλάβη εξέτασιν εν τόπω ή εξέτασιν πραγμάτων, εξ ης 
δύναται να σχηματισθή, υπό τον ενεργούντος την διοικητικήν ανάκρισιν, ασφαλής πεποίθησις, δυναμένη να πείση 
τον πειθαρχικόν ή τους πειθαρχικούς δικαστάς. 
 
 

Άρθρο 251 ΚΠΔ 
 

Καθήκοντα εκείνου που ενεργεί την ανάκριση 
 
 Ο ανακριτής και οι ανακριτικοί υπάλληλοι που αναφέρονται στα άρθρα 33 και 34 όταν λάβουν παραγγελία 
του εισαγγελέα, και στις περιπτώσεις του άρθρου 243 παρ.2 αυτεπαγγέλτως, οφείλουν χωρίς χρονοτριβή να 
συγκεντρώνουν πληροφορίες για το έγκλημα και τους υπαιτίους του, να εξετάζουν μάρτυρες και κατηγορουμένους, 
να μεταβαίνουν επί τόπου για ενέργεια αυτοψίας, αφού πάρουν μαζί τους, αν υπάρχει ανάγκη, ιατροδικαστές ή 
άλλους πραγματογνώμονες, να διεξάγουν έρευνες, να καταλαμβάνουν πειστήρια και γενικά να ενεργούν οτιδήποτε 
είναι αναγκαίο για τη συλλογή και τη διατήρηση των αποδείξεων, καθώς και για την εξασφάλιση των ιχνών του 
εγκλήματος. 
 
 
2604/16Α'/1972 Εγκύκλιος ΑΣΔΥ 

Πραγματογνωμοσύνη. 
 
 Εάν προς βεβαίωσιν, διάγνωσιν ή κρίσιν οιουδήποτε γεγονότος απαιτούνται ειδικαί επιστημονικαί ή τεχνικαί 
γνώσεις, ο ενεργών την διοικητικήν ανάκρισιν δύναται να ορίση πραγματογνώμονας. 
 Όσον αφορά εις την διαδικασίαν του διορισμού των πραγματογνωμόνων, την υποχρέωσιν αποδοχής τον 
διορισμού, τον όρκον και την θέσιν αυτοίς των προς εξέτασιν ζητημάτων, εφαρμόζονται αναλόγως αι οικείαι διατάξεις 
του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας (Κεφάλαιον Γ', άρθρα 183 και επ.). 
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ 

 
 Μάρτυρας είναι πρόσωπον που προσκαλείται να καταθέσει πραγματικά περιστατικά τα οποία γνωρίζει εξ 
ιδίας αντιλήψεως (με τις δικές του αισθήσεις) ή από διήγηση άλλων και τα οποία έχουν σχέση με το αντικείμενο της 
αποδείξεως. 
 Η δια μαρτύρων απόδειξις, λόγω του προσωπικού της χαρακτήρα, έχει ιδιάζουσα σημασία και αποτελεί το 
συνηθέστερο μέσο αποδείξεως. Αν και η αξία της αμφισβητείται τόσο λόγω των διαπιστούμενων προθέσεων 
ψευδομαρτυριών όσο και λόγω της πλάνης στην οποίαν υποπίπτουν οι μάρτυρες. 
 Η αναγκαιότητα όμως της μαρτυρίας για την ορθή απονομή της δικαιοσύνης οδηγεί στην αναγωγή της σε 
δημόσια υποχρέωση. 
 Μάρτυρας μπορεί να είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, αδιακρίτως φύλου, ηλικίας, διανοητικής καταστάσεως, 
υπηκοότητας κλπ, το οποίο αντιλήφθηκε δια των ιδίων αισθήσεων ή εκ διηγήσεως άλλων πραγματικό περιστατικό και 
το οποίο έχει σχέση με την διερευνούμενη υπόθεση. 
Βασική υποχρέωση του μάρτυρα είναι η εμφάνιση του να δώσει την μαρτυρία του. Η θεμελίωση αυτής της 
υποχρέωσης προϋποθέτει την νόμιμο του κλήτευση. Η κλήτευση αυτή απαιτεί κατά το άρθρο 213 § 1 ΚΠΔ έγγραφον 
τύπον. Το έγγραφο της κλήτευσης πρέπει να περιέχει μνεία της αρχής, ενώπιον της οποίας καλείται ο μάρτυρας, την 
ημέρα και ώρα της εμφανίσεως του, συνοπτική ένδειξη της υποθέσεως για την οποία καλείται να καταθέση, 
περιληπτική μνεία των συνεπειών της μη εμφανίσεως , τις υπογραφές του εκπροσωπούντος την καλούσα αρχή και 
του γραμματέως με την επίσημη σφραγίδα (άρθρο 213 §1 εδάφιο. α και β'). 
 Η κλήση αυτή δίδεται κατά τα άρθρα 155-161 ΚΠΔ 24 ώρες τουλάχιστον προ της ημέρας κατά την οποία 
καλείται. Ο μάρτυρας μπορεί να προσέλθει για εξέταση και αυθόρμητα. 
 Στη περίπτωση όμως αυτή πρέπει να γίνεται μνεία του γεγονότος στην έκθεση που συντάσσεται. Η προς 
εμφάνιση υποχρέωση περιλαμβάνει όχι μόνον την έγκαιρη εμφάνιση του μάρτυρα αλλά και την παραμονή του μέχρι 
το τέλος της διαδικασίας ή της απαλλαγής του από την υποχρέωση αυτή 
 

Εξαιρέσεις από την κλήτευση 
 
 Με ειδικές διατάξεις ρυθμίζεται η εξέταση ορισμένων προσώπων ή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση 
εμφανίσεως. Αν και τα άτομα αυτά δεν εμπλέκονται στις συνήθεις περιπτώσεις που εξετάζονται, τις αναφέρουμε με 
αντιστοίχηση των άρθρων που παρέχουν την απαλλαγή 
 α) Ο Πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της Βουλής, Υπουργοί και Αρχιερείς (άρθρο 215 
§1 ΚΠΔ), 
 β) πρεσβευτές και διπλωματικοί υπάλληλοι άλλου κράτους (άρθρο 216§1 ΚΠΔ), 
 

Διαδικασία καταθέσεως μάρτυρα 
 
 α)Λήψη στοιχείων του μάρτυρα 
 Με την εμφάνιση του μάρτυρα και πριν την έναρξη της καταθέσεως, ερωτάται για το όνομα, το επίθετο του, 
τον τόπο γεννήσεως του, την διεύθυνση κατοικίας του, την ηλικία του και την θρησκεία του. Επίσης ερωτάται για 
τυχόν συγγένεια με τον κατηγορούμενο ή τον αδικηθέντα και εν ανάγκη για κάθε περιστατικό που μπορεί να 
διαφωτίσει τον ανακριτή για τις σχέσεις του προς τους εγκαλούμενους και τον βαθμό εμπιστοσύνης, που θα 
μπορούσε να προσδοθεί στη μαρτυρία του. (άρθρο 217 ΚΠΔ)  β)Υποχρέωση ορκίσεως 
δεύτερη υποχρέωση του μάρτυρα είναι να ορκισθεί. Ως όρκος νοείται η πράξη με την οποία ο μάρτυρας διαβεβαιώνει 
, ενώπιον του θεού, ότι θα καταθέσει την αλήθεια. Κατά το άρθρο 218 §1 ΚΠΔ, κάθε μάρτυρας οφείλει προ της 
εξετάσεως του επί ποινή ακυρότητας να ομόσει, θέτοντας την δεξιάν του επί του Ιερού Ευαγγελίου τον εξής όρκον 
:«Ορκίζομαι στο Θεό να πω με ευσυνειδησία όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να 
αποκρύψω τίποτε». 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α' 
 

Άρθρο 130 
 

Μάρτυρες 
 
 «1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
 2. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία αποτελεί πλημμέλημα και αν είναι 
υπάλληλος και πειθαρχικό παράπτωμα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του διωκομένου με το μάρτυρα σε 
ευθεία γραμμή ή έως και το δεύτερο βαθμό σε πλάγια γραμμή.  
 3. O διωκόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής 
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εξέτασης και μέχρι το τέλος της εξέτασής του να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής 
υποχρεούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες.  
 4. Αν η ένορκη διοικητική εξέταση δεν στρεφόταν κατά συγκεκριμένου προσώπου, το πειθαρχικό συμβούλιο 
υποχρεούται να διενεργήσει συμπληρωματική ανάκριση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον διωκόμενο 
να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων, εκτός εάν αυτός δηλώσει ενώπιον του συμβουλίου ότι 
δεν επιθυμεί να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 130 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 
 
 - Υπό του νόμου αποκρούεται η κατά την πειθαρχικήν ανάκρισιν εξέτασις μαρτύρων άνευ τηρήσεως του 
ενόρκου τύπου κατά τας διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας, Σ.τ.Ε. 1443/61 
………….....μη επιτρεπομένης της λήψεως υπ' όψει και εκτιμήσεως ανομωτίληφθεισών μαρτυρικών καταθέσεων 
προς καταλογισμόν πειθαρχικής ευθύνης, Σ.τ.Ε. 1443/61. 
 - Εφ'όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω νόμω, εις την πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν ανήκει η κατ' ορθήν άσκησιν της 
διακριτικής της εξουσίας κρίσις, περί του αν εις συγκεκριμένην περίπτωσιν είναι αναγκαία η εξέτασις μαρτύρων και 
ποίων, Σ.τ.Ε. 2430/66. 
 - Μόνον αι κατά τας σχετικάς διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικος και κατά την υπ' αυτών διαγραφομένην 
διαδικασίαν και υπό τας εγγυήσεις αυτής λαμβανόμεναι μαρτυρικαί καταθέσεις είναι ληπτέαι υπ' όψιν κατά την 
πειθαρχικήν δίκην Σ.τΈ. 1443/61, 967/68 
……………......ορθώς, όθεν, δεν ελήφθησαν υπ' όψιν μαρτυρικαί καταθέσεις ενώπιον συμβολαιογράφου, Σ.τ.Ε. 
967/1968  
 - Κατ' άρθρο (155) Y.K., η ένορκος εξέτασις εκ μέρους του ενεργούντος την ανάκρισιν οργάνου τουλάχιστον 
πέντε μαρτύρων εκ των υπό του εγκαλουμένου προσαγομένων, είναι υποχρεωτική, Σ.τ.Ε. 946,1523, 3010/66 
 - εφ' όσον ο εγκαλούμενος προτείνη τούτο εγκαίρως μέχρι πέρατος της ανακρίσεως ενώπιον των αρμοδίων 
οργάνων, Σ.τ.Ε. 946,1523/66 
 ....ή το αργότερον μέχρι του χρόνου της απολογίας, εφ' όσον εν τη τελευταία ταύτη περιπτώσει, δεν είχε δοθή 
η ευχέρεια εις τον διωκόμενον να προτείνη τούτους κατά την ανάκρισιν, Σ.τ.Ε. 1523/66 
....διατυπών την πρότασιν του δια την τοιαύτην εξέτασιν, είτε δια της απολογίας του, 
είτε δι' ειδικής και συγκεκριμένης αναφοράς του, Σ.τ.Ε. 946/66 ....δεν πληροί δε τον κατά νόμον απαιτούμενον τύπον 
της προτάσεως ταύτης, η άτυπος υποβολή σημειώματος περιέχοντος τοιαύτην υπόδειξιν, προς διευθυντήν του 
υπουργείου μη όντα πειθαρχικόν Προϊστάμενον του τιμωρηθέντος, Σ.τ.Ε. 946 / 66. 
 
 Εν τη εννοία των κατά νόμον υπό του εγκαλουμένου προσαγομένων μαρτύρων περιλαμβάνονται 
αποκλειστικώς μόνον οι παρ' αυτού προτεινόμενοι νομοτύτως προς κλήτευσιν ή οι παρ' αυτού αυτοπροσώπως εις 
τον ανακριτήν και άνευ κλητεύσεως προσαγόμενοι μάρτυρες, ουχί όμως και οι αυθορμήτως ενώπιον αυτού 
προσερχόμενοι, Σ.τ.Ε. 3010/66. 
 ....η προσαγωγή, εξ άλλου, τοιούτων μαρτυρικών καταθέσεων εις την κατ' έφεσιν πειθαρχικήν δίκην, δεν 
συνιστά την υπό του Υπαλληλικού Κώδικος προϋποτιθεμένην πρότασιν του εγκαλουμένου περί εξετάσεως 
μαρτύρων, η οποία άλλωστε, υπό την έννοιαν ασκήσεως δικαιώματος εκ μέρους αυτού, συγχωρείται κατά το στάδιον 
της ανακρίσεως ή μέχρι της απολογίας το αργότερον, Σ.τ.Ε. 967/68. 
 - H εξέτασις μέχρι πέντε εκ των υπό του διωκομένου υπαλλήλου προτεινομένων μαρτύρων είναι 
υποχρεωτική μόνον κατά το στάδιον της ανακρίσεως, η υποχρέωσις δε αύτη δεν υφίσταται, οσάκις δεν ενεργείται 
ανάκρισις αλλ'η ασκούσα την πειθαρχικήν εξουσίαν μονομελής δικαιοδοσία καλεί τον διωκόμενον υπάλληλον απ' 
ευθείας μετά την προανάκρισιν εις απολογίαν και επιβάλλει την κατά την κρίσιν της, είσω της περιωρισμένης 
δικαιοδοσίας της, πειθαρχικήν ποινήν, Σ.τ.Ε. 2027/69, 2062/84, 3206/86, 3959/86, 1361/88, 3864/88. 
 - Κατά τα άρθρα 228 § 1, 230, 235, 236 Y.K. υποχρέωση προς εξέταση μαρτύρων προτεινομένων από τον 
πειθαρχικώς εγκαλούμενο υπάλληλο υφίσταται μόνο στο στάδιο της ανακρίσεως, όχι όμως και στην περίπτωση κατά 
την οποία μονομελής πειθαρχική δικαιοδοσία καλεί τον υπάλληλο σε απολογία μετά από προανάκριση και επιβάλλει 
μετά τη λήψη της απολογίας την πειθαρχική ποινή χωρίς να διενεργηθεί ανάκριση, Σ.τ.Ε. 3202, 3959/1986, 1977/90 
 - Κατ' άρθρο 230 § 3 Y.K. είναι υποχρεωτική η εξέταση μέχρι πέντε μαρτύρων προτεινομένων υπό του 
διωκομένου υπαλλήλου, αν η πρόταση έγινε μέχρι πέρατος της ανακρίσεως ή το αργότερο μέχρι του χρόνου της 
απολογίας, εφόσον όμως στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν είχε δοθεί η ευχέρεια στο διωκόμενο να προτείνει 
αυτούς κατά την ανάκριση, Σ.τ.Ε. 203/80, 652/87,1670/87,1673/87, 5202/87,1393/81, 714/82, 2065/84, 2835/84, 
4784/86, 4941/88, 2563/90. 
 - Εφ' όσον ο αιτών, εξετασθείς κατά την ανάκρισιν, ουδέν πρότεινε μάρτυρα, δεν ετύγχανεν υποχρεωτική δια 
την διοίκησιν η εξέτασις μάρτυρος προταθέντος δια της απολογίας του αιτούντος, λόγω εξαντλήσεως των χρονικών 
περιθωρίων ασκήσεως του εν λόγω δικαιώματος, Σ.τ.Ε. 141,1184, 3045/70.) 
 - Δεν υφίσταται υποχρέωση εξετάσεως μάρτυρος προταθέντος κατά την απολογία, εφόσον είχε δοθεί η 
ευχέρεια να προταθούν μάρτυρες κατά την ανάκριση, Σ.τ.Ε. 1673/87,1393/81, 3929/88. 
 - H εξέτασις μέχρι πέντε, υπό του διωκομένου υπαλλήλου προτεινομένων μαρτύρων, είναι υποχρεωτική και 
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αν έτι εξητάσθησαν ούτοι ως μάρτυρες εν ποινική δίκη, αφορώση εις τα αυτά, δι' α και η πειθαρχική δίωξις, 
πραγματικά περιστατικά, Σ.τ.Ε. 482/71. 
 - H υποχρέωσις εξετάσεως ωρισμένου αριθμού μαρτύρων προτεινομένων υπό του διωκομένου υπαλλήλου, 
ως και η υποχρέωσις συμπράξεως γραμματέως, προβλεπόμεναι αντιστοίχως υπό των άρθρων 230 § 3 και 227 § 7 
Y.K., αφορούν την περίπτωσιν διεξαγωγής ανακρίσεως και όχι την περίπτωσιν όπου διεξάγεται απλή διοικητική 
εξέτασις, Σ.τ.Ε. 1526/86. 
 - Λόγος κατά τον οποίο παραβιάστηκε ουσιώδης τύπος της διαδικασίας γιατί δεν εξετάστηκε ο πέμπτος από 
τους προταθέντες μάρτυρες, είναι βάσιμος, διότι η εξέταση των προτεινομένων από τον εγκαλούμενο μαρτύρων μέχρι 
του αριθμού 5 είναι υποχρεωτική για τον διεξάγοντα την ανάκριση, Σ.τ.Ε. 648/87 
 .... και ναι μεν ο εν λόγω προταθείς ως μάρτυς κλήθηκε να προσέλθει για να καταθέσει, η σχετική κλήση 
όμως και το αποδεικτικό επιδόσεως επιστράφησαν από τη Λιμενική Αστυνομία Χίου με έγγραφο με το οποίο και 
παρεχόταν η πληροφορία ότι ο εν λόγω μάρτυς κατοικεί στην Αθήνα, Σ.τ.Ε. 648/87 
 .... επίδοση δε της κλήσεως στη νέα αυτή διεύθυνση δεν έγινε κατά τα άρθρα. 155-161 και 213 Κ.Π.Δ. και έτσι 
ο μάρτυρας αυτός δεν κλήθηκε όπως επιβαλλόταν κατά τα ίδια αυτά άρθρα, της παραλείψεως αυτής συνεπαγομένης 
ακυρότητα της όλης περαιτέρω διαδικασίας, Σ.τ.Ε. 648/87. 
 - Εφ' όσον εις τον προσφεύγοντα παρεσχέθη η ευχέρεια κατά την ανάκρισιν να προτείνη μάρτυρας, τους 
οποίους και πρότεινε, δηλώσας μάλιστα ότι δεν είχε να προτείνη ετέρους πλην των εις την κατάθεσιν του 
αναφερομένων, ο λόγος ακυρώσεως καθ' ον έδει να εξετασθούν υποχρεωτικώς και έτεροι μάρτυρες, προταθέντες δια 
μεταγενεστέρου υπομνήματος, είναι αβάσιμες, Σ.τ.Ε. 203/80. 
 - Κατ' άρθρο 230 § 3 Π.Δ. 611/77, καθιερούντος δικαίωμα του διωκομένου υπαλλήλου, η εξέτασις των υπ' 
αυτού προτεινομένων μαρτύρων, μέχρι πέντε τον αριθμόν, είναι υποχρεωτική δια την Διοίκησιν, υποχρεουμένην να 
καλή αυτούς προς εξέτασιν αδιαφόρως αν, κατά την κρίσιν της, παρίστανται άσχετοι προς την κρινομένην 
πειθαρχικήν υπόθεσιν. Σ.τ.Ε. 1654, 2237, 3867/80, 510/82, 2835/84, 926/88. 
 - Λόγος, κατά τον οποίο η εκτός έδρας εξέταση μάρτυρα υπήρξε παράτυπη και καθιστά ακυρωτέα την 
προσβαλλομένη απόφαση περί επιβολής οριστικής παύσεως ως εκ του ότι στην έκθεση εξετάσεως 
(προδακτυλογραφημένη κατά το εισαγωγικό τμήμα της) δεν αναγράφεται ο πράγματι εξετάσας τον μάρτυρα αυτό και 
η έκθεση αυτή δεν υπογράφεται από αμφοτέρους τους συμπράξαντες, ως εξεταστού εμφανιζομένου του αναλαβόντος 
την ανάκριση, ο οποίος όμως δεν βρισκόταν στον τόπο της εξετάσεως, είναι απορριπτέος ως προβαλλόμενος άνευ 
εννόμου συμφέροντος, εφόσον η μαρτυρική αυτή κατάθεση που υπογράφεται πάντως από τον εξετασθέντα, ήταν 
υπέρ της εγκαλουμένης και ως εκ τούτου η μη λήψη υπόψη της εν λόγω εκθέσεως ή η νομότυπη επανάληψή της δεν 
θα είχε ως αποτέλεσμα οποιαδήποτε βελτίωση της θέσέως της, Σ.τ.Ε. 648/1987. 
 - Εφ' όσον ο προσφεύγων δεν προέτεινε μάρτυρα δια της ανωμοτίκαταθέσεώς του κατά την διενεργηθείσαν 
άτυπον διοικητικήν εξέτασιν, αλλά το πρώτον υπέβαλε τοιούτον αίτημα δια της απολογίας του μετά την έγερσιν της 
πειθαρχικής αγωγής, το πειθαρχικόν συμβούλιον δεν ήτο υποχρεωμένον να διατάξη την δια συμπληρωματικής 
ανακρίσεως εξέτασιν του οψιγενώς προταθέντος μάρτυρος, δοθέντος ότι έκρινεν επαρκή την ως άνω διοικητική 
εξέταση, κατά της κρίσεως δε αυτής δεν προβάλλεται καμιά αιτίαση από τον προσφεύγοντα, Σ.τ.Ε. 1489/85. 
 - H επίκλησις μαρτύρων το πρώτον με την απολογία δεν δεσμεύει το πειθαρχικό συμβούλιο, εφ' όσον 
μπορούσε να γίνη και δεν έγινε κατά το στάδιο της ανακρίσεως, Σ.τ.Ε. 3929/88. 
 - O πειθαρχικώς διωκόμενος ώφειλε να προτείνει μάρτυρες κατά τη διενεργηθείσα από τη Διοίκηση ανάκριση 
πριν υπό την επιβολή της πειθαρχικής ποινής, Σ.τ.Ε. 1759/87. 
 - Δεν είναι υποχρεωτική η συμπληρωματική εξέτασις των παρά του διωκομένου προσαγομένων μαρτύρων 
εφ'όσον ούτος δεν προέτεινεν τούτους κατά την διοικητικήν ανάκρισιν καίτοι του είχεν παρασχεθή κατά το στάδιον 
τούτο η τοιαύτη ευχέρεια προτάσεως των εν λόγω μαρτύρων, Σ.τ.Ε. 713/80. 
 - Εφόσον μαρτυρικές καταθέσεις που φέρουν χρονολογίαν μεταγενεστέραν της χρονολογίας συντάξεως του 
πορίσματος της διοικητικής ανακρίσεως, αναφέρονται εις το πόρισμα ως γενόμεναι κατά την διάρκειαν της 
προανακρίσεως και ληφθείσαι υπ' όψιν υπό του διενεργήσαντος ταύτην, η εν τω προοιμίω των σχετικών εκθέσεων 
αναγραφή μεταγενεστέρας ημερομηνίας (μηνός) γενομένη προδήλως εκ σφάλματος, δεν επηρεάζει ούτε το κύρος 
των καταθέσεων ούτε το νομότυπον της προανακρίσεως εν τω συνόλω της, Σ.τ.Ε. 3036/80, 3037/80.  
 - Αβάσιμος λόγος προσφυγής καθ' ον κατά παράβασιν άρθρο 230 § 3 Π.Δ. 611/77 δεν εξητάσθησαν οι υπό 
του προσφεύγοντος προταθέντες 5 μάρτυρες, εφ' όσον οι 4 εκ τούτων εξητάσθησαν, ο δε 5ος δεν προσήλθε προς 
εξέτασιν καίτοι προσεκλήθη επανειλημμένως προς τούτο εγγράφως, Σ.τ.Ε. 594/81. 
 - Εφ' όσον οι προταθέντες από τον προσφεύγοντα κατά την ανωμοτί εξέτασίν του ενώπιον του διενεργούντος 
την διοικητικήν εξέτασιν 3 μάρτυρες εξητάσθησαν, εξηντλήθη το κατ' άρθρο 238 Υ:Κ. Π.Δ. 611/77) δικαίωμα τούτου, 
.... συνεπώς η διοίκησις δεν υπεχρεούτο να εξετάση και τους προταθέντας αργότερον με την απολογίαν του, 
προσθέτους 5 μάρτυρας, ΣΕ 3316/88. 
 - Κατ' άρθρο 230 § 3 Y.K., όταν, κατ' αίτησιν του προσφεύγοντος, εζητήθη να του επιτραπή να υποδείξη 
μάρτυρας, η πράξις τον πειθαρχικού συμβουλίου είναι μη νόμιμος, αν η υπόθεσις είχε τελικώς εισαχθή ενώπιόν του, 
χωρίς να έχη ικανοποιηθή το αίτημα τούτο, Σ.τ.Ε. 340/82. 
 -Κατ' άρθρο 227 § 4, 228 Y.K. όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει ότι δεν χρειάζεται η διενέργεια κύριας 
ανακρίσεως και επομένως και των κατ' άρθρο 228 ανακριτικών πράξεων, διότι το συγκεντρωθέν ήδη από την 
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προηγηθείσα προανάκριση αποδεικτικό υλικό κρίνεται επαρκές για την εξακρίβωση της αλήθειας τον πραγματικού 
της δικαζόμενης πειθαρχικής υποθέσεως, παρέλκει η εξέταση των προτεινομένων ενώπιον του συμβουλίου από τον 
εγκαλούμενο μαρτύρων, Σ.τ.Ε. 738/88 ... στην περίπτωση αυτή η εξέταση των μαρτύρων δεν είναι πλέον 
υποχρεωτική, διότι η κρίση του, συμβουλίου για την επάρκεια του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού καλύπτει εξ 
ολοκλήρου την υπόθεση, Σ.τ.Ε. 738/88 
 ... σε περίπτωση που η πειθαρχική απόφαση επιβλήθηκε από μονομελή δικαιοδοσία δεν είναι υποχρεωτική η 
εξέταση των προτεινομένων από τον διωκόμενο 5 τουλάχιστον μαρτύρων, όταν δεν διεξάγεται ανάκριση, Σ.τ.Ε. 
926/88 ....όταν όμως στα πλαίσια της μονομελούς πειθαρχιχής δικαιοδοσίας διαταχθεί ανάκριση, (άρθρο 227 Y.K.), 
τότε η Διοίκηση υποχρεούται να εξετάσει τους 5 τουλάχιστον μάρτυρες που ενδεχομένως πρότεινε μέχρι το τέλος της 
ανακρίσεως ο διωκόμενος, Σ.τ.Ε. 926/88. 
 
 

Άρθρο 227 Κ.Π.Δ. 
 

Μάρτυρες κουφοί και άλαλοι. 
 
 1. Αν ένας κουφός ή άλαλος ή κωφάλαλος πρόκειται να εξεταστεί ως μάρτυρας η ως κατηγορούμενος, η 
εξέταση του γίνεται ως εξής: Όλες οι ερωτήσεις και οι τυχόν παρατηρήσεις δίνονται στον κουφό, αφού καταγραφούν 
από το γραμματέα της ανάκρισης ή του δικαστηρίου, ενώ οι απαντήσεις δίνονται από αυτόν προφορικά. Στον άλαλο 
οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις δίνονται προφορικά και αυτός απαντά γραπτώς. Στον κωφάλαλο οι ερωτήσεις και 
οι παρατηρήσεις δίνονται γραπτώς και αυτός απαντά με τον ίδιο τρόπο. Στο ακροατήριο οι γραπτές απαντήσεις που 
δόθηκαν από τον άλαλο ή από τον κωφάλαλο, αφού μονογραφηθούν από τον πρόεδρο και το γραμματέα, 
καταγράφονται στα πρακτικά και συνοδεύουν τη δικογραφία. 
 2. Αν ο κουφός ή ο άλαλος ή ο κωφάλαλος δεν ξέρει να διαβάζει ή να γράφει, όποιος διεξάγει την ανάκριση 
ή διευθύνει τη συζήτηση διορίζει έναν η δύο διερμηνείς, που, αν είναι δυνατό, εκλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των 
προσώπων που συνήθισαν να συνεννοούνται με τον κουφό, τον άλαλο ή τον κωφάλαλο. Κατά τα άλλα τηρούνται αν 
είναι δυνατόν οι διατάξεις του κώδικα που αναφέρονται στους διερμηνείς. 
 
Δ2/8541/30-03-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
 Κατά τη διενέργεια ενόρκων ή άτυπων διοικητικών ανακρίσεων είτε από σας είτε από ανακριτές που 
ορίζονται, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα εξής: 
 1. Κατά την εξέταση των μαρτύρων θα πρέπει οι ερωτήσεις που τους γίνονται να έχουν στόχο την 
εξακρίβωση του αν έχουν συμβεί συγκεκριμένα γεγονότα και να αποφεύγετε να παίρνετε αξιολογικές κρίσεις από 
τους εξεταζόμενους (μάρτυρες) είτε για τα πρόσωπα είτε για τα γεγονότα της υπό διερεύνηση υπόθεσης. Για 
παράδειγμα σε περίπτωση καταγγελίας εναντίον καθηγητή για πολιτικολογία, θα πρέπει οι ερωτήσεις να 
περιορίζονται στο τι συγκεκριμένα είπε ή έκανε ο καθηγητής και όχι να ερωτάται γενικά ο μάρτυρας αν ο καθηγητής 
πολιτικολογούσε ή όχι. Αυτά θα τα κρίνετε εσείς στην πορισματική έκθεση ανάλογα με τις ερωτήσεις που θα σας 
δοθούν. 
 2. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες που να οδηγούν στην εξακρίβωση του τόπου, χρόνου και λοιπών 
συνθηκών που τελέσθηκαν ή όχι, αυτά που ερευνώνται. Θα αποφεύγονται ερωτήσεις των οποίων η απάντηση θα 
αποτελούσε μία γενική και μόνο επιβεβαίωση των καταγγελομένων. 
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ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ 

 
Άρθρον 218  Κ.Π.Δ. 

 
Όρκος των μαρτύρων στο ακροατήριο. 

 
 1. Κάθε μάρτυρας οφείλει, πριν εξετασθεί στο ακροατήριο, να ορκιστεί δημόσια. Προς τούτο 
ερωτάται, αν προτιμά να δώσει θρησκευτικό ή πολιτικό όρκο. 
 2. Ο τύπος του χριστιανικού όρκου έχει ως εξής: «Ορκίζομαι ενώπιον του Θεού να πω όλη την 
αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». 
 3. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία ή δόγμα που ορίζει άλλο τύπο όρκου, δίνει τον όρκο 
σύμφωνα με αυτόν τον τύπο. 
 4. Ο πολιτικός όρκος δίνεται ως διαβεβαίωση με τον εξής τύπο: «Δηλώνω επικαλούμενος την 
τιμή και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να 
προσθέσω ούτε να κρύψω τίποτε». 
 5. Ο άλαλος μάρτυρας που γνωρίζει να γράφει ορκίζεται, γράφοντας και υπογράφοντας τον 
άνω όρκο. Αν δεν ξέρει να γράφει δηλώνει τον όρκο της προηγούμενης παραγράφου, με την 
βοήθεια διερμηνέα. 
 6. Οι κληρικοί κάθε θρησκεύματος ορκίζονται διαβεβαιώνοντας στην ιερωσύνη τους. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 παρ.3 του Ν.4055/2012 ΦΕΚ 51 τ.Α΄ 
 
 
 
Όρκιση κληρικών  
 
 Οι κληρικοί ή ιερωμένοι κάθε θρησκεύματος που απαγορεύει σ' αυτούς τον όρκο, δεν ορκίζονται αλλά αντί 
τούτου ποιούνται την διαβεβαίωσιν επί τη ιερωσύνη των, σύμφωνα με τους διέποντας αυτούς κανόνας. (άρθρο 218 
§3 ΚΠΔ). Δηλαδή ορκίζονται θέτοντας το δεξί χέρι στο στήθος και λέγοντας: «Διαβεβαιώ επί τη ιερωσύνη μου, 
ενώπιον του θεού να είπω ευσυνειδήτως όλην την αλήθεια και μόνον την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω ή να 
αποκρύψω 
 Για τους μοναχούς πρέπει να γίνεται διάκρισις . Οι ιερομόναχοι ορκίζονται επί τη ιερωσύνη των ενώ οι 
μοναχοί, ορκίζονται όπως και οι λοιποί πολίτες 
 

Άρθρον 220  Κ.Π.Δ. 
 

Όρκοι αλλοθρήσκων 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρο 220 του Κ.Π.Δ. καταργήθηκε με  το άρθρο 109 του Ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51 τ.Α΄) 
 

 
 {(1. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία αναγνωρισμένη ή απλώς ανεκτή από το κράτος και σ' αυτήν υπάρχει γνωστός τύπος όρκου, ο 
τύπος αυτός είναι έγκυρος στην ποινική διαδικασία. 
 2. Αν ο μάρτυρας πιστεύει σε θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, καθώς και αν εκείνος που ανακρίνει ή το δικαστήριο πειστεί ύστερα 
από σχετική δήλωση του μάρτυρα ότι αυτός δεν πιστεύει σε καμία θρησκεία, ο όρκος που δίνεται είναι ο ακόλουθος: «Δηλώνω επικαλούμενος την 
τιμή μου και τη συνείδησή μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε».)}. 
 
{(Όρκος αλλοθρήσκων. 
 
 Οι Οθωμανοί ορκίζονται, αφού θέσουν την δεξιάν επί του Κορανίου λέγοντας τον εξής όρκο «Βαλαχή Μπιλαχή Ταλαχή Μπουγκιούν 
Ντουνιά Γιάρουν Αχρέτ». 
 
 Οι Ιουδαίοι ή οι Ισραηλίτες, ορκίζονται επί της Ιεράς Βίβλου με το εξής τυπικόν: Λαμβάνουν την Ιερά Βίβλο (Παλαιά Διαθήκη) και με τα 
δύο χέρια και την υψώνουν λέγοντας τον εξής όρκο: « Ορκίζομαι εις τον Ιεχωβά τον θεό του Ισραήλ να είπω ευσυνειδήτως όλην την αλήθειαν και 
μόνην την αλήθειαν, χωρίς να προσθέσω ή αποκρύψω τι ». 
 
Όρκιση άθρησκων 
 Αν ο μάρτυρας πρεσβεύει θρησκεία που δεν επιτρέπει τον όρκο, ή και όταν ο ανακριτής πεισθεί ότι ο μάρτυρας δεν πρεσβεύει 
θρησκείαν, ο όρκος δίνεται ως εξής: «Δηλώνω επικαλούμενος την τιμή μου και τη συνείδηση μου ότι θα πω όλη την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, 
χωρίς να προσθέσω ούτε να αποκρύψω τίποτε».(άρθρο 220 §2 ΚΠΔ))}. 
 
 

Άρθρον 221  Κ.Π.Δ. 
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Εξέταση χωρίς όρκο 
 
 Χωρίς όρκο εξετάζονται στην ανάκριση και στην κύρια διαδικασία όσοι: 
 α) κατά την κρίση εκείνου που διενεργεί την ανάκριση ή του δικαστηρίου δεν συμπλήρωσαν το δέκατο 
έβδομο έτος της ηλικίας τους. 
 β) έχουν προφανώς εξασθενημένη τη διάνοια. 
 γ) στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα εξαιτίας καταδίκης. 
 δ) επιδιώκουν ως πολιτικώς ενάγοντες στο ποινικό δικαστήριο απαιτήσεις για αποζημίωση, καθώς και οι 
αστικώς υπεύθυνοι σύμφωνα με τα άρθρα 89 κ ε.. 
 ε) δικαιούνται χρηματική αμοιβή για την καταμήνυση. 
 
 Η τυχόν όμως ένορκος εξέταση των ατόμων αυτών, εφόσον δεν προβλήθηκε κάποια αντίρρηση δεν 
δημιουργεί ακυρότητα. (Άρειος Πάγος αποφ 366, 468/68 και 221/65) 
 
Καταχώρηση της ορκίσεως 
 Η μη καταχώριση στα πρακτικά του γεγονότος της ορκίσεως ή και η μη όρκιση, δημιουργεί σχετική ακυρότητα 
της διαδικασίας για τούτο πρέπει να γίνεται σαφής αναφορά στο γεγονός αυτό. 
 
 
Υποχρέωση για κατάθεση 
 
 Τρίτη βασική υποχρέωση του μάρτυρα είναι η κατάθεση των πραγματικών περιστατικών που γνωρίζει. Κατά 
το άρθρο 209 ΚΠΔ, κανείς από όσους νομίμως καλούνται δεν μπορεί να αρνηθεί την μαρτυρία, εκτός όσων ρητά 
αναγράφονται στον ΚΠΔ . 
 
Επί ποινή ακυρότητος της σχετικής διαδικασίας, δεν εξετάζονται, είναι όμως υποχρεωμένοι να εμφανιστούν και 
να ορκιστούν 1) Οι κληρικοί, ως προς τα όσα περιήλθαν σε γνώση των κατά το μυστήριο της εξομολογήσεως 2) Οι 
συνήγοροι, οι τεχνικοί σύμβουλοι και οι συμβολαιογράφοι ως προς τα όσα τους εμπιστεύθηκαν οι πελάτες τους 3) Οι 
ιατροί, οι φαρμακοποιοί, οι βοηθοί των και οι μαίες, ως προς τα όσα τους εμπιστεύθηκαν κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος των. 
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Ο ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ 
 
 Ο ΚΠΔ καθορίζει με σαφήνεια και ρητά ποιο πρόσωπο φέρει την ιδιότητα του κατηγορουμένου. Έτσι κατά το 
άρθρο 72 του ΚΠΔ την ιδιότητα του κατηγορουμένου προσλαμβάνει: 
α)εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη,  
β) εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη και 
γ) εκείνος που αναφέρεται στην μήνυση, στην έγκληση, στην αίτηση ή στην έκθεση για αξιόποινη πράξη. 
 

Άρθρο 72 Κ.Π.Δ. 
 

Ιδιότητα κατηγορουμένου. 
 
 «Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την 
ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του ν. 3346/2005 (Α΄ 140/). 
 

Άρθρο 73 Κ.Π.Δ. 
 

Διάρκεια και παύση της ιδιότητας του κατηγορουμένου. 
 

 Ο κατηγορούμενος διατηρεί την ιδιότητά του ωσότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή 
αμετάκλητη καταδικαστική ή αθωωτική απόφαση, και την αποκτά εκ νέου στις περιπτώσεις του άρθρου 57 παρ. 2 
 
 

Άρθρο 101 Κ.Π.Δ. 
 

Ανακοίνωση των εγγράφων της ανάκρισης. 
 
 1. Ο ανακριτής, μόλις μετά την κλήτευσή του εμφανιστεί ή οδηγηθεί σ' αυτόν ο κατηγορούμενος για ν' 
απολογηθεί, του ανακοινώνει το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου και των άλλων εγγράφων της ανάκρισης. 
Επιτρέπεται επίσης στον κατηγορούμενο να μελετήσει ο ίδιος ή ο συνήγορός του το κατηγορητήριο και τα έγγραφα 
της ανάκρισης. Με γραπτή αίτηση του κατηγορουμένου και με δαπάνη του χορηγούνται σε αυτόν αντίγραφα του 
κατηγορητηρίου και των εγγράφων της ανάκρισης. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 2408/1996 (Α' 104). 
 2. Την ίδια υποχρέωση έχει ο ανακριτής, και τα ίδια δικαιώματα ο κατηγορούμενος, όταν κληθεί ξανά σε 
συμπληρωματική απολογία πάντως μετά το τέλος της ανάκρισης και προτού διαβιβαστεί η απολογία στον 
εισαγγελέα (άρθρο 308 παρ.1), καλείται πάντοτε ο κατηγορούμενος να μελετήσει όλη τη δικογραφία. Αν όμως η 
ανάκριση εξακολούθησε περισσότερο από μήνα μετά την πρώτη ή κάθε μεταγενέστερη απολογία, δικαιούται ο 
κατηγορούμενος να ασκεί τα δικαιώματά του μια φορά το μήνα, και κάθε φορά ο ανακριτής συντάσσει σχετική 
έκθεση κάτω από την απολογία του κατηγορουμένου. 
 

Άρθρο 102 Κ.Π.Δ. 
 

Προθεσμία για την απολογία 
 

 1. Ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία έως σαράντα οκτώ ώρες και δεν έχει 
υποχρέωση να απολογηθεί πριν περάσει η προθεσμία.  
 2. Ο ανακριτής μπορεί να παρατείνει την προθεσμία ύστερα από αίτηση του κατηγορουμένου. 
 

Άρθρο 103 Κ.Π.Δ. 
 

Εξήγηση των δικαιωμάτων στον κατηγορούμενο 
 

 Αμέσως μετά τη βεβαίωση της ταυτότητας του κατηγορουμένου, ο ανακριτής του εξηγεί με σαφήνεια όλα τα 
παραπάνω δικαιώματά του, συντάσσεται έκθεση για την εξήγηση και για την απάντηση του κατηγορουμένου, ο 
οποίος και υπογράφει την έκθεση. 
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 Άρθρο 104 Κ.Π.Δ. 
 

Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση 
 

 1. Τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 100 παρ. 1, 2 και 4, 101, 102 και 103 τα έχει ο 
κατηγορούμενος και στην προανάκριση. Στην περίπτωση όμως αυτή δεν είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί η διάταξη της 
δεύτερης περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 101.  
 2. Όταν ενεργείται προανάκριση, σύμφωνα με το άρθρο 243 παρ. 1, ο κατηγορούμενος μπορεί να ασκήσει 
τα δικαιώματα, που προβλέπονται στα άρθρα 101 και 102 και να υποβάλει εγγράφως την απολογία του 
εκπροσωπούμενος από συνήγορο, που διορίζεται κατά το άρθρο 96 παρ. 2, εκτός αν θεωρείται αναγκαία η 
αυτοπρόσωπη εμφάνισή του, κατά την κρίση εκείνου που ενεργεί την προανάκριση. Ο κατηγορούμενος 
εκπροσωπούμενος δια του συνηγόρου υποχρεούται να δηλώσει τη διεύθυνση της κατοικίας του, εφαρμοζόμενων 
αναλόγως των εδ. γ' και ε' του άρθρου 273.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρ. 2 προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 3 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88) 
  
 
 

Εξέταση κατηγορουμένου. 
 
 Μετά την βεβαίωση της ταυτότητας του εγκαλουμένου και την εξήγηση των δικαιωμάτων του κατά το άρθρο 
103 του ΚΠΔ. ακολουθεί η εξέτασις του, η έκθεσις των θεμάτων για τα οποία εγκαλείται και προσκαλείται να 
απαντήσει και να υποδείξει τα μέσα της υπεράσπισης του. Τότε αυτός έχει:  
 α) Δικαίωμα άρνησης απαντήσεως. 
Ο εγκαλούμενος δικαιούται να αρνηθεί να απαντήσει (άρθρο 273 §2 εδάφιο β' του Κ.Π.Δ.)  
 β) Δικαίωμα εγχειρήσεως εγγράφου απολογίας. 
Ο κατηγορούμενος δικαιούται να εγχειρήσει έγγραφη απολογία. Σ' αυτή όμως την περίπτωση ο ανακριτής οφείλει να 
απευθύνει σ' αυτόν της ερωτήσεις που απαιτούνται για διασάφηση του περιεχομένου της απολογίας του και οι οποίες 
πρέπει να αναγράφονται ρητά στην έκθεση.  
Κ.Π.Δ. άρθρο 273 §2 εδάφιο. γ' και δ')  
 

Άρθρο 273 Κ.Π.Δ. 
 
(παρατίθεται όπως τροποποιήθηκε με ή αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του ν. 3160/2003 για την επιτάχυνση της 
ποινικής διαδικασίας (ΦΕΚ 65 τ.Α').) 
 

Εξέταση κατηγορουμένου. 
 
 «1. α) Όταν ο κατηγορούμενος εμφανιστεί ενώπιον του ανακριτή ή του εισαγγελέα, του πταισματοδίκη ή του 
ειρηνοδίκη που ενεργεί την προανάκριση ή των ανακριτικών υπαλλήλων που προβλέπουν τα άρθρα 33 και 34, αυτοί 
είναι υποχρεωμένοι να εξακριβώσουν τα στοιχεία της ταυτότητάς του από το δελτίο της αστυνομικής του ταυτότητας 
ή από το διαβατήριό του, προσκαλώντας τον ταυτόχρονα να δηλώσει την τωρινή διεύθυνση της κατοικίας του ή της 
διαμονής του (πόλη, χωριό, συνοικία, οδό, αριθμό). Τα στοιχεία αυτά καταχωρίζονται στην έκθεση της απολογίας.»  
 β)Αν ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι δεν έχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο και δεν αμφισβητεί την 
ταυτότητα που του αποδίδεται, όποιος ενεργεί την εξέταση καταχωρίζει στην έκθεση της απολογίας το γεγονός αυτό, 
καθώς και τα κατά τη δήλωση του κατηγορουμένου στοιχεία της ταυτότητάς του, αποστέλλοντας αμέσως 
απόσπασμα του μέρους αυτού της έκθεσης στον εισαγγελέα που άσκησε την ποινική δίωξη. Ο εισαγγελέας ελέγχει 
την ακρίβεια των στοιχείων της ταυτότητας που δηλώθηκαν και ασκεί ποινική δίωξη, αν υπάρχει περίπτωση 
παράβασης του άρθρ. 225 παρ. 2 του Π.Κ. ή των διατάξεων του ν.δ. 127/1969 ή του Νόμ. 1975/1991, όπως 
ισχύουν.  
 γ)Ωσότου η καταδικαστική απόφαση γίνει αμετάκλητη και εκτελεστεί, κάθε έγγραφο της προδικασίας και της 
διαδικασίας στο ακροατήριο, καθώς και κάθε άλλο ποινικό δικόγραφο, επιδίδεται εγκύρως στον κατηγορούμενο, αν η 
επίδοση γίνει στη διεύθυνση της κατοικίας ή της διαμονής του που δηλώθηκε αρχικά, σύμφωνα με τα παραπάνω, 
εκτός αν ο κατηγορούμενος είχε δηλώσει μεταβολή της πριν από την επίδοση. «Τέτοια δήλωση ως προς τη 
μεταβολή της κατοικίας ή της διαμονής, μαζί με την ακριβή διεύθυνση, πρέπει να γίνεται εγγράφως στον εισαγγελέα 
που άσκησε την ποινική δίωξη ή, αν η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο, στον εισαγγελέα του δικαστηρίου 
στο οποίο εκκρεμεί.» 
 Επάνω στη δήλωση συντάσσεται έκθεση για την παράδοσή της, η οποία καταχωρίζεται σε ειδικό 
αλφαβητικό ευρετήριο που τηρείται στο γραφείο του εισαγγελέα. Αντίγραφο της δήλωσης μαζί με τη σχετική έκθεση 
για την παράδοσή της εντάσσεται χωρίς χρονοτριβή στην οικεία δικογραφία. Ως τέτοια δήλωση κατοικίας ή διαμονής 
θεωρείται και εκείνη που αναγράφεται στην έκθεση ασκήσεως του ενδίκου μέσου ή της προσφυγής κατά της   
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απευθείας κλήσεως ή στην περί αναιρέσεως δήλωση της παρ. 2 του άρθρ. 473. Στην τελευταία περίπτωση, η περί 
αναιρέσεως δήλωση του κατηγορουμένου ή αντίγραφα αυτής επισυνάπτεται στην οικεία δικογραφία μερίμνη του 
γραμματέα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.  
 «Αν ο κατηγορούμενος δήλωσε διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής που είναι ανύπαρκτη ή ελλιπής ή αρνήθηκε 
να δηλώσει τα πιο πάνω στοιχεία, οι επιδόσεις γίνονται στο γραμματέα της 
εισαγγελίας πλημμελειοδικών όπου ασκήθηκε η ποινική δίωξη ή στον εισαγγελέα του δικαστηρίου όπου εκκρεμεί η 
υπόθεση. Αν έχει διοριστεί αντίκλητος, οι επιδόσεις γίνονται μόνο σε αυτόν.»  
 δ)Εκείνος που ενεργεί την ανάκριση ή την προανάκριση υπενθυμίζει στον κατηγορούμενο την υποχρέωσή 
του, κατά το προηγούμενο εδάφιο και τις συνέπειες σε περίπτωση παράλειψης, μνημονεύοντας ρητά το γεγονός 
αυτό στην έκθεση της απολογίας.  
 ε)Αν ο κατηγορούμενος δηλώσει αρχικά ή μεταγενέστερα διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής στην αλλοδαπή, οι 
επιδόσεις που αναφέρονται στο εδάφ. γ΄ της παραγράφου αυτής, γίνονται μόνο στο συνήγορο που διορίστηκε κατά 
το άρθρ. 96 παρ. Ι, και αν οι συνήγοροι είναι περισσότεροι, σε έναν από αυτούς. 
 Αν ο κατηγορούμενος δεν έχει διορίσει συνήγορο, οφείλει στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου να 
διορίσει αντίκλητο έναν από τους δικηγόρους της έδρας του οικείου πλημμελειοδικείου, στον οποίο και μόνον 
γίνονται όλες οι παραπάνω επιδόσεις. Αν ο κατηγορούμενος παραλείψει το διορισμό αντικλήτου ή η επίδοση στον 
αντίκλητο είναι αδύνατη ή έπαυσε η ιδιότητά του ως αντικλήτου, οι επιδόσεις αυτές γίνονται στο γραμματέα της 
εισαγγελίας του πλημμελειοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου ενεργείται ή έχει ενεργηθεί η ανάκριση ή η 
προανάκριση. Ο γραμματέας της εισαγγελίας φυλάσσει τα επιδιδόμενα έγγραφα σε ιδιαίτερο για κάθε 
κατηγορούμενο φάκελο, το περιεχόμενο του οποίου μπορούν οποτεδήποτε να πληροφορηθούν ο κατηγορούμενος 
και ο συνήγορός του. Ο αντίκλητος δικηγόρος διατηρεί την ιδιότητά του αυτή, εκτός αν δηλώσει στον 
προαναφερόμενο γραμματέα ότι έληξε η σχέση εντολής με τον κατηγορούμενο. Η διάταξη του εδάφ. δ' της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζεται αναλόγως και στο ακροατήριο. Την υπόμνηση οφείλει να κάνει ο διευθύνων 
τη συζήτηση και γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά. 
 “Στην έκθεση απολογίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και η αρμόδια 
ΔΟΥ του κατηγορουμένου. Αν αυτός δεν έχει ΑΦΜ, αναγράφονται υποχρεωτικά το επώνυμο και το όνομα του 
πατέρα του, το πατρικό επώνυμο και το όνομα της μητέρας του, η ημερομηνία και ο τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή 
η χώρα γέννησης στο εξωτερικό.”  
 2.Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κατηγορουμένου και του εξηγηθούν τα δικαιώματά του, σύμφωνα με το 
άρθρ. 103, εκείνος που ενεργεί την εξέτασή του εκθέτει με πληρότητα και σαφήνεια την πράξη για την οποία 
κατηγορείται και τον προσκαλεί να απολογηθεί και να υποδείξει τα μέσα της υπεράσπισής του. Ο κατηγορούμενος 
έχει δικαίωμα να αρνηθεί να απαντήσει. Επίσης έχει δικαίωμα να παραδώσει την απολογία του γραπτή. Σε αυτήν 
την περίπτωση όποιος ενεργεί την ανάκριση απευθύνει στον κατηγορούμενο τις απαραίτητες ερωτήσεις για να 
αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο της έγγραφης απολογίας. Οι ερωτήσεις πρέπει να αναγράφονται ρητά στην έκθεση. 
 3.Οι διατάξεις των άρθρ. 223 παρ. 2, 3 και 5 και 225 εφαρμόζονται και για την εξέταση κατηγορουμένων". 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :Το άρθρ. 273 αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ. 4 του άρθρ. 34 του Ν. 2172/1993 ΦΕΚ207 τ.Α΄. 
Το μέσα σε «» πρώτο εδάφιο αντικαταστάθηκε ως άνω από την παρ.2 άρθρ.14 Ν.3160/2003 ΦΕΚ 265 τ.Α΄ 
Το μέσα σε «» εδάφια της παρ1 γ΄ αντικαταστάθηκαν ως άνω από τις παρ.3 και4  άρθρ.14 Ν.3160/2003 ΦΕΚ  165 
τ.Α΄ .Τα εντός “ “ εδάφια της παρ.1 προστέθηκαν με το άρθρο 33 παρ.2 του Ν.4055/2012 ΦΕΚ 51 τ.Α΄. 
 
 

Άρθρο 274 Κ.Π.Δ.  
 

Έρευνα των μέσων της υπεράσπισης 
 

 Ο κατηγορούμενος πρέπει να καλείται να εκθέσει πλήρως τους λόγους που συμβάλλουν στην 
υπεράσπισή του. Όποιος ενεργεί την εξέταση πρέπει να ερευνά με επιμέλεια κάθε περιστατικό που επικαλέσθηκε 
υπέρ αυτού ο κατηγορούμενος, αν αυτό είναι χρήσιμο για να εξακριβωθεί η αλήθεια. 

 
 

 
Δικαίωμα ανακρίσεως 
 
 Η σημασία της ανακρίσεως του κατηγορουμένου τονίζεται από τον κανόνα που θέτει το άρθρο 270 §1 ΚΠΔ 
ότι « Η κύρια ανάκριση δεν μπορεί να θεωρηθεί τελειωμένη, αν δεν απολογηθεί ο κατηγορούμενος. Μπορεί όμως να 
θεωρηθεί τελειωμένη, ακόμη και αν ο κατηγορούμενος δεν παρουσιάστηκε για να απολογηθεί ύστερα από κλήτευση 
που του έγινε, αν δεν προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις εναντίον του..» 
 Η απολογία του κατηγορούμενου δεν είναι μια απλή ανακριτική πράξη ή μέσον αποδείξεως της τυχόν 
περιεχόμενης σ' αυτή ομολογίας, αλλά κυρίως μέσον υπερασπίσεως του κατηγορουμένου. 
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2604/16Α'/1972 ΑΣΔΥ 
 
4. Εξέτασις του διωκομένου. 
 
 Η εξέτασις του διωκομένου (καθ' ου έχει ήδη ασκηθή η πειθαρχική δίωξις) δεν πληροί μόνον δικονομικόν 
τύπον, αλλά και ουσιαστικήν σκοπιμότητα, δι' ο και ούτος δέον να καλήται πάντοτε προς ανωμοτί εξέτασιν. Η 
ομολογία τούτον, εναρμονιζομένη μάλιστα και προς έτερα αποδεικτικά στοιχεία, αποτελεί απόδειξιν. Η ομολογία 
λόγω του ιδιάζοντος χαρακτήρος της δέον να είναι απόρροια αψόγου εξετάσεως, αποφευγομένης πάσης 
ψυχολογικής πιέσεως. Κατά την εξέτασιν δέον ωσαύτως να αποφεύγηται η υποβολή ερωτήσεων ελλειπών ή 
παραπειστικών και να επιδιώκηται η μετά σαφηνείας και ηρεμίας θέσις, εις τον καθ' ου η ανάκρισις, των στοιχείων 
της κατ' αυτού κατηγορίας. Παράστασις ή συμπαράστασις πληρεξουσίου κατά την εξέτασιν του διωκομένου δεν 
επιτρέπεται. Η μη προσέλευσις του διωκομένου ή η άρνησις τούτου προς εξέτασιν δεν κωλύει την πρόοδον της 
ανακρίσεως. 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α' 
 

Άρθρο 132 
 

Εξέταση διωκομένου 
 

 Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόμενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος 
εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται μετά δικηγόρου. Η μη προσέλευση του διωκομένου ή η άρνηση του να 
εξετασθεί, δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης. 
 
 - H κλήσις επιδίδεται δια δημοσίου οργάνου εις χείρας του εγκαλουμένου ή την κατοικίαν του, 
συντασσομένου πρακτικού, Σ.τ.Ε. 2886/64 
- ....       αν η κατοικία δεν είναι γνωστή εις την υπηρεσίαν η κλήσις τοιχοκολλείται εις το 
κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, συντασσομένου πρωτοκόλλου εν ω απαραιτήτως δέον να βεβαιούται ότι 
ούτος είναι αγνώστου διαμονής, Σ.τ.Ε. 2886/64 
- ....παράλειψις δε της βεβαιώσεως ταύτης επάγει ακυρότητα της κλήσεως και της καθόλου πειθαρχικής διαδικασίας, 
Σ.τ.Ε. 2886/64. 
 
 - Η κατ' άρθρο 157 §1 Y.K. κλήσις του εγκαλουμένου προς εξέτασιν κατά την ανάκρισιν θεσπίζεται ως 
ουσιώδης τύπος, Σ.τ.Ε. 2160/71 
- ....πλην, οσάκις προβλέπεται υπό του νόμου διοικητική διαδικασία εις πλείονα στάδια, η μη τήρησις τύπου τινός εις 
τι των σταδίων τούτων, δέον να προβάληται ενώπιον της διοικήσεως προ της λήξεως της όλης διαδικασίας, εφ' όσον 
κατά τα επόμενα στάδια παρέχεται ευχέρεια και δυνατότης επανορθώσεως της παραλείψεως και βλάβης, Σ.τ.Ε. 
2160/71 
- .... ούτω , απορριπτέος λόγος περί μη κλήσεως του εγκαλουμένου κατά την ανάκρισιν, το πρώτον ενώπιον του 
Σ.τ.Ε. προβαλλόμενος, εφ' όσον το παράπονον τούτο ουδόλως προεβλήθη δια της απολογίας, Σ.τ.Ε. 2160/71. 
 
 - H κατά την ανάκρισιν (άρθρο 157 Y.K.) εξέτασις του υπαλλήλου, μη ενεργουμένη, θεραπεύεται εκ των 
υστέρων οσάκις το πειθαρχικό συμβούλιον διατάσσει συμπληρωματικήν ανάκρισιν δια της διοικητικής του 
διωκομένου εξετάσεως οπότε ούτος δύναται να ασκήση κατά την συμπληρωματικήν ανάκρισιν τα δικαιώματά του. Η 
συμπληρωματική τοιαύτη αποτελεί εν σύνολον μετά της πειθαρχικής ανακρίσεως, Σ.τ.Ε. 803/64. 
 
 - Κατά τα άρθρα (157 § 1, 160, § 6, 163 Ν.1811/1951), o εγκαλούμενος δέον να καλήται κατά την ανάκρισιν 
προς εξέτασιν, η κλήσις δ' αύτη συνιστά ουσιώδη τύπον της διαδικασίας, Σ.τ.Ε. 2886/64 
- ....       η παράλειψις του οποίου καλύπτεται μόνον εφ' όσον ο υπάλληλος, καίτοι μη 
προσκληθείς, παρουσιάσθη ενώπιον του ανακριτού και εξητάσθη, Σ.τ.Ε. 2886/64. 
 
 - Τα άρθρα (152 § 2, 153 § 3 και 157 ) Υπαλληλικού Κώδικα θεσπίζοντα υποχρέωσιν κλήσεως εις εξέτασιν 
και του πειθαρχικώς διωκομένου υπαλλήλου υπό του ενεργούντος την ανάκρισιν, αφορούν εις την προστασίαν του 
υπαλλήλου εις βάρος του οποίου ενεργείται η ανάκρισις, ουχί όμως εις την προστασίαν και ετέρου υπαλλήλου του 
οποίου διεπιστώθησαν πειθαρχικαί παραβάσεις παρεμπιπτόντως εις ανάκρισιν εις βάρος άλλου ενεργηθείσαν, Σ.τ.Ε. 
413/69 
…...λόγος, όθεv, περί παραλείψεως κλήσεως του αιτούντος υπό του ενεργήσαντός την ανάκρισιν, ερείδεται επί 
εσφαλμένης προϋποθέσεως, εφ' όσον η τοιαύτη ανάκρισις δεν εγένετο εις βάρος του αιτούντος, αλλ' ετέρου 
υπαλλήλου, απλώς δε διεπιστώθησαν κατ' αρχήν υπηρεσιακαί παραβάσεις του αιτούντος, αίτινες απετέλεσαν 
αφορμήν ιδίας πειθαρχικής διώξεως αυτού, αποληξάσης μετά τήρησιν νομίμου διαδικασίας εις επιβολήν της επιδίκου 
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ποινής, Σ.τ.Ε. 413/69.  
 
 Ουδεμία διάταξις νόμου απαγορεύει την εξέτασιν ως μάρτυρος του υπόπτου διαπράξεως πειθαρχικού 
παραπτώματος προ της παραπομπής του εις το πειθαρχικόν συμβούλιον, ούτε επιβάλλεται άλλωστε η εξέτασίς του 
ως "εγκαλουμένου" διότι ο εγκαλούμενος καλείται απλώς να απολογηθή, Σ.τ.Ε.  3213/84 
....εφ' όσον δε τοιαύτη κλήσις απηυθύνθη εις τον υπάλληλον, ανταπεκρίθη δε 
ούτος υποβαλών έγγραφον απολογίαν, δεν δημιουργείται πλημμέλεια εις την διαδικασίαν, Σ.τ.Ε. 3213/84. 
 
 O κατ' άρθρο 28 §1 (Π.Δ. 760/1976) τύπος της κλήσεως προς εξέτασιν κατά την ανάκρισιν καλύπτεται αν ο 
τιμωρηθείς, παραστάς ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, απελογήθη χωρίς να προβάλη σχετικόν παράπονον, 
Σ.τ.Ε. 806/80. 
 
 - Το άρθρο 232 § 1 Π.Δ. 611/1977 δεν αναφέρει τα στοιχεία τα οποία πρέπει να περιέχη η κλήσις περί 
εξετάσεως του εγκαλουμένου, αρκεί δε η αναγραφή του πειθαρχικού αδικήματος δια το οποίον καλείται προς 
εξέτασιν, Σ.τ.Ε. 4425/83. 
 
 - Λόγος, καθ' ον ο ενεργήσας την ανάκρισιν εξήτασε τον προσφεύγοντα, καίτοι διωκόμενον, ενόρκως είναι 
αβάσιμος, διότι η υπό άλλον τύπον διενέργεια της καταθέσεως του προσφεύγοντος δεν άγει εις ακύρωσιν, 
προεχόντως διότι ούτος εδέχθη να εξετασθή κατ' αυτόν τον τύπον και εξητάσθη, Σ.τ.Ε. 2329/85. 
 
 
 
 
 
 

Ε ξ έ τ α σ η ε γ γ ρ ά φ ω ν  
 
 
2604/16 Α/1972 ΑΣΔΥ  
 
5.Εξέτασις εγγράφων 
 
 Εκ των εγγράφων δύναται να πιστοποιηθή γεγονός τι. Τα έγγραφα διακρίνονται εις δύο κατηγορίας. Εις 
δημόσια και ιδιωτικά. Η αποδεικτική ισχύς των δημοσίων εγγράφων είναι απόλυτος, ανατρεπομένη μόνον, εφ' όσον 
βεβαιωθή πλαστότης τούτων. 
 Η εκτίμησις της αποδεικτικής αξίας των ιδιωτικών εγγράφων, εξ άλλου, απόκειται εις την ελευθέραν κρίσιν 
του ενεργούντος την ανάκρισιν, δυναμένου είτε να συναγάγη τας εκ τούτων ενδείξεις ή αποδείξεις είτε να απορρίψη 
ταύτα, ητιολογημένως. 
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ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΡΙΣΕΩΣ 
 
 Η ανάκρισις θεωρείται περατωμένη 
 
 α) Όταν δεν προκύπτουν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής. Και στην περίπτωση αυτή κρίνεται απαραίτητη η 
κλήτευση του κατηγορουμένου. Παράλειψη κλητεύσεως είναι λόγος ακυρότητας της όλης διαδικασίας. Γι αυτό και σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να καλείται ο κατηγορούμενος, σ'αυτόν δε απόκειται να αποφασίσει αν θα προσέλθει ή όχι 
στην ανάκριση. 
 β) Όταν υπάρχουν ενδείξεις ενοχής και ενώ κλητεύθηκε δεν προσήλθε. Η ανάκρισις θεωρείται περατωμένη 
στην περίπτωση αυτή και τούτο διότι σε αντίθεση με τα προβλεπόμενα από τον ΚΠΔ, άρθρο 270, ο υπαλληλικός 
κώδικας στο άρθρο 132 ορίζει ρητά. "Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο 
διωκόμενος υπάλληλος υπάλληλος εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται μετά δικηγόρου. Η μη 
προσέλευση του διωκομένου ή η άρνηση του να εξετασθεί, δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης. " 
 γ) Στα πειθαρχικά θέματα επικρατεί η αρχή ότι διώκονται αυτεπάγγελτα, ενώ στα ποινικά υπάρχει διάκριση σε 
αυτά που διώκονται αυτεπάγγελτα και σε αυτά που διώκονται κατ' έγκληση. Η δίωξη των πειθαρχικών αδικημάτων 
γίνεται πάντοτε αυτεπάγγελτα και για το συμφέρον της υπηρεσίας. 
 Η δίωξη αυτή είναι καθήκον του πειθαρχικού προϊστάμενου. Μόνο αν το αδίκημα δικαιολογεί την ποινή της 
επίπληξης μπορεί να μην ασκηθεί πειθαρχική δίωξη. Σε κάθε άλλη περίπτωση ο προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος 
να την ασκήσει και έχει πειθαρχική ευθύνη για την παράλειψη του. 
 

ΕΚΘΕΣΙΣ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 
 

 Ως έκθεσις ονομάζεται το έγγραφο, το οποίο δημόσιος υπάλληλος, που εκπληρεί καθήκοντα στη ποινική 
διαδικασία, συντάσσει για την πιστοποίηση πράξεων που ενεργήθηκαν από τον ίδιο ή από άλλον δημόσιον υπάλληλο 
με τον οποίον συμπράττει ή δηλώσεων άλλων τρίτων προσώπων που έγιναν προς αυτούς (άρθρο 148 ΚΠΔ). Στην 
έννοια επομένως της εκθέσεως περιλαμβάνεται κάθε έγγραφο που συντάσσεται από δημόσιο υπάλληλο στην ποινική 
διαδικασία και με σκοπό την πιστοποίηση πράξεων ή δηλώσεων τρίτων προσώπων προς αυτούς. 
 Δια την εξασφάλιση του κύρους της εκθέσεως ο ΚΠΔ επιβάλλει την παρουσία και άλλων προσώπων, τα 
οποία και χαρακτηρίζει ως συμπράττοντα πρόσωπα. Έτσι κατά την σύνταξη της εκθέσεως, αν δεν διατάσσεται άλλως, 
ο νόμος επιβάλλει την παρουσία γραμματέα ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος την παράσταση δύο μαρτύρων 
οι οποίοι δεν πρέπει να κωλύονται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 Κ.Π.Δ.(άρθρο 150 εδάφιο γ ' ΚΠΔ). 
 Η έκθεση συντάσσεται στον τόπο που ενεργείται η δι'αυτής πιστοποιουμένη πράξης ή δήλωσης και αμέσως 
κατά τη διάρκεια της ή αν αυτό είναι αδύνατον αμέσως μετά την ενέργεια της (άρθρο 149). Η άμεσος όμως σύνταξις 
επιβάλλεται για την ακριβέστερη πιστοποίηση των πράξεων ή δηλώσεων. 
 Η έκθεση πρέπει να περιέχει α) μνεία του τόπου και της ημερομηνίας και της ώρας κατά την οποίαν άρχισε 
και πότε περατώθηκε η σύνταξη της. β) τα ονοματεπώνυμα και την κατοικίαν των παραστάντων προσώπων και τους 
τυχόν γνωστούς λόγους, για τους οποίους παρέστησαν τα πρόσωπα αυτά. γ) ακριβή περιγραφή των 
πιστοποιούμενων στην έκθεση πράξεων ή των γεγονότων όπως αυτές διαπιστώθηκαν από τον ίδιο ή από 
πληροφορίες τρίτων, και να γίνεται μνεία ότι αυτές υπήρξαν αυθόρμητοι ή προκλήθηκαν από ερωτήσεις του ανακριτή 
(άρθρο 151 εδάφιο α'). 
 Η έκθεση αναγιγνώσκεται παρουσία όσων συνέπραξαν και υπογράφεται από αυτούς. Αν κάποιος από τους 
συμπράττοντες ή εξετασθέντες αγνοεί γραφήν και ανάγνωσιν ή αρνείται να υπογράψει, τότε πρέπει να γίνεται ειδική 
μνεία στην έκθεση (άρθρο 151 εδάφιο β' και γ' ΚΠΔ). 
 

Ακυρότητα της Έκθεσης 
 

 Η έκθεσις είναι άκυρος (απόφαση Αρείου Πάγου 517/67) όταν ελλείπουν: 
 α) η χρονολογία, εκτός αν αυτή προκύπτει μετά βεβαιότητας εκ του όλου περιεχομένου της εκθέσεως ή από 
άλλα έγγραφα που είναι συνημμένα σ' αυτήν 
 β ) η αναγραφή των ονοματεπωνύμων ή η υπογραφή των κατά το άρθρο 150 ΚΠΔ συμπραξάντων ή 
εξετασθέντων προσώπων. 
 γ) η υπογραφή του συντάξαντος την έκθεση δημοσίου υπαλλήλου (άρθρο 153 ΚΠΔ) 
 
 

Άρθρο 150  Κ.Π.Δ. 
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Πρόσωπα που συμπράττουν 
 
 Κατά τη σύνταξη της έκθεσης, όταν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, παρίσταται δικαστικός γραμματέας ή 
ανακριτικός υπάλληλος, και, αν δεν υπάρχουν αυτοί, παρίστανται δύο μάρτυρες. Οι μάρτυρες πρέπει να μην έχουν 
ηλικία κάτω των 17 ετών, να μην έχουν συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης, να μην είναι συγγενείς εξ αίματος 
ή εξ αγχιστείας έως τον τρίτο βαθμό με το δημόσιο υπάλληλο που συντάσσει την έκθεση ή τον  κατηγορούμενο ή τον 
πολιτικώς ενάγοντα, να μην είναι προφανώς μεθυσμένοι ή διανοητικά άρρωστοι. Αν δεν υπάρχουν ούτε αυτοί οι 
μάρτυρες, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να συντάξει την έκθεση μόνος του. 
 

Άρθρο 153 Κ.Π.Δ. 
 

Ακυρότητα της έκθεσης. 
 
 Η έκθεση είναι άκυρη, όταν λείπουν η χρονολογία (εκτός αν προκύπτει με βεβαιότητα από το όλο 
περιεχόμενο της έκθεσης ή από άλλα έγγραφα που επαναλαμβάνονται σ' αυτήν), η αναγραφή των ονομάτων και 
των επωνύμων ή η υπογραφή των προσώπων που έχουν συμπράξει σύμφωνα με το άρθρο 150 ή που εξετάσθηκαν 
ή η υπογραφή του δημόσιου υπαλλήλου που συντάσσει την έκθεση. 
 
 
Γ.Δ.Δ.Δ. Ζ.35/4/16772/19-10-1976 
 
 Εις τας πορισματικάς εκθέσεις πρέπει να εκτίθενται όλα αι ενέργειαι του ενεργήσαντος την ανάκρισιν. Τα εις 
αυτάς διατυπούμενα συμπεράσματα επιβάλλεται να προκύπτουν λογικώς και αβιάστως εκ της πλήρους βασάνου 
του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού, Προς τούτο αι υπό των ενεργούντων ανακρίσεις συντασσόμεναι εκθέσεις 
πρέπει να περιέχουν ίδία τα εξής κεφάλαια: 
 α) Ιστορικόν. Εις το κεφάλαιον τούτο της εκθέσεως πρέπει να εκτίθεται συνοπτικώς το ιστορικόν της εφ' ης η 
ανάκρισις υποθέσεως. 
 β) Ενέργειαι. Το κεφάλαιον τούτο πρέπει να περιέχη έκθεσιν των κατά περίπτωσιν ανακριτικών πράξεων του 
ενεργήσαντος την ανάκρισιν, περιγραφήν δηλονότι των ενεργειών τούτου ( αυτοψία, τυχόν πραγματογνωμοσύνη, 
λήψις μαρτυρικών καταθέσεων, χρησιμοποίησις έγγράφων κλπ. ). 
 y) Διαπιστώσεις. Η εκτίμησις των ληφθεισών μαρτυρικών καταθέσεων, άνευ αντιγραφής του περιεχομένου 
των, τα επί τούτων σχόλια του ενεργήσαντος την ανάκρισιν, η βάσανος του συγκεντρωθέντος ανακριτικού υλικού και 
ο συσχετισμός των στοιχείων και έγγράφων πρέπει να αποτελούν το περιεχόμενον του κεφαλαίου τούτου της 
εκθέσεως, το οποίον θα οδηγήση εις τας εκ της ανακρίσεως διαπιστώσεις. 
 δ) Συμπέρασμα. Τα εκ του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων προκύπτοντα συμπεράσματα πρέπει να 
εκτίθενται εις το κεφάλαιον τούτο ευθέως και σαφώς και εν όψει πάντοτε των διαπιστώσεων του ενεργήσαντος την 
ανάκρισιν. 
 ε) Προτάσεις - Χαρακτηρισμός πράξεων. Αι προτάσεις του ενεργήσαντος την ανάκρισιν πρέπει να 
 αναφέρωνται κυρίως εις τον χαρακτηρισμόν των πράξεων ( άρθρα 205 και 206 ) των υποπεσόντων εις 
πειθαρχικόν αδίκημα υπαλλήλων, άνευ διατυπώσεως γνώμης επί της τυχόν επιβλητέας ποινής, δοθέντος ότι τοιαύτη 
κρίσις προσήκει μόνον εις τα πειθαρχικά όργανα. 
 Εις τας περιπτώσεις, κατά τας οποίας διαπιστούται η εκτέλεσις αξιοποίνων πράξεων, περί των όποίων η § 1 
του άρθρου 37 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, αι εκθέσεις πρέπει να ανακοινώνται υπό του ενεργήσαντος την 
ανάκρισιν μετά πάντων των στοιχείων εις την αρμοδίαν Εισαγγελικήν αρχήν, ως ορίζουν αι παράγραφοι 2 και 3 του 
άρθρου τούτου. 
 
2604/16Α'/1972 ΑΣΔΥ 
 
ΣΤ'. Πορισματικαί εκθέσει 
 
 Εν ταις πορισματικαίς εκθέσεσι δέον να εκτίθηνται άπασαι αι ενέργειαι τον ενεργήσαντος την διοικητικήν 
ανάκρισιν. Τα εν αυταίς διατυπούμενα συμπεράσματα επιβάλλεται όπως προκύπτουν λογικώς και αβιάστως εκ της 
πλήρους βασάνου του συγκεντρωθέντος αποδεικτικού υλικού. 
Τούτο επισημαίνεται ιδιαιτέρως διότι εκ του περιεχομένου των εκθέσεων εδραιούται η κατηγορία και κατευθύνονται 
αι ενέργειαι της Διοικήσεως. 
 Προς τούτο αι υπό των ενεργούντων διοικητικάς ανακρίσεις συντασσόμεναι εκθέσεις δέον να περιέχουν, 
ιδία, τα εξής κεφάλαια: 
 1. Ιστορικόν. Εν τω κεφαλαίω τούτω της εκθέσεως δέον να εκτίθηται συνοπτικώς το ιστορικόν της εφ' ης η 
διοικητική ανάκρισις υποθέσεως. 
 2. Ενέργειαι. Το κεφάλαιον τούτον δέον να περιέχη έκθεσιν των κατά περίπτωσιν ανακριτικών πράξεων του 
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ενεργήσαντος την διοικητικήν ανάκρισιν, περιγραφήν δηλονότι των ενεργειών τούτου (αυτοψία, τυχόν 
πραγματογνωμοσύνη, λήψις μαρτυρικών καταθέσεων, χρησιμοποίησις εγγράφων κ.λ.π.). 
 3. Διαπιστώσεις. Η εκτίμησις των ληφθεισών μαρτυρικών καταθέσεων, άνευ αντιγραφής του 
περιεχομένου των, τα επί τούτων σχόλια του ενεργήσαντος την ανάκρισιν, η βάσανος του συγκεντρωθέντος 
ανακριτικού υλικού και ο συσχετισμός των στοιχείων και εγγράφων δέον να αποτελούν το περιεχόμενον του 
κεφαλαίου τούτου της εκθέσεως, όπερ θα οδηγήση εις τας εκ της διοικητικής ανακρίσεως διαπιστώσεις. 
 4. Συμπέρασμα. Τα εκ του συνόλου των αποδεικτικών στοιχείων προκύπτοντα συμπεράσματα δέον να 
εκτίθηνται εν τω κεφαλαίω τούτω ευθέως και σαφώς και εν όψει πάντοτε των διαπιστώσεων του ενεργήσαντος την 
ανάκρισιν. 
 5. Προτάσεις - χαρακτηρισμός πράξεων. Αι προτάσεις του ενεργήσαντος την διοικητικήν ανάκρισιν δέον 
να αναφέρωνται εις τα κατά την κρίσιν του ληπτέα μέτρα υπό της Διοικήσεως προς θεραπείαν των τυχόν 
διαπιστωθεισών ελλείψεων, παραλείψεων, παραβάσεων, ως και εις τον χαρακτηρισμόν των πράξεων (άρθρον 1 § 1 
και 2 του υπ' αριθμ. 285/1972 Β.Δ.) των υποπεσάντων εις πειθαρχικόν αδίκημα υπαλλήλων, άνευ διατυπώσεως 
γνώμης επί της τυχόν επιβλητέας ποινής, δοθέντος ότι τοιαύτη κρίσις προσήκει μόνον εις τον πειθαρχικόν ή τους 
πειθαρχικούς δικαστάς 
 
Ζ'. Υποβολή και ανακοίνωσις πορισματικών εκθέσεων.  
 
 Αι υπό των ενεργούντων διοικητικάς ανακρίσεις συντασσόμεναι πορισματικαί εκθέσεις υποβάλλονται προς 
τον παραγγείλαντα την διοικητικήν ανάκρισιν (Πειθαρχικόν Προϊστάμενον ή Συμβούλιον). Εις περιπτώσεις όμως καθ' 
ας διεπιστώθη η τέλεσις αξιοποίνων πράξεων, περί ων η § 1 του άρθρου 37 του Κώδικος Ποινικής Δικονομίας, αι 
εκθέσεις δέον να ανακοινώνται, υπό του ενεργήσαντος την διοικητικήν ανάκρισιν, μετά πάντων των στοιχείων εις 
την αρμοδίαν Εισαγγελικήν Αρχήν, ως ορίζουν αι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου τούτου. 
 
 - Ο διαταχθείς εις ενέργειαν ανακρίσεως ή προανακρίσεως, εκτελεί πλήρως την εντολήν δια της υποβολής 
της εκθέσεως μετά πορίσματος εις την διατάξασαν αρχήν, πράττων τούτο συννόμως μόνον εφ' όσον διατηρεί την 
υπαλληλικήν ιδιότητα, Σ.τ.Ε. 877/63 
....παράνομος επομένως τυγχάνει πειθαρχική δίωξις στηριχθείσα επί εκθέσεως υποβληθείσης μετά την κατάληψιν 
υπό ορίου ηλικίας του ενεργήσαντος την ανάκρισιν, γεγονός όπερ κατ' άρθρον 189 Y.K. συνεπάγεται την αυτοδικαίαν 
απόλυσιν του υπαλλήλου και την λύσιν της υπαλληλικής σχέσεως, Σ.τ.Ε. 877/63. 
 
- Αβάσιμος λόγος περί παραβάσεως ουσιώδους τύπου εκ του ότι η προς το πειθαρχικόν συμβούλιον εισήγησις του 
εισηγητού μέλους, δεν περιείχεν και ειδικήν πρότασιν περί της επιβλητέας ποινής, Σ.τ.Ε. 1961/71 
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ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 
 

Ζ.35/4/16772/19-10-1976 Γ.Δ.Δ.Δ. 
Ενέργειαι μετά την ανάκρισιν 

 
 Για το θέμα αυτό πραγματεύεται το άρθρο 133 του Υ.Κ. ως και τα άρθρα 233 και 234 του προισχύσαντος 
Π.Δ.611/77.) 
 Επισημαίνεται ότι ο ενεργήσας την ανάκριση πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται μετά το πέρας της είτε 
να καλέσει εις απολογίαν τον διωκόμενον είτε να εκδόση άνευ κλήσεως απαλλακτική απόφαση (άρθρον 133 §2). Εξ 
άλλου, κατά την § 4 του άρθρου 145, μετά την κλήσιν εις απολογίαν υπόθεσις πρέπει να περατωθεί με την έκδοσεη 
αποφάσεως. 
 Συνεπώς αντίκειται εις τον νόμον το να τεθεί η υπόθεση εις το "Αρχείον " τόσον μετά το πέρας της 
ανακρίσεως, όσον και μετά την κλήσιν εις απολογίαν του διωκομένου 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α' 
 

Άρθρο 133 
Ενέργειες μετά την ανάκριση 

 
 «1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, όταν λάβει το παραπεμπτήριο έγγραφο, ορίζει ως εισηγητή 

της πειθαρχικής υπόθεσης ένα από τα μέλη του συμβουλίου, στο οποίο και παραδίδεται ο φάκελος. 
 2. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, όταν διαβιβαστεί σε αυτόν το πόρισμα της πειθαρχικής 

ανάκρισης ή, σε περίπτωση μη διενέργειας ανάκρισης κατά το άρθρο 127 παράγραφος 1 του παρόντος, όταν κρίνει 
ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση, την εισάγει στο πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει την κλήση σε 
απολογία του διωκόμενου υπαλλήλου ή την απαλλαγή του χωρίς αυτή.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρ. 133 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν.4057/ 2012 ΦΕΚ 54  τ.Α΄. 
 
 - H κλήσις εις απολογίαν του υπαλλήλου, προ της εκδόσεως καταγνωστικής αποφάσεως δια πειθαρχικόν 
αδίκημα, αποτελεί θεμελιώδη αρχήν του πειθαρχικού δικαίου, η μη συνδρομή της οποίας επάγεται ακυρότητα της 
πειθαρχικής διαδικασίας, του ζητήματος τούτου εξεταζομένου οίκοθεν υπό των αρμοδίων, προς εκδίκασιν των 
προσφυγών, οργάνων, ΑΣΔΥ 29/70, Σ.τ.Ε. 4261/87, 2334/88.  
 - H υπό του Υπαλληλικού Κώδικος καθιερουμένη απολογία προ πάσης επιβολής πειθαρχικής ποινής, 
αποτελεί δικαίωμα και ουχί υποχρέωσιν του διωκομένου υπαλλήλου, ο δε παραλείπων να απολογηθή δεν υποπίπτει 
εις πειθαρχικόν παράπτωμα, Σ.τ.Ε. 1917/68. 
 - H τυχόν συνταχθείσα εις άηθες ύφος απολογία του εγκαλουμένου υπαλλήλου δεν δύναται να αποτελέση 
επιβαρυντικόν λόγον δια την αξιολόγησιν της όλης πειθαρχικής ευθύνης του εγκληθέντος. Το γεγονός τούτο και επί 
τω δεδομένω ότι συνιστά πειθαρχικόν αδίκημα, δύναται να αποτελέση αντικείμενον ιδίας εξ υπαρχής πειθαρχιχής 
δίκης, ΑΣΔΥ 18/66. 
 - O εν τη απολογία του εγκληθέντος υπαλλήλου αναφερόμενος μη βάσιμος λόγος, όστις τυχόν συνιστά δι' 
αυτόν πειθαρχικόν αδίκημα, δεν δύναται να αποτελέση στοιχείον της πειθαρχικής δίκης δι' ην εκλήθη εις απολογίαν. 
αλλά δύναται να αποτελέση αντικείμενον ιδίας πειθαρχικής 
δίκης, ΑΣΔΥ 34/69. 
 O πειθαρχικώς διωκόμενος υπάλληλος δέον να καλήται εις απολογίαν μετά το πέρας της διοικητικής 
ανακρίσεως, ίνα, εν όψει των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου, ούτινος δικαιούται να λάβη γνώσιν, συντάξη την 
απολογίαν του. Σ.τ.Ε. 1162/75 
....διαταχθείσης δε συμπληρωματικής ανακρίσεως, δέον να κληθή εκ νέου, εφ' όσον προέκυψαν νέα επιβαρυντικά δια 
τον διωκόμενον στοιχεία, ίνα λαμβάνων γνώσιν της δικογραφίας, απολογηθή συμπληρωματικώς, Σ.τ.Ε. 
1162/75,179/89 
- ...άλλως προκύπτει ουσιώδης πλημμέλεια της πειθαρχικής διαδικασίας, δυναμένη να καλυφθή κατά την κρίσιν του 
πειθαρχικού συμβουλίου εκ της ενώπιον αυτού προσελεύσεως και απολογίας του διωκομένου, Σ.τ.Ε. 1162/75, 
3581/75, 4262/87, 3019/91. 
....όθεν, εφ' όσον διετάχθη συμπληρωματική ανάκρισις, καθ' ην προέκυψαν νέα επιβαρυντικά δια τον προσφεύγοντα 
στοιχεία και δεν εκλήθη ούτος εις συμπληρωματικήν απολογίαν, ακυρωτέα τυγχάνει η επιβληθείσα αυτώ πειθαρχική 
ποινή δια παράβασιν ουσιώδους όρου της διαδικασίας, Σ.τ.Ε. 1162/75. 
 - Εκ του άρθρου 23 (Β.Δ. 285/72) συνάγεται ότι η νομότυπος κλήσις εις απολογίαν του πειθαρχικώς 
διωκομένου αποτελεί μεν ουσιώδη τύπον της πειθαρχικής διαδικασίας, η πλημμελής όμως τήρησις αυτού ή η 
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παράλειψίς του καλύπτονται δια της ανεπιφυλάκτου παραστάσεως του πειθαρχικώς διωκομένου ενώπιόν του 
συμβουλίου ή υποβολής εις αυτό εγγράφου απολογίας του, Σ.τ.Ε. 1527/75. 
 - Πλημμέλεια περί την κλήσιν εις απολογίαν καλύπτεται δια της υποβολής εις το πειθαρχικό συμβούλιον 
απολογίας άνευ διαμαρτυρίας περί του εμπροθέσμου και του νομοτύπου της κοινοποιήσεως της κλήσεως, Σ.τ.Ε. 
2434/75. 
 - Πάσα πλημμέλεια της κλήσεως εις απολογίαν εκαλύφθη δια της απολογίας του ενδιαφερομένου, εφ' όσον 
ουδεμίαν αιτίασιν διετύπωσε κατ' αυτής, Σ.τ.Ε. 3484/75. 
- Απαραδέκτως προβάλλεται το πρώτον ενώπιον του Σ.τΈ. ότι η κλήσις εις απολογίαν ήτο μη νόμιμος, εφ' όσον ο 
προσφεύγων απελογήθη εγγράφως χωρίς να προβάλη σχετικόν παράπονον, Σ.τ.Ε. 3463/75. 
- Προκύπτοντος εκ της απολογίας του αιτούντος ότι ούτος απελογήθη και δια την αποχήν εκ των καθηκόντων του 
από ωρισμένον Γυμνάσιον, η μη κλήσις προς απολογίαν και δια την εκ του γυμνασίου τούτου αποχήν εκ των 
καθηκόντων του εκαλύφθη, Σ.τ.Ε. 1942/75. 
 - To δικαίωμα της ακροάσεως παντός κρινομένου προσώπου αποτελεί γενικωτέραν και θεμελιώδη αρχήν του 
δικαίου, διασφαλίζουσαν το στοιχειώδες δικαίωμα υπερασπίσεως κατ' εφαρμοστέαν αρχήν εν πάση ευνομουμένη 
πολιτεία, Σ.τ.Ε. 1811-1831/69. 
 - H εξέτασις του πειθαρχικώς τιμωρηθέντος κατά το στάδιον της ανακρίσεως, δεν αναπληροί την κλήσιν εις 
απολογίαν, Σ.τ.Ε. 398/65 

 ... μη προηγηθείσης, όθεν, κλήσεως εις απολογίαν, η προσβαλλομένη απόφασις του πειθαρχικού 
συμβουλίου τυγχάνει ακυρωτέα, δια παράβασιν ουσιώδους τύπου της διαδικασίας. Σ.τ.Ε. 398/65. 
 - Εφ' όσον, ως προκύπτει εκ των στοιχείων του φακέλου, ο αιτών ούτε εκλήθη ούτε απελογήθη δια τα 
παραπτώματα τα αφορώντα εις τας εν τη ως προς τα λοιπά απολογία του διαληφθείσας, αναρμόστους εκφράσεις και 
την περαιτέρω αντιπειθαρχικήν συμπεριφοράν του, άτινα παραπτώματα συνεξετιμήθησαν μετά των λοιπών κατά την 
επιμέτρησιν της δι' άπαντα επιβληθείσης ποινής, καθιστά την προσβαλλομένην πράξιν ακυρωτέαν, Σ.τ.Ε. 2844/68. 
 - Δια την επιβολήν πειθαρχικής ποινής εις δημόσιον διοικητικόν υπάλληλον είναι απαραίτητος η 
προηγουμένη κλήσις αυτού εις απολογίαν, ήτις αποτελούσα ουσιώδη τύπον της πειθαρχικής διαδικασίας, δέον να 
περιλαμβάνη εν εκάστω των αποδιδομένων εις τον διωκόμενον πειθαρχικών παραπτωμάτων, καθοριζομένων 
συγκεκριμένως κατά το πραγματικόν αυτών μέρος. Σ.τ.Ε. 1873/64, 3929/88. 
 - H τασσομένη επί ποινή ακυρότητος της πειθαρχκής διαδικασίας κλήσις εις απολογίαν δέον να καθορίζη 
σαφώς το αποδιδόμενον πειθαρχικόν αδίκημα, η έλλειψις δε της τοιαύτης κλήσεως δύναται να καλυφθή εκ της 
προσελεύσεως του υπαλλήλου ενώπιον τον ασκούντος την πειθαρχικήν δικαιοδοσίαν οργάνου και της προφορικής 
ενώπιον αυτού απολογίας μόνο όταν υφίσταται συγκεκριμένη κατηγορία διατυπωθείσα εις την πειθαρχικήν αγωγήν ή 
εις άλλα έγγραφα της πειθαρχικής διώξεως και παρημελήθη μόνον ο τύπος της κλητεύσεως εις απολογίαν, Σ.τ.Ε. 
3012/64. 
 - Λόγος ακυρώσεως, καθ' ον το δια της κλήσεως εις απολογίαν αποδοθέν πειθαρχικόν παράπτωμα, 
εσφαλμένως χαρακτηρίζεται εν αυτή, είναι απορριπτέος, διότι ο περί ου ο λόγος χαρακτηρισμός δεν αποτελεί 
στοιχείον κύρους της κλήσεως, Σ.τ.Ε. 1638/64. 
 - Ακυρούται απόφασις επιβολής ποινής υποβιβασμού διότι η κλήσις εις απολογίαν ουδόλως ανεφέρετο εις τα 
δύο εκ των τριών παραπτωμάτων δια τα οποία ετιμωρήθη ο προσφεύγων, αορίστως δε μόνον διελάμβανε περί του 
τρίτου, Σ.τ.Ε. 1873/64. 
 - Μη γενομένου προ της εις την αλλοδαπήν αναχωρήσεως του προσφεύγοντος διορισμού αντικλήτου 
συμφώνως προς την διάταξιν του άρθρου 63 του από 12/25.6.1958 Β.Δ. δια δηλώσεως προς την αμέσως 
προϊσταμένην αυτού υπηρεσίαν, νομίμως εχώρησε τοιχοκόλλησις των προς αυτόν κλήσεων προς απολογίαν και 
εμφάνισιν ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, δεν δύναται δε να θεωρηθή ότι επέχει θέσιν της εν τη ανωτέρω 
διατάξει εγγράφου δηλώσεως διορισμού αντικλήτου, συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου κατατεθειμένου τω όντι παρά 
τη προϊσταμένη αρχή, διότι δι' αυτού, ορθώς ερμηνευμένου, παρέχεται η αποκλειστική και ειδική εντολή του αιτούντος 
προς την μητέρα του, όπως εισπράττει αντ' αυτού κατά την απουσίαν του τους μισθούς ους εδικαιούτο λαμβάνειν, ο δ' 
εν αυτώ διορισμός αυτής ως αντικλήτου, έχει την έννοιαν χορηγήσεως εξουσιοδοτήσεως όπως ενεργή αύτη ουχί ως 
αντίκλητος γενικώς, αλλά μόνον όσον αφορά εις τα ειδικά θέματα δι' α παρεσχέθη η συγκεκριμένη πληρεξουσιότις, 
Σ.τ.Ε. 1882/64. 
 - Εύλογος, η ταχθείσα υπό πειθαρχικώς προϊσταμένου διήμερος προθεσμία προς απολογίαν του 
εγκαλουμένου, εφ' όσον το αδίκημα δεν εθεμελιούτο επί πολλαπλών και αγνώστων δια τον εγκαλούμενον στοιχείων, 
ΑΣΔΥ, 3/67, 4/67. 
 - H παράβασις της εν άρθρω 23 § 5 του Ν.Δ. 750/1970 αρχής, δια της, εντός βραχυτέρου χρόνου, υποβολής 
της απολογίας θεραπεύεται δια της υπό του υπάλληλου ανεπιφυλάκτου υποβολής ταύτης, ΑΣΔΥ 62/71. 
 - Επειδή εν προκειμένω εις το εγκλητήριον έγγραφον του επιθεωρητού, αναφέρεται ότι ο αιτών επέδειξεν 
ανάρμοστον, αναξιοπρεπή και προκλητικήν συμπεριφοράν, προκαλέσασαν δυσμενή σχόλια εις βάρος αυτού ως 
δημοδιδασκάλου και λειτουργού της εκπαιδεύσεως, γιγνομένης περαιτέρω αορίστου μνείας εις το κατά την 5.12.1973 
θλιβερόν επεισόδιον μεταξύ αυτού και του ιδιώτου K.A. και της συζύγου του δημοδιδασκαλίσσης. 0ύτως όμως έχον 
το εγκλητήριον έγγραφον, ήτοι μη προσδιορίζοντα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά τα θεμελιούντα τα 
αποδιδόμενα ως άνω εις τον αιτούντα πειθαρχικά παραπτώματα, τυγχάνει μη νομίμως συντεταγμένον και συνεπώς 
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άκυρον κατά τα εν τη ηγηθείση σκέψει εκτεθέντα. Η τοιαύτη δε πλημμέλεια δεν εκαλύφθη δια της από 18.6.1974 
απολογίας του αιτούντος, ο αιτών παρεπονέθη κατά της αοριστίας ταύτης του εγκλητηρίου, την αοριστίαν δε τούτου 
εδέχθη άλλως τε και το εκδόν την προσβαλλομένην απόφασιν πειθαρχικόν συμβούλιον, όπερ όμως, παρά ταύτα 
προήλθεν εις κατ' ουσίαν έρευναν της υποθέσεως. Υπό τα ως άνω δεδομένα, εφ' όσον το εγκλητήριον τυγχάνει μη 
νόμιμον και έγκυρον, μη νόμιμος και άκυρος τυγχάνει και η διεξαχθείσα περαιτέρω πειθαρχική διαδικασία, ως και η 
επιβαλλούσα την πειθαρχικήν ποινήν εις τον αιτούντα προσβαλομένη απόφασις, Σ.τ.Ε. 2372/76. 
 - Εφ' όσον, εν τη κλήσει προς απολογίαν, σαφώς καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος τελέσεως του 
παραπτώματος, δεν απαιτείται και μνεία του τόπου, όστις προφανώς είναι το κατάστημα εργασίας του τιμωρηθέντος, 
Σ.τ.Ε. 3870/81. 
 Εφ' όσον οι εξετασθέντες μάρτυρες ουδέν επιβαρυντικόν στοιχείον κατέθεσαν δια τον πειθαρχικώς 
διωκόμενον, δεν επιβάλλεται η κλήσις αυτού εις συμπληρωματικήν απολογίαν άρθρο 235 § 1 Y.K. και παρέλκει η 
θέσις υπ' όψιν του των μαρτυρικών τούτων καταθέσεων, Σ.τ.Ε. 2116/84 

 .... τυχόν αοριστία όμως της κλήσης σε απολογία ως προς τα πραγματικά περιστατικά, για τα 
οποία κατηγορείται ο προσφεύγων μπορεί να συμπληρωθεί από άλλο έγγραφο, στο οποίο παραπέμπει αυτή, εφόσον 
τόσο η κλήση όσο και το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκαν στον προσφεύγοντα, Σ.τ.Ε. 2564/85. 
 - Αβάσιμος λόγος περί αοριστίας της κλήσεως προς απολογίαν, το μεν διότι η κλήσις αύτη καθορίζει σαφώς 
το απιδιδόμενον εις τον προσφεύγοντα πειθαρχικόν παράπτωμα 235 § 5 Y.K., το δε διότι, ο προσφεύγων 
απελογήθη, εν πάση περιπτώσει, δια πολυσελίδου απολογίας και δύο 

πολυσελίδων υπομνημάτων, αντικρούσας μίαν προς μίαν όλας τας κατηγορίας, Σ.τ.Ε. 1019/85. 
 - Εκαλύφθη ο τύπος της μη κλήσεως εις απολογίαν και παράστασιν ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, 
εφ' όσον ο προσφεύγων παρέστη εις την συνεδρίασιν του πειθαρχικού συμβουλίου και απελογήθη λεπτομερώς, 
Σ.τ.Ε. 1849/85. 

 -  Κατ'  άρθρο 235  Y.K.  η νομότυπη κλήση εις απολογίαν του πειθαρχικώς διωκομένου σκοπεί μεν να του 
δώση την δυνατότητα να αποκρούση την κατηγορίαν που τον βαρύνει, Σ.τ.Ε. 1974/86 

 ....και αποτελεί ουσιώδη τύπο της πειθαρχικής διαδικασίας, Σ.τ.Ε. 1974/86 
.... η πλημμελής τήρηση και η παράλειψή του όμως, καλύπτονται με την ανεπιφύλακτη 
παράσταση του πειθαρχικώς διωκομένου υπαλλήλου ενώπιον του συμβουλίου, Σ.τ.Ε. 1974/86 
 ....η την χωρίς επιφύλαξη υποβολή σ' αυτό έγγραφης απολογίας του, Σ.τ.Ε. 3202/71, 

1527/75,1019/85,1974/86. 
 - Κατ' άρθρο 235 § 1 Y.K. επί παραπομπής μετά την κλήση του σε απολογία του διωκομένου υπαλλήλου σε 
ανώτερο πειθαρχικό προϊστάμενο, κατ' άρθρο 219 § 5, δεν απαιτείται νέα κλήση σε απολογία, Σ.τ.Ε. 1361, 1443, 
2880, 2889/88. 
 - To άρθρο 242 § 2 Π.Δ. 611/1977 δεν απαιτεί και μάλιστα επί ποινή ακυρότητος να αναφέρεται στην 
πειθαρχική απόφαση το περιεχόμενο της απολογίας, Σ.τ.Ε. 1345/88 

 ....εξ άλλου η υπό του εγκαλουμένου υπαλλήλου προφορική ανάπτυξη της απολογίας του 
ενώπιον μονομελούς πειθαρχικής δικαιοδοσίας δύναται απλώς να επιτραπεί υπό του πειθαρχικώς προϊσταμένου και 
εφ' όσον ζητήσει τούτο ο εγκαλούμενος (άρθρο 236 §1 Y.K.), Σ.τ.Ε. 1345/88 

....εν πάση δε περιπτώσει η μη μνεία της κλήσεως ή της μη κλήσεως προς προφορική ανάπτυξη της απολογίας 
στην περίπτωση αυτή δεν συνεπάγεται κατ' άρθρο 242 § 2 Y.K. και την ακυρότητα της πειθαρχικής αποφάσεως, 
Σ.τ.Ε. 1345/88. 
 - Κατά την ορθή έννοια των διατάξεων των § 1 και 5 του άρθρου 235 του Π.Δ. 611/1977, o σαφής κατά τόπο 
και χρόνο προσδιορισμός στην προς απολογία κλήση του υπαλλήλου των πραγματικών περιστατικών τα οποία 
συνιστούν το πειθαρχικόν παράπτωμα δια το οποίον ούτος κατηγορείται και η ακριβής περιγραφή αυτών αποτελεί 
ουσιώδη τύπον της διαδικασίας, η θέσπισις του οποίου σκοπόν έχει να εξασφαλίση εις τον υπάλληλον, επαρκείς 
εγγυήσεις δια την εκ μέρους του άνετον άσκησιν του συνταγματικώς κατοχυρωμένου (άρθρον 20 § 2 του 
Συντάγματος) δικαιώματος ακροάσεως. Συνεπώς η μη τήρησις του τύπου τούτου συνεπάγεται ακυρότητα όλης της εν 
συνεχεία πειθαρχικής διαδικασίας, εφ' όσον ο διωκόμενος υπάλληλος δηλώση δια της απολογίας του ότι αδυνατεί, 
συνεπεία μη τηρήσεως του τύπου αυτού, να αντικρούση την κατηγορίαν, η οποία του αποδίδεται . Σ.τ.Ε. 1019/1985, 
1079/89. 
 Κατ' άρθρο 235 § 1-3 Y.K. η κλήση σε απολογία αποτελεί ουσιώδη τύπο της πειθαρχικής διαδικασίας, του 
οποίου η παράλειψη επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας, εκτός αν ο υπάλληλος προσέλθει και απολογηθεί ενώπιον 
του πειθαρχικού συμβούλιο και αυτό κρίνει ότι η απολογία αυτή μπορεί να καλύψει την παράλειψη της κλήσεως σε 
απολογία, Σ.τ.Ε. 2100/ 2334/88. 

 ....περαιτέρω, όταν το πειθαρχικό συμβούλιο διατάξει συμπληρωματική ανάκριση, οφείλει ενόψει των νέων 
στοιχείων να καλέσει τον πειθαρχικώς διωκόμενο να λάβει γνώση και να υποβάλει συμπληρωματική απολογία, Σ.τ.Ε. 
2334/88 

 ....επομένως, η παράλειψη του ουσιώδους αυτού τύπου ένεκα μη κλήσεως της προσφευγούσης σε 
απολογία, δεν καλύφθηκε με την παράσταση αυτής ενώπιον του συμβουλίου εφ' όσον αυτή περιορίσθηκε στο να 
αμφισβητήσει τη νομιμότητα της διαδικασίας και να ζητήσει την αναβολή εκδικάσεως της υποθέσεώς της, Σ.τ.Ε. 
2100/88 
 - Αν δεν εκοινοποιήθησαν το παραπεμπτήριον, η κλήσις εις απολογίαν και η κλήσις ενώπιον του πειθαρχικού 
συμβουλίου εις τον διωκόμενον υπάλληλον, ούτος όμως παρέστη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου και χωρίς να 
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διατυπώση επιφυλάξεις, απελογήθη, η μη τήρησις των προαναφερθέντων τύπων καλύπτεται και δεν δημιουργείται 
θέμα ακυρότητος της πειθαρχικής διαδικασίας, Σ.τ.Ε. 3214/87, 635/89. 
 - H κλήση του πειθαρχικώς διωκομένου σε απολογία αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας μόνο ενώπιον 
των πειθαρχικών οργάνων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό, εκτός αν ύστερα από τυχόν διενέργεια ανάκρισης ενώπιον 
του δευτεροβαθμίου οργάνου συμπληρώνεται το πραγματικό ή νομικό μέρος της υπόθεσης, οπότε θα έπρεπε και 
πάλι να ακουστεί ο διωκόμενος για να αποκρούει τα νέα στοιχεία της κατηγορίας, Σ.τ.Ε. 3032/88. 
 - H πλημμελής τήρηση ή και παράλειψη του τύπου κλήσεως σε απολογία καλύπτεται με τη χωρίς επιφυλάξεις 
παράσταση του πειθαρχικώς διωκομένου ενώπιον του συμβουλίου ή με την υποβολή σε αυτό έγγραφης απολογίας 
του, Σ.τ.Ε. 4760/87 , 1337/91. 
 - Κλήση σε απολογία πριν από την παραπομπή δεν επιβάλλεται από το νόμο, Σ.τ.Ε. 3929/88  

 - Ενδεχόμενη αοριστία της κλήσεως σε απολογία καλύπτεται με την απολογία αι την από ρουση της 
αποδιδομένης ατηγορίας, Σ.τ.Ε. 169/99. 
 - Αβάσιμος ο ισχυρισμός, ότι ο προσφεύγων έπρεπε να ληθεί σε νέα απολογία μετά το πέρας συμπληρωματι 
ής ανα ρίσεως, εφ' όσον από την ανά ριση αυτή δεν προέ υψαν νέα στοιχεία εις βάρος του, Σ.τ.Ε. 1575/88. 
 - H παράλειψη κλήσεως του διωκομένου σε συμπληρωματική απολογία, όταν προκύπτουν νέα επιβαρυντικά 
για τον προσφεύγοντα στοιχεία, καθιστά ουσιώδη παράβαση της πειθαρχικής διαδικασίας, γιατί άγει σε φαλκίδευση 
του δικαιώματος υπερασπίσεως του διωκομένου πειθαρχικώς, δεν καλύπτεται δε από την προσέλευσή του ενώπιον 
του πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον η ενώπιον αυτού απολογία δεν αναφέρεται στα νέα αυτά επιβαρυντικά στοιχεία, 
Σ.τ.Ε. 179/89. 
 Από τις διατάξεις του άρθρου 235 Π.Δ. 611/1977 καθιερώνεται η αρχή της, προ πάσης πειθαρχικής 
αποφάσεως, κλήσης του εγκαλουμένου προς απολογία, σε περίπτωση δε μη τηρήσεως του τύπου αυτού,, η μη 
κλήση του εγκαλουμένου προς απολογία καλύπτεται μόνον από την προφορική απολογία του ίδιου ενώπιον του 
πειθαρχικού συμβουλίου ή από την δι' υπομνήματος προς το πειθαρχικό συμβούλιο, υποβαλλομένου από τον ίδιο ή 
το δικηγόρο του, έγγραφη απολογία του, Σ.τ.Ε. 3019/91, 4262/87. 
 Εφόσον η πειθαρχική υπόθεση είχε συμπληρωθεί με νέα επιβαρυντικά για τον προσφεύγοντα στοιχεία, το 
πειθαρχικό συμβούλιο ώφειλε να τον καλέσει σε συμπληρωματική απολογία, Σ.τ.Ε. 179/89. 
 Στο έγγραφο του προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με το οποίο ο διωκόμενος καλείται σε απολογία, 
αρκεί να αναγράφονται απλώς τα πειθαρχικά αδικήματα για τα οποία καλείται να απολογηθεί, χωρίς άλλα στοιχεία, 
εφόσον τα λοιπά στοιχεία (που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση των αδικημάτων) εκτίθενται λεπτομερώς στην 
επισυναπτόμενη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου περί κλήσεώς του σε απολογία, Σ.τ.Ε. 179/89. 
 
ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/47/οικ.21243/30-07-2013 
 

Πειθαρχικό δίκαιο δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων. 
 
 Σε συνέχεια των με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 58/341/οικ. 10874/03.05.2012,  ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/ οικ. 
26188/12.11.2012, ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.27052/21.11.2012 και ΔΙΔΑΔ/ΔΙΠΙΔΔ/οικ.28770/06.12.2012 Εγκυκλίων της 
υπηρεσίας μας σχετικά με θέματα πειθαρχικού δικαίου και θέσεως σε αργία υπαλλήλων, θέτουμε υπόψη σας τα 
εξής: 
 
 Η επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης αποτελεί βασική προϋπόθεση για 
την ενίσχυση της έννοιας της πειθαρχικής ευθύνης, αλλά παράλληλα και υποχρέωση της διοίκησης απέναντι στους 
πολίτες και τους ίδιους τους ελεγχόμενους.  
 
 Είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστεί ότι η πειθαρχική ευθύνη και, συνεπώς, και η πειθαρχική διαδικασία, είναι 
διοικητική διαδικασία, που δεν ταυτίζεται με την ποινική και δεν επηρεάζεται από αυτή. Είναι δηλαδή, σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα, «αυτοτελής» και «ανεξάρτητη» από την ποινική ή άλλη (αστική ή 
διοικητική) δίκη. 
 
 Η πειθαρχική διαδικασία δεν αναστέλλεται εξ αιτίας της ποινικής δίκης. Αναστολή επιτρέπεται, και μόνο για 
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος, υπό τη συνδρομή ειδικών προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 114 του Υπαλληλικού Κώδικα, η αναστολή χορηγείται, είτε 
αυτεπαγγέλτως από το πειθαρχικό όργανο, είτε μετά από αίτηση του διωκόμενου υπαλλήλου, με ειδική, δεόντως 
αιτιολογημένη, απόφαση του πειθαρχικού οργάνου, και εφόσον συντρέχουν «εξαιρετικοί», δηλ. ιδιαίτερα σοβαροί 
λόγοι, που ανάγονται είτε στην προστασία του συμφέροντος, του κύρους και της ευρυθμίας της υπηρεσίας, είτε στην 
προστασία της προσωπικότητας του διωκόμενου υπαλλήλου. Η απόφαση αυτή είναι ε λ ε υ θ έ ρ ω ς ανακλητή. 
Αναστολή δεν επιτρέπεται σε περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο, όταν δηλ. 
η πράξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αγανάκτηση, κοινή δυσφορία σε ευρύ κύκλο προσώπων, ή έθιξε το κύρος 
της υπηρεσίας «σοβαρά», δηλ. σε μεγάλη έκταση, ποιοτικά και ποσοτικά (Α.Ι. Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης «Ερμηνεία 
Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων», Εκδ. Σάκκουλας, 
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Αθήνα-Θεσαλλονίκη, 2007).  
 
 Κατά συνέπεια προκειμένου για πειθαρχικό παράπτωμα που αποτελεί ταυτόχρονα και ποινικό αδίκημα, η 
πειθαρχική διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται άμεσα, και να μην αναμένεται η εξέλιξη της ποινικής δίκης, η οποία, 
μάλιστα είναι εξαιρετικά χρονοβόρα. Αυτό, άλλωστε, επιβάλλεται και για την ενίσχυση του κύρους της υπηρεσίας, και 
την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της, αλλά και για να προστατευθεί ο υπάλληλος με την ταχεία εκδίκαση 
της υπόθεσής του.  
 
 Όταν υπάλληλος παραπέμπεται για πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία, 
δικαιούται να ζητήσει, με αίτησή του στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, την επίσπευση της εκδίκασης. Σκόπιμο είναι τα 
Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να προτάσσουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, τις υποθέσεις στις οποίες 
ο διωκόμενος υπάλληλος έχει τεθεί σε αυτοδίκαιη αργία.  
 
 
 Προκειμένου να αποφεύγεται η ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, είναι χρήσιμο να επισημανθεί ότι το 
έγγραφο με το οποίο η υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία που 
ορίζονται στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 124 Ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 
4057/2012, (ΦΕΚ Α 54 14.3.2012), κατά την οποία «1. Στο έγγραφο, με το οποίο η υπόθεση παραπέμπεται στο 
πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 123 του παρόντος, πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς κατά τόπο 
και χρόνο τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και ο διωκόμενος υπάλληλος». 
 Σύμφωνα με τη νομική θεωρία και τη νομολογία, στο παραπεμπτήριο έγγραφο πρέπει να μνημονεύονται με 
σαφήνεια τα πραγματικά περιστατικά που συγκροτούν την αντικειμενική υπόσταση του παραπτώματος, 
προσδιοριζόμενα κατά χρόνο και τόπο και οι συνθήκες τελέσεώς τους, και να παρατίθενται τα υπάρχοντα στοιχεία, 
τα οποία πιθανολογούν υπαιτιότητα του υπαλλήλου για το αποδιδόμενο σε αυτόν παράπτωμα (Α.Ι. Τάχος – Ι.Λ. 
Συμεωνίδης «Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων», Εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2007 και ΣτΕ 1624/2000, 659, 4751/1997, 3598/1995, 
2873/1991 κ.α.). Είναι σκόπιμο στο παραπεμπτήριο έγγραφο η αναφορά των πραγματικών περιστατικών να 
συνοδεύεται από χαρακτηρισμό του αποδιδόμενου στον υπάλληλο πειθαρχικού παραπτώματος κατά την κρίση του 
μονομελούς οργάνου. Εξυπακούεται ότι το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να προβεί σε διαφορετικό νομικό 
χαρακτηρισμό του παραπτώματος κατά τον υποχρεωτικό προσδιορισμό αυτού στο έγγραφο κλήσεως σε απολογία, 
το οποίο σε κάθε περίπτωση, δηλ. είτε συντάσσεται από μονομελές είτε από συλλογικό πειθαρχικό όργανο, πρέπει 
να περιέχει  και τα ως άνω αναφερθέντα στοιχεία. 
 
 
 Έχει διαπιστωθεί ότι πολλά Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, αν και έχουν σχετική υποχρέωση, 
δεδομένου ότι αποτελούν ιδιαίτερες αρχές (άρθρο 157 παρ. 2 του Υ.Κ.), δεν τηρούν δικό τους βιβλίο πρωτοκόλλου, 
στο οποίο πρέπει να καταχωρούνται όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα και προεχόντως οι ενστάσεις που 
ασκούνται κατά των αποφάσεων των Πρωτοβάθμιων Συμβουλίων, που σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 141 του Υ.Κ.), 
κατατίθενται σ’ αυτά. Αποτέλεσμα της μη τηρήσεως βιβλίου πρωτοκόλλου, είναι, εκτός των άλλων, και η αδυναμία 
διερεύνησης του παραδεκτού της ασκήσεως (καταθέσεως) και του εμπρόθεσμου των ενστάσεων. Συνεπώς, είναι 
σκόπιμο να επισημανθεί στα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια η υποχρέωση τηρήσεως βιβλίου πρωτοκόλλου.  
 
 
 Τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια πρέπει να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στη διαβίβαση των 
ενστάσεων, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος τυπικής ακυρότητας. Συγκεκριμένα, ένσταση που αποστέλλεται 
στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του Πρωτοκόλλου, ώστε να 
αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο της κατάθεσής της, και να συνοδεύεται από τον πλήρη πειθαρχικό φάκελο που έχει 
σχηματισθεί.  
 
 Έχει διαπιστωθεί ότι, στο μεγαλύτερο ποσοστό των υποθέσεων, οι πειθαρχικοί φάκελοι που διαβιβάζονται 
στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, κατόπιν ασκήσεως ενστάσεως, από τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά 
Συμβούλια είναι ελλιπείς, με συνέπεια να γίνεται σπατάλη χρόνου και κόπου για τη συμπλήρωση των φακέλων και 
να προκαλείται αντίστοιχα μεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων, τόσο αυτών για τις οποίες οι 
σχετικοί φάκελοι είναι ελλιπείς, όσο και των υπολοίπων. Για το λόγο αυτό, πρέπει τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά 
Συμβούλια να αποστέλλουν πλήρεις τους φακέλους των υποθέσεων, συνοδευόμενους και από κατάλογο 
περιεχομένων εγγράφων, άλλως υποπίπτουν σε πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
 Για να θεωρηθεί πλήρης ο πειθαρχικός φάκελος θα πρέπει να περιλαμβάνει, με χρονολογική σειρά, όλα τα 
στάδια της πειθαρχικής διαδικασίας που ακολουθήθηκε κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα πρέπει να περιλαμβάνει, 
καταρχήν, πίνακα περιεχομένων, το υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την προκαταρκτική έρευνα, την ένορκη 
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διοικητική εξέταση ή την πειθαρχική ανάκριση, το παραπεμπτήριο έγγραφο ή το έγγραφο κλήσης σε απολογία, με τα 
απαραίτητα αποδεικτικά επίδοσης στον πειθαρχικώς διωκόμενο υπάλληλο, το απολογητικό υπόμνημα, και τα 
έγγραφα που προσκόμισε ο πειθαρχικώς διωκόμενος, την προσβαλλομένη απόφαση του Πρωτοβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου, με το αποδεικτικό επίδοσής της, και τα στοιχεία της ποινικής δικογραφίας, αν υπάρχουν.  
 
 Πρέπει, να αναφερθεί ότι,  με σκοπό την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας προβλέπονται 
συντομότερες προθεσμίες για την ολοκλήρωση της. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 122 Υ.Κ. όπως ισχύει  η 
πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την 
έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε με παραπομπή ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. 
Επίσης σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται 
εντός δύο (2) μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός 
τεσσάρων (4) μηνών. Η υπαίτια παράβαση των ως άνω προθεσμιών αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 
 
 Επισημαίνεται ότι με την παράγραφο 3Α του άρθρου 2 του ν. 3074/2002 (Α’ 296) η οποία προστέθηκε με 
την εσωτερική παράγραφο 1 της υποπαραγράφου ΣΤ.11 της παραγράφου ΣΤ. του άρθρου πρώτου του ν. 
4152/2013 (Α΄107)  ανατέθηκε στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. η παρακολούθηση των πειθαρχικών διαδικασιών στους φορείς 
αρμοδιότητάς του1. Για το σκοπό αυτό κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική 
απόφαση κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 
 
 Τα Υπουργεία παρακαλούνται να κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου που εποπτεύουν. Οι Δ/νσεις Διοικητικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων παρακαλούνται να 
κοινοποιήσουν την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού που εποπτεύουν και στα νομικά πρόσωπα αυτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Το ΣΕΕΔΔ είναι αρμόδιο για τις υπηρεσίες 

α) του Δημοσίου, β) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης A’ και B’ βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεων τους, γ) των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου και δ) των κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων 

ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ 
 
Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α' 

 
Άρθρο 112 

 
Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 
 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την ημέρα που διαπράχτηκαν. Τα 
πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος 
παραγράφονται μετά επτά (7) έτη. Κατ’ εξαίρεση για το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 107, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε 
γνώση της τέλεσης της πράξης. 
 2. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το 
ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του 
πειθαρχικού παραπτώματος. 
 3. Η κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν 
μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος, τα δέκα (10) έτη. 
 4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού 
παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην 
περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του 
δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. 
 5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει 
πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό.» 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρ. 112 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν.4057/2012 ΦΕΚ 54τ.Α΄. 
 
 

 «Άρθρο 113 
 

Λήξη πειθαρχικής ευθύνης 
 

 1. Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται 
πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. 
 2. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να 
επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική 
ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του 
παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής 
κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109.» 
 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρ. 113 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν.4057/2012 ΦΕΚ 54τ.Α΄. 
 
 
 
Δ2/26281/29-11-1984 ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
 
 Ο θεσμός της παραγραφής των πειθαρχικών αδικημάτων στηρίζεται στη δικαιολογία ότι με την πάροδο 
ευλόγου χρονικού διαστήματος από τότε που διαπράχθηκε το πειθαρχικό αδίκημα αμβλύνεται η εντύπωση που 
δημιουργήθηκε στην αρχή και η ανωμαλία που προκλήθηκε στην υπηρεσία, ενώ παράλληλα, εφόσον δεν 
ακολούθησε και άλλη παράβαση του υπαλλήλου πιθανολογείται ο συνετισμός του και η βελτίωση του. 
 Η παραγραφή είναι 5ετία για τα αδικήματα που μπορούν να επισύρουν την ποινή της οριστικής Παύσεως και 
2ετία για τα υπόλοιπα. 
 Η παραγραφή αρχίζει από την μέρα που διαπράχθηκε το αδίκημα. Αν όμως το αδίκημα δεν μπορεί να 
νοηθεί ότι διαπράχθηκε ορισμένη μέρα όπως π.χ. το αδίκημα της «εκ συστήματος κακής συμπεριφοράς προς τους 
πολίτες», τότε , ως αφετηρία θα ληφθεί η χρονολογία κατά την οποία διαδραματίσθηκαν τα ουσιωδέστερα 
περιστατικά. 
 Επίσης η αμφιβολία μπορεί να υπάρξει και στην περίπτωση που ο πειθαρχικός δικαστής προβληματίζεται 
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να κατατάξει ένα αδίκημα στα κοινά ή βαριά πειθαρχικά αδικήματα. 
Συνήθως τη λύση στις περιπτώσεις αυτές τη δίνει το Σ.τ.Ε. στο οποίο θα προσφύγει ενδεχομένως αυτός που 
τιμωρήθηκε. 
 Η παραγραφή διακόπτεται από τους εξής λόγους: 
 α) με κάθε πράξη που απευθύνεται στον υπάλληλο και έχει ως σκοπό τη δίωξη του πειθαρχικού αδικήματος 
(ανάκριση - κλήση σε απολογία). Η προανάκριση , η κλήση για παροχή εξηγήσεων κ.λ.π. δεν διακόπτει την 
παραγραφή. 
 β) κάθε πράξη της ποινικής διαδικασίας (μήνυση, ανάκριση) και 
 γ) η διάπραξη νέου πειθαρχικού αδικήματος που έχει σκοπό την απόκρυψη του πρώτου ή την ματαίωση της 
πειθαρχικής δίωξης. 
 Ο χρόνος της διακοπής της παραγραφής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του ενός έτους για τα κοινά 
πειθαρχικά αδικήματα και δύο ετών για τα βαριά. 
 Έτσι η παραγραφή επέρχεται για τα κοινά αδικήματα συνολικά μετά 3ετία και για τα βαριά συνολικά μετά 
7ετία. 
 
 
 -Παραπτώματα συνιστώντα παράβασιν εξ αμελείας του Υπαλληλικού καθήκοντος, δεν υπόκεινται εις την 
πενταετή παραγραφήν, εις ην υπόκεινται τα χαρακτηριστικά παραπτώματα της § 4 του άρθρου 133 (τώρα 207), αλλά 
εις την διετή παραγραφήν των άρθρων 131 και 132 (τώρα 205 και 206) Σ.τ.Ε. 2813/65. 
 -Η παραγραφή παραπτώματος φέροντος τον χαρακτήρα του κατ' εξακολούθησιν αδικήματος, άρχεται αφ' ης 
τούτο έπαυσεν υφιστάμενον, ήτοι αφ' ότου διεπράχθη η τελευταία πειθαρχική παράβασις. Σ.τ.Ε. 616/81 , 3870/81. 
 -Κατ' άρθρο 208 § 2 Π.Δ. 611/77, η παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος αρχίζει από την ημέρα κατά την 
οποία ολοκληρώθηκε η συνιστώσα αυτό πράξη ή παράληψη, .....     στην περίπτωση δε του κατ' 
εξακολούθηση αδικήματος που συνίσταται σε πλείονες αυτοτελείς και ομοειδείς επιμέρους πράξεις, τελούσες σε 
χρονική συνάρτηση μεταξύ τους, από την ημέρα τελέσεως της τελευταίας από της πράξεις αυτές. Σ.τ.Ε. 1361/88 
 -Κατ' άρθρο 208 § 1 και 2 Υπαλληλικού Κώδικα, η παραγραφή πειθαρχικού αδικήματος αρχίζει από την 
ημέρα κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συνιστώσα αυτό πράξη ή παράλειψη, στην περίπτωση δε του κατ' 
εξακολούθηση πειθαρχικού αδικήματος, ήτοι αδικήματος συνισταμένου από πλείονες αυτοτελείς και ομοειδείς επί 
μέρους πράξεις που βρίσκονται σε χρονική συνάρτηση μεταξύ τους, από την ημέρα τελέσεως της τελευταίας από της 
πράξεις αυτές. Σ.τ.Ε. 1971/86 1972/86 
 -Η χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής διαγωγή και η χαρακτηριστικώς αναξία δημοσίου υπαλλήλου διαγωγή, 
επαγόμεναι οριστικήν παύσιν, υπόκειται εις πενταετή παραγραφήν, ενώ η εν υπηρεσία αναξιοπρεπείς διαγωγή ή η 
ανάξια δημοσίου υπαλλήλου διαγωγή υπόκεινται εις διετή παραγραφήν Σ.τ.Ε. 714/67 
 -Τα αδικήματα του άρθρου 207 § 4 Υ.Κ. μεταξύ των οποίων και το αδίκημα της χαρακτηριστικώς ανάξιας 
υπαλλήλου διαγωγής εκτός υπηρεσίας, εμπίπτουν στην 5ετή και την 7ετή παραγραφή του άρθρου 208 § 
1 και 2 του Υ.Κ. Σ.τ.Ε. 76/88 
 -Εις διετή παραγραφήν υπόκειται και η εκτός υπηρεσίας αναξιοπρεπής δημοσίου υπαλλήλου διαγωγή και η 
παράβασις της υπηρεσιακής εχεμυθείας. Σ.τ.Ε. 104/67 
 -Κατ' άρθρο 208 § 1 Π.Δ.611/77 το πειθαρχικό αδίκημα της αμελείας ως προς την εκπλήρωση του 
καθήκοντος παραγράφεται μετά δύο έτη από την ημέρα που διαπράχθηκε Σ.τ.Ε. 4141/84 
 -Παραπτώματα συνιστώντα παράβασιν καθήκοντος συνεπαγόμενα πλην της πειθαρχικής ποινής υπό 
ωρισμένας προϋποθέσεις και ποινικάς κυρώσεις υπόκεινται εις πενταετή παραγραφήν Σ.τ.Ε. 294/63 
 -Πειθαρχικό αδίκημα πλαστογραφίας με χρήση που διαπράχθηκε το 1974 δεν έχει παραγραφή διότι ως 
κακούργημα ("άρθρο 216 § 3) υπόκειται σε 15ετή παραγραφή Σ.τ.Ε. 3835/86 
 -Το αδίκημα της απρεπούς διαγωγής (έργω εξύβρισις μαθητρίας) παραγράφεται μετά πάροδον πενταετίας 
Σ.τ.Ε. 4022/80 
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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 
N. 3528/2007 ΦΕΚ 26 τ. Α΄ 
 

«ΜΕΡΟΣ Ε΄ 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
 

Το Μέρος Ε΄ είχε αρχικά αντικατασταθεί στο σύνολό του από το άρθρο δεύτερο Νομ. 4057/ 2012 (ΦΕΚ Α΄ 54), 
 

ΤΜΗΜΑ Α΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

ΚΕΦΑΛΑIΟ Α΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ 

 
«Άρθρο 106 

Πειθαρχικό παράπτωμα 
 

 Το πειθαρχικό παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να του 
καταλογισθεί.» 
 

«Άρθρο 107 
Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 
 1. 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 παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος, 
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. Ειδική περίπτωση 
παρόμοιας συμπεριφοράς αποτελεί οποιαδήποτε πράξη κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οποιαδήποτε πράξη 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε 
σχολείο, 
στ) η παραβίαση 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 παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του παρόντος, 
θ) η σοβαρή απείθεια, 
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, 
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και η αδικαιολόγητη προτίμηση νεότερων 
υποθέσεων με παραμέληση παλαιότερων, 
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, 
ιγ) η προδήλως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση των 
υποθέσεών τους, 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 ίδιου ή τρίτων προσώπων, 
ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, 
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 κακόβουλη 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 Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα 
και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, 
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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 παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος, 
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, 
κθ) η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη εφαρμογή των διατάξεων περί 
απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας, 
λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του παρόντος νόμου, 
λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του 
παρόντος νόμου, 
λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου, 
λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, 
νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή βεβαιώσεως. 
 2. Διατάξεις που ορίζουν ειδικά πειθαρχικά παραπτώματα διατηρούνται σε ισχύ. 
 3. Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά ανάρμοστη συμπεριφορά ή αναξιοπρεπή ή ανάξια για υπάλληλο 
διαγωγή κατά την έννοια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου η άσκηση συνδικαλιστικής, πολιτικής 
ή κοινωνικής δράσης.» 
 

«Άρθρο 108 
Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου 

 
 1. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας εφαρμόζονται αναλόγως και στο 
πειθαρχικό δίκαιο, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και συνάδουν με τη φύση και το 
σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας. 
 2. Εφαρμόζονται ιδίως οι αρχές και οι κανόνες που αφορούν: 
α) τους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς καταλογισμό, 
β) τις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, 
γ) την έμπρακτη μετάνοια, 
δ) το δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, 
ε) την πραγματική και νομική πλάνη, 
στ) το τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου, 
ζ) την προστασία των δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικώς διωκομένου ή της υπηρεσίας για τη 
διατύπωση δυσμενών κρίσεων και εκφράσεων ή τη διενέργεια εκδηλώσεων εκ μέρους του εν λόγω υπαλλήλου 
εφόσον δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας για υπάλληλο 
συμπεριφοράς.» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

 
«Άρθρο 109 

Πειθαρχικές ποινές 
 
 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι: 
α) η έγγραφη επίπληξη, 
β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) μηνών, 
γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, 
δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε 
επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, 
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου για τη 
θητεία ή το υπόλοιπό της, 
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στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) βαθμούς, 
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και 
η) η ποινή της οριστικής παύσης, η οποία μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: της 
παράβασης του άρθρου 107 παράγραφος 1α του παρόντος, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή 
άλλους ειδικούς νόμους, 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, της χαρακτηριστικώς 
αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, της παράβασης της υποχρέωσης 
εχεμύθειας, της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) 
εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους ή πάνω από 
πενήντα (50) εντός μίας τριετίας, της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, 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, της εμμονής σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από 
υγειονομική επιτροπή. Επίσης, η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο για οποιοδήποτε 
παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του διετία του είχαν επιβληθεί τρεις (3) τουλάχιστον 
πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός ή κατά το προηγούμενο της διάπραξής του 
έτος είχε τιμωρηθεί για το ίδιο παράπτωμα με ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών ενός (1) μηνός. 
 2. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιμώνται οι ιδιαιτέρες συνθήκες 
τέλεσης του παραπτώματος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα όπως 
προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. 
 3. Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων γ΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 και συντρέχουν 
επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 3.000 
έως 30.000 ευρώ. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για πειθαρχικά 
παραπτώματα των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος που σχετίζονται με 
οικονομικό αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από 10.000 έως 
100.000 ευρώ. 
 4.α. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να 
επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασμού. 
Για το παράπτωμα της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη 
του υποβιβασμού εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων υπερβαίνει τις 
είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς ή τις τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες σε διάστημα ενός (1) έτους. 
β. Για τα παραπτώματα των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κα΄, κβ΄, κδ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 δεν 
μπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίμου. 
γ. Για τα λοιπά παραπτώματα μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή.» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΔΙΩΞΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

 
«Άρθρο 110 

Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων 
 
 1. Η δίωξη και η τιμωρία πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. 
 2. Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη απόκειται 
στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός το συμφέρον της υπηρεσίας 
και αφ’ ετέρου τις συνθήκες διάπραξής τους και την υπηρεσιακή γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό 
όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, υποχρεούται να ενημερώσει, με αιτιολογημένη έκθεσή του, τον αμέσως 
ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό 
του μητρώο. Το αντίγραφο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυσμενή κρίση του υπαλλήλου. 
 3. Δεν επιτρέπεται δεύτερη δίωξη για το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα. 
 4. Η βαθμολογική ή η μισθολογική εξέλιξη του υπαλλήλου δεν αίρει το πειθαρχικώς κολάσιμο 
παραπτώματος που διαπράχτηκε πριν από την εξέλιξη αυτή. 
 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.» 
 «6. Αν σε υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του 
Ποινικού Κώδικα ασκείται πειθαρχική δίωξη εναντίον υπαλλήλου ο οποίος, με τις πληροφορίες που παρέσχε στις 
διωκτικές αρχές, συνέβαλε ουσιωδώς στην αποκάλυψη και δίωξη τους, για τη συνέχιση της διαδικασίας το 
πειθαρχικό όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη που άσκησε δεν οφείλεται στην προαναφερθείσα ουσιώδη 
συμβολή του υπαλλήλου.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρ. 6 προστέθηκε με την υποπερίπτ. β΄ της περίπτ. 6 της Υποπαρ. ΙΕ.17 της Παρ. ΙΕ άρθρου 
πρώτου Νομ. 4254/ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 85). 
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«Άρθρο 111 

Σχέση πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής 
 
 1. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος διέπραξε περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται, κατά 
συγχώνευση, μία συνολική ποινή, κατά την επιμέτρηση της οποίας λαμβάνεται υπόψη από το πειθαρχικό όργανο η 
βαρύτητα όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων. 
 2. Κατά την επιμέτρηση των πειθαρχικών ποινών λαμβάνονται υπόψη οι αρχές και οι κανόνες των 
περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 108. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική 
περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής.» 

 
«Άρθρο 112 

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 
 
 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται μετά πέντε (5) έτη από την ημέρα που διαπράχτηκαν. Τα 
πειθαρχικά παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος 
παραγράφονται μετά επτά (7) έτη. Κατ’ εξαίρεση για το πειθαρχικό παράπτωμα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 
1 του άρθρου 107, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε 
γνώση της τέλεσης της πράξης. 
 2. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το 
ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή του 
πειθαρχικού παραπτώματος. 
 3. Η κλήση σε απολογία ή η παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο διακόπτουν την παραγραφή. Στις 
περιπτώσεις αυτές ο συνολικός χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν 
μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 107 του παρόντος, τα δέκα (10) έτη. 
 4. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται επίσης από την τέλεση νέου πειθαρχικού 
παραπτώματος, το οποίο αποσκοπεί στην απόκρυψη ή την παρεμπόδιση της πειθαρχικής δίωξης του πρώτου. Στην 
περίπτωση αυτή το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του 
δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου. 
 5. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει 
πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό.» 
 

«Άρθρο 113 
Λήξη πειθαρχικής ευθύνης 

 
 1. Ο υπάλληλος ο οποίος απώλεσε την υπαλληλική ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται 
πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται και μετά τη λύση της 
υπαλληλικής σχέσης με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου. 
 2. Όταν συντρέχει η περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να 
επιβάλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Σε περίπτωση που η επιβλητέα πειθαρχική 
ποινή είναι ανώτερη του προστίμου, το πειθαρχικό συμβούλιο την μετατρέπει ανάλογα με τη βαρύτητα του 
παραπτώματος σε ποινή προστίμου αποδοχών έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα επιβολής και διοικητικής 
κύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 109.» 
 

«Άρθρο 114 
Σχέση της πειθαρχικής διαδικασίας με την ποινική δίκη 

 
 1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. 
 2. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο όμως μπορεί με 
απόφασή του, η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της 
πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται σε 
περίπτωση που το πειθαρχικό παράπτωμα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο ή θίγει σοβαρά το κύρος της υπηρεσίας. 
 3. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα, μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών 
περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος. 
 4. Αν μετά την έκδοση πειθαρχικής απόφασης με την οποία απαλλάσσεται ο υπάλληλος ή επιβάλλεται ποινή 
κατώτερη από την οριστική παύση, εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου με την οποία 
διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση παραπτώματος της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 109 του παρόντος, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται με τη 



 

 38 

διαδικασία του άρθρου 143. Επίσης επαναλαμβάνεται η πειθαρχική διαδικασία, αν μετά την έκδοση καταδικαστικής 
πειθαρχικής απόφασης, με την οποία επιβάλλεται οποιαδήποτε ποινή, εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική 
απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία τιμωρήθηκε 
πειθαρχικά ο υπάλληλος. 
 5. Η επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται και όταν έχει εκδοθεί καταδικαστική πειθαρχική 
απόφαση, χωρίς να έχει λάβει υπόψη καταδικαστική ποινική απόφαση που προηγήθηκε. 
 «6. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών έχει υποχρέωση να ανακοινώνει αμέσως στην προϊσταμένη αρχή του 
υπαλλήλου κάθε ποινική δίωξη που ασκείται κατ' αυτού. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού 
συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στην ίδια αρχή τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε 
κάθε βαθμό δικαιοδοσίας καθώς και τις εκδιδόμενες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές 
αποφάσεις κατά του υπαλλήλου. Σε περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα, ο διευθυντής φυλακών 
γνωστοποιεί τούτο, χωρίς καθυστέρηση, στην προϊστάμενη αρχή του υπαλλήλου. 
Με την επιφύλαξη των καταδικαστικών αποφάσεων όπου η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική, τα 
αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός είκοσι (20) ημερών μετά την ως άνω ενημέρωση τους να αποφαίνονται 
αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του υπαλλήλου.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρ. 6 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 19 Νομ. 4210/ 2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) . 
 

«Άρθρο 115 
Αυτοτέλεια κολασίμου του πειθαρχικού παραπτώματος 

  
 Σε περίπτωση αποκατάστασης, απονομής χάριτος ή άρσης με οποιονδήποτε άλλο τρόπο του κολασίμου ή 
μεταβολής των συνεπειών της ποινικής καταδίκης, δεν αίρεται το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης.» 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
«Άρθρο 116 

Πειθαρχικά όργανα 
 
 Πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους ασκούν: 
α) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους, 
β) το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου για τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου, 
γ) το πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου φορέα, 
δ) το πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις 
περιπτώσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος, 
ε) το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 
στ) ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, 
ζ), το διοικητικό εφετείο και 
η) το Συμβούλιο της Επικρατείας.» 
 

«Άρθρο 117 
Πειθαρχικώς προϊστάμενοι 

 
 1. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι των υπαλλήλων των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών που ανήκουν 
στην αρμοδιότητά τους είναι: 
α) ο Υπουργός, 
β) ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας, 
γ) ο Γενικός Γραμματέας αυτοτελούς υπηρεσίας, 
δ) ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
ε) ο Ειδικός Γραμματέας, 
στ) ο Ελεγκτής Νομιμότητας, 
ζ) ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης, 
η) ο προϊστάμενος διεύθυνσης. 
 2. Επίσης πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι: 
α) Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και οι αρχηγοί του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας, των σωμάτων 
ασφαλείας και του λιμενικού σώματος για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. 
β) Οι διοικητές μονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος 
για τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. 
γ) Οι διευθυντές καταστημάτων ή οι προϊστάμενοι υπηρεσιών εφόσον είναι ανώτατοι ή ανώτεροι αξιωματικοί, για 
τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται σε αυτούς. 
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δ) Ο διοικητής του Αγίου Όρους για όλους τους πολιτικούς υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητά του. 
ε) Ο πρόεδρος ή ο επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής για τους υπαλλήλους της. 
3. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι: 
α) Ο διοικητής ή ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί διοίκηση, ο υποδιοικητής, ο γενικός 
γραμματέας ή ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας, για όλους τους υπαλλήλους του νομικού προσώπου. 
β) Ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών για τους υπαλλήλους της. 
γ) Ο πρύτανης ΑΕΙ για όλους τους υπαλλήλους αυτού και ο κοσμήτορας σχολής ΑΕΙ για τους υπαλλήλους που 
υπάγονται σε αυτόν. 
δ) Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης ή ο προϊστάμενος διεύθυνσης για τους υπαλλήλους που υπάγονται σε 
αυτούς. 
4. (Καταργήθηκε από την παρ. 2 άρθρ. 6 Νομ. 4325/ 2015 (ΦΕΚ Α΄ 47). 
 

«Άρθρο 118 
Αρμοδιότητα πειθαρχικώς προϊσταμένων 

 
 1. Όλοι οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι μπορούν να επιβάλουν την ποινή της έγγραφης επίπληξης. Την ποινή 
του προστίμου μπορούν να επιβάλλουν οι εξής με τις πιο κάτω διακρίσεις: 
α) Ο Υπουργός έως και τις αποδοχές τριών (3) μηνών. 
β) Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας ή αυτοτελούς υπηρεσίας, ο Γενικός Γραμματέας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Ειδικός Γραμματέας, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και 
οι αρχηγοί του στρατού ξηράς, του ναυτικού και της αεροπορίας, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού 
σώματος έως και τις αποδοχές δύο (2) μηνών. 
γ) Οι διοικητές μονάδων και σχολών των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος, 
οι διευθυντές καταστημάτων και οι προϊστάμενοι στρατιωτικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών των σωμάτων ασφαλείας ή 
του λιμενικού σώματος αν είναι ανώτατοι αξιωματικοί έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός και αν είναι ανώτεροι έως 
και το ένα δεύτερο των μηνιαίων αποδοχών. 
δ) Ο διοικητής του Αγίου Όρους, ο πρόεδρος ή ο επικεφαλής ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, ο διοικητής ή ο 
πρόεδρος συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί διοίκηση, ο υποδιοικητής, ο γενικός γραμματέας ή ο αναπληρωτής 
γενικός γραμματέας νομικού προσώπου έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. 
ε) Ο πρύτανης ΑΕΙ έως και τις αποδοχές ενός (1) μηνός. Ο κοσμήτορας σχολής ΑΕΙ, έως και τα δύο τρίτα των 
μηνιαίων αποδοχών. 
στ) Ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης έως και τα δύο τρίτα των μηνιαίων αποδοχών. 
ζ) Ο προϊστάμενος διεύθυνσης έως και το ένα τέταρτο των μηνιαίων αποδοχών. 
 2. Η αρμοδιότητα των πειθαρχικώς προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστη, εκτός εάν από διάταξη νόμου 
προβλέπεται διαφορετικά. 
 3. Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι εκείνος στον οποίο υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το 
χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117. Αν ο 
υπάλληλος υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία από αυτή της οργανικής του θέσης, αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος 
είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του πειθαρχικού 
παραπτώματος, εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή. 
 4. Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι και το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου 
επιλαμβάνονται αυτεπαγγέλτως. 
 5. Αν έχουν επιληφθεί αρμοδίως περισσότεροι πειθαρχικώς προϊστάμενοι, η πειθαρχική διαδικασία 
συνεχίζεται μόνο από εκείνον που κάλεσε πρώτος σε απολογία τον υπάλληλο. Ο ανώτερος πειθαρχικώς 
προϊστάμενος ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου έχουν, σε κάθε περίπτωση, δικαίωμα να ζητήσουν την 
παραπομπή σε αυτούς της πειθαρχικής υπόθεσης, εφόσον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση. Για την εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης νοείται ως ανώτερος πειθαρχικώς προϊστάμενος. 
 6. Αν ο πειθαρχικώς προϊστάμενος, ο οποίος έχει επιληφθεί, κρίνει ότι το παράπτωμα επισύρει ποινή 
ανώτερη της αρμοδιότητάς του, παραπέμπει την υπόθεση σε οποιονδήποτε ανώτερο αυτού πειθαρχικώς 
προϊστάμενο μέχρι και τον Υπουργό ή και το διοικητικό συμβούλιο του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, αν 
πρόκειται για υπάλληλο του νομικού προσώπου. Αν και ο Υπουργός ή το διοικητικό συμβούλιο νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρμοδιότητας, παραπέμπει το θέμα 
στο πειθαρχικό συμβούλιο. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος η παραπομπή 
γίνεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.» 
 

«Άρθρο 119 
Αρμοδιότητα διοικητικών συμβουλίων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου 

 
 Τα διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορεί να επιβάλουν τις ποινές της 
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έγγραφης επίπληξης και του προστίμου έως και τις αποδοχές τριών (3) μηνών.» 
 

«Άρθρο 120 
Αρμοδιότητα πειθαρχικών συμβουλίων 

 
 1. Τα πειθαρχικά συμβούλια μπορεί να επιβάλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. 
Τα πειθαρχικά συμβούλια κρίνουν σε πρώτο βαθμό ύστερα από παραπομπή της υπόθεσης σε αυτά και σε δεύτερο 
βαθμό ύστερα από άσκηση ένστασης κατά αποφάσεων πειθαρχικών προϊσταμένων. 
Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό ύστερα από ένσταση κατά αποφάσεων 
των πειθαρχικών συμβουλίων και σε πρώτο βαθμό για την εκδίκαση του παραπτώματος της παραγράφου 2 του 
άρθρου 122 του παρόντος. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο των 
ανωτάτων υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το οποίο κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. 
 2. Αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπάγεται οργανικά ο 
υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 117 του παρόντος. Προκειμένου για υπάλληλο ο οποίος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος 
υπηρετεί με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση ή κατάσταση σε άλλη υπηρεσία, αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι 
το συμβούλιο της υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί εφόσον το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται με την άσκηση των 
καθηκόντων του στην υπηρεσία αυτή. 
 3. Συγκρούσεις αρμοδιότητας μεταξύ περισσότερων πειθαρχικών συμβουλίων για την κρίση του ίδιου 
παραπτώματος αίρονται από τον πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Οι καταφατικές συγκρούσεις 
αίρονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση ενός τουλάχιστον από τα συμβούλια που έχουν επιληφθεί. Οι 
αποφατικές συγκρούσεις αίρονται, εφόσον οι αποφάσεις δύο τουλάχιστον συμβουλίων που έχουν κηρυχθεί 
αναρμόδια, είναι τελεσίδικες. Για την άρση απαιτείται αίτηση της υπηρεσίας ή του υπαλλήλου. Αν πρόκειται για 
καταφατική σύγκρουση, την άρση μπορεί να τη ζητήσει και ο πρόεδρος ενός από τα πειθαρχικά συμβούλια που 
έχουν επιληφθεί.» 
 

«Άρθρο 121 
Ενιαία κρίση πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 
 1. Περισσότερα του ενός πειθαρχικά παραπτώματα του ίδιου υπαλλήλου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του 
πειθαρχικού οργάνου, να κρίνονται ενιαίως, εφόσον σχετίζονται με καθήκοντα υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου ή 
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. 
 2. Περισσότεροι υπάλληλοι που διώκονται για το ίδιο ή για συναφή πειθαρχικά παραπτώματα, είναι δυνατόν 
να κρίνονται ενιαίως, εφόσον συντρέχει η προϋπόθεση της προηγούμενης παραγράφου. 
 3. Αν στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου τα πειθαρχικά όργανα που είναι 
αρμόδια να επιληφθούν είναι διαφορετικά, αρμόδιο για την κρίση όργανο είναι: 
α) μεταξύ περισσότερων πειθαρχικώς προϊσταμένων ο ιεραρχικώς ανώτερος, και σε περίπτωση προϊσταμένων του 
αυτού ιεραρχικού επιπέδου, εκείνος που έχει επιληφθεί πρώτος, 
β) μεταξύ περισσότερων πειθαρχικών συμβουλίων, εκείνο που έχει επιληφθεί πρώτο και 
γ) μεταξύ πειθαρχικώς προϊσταμένου, διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
πειθαρχικού συμβουλίου, το τελευταίο.» 
 

ΤΜΗΜΑ Β΄ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΑΣΚΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ 

 
«Άρθρο 122 

Άσκηση πειθαρχικής δίωξης 
 
 «1. Η πειθαρχική δίωξη αρχίζει είτε με την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό 
όργανο είτε με την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο 
εντός δύο μηνών από την κλήση σε απολογία είτε με την έκδοση πειθαρχικής απόφασης μονομελούς οργάνου είτε 
με παραπομπή ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου. Σε περίπτωση παραπομπής ενώπιον του πειθαρχικού 
συμβουλίου, η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός αν απαιτείται η 
διεξαγωγή ανάκρισης οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρ. 1 αντικαταστάθηκε ως άνω από την Υποπαρ. ΣΤ.6 της Παρ. ΣΤ άρθρου πρώτου Νομ. 
4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107). 
  2. Η υπαίτια παράβαση των διατάξεων των δύο τελευταίων εδαφίων της προηγούμενης παραγράφου 
αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. Το παράπτωμα αυτό, για τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου, εκδικάζεται μετά 
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από παραπομπή ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου 
της παραγράφου 8 του άρθρου 146Α.» 
 

«Άρθρο 123 
Παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο 

 
 1. Αν ο Υπουργός κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα τιμωρείται με ποινή μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς 
του, παραπέμπει την υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο. Για τους υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου η πειθαρχική υπόθεση παραπέμπεται για τον ίδιο λόγο στο πειθαρχικό συμβούλιο από το διοικητικό 
συμβούλιο του νομικού προσώπου. Η παραπομπή είναι υποχρεωτική όταν υπάρχει αιτιολογημένη πρόταση 
αρμόδιας υπηρεσίας. 
 2. Ο Υπουργός ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης όταν λάβει γνώση πειθαρχικού 
παραπτώματος που τελέσθηκε από υπάλληλο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, το οποίο εποπτεύεται από 
αυτόν, παραπέμπει την υπόθεση ενώπιον του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου για την άσκηση του πειθαρχικού 
ελέγχου. 
 3. Δεν επιτρέπεται παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο μετά την έκδοση οριστικής απόφασης για το ίδιο 
παράπτωμα από οποιοδήποτε πειθαρχικό όργανο.» 
 

«Άρθρο 124 
Διαδικασία και συνέπειες παραπομπής 

 
 1. Στο έγγραφο, με το οποίο η υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 
123 του παρόντος, πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς κατά τόπο και χρόνο τα πραγματικά περιστατικά που 
συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα και ο διωκόμενος υπάλληλος. 
 2. Το παραπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο σύμφωνα μ0ε τις διατάξεις του 
άρθρου 138 και αποστέλλεται με το φάκελο της υπόθεσης στο πειθαρχικό συμβούλιο. Αν κατά τη διαδικασία 
ανακύψουν ευθύνες και για άλλους υπαλλήλους που δεν περιλαμβάνονται στο παραπεμπτήριο έγγραφο, το 
συμβούλιο τους καλεί σε απολογία και συνεχίζει την περαιτέρω διαδικασία χωρίς γνωστοποίηση του 
παραπεμπτηρίου. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να αποφασίζει τη συνεκδίκαση των παραπτωμάτων αυτών με τα 
παραπτώματα των περιλαμβανομένων στο παραπεμπτήριο. 
 3. Η έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου καταργεί την εκκρεμή πειθαρχική διαδικασία ενώπιον άλλου 
πειθαρχικού οργάνου. 
 4. Το παραπεμπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται.» 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΝΟΡΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΚΡΙΣΗ 

«Άρθρο 125 
Προκαταρκτική εξέταση 

 
 1. Προκαταρκτική εξέταση είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να διαπιστωθεί η τέλεση 
πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του. 
 
 2. Προκαταρκτική εξέταση μπορεί να ενεργήσει ή να διατάξει κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος του 
υπαλλήλου. Η προκαταρκτική εξέταση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ο πειθαρχικώς 
προϊστάμενος έλαβε γνώση των περιστατικών, που πιθανόν συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα ή, αν η 
προκαταρκτική εξέταση διεξάγεται από υπάλληλο ύστερα από εντολή του πειθαρχικώς προϊσταμένου, από την 
ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση της ανάθεσής της. 
 3. Αν αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει, με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ότι 
δεν συντρέχει περίπτωση πειθαρχικής δίωξης, περατώνει την εξέταση με αιτιολογημένη έκθεσή του. Στην 
περίπτωση αυτή δεν αποκλείεται η ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο. Αν, 
αντιθέτως, αυτός που ενεργεί προκαταρκτική εξέταση κρίνει ότι έχει διαπραχθεί πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο 
τιμωρείται με ποινή της αρμοδιότητάς του, καλεί τον υπάλληλο σε απολογία σύμφωνα με το άρθρο 134 του 
παρόντος. Αν κρίνει, είτε πριν από την κλήση του υπαλλήλου σε απολογία είτε μετά την απολογία του, ότι 
δικαιολογείται η επιβολή βαρύτερης ποινής, ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 118 
του παρόντος. Αν, τέλος, κρίνει ότι το πειθαρχικό παράπτωμα χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση, διατάσσει την 
ενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης.» 
 «4. Κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται για υποθέσεις σχετικές με τις αξιόποινες πράξεις των 
άρθρων 159, 159Α, 235, 236, 237 και 237Α του Ποινικού Κώδικα, προστατεύεται πλήρως η ανωνυμία των 
υπαλλήλων, οι οποίοι, χωρίς να εμπλέκονται καθ` οιονδήποτε τρόπο στην τέλεση των ως άνω πράξεων ή να 
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αποβλέπουν σε ίδιον όφελος, συμβάλλουν ουσιωδώς, με τις πληροφορίες που παρέχουν, στην αποκάλυψη και 
δίωξή τους, ακόμα και αν αυτοί δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος κατά το άρθρο 45Β 
του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξετάσεως η ανωνυμία του υπαλλήλου 
προστατεύεται εφόσον αυτός υπάγεται στο καθεστώς της παραγράφου 7 του άρθρου 9 του ν. 2928/2001.» 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η παρ. 4 προστέθηκε με την υποπερίπτ. γ΄ της περίπτ. 6 της Υποπαρ. ΙΕ.17 της Παρ. ΙΕ άρθρου 
πρώτου Νομ. 4254/ 2014 (ΦΕΚ Α΄ 85). 
 

«Άρθρο 126  
Ένορκη διοικητική εξέταση 

 
 1. Ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) ενεργείται κάθε φορά που η υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή 
σαφείς ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Η εξέταση αυτή αποσκοπεί στη συλλογή στοιχείων 
για τη διαπίστωση της τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος και τον προσδιορισμό των προσώπων που τυχόν 
ευθύνονται, καθώς και στη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτό έχει τελεστεί. Η ένορκη διοικητική 
εξέταση δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 
 2. Η ένορκη διοικητική εξέταση διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς προϊστάμενο και ενεργείται από 
μόνιμο υπάλληλο με βαθμό τουλάχιστον Γ΄ του ίδιου Υπουργείου ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και σε 
καμία περίπτωση κατώτερου βαθμού εκείνου στον οποίο αποδίδεται η πράξη. Η ενέργεια της ένορκης διοικητικής 
εξέτασης μπορεί να ανατίθεται και σε μόνιμο δημόσιο υπάλληλο τουλάχιστον με βαθμό Γ΄ άλλου Υπουργείου ή, 
προκειμένου για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, του Υπουργείου που το εποπτεύει. Η ένορκη διοικητική 
εξέταση περατώνεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση 
ανάθεσης διεξαγωγής της. Ο υπάλληλος, ο οποίος διεξάγει την ένορκη διοικητική εξέταση, μπορεί να ζητήσει, με 
πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, παράταση της προθεσμίας αυτής έως ένα μήνα. 
 Αν ο υπάλληλος, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη του πειθαρχικού παραπτώματος, είναι προϊστάμενος 
οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, η εντολή για διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης ανατίθεται σε 
προϊστάμενο τουλάχιστον ίδιου επιπέδου οργανικής μονάδας. 
 3. Κατά την εξέταση του υπαλλήλου, στον οποίο αποδίδεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 130 παράγραφος 3 και 132 του παρόντος. 
 4. Η ένορκη διοικητική εξέταση ολοκληρώνεται με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του υπαλλήλου που 
την ενεργεί. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, με όλα τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, στον πειθαρχικώς προϊστάμενο ο 
οποίος διέταξε τη διενέργεια της εξέτασης. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού 
παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει πειθαρχική 
δίωξη. 
 5. Διατάξεις που προβλέπουν τη διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων οποιασδήποτε μορφής από 
ειδικά όργανα δεν θίγονται. 
 6. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 7 και 8 του άρθρου 127, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 129 και 131 
του παρόντος, εφαρμόζονται αναλόγως.» 
 
 

«Άρθρο 127 
Πειθαρχική ανάκριση 

 
 1. Πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου. 
Κατ’ εξαίρεση δεν είναι υποχρεωτική η ανάκριση στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος 
προκύπτουν από το φάκελο κατά τρόπο αναμφισβήτητο, 
β) όταν ο υπάλληλος ομολογεί με την απολογία του κατά τρόπο μη επιδεχόμενο αμφισβήτηση ότι διέπραξε το 
πειθαρχικό παράπτωμα, 
γ) όταν ο υπάλληλος συλλαμβάνεται επ΄ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη ποινικού αδικήματος που αποτελεί 
συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα, 
δ) όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση συμφώνως με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας για 
ποινικό αδίκημα που αποτελεί και πειθαρχικό παράπτωμα, 
ε) όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την 
οποία διαπιστώθηκε διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο. Το ίδιο ισχύει όταν η 
διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της 
διοίκησης. 
 2. Η πειθαρχική ανάκριση διεξάγεται από υπάλληλο τουλάχιστον ομοιόβαθμο του διωκομένου που μπορεί 
να είναι και μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου. Αν σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν υπάρχει επαρκής 
αριθμός υπαλλήλων που να πληροί την ανωτέρω προϋπόθεση, η διεξαγωγή της πειθαρχικής ανάκρισης ανατίθεται 
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σε υπάλληλο του εποπτεύοντος Υπουργείου. 
 3. Δεν ενεργούν πειθαρχική ανάκριση: α) τα πρόσωπα στα οποία αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωμα, β) 
οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι που έχουν εκδώσει την πειθαρχική απόφαση η οποία κρίνεται κατ’ ένσταση, γ) τα 
πρόσωπα που έχουν ενεργήσει ένορκη διοικητική εξέταση και δ) τα πρόσωπα που έχουν ασκήσει την πειθαρχική 
δίωξη. 
 Ο εγκαλούμενος μπορεί να ζητήσει με έγγραφη αίτηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την κλήση του για 
εξέταση την εξαίρεση εκείνου που διεξάγει την ανάκριση. Στην αίτηση πρέπει να εκτίθενται κατά τρόπο σαφή και 
συγκεκριμένο οι λόγοι της εξαίρεσης και να αναφέρονται τα στοιχεία στα οποία θεμελιώνονται οι προβαλλόμενοι 
ισχυρισμοί. Για την αίτηση εξαίρεσης αποφασίζει το πειθαρχικό συμβούλιο χωρίς τη συμμετοχή εκείνου, του οποίου 
ζητείται η εξαίρεση, που αναπληρώνεται νομίμως. Αν η αίτηση γίνει δεκτή, οι ανακριτικές πράξεις που στο μεταξύ 
ενεργήθηκαν, είναι άκυρες και επαναλαμβάνονται εξαρχής. 
 4. Όποιος διεξάγει ανάκριση δικαιούται να ενεργήσει ανακριτικές πράξεις και εκτός της έδρας του. Επίσης, 
δικαιούται να ζητήσει την ενέργεια ανακριτικών πράξεων και εκτός της έδρας του από οποιαδήποτε διοικητική αρχή. 
 5. Η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική. 
 6. Η πειθαρχική ανάκριση περατώνεται εντός μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου στον υπάλληλο, που θα τη διενεργήσει, ο οποίος μπορεί να ζητήσει με 
πλήρως αιτιολογημένη αίτησή του, παράταση της προθεσμίας αυτής. Η παράταση αυτή δεν υπερβαίνει τον ένα (1) 
μήνα. 
 7. Η πειθαρχική ανάκριση μπορεί να επεκταθεί στην έρευνα και άλλων παραπτωμάτων του ίδιου υπαλλήλου 
εφόσον προκύπτουν επαρκή στοιχεία. 
 8. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί υπάλληλος ο οποίος ορίζεται από τον ενεργούντα την ανάκριση.» 
 

«Άρθρο 128 
Ανακριτικές πράξεις 

 1. Ανακριτικές πράξεις είναι: 
α) η αυτοψία, 
β) η εξέταση μαρτύρων, 
γ) η πραγματογνωμοσύνη, 
δ) η εξέταση του διωκομένου. 
 2. Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο ανακριτικής πράξης θέμα που κατά το νόμο καλύπτεται: α) από το 
απόρρητο της υπηρεσίας, εκτός αν συμφωνεί η αρμόδια Αρχή, ή β) από το κατά νόμο επαγγελματικό ή άλλο 
απόρρητο. 
 3. Για την ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από όσους συνέπραξαν. Αν κάποιος 
από τους μάρτυρες είναι αναλφάβητος ή αρνείται να υπογράψει ή βρίσκεται σε φυσική αδυναμία να υπογράψει, 
γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση.» 
 

«Άρθρο 129 
Αυτοψία 

 
 1. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 127 του παρόντος, 
η αυτοψία διενεργείται αυτοπροσώπως από εκείνον που διεξάγει την πειθαρχική ανάκριση με την παρουσία 
γραμματέα. 
 2. Η αυτοψία δημόσιων εγγράφων ή εγγράφων ιδιωτικών που έχουν κατατεθεί σε δημόσια αρχή, διενεργείται 
στο γραφείο όπου φυλάσσονται. 
 3. Έγγραφα που κατέχονται από ιδιώτη, παραδίδονται στον ανακριτή και επιστρέφονται υποχρεωτικώς μετά 
το τέλος της πειθαρχικής διαδικασίας. Ο ανακριτής, ύστερα από αίτηση του ιδιώτη, υποχρεούται να χορηγεί ατελώς 
απόδειξη παραλαβής και επίσημο αντίγραφο των εγγράφων που παραλήφθηκαν. Κατ’ εξαίρεση η αυτοψία ιδιωτικών 
εγγράφων, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη διεκπεραίωση τρέχουσας υπόθεσης του κατόχου τους ή άλλου 
προσώπου, διενεργείται από τον ανακριτή στον τόπο όπου βρίσκονται.» 
 

«Άρθρο 130 
Μάρτυρες 

 
 1. Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 
 2. Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία αποτελεί πλημμέλημα και αν είναι 
υπάλληλος και πειθαρχικό παράπτωμα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του διωκομένου με το μάρτυρα σε 
ευθεία γραμμή ή έως και το δεύτερο βαθμό σε πλάγια γραμμή. 
 3. O διωκόμενος δικαιούται κατά τη διάρκεια της πειθαρχικής ανάκρισης και της ένορκης διοικητικής 
εξέτασης και μέχρι το τέλος της εξέτασής του να ζητήσει εγγράφως την εξέταση μαρτύρων. Ο ανακριτής 
υποχρεούται να εξετάσει πέντε τουλάχιστον από τους προτεινόμενους μάρτυρες. 
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 4. Αν η ένορκη διοικητική εξέταση δεν στρεφόταν κατά συγκεκριμένου προσώπου, το πειθαρχικό συμβούλιο 
υποχρεούται να διενεργήσει συμπληρωματική ανάκριση, προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα στον διωκόμενο 
να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων, εκτός εάν αυτός δηλώσει ενώπιον του συμβουλίου ότι 
δεν επιθυμεί να εξετασθεί ανωμοτί ή να προτείνει την εξέταση μαρτύρων.» 
 

«Άρθρο 131 
Πραγματογνώμονες 

 
 Ως πραγματογνώμονες ορίζονται δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και 
Ο.Τ.Α.,  καθώς και αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του λιμενικού σώματος. Οι 
πραγματογνώμονες, πριν από τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης, ορκίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 131 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

«Άρθρο 132 
Εξέταση διωκομένου 

 
 Κατά την πειθαρχική ανάκριση καλείται οπωσδήποτε για εξέταση ο διωκόμενος υπάλληλος. Ο υπάλληλος 
εξετάζεται ανωμοτί και μπορεί να παρίσταται μετά δικηγόρου. Η μη προσέλευση του διωκομένου ή η άρνηση του να 
εξετασθεί, δεν εμποδίζει την πρόοδο της ανάκρισης.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 132 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

«Άρθρο 133 
Ενέργειες μετά την ανάκριση 

 
 1. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, όταν λάβει το παραπεμπτήριο έγγραφο, ορίζει ως εισηγητή της 
πειθαρχικής υπόθεσης ένα από τα μέλη του συμβουλίου, στο οποίο και παραδίδεται ο φάκελος. 
 2. Ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, όταν διαβιβαστεί σε αυτόν το πόρισμα της πειθαρχικής 
ανάκρισης ή, σε περίπτωση μη διενέργειας ανάκρισης κατά το άρθρο 127 παράγραφος 1 του παρόντος, όταν κρίνει 
ότι η υπόθεση είναι ώριμη για συζήτηση, την εισάγει στο πειθαρχικό συμβούλιο για να αποφασίσει την κλήση σε 
απολογία του διωκόμενου υπαλλήλου ή την απαλλαγή του χωρίς αυτή.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 133 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΑΠΟΛΟΓΙΑ 

 
«Άρθρο 134 

Κλήση σε απολογία 
 
 1. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται, εάν ο υπάλληλος δεν κληθεί προηγουμένως σε απολογία. Η εξέταση 
του διωκομένου κατά το στάδιο της ένορκης διοικητικής εξέτασης ή της πειθαρχικής ανάκρισης δεν αναπληρώνει την 
κλήση σε απολογία. 
 2. Στην κλήση σε απολογία καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα και τάσσεται εύλογη 
προθεσμία για απολογία. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι βραχύτερη από δύο (2) ημέρες, όταν ο υπάλληλος 
καλείται σε απολογία από τον πειθαρχικώς προϊστάμενο και από τρεις (3) ημέρες όταν αυτός καλείται από 
συμβούλιο. Η προθεσμία για απολογία μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά και έως το τριπλάσιο της αρχικής 
προθεσμίας μετά από αιτιολογημένη έγγραφη αίτηση του διωκομένου. Εκπρόθεσμη απολογία λαμβάνεται 
υποχρεωτικώς υπόψη, εφόσον υποβάλλεται πριν από την έκδοση της απόφασης. 
 Η παράλειψη της κλήσης σε απολογία καλύπτεται από την υποβολή έγγραφης απολογίας. 
 3. Όταν μετά την κλήση του διωκομένου σε απολογία ακολουθεί παραπομπή σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 118 του παρόντος σε ανώτερο πειθαρχικώς προϊστάμενο ή στο πειθαρχικό συμβούλιο ή στα όργανα του 
άρθρου 119 του παρόντος, δεν απαιτείται νέα κλήση σε απολογία. 
 4. Μετά την κλήση σε απολογία η υπόθεση περατούται με την έκδοση απόφασης.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 134 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

«Άρθρο 135 
Απολογία 

 
 1. Η απολογία υποβάλλεται εγγράφως. Ενώπιον συλλογικού πειθαρχικού οργάνου επιτρέπεται στον 
διωκόμενο και η προφορική συμπληρωματική απολογία. 
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 2. Η απολογία παραδίδεται με απόδειξη στο όργανο το οποίο καλεί σε απολογία. Μπορεί όμως και να 
αποσταλεί ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου το εμπρόθεσμο της 
υποβολής της κρίνεται από το χρόνο της ταχυδρόμησης. 
 3. Πριν από την απολογία ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση και αντίγραφα, με δαπάνες του, του 
φακέλου της πειθαρχικής υπόθεσης. Το γεγονός ότι έλαβε γνώση αποδεικνύεται με πράξη η οποία υπογράφεται 
από τον υπάλληλο, ο οποίος τηρεί το φάκελο και τον διωκόμενο ή μόνο από τον πρώτο, αν ο δεύτερος αρνηθεί να 
υπογράψει. Αν ο διωκόμενος υπάλληλος δεν υπηρετεί στην έδρα του οργάνου που τον καλεί σε απολογία, του 
χορηγείται σχετική άδεια. 
 4. Με την απολογία του ο υπάλληλος έχει δικαίωμα να ζητήσει εύλογη προθεσμία για να υποβάλει έγγραφα 
στοιχεία. Η παροχή της προθεσμίας και η διάρκεια της εναπόκειται στην κρίση του οργάνου το οποίο τον καλεί σε 
απολογία.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 135 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
«Άρθρο 136 

Προσδιορισμός ημέρας συνεδρίασης - Παράσταση διωκομένου 
 
 1. Μετά την υποβολή της απολογίας ή την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της ο πρόεδρος του 
πειθαρχικού συμβουλίου προσδιορίζει με πράξη του την ημέρα κατά την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση. Η ημέρα, η 
ώρα και ο τόπος της συνεδρίασης κοινοποιούνται κατά το άρθρο 138 στον διωκόμενο πριν από τέσσερις (4) 
τουλάχιστον πλήρεις ημέρες. 
 2. Ο διωκόμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή μετά πληρεξουσίου 
δικηγόρου ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων και των διοικητικών συμβουλίων των Ν.Π.Δ.Δ.. Η μη προσέλευση 
του διωκομένου δεν εμποδίζει την πρόοδο της διαδικασίας. 
 3. Αν το πειθαρχικό συμβούλιο κρίνει ανεπαρκή τα αποδεικτικά στοιχεία, αναβάλλει την κρίση της υπόθεσης 
και διατάσσει συμπληρωματική ανάκριση. 
 4. Η υπηρεσία του διωκομένου υποχρεούται να του χορηγεί ανάλογη άδεια για να προσέλθει ενώπιον 
συλλογικού πειθαρχικού οργάνου κατά την κρίση της υπόθεσής του.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 136 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

«Άρθρο 137 
Κωλύματα και εξαίρεση μελών πειθαρχικού συμβουλίου 

 
 1. Μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου, που δεν δικαιούνται να διεξάγουν ανάκριση σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του άρθρου 127 του παρόντος ή έχουν διενεργήσει πειθαρχική ανάκριση στην κρινόμενη υπόθεση, 
κωλύονται να μετάσχουν στη σύνθεσή του κατά την κρίση της υπόθεσης αυτής. 
 2. Ο διωκόμενος μπορεί με έγγραφη αίτησή του να ζητήσει την εξαίρεση μελών του πειθαρχικού συμβουλίου 
με την προϋπόθεση ότι με τα υπόλοιπα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, υπάρχει απαρτία. Η αίτηση αυτή που 
υποβάλλεται δύο (2) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συζήτηση της υπόθεσης, πρέπει να περιέχει κατά τρόπο σαφή 
και συγκεκριμένο τους λόγους της εξαίρεσης και να συνοδεύεται από τα στοιχεία με τα οποία αυτοί αποδεικνύονται. 
 Για την αίτηση εξαίρεσης το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει αιτιολογημένα με συμμετοχή των νόμιμων 
αναπληρωτών των μελών των οποίων ζητείται η εξαίρεση. Τα μέλη που εξαιρούνται αντικαθίστανται από τα 
αναπληρωματικά τους. Αν εξαιρεθεί το τακτικό και το αναπληρωματικό του μέλος, το συμβούλιο συνεδριάζει με τα 
υπόλοιπα μέλη του εφόσον έχει απαρτία. Η εξαίρεση αναπληρωματικού μέλους μπορεί να ζητηθεί και την ημέρα της 
συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή το συμβούλιο αποφασίζει αμέσως επί της αιτήσεως εξαιρέσεως με τα υπόλοιπα 
μέλη του. 
 3. Στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 114 του παρόντος αποκλείεται να μετάσχει στο 
πειθαρχικό συμβούλιο ο ανακριτής ή αυτός που συμμετείχε στο πειθαρχικό συμβούλιο κατά την πρώτη κρίση.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 137 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
«Άρθρο 138 

Κοινοποιήσεις στον διωκόμενο 
 
 Η κλήση σε απολογία και κάθε πρόσκληση ή ειδοποίηση του διωκομένου επιδίδονται με δικαστικό επιμελητή 
ή άλλο δημόσιο όργανο στον ίδιο προσωπικά ή στην κατοικία, που έχει δηλώσει στην υπηρεσία του, σε πρόσωπο με 
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το οποίο συνοικεί. Για την επίδοση αυτή συντάσσεται αποδεικτικό. Εάν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση για 
οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περιπτώσεως αγνώστου διαμονής του διωκομένου, το έγγραφο 
τοιχοκολλάται στο κατάστημα της υπηρεσίας του υπαλλήλου και συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από 
έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη στην οποία 
βεβαιώνεται η άρνηση.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 138 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

«Άρθρο 139 
Εκτίμηση αποδείξεων 

 
 1. Το πειθαρχικό όργανο εκτιμά ελευθέρως τις αποδείξεις. Για να μορφώσει την κρίση του, μπορεί να λάβει 
υπόψη του και αποδεικτικά στοιχεία που δεν προκύπτουν από την πειθαρχική διαδικασία αλλά από άλλη νόμιμη 
διαδικασία, εφόσον έλαβε γνώση τους ο διωκόμενος. 
 2. Συναφή πειθαρχικά παραπτώματα, τα οποία διαπιστώνονται κατά την εκτίμηση των αποδείξεων, 
μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της ίδιας πειθαρχικής κρίσης μόνον εφόσον ο διωκόμενος κληθεί σε απολογία 
και γι’ αυτά. 
 3. Η κρίση πρέπει να στηρίζεται σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και να είναι ειδικώς αιτιολογημένη.» 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 139 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄.  
 

«Άρθρο 140 
Πειθαρχική απόφαση 

1. Η πειθαρχική απόφαση διατυπώνεται εγγράφως.  
2. Στην απόφαση μνημονεύονται:  
α) ο τόπος και ο χρόνος έκδοσής της,  
β) το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και ο βαθμός του μονομελούς πειθαρχικού οργάνου ή των μελών του συλλογικού 
πειθαρχικού οργάνου,  
γ) το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και ο βαθμός του κρινόμενου,  
δ) τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία που συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του 
πειθαρχικού παραπτώματος, προσδιορισμένα κατά τόπο και χρόνο,  
ε) η υποβολή ή όχι απολογίας,  
στ) η αιτιολογία της απόφασης,  
ζ) η γνώμη των μελών του συλλογικού οργάνου που μειοψήφησαν και  
η) η απαλλαγή του κρινόμενου ή η ποινή που του επιβάλλεται.  
Αν η πειθαρχική απόφαση περί της ενοχής του διωκομένου λαμβάνεται κατά πλειοψηφία, όλα τα μέλη του 
πειθαρχικού συμβουλίου ψηφίζουν για την επιβλητέα ποινή. Λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία δεν 
επιτρέπεται. Η παράλειψη των στοιχείων που αναφέρονται στα εδάφια α΄, β΄ και γ΄ εκτός του ονοματεπώνυμου, δεν 
συνεπάγεται ακυρότητα της απόφασης, εφόσον αυτά προκύπτουν από το φάκελο της υπόθεσης.  
3. Η πειθαρχική απόφαση υπογράφεται από το όργανο που την εκδίδει. Όταν αυτή εκδίδεται από συλλογικό όργανο, 
υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα.  
4. Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται σε αντίγραφο με τη φροντίδα της υπηρεσίας στον υπάλληλο και 
γνωστοποιείται στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν ένσταση. Η κοινοποίηση της απόφασης στον υπάλληλο 
ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 138 του παρόντος. Στον υπάλληλο γνωστοποιείται επίσης η τυχόν 
δυνατότητα ασκήσεως ενστάσεως ή προσφυγής, κατά περίπτωση, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και η σχετική 
προθεσμία ασκήσεώς της.  
5. «Η πειθαρχική απόφαση δεν ανακαλείται.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 140 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄..Η παρ. 5 
αντικαταστάθηκε ως άνω από την Υποπαρ. ΣΤ.4 της Παρ. ΣΤ άρθρου πρώτου Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄.  
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΕΝΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

«Άρθρο 141  
Ένσταση 

 
 1. Οι αποφάσεις των πειθαρχικώς προϊσταμένων, εκτός αυτών που ορίζονται στο άρθρο 142 παράγραφος 2 
περίπτωση α΄ και των συλλογικών οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του 
αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.  
 2. Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό υπόκεινται σε ένσταση 
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ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, από τον υπάλληλο που τιμωρήθηκε, στις περιπτώσεις 
επιβολής της πειθαρχικής ποινής του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών και άνω μέχρι την ποινή της 
οριστικής παύσης, καθώς και στις περιπτώσεις επιβολής ποινής προστίμου αποδοχών από ένα (1) έως τέσσερις (4) 
μήνες, εφόσον κατά της απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου έχει ασκηθεί ένσταση υπέρ της διοίκησης. Όλες οι 
αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που κρίνουν σε πρώτο βαθμό υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του 
Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, υπέρ της διοίκησης, κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της επόμενης 
παραγράφου.  
 3. Ένσταση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου ή του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 
δικαιούνται να ασκήσουν:  
α) ο υπάλληλος που τιμωρήθηκε και  
«β) υπέρ της διοίκησης ή υπέρ του υπαλλήλου, κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενος, οι πρόεδροι των συλλογικών 
οργάνων του άρθρου 119 του παρόντος, ο Υπουργός, καθώς και ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ Σ: Το εντός « » κείμενο αντικαταστάθηκε με τον Ν.. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄ , Άρθρο πρώτο, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ`, υποπαραγρ. ΣΤ2 , περιπτ. 1.  
 «4. Η ένσταση ασκείται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης ή την 
πλήρη γνώση αυτής από τον υπάλληλο ή από την περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να ασκήσουν 
ένσταση. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για εκείνους που διαμένουν στο εξωτερικό.» 
Ειδικά στην περίπτωση επιβολής ποινής προστίμου αποδοχών από ένα (1) έως τέσσερις (4) μήνες, όταν ασκείται 
ένσταση υπέρ της διοίκησης, η προθεσμία για την άσκηση ένστασης εκ μέρους του υπαλλήλου αρχίζει από την 
κοινοποίηση σε αυτόν αντιγράφων της πειθαρχικής απόφασης και της ένστασης υπέρ της διοίκησης ή από την 
πλήρη γνώση αυτών. Αν δεν ασκηθεί ένσταση υπέρ της διοίκησης, η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής από 
τον υπάλληλο ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού εφετείου αρχίζει από την κοινοποίηση σε αυτόν αντιγράφου της 
πειθαρχικής απόφασης που συνοδεύεται από βεβαίωση περί μη ασκήσεως ενστάσεως από τη διοίκηση ή από την 
πλήρη γνώση αυτών.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το εντός « » κείμενο τροποποιήθηκε ως άνω με τον Ν.. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄ , Άρθρο πρώτο, 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ`, υποπαραγρ. ΣΤ.8.  
 5. Τα πειθαρχικά συμβούλια και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, όταν κρίνουν μετά από ένσταση 
του υπαλλήλου ή υπέρ του, δεν μπορούν να χειροτερεύουν τη θέση του. Όταν κρίνουν ένσταση υπέρ της διοίκησης, 
δεν μπορούν να επιβάλουν ελαφρότερη ποινή από αυτήν που επιβλήθηκε. Όταν ασκούνται ενστάσεις τόσο από τον 
υπάλληλο όσο και υπέρ της διοίκησης, το οικείο συμβούλιο τις κρίνει από κοινού και δεν δεσμεύεται ως προς την 
ποινή που θα επιβάλει.  
 6. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής 
απόφασης. Το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει την άμεση εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης αν 
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος εκτός εάν με αυτή έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης 
ή του υποβιβασμού.  
Ειδικές διατάξεις που ρυθμίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων κατά το χρόνο της αναστολής 
διατηρούνται σε ισχύ.  
 «7. Η ένσταση κατά των αποφάσεων των πειθαρχικώς προϊσταμένων κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, 
στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, συντασσόμενης εκθέσεως. Η ένσταση κατά αποφάσεων του πειθαρχικού 
συμβουλίου που έκρινε σε πρώτο βαθμό κατατίθεται, με ποινή απαραδέκτου, σε αυτό, συντασσόμενης εκθέσεως, το 
οποίο τη διαβιβάζει αμελλητί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο με τον πλήρη φάκελο της πειθαρχικής 
υπόθεσης. Η ένσταση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αποστέλλεται σε κάθε περίπτωση με συστημένη 
αλληλογραφία στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο για τη σύνταξη εκθέσεως κατάθεσης. Ως ημερομηνία κατάθεσης 
λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης της συστημένης αλληλογραφίας από το Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή 
Δημόσιας Διοίκησης στο Ταχυδρομικό Κατάστημα.»  
 «Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ένσταση εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημέρα περιέλευσης σε αυτό του πλήρους φακέλου της πειθαρχικής διαδικασίας.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 141, που είχε τροποποιηθεί από τις παρ. 2 και 4 του άρθρου 30 Ν. 3731/ 2008 ΦΕΚ 263τ.Α 
,αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 ΦΕΚ 54 τ.Α΄. Το εντός « » κείμενο 
τροποποιήθηκε ως άνω με τον Ν. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ. Α΄ , Άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ`, υποπαραγρ. 
ΣΤ.10. και τον Ν. 4210/2013 ΦΕΚ 254 τ. Α΄ , άρθρο 17 παρ.1.  
 8. «Οι αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων που εκδίδονται μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του 
παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού και της 
οριστικής παύσης δεν υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αλλά σε 
προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ : η παρ.8 προστέθηκε με τον Ν.. 4152/2013 ΦΕΚ 107 τ.Α΄ , Άρθρο πρώτο, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 
ΣΤ`, υποπαραγρ. ΣΤ2 . περιπτ. 2.  
 

«Άρθρο 142 
 



 

 48 

 1. Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχουν οι μόνιμοι υπάλληλοι κατά των 
αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές ποινές του υποβιβασμού 
ή της οριστικής παύσης.  
 2. Δικαίωμα 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 
ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, καθώς και του διοικητή ή του προέδρου συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί τη 
διοίκηση νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου,  
β) των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε ποινή πλην της 
έγγραφης επίπληξης και του προστίμου των αποδοχών έως ενός (1) μηνός με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου,  
γ) των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, όταν επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή του προστίμου αποδοχών 
ενός (1) μηνός έως και τεσσάρων (4) μηνών κατά των οποίων δεν μπορούν να ασκήσουν ένσταση με την επιφύλαξη 
του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 141.  
 3. Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 
Διοίκησης κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που επιβάλλουν τις πειθαρχικές 
ποινές της προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού με αίτημα την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 
παύσης. Το αίτημα πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου. Η προθεσμία για την 
άσκηση προσφυγής αρχίζει από την περιέλευση των πειθαρχικών αποφάσεων στο γραφείο του. Η προσφυγή 
υπογράφεται από τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και κατά τη συζήτηση παρίσταται μέλος του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους. Αν ο υπάλληλος έχει ασκήσει ήδη ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού εφετείου προσφυγή, 
κατά της απόφασης του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, που επιβάλλει σε αυτόν την πειθαρχική ποινή 
της προσωρινής παύσης, ή την ασκεί ενόσω εκκρεμεί η ανωτέρω προσφυγή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας 
Διοίκησης, το εν λόγω δικαστήριο οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς 
συνεκδίκαση.  
 4. Η προθεσμία για την άσκηση της ανωτέρω προσφυγής αρχίζει από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση 
της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του 
αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου διέπονται από τις κείμενες διατάξεις με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 
4 του άρθρου 141 και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της επόμενης παραγράφου.  
 5. Η προθεσμία για την άσκηση της 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 αρμόδιο διοικητικό εφετείο μπορεί, ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, με απόφασή του 
να αναστείλει την εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης, εφόσον πιθανολογείται ανεπανόρθωτη βλάβη του 
προσφεύγοντος ή ευδοκίμηση της προσφυγής, εκτός εάν λόγοι δημοσίου συμφέροντος αποκλείουν τη χορήγηση της 
αναστολής. Στην περίπτωση χορήγησης αναστολής, η εκδίκαση της προσφυγής γίνεται μέσα σε προθεσμία οκτώ (8) 
μηνών από τη χορήγησή της, άλλως η χορηγηθείσα αναστολή εκτέλεσης της πειθαρχικής απόφασης παύει να 
ισχύει.  
 6. Σε κάθε περίπτωση, η εκδίκαση της προσφυγής από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή από το αρμόδιο 
διοικητικό εφετείο γίνεται μέσα σε οκτώ (8) μήνες από την περιέλευσή της στο οικείο δικαστήριο.  
 7. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ή το διοικητικό εφετείο, όταν κρίνουν ύστερα από προσφυγή του 
υπαλλήλου, δεν μπορούν να χειροτερεύουν τη θέση του.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 142 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄..  
 

«Άρθρο 143  
Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας 

 
 1. Την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 114 του 
παρόντος, μπορούν να ζητήσουν: α) τα όργανα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 123 του παρόντος, όταν έχει 
εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση και β) ο υπάλληλος, όταν έχει εκδοθεί αθωωτική ποινική απόφαση εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) έτους από τη δημοσίευσή της.  
 2. Η αίτηση για την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας απευθύνεται στο αρμόδιο πειθαρχικό 
συμβούλιο ή στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά περίπτωση, στο οποίο υπαγόταν ο υπάλληλος κατά το 
χρόνο τέλεσης του παραπτώματος.  
 3. Αν έχει εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση, κατά την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας, 
μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη από αυτήν που είχε επιβληθεί. Αν έχει εκδοθεί αθωωτική ποινική 
απόφαση, μπορεί να επιβληθεί ελαφρότερη ποινή ή να απαλλαγεί ο υπάλληλος. Αν ο υπάλληλος είχε τιμωρηθεί με 
οριστική ή προσωρινή παύση ή υποβιβασμό, το υπηρεσιακό συμβούλιο μπορεί μετά την επανάληψη της 
πειθαρχικής διαδικασίας και την έκδοση απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου να αποφασίσει και τη βαθμολογική 
ή μισθολογική του αποκατάσταση. Αν δεν υπάρχει κενή θέση, ο υπάλληλος παραμένει υπεράριθμος και 
καταλαμβάνει την πρώτη θέση που κενώνεται.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 143 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄..  



 

 49 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΟΙΝΩΝ -ΔΑΠΑΝΕΣ 
«Άρθρο 144  

Εκτέλεση απόφασης 
 
 1. Η τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση εκτελείται υποχρεωτικώς. Η εκτέλεση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.  
 2. 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 Συμβουλίου της 
Επικρατείας.  
 3. Κατά το χρόνο της προσωρινής παύσης ο υπάλληλος απέχει από κάθε υπηρεσία. Ο χρόνος της 
προσωρινής παύσης δεν θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας.  
 4. 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.  
 5. 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. 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 και όχι 
οι κληρονόμοι του.  
 Το πρόστιμο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμβάνει ο υπάλληλος κατά το χρόνο έκδοσης της 
πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης. Όταν αυτό ορίζεται έως το ένα πέμπτο (1/5) των αποδοχών του, 
παρακρατείται εφάπαξ από τις αποδοχές του πρώτου μήνα μετά την τελεσιδικία της απόφασης. Όταν είναι 
μεγαλύτερο, παρακρατείται τμηματικώς κατά μήνα.  
 Η μηνιαία παρακράτηση καθορίζεται με την πειθαρχική απόφαση και δεν επιτρέπεται να είναι ανώτερη από 
το ένα πέμπτο (1/5) των αποδοχών του υπαλλήλου.  
 6. Σε περίπτωση που ο διωκόμενος υπάλληλος αθωωθεί αμετάκλητα, περίληψη της απόφασης αναρτάται 
στο διαδίκτυο ή δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 144 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄..  
 

«Άρθρο 145  
Διαγραφή πειθαρχικών ποινών 

 
 1. Διαγράφονται αυτοδικαίως η ποινή της επίπληξης μετά τρία (3) έτη, του προστίμου μετά οκτώ (8) έτη και 
οι λοιπές ποινές, εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού, μετά δέκα (10) 
έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή. Ο χρόνος της 
διαγραφής υπολογίζεται από την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής.  
 2. Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, 
τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να αποτελεί στοιχείο κρίσης του.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρ. 145 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄..  
 

«Άρθρο 146  
Δαπάνες πειθαρχικής διαδικασίας 

 
 1. Η πειθαρχική διαδικασία διεξάγεται ατελώς.  
 2. Όταν διατάσσεται πραγματογνωμοσύνη, οι αμοιβές των πραγματογνωμόνων εκκαθαρίζονται από το 
πειθαρχικό όργανο και καταβάλλονται από το Δημόσιο ή το οικείο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Το άρθρ. 146 αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρο δεύτερο Ν. 4057/ 2012 ΦΕΚ 54 τ. Α΄..  
 

ΤΜΗΜΑ Γ΄  
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ 

«Άρθρο 146Α  
Συγκρότηση και λειτουργία Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 
 1. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί σε τρία τμήματα και αποτελείται από:  
α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  
β) έξι (6) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με ισάριθμους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται από τον 
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Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  
γ) δύο (2) εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με δύο (2) αναπληρωτές τους εν ενεργεία προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων ή 
διευθύνσεων του ίδιου Υπουργείου,  
δ) τον προϊστάμενο της γενικής διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του Υπουργείου στο οποίο 
υπάγεται η υπηρεσία ή το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου διαπράχθηκε το πειθαρχικό 
παράπτωμα, με αναπληρωτή του άλλον προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του ίδιου ως άνω 
Υπουργείου, οριζόμενους πριν από την έναρξη της θητείας με απόφαση του οικείου Υπουργού. Όταν η πειθαρχική 
υπόθεση αφορά υπάλληλο Περιφέρειας, στο Συμβούλιο μετέχει ο προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης της Περιφέρειας 
Αττικής, που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, οριζόμενος με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής. 
Προκειμένου για υπαλλήλους Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τον Γενικό Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχει προϊστάμενος γενικής διεύθυνσης με 
τον αναπληρωτή του προϊστάμενο γενικής διεύθυνσης ή διεύθυνσης του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και  
ε) δύο (2) προϊσταμένους γενικών διευθύνσεων δήμων από τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, 
πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο 
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, ύστερα από κλήρωση, κατ` ανάλογη εφαρμογή της παρ. 9 του 
άρθρου 146Β.  
Γραμματέας των τριών τμημάτων είναι υπάλληλος, κατηγορίας ΠΕ του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και 
Δεοντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που ορίζεται με τρεις 
αναπληρωτές υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ, του ίδιου Τμήματος με την απόφαση ορισμού μελών.  
«στ) Δύο (2) εκπροσώπους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι δημοσίων 
υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή Περιφερειών και οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της 
εκτελεστικής επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.. Αν η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. δεν υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από 
την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η 
συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών αυτών.  
ζ) Δύο (2) εκπροσώπους της Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι είναι μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και 
οι οποίοι υποδεικνύονται με απόφαση της εκτελεστικής επιτροπής της Π.Ο.Ε.?Ο.Τ.Α.. Αν η Π.Ο.Ε. ? Ο.Τ.Α. δεν 
υποδείξει μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την περιέλευση σε αυτήν εγγράφου ερωτήματος του 
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η συγκρότηση του οργάνου είναι νόμιμη και χωρίς τη 
συμμετοχή των μελών αυτών.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράγραφος 1 συμπληρώθηκε με τις περιπτώσεις στ) και ζ) ως άνω με τον N.4325/2015 ΦΕΚ 47 τ. 
Α΄ , άρθρο 5, παρ.1.  
 2. Το πρώτο και δεύτερο τμήμα αποτελούνται έκαστο από:  
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου αναπληρούμενο από τον αρχαιότερο των ορισθέντων 
Νομικών Συμβούλων του Κράτους,  
β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους,  
γ) ένα τακτικό μέλος της περίπτωσης γ΄ της προηγούμενης παραγράφου, αναπληρούμενο από το αναπληρωματικό 
του μέλος και  
δ) το τακτικό μέλος της περίπτωσης δ` της προηγούμενης παραγράφου, αναπληρούμενο από το αναπληρωματικό 
του μέλος.  
«ε) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης στ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράγραφος 2 συμπληρώθηκε με τη περίπτωση ε) με τον N.4325/2015 ΦΕΚ 47 τ. Α΄ , άρθρο 5, 
παρ.2.  
 3. Το τρίτο τμήμα είναι αρμόδιο για τις πειθαρχικές υποθέσεις του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου προσωπικού των δήμων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και αποτελείται από:  
α) τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του, αντιπρόεδρο ή νομικό 
σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο οποίος ασκεί καθήκοντα παράλληλα των κυρίων καθηκόντων 
του,  
β) δύο (2) Νομικούς Συμβούλους του Κράτους με τους αναπληρωτές τους και  
γ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ε΄ της προηγούμενης παραγράφου, αναπληρούμενα από τα αναπληρωματικά 
τους μέλη.  
«δ) τα τακτικά μέλη της περίπτωσης ζ΄ ή τους αναπληρωτές τους.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Η παράγραφος 3 συμπληρώθηκε με τη περίπτωση δ) με τον N.4325/2015 ΦΕΚ 47 τ. Α΄ , άρθρο 5, 
παρ.3.  
Τα μέλη των τριών τμημάτων με τον Γραμματέα και τους αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση του Προέδρου 
του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.  
 4. Τα μέλη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται για 
θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με απόφαση που εκδίδεται κατά το Δεκέμβριο του 
προηγούμενου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν 
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αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.  
 5. Τα τακτικά μέλη των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 είναι πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Η θητεία τους σε αυτό θεωρείται χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας τους στις οργανικές τους θέσεις και στο βαθμό τον οποίο κατέχουν, για όλες τις συνέπειες. Τα ανωτέρω 
μέλη μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Ολομέλειας, των Τμημάτων και των λοιπών συλλογικών 
οργάνων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  
 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση των τακτικών μελών του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς 
και των αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.  
 7. Για τη διαδικασία ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου εφαρμόζονται αναλόγως οι 
διατάξεις των άρθρων 136, 137, 138, 139 και 140 του παρόντος.  
 8. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι υποχρεωμένα να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα το 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο για την πορεία και την έκβαση των πειθαρχικών υποθέσεων, από την 
εισαγωγή τους σε αυτά μέχρι την έκδοση της πειθαρχικής απόφασης.  
 9. Με απόφαση του Προέδρου του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκείται πειθαρχική δίωξη 
ενώπιον του Συμβουλίου αυτού κατά των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων που δεν είναι δικαστές και τα οποία 
παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 122 του παρόντος, καθώς και τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου. Για τα μέλη των πειθαρχικών συμβουλίων που είναι δικαστές ισχύει για την παραπομπή τους το 
άρθρο 91 παρ. 3 του Συντάγματος.  
 10. Η γραμματειακή υποστήριξη του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου γίνεται από υπαλλήλους του 
Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, επιφορτισμένους κυρίως με τα καθήκοντα αυτά, τα οποία περιλαμβάνουν: α) την τήρηση 
πρωτοκόλλου εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, β) τη διακίνηση της αλληλογραφίας, γ) τη μέριμνα για 
την τήρηση των ημερησίων διατάξεων, των Πρακτικών του Συμβουλίου και της αποστολής των φακέλων υποθέσεων 
στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, δ) την τήρηση αρχείου των εκδικαζόμενων υποθέσεων, ε) την τήρηση αρχείου επί 
της πορείας και της έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων που παραπέμπονται στα πειθαρχικά συμβούλια, στ) τη 
στατιστική επεξεργασία των στοιχείων.  
 11. Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί αποκλειστικά ως πειθαρχικό με την επιφύλαξη του 
άρθρου 95. Κρίνει σε δεύτερο βαθμό, κατά το νόμο και την ουσία και κατ’ εξαίρεση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό 
όταν αυτό προβλέπεται. Το Συμβούλιο αυτό λειτουργεί και ως πειθαρχικό συμβούλιο των ανωτάτων υπαλλήλων του 
Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. και κρίνει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.  
 12. Ο υπάλληλος μπορεί να παρίσταται ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου που κρίνει 
πειθαρχική του υπόθεση αυτοπροσώπως ή με συμπαράσταση δικηγόρου ή μόνο δια δικηγόρου.  
 13. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο ως εισηγητές ορίζονται, με πράξη του Προέδρου, μόνο μέλη 
αυτού, τακτικά ή αναπληρωματικά. Τα τμήματα του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου βρίσκονται σε απαρτία 
όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους, στα οποία απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος 
ή ο αναπληρωτής του. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Εάν σχηματισθούν 
περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις 
επικρατέστερες.  
 14. Η ψηφοφορία των μελών των συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης 
ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος.  
 15. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζεται ο 
ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως ενδεικτικά ο τόπος και ο 
χρόνος συνεδρίασης, η εν γένει γραμματειακή υποστήριξη αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια εφαρμογής 
του παρόντος άρθρου.  
16. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων 
του ν. 2690/1999 (Α΄ 45).»  
 

«Άρθρο 146Β  
Σύσταση - Συγκρότηση και λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων 

 
 1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται 
ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια στα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Κατ’ 
εξαίρεση με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέπεται η σύσταση κοινών πειθαρχικών συμβουλίων για 
Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και η έδρα των 
κοινών πειθαρχικών συμβουλίων.  
 2. «Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι πενταμελή και αποτελούνται από:  
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών ή 
πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικαστηρίων ή εισαγγελέας ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή 
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αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του οικείου 
δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας εισαγγελίας.  
β) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός πληρεξούσιος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τον 
αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  
γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, προϊστάμενος Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Περιφέρειας ή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι δεν υπάγονται 
στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου της παραγράφου 1. Οι 
προϊστάμενοι Διευθύνσεων υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα 
από κλήρωση που γίνεται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 9 του παρόντος και 
υπηρετούν στην έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.  
δ) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους με τους αναπληρωτές τους οι οποίοι είναι μέλη του Πενταμελούς Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου στο οποίο υπάγεται ο διωκόμενος υπάλληλος.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η παράγραφος 2 αντικαταστάθηκε ως άνω με τον N.4325/2015 ΦΕΚ 47 τ. Α΄ , άρθρο 5, παρ.4.  
 3. Με την απόφαση της παραγράφου 1, που εκδίδεται κατά μήνα Δεκέμβριο, ορίζονται τα μέλη των 
πειθαρχικών συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους για θητεία δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του 
επόμενου έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν 
αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.  
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών καθορίζεται αποζημίωση των τακτικών μελών των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των 
αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
 5. Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβουλίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των 
άρθρων 136, 137, 138, 139 και 140 του παρόντος.  
 6. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.  
 7. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου.  
 8. Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, 14 και 15 του άρθρου 146Α εφαρμόζονται αναλόγως και στα 
πειθαρχικά συμβούλια του άρθρου 146Β.  
 9. Τον Οκτώβριο κάθε άρτιου έτους, κάθε Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή Ν.Π.Δ.Δ. που 
έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια καταρτίζει και αποστέλλει στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου κατάσταση που συνοδεύεται από έγγραφο με το οποίο ζητεί τον ορισμό, ύστερα από 
κλήρωση, ενός (1) προϊσταμένου διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του για κάθε πειθαρχικό συμβούλιο. Η κατάσταση 
αυτή περιλαμβάνει όλους τους προϊσταμένους των διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος χρόνος έως την 
αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη και περιέχει τα εξής στοιχεία: 
ονοματεπώνυμο, κλάδο, βαθμό και αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για τις υπηρεσίες που έχουν και 
περιφερειακές μονάδες, οι καταστάσεις καταρτίζονται κατά περιφερειακή ενότητα, στην οποία εδρεύουν οι 
υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου προβαίνει σε κλήρωση σε δημόσια 
συνεδρίαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου από συγκεντρωτική κατάσταση κατά περιφερειακή 
ενότητα για τα Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.. Ο αριθμός των προϊσταμένων 
διευθύνσεων που προκύπτει από την κλήρωση είναι τουλάχιστον διπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των 
προϊσταμένων που απαιτούνται για όλα τα πειθαρχικά συμβούλια.  
«Εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, η διαδικασία σύστασης πειθαρχικών 
συμβουλίων στις υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου, η κλήρωση διενεργείται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβαθμίου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου για τα συσταθέντα πειθαρχικά συμβούλια των ανωτέρω υπηρεσιών, με βάση τις 
καταστάσεις των προϊσταμένων διευθύνσεων που έχουν αποστείλει οι υπηρεσίες αυτές. Για τα λοιπά πειθαρχικά 
συμβούλια των ως άνω υπηρεσιών διενεργείται, μετά τη σύστασή τους, συμπληρωματική κλήρωση με βάση τις 
καταστάσεις των προϊσταμένων διευθύνσεων της αρχικής κλήρωσης, στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι 
κληρωθέντες σε αυτή προϊστάμενοι διευθύνσεων.  
Σε περίπτωση κατά την οποία υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου έχουν μεν συστήσει 
πειθαρχικά συμβούλια, αλλά δεν έχουν αποστείλει, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε άρτιου έτους, καταστάσεις 
προϊσταμένων διευθύνσεων η κλήρωση διενεργείται, για το σύνολο των υπηρεσιών για τις οποίες έχουν συσταθεί 
πειθαρχικά συμβούλια, με βάση τις καταστάσεις που έχουν αποστείλει οι λοιπές υπηρεσίες. Οι καταστάσεις που 
αποστέλλονται μεταγενεστέρως λαμβάνονται υπόψη για τυχόν συμπληρωματικές κληρώσεις.  
Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται κλήρωση για το σύνολο των υπηρεσιών του πρώτου εδαφίου, 
δεν ισχύουν τα οριζόμενα στο πέμπτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.  
Οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες.»  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα μέσα σε «» εδάφια προστέθηκαν με την περίπτωση 10 της Υποπαρ. Ζ.3. της Παρ. Ζ του άρθρου 
πρώτου του Ν. 4093/ 2012 ΦΕΚ 222 τ.Α΄  
 10. Κάθε υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο την απόφαση 
σύστασης, συγκρότησης όλων των πειθαρχικών συμβουλίων όλων των υπηρεσιών.  
 11. Πειθαρχικά συμβούλια που ορίζονται με ειδικές διατάξεις και δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο 
εξακολουθούν να υφίστανται.»  
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Κώδικας Ποινικής Δικονομίας 
 
 
 
 

Άρθρο 155 
 

 Επίδοση 
 
 1. Η επίδοση γίνεται με παράδοση του εγγράφου στα χέρια του ενδιαφερομένου από ποινικό ή δικαστικό 
επιμελητή ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, από όργανο της δημόσιας δύναμης ή από τον πρόεδρο ή το 
γραμματέα της κοινότητας ή τον υπάλληλο του Δήμου ο οποίος έχει οριστεί για το σκοπό αυτόν με απόφαση του 
Δημάρχου. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφερόμενο στον τόπο της διαμονής ή της κατοικίας 
του ή του καταστήματος ή του εργαστηρίου ή του γραφείου όπου ασκεί το επάγγελμά του, εγχειρίζει το έγγραφο σε 
κάποιον από εκείνους που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του ή στους οικιακούς βοηθούς του ή στο θυρωρό 
της κατοικίας που μένει ή σε κάποιον από όσους είναι στο κατάστημα ή στο εργαστήριο ή στο γραφείο. Από όλους 
τους παραπάνω εξαιρούνται όσοι κατά την ανεξέλεγκτη αντίληψη αυτού που κάνει την επίδοση είναι μικρότεροι από 
δεκαεπτά ετών ή ψυχικά ασθενείς ή προφανώς μεθυσμένοι• εξαιρούνται επίσης οι παθόντες από το έγκλημα, όταν η 
επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούμενο ή στον αστικώς υπεύθυνο, και αντιστρόφως. Αν πρόκειται για 
εργαζόμενο σε εργοστάσιο, η επίδοση μπορεί να γίνει στο διευθυντή του εργοστασίου ή στο θυρωρό. Τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στα εδάφια β' και γ' είναι υποχρεωμένα να παραδώσουν στον ενδιαφερόμενο το έγγραφο που 
τους επιδόθηκε χωρίς καμία χρονοτριβή.  
 2. Αν ένα από τα πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου αρνηθεί να παραλάβει το έγγραφο, αυτός που 
κάνει την επίδοση το επικολλά στην πόρτα της κατοικίας ή, προκειμένου για ξενοδοχείο ή οικοτροφείο, στην πόρτα 
του δωματίου όπου διαμένει ο ενδιαφερόμενος ή στην πόρτα του καταστήματος ή του εργαστηρίου ή του 
εργοστασίου ή του γραφείου. Αν δεν βρεθεί στην κατοικία του ο ενδιαφερόμενος ή ο σύνοικος ή ο οικιακός βοηθός ή 
θυρωρός, όποιος κάνει την επίδοση επικολλά το έγγραφο στην πόρτα της κατοικίας. Αν η θυροκόλληση έγινε επειδή 
τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ.1 εδάφ. β' και γ' αρνήθηκαν να πάρουν το έγγραφο ή απουσίαζαν ή δεν 
υπήρχαν, επιδίδεται αντίγραφο του εγγράφου στον τυχόν διορισμένο αντίκλητο του ενδιαφερόμενου 
κατηγορουμένου ή αστικώς υπευθύνου. Σ' αυτή την περίπτωση τα αποτελέσματα αρχίζουν από την επίδοση στον 
αντίκλητο.  
 3. Αν ο ενδιαφερόμενος κρατείται στη φυλακή ή σε άλλον καθορισμένο για την κράτηση τόπο, η επίδοση 
γίνεται στον τόπο αυτόν με κάποιον από τους υπαλλήλους του καταστήματος κράτησης. Σ' αυτή την περίπτωση ως 
σύνοικοι του ενδιαφερομένου κατά την έννοια αυτού του άρθρου θεωρούνται ο διευθυντής της φυλακής ή του 
καταστήματος ή ο αναπληρωτής τους. (Όπως προστέθηκε φράση στην παρ. 1 με το άρθρο 18 παρ. 7 του ν. 
2721/1999). 
 

Άρθρο 156 
 Επίδοση σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής 

 
 1. Αν το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση απουσιάζει από τον τόπο της κατοικίας του και η 
διαμονή του είναι άγνωστη, η επίδοση του εγγράφου γίνεται στο σύζυγό του ή, αν δεν υπάρχει σύζυγος, σε έναν από 
τους γονείς ή τους αδελφούς ή σε άλλους συγγενείς του εξ αίματος η αγχιστείας, έως και τον τρίτο βαθμό. Τα τρίτα 
αυτά πρόσωπα δεν πρέπει κατά την ανέλεγκτη αντίληψη εκείνου που ενεργεί την επίδοση να έχουν ηλικία κατώτερη 
από δεκαεπτά ετών, ούτε να είναι ψυχικά ασθενείς ή προφανώς μεθυσμένα, ούτε παθόντες από το έγκλημα, αν η 
επίδοση πρόκειται να γίνει στον κατηγορούμενο ή στον αστικώς υπεύθυνο, και αντιστρόφως. Ως προς τα άλλα 
ζητήματα εφαρμόζεται και σ' αυτή την περίπτωση η παρ.2 του προηγούμενου άρθρου.  
 2. Αν δεν βρεθεί κανείς από τους παραπάνω συγγενείς στον τόπο της κατοικίας του αποδέκτη της επίδοσης, 
αυτή γίνεται προς το δήμαρχο ή το δημοτικό υπάλληλο που ορίζει ο δήμαρχος γι' αυτό το σκοπό ή προς τον 
πρόεδρο ή το γραμματέα της κοινότητας ή προς τον ιερέα της ενορίας της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του 
αποδέκτη της επίδοσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να φροντίσουν για την τοιχοκόλληση του 
εγγράφου που τους επιδόθηκε σε ένα από τα δημοσιότερα σημεία και να στείλουν βεβαίωση για την τοιχοκόλληση 
στην αρχή που παράγγειλε την επίδοση. Η αρχή αυτή μπορεί κατά την κρίση της να παραγγείλει να γίνει πρόσθετη 
επίδοση και στον πρόεδρο του συλλόγου ή του σωματείου στο οποίο ανήκει κατά το νόμο ο αποδέκτης της 
επίδοσης, οπότε τα αποτελέσματά της αρχίζουν από τη μεταγενέστερη επίδοση. 
 

Άρθρο 157 
 Επίδοση σε στρατιωτικούς και λοιπούς 
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 Αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η επίδοση είναι στρατιωτικός που υπηρετεί στο στρατό ξηράς, η 
επίδοση γίνεται στον ίδιο διαμέσου του φρουράρχου του τόπου στον οποίο υπηρετεί. Αν βρίσκεται σε πολεμικό 
πλοίο ή είναι στρατιωτικός που υπηρετεί στο ναυτικό ή στην αεροπορία ή ανήκει στη χωροφυλακή, την αστυνομία 
πόλεων, την πυροσβεστική υπηρεσία, τη δασοφυλακή ή την αγροφυλακή ή το λιμενικό σώμα ή το σώμα 
φαροφυλάκων, η επίδοση γίνεται διαμέσου του διοικητή του. Τέλος, αν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
επίδοση είναι προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας, η επίδοση γίνεται διαμέσου του προϊσταμένου υπουργού. 
 

Άρθρο 158 
 Επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό και λοιπούς 

 
 Η επίδοση σε όσους ανήκουν στο εμπορικό ναυτικό ή στην πολιτική αεροπορία, στους σιδηροδρομικούς και 
τους τροχιοδρομικούς υπαλλήλους γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 155• συγχρόνως όμως ανακοινώνεται στον άμεσο 
προϊστάμενο του αποδέκτη της επίδοσης και, αν πρόκειται για κυβερνήτη πλοίου ή αεροσκάφους, στο διευθυντή της 
ατμοπλοϊκής ή της αεροπορικής εταιρίας. 
 

Άρθρο 159 
 Επίδοση με το ταχυδρομείο ή το τηλεγραφείο 

 
 1.Η επίδοση μπορεί να γίνει και με το ταχυδρομείο, εκτός από την περίπτωση του άρθρου 156, σύμφωνα με 
όσα ορίζει σχετικό διάταγμα• σε επείγουσα περίπτωση οι κλήσεις των διαδίκων και των μαρτύρων στην ανάκριση ή 
στο ακροατήριο μπορούν να σταλούν απευθείας με τηλεγράφημα, που αναφέρεται στα πιο ουσιαστικά σημεία των 
κλήσεων.  
 2.Η επίδοση σε πρόσωπο που κρατείται σε φυλακή η σε άλλο καθορισμένο για την κράτηση τόπο (άρθρο 
155 παρ.3) μπορεί να γίνει και με τηλεομοιοτυπική διαβίβαση του εγγράφου. Το συντασσόμενο για την επίδοση αυτή 
αποδεικτικό μπορεί να διαβιβαστεί σε αυτόν που παράγγειλε την επίδοση αυτή με ίδιο τρόπο. (Όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2298/1995). 
 

Άρθρο 160 
 Ανακοίνωση του περιεχομένου του εγγράφου που επιδίδεται 

 
 Όποιος επιδίδει έγγραφο οφείλει να ανακοινώνει το περιεχόμενο του εγγράφου στον ενδιαφερόμενο και να 
αναγράφει το γεγονός στο επιδοτήριο. Η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται την πειθαρχική τιμωρία 
του υπαιτίου. 
 

Άρθρο 161 
 Το αποδεικτικό της επίδοσης 

 
 1. Για την επίδοση που ενεργείται σύμφωνα με τα άρθρα 155-158, εκείνος που την ενεργεί οφείλει να 
συντάξει αποδεικτικό στον τόπο όπου αυτή γίνεται. Στο αποδεικτικό, με ποινή ακυρότητας της επίδοσης, 
σημειώνεται ο τόπος, το έτος, ο μήνας, η ημέρα και, αν πρόκειται για κλητήριο θέσπισμα ή κλήση του 
κατηγορουμένου, ο αριθμός αυτών, ο καλών εισαγγελέας, δημόσιος κατήγορος ή πταισματοδίκης, ως και το 
ονοματεπώνυμο του προσώπου στο οποίο παραδόθηκε το έγγραφο, υπογράφεται δε το αποδεικτικό από το 
πρόσωπο αυτό και εκείνον που ενεργεί την επίδοση. Αν το πρόσωπο αυτό δηλώσει ότι δεν ξέρει ή δεν μπορεί να 
υπογράψει, ή αν αρνηθεί, ή αν το έγγραφο που επιδίδεται τοιχοκολληθεί κατά το άρθρο 155 παρ.2, τα γεγονότα 
αυτά, καθώς και το ονοματεπώνυμο εκείνου που αρνήθηκε να το παραλάβει κατά το άρθρο 155 παρ.2, 
αναγράφονται στο αποδεικτικό• προσλαμβάνεται επίσης από όποιον ενεργεί την επίδοση ένας μάρτυρας, του 
οποίου το ονοματεπώνυμο, η κατοικία και το επάγγελμα αναγράφονται στο αποδεικτικό, που το υπογράφει και αυτός 
αν ξέρει γράμματα.  
 2. Αυτός που επιδίδει οφείλει επίσης σε κάθε περίπτωση να σημειώσει στο έγγραφο τη χρονολογία και τον 
τόπο της επίδοσης, καθώς και το πρόσωπο στο οποίο παραδόθηκε, και να υπογράψει τη σχετική σημείωση.  
 3. Η τηλεγραφική μεταβίβαση που κατά το άρθρο 159 αναπληρώνει την επίδοση βεβαιώνεται από τον 
υπάλληλο που ενεργεί την επίδοση με αποδεικτικό, το οποίο συντάσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 1.  
 4. Η επίδοση μπορεί να αποδεικνύεται και με έγγραφο παραλαβής το οποίο συντάσσεται κάτω από το 
αντίγραφο του εγγράφου που επιδίδεται και υπογράφεται από αυτόν προς τον οποίο γίνεται η επίδοση ή από 
σύνοικό του. Η απόδειξη συντάσσεται από τα όργανα της επίδοσης ή από τους υπαλλήλους της γραμματείας για τις 
επιδόσεις που γίνονται μέσα στα δικαστικά καταστήματα• περιέχει απαραιτήτως το ονοματεπώνυμο εκείνου που 
επιδίδει και εκείνου που παραλαμβάνει το έγγραφο, καθώς και τον τόπο και τη χρονολογία της επίδοσης. Ο τόπος 
και η χρονολογία της επίδοσης σημειώνεται και στο έγγραφο που παραδίδεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην 
παράγραφο 2. 
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Άρθρο 162 

 Αποδεικτική δύναμη του επιδοτηρίου 
 
 Το αποδεικτικό της επίδοσης, που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 161, έχει αποδεικτική δύναμη 
ωσότου προσβληθεί για πλαστότητα. Η προσβολή του ως πλαστού δεν εμποδίζει την ποινική δίκη να προχωρήσει, 
αν το δικαστήριο κρίνει ότι αυτός στον οποίο έγινε η επίδοση πληροφορήθηκε έγκαιρα το περιεχόμενο του εγγράφου 
που επιδόθηκε. Το ίδιο εφαρμόζεται και όταν λείπει κάποιο στοιχείο που αναφέρεται στο κύρος του αποδεικτικού 
εγγράφου. Ως προς το ζήτημα αυτό αιτιολογημένα αποφασίζει το δικαστήριο. (Όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 
παρ.1 του Ν.2172/1993) 
 

Άρθρο 163 
 Παραβάσεις σχετικές με την επίδοση 

 
 1. Εκείνος που κάνει την επίδοση, και από ασυγχώρητη αμέλεια παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 155-
159 και 161, τιμωρείται πειθαρχικά. Αν η παράβαση ανακαλυφθεί στο ακροατήριο και ιδίως όταν αυτή προκύπτει 
από έγγραφο της δικογραφίας, το δικαστήριο που δικάζει την ποινική υπόθεση επιβάλλει υποχρεωτικά στον υπαίτιο 
την πειθαρχική ποινή επίπληξης ή προστίμου 5,90 - 59 ευρώ ή και τις βαρύτερες ποινές που προβλέπουν οι 
πειθαρχικές διατάξεις από τις οποίες διέπεται, ανάλογα με το βαθμό της υπαιτιότητάς του. Αν η παράβαση είναι και 
αξιόποινη, μπορεί να επιβληθεί και η προβλεπόμενη ποινή. Αν ο υπαίτιος είναι απών, η απόφαση επιδίδεται σ' 
αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση διαβιβάζεται με επιμέλεια του εισαγγελέα της έδρας στην προϊσταμένη αρχή 
αυτού που ενήργησε την επίδοση. Αν ο υπαίτιος δεν παρίσταται, έχει δικαίωμα να ζητήσει, μέσα σε δεκαπέντε 
ημέρες από τότε που του επιδόθηκε η απόφαση, την αναθεώρησή της από το ίδιο δικαστήριο. Σ' αυτήν την 
περίπτωση συντάσσεται έκθεση από το γραμματέα.  
 2. Όσοι αρνούνται να παραλάβουν το έγγραφο που τους επιδίδεται ή να υπογράψουν το επιδοτήριο 
τιμωρούνται για απείθεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού κώδικα. (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα χρηματικά ποσά σε 
δραχμές του παρόντος άρθρου έχουν μετατραπεί σε ευρώ σύμφωνα με τα άρθρα 3 έως 5 του ν. 2943/2001 ΦΕΚ 
203Α/12-09-2001, 2 του ν. 2842/2000 ΦΕΚ 207Α/27-09-2000 και τον Καν1103/1997ΕΕ). 
 

Άρθρο 164 
Δικαιώματα των οργάνων της επίδοσης 

 
 1. Όποιος ενεργεί επιδόσεις εισπράττει για κάθε επίδοση δικαιώματα που καθορίζονται και καταβάλλονται με 
τον τρόπο που ορίζει το προεδρικό διάταγμα. 
  2. Τα δικαιώματα που καταβάλλονται σ' εκείνον που ενεργεί επιδόσεις εκκαθαρίζονται μαζί με τα άλλα 
δικαστικά έξοδα από το γραμματέα του αρμόδιου ποινικού δικαστηρίου εις βάρος του καταδικασμένου. Σε 
περίπτωση αναβολής της δίκης επειδή απουσιάζουν οι μάρτυρες, η εκκαθάριση γίνεται εις βάρος όσων 
απουσιάζουν. 
 

Άρθρο 165 
 Κοινοποίηση 

 
 1. Η κοινοποίηση γίνεται με ανακοίνωση του δικαστή, του εισαγγελέα ή του ανακριτικού υπαλλήλου στον 
παρόντα διάδικο, μάρτυρα ή πραγματογνώμονα ή τεχνικό σύμβουλο ή τους συνηγόρους ή αντικλήτους των 
διαδίκων. Για την κοινοποίηση συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 151 του κώδικα. Η κοινοποίηση που 
γίνεται στο ακροατήριο μνημονεύεται στα πρακτικά της συνεδρίασης.  
 2. Η κοινοποίηση των βουλευμάτων και των διατάξεων του ανακριτή στην εισαγγελική αρχή γίνεται μόλις 
αυτά εκδοθούν με παράδοση αντιγράφου από το γραμματέα του δικαστικού συμβουλίου ή του ανακριτή στο 
γραμματέα της εισαγγελίας ή με προσαγωγή του πρωτοτύπου στον εισαγγελέα. Όποιος ενεργεί την κοινοποίηση 
συντάσσει γι' αυτήν έκθεση, που υπογράφεται από τον ίδιο και τον γραμματέα της εισαγγελίας ή τον εισαγγελέα. Αν 
δεν συνταχθεί η έκθεση, η κοινοποίηση θεωρείται ότι έγινε την τρίτη ημέρα από την ημέρα που εκδόθηκε το 
βούλευμα ή η διάταξη. 
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