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“Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ” 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αντικείμενο της παρούσης εργασίας είναι η παρουσίαση της λειτουργίας του 

Πειθαρχικού Δικαίου στον ελληνικό δημόσιο τομέα σήμερα.  

Η ελληνική πολιτεία στην προσπάθειά της να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την 

επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου, κατά τη διάρκεια των  τελευταίων ετών, 

προέβη σε συνεχείς νομοθετικές  αλλαγές όσον αφορά στη σύνθεση των πειθαρχικών 

συμβουλίων, στον περιορισμό του αριθμού των, καθώς και σχετικά με το διοικητικό 

μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας, το οποίο λειτουργεί εν τοις πράγμασι ως πειθαρχική 

ποινή. 

Οι επιχειρούμενες αλλαγές μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια, έχουν ως στόχο:  

α) την αντικειμενικότερη κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου με την τοποθέτηση 

δικαστικών λειτουργών στη σύνθεσή τους για πρώτη φορά και  

β) την επιτάχυνση της πειθαρχικής διαδικασίας (παραπομπή υπαλλήλου και 

εκδίκαση της πειθαρχικής δίκης), ορίζοντας και εδώ για πρώτη φορά, συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα για όλα τα στάδια ολοκλήρωσής της. 

Τα ερωτήματα που τίθενται είναι εάν οι αλλαγές που επιχειρήθηκαν έφεραν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και  εάν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και κατανοούν 

τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου, ώστε να υπάρχει συμμόρφωση προς τις επιταγές 

του νόμου. 

 

 

 

Λέξεις – κλειδιά: Πειθαρχικό Δίκαιο, δημόσιοι υπάλληλοι, πειθαρχικά συμβούλια, 

ΕΔΕ, πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές, αυτοδίκαιη αργία.   
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«The operation of the disciplinary law on the civil servants today» 

 

ABSTRACT 

 

 

The present thesis aims to present the way the disciplinary law functions in the Greek 

public sector today.  

The Greek state, trying to achieve a modern and up-to-date disciplinary law, over the 

last years has proceeded with repeated legislative reforms regarding the composition of 

the disciplinary boards, to the reduction of their number, as well as the administrative 

measure of “automatic suspension”, which constitutes a de facto disciplinary penalty. 

The reforming efforts via legislative intervention the last years in Greece aim to 

achieve: 

 a) objective judgement, by placing for the first time judges in the composition of the 

disciplinary law, and  

b) the acceleration of the disciplinary procedure (indictment of the public servant and 

procedure of the disciplinary trial) by setting for the first time a specific timeline for 

every stage until completion. 

The questions that arise are whether the reforming efforts concluded to the desired 

outcome but also whether the employees are aware and understand the provisions of the 

disciplinary law so that they can comply with the provisions of the law. 

 

 

 

Key words: disciplinary law, public servants, disciplinary boards, official inquiry, 

disciplinary misconducts – penalties, automatic suspension. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται έντονα η ανάγκη αντιμετώπισης και καταπολέμησης 

φαινομένων διαφθοράς στον κρατικό μηχανισμό. Η ανάγκη θέσπισης του Πειθαρχικού 

Δικαίου στο Δημόσιο προκύπτει άμεσα από την ανάγκη προστασίας του εννόμου 

αγαθού της δημόσιας υπηρεσίας ως φορέα του δημοσίου συμφέροντος. Όταν 

παραβιάζουν οι υπάλληλοι τις υποχρεώσεις τους με πράξεις ή παραλείψεις τους, 

πλήττεται η νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας. Έτσι, η έννοια 

της πειθαρχίας ή της σύννομης συμπεριφοράς αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς 

συνδέεται άμεσα με τους σκοπούς δημοσίου συμφέροντος που υπηρετούν οι δημόσιες 

υπηρεσίες, ως οργανωμένα σύνολα του Κράτους. 

Παρότι δε διαφαίνεται άμεσο οικονομικό αντίκρισμα στη πειθαρχική δίωξη και τιμωρία 

των δημοσίων υπαλλήλων, είναι ιδιαίτερης σημασίας ότι οι τελευταίες αλλαγές του 

Πειθαρχικού Δικαίου, επιβάλλονται ως εκτελεστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου 

Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 (Νόμος υπ’ αριθ. 4093/2012). 

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο 

Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου», η αναμόρφωση του Πειθαρχικού Δικαίου κρίθηκε αναγκαία, 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατά τρόπο αποτελεσματικό, παθογένειες στον 

δημοσιοϋπαλληλικό χώρο, οι οποίες συνίστανται στη διόγκωση του φαινομένου της 

διαφθοράς. Παράλληλα παρατηρούνται υπερβολικές καθυστερήσεις κατά τη 

διερεύνηση των πειθαρχικών υποθέσεων, με συνέπεια την ουσιαστική ατιμωρησία των 

υπαλλήλων που έχουν παρανομήσει, γεγονός που επιφέρει την ηθική διάβρωση του 

κρατικού μηχανισμού. 

Το Πειθαρχικό Δίκαιο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό, θα πρέπει να έχει διττό 

χαρακτήρα: α) προληπτικό, πράγμα που σημαίνει  ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να  

γνωρίζουν εκ των προτέρων ποια συμπεριφορά θεωρείται παράπτωμα και με ποιες 

συνέπειες, και β) κατασταλτικό, που σημαίνει ότι κατά την εφαρμογή του Πειθαρχικού 

Δικαίου, η ολοκλήρωση διερεύνησης των πειθαρχικών υποθέσεων θα πρέπει να είναι 

αυξημένη, τουλάχιστον ανάλογη με την αύξηση των προς κρίση υποθέσεων και 

ταυτόχρονα να διαθέτει μεγαλύτερα εχέγγυα για την ενιαία και δίκαιη κρίση τους.   



2 

 

Εν κατακλείδι, σκοπός της εργασίας είναι να καταδειχτούν αφενός όλα τα προβλήματα 

που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του Πειθαρχικού Δικαίου στο δημόσιο, όπως  π.χ. 

η  περιοριστική μεν αλλά ασαφής περιγραφή των πειθαρχικών παραπτωμάτων, και 

αφετέρου οι αιτίες καθυστέρησης στην εκδίκαση των πειθαρχικών υποθέσεων και οι 

προτάσεις επίλυσής τους, ώστε να είναι εύνομος και αποτελεσματικός θεσμός. 

Στα πλαίσια της εργασίας, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης γίνεται σύντομη 

αναφορά στην ιστορική διαδρομή του θεσμού, δίδονται οι βασικές έννοιες του 

Πειθαρχικού Δικαίου στο Δημόσιο καθώς και οι κρατούσες απόψεις στη θεωρία και 

νομολογία για τη θεωρητική θεμελίωσή του.  Κατόπιν περιγράφεται η ιστορική πορεία 

του και περιληπτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σήμερα.   

Εν συνεχεία αναλύονται οι ομοιότητες και οι διαφορές με τις αντίστοιχες διατάξεις του 

ποινικού δικαίου καθώς και η εξάρτηση της πειθαρχικής διαδικασίας από την ποινική 

και στο ίδιο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων . 

Περαιτέρω, περιγράφεται αναλυτικά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την εκκίνηση, 

εξέλιξη και ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, δηλ το διαδικαστικό Πειθαρχικό 

Δίκαιο, και ακολουθούν τα πειθαρχικά παραπτώματα και ποινές, δηλ το ουσιαστικό 

Πειθαρχικό Δίκαιο, καθώς και ορισμένες υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων που 

αναφέρονται ρητά μέσα στο κείμενο του Υπαλληλικού Κώδικα με τις ασάφειες, κενά 

και τα εν γένει προβλήματα τους, ενώ δεν παραβλέπεται η αλληλεπίδραση μεταξύ 

πειθαρχικής διαδικασίας και συνταξιοδότησης. 

Στο τελευταίο κομμάτι του θεωρητικού μέρους αναφέρονται δύο βασικές έννοιες, η 

ΕΔΕ η αργία, οι οποίες αν και δεν αποτελούν μέρος της πειθαρχικής διαδικασίας, είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτό .  

Στο ερευνητικό μέρος έχει συμπληρωθεί ερωτηματολόγιο το οποίο έχει αποσταλεί σε 

δημοσίους υπαλλήλους, με σκοπό να αποτυπωθεί η γνώση, η κατανόηση, αλλά και η 

άποψη των ίδιων των δημοσίων υπαλλήλων σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της 

πειθαρχικής διαδικασίας σήμερα και με τις αιτίες τυχόν παθογένειας της. 

Στο τελευταίο τμήμα της παρούσας εργασίας, μετά την  ανάλυση των θεωρητικών 

θεμάτων που εξετάσθηκαν αλλά και των απαντήσεων που δόθηκαν από τους 

υπαλλήλους , επιχειρείται η εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων, αλλά και η διατύπωση 

προτάσεων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναυσμα  για την πιο αποτελεσματική  

λειτουργία του Πειθαρχικού Δικαίου στα πλαίσια ενός ευνομούμενου κράτους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

 

1.1 Έννοια πειθαρχίας – σκοπός Πειθαρχικού Δικαίου στο Δημόσιο 

Η έννοια της πειθαρχίας αναζητείται στα δεδομένα του θετικού δικαίου, που 

συγκροτούν την έννοια της πειθαρχικής σχέσης, η οποία δε μπορεί να χαρακτηρισθεί 

ως σχέση υποταγής και ως τέτοια να θεμελιώσει το πειθαρχικό φαινόμενο. Αντίθετα το 

πειθαρχικό φαινόμενο έχει διττή έννοια και στηρίζεται τόσο στην υποχρέωση 

ορισμένων προσώπων να τηρήσουν τη συμπεριφορά, που η έννομη τάξη περιμένει από 

αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όσο και στην κυρωτική αντίδραση κατά ορισμένης 

συμπεριφοράς η οποία αποδοκιμάζεται από την έννομη τάξη.  

Έτσι η ύπαρξη  του Πειθαρχικού Δικαίου στο Δημόσιο, βασίζεται στην προστασία της 

εύρυθμης λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση 

του Ν. 4057/2012, οι διατάξεις περί πειθαρχικής ευθύνης των δημοσίων υπαλλήλων 

αναπτύσσουν προληπτική και κατασταλτική λειτουργία. Οι δημόσιοι υπάλληλοι 

γνωρίζουν(ή θα πρέπει, τουλάχιστον να γνωρίζουν) εκ των προτέρων το κανονιστικό 

πλαίσιο εντός του οποίου πρέπει να κινείται η δράση τους, τόσο εντός της υπηρεσίας 

όσο και εκτός αυτής, στο μέτρο που η τελευταία συνάπτεται  με τη δημοσιοϋπαλληλική 

τους ιδιότητα. Έτσι αποφεύγουν δραστηριότητες, οι οποίες θεμελιώνουν την 

αντικειμενική υπόσταση των προβλεπόμενων από το νόμο πειθαρχικών παραπτωμάτων 

προς όφελος όχι μόνο των ιδίων, αλλά εν τέλει και του δημοσίου συμφέροντος που 

επιτάσσει τη νόμιμη, εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας 

Υπηρεσίας. 

Αντιθέτως, ο κατασταλτικός χαρακτήρας των πειθαρχικών διατάξεων έχει εφαρμογή 

στην περίπτωση κατά την οποία ο δημόσιος υπάλληλος επιδεικνύει δραστηριότητα ή 

συμπεριφορά, η οποία θεωρείται από τον πειθαρχικό προϊστάμενο ως παράπτωμα και 

κατόπιν αυτού τίθεται σε κίνηση η πειθαρχική διαδικασία προκειμένου να διακριβωθεί 

η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και να επιβληθεί η προσήκουσα σε αυτό 

πειθαρχική ποινή. 

Ο νομοθέτης επιδιώκει την εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας που διέπει όλο το 

Δημόσιο, ώστε μέσω της σωστής λειτουργίας, τύποις και ουσία, να εξυπηρετείται το 

δημόσιο συμφέρον, ως πρωταρχικός σκοπός του Κράτους. Αυτό είναι το ουσιαστικό 
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και τυπικό υπόβαθρο για τη νομιμοποίηση κάθε πειθαρχικής εξουσία στον Δημόσιο 

Τομέα. Όταν δηλ ο δημόσιος υπάλληλος, ως εκπρόσωπος του Κράτους, με τη 

συμπεριφορά του,  αυθαιρετεί αντίθετα με ότι του επιβάλλεται από το νόμο και τις 

αρμοδιότητές του,  προσβάλλεται το κύρος και η λειτουργία της συγκεκριμένης  

Δημόσιας Υπηρεσίας, η οποία, όπως και η κάθε Υπηρεσία,  ως μέρος του όλου,  εκτελεί 

κομμάτι του σκοπού του Κράτους. 

Η θεωρία, κατά την προσπάθεια ερμηνείας της διατάξεως της παράβασης καθήκοντος, 

έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθμόν 262/1961 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου 

Πάγου, η οποία και στηρίχθηκε στην πρόταση του Αντεισαγγελέως του Α.Π. Κ. 

Κόλλια, με την οποία κρίθηκε ότι σκοπός της εν λόγω διατάξεως είναι «η προστασία 

του γενικότερου συμφέροντος της ομαλής και απροσκόπτου διεξαγωγής της δημόσιας 

υπηρεσίας». Όρισε ως καθήκοντα της υπηρεσίας του υπαλλήλου, όχι όλα τα 

υπαλληλικά καθήκοντα, αλλά «τα εις αυτόν ως όργανον του Κράτους ανατεθειμένα 

(είτε ταύτα προσδιορίζονται δι’ ειδικής διατάξεως νόμου ή Διατάγματος είτε 

διαγράφονται δι’ ιδιαιτέρων οδηγιών είτε συνυπάρχουσιν εις την φύσιν της υπηρεσίας 

αυτού) και αναφερόμενα εις την υπ’ αυτού έκφρασιν της θελήσεως της πολιτείας εντός 

του ανατεθέντος αυτώ κύκλου δημοσίων υποθέσεων και ενεργειών εις τας σχέσεις 

αυτής έναντι τρίτων» (Μαργαρώνη, 2016). 

Έτσι, σύμφωνα με τη Σκουτέλη, το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται από τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείμενες διατάξεις όσο και από τη 

συμπεριφορά και τη διαγωγή, που κατά την κοινή αντίληψη πρέπει να τηρεί και να 

αναπτύσσει ο υπάλληλος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του, αλλά και εκτός αυτής, 

κατά την ιδιωτική του ζωή. Αν αυτές οι τελευταίες δεν προσιδιάζουν στην ιδιότητα του 

Δ.Υ., θεωρείται ότι «τραυματίζουν» και «θίγουν» το κύρος της υπηρεσίας, 

διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία της, διότι το πειθαρχικό παράπτωμα δεν 

συνδέεται μόνο με τη διαγωγή του υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 

κυριολεκτικά, αλλά και με τη διαγωγή του, η οποία τελεί σε απόλυτη συνάφεια προς 

την υπηρεσιακή του δράση ΣΕ 1481/1959, ΣΕ 1005/1978, ΣΕ 3134, 3137/1980, ΣΕ 

3731/1981, ΣΕ 1480/1982, ΣΕ 654/1996. 
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1.2 Πεδίο εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου στο δημόσιο 

Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για το αν το Πειθαρχικό Δίκαιο αφορά στους 

δημοσίους υπαλλήλους με οργανικό ή τυπικό κριτήριο. Το γενικά αποδεκτό πλέον στην 

ελληνική πραγματικότητα είναι ότι, πειθαρχικές ποινές και πειθαρχικά παραπτώματα 

νοούνται για όλα τα πρόσωπα που συνδέονται οργανικά με τα δημόσια οργανωμένα 

σύνολα και με τις υποχρεώσεις των απέναντι σε αυτά τα σύνολα.  Έτσι, όπως αναφέρει 

ο Σ. Λύτρας (1989), η πειθαρχική εξουσία, σύμφωνα με τον Lefondre “Recherches sur 

les sanctions administratives et leur nature juridique” (αναζητήσεις σχετικά με τις 

Διοικητικές κυρώσεις και τη νομική τους φύση) ασκείται όχι μόνο στους δημοσίους 

υπαλλήλους, αλλά και σε εκείνους οι οποίοι, χωρίς να έχουν την  ιδιότητα του 

δημοσίου υπαλλήλου, «συνεργάζονται» για τη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και 

άρα για αυτό τον λόγο έχουν τη διοικητική επίβλεψη και έλεγχο.  

Σύμφωνα με τον Καθηγητή Θ. Αγγελόπουλο «δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα έμμεσα 

έμμισθα όργανα του Κράτους, τα διατελούντα εν προαιρετική, αμέσω υπηρεσιακή και 

πειθαρχική προς αυτό σχέση» (Βελίκη, 2010) 

Ομοίως και ο Σπηλιωτόπουλος,  «οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι  φυσικά πρόσωπα που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο Δημόσιο Νομικό Πρόσωπο του κράτους,  συνδέονται 

προς αυτό με μια «ειδική νομική σχέση» που έχει συναφθεί προαιρετικά, συνεπάγεται 

ιεραρχική εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη και διέπεται αποκλειστικά ή εν μέρει από 

ειδικούς κανόνες του διοικητικού δικαίου» (Στογγάρη 2013). 

Σύμφωνα με τον Συμεωνίδη  (2013),  «Η ελληνική δημόσια διοίκηση τελεί σε σχέση 

μετριασμένης εξάρτησης απέναντι στην πολιτική εξουσία. Είναι υπάλληλοι κρατικοί, 

κατά τη νεώτερη διατύπωση του άρθρου 5 του Ν. 4024/2011, πλην παραμένουν 

υπάλληλοι συγκεκριμένου υπουργείου. Τα διεθνή κείμενα (παρότι αφήνουν κενά ιδίως 

σε ζητήματα διεθνούς διαφάνειας, όπως με το ζήτημα των φορολογικών παραδείσων ή 

του απορρήτου των καταθέσεων κ.λπ.), αναφέρονται σε κανόνες που διέπουν τους 

δημόσιους λειτουργούς, ενώ στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες (σχετικός ο 

νόμος 2013-907 της 11.10.2013 για τη διαφάνεια της δημόσιας ζωής στη Γαλλία), αυτοί 

οι κανόνες αφήνουν ως επί το πλείστον εκτός εμβέλειας τους υπουργούς που είναι και 

αυτοί ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, τους μετακλητούς υπαλλήλους, συνεργάτες 

υπουργών κ.λπ., ιδίως αναφορικά με το πεδίο της σύγκρουσης συμφερόντων, και εν 

μέρει τους κοινοβουλευτικούς ή τους αιρετούς των ΟΤΑ. Το ζήτημα αυτό 
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επισημαίνεται στην πρώτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2014 για την 

καταπολέμηση της διαφθοράς (έκθεση αντιδιαφθοράς). » 

Οι κανόνες του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων διαφοροποιούνται από 

τους γενικούς κανόνες τήρησης της πειθαρχίας σε διαφόρων τύπων οργανώσεις, 

καθόσον η εφαρμογή τους, προϋποθέτει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου και 

αποσκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και στην εξυπηρέτηση 

του δημοσίου συμφέροντος με την έννοια της εξυπηρέτησης του συμφέροντος του λαού  

(Στογγάρη, 2013). 

Όπως παρατηρεί η Μαργαρώνη (2016), σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Ποινικό Δίκαιο,  

υπάλληλος, για τους σκοπούς του ποινικού νόμου, είναι όποιος εκτελεί δημόσια 

υπηρεσία, δραστηριότητα δηλαδή που εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τους σκοπούς του 

Κράτους υπό ευρεία έννοια. Έτσι, ο κύκλος των προσώπων που εμπίπτουν στην έννοια 

του «υπαλλήλου», σύμφωνα με τον Π.Κ., είναι ευρύτερος από αυτόν των δημοσίων-

διοικητικών υπαλλήλων. Έχει δε κριθεί νομολογιακά ότι στην έννοια του υπαλλήλου 

υπάγονται ο Δήμαρχος, ο Υποθηκοφύλακας, ο Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος ή μέλος του 

Δημοτικού ή Κοινοτικού συμβουλίου, ο Πρόεδρος της Κοινότητας και ο Νομάρχης.  

Αντίθετα, στο πεδίο του Διοικητικού Δικαίου ως διοικητικά όργανα νοούνται όλα τα 

όργανα του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που ανήκουν στην 

εκτελεστική λειτουργία, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 του Συντάγματος.   

Ειδικότερα, ως διοικητικά όργανα με την έννοια των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων 

του Κράτους και των ΝΠΔΔ νοούνται μόνο όσοι υπάγονται στον Υ.Κ. (άρθρο 2) ή 

αυτοί στους οποίους εφαρμόζεται ο Υ.Κ. 

 Για το λόγο αυτό: «Οι πρόσθετες υποχρεώσεις συνιστούν περιορισμό της ατομικής και 

πολιτικής ελευθερίας των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απολαμβάνουν ατομικά 

δικαιώματα αλλά κατά την άσκησιν αυτών δέον είναι να μη παραβαίνουσι τας εκ των 

γενικών και ειδικών της υπηρεσίας επιβεβλημένας εις αυτούς υποχρεώσεις» ΣτΕ 

99/1930 σε Τάχος Α.Ι., Συμεωνίδης Ι.Λ., (2007), (Στογγάρη, 2013). 

Τελικά σήμερα, στις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων 

υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, το μόνιμο προσωπικό των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, καθώς 

και το αντίστοιχο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. 

Οι υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι, -κατά νομοθετική 
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πρόβλεψη-, διέπονται από ειδικές διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του 

συγκεκριμένου πειθαρχικού για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές διατάξεις. 

Η πειθαρχική ευθύνη του δημοσίου υπαλλήλου ξεκινά από το διορισμό του και λήγει με 

το ΦΕΚ λύσης της υπαλληλικής σχέσης για οποιοδήποτε λόγο και αν λαμβάνει χώρα 

αυτή. 

 

1.3.  Ιστορική διαδρομή του Πειθαρχικού Δικαίου στο Δημόσιο 

H νομολογία του ΣτΕ άρχισε να διατυπώνει κανόνες Πειθαρχικού Δικαίου γενικής 

εφαρμογής επί των δημοσίων υπαλλήλων, θεμελιώνοντας έτσι τις βάσεις για τη 

συστηματική άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου, από πλευράς δίωξης, κρίσεως και 

τιμωρίας των πειθαρχικών παραβάσεων των διοικητικών υπαλλήλων. Είναι μη 

αμφισβητήσιμο ότι ο έλεγχος που ασκείται από την ιεραρχικά προϊσταμένη αρχή στα 

πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου είναι εκτός από ιεραρχικός και 

πειθαρχικός και μάλιστα καθιερωμένος από πολύ νωρίς στη Δημόσια Διοίκηση, στο 

πλαίσιο του οποίου εξαναγκάζονται οι υπάλληλοι να επιδεικνύουν τόσο εντός, όσο και 

εκτός υπηρεσίας διαγωγή που να συνάδει προς το αξίωμά τους. Παραθέτω την 

απόφαση 190/1938 ΣτΕ, με την οποία αποδεικνύεται με σαφήνεια η στενή σχέση 

ιεραρχικής και πειθαρχικής εξουσίας και η ύπαρξη του πειθαρχικού φαινομένου, ακόμη 

και όταν ο νομοθέτης δεν το καθιερώνει ρητά: «Επειδή, κατά τους εν τω διοικητικώ 

δικαίω γενικούς κανόνας, οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών εκ της ην ασκούσιν 

ιεραρχικής εξουσίας, εκτός της τοιαύτης του επιτάσσειν, κέκτηνται και την εξουσία της 

καταστολής των παραβάσεων των υπηρεσιακών κανόνων, η πειθαρχική δε αύτη 

δικαιοδοσία είναι δυνατόν να ασκηθή χωρίς να έχωσι καθορισθή αι πειθαρχικώς 

διωκόμεναι πράξεις, ότε η εκτίμησις του πειθαρχικού παραπτώματος και η κατά τας 

ανάγκας της υπηρεσίας ανάλογος τιμώρησις αυτού ανήκει εις την εξουσίαν του 

ασκούντος την ιεραρχικήν και πειθαρχικήν τοιαύτην οργάνου, επιβάλλοντος ποινήν 

ελεγκτήν τυγχάνουσαν, ανάλογον δε προς την τε παράβασιν, το είδος του πειθαρχικού 

παραπτώματος και των εκάστοτε συντρεχουσών εν γένει περιπτώσεων». (βλ Σκουτέλη, 

2008). 

Η ιστορία της πειθαρχικής νομοθεσίας συνδέεται με εκείνη του Υπαλληλικού Κώδικα, 

εφόσον οι συνιστώσες το Πειθαρχικό Δίκαιο διατάξεις, αποτέλεσαν συστηματικώς μεν 

ενιαίο και αυτοτελές, πάντοτε, όμως, τμήμα της μερικώς ή συνολικώς κωδικοποιημένης 
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υπαλληλικής νομοθεσίας. Η πορεία του Πειθαρχικού Δικαίου στον ελληνικό δημόσιο 

τομέα δίδεται και στις Εισηγητικές Εκθέσεις  του Ν. 2683/1999 και του Ν. 4057/2012. 

Υπό το καθεστώς του ισχύοντος Συντάγματος ψηφίσθηκε, κατ’ αρχάς, ο Ν. 417/1976, ο 

οποίος επανέφερε σε ισχύ τα άρθρα 131 έως 175 του Ν. 1811/1951 «Περί κώδικος 

καταστάσεως δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων». Εν συνεχεία, μετά από 

εξουσιοδότηση του άρθρου 29 του Ν. 417/1976, σε συνδυασμό με το άρθρο 47 του Ν. 

22/1975, εκδόθηκε το Π.Δ. 760/1976 περί «κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των 

ισχυουσών διατάξεων του Πειθαρχικού Δικαίου των υπαλλήλων του δημοσίου και των 

Ν.Π.Δ.Δ.», το οποίο, εν τέλει, ενσωματώθηκε στο Π.Δ. 611/1977, ως ειδικό κεφάλαιο 

(άρθρα 205 έως 247). 

Το προσχέδιο του Κώδικα που είχε καταρτισθεί στις 23-11-1947, ψηφίσθηκε τελικώς 

στις 7-4-1951 και για τη σύνταξη υπήρξε σημαντική η συμβολή του Καθηγητή Μ. 

Στασινόπουλου. Λήφθηκαν υπόψη και ξένα «παρεμφερή νομοθετικά κείμενα όπως ο 

γερμανικός κώδικας του 1937 ο γαλλικός κώδικας του 1946 και οι ιταλικοί υπαλληλικοί 

νόμοι του 1923 καθώς και θεσμοί που έχουν διαμορφωθεί και εφαρμόζονται στη 

Μεγάλη Βρετανία καθώς και γενικές αρχές που είχαν ήδη διαμορφωθεί από τη 

νομολογία του ΣτΕ  (Σπηλιωτόπουλος Ε., Χρυσανθάκης Χ, 2013). 

 Αναπόσπαστο κομμάτι σε όλες τις ανωτέρω τροποποιήσεις υπήρξε πάντοτε και το 

Πειθαρχικό Δίκαιο. Ο Ν. 2683/1999 «Περί κυρώσεως του κώδικα καταστάσεως 

δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις» 

περιέλαβε συστηματικώς οργανωμένες σε μεγάλο βαθμό, τις διατάξεις του Πειθαρχικού 

Δικαίου και επέφερε έναν σημαντικό αριθμό μεταβολών και καινοτομιών με στόχο την 

προσαρμογή των εν λόγω διατάξεων στα σύγχρονα νομολογιακά δεδομένα και την 

ορθολογικότερη κατάταξή τους από άποψη περιεχομένου. Ο ισχύων Υπαλληλικός 

Κώδικας (Ν. 3528/2007) περιέχει πλήρες σύστημα ρυθμίσεων που διέπει την 

πειθαρχική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων και τη σχετική πειθαρχική διαδικασία . 

 

1.4 Σύγχρονο νομοθετικό καθεστώς 

Στον ισχύοντα δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα (Ν. 3528/2007), οι διατάξεις των νόμων 

4057 (Μάρτιος 2012) και 4093 (Νοέμβριος 2012) επέφεραν  μεγάλες αλλαγές, όπως : 

 μεταφορά της πειθαρχικής αρμοδιότητας από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στα 

νεοσυσταθέντα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, τα οποία έχουν πλέον την 
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αποκλειστική αρμοδιότητα για την πειθαρχική δίκη, με σκοπό την ταχύτερη εκδίκαση 

υποθέσεων 

 ορισμός δικαστικών λειτουργών στη θέση του Προέδρου του κάθε 

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, και μελών από το Ν.Σ.Κ. και ενός 

Προϊσταμένου Διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφέρειας ή 

Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του οργάνου που εκδίδει την 

απόφαση σύστασης του συμβουλίου, με σκοπό τη διασφάλιση έτι περαιτέρω της 

αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας  

 προσπάθεια για περιοριστική ει δυνατόν απαρίθμηση των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου, όπου στην 

απαρίθμηση των παραπτωμάτων υπήρχε η λέξη «ιδίως», αφήνοντας έτσι μεγάλο 

περιθώριο για την εμφιλοχώρηση επιπλέον παραπτωμάτων 

 θέσπιση κατώτατης και ανώτατης ποινής  σε αρκετά παραπτώματα  

 μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής των πειθαρχικών παραπτωμάτων, από 3 και 5 

έτη ανάλογα με τη σοβαρότητα του παραπτώματος, σε 5 και 7 έτη αντίστοιχα 

 επέκταση του διοικητικού μέτρου της θέσης σε αυτοδίκαιη αργία με την 

εκκίνηση της πειθαρχικής δίωξης για συγκεκριμένα πειθαρχικά παραπτώματα κ.λπ., το 

οποίο όμως τροποποιήθηκε με τον ν. 4325/2015 

 στη σύνθεση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων του Ν. 4057/2012, δεν 

προβλεπόταν η συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων, η οποία επανήλθε 

με τον ν. 4325/2015. 

‘Όπως παρατηρεί ο Ν. Πανταζής (2015), ο Ν 4057/12 αποτελεί την πρώτη νομοθετική 

πρωτοβουλία για ενιαία πειθαρχική αντιμετώπιση, διαδικαστική και ουσιαστική, όλων 

των υπαλλήλων του Κράτους, των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. , ήτοι όλων  των 

υπαλλήλων των υπαγομένων υπαλλήλων στους νόμους 3528/07, 3584/07  και στο Π.Δ. 

410/1988, δηλαδή των υπαλλήλων που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα, των 

υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και του προσωπικού που υπηρετεί με σύμβαση ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΧΕΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

2.1 Εφαρμογή αρχών ποινικού δικαίου στην πειθαρχική διαδικασία 

Η νομοθεσία αλλά και η νομολογία των διοικητικών Δικαστηρίων που αναφέρονται  

στο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων προσφεύγουν συχνά στη χρήση 

εννοιών και αρχών που έχουν  διαμορφωθεί παλαιόθεν στο Ποινικό Δίκαιο, παρότι η 

ποινική διαδικασία εκτελείται από τη δικαστική εξουσία, ενώ η πειθαρχική διαδικασία  

ανήκει στην εκτελεστική εξουσία .   

Ο υπαλληλικός – πειθαρχικός Κώδικας του 1999, για πρώτη φορά προβλέπει την 

αναλογική εφαρμογή διατάξεων του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας στο 

Πειθαρχικό Δίκαιο, «εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου και 

συνάδουν με τη φύση και το σκοπό της πειθαρχικής διαδικασίας». 

Έτσι στις διατάξεις του πειθαρχικού, γίνεται αναφορά ενδεικτικά σε κάποιες αρχές,   

όπως στους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και της ικανότητας προς 

καταλογισμό, στις ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές περιστάσεις για την επιμέτρηση της 

πειθαρχικής ποινής, στην έμπρακτη μετάνοια,  η οποία βέβαια υπάρχει πριν την 

ανακάλυψη του πειθαρχικού αδικήματος (Πανταζής, 2015) βλ και  ΣτΕ 4311/12 

2693/12, 2043/2011, 2320/09, στο δικαίωμα σιγής του πειθαρχικώς διωκομένου, την 

πραγματική και νομική πλάνη, η οποία μπορεί να οδηγεί σε άρση του καταλογισμού, 

στο τεκμήριο της αθωότητας του πειθαρχικώς διωκομένου, στην προστασία των 

δικαιολογημένων συμφερόντων του πειθαρχικώς διωκομένου ή της υπηρεσίας για τη 

διατύπωση δυσμενών κρίσεων. Επίσης η αρχή της αναλογικότητας εφαρμόζεται και 

στην επιβολή των πειθαρχικών ποινών, δηλ η Διοίκηση θα πρέπει να προβαίνει σε 

συνεκτίμηση  της βαρύτητας της παράβασης και της επιβαλλόμενης ποινής (Τάχου-

Συμεωνίδη 2007). 

Οι αρχές αυτές έχουν σκοπό την κατοχύρωση μια σειράς εγγυήσεων και προστασίας για 

τον υπάλληλο, αλλά και για την υπηρεσία. Η προσέγγιση του Πειθαρχικού Δικαίου στο 

Ποινικό Δίκαιο, στηρίζεται στο δόγμα που διέπει όλο το Ποινικό Δίκαιο, ότι η ποινή 

επιβάλλεται μόνο όταν είναι αναγκαία και αποτελεί το ultimum refugium (ύστατο 

καταφύγιο) κατά Ν. Κ. Ανδρουλάκη (2000).  
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Επίσης μεγάλη σημασία για την ασφάλεια δικαίου, έχει η αρχή της μη  δίωξης για 

δεύτερη φορά του ίδιου πειθαρχικού παραπτώματος, όπως κατοχυρώνεται ρητά στο 

άρθρο 123 παρ 3 του Υ.Κ.:. «Δεν επιτρέπεται παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο 

μετά την έκδοση οριστικής απόφασης για το ίδιο παράπτωμα από οποιοδήποτε 

πειθαρχικό όργανο». Η διάταξη αυτή υπήρχε και στον ν. 2683/99 (άρθρο 111 παρ 1) με 

την εξής διατύπωση: «Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται μια μόνο 

πειθαρχική ποινή. Σε κάθε υπάλληλο με την ίδια πειθαρχική απόφαση επιβάλλεται μια 

μόνο ποινή» βλ σχετικά και ΣτΕ 2470/2011  (Πανταζής σελ. 172). 

 

2.2 Η μεγάλη διαφορά  Ποινικού  -  Πειθαρχικού Δικαίου 

Στο Ποινικό Δίκαιο ισχύει η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege, που σημαίνει 

ότι δεν υπάρχει ποινικό αδίκημα εάν δεν προβλέπεται ρητά και με σαφή τρόπο στο 

νόμο τόσο το ποινικό αδίκημα όσο και η επαπειλούμενη ποινή.  Η αρχή για τα ποινικά 

εγκλήματα κατοχυρώνεται και στο Σύνταγμα  (άρθρο 7 παρ.1α : «Έγκλημα δεν υπάρχει 

ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και 

να ορίζει τα στοιχεία της». 

Η αρχή όμως αυτή δεν ισχύει  στα πειθαρχικά παραπτώματα, όπως προκύπτει τόσο από 

τη νομολογία, όσο και από τη νομοθεσία, δεδομένης της δυσκολίας προσδιορισμού του 

κάθε πειθαρχικού παραπτώματος. Σημειώνεται ότι στον παλαιότερο Υ.Κ. (Π.Δ. 

611/1977), στην απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων υπήρχε και η λέξη 

«ιδίως».  Δικαιολογητική βάση σε αυτή την αντιμετώπιση, αποτελεί το γεγονός ότι  δεν 

μπορεί να υπάρξει απόλυτος καθορισμός της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ούτε 

ρητή αντιστοιχία πράξης – ποινής, διότι το συμφέρον της υπηρεσίας απαιτεί να 

χαρακτηρίζεται νομίμως ως πειθαρχικό παράπτωμα, η συμπεριφορά που γίνεται σε 

βάρος της υπηρεσίας ακόμα και αν αυτή δεν έχει ρητά προβλεφθεί από τον κοινό 

νομοθέτη (Kατσανέβας, 2012). Η  έννοια του υπαλληλικού καθήκοντος προσδιορίζεται 

κατά τρόπο ιδιαίτερα ευρύ και ουσιαστικά ορίζονται ενδεικτικά τα παραπτώματα ή 

έστω η έννοια τους, ενώ δεν υπάρχει ρητή αντιστοιχία ποινής και παραπτώματος. Η 

νομολογία του ΣτΕ, δέχεται ότι η ανωτέρω αρχή δεν ισχύει στο Πειθαρχικό Δίκαιο, 

διότι το πειθαρχικό παράπτωμα σχετίζεται κατά τη φύση του με το υπαλληλικό 

καθήκον αλλά και το συμφέρον της δημόσιας υπηρεσίας, τα οποία καθιστούν ανέφικτα 

τουλάχιστον μια περιοριστική περιγραφή της πειθαρχικής συμπεριφοράς. Αποτέλεσμα 

των ανωτέρω, είναι η δυνατότητα θέσπισης διατάξεων που προβλέπουν νέα πειθαρχικά 
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παραπτώματα ή αυστηροποίηση των ήδη υπαρχόντων ποινών με αναδρομική ισχύ, 

γεγονός που πλήττει την ασφάλεια Δικαίου η οποία απορρέει από την Αρχή του 

Κράτους Δικαίου. 

Στο Ποινικό Δίκαιο κάθε αδίκημα επισύρει συγκεκριμένη ποινή, ενώ στο Πειθαρχικό 

Δίκαιο δεν προβλέπεται αντιστοιχία αδικήματος και ποινής, με αποτέλεσμα τη 

διακριτική ευχέρεια του πειθαρχικού οργάνου να επιλέξει την ποινή που θα επιβάλλει. 

Πλην ελάχιστων εξαιρέσεων που αφορούν τα παραπτώματα που επισύρουν την ποινή 

της οριστικής παύσης, δεν εμποδίζεται ο νομοθέτης να θεσπίσει και με αναδρομική 

ισχύ πειθαρχικές ποινές, πράγμα που δεν ισχύει στο Ποινικό Δίκαιο Βλ. ΣτΕ 523/1931, 

ΣτΕ 278/1932, ΣτΕ 645/1935, ΣτΕ 1007/1936, ΣτΕ 387/1938, ΣτΕ 2322/1983 .  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στην πορεία του Πειθαρχικού Δικαίου και 

συγκεκριμένα στον Ν. 4057/2012 τίθεται  περίγραμμα ποινών σε αρκετά παραπτώματα 

τόσο για την κατώτατη  όσο και για την ανώτατη ποινή. (Βλ. κατωτέρω σχετικό πίνακα 

4.3). 

Με την απόφαση του ΣτΕ  116/2004, κρίθηκε ότι η θεμελιώδης αρχή “nullum crimen, 

nulla poena sine lege”, δεν εφαρμόζεται στα πειθαρχικά αδικήματα των υπαλλήλων του 

Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθότι το πειθαρχικό 

αδίκημα, συνδεόμενο αμέσως ή εμμέσως, αφενός μεν με το υπαλληλικό καθήκον ή το 

καθήκον του πανεπιστημιακού λειτουργού, δηλαδή με την εν γένει διαγωγή που πρέπει 

να τηρεί ο  υπάλληλος ή ο πανεπιστημιακός λειτουργός εντός ή εκτός της υπηρεσίας ή 

του Πανεπιστημίου, αντιστοίχως, αφετέρου δε με το κύρος και τη λειτουργία της 

δημόσιας υπηρεσίας ή του Πανεπιστημίου ως Ν.ΠΔ.Δ., δεν είναι δυνατόν να 

προσδιοριστεί επακριβώς. Διότι η συμπεριφορά του υπαλλήλου ή του πανεπιστημιακού 

λειτουργού, αντιστοίχως, και βλαπτική για τη δημόσια υπηρεσία ή το Πανεπιστήμιο, 

είναι δυνατόν να εκδηλωθεί με πολλές και ποικίλες μορφές, τις οποίες δεν είναι δυνατό 

να προβλέψει εκ των προτέρων ο νομοθέτης (Μαργαρώνη, 2016). 

 

2.3 Εξάρτηση πειθαρχικής διαδικασίας από την ποινική δίκη 

Η έναρξη ποινικής διαδικασίας, όταν δηλ. το πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί 

συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, δεν αναστέλλει την πρόοδο της πειθαρχικής 

διαδικασίας. Στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει ο εξής αντίλογος: Το πειθαρχικό 

παράπτωμα, τιμωρούμενο και ως ποινική παράβαση, ενδιαφέρει σε έντονο βαθμό την 

Πολιτεία, συνεπώς εξεταζόμενο από τα αρμόδια κατά το Σύνταγμα 
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Όργανα(Δικαστήρια) αναλύεται – διακριβώνεται πληρέστερα και αποφεύγεται η 

εμφιλοχώρηση λαθών, παρερμηνειών κ.λπ. Άλλωστε η ποινική απόφαση δεν αποτελεί 

πρόκριμα για την πειθαρχική που θα ακολουθήσει. Όμως αποτελεί ένα καλό 

προηγούμενο, που τελικά οδηγεί στη δικαιότερη, όχι βέβαια και ταχύτερη, 

αντιμετώπιση του ελεγχομένου .  

Αναστολή εξέλιξης της πειθαρχικής διαδικασίας επιτρέπεται, μόνο για χρονικό 

διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος και υπό τη συνδρομή ειδικών προϋποθέσεων. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη 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 μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Κατ’ εξαίρεση, 

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 2007) 

Τα αποτελέσματα της ποινικής διαδικασίας έχουν μεγάλη σημασία για την πειθαρχική 

διαδικασία όταν υπάρχει διαφορετική κρίση από τα Πειθαρχικά Συμβούλια και τα 

ποινικά Δικαστήρια. Έτσι σε περίπτωση που εκδοθεί πειθαρχική απόφαση, με την 

οποία απαλλάσσεται ο υπάλληλος ή επιβάλλεται ποινή κατώτερη από την οριστική 

παύση και εκ των υστέρων εκδοθεί αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση ποινικού 

δικαστηρίου,  με την οποία διαπιστώνονται πραγματικά περιστατικά που συνιστούν την 

αντικειμενική υπόσταση του παραπτώματος «πράξεις με τις οποίες εκδηλώνεται 

άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη 

Δημοκρατία» (άρθρο 107 1α),  η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται και μπορεί 

να επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη από αυτήν που είχε επιβληθεί. Γενικά, αν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική ποινική απόφαση, κατά την επανάληψη της πειθαρχικής 

διαδικασίας, μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή ανώτερη από αυτήν που είχε 

επιβληθεί. Εδώ πρέπει να σημειωθεί  ότι, με την ανωτέρω πρακτική συντελείται μια 

«μείωση» της αξίας του πειθαρχικού  ελέγχου, που τρόπον τινά, συμμορφώνεται εκ των 
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υστέρων με την οδηγία που προκύπτει από την ποινική απόφαση. Αυτό θα αποτρεπόταν 

σε περίπτωση αναστολής της έκδοσης πειθαρχικής απόφασης. 

Αντίθετα, αν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αμετάκλητο 

απαλλακτικό βούλευμα για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία τιμωρήθηκε 

πειθαρχικά ο υπάλληλος, μπορεί με νέα πειθαρχική δίκη, να επιβληθεί ελαφρότερη 

ποινή ή να απαλλαγεί ο υπάλληλος. Με τον τρόπο αυτό, συντελείται παράβαση της 

αρχής του άρθρου 123 παρ 3 του Υ.Κ., διότι σημαίνει παραπομπή για δεύτερη φορά για 

το ίδιο παράπτωμα, το οποίο σημαίνει αδικαιολόγητη μείωση του κύρους του 

πειθαρχικού οργάνου.  Δηλαδή, η νέα δίκη λειτουργεί σαν έφεση, χωρίς όμως τα 

εχέγγυα αυτής.   Στην περίπτωση δε, που 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.  

Σε κάθε περίπτωση, το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση, που περιέχεται σε 

αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου, μόνο όμως ως προς την ύπαρξη ή την 

ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών, δηλαδή μόνο ως προς το πραγματικό μέρος 

της υπόθεσης και όχι για το χαρακτηρισμό τους, στον οποίο ελεύθερα μπορεί να προβεί 

ο πειθαρχικό δικαστής.  Για το λόγο αυτό, εάν αρθεί το ποινικώς κολάσιμο ή δοθεί 

Χάρις, δεν αίρεται και το πειθαρχικώς κολάσιμο της πράξης.  

Έτσι σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 4334/2014 (Πανταζής, 2015) «σύμφωνα με το 

άρθρο 109 παρ 2δ του Υ.Κ. η χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπής ή ανάξια για υπάλληλο 

διαγωγή εκτός υπηρεσίας, μπορεί να επισύρει ακόμα και την πειθαρχική ποινή της 

οριστικής παύσης. Και τούτο προκειμένου να διαφυλαχθούν τόσο η καλή λειτουργία, 

όσο και το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας, από υπαλλήλους που, όπως προκύπτει από 

συγκεκριμένες πράξεις που τέλεσαν εκτός υπηρεσίας, δεν διαθέτουν το απαιτούμενο 

για υπάλληλο ήθος ή άλλα απαιτούμενα προσόντα. Συνεπώς στην περίπτωση που 

τέτοια συμπεριφορά υπαλλήλου μπορεί να χαρακτηρισθεί ταυτόχρονα και ποινικό 

αδίκημα, η άσκηση και παύση της ποινικής δίωξης δεν εμποδίζουν κατ’ αρχήν την 

έναρξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας.  Στην προκείμενη 

περίπτωση, νομίμως, από την  άποψη αυτή, τα πειθαρχικά όργανα επιλήφθηκαν της 

υπόθεσης και ολοκλήρωσαν την πειθαρχική διαδικασία, με την επιβολή της 
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πειθαρχικής ποινής, παρά την προαναφερθείσα παύση  της ποινικής δίωξης σε βάρος 

του προσφεύγοντος». 

Την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει 

ο Υπουργός ή για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Ν.Π.Δ.Δ. ή ο Υπουργός που το εποπτεύει ή ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης ή ο Περιφερειάρχης. Η επανάληψη της διαδικασίας στοχεύει στο να 

συνεκτιμηθούν από το πειθαρχικό όργανο τα νεότερα πραγματικά περιστατικά που 

προέκυψαν από την ποινική δίκη. 

 

2.4 Νομολογία  του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

2.4.1 Η αρχή «ne bis in idem» 

Η αρχή ne bis in idem δηλ. «κανείς δεν διώκεται, ούτε τιμωρείται ποινικά δύο φορές 

για το ίδιο αδίκημα» είναι θεμελιώδης για το Ποινικό Δίκαιο, κατοχυρώνεται ρητώς στο 

αρ. 4 παρ. 1 του 7ου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου Ε.Σ.Δ.Α., στο αρ. 14 παρ. 7 του 

Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα και, πλέον, στο άρθρο 

50 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Σύμφωνα δε με αυτή, δεν επιτρέπεται η ποινική δίωξη ή καταδίκη ατόμου για μια 

παράβαση για την οποία έχει ήδη αθωωθεί ή καταδικαστεί αμετάκλητα από δικαστήρια 

του ίδιου κράτους 

Το Ε.Δ.Δ.Α. ερμηνεύει διασταλτικά την έννοια της ποινής και της ποινικής 

διαδικασίας, με συνέπεια αυτή να καλύπτει και διοικητικές κυρώσεις. Σκοπός 

αυτής της  προσέγγισης ήταν να αποτρέψει την καταστρατήγηση της αρχής  με την 

επιβολή   ποινικών και διοικητικών κυρώσεων υπό  την προϋπόθεση βεβαίως ότι 

οι τελευταίες έχουν κατ’ ουσίαν ποινικό χαρακτήρα. (Πρεβεδούρου, 2015)  

Το  Ε.Δ.Δ.Α., προκειμένου να διαπιστώσει εάν μια κύρωση που χαρακτηρίζεται από το 

εθνικό δίκαιο ως διοικητική, κατ’ ουσίαν είναι ποινική, εφαρμόζει τρία κριτήρια, 

γνωστά και ως «κριτήρια Engel»:  α) το εάν η σχετική νομοθετική διάταξη ανήκει 

στην ύλη του εθνικού ποινικού δικαίου, β) τη φύση της παραβάσεως και γ) τη φύση και 

τον βαθμό σοβαρότητας της κύρωσης που κινδυνεύει να υποστεί ο ενδιαφερόμενος.  

Το Ε.Δ.Δ.Α. με πλείονες αποφάσεις του, έχει κρίνει ότι συνίσταται παραβίαση της 

αρχής Ne Bis In Idem  όταν υφίσταται ταυτότητα αδικημάτων, όταν πρόκειται για 

ταυτόσημα ή ουσιωδώς όμοια πραγματικά περιστατικά, στα οποία εμπλέκεται ο ίδιος 
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δράστης και τα οποία έχουν ενότητα τόπου και χρόνου, ανεξάρτητα από το νομικό τους 

χαρακτηρισμό. Ε.Δ.Δ.Α. απόφαση της 10.2.2009, Zolokouthine κατά Ρωσίας (Δεδούλη, 

2016) απόφαση Zolotoukhine κατά Ρωσίας του Ε.Δ.Δ.Α.:  Στην περίπτωση  αυτή το 

Ε.Δ.Δ.Α. απέρριψε το νομικό χαρακτηρισμό των δύο παραβάσεων στα εθνικά δίκαια 

(μια έννομη τάξη θα μπορούσε να ονομάσει μια κύρωση ως διοικητικού χαρακτήρα για 

να την αποκλείσει από την αρχή ne bis in idem) και στηρίχθηκε στην ταυτότητα των 

υλικών Πράξεων. Ο Zolokouthine καταδικάστηκε για ενέργειες μικρής απειθαρχίας σε 

διοικητική διαδικασία σε τρεις ημέρες κράτηση, η οποία εξομοιώνεται με ποινική 

διαδικασία. Αφού εκτέλεσε τη διοικητική ποινή και κατέστη αμετάκλητη η απόφαση, 

τότε κινήθηκαν και ποινικές διώξεις κατ’ αυτού, και τέθηκε υπό κράτηση.  Επειδή το 

Δικαστήριο θεωρεί ότι οι διαδικασίες που ξεκίνησαν κατά του πολίτη, σύμφωνα με τον 

Ποινικό Κώδικα αφορούν ουσιαστικά το ίδιο αδίκημα (τα ίδια γεγονότα) (idem) με 

αυτό για το οποίο ήδη καταδικάστηκε σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικών 

παραβάσεων/παραπτωμάτων,  κρίνει ότι υπάρχει παράβαση του αρ. 4 του 

Πρωτοκόλλου 7 της Ε.Σ.Δ.Α. (παρ. 120-122). Όσον αφορά το bis, το Ε.Δ.Δ.Α.  θεωρεί 

ότι το αρ. 4 του πρωτοκόλλου 7, δεν αφορά μόνο δύο διαδοχικές καταδίκες αλλά 

επεκτείνεται και στο δικαίωμα του πολίτη να μην διώκεται ή δικάζεται δεύτερη φορά 

για το ίδιο αδίκημα. 

Στον ισχύοντα, όπως και στον προγενέστερο Υ.Κ. (πδ 711/1977), προβλέπεται ότι 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. Σχετική η υπ’ αριθ. 62/2013 Δ. 

Εφ. Θεσσαλονίκης «όταν σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε 

αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα διαπιστώνεται ρητά, χωρίς αμφιβολίες, η ύπαρξη ή 

ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών, αυτά γίνονται δεκτά στην πειθαρχική δίκη όπως 

στην ποινική απόφαση ή στο αμετάκλητο βούλευμα. Η αυτή δέσμευση γεννάται και για 

το Συμβούλιο της Επικρατείας [Διοικητικό Εφετείο], όταν δικάζει επί προσφυγής κατά 

τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών, εφόσον η ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτών 

έχει διαπιστωθεί αμετακλήτως από ποινική απόφαση ή βούλευμα (βλ. ΣτΕ 1615/2012, 

2601/2010, 1312/2009 κ.ά.) ….Επειδή, η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και 

ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη κυρίως όμως από την ποινική δίκη (άρθρο 114 παρ. 1 

και 2 του Υπαλληλικού Κώδικα). Ο δε πειθαρχικός δικαστής, εφόσον το ποινικό 
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δικαστήριο δεν έχει δεχθεί ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών, μπορεί, 

εκτιμώντας ελεύθερα τα αποδεικτικά στοιχεία, να καταλογίσει στον πειθαρχικώς 

διωκόμενο πειθαρχικό παράπτωμα (ΣτΕ 2166/2011, 3825/1995 κ.ά.)». 

Το ΣτΕ εμμένει στην άποψη ότι 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 (Βλ. ΣτΕ 352/2013).   

 

2.4.2 Η αρχή «in dubio pro reo» 

Μια άλλη αρχή του ποινικού δικαίου, η οποία, σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., μπορεί να 

εφαρμοσθεί και σε διοικητικές κυρώσεις, όπως οι πειθαρχικές αποφάσεις, είναι η αρχή 

in dubio pro reo (εν αμφιβολία υπέρ του κατηγορουμένου).  

Μετά την απόφαση της 27-9-2007 του Ε.Δ.Δ.Α.  «Σταυρόπουλος κατά Ελλάδας» με 

την οποία το Δικαστήριο, έκρινε τελικά ότι υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της 

αθωότητας, διότι από το σκεπτικό των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων 

προκύπτει σαφώς ότι στηρίχθηκαν στην αθώωση του αιτούντος λόγω αμφιβολιών. 

Βάσει της ανωτέρω αρχής, δεν επιτρέπεται η διαφορετική αντιμετώπιση αθωωτικής 

ποινικής απόφασης, όταν αυτή λαμβάνεται λόγω αμφιβολιών, εφόσον τα πραγματικά 

περιστατικά είναι κοινά, και συνεπώς προσβάλλεται το τεκμήριο αθωότητας, καθώς τα 

δικαστήρια με τις αποφάσεις τους διατύπωσαν αμφιβολίες ως προς την ενοχή του 

αιτούντος. Κατ’ εφαρμογή της νομολογίας αυτής, το ΣτΕ δέχεται πλέον ότι οι 

αθωωτικές ποινικές αποφάσεις ακόμη και λόγω αμφιβολιών είναι δεσμευτικές για τον 

πειθαρχικό δικαστή,  εφόσον πρόκειται για τα ίδια πραγματικά περιστατικά .  

Χαρακτηριστική είναι η απόφαση ΣτΕ 1615/2012: « Επειδή, στο άρθρο 114 του 

ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α΄ 26) ορίζεται ότι « 1. Η πειθαρχική 

διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. 2. … 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. …....... επαναλαμβάνεται η 

πειθαρχική διαδικασία, αν μετά την έκδοση καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης … 

εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα 
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για την πράξη ή την παράλειψη, για την οποία διώχθηκε πειθαρχικά ο υπάλληλος . 5. … 

6. …. ».  Κατά την έννοια των ως άνω διατάξεων, όπως αυτές ερμηνεύονται υπό το φως 

του άρθρου 6 παρ. 2 της Σύμβασης της Ρώμης «για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

δ. 53/1974 (Α΄ 256) (βλ. απόφαση Ε.Δ.Δ.Α. της 27-9-2007, Βασίλειος Σταυρόπουλος 

κατά Ελλάδας, 35522/04), τόσο ο πειθαρχικός δικαστής, όσο και το Συμβούλιο της 

Επικρατείας, όταν δικάζει επί υπαλληλικής προσφυγής του άρθρου 103 παρ. 4 του 

Συντάγματος, δεσμεύονται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη αθωωτική 

απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ως προς την 

ύπαρξη ή ανυπαρξία των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την 

αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω 

κρίση εξήχθη μετά ή άνευ αμφιβολιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω πραγματικά 

περιστατικά -για τα οποία διώχθηκε ποινικώς, αλλά τελικώς αθωώθηκε, ο υπάλληλος 

και ως προς την ύπαρξη ή ανυπαρξία των οποίων εξέφερε κρίση το ποινικό δικαστήριο- 

ταυτίζονται πλήρως με εκείνα, τα οποία απετέλεσαν τη βάση της πειθαρχικής δίωξης 

(βλ. ΣΕ 2690/2008 7μ., 1670/2009, 116/2010, 2043/2011, πρβλ. ΣΕ 213/2005, 

1436/2008, 2709/2010 κ.α.) (Πανταζής, 2015). 

Επειδή, εξάλλου, το Συμβούλιο της Επικρατείας, δικάζον κατά τον νόμο και την ουσία, 

δύναται να προβεί ελευθέρως στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων που 

απεδόθησαν, ως πειθαρχικά παραπτώματα, στον υπάλληλο και στην υπαγωγή τους στον 

προσήκοντα κανόνα δικαίου, να εκφέρει δε ιδία ουσιαστική κρίση ως προς τη 

σοβαρότητα των εν λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενόψει και των συνθηκών υπό 

τις οποίες ετελέσθησαν, καθώς και ως προς την επιμέτρηση της πειθαρχικής ποινής, 

κατ’ εκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου της πειθαρχικής υποθέσεως (βλ. ΣΕ 

999/2010, πρβλ. 2712/1990, 2664/2003 κ.α.)….. Πλην όμως η αθώωση του 

προσφεύγοντος δεν στηρίζεται, στην προκειμένη περίπτωση, σε κρίση του ποινικού 

δικαστηρίου, μετά ή άνευ αμφιβολιών, περί της ανυπαρξίας των πραγματικών 

περιστατικών, που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση των συγκεκριμένων 

ποινικών αδικημάτων αλλά σε αμφιβολία ως προς το αν ο προσφεύγων τέλεσε εν 

γνώσει του τις εν λόγω πράξεις, δηλαδή σε κρίση του ποινικού δικαστηρίου περί 

ελλείψεως δόλου στο πρόσωπο του προσφεύγοντος ως προς την τέλεση των πράξεων 

αυτών, η οποία κρίση, αδιαφόρως του αν εξήχθη μετά αμφιβολιών, δεσμεύει πάντως, το 



20 

 

παρόν Δικαστήριο κατά την εκδίκαση της υπό κρίση προσφυγής.» (ΣτΕ 2690/2008, 

213/2005, 1436/2008, 1670/2009, 116/2010, 2709/10, 2043/2011). 

Κατ εξαίρεση, σύμφωνα με το Ε.Δ.Δ.Α., το τεκμήριο αθωότητας δεν προσβάλλεται 

απαραίτητα εάν το πειθαρχικό όργανο καταλήξει σε διαφορετικό συμπέρασμα από την 

ετυμηγορία του ποινικού δικαστηρίου, εφόσον το πειθαρχικό όργανο αναζητά 

διαφορετικής φύσης ευθύνη, η οποία είναι δυνατόν να εκπορεύεται ταυτόχρονα από τα 

ίδια πραγματικά περιστατικά (Σισιλιάνος, 2013). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

3.1 Πειθαρχικά όργανα 

Τα Πειθαρχικά όργανα, δηλ τα όργανα που έχουν αρμοδιότητα να ασκήσουν 

πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους του Δημοσίου, ορίζονται  περιοριστικά στον 

Υ.Κ. ή στη σχετική με το φορέα νομοθεσία και είναι: Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι, το 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. για τους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου,  το πειθαρχικό 

συμβούλιο του οικείου φορέα, το πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας 

Διοίκησης, καθώς και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.  Πειθαρχικά όργανα 

επίσης, είναι το Διοικητικό Εφετείο και το Συμβούλιο της Επικρατείας, υπό την έννοια 

ότι έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στην πειθαρχική διαδικασία όπως πχ την 

τροποποίηση της πειθαρχικής ποινής.  

Οι πειθαρχικώς προϊστάμενοι είναι επίσης ορισμένοι στη νομοθεσία και είναι κυρίως ο 

Υπουργός, ο Γενικός και  Ειδικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης ή  

Γενικής Διεύθυνσης κ.λπ.   

 Για τον κάθε πειθαρχικώς προϊστάμενο ορίζονται εκ του νόμου οι ανώτατες και οι 

κατώτατες ποινές που μπορεί να επιβάλλει,  πλην των πειθαρχικών συμβουλίων τα 

οποία μπορεί να επιβάλουν οιαδήποτε πειθαρχική ποινή. 

Το κάθε πειθαρχικό όργανο όταν κρίνει ότι το πιθανώς τελεσθέν πειθαρχικό 

παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη από εκείνη της αρμοδιότητάς του, υποχρεούται να 

παραπέμψει στο αρμόδιο για την ανώτερη ποινή όργανο ή σε οποιονδήποτε ανώτερο 

αυτού πειθαρχικώς προϊστάμενο μέχρι και τον Υπουργό ή και το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., αν 

πρόκειται για υπάλληλο του νομικού προσώπου. Αν και ο Υπουργός ή το Δ.Σ. του 

Ν.ΠΔ.Δ. κρίνει ότι η προσήκουσα ποινή είναι ανώτερη και της δικής του αρμοδιότητας, 

παραπέμπει το θέμα στο πειθαρχικό συμβούλιο. Δεν απαιτείται δηλαδή να εξαντληθεί η 

πειθαρχική αρμοδιότητα όλων των προϊσταμένων (ΣτE 1669/2013). 

Σημειώνεται ότι  αρμόδια πειθαρχικά όργανα τόσο για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

όσο και για την εκδίκασή της υπόθεσης  είναι  πάντα τα πειθαρχικά όργανα  στα οποία 
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υπαγόταν ο υπάλληλος κατά το χρόνο που τελέσθηκε το πειθαρχικό παράπτωμα. ΣτΕ 

2855/14, 2730/1971, 3012/2011 (Πανταζής, 2015). 

3.2 Πειθαρχικά  Συμβούλια 

Μια από τις πλέον σημαντικές αλλαγές που έφερε ο Ν. 4057/2012, είναι ο διαχωρισμός 

της πειθαρχικής διαδικασίας από τα υπηρεσιακά συμβούλια και η δημιουργία νέων 

πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, στα οποία ανήκει πλέον η αρμοδιότητα της 

πειθαρχικής δίκης. Με τον τρόπο αυτό, όπως αποτυπώνεται και στην εισηγητική 

έκθεση του ανωτέρω νόμου, διασφαλίζεται η καλύτερη διερεύνηση των πειθαρχικών 

υποθέσεων καθώς τα πειθαρχικά συμβούλια δεν επιβαρύνονται και με θέματα 

υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων, αλλά εξειδικεύονται στις πειθαρχικές 

υποθέσεις, με αποτέλεσμα να παράγεται περισσότερο και ποιοτικότερο έργο σε 

συντομότερο χρονικό διάστημα.  

Με τον νόμο 4057/12, αποκλείστηκε κατ’ αρχήν η συμμετοχή αιρετών υπαλλήλων στα 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια και εξέλειπε η συμμετοχή, στο Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο,  δυο μονίμων υπαλλήλων, καθ’ υπόδειξη της ΑΔΕΔΥ. 

Τα νεοσυσταθέντα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια αποτελούνται από τρία μέλη 

με τους αναπληρωτές τους: α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου ή Εφέτης ή Πρόεδρος Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκης των Διοικητικών ή των 

Πολιτικών δικαστηρίων ή Αντεισαγγελέας Εφετών ή Εισαγγελέας ή Αντεισαγγελέας 

Πρωτοδικών, β) Ένα (1) μέλος, το οποίο είναι Πάρεδρος ή δικαστικός αντιπρόσωπος 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και γ) Ένα (1) μέλος, το οποίο είναι μόνιμος 

υπάλληλος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης, που δεν  υπάγεται στην αρμοδιότητα του 

οργάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβουλίου, δηλ υπηρετεί σε 

διαφορετικό Υπουργείο, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή Ν.Π.Δ.Δ.  

Τροχοπέδη στον επιδιωκόμενο σκοπό του Ν. 4057/2012, αποτελεί  το γεγονός ότι και 

μετά την ισχύ των διατάξεών του, με τις οποίες προβλέφθηκε για πρώτη φορά ο θεσμός 

των Πειθαρχικών Συμβουλίων, υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας.  

Μια από τις βασικές αιτίες της ανωτέρω καθυστέρησης,  αναδεικνύεται η χρονοβόρα 

και πολύπλοκη διαδικασία ορισμού και αντικατάστασης των μελών των Π.Σ.. Όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 146Β του Υ.Κ., «κατά μήνα» Δεκέμβριο εκδίδεται σχετική 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου, με την οποία ορίζονται τα μέλη των πειθαρχικών 
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συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους, για θητεία δύο (2) ετών,  που αρχίζει την 1η 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους: 

 Ο  Πρόεδρος του Π.Σ. υποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο, από τον Πρόεδρο του 

οικείου Δικαστηρίου ή από τον Προϊστάμενο της οικείας Εισαγγελίας. 

 Το δεύτερο μέλος υποδεικνύεται εγγράφως από τον Πρόεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους. 

 Το τρίτο μέλος, ο οποίος είναι Προϊστάμενος Διεύθυνσης και υπηρετεί στην 

έδρα του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση.  

Προκειμένου να διενεργηθεί η κλήρωση, πρέπει να αποσταλεί -τον Οκτώβριο κάθε 

άρτιου έτους- από κάθε Δημόσια Υπηρεσία, που έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά 

συμβούλια, συγκεκριμένη ονομαστική κατάσταση. Η ονομαστική κατάσταση αυτή 

περιλαμβάνει όλους τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, των οποίων ο 

υπολειπόμενος χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης είναι 

τουλάχιστον τρία έτη.  Βάσει της ανωτέρω κατάστασης, ο Πρόεδρος του 

Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου προβαίνει σε κλήρωση σε δημόσια 

συνεδρίαση ανά περιφερειακή ενότητα . 

 Επίσης για τα αιρετά μέλη του Π.Σ.,  αποστέλλεται από την αρμόδια Υπηρεσία 

το σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής εκλογών για την ανάδειξη των 

αιρετών εκπροσώπων των μονίμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.. 

Στην περίπτωση, που για οιονδήποτε λόγο παραιτηθεί μέλος του Π.Σ., για την 

αντικατάσταση του, πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια ως άνω διαδικασία. Αποτέλεσμα της 

ανωτέρω χρονοβόρας διαδικασίας, είναι να παρατηρούνται περιπτώσεις, κατά τις 

οποίες τα Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια να μη μπορούν να συνεδριάσουν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Επιβεβαιωτικό της ανωτέρω  καθυστέρησης είναι το με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 

/84/οικ.31079/2-12-2016 υπενθυμιστικό έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, σε συνέχεια του προηγούμενου υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69 /82/οικ. 

28008/31-10-2016, προς όλους του αρμόδιους φορείς, με σκοπό αυτοί να αποστείλουν 

τα σχετικά στοιχεία στο Β/θμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.  

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργεί σε τρία 

τμήματα και αποτελείται από: 
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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 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 οι οποίοι είναι εν ενεργεία Προϊστάμενοι 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. 

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 και 

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. 

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. 

Σύμφωνα με τον  Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107Α) παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ 11,  κάθε πράξη με 

την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη καθώς και κάθε πειθαρχική απόφαση 

κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 

Από στοιχεία του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., παρατίθενται ενδεικτικά πίνακες, όσον αφορά στον 

αριθμό των υπηρεσιακών Συμβουλίων που λειτουργούσαν στο Δημόσιο καθώς και στον 

αριθμό των  αποφάσεων τους, πριν και μετά την εφαρμογή του Ν. 4057/2012: 
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Πίνακας 1 Συνολικά στοιχεία Υπηρεσιακών Συμβουλίων που λειτουργούσαν και 

ως Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια, προ του νόμου 4057/2012 

Αριθμός Συμβουλίων Αριθμός Αποφάσεων 

228 1.120 

Πηγή : Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

 

Πίνακας 2 Συνολικά στοιχεία Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και 

αποφάσεων 

Έτος  Αριθμός Συμβουλίων Αριθμός Αποφάσεων 

2013 75 1.207 

2014 84 1.500 

2015 84 675 

Πηγή : Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

Από τους ανωτέρω πίνακες σαφώς προκύπτει, ότι μετά την εφαρμογή του Ν. 4057/12, 

παρότι  ο αριθμός των Πειθαρχικών Συμβουλίων μειώθηκε αισθητά (περίπου στο 1/3), 

ο αριθμός των αποφάσεων παρουσίασε αυξητική τάση τα έτη 2013 και 2014.  

 

 

Παρατίθενται πίνακες με στοιχεία για τον αριθμό των αποφάσεων από τα Πρωτοβάθμια 

Πειθαρχικά Συμβούλια αλλά και το Δευτεροβάθμιο Π.Σ. για τα έτη 2013, 2014 και 

2015. 
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Διάγραμμα 1 Συγκριτικά στοιχεία από ΠΠΣ 2013-2015 

Συγκριτικά στοιχεία για τον αριθμό των αποφάσεων από τα 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια τα έτη 2013, 2014 και 2015 

 

 

Πηγή : Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

Διάγραμμα 2 Συγκριτικά στοιχεία από ΔΠΣ 2013-2015 

         

Πηγή : Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 
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Με την εφαρμογή του ισχύοντος νόμου 4325/2015, α) επανήλθαν στη σύνθεση του 

Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου οι δυο αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζομένων 

και β) επανήλθαν στη σύνθεση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου οι δύο 

(2) εκπρόσωποι της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ή αντίστοιχα δύο (2) εκπρόσωποι της Π.Ο.Ε.−Ο.Τ.Α. 

Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει σε δεύτερο βαθμό τις αποφάσεις των 

Πρωτοβαθμίων Πειθαρχικών Συμβουλίων κατόπιν σχετική ένστασης, κατά νόμω και 

ουσία, δηλ εξετάζει και τους τυπικούς λόγους αλλά και την ουσία της υπόθεσης από 

την αρχή. Επίσης εκδικάζει κατ’ εξαίρεση σε πρώτο και τελευταίο βαθμό στις 

περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται, ήτοι για τους  ανωτάτους υπαλλήλους του 

Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. Στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο συμμετέχουν, 

ένας Αντιπρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,  ως Πρόεδρος, καθώς και 

Σύμβουλοι του Ν.Σ.Κ.    

Λειτουργεί σε τρία τμήματα, και οι εκπρόσωποι του ΝΣΚ είναι πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης. Αντίθετα, για τα αντίστοιχα μέλη των Πρωτοβάθμιων 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, δεν έχει γίνει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, με 

αποτέλεσμα, λόγω του φόρτου εργασίας  των, να μη συνεδριάζουν συχνά τα 

Πρωτοβάθμια Πειθαρχικά Συμβούλια. 

 

3.3 Στάδια πειθαρχικής διαδικασίας 

Η πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου αρχίζει πάντα, είτε με την επίδοση της κλήσης του 

υπαλλήλου σε απολογία από το μονομελές πειθαρχικό όργανο, είτε με την παραπομπή 

του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η κλήση σε απολογία είναι υποχρεωτική, είτε από τον 

πειθαρχικώς προϊστάμενο, είτε από το πειθαρχικό συμβούλιο. Ενδεικτικά βλ ΣτΕ 

1352/02 και  ΣτΕ  1675/2008: η κλήση του διωκομένου προς απολογία αποτελεί 

ουσιώδη τύπο της πειθαρχικής διαδικασίας, η παράλειψη του οποίου συνεπάγεται, κατ’ 

αρχήν, ακυρότητα της πειθαρχικής διαδικασίας, εκτός αν ο πειθαρχικώς διωκόμενος 

υπάλληλος παραστεί ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου και απολογηθεί χωρίς 

σχετική επιφύλαξη ή αν υποβάλει έγγραφη ανεπιφύλακτη απολογία στο συμβούλιο 

(ΣτΕ 3192/2003, 2714/1994, 1337/1991 κ.α.). 

Ο μόνος αρμόδιος να εκκινήσει την πειθαρχική διαδικασία, είναι ο άμεσος πειθαρχικώς 

Προϊστάμενος του υπαλλήλου ή ο Υπουργός. Ο πειθαρχικώς προϊστάμενος 

υποχρεούται να καταλήξει: είτε σε επαρκώς αιτιολογημένη απαλλαγή του υπαλλήλου, 
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είτε σε επιβολή ποινής εντός των αρμοδιοτήτων του, είτε σε παραπομπή του στο 

πειθαρχικό  συμβούλιο.  

Στην περίπτωση παραπομπής στο Πειθαρχικό Συμβούλιο, συντάσσεται παραπεμπτήριο 

έγγραφο, στο οποίο  πρέπει να προσδιορίζονται πάντα και με πλήρη σαφήνεια για τον 

τόπο και χρόνο τα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν το πειθαρχικό παράπτωμα 

καθώς και ο υπάλληλος που διώκεται. Ο νομικός χαρακτηρισμός του παραπτώματος 

δεν απαιτείται.  

Το ανωτέρω παραπεμπτήριο έγγραφο,  το οποίο δεν ανακαλείται,  κοινοποιείται και στο 

διωκόμενο. Αν αυτό δεν κοινοποιηθεί, καθίσταται άκυρη όλη η πειθαρχική διαδικασία 

και εν τέλει και η τυχόν επιβολή πειθαρχικής ποινής. Ενδεικτικά βλ ΣτΕ 1624/2000  και 

ΣΤΕ 3192/2003 «δεν επιτρέπεται να προβούν σε πειθαρχικό κολασμό υπαλλήλου χωρίς 

την έκδοση και αποστολή σε αυτόν του παραπεμπτηρίου εγγράφου ή για αδίκημα το 

οποίο δεν περιλαμβάνεται στο παραπεμπτήριο έγγραφο». Επομένως, αν κατά την 

πορεία της πειθαρχικής διαδικασίας προκύψουν στοιχεία για τη διάπραξη και άλλων 

πειθαρχικών αδικημάτων από τον διωκόμενο υπάλληλο, πέραν των αναφερομένων στο 

παραπεμπτήριο έγγραφο, είναι απαραίτητο και ως προς τα τελευταία αυτά αδικήματα, 

αν ο υπάλληλος τιμωρήθηκε τελικώς για αυτά, να έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία 

άσκησης πειθαρχικής δίωξης με την έκδοση συμπληρωματικού παραπεμπτηρίου 

εγγράφου από το αρμόδιο όργανο . 

Πριν την απολογία του ο διωκόμενος υπάλληλος έχει δικαίωμα να λάβει γνώση του 

φακέλου καθώς και προθεσμία προκειμένου να υποβάλλει στοιχεία. 

Μετά την υποβολή της έγγραφης απολογίας ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας, 

ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου προσδιορίζει με πράξη του την ημέρα κατά 

την οποία θα συζητηθεί η υπόθεση. Η πράξη κοινοποιείται στον διωκόμενο, ο οποίος 

έχει  δικαίωμα να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια ή μετά πληρεξουσίου 

δικηγόρου. Η πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει με 

την έκδοση οριστικής και αιτιολογημένης απόφασης.  

Η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο μηνών από την παραπομπή εκτός 

αν απαιτείται η διεξαγωγή ανάκρισης, οπότε ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων μηνών, 

ενώ όταν εκδικάζεται από μονομελές όργανο  ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δύο 

μηνών από την κλήση σε απολογία. 

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, διεξάγεται υποχρεωτικά 

πειθαρχική ανάκριση.  Κατ’ εξαίρεση η πειθαρχική ανάκριση δεν είναι υποχρεωτική: α) 
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όταν τα πραγματικά περιστατικά του παραπτώματος προκύπτουν από το φάκελο κατά 

τρόπο αναμφισβήτητο, β) όταν ο υπάλληλος ομολογεί 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 Ε.Δ.Ε. ή άλλη ένορκη εξέταση κατά την οποία διαπιστώθηκε διάπραξη 

πειθαρχικού παραπτώματος από συγκεκριμένο υπάλληλο και στ) όταν η διάπραξη 

πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση δικαστικού οργάνου ή άλλου 

ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης. Ανακριτικές πράξεις είναι: η αυτοψία, η εξέταση 

μαρτύρων, η πραγματογνωμοσύνη και η εξέταση του διωκομένου. Βέβαια, de lege 

ferenda (κατά το ορθόν ή θετέον Δίκαιον), είναι προτιμότερο η «ανακριτική» 

διαδικασία να γίνεται πριν από την εισαγωγή της υποθέσεως στο Πειθαρχικό 

Συμβούλιο, οπότε  έχει  γίνει η σχετική έρευνα  για τη διάπραξη ή μη του 

παραπτώματος,  ο χαρακτηρισμός αυτού κ.λπ.. 

Και η πειθαρχική ανάκριση έχει ορισμένο χρόνο περάτωσης. Συγκεκριμένα, αυτή θα 

πρέπει να περατωθεί μέσα σε ένα μήνα, από την ημέρα  που το Πειθαρχικό Συμβούλιο 

θα ορίσει και θα κοινοποιήσει τη σχετική απόφαση του στον ορισθέντα να διενεργήσει 

την ανάκριση υπάλληλο. Η προθεσμία του ενός μηνός, μπορεί να παραταθεί για άλλον 

ένα μήνα. 

Οι πειθαρχικές αποφάσεις υπόκεινται σε ένσταση. Αν μεν εκδόθηκαν από τον 

Πειθαρχικώς Προϊστάμενο, υπόκεινται σε ένσταση ενώπιον του Πρωτοβάθμιου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, αν εκδόθηκαν από πειθαρχικά συμβούλια υπόκεινται σε 

ένσταση ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Οι ποινές, που 

επιβάλλουν οριστική παύση ή υποβιβασμό, κατ εξαίρεση δεν υπόκεινται σε ένσταση 

αλλά σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3032/2009 απόφαση του ΣτΕ, το ασκηθέν ένδικο βοήθημα, 

καθ’ ο μέρος στρέφεται κατά της αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την 

οποία επεβλήθη η ποινή της οριστικής παύσεως,  έχει τον χαρακτήρα προσφυγής 

ουσίας, αρμόδιο για την εκδίκαση της οποίας είναι το ΣτΕ, ενώ καθ’ ο μέρος στρέφεται 

κατά της πράξεως με την οποία τέθηκε σε αργία, έχει τον χαρακτήρα αιτήσεως 

ακυρώσεως, αρμόδιο για την εκδίκαση της οποίας είναι το Διοικητικό Εφετείο. Λόγω 



30 

 

όμως του παρακολουθηματικού χαρακτήρα της δεύτερης πράξης, το ΣτΕ δικάζει και 

την αίτηση ακύρωσης. 

Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σε αυτήν την περίπτωση δικάζει κατά τον νόμο και την 

ουσία, κρίνοντας εκ νέου το φάκελο της υπόθεσης (δηλ. τα νομικά και πραγματικά 

στοιχεία), δύναται να προβεί ελευθέρως στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων 

που απεδόθησαν, ως πειθαρχικά παραπτώματα, στον υπάλληλο και στην υπαγωγή τους 

στον προσήκοντα κανόνα δικαίου, να εκφέρει δική του ουσιαστική κρίση ως προς τη 

σοβαρότητα των εν λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενόψει και των συνθηκών υπό 

τις οποίες τελέσθηκαν, καθώς και ως προς την επιμέτρηση ή τροποποίηση της 

πειθαρχικής ποινής, κατ’ εκτίμηση όλων των στοιχείων του φακέλου της πειθαρχικής 

υποθέσεως καθώς και να απαλλάξει τον υπάλληλο αν κρίνει ότι δεν υπάρχει πειθαρχικό 

παράπτωμα. (βλ. ΣΕ 999/2010, πρβλ. 2712/1990, 2664/2003, 1849/1980). 

Το άρθρο 142 του Υ.Κ. προβλέπει: «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. Στις δύο αυτές περιπτώσεις, το αρμόδιο διοικητικό εφετείο μπορεί, 

ύστερα από αίτηση του προσφεύγοντος, 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. 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». Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου, ο νομοθέτης, προφανώς με 

σκοπό να μη διαιωνίζονται εκκρεμότητες που αφορούν την υπηρεσιακή κατάσταση 

υπαλλήλου, το κύρος της Υπηρεσίας αλλά και το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 

κάποιες φορές, θέτει ως προϋπόθεση για τη συνέχιση της αναστολής να συζητηθεί η 

προσφυγή από το Δικαστήριο μέσα σε οκτώ μήνες. (Στον προϊσχύοντα νόμο,  η 

προθεσμία συζήτησης της προσφυγής, προκειμένου να ισχύει  η αναστολή ήταν έξι (6) 

μήνες). Η ρύθμιση αυτή δείχνει ιδιαίτερα αυστηρή, αν αναλογισθεί κανείς το φόρτο 

εργασίας των Δικαστηρίων, για τον οποίο όμως δεν ευθύνεται ο υπάλληλος.  
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Το ΣτΕ σε απόφαση Ολομελείας 3369/2015, κατόπιν διαφωνιών σε απόφαση Τμήματος 

-όπου η μειοψηφία διατύπωσε την άποψη ότι η προθεσμία αυτή πρέπει να είναι εύλογη, 

ώστε να διασφαλίζεται η παροχή αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας στον 

προσφεύγοντα και ότι η προθεσμία αυτή ως υπέρμετρα σύντομη συνιστά δυσανάλογο 

περιορισμό του συνταγματικού δικαιώματος του προσφεύγοντος για αποτελεσματική 

δικαστική προστασία-  αποφάσισε ότι «ο κοινός νομοθέτης δεν έχει εκ του 

Συντάγματος υποχρέωση αναβολής εκτελέσεως της πειθαρχικής αποφάσεως αλλά είναι 

ελεύθερος να θεσπίσει ή μη, μια τέτοια αναβολή καθώς και να ορίσει ελεύθερα τον 

χρόνο της τυχόν εκτελέσεως της οριστικής παύσεως του υπαλλήλου, ο οποίος, πάντως, 

έχει την δυνατότητα να ζητήσει προσωρινή δικαστική προστασία από το Συμβούλιο της 

Επικρατείας κατά της πράξεως, με την οποία απολύεται από την υπηρεσία σύμφωνα με 

τις πάγιες δικονομικές διατάξεις .. ».  Δηλαδή, σύμφωνα με το ΣτΕ, δεν αντίκειται στο 

Σύνταγμα,  το άρθρο του Υ.Κ., που προβλέπει ότι παύει να ισχύει η αναστολή 

εκτέλεσης της ποινής της οριστικής παύσεως ή του υποβιβασμού, στην περίπτωση που  

η προσφυγή (ενώπιον του ΣτΕ) δεν εκδικασθεί εντός έξι μηνών από την άσκησή της. 

 

3.4 Παραγραφή - διακοπή παραγραφής 

Με την έννοια παραγραφή, εννοούμε το θεσμό σύμφωνα με τον οποίο, μετά την 

παρέλευση ορισμένου χρόνου, το πειθαρχικό όργανο δεν έχει πλέον την αρμοδιότητα 

να ερευνήσει την ουσία της υπόθεσης, άρα δεν είναι δυνατή η πειθαρχική δίωξη 

υπαλλήλου που διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα, ούτε και η επιβολή πειθαρχικής 

ποινής. 

Ο χρόνος παραγραφής καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνει ο νομοθέτης σε 

κάθε πειθαρχικό παράπτωμα.  

Στο προϊσχύον Πειθαρχικό Δίκαιο, η γενική παραγραφή των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων ήταν δύο έτη και για συγκεκριμένα παραπτώματα ήταν πέντε έτη, ενώ 

με το ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο (άρθρο 112 του ισχύοντος Υ.Κ.) ο χρόνος παραγραφής 

αυξήθηκε αντίστοιχα σε πέντε και επτά έτη. Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία έναρξης 

της παραγραφής όλων των πειθαρχικών παραπτωμάτων ορίζεται η ημερομηνία τέλεσης 

αυτών, ενώ για το παράπτωμα 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, η παραγραφή αρχίζει από την ημερομηνία που ο 

αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος έλαβε γνώση της τέλεσης της πράξης.    
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Η παραγραφή διακόπτεται με την κλήση σε απολογία ή την παραπομπή στο πειθαρχικό 

Συμβούλιο. Σε περίπτωση όμως που το παράπτωμα αποτελεί και ποινικό αδίκημα, η 

παραγραφή διακόπτεται με την  άσκηση ποινικής δίωξης, καθώς το πειθαρχικό 

παράπτωμα δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί και το σχετικό ποινικό αδίκημα. 

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.  

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ 3. «Όταν έχει γίνει διακοπή της παραγραφής με 

την κλήση σε απολογία ή την παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο, τότε ο συνολικός 

χρόνος παραγραφής ως την έκδοση της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης δεν 

μπορεί να υπερβεί τα επτά έτη και προκειμένου για τα παραπτώματα με επταετή 

παραγραφή, ο συνολικός χρόνος παραγραφής δε μπορεί να υπερβεί τα δέκα έτη». Αυτό 

υπαγορεύεται και από την λογική της ασφάλειας Δικαίου, υπό την έννοια ότι με το 

επιβαλλόμενο χρονικό όριο, ούτε η Διοίκηση μπορεί να κωλυσιεργεί για την έκδοση 

της σχετικής απόφασης, ούτε ο υπάλληλος μπορεί να είναι όμηρος μιας πειθαρχικής 

διαδικασίας που δε λήγει σε ορισμένο βάθος χρόνου. 

Στο άρθρο 145 του Υ.Κ. «Διαγραφή πειθαρχικών ποινών» προβλέπεται η αυτοδίκαιη 

διαγραφή των ποινών εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και 

του υποβιβασμού. Συγκεκριμένα η ποινή της επίπληξης διαγράφεται τρία έτη μετά από 

την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής, του προστίμου μετά από οκτώ έτη και οι λοιπές 

ποινές, μετά δέκα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ο 

υπάλληλος δεν τιμωρήθηκε με άλλη ποινή. Με τη διαγραφή της ποινής, αφαιρείται η 

υπόθεση από το προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου και δεν επιτρέπεται εφεξής να 

αποτελεί στοιχείο κρίσης του.  

 

3.5  Συνταξιοδότηση και πειθαρχική διαδικασία 

Ο νομοθέτης, προκειμένου να προλάβει την πιθανότητα κατά την οποία,  υπάλληλος 

που διέπραξε πειθαρχικό παράπτωμα, προσπαθώντας  να αποφύγει επιβολή ποινής,  

υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης, έχει νομοθετήσει τη σχετική διάταξη (άρθρο 148) 

ως εξής: Η αίτηση προς συνταξιοδότηση, θεωρείται ότι δεν έχει υποβληθεί αν κατά την 

υποβολή της εκκρεμεί πειθαρχική δίωξη ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου για 

παράπτωμα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης ή αν η πειθαρχική 
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δίωξη ασκηθεί μέσα σε δύο μήνες από την υποβολή της αίτησης παραίτησης και πριν 

την αποδοχή της. Αν ασκηθεί πειθαρχική δίωξη μετά την υποβολή αίτησης παραίτησης, 

και υπό την  προϋπόθεση ότι  η πειθαρχική υπόθεση δεν εκδικασθεί σε πρώτο βαθμό 

εντός έξι (6) μηνών, ο υπάλληλος δικαιούται να υποβάλει νέα αίτηση παραίτησης, την 

οποία η Υπηρεσία υποχρεούται να κάνει δεκτή. 

Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 113, όταν ο  υπάλληλος έχει απολέσει την υπαλληλική 

ιδιότητα με οποιονδήποτε τρόπο δεν διώκεται πειθαρχικώς, η πειθαρχική όμως 

διαδικασία η οποία τυχόν έχει αρχίσει, συνεχίζεται με εξαίρεση την περίπτωση του 

θανάτου.  

Κατά το προϊσχύον Πειθαρχικό Δίκαιο, η πειθαρχική ποινή που επιβαλλόταν σε 

υπάλληλο μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης παρέμενε ανεκτέλεστη. Με τον Ν. 

4057/2012 προβλέφθηκε  ειδική ρύθμιση για την περίπτωση συνέχισης της πειθαρχικής 

διαδικασίας μετά τη λύση της υπαλληλικής σχέσης. Έτσι προβλέπεται ότι το πειθαρχικό 

συμβούλιο μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε ποινή, η οποία αν είναι ανώτερη του 

προστίμου, μετατρέπεται σε ποινή προστίμου αποδοχών έως 12 μηνών, ανάλογα με τη 

βαρύτητα του παραπτώματος. Για συγκεκριμένα σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα, το 

πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει και επιπλέον διοικητική κύρωση προστίμου 

από 3.000 έως 100.000 ευρώ. Έτσι η πειθαρχική απόφαση συνεχίζει, παρά τη λύση της 

υπαλληλικής σχέσης, να παράγει σοβαρές συνέπειες σε οικονομικό επίπεδο. 

Σχετική η υπ’ αριθ.  21/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους: «το 

μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει διαρρεύσει από την άσκηση ποινικής διώξεως και η 

αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο της αμετάκλητης περαιώσεως της όλης διαδικασίας, η 

οποία θα έπρεπε, πάντως, να περαιωθεί μέσα σε εύλογο χρόνο, σε συνδυασμό με το 

γεγονός ότι η ενδιαφερόμενη, υπέρ της οποίας - σημειωτέον ισχύει το τεκμήριο της 

αθωότητας, έχει αθωωθεί πειθαρχικά και προσδοκά να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη 

σύνταξη, δικαιολογεί την παραδοχή ότι η αναστολή των αποτελεσμάτων της 

παραιτήσεως οδηγεί σε υπέρμετρο περιορισμό της βουλήσεως της υπαλλήλου, η οποία 

τελεί υπό την εγγύηση του άρθρου 5 του Συντάγματος, ως εκδήλωση του δικαιώματος 

στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας της.  Για αυτό στην προκειμένη 

περίπτωση η Διοίκηση … δεν είναι μεν υποχρεωμένη, αλλά και δεν κωλύεται υπό τα’ 

ανωτέρω περιστατικά να εξετάσει την περίπτωση αποδοχής της παραίτησης της 

ανωτέρω υπαλλήλου και δεν υποχρεούται να αναμείνει την αμετάκλητη περαίωση της 

ποινικής δίκης». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ 

 

4.1 Πειθαρχικά  Παραπτώματα 

Σύμφωνα με τον ισχύοντα υπαλληλικό–πειθαρχικό κώδικα, τα παραπτώματα 

προσδιορίζονται με πολύ ευρύ τρόπο  και με τον Ν. 4057/2012, παρότι προβλέπεται η 

αποκλειστική απαρίθμηση τους. Και αυτό συμβαίνει, διότι ναι μεν προβλέπονται 

συγκεκριμένα παραπτώματα ονομαστικά, πλην όμως δεν υπάρχουν τα εννοιολογικά 

εκείνα στοιχεία  που καθορίζουν την υποκειμενική και αντικειμενική υπόσταση του 

κάθε παραπτώματος. Έτσι στο άρθρο 106 του  Υ.Κ. ορίζεται ότι το πειθαρχικό 

παράπτωμα συντελείται με υπαίτια πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου που μπορεί να 

του καταλογισθεί.   

Η πράξη ή παράλειψη αποτελεί την αντικειμενική υπόσταση του παραπτώματος.  Δηλ. 

για να στοιχειοθετηθεί ένα πειθαρχικό παράπτωμα, ο υπάλληλος, κατ’ αρχήν, στα 

πλαίσια των καθηκόντων του, προβαίνει σε παράνομη ενέργεια ή δεν προβαίνει σε 

ενέργεια στην οποία όμως όφειλε να προβεί, σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας 

που διέπει όλα τα όργανα του Δημοσίου.  

Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η «συμπεριφορά», η «διαγωγή»  του υπαλλήλου εκτός 

υπηρεσίας που ελέγχεται ως ένα σημείο, προκειμένου να μη θίγεται το κύρος της 

Υπηρεσίας.   

Η υποκειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος συνδέεται: α) με το δόλο, 

δηλ. τη βούληση του υπαλλήλου να προβεί στη συγκεκριμένη ενέργεια με όποιο σκοπό 

ή όφελος και β) με την αμέλεια δηλ. την αδιαφορία ή έστω τη μη συνετή συμπεριφορά 

του υπαλλήλου κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Η πράξη ή παράλειψη αυτή θα πρέπει να προέρχεται από άτομο ικανό προς 

καταλογισμό, το οποίο σημαίνει ότι ο υπάλληλος, κατά τη διάπραξη της πειθαρχικώς 

διωκόμενης πράξης του, θα έχει πνευματική ικανότητα και διαύγεια αλλά και ψυχική 

ισορροπία, τέτοια ώστε να αντιλαμβάνεται το νόημα της πράξεώς του. 

 Πειθαρχικά παραπτώματα που ορίζονται ρητά στο αντίστοιχο κεφάλαιο του Υ.Κ 

(άρθρο 107) είναι: 
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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, 



37 

 

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, 

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, 
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λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 

130 του παρόντος νόμου: «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». 

λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 144 του παρόντος νόμου: «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.» 

λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 

τρίτου του παρόντος νόμου: Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου: «Η αίτηση του 

ενδιαφερομένου κοινοποιείται με μέριμνα του ίδιου προς την υπηρεσία του και τις 

τυχόν άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τα ερωτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους 

δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής κοινοποιούνται, με μέριμνα τους, στον ενδιαφερόμενο 

και στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου. Ο ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές 

μπορούν να υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος ή αίτησης» 

λγ) η κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό 

φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή 

βεβαιώσεως. 

 

4.2  Ειδικώς οριζόμενα παραπτώματα 

Στον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα περιγράφονται ρητά και περιοριστικά τα κωλύματα 

διορισμού, και τα οποία αφορούν στη μη εκπλήρωση ή μη απαλλαγή από τις 

στρατιωτικές υποχρεώσεις, σε θέματα υγείας, σε ποινική καταδίκη ή υποδικία, σε 

στερητική δικαστική συμπαράσταση, καθώς και στην περίπτωση που υποψήφιος 

υπάλληλος απολύθηκε από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού 

προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής 

παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 

υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.  Οι 

υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. 
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Αντίθετα οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων κατά τη θητεία τους, δεν 

περιγράφονται συνολικά, ούτε και υπάρχει περίγραμμα καθηκόντων για τη θέση κάθε 

υπαλλήλου. Υπάρχουν όμως μέσα στον Υ.Κ. διατάξεις που ορίζουν ρητά κάποιες 

υποχρεώσεις, η παράβαση των οποίων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Οι διατάξεις 

αυτές είναι οι κατωτέρω: 

 -άρθρο 24 «Πίστη στο Σύνταγμα»: Ο υπάλληλος είναι εκτελεστής της θέλησης 

του Κράτους, υπηρετεί μόνο το Λαό και οφείλει πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση 

στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία. 

 -άρθρο 25 «Νομιμότητα υπηρεσιακών ενεργειών»: Ο υπάλληλος είναι 

υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη νομιμότητα των υπηρεσιακών του 

ενεργειών και οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του, εφόσον δε τις 

θεωρεί παράνομες. Όταν εκτελεί διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει πρώτα 

να αναφέρει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση.  Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο 

υπάλληλος οφείλει να μην την εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε 

διαταγή, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι γενικότερου συμφέροντος, ο 

υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να αναφέρει συγχρόνως στην 

προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε.  .Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για 

εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η προσυπογραφή ή η θεώρηση του, 

οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την ευθύνη.  

 άρθρο 26 «Εχεμύθεια»:  Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα 

που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί 

εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται από την κοινή πείρα και λογική, 

για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. 

 άρθρο 27 «Συμπεριφορά υπαλλήλου» : Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται 

εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να καθίσταται άξιος της κοινής 

εμπιστοσύνης.  Επίσης, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, οφείλει να 

συμπεριφέρεται με ευπρέπεια στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, ενώ δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις λόγω 

πολιτικών, φιλοσοφικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων. 

 άρθρο 28 «Περιουσιακή κατάσταση»:  Ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώσει 

εγγράφως, κατά το διορισμό του, την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου, συζύγου και 
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παιδιών του, εφόσον συνοικούν με αυτόν, καθώς και κάθε μεταγενέστερη ουσιώδη 

μεταβολή της, ενώ κάθε δύο  χρόνια, η αρμόδια υπηρεσία προσωπικού υποχρεούται να 

ζητεί από τους υπαλλήλους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για την ουσιώδη 

μεταβολή της περιουσιακής τους κατάστασης. 

 άρθρο 29  «Χρόνος παροχής εργασίας»:  Ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του 

μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο, πλην εκτάκτων 

και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών . 

 άρθρο 30  «Καθήκοντα υπαλλήλου»: Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του 

κλάδου ή της ειδικότητας του, πλην των περιπτώσεων επιτακτικής υπηρεσιακής 

ανάγκης οπότε επιτρέπεται να ανατίθενται στον υπάλληλο καθήκοντα άλλου κλάδου ή 

ειδικότητας. 

 άρθρο 31  «Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή»:  Μετά από σχετική άδεια ο 

υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται 

με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της 

υπηρεσίας του  

 άρθρο 32 «Συμμετοχή σε εταιρείες»: Απαγορεύεται ο υπάλληλος να μετέχει σε 

οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία προσωπική, περιορισμένης ευθύνης ή κοινοπραξία ή να 

είναι διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος ανώνυμης εταιρείας ή διαχειριστής 

οποιασδήποτε εμπορικής εταιρείας. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να μετέχει 

στη διοίκηση ανώνυμης εταιρείας ή γεωργικού συνεταιρισμού με την επιφύλαξη του 

προηγούμενου εδαφίου.  

 άρθρο 33 «Έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα»: Απαγορεύεται στους 

υπαλλήλους η άσκηση έργων τα οποία είναι  ασυμβίβαστα και με το βουλευτικό 

αξίωμα. 

 άρθρο 34 «Δικηγορική ιδιότητα»: Η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου είναι 

ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του δικηγόρου, εκτός αν ειδικές διατάξεις ορίζουν 

διαφορετικά. 

 άρθρο 35 «Κατοχή δεύτερης θέσης»: Απαγορεύεται ο διορισμός υπαλλήλου, με 

οποιαδήποτε σχέση, εφόσον κατέχει θέση σε δημόσια υπηρεσία, σε νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, από κρατικούς 

πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή το κράτος κατέχει 

το 51% τουλάχιστον του μετοχικού τους κεφαλαίου . 
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 άρθρο 36 «Κώλυμα συμφέροντος»: Ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να 

αναλαμβάνει την επίλυση ζητήματος ή να συμπράττει στην έκδοση πράξεων, εάν ο 

ίδιος ή σύζυγος του ή συγγενής του εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και τον τρίτο βαθμό 

ή πρόσωπο με το οποίο τελεί σε σχέση ιδιαίτερης φιλίας ή έχθρας έχει πρόδηλο 

συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης, και υποχρεούται να ζητήσει την εξαίρεση του 

από κάθε σχετική ενέργεια . 

 άρθρο 55 «Χορήγηση αναρρωτικής άδειας»: Ο υπάλληλος υποχρεούται να 

δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού, η  οποία είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία, 

εφόσον ο υπάλληλος  κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ 

επανάληψη. 

 άρθρο 110 «Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων»: Η δίωξη και η τιμωρία 

πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελεί καθήκον των πειθαρχικών οργάνων. 

 άρθρο 122  «Άσκηση πειθαρχικής δίωξης»: Αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα, 

η υπαίτια παράβαση των διατάξεων που ορίζουν ότι: α) 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 και β) ότι 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. 

 άρθρο 144 «Εκτέλεση απόφασης»: Η τελεσίδικη πειθαρχική απόφαση 

εκτελείται υποχρεωτικώς από την οικεία υπηρεσία και η παράλειψη εκτέλεσης της 

ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα. 

 άρθρο 110 «Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων». 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, το πειθαρχικό 

όργανο οφείλει να αποδείξει ότι η δίωξη που άσκησε δεν οφείλεται στην 

προαναφερθείσα ουσιώδη συμβολή του υπαλλήλου.»  

 

4.3  Πειθαρχικές   ποινές 

Οι πειθαρχικές ποινές δεν συνιστούν δικαστικές αποφάσεις αλλά εκτελεστές 

διοικητικές πράξεις και φέρουν τα χαρακτηριστικά τους δηλ άμεση εκτελεστότητα και 
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τεκμήριο νομιμότητας μέχρι την πιθανή ακύρωσή τους. Το ύψος και το είδος της ποινής 

έχει θεσμοθετηθεί από το νομοθέτη αναλογικά με τη βαρύτητα της παραβατικής 

συμπεριφοράς του υπαλλήλου. 

Οι ποινές που προβλέπονται στο ισχύον δίκαιο είναι περιοριστικές χωρίς να υπάρχει 

όμως πλήρης αντιστοίχηση με τα παραπτώματα. Αυτές είναι: η έγγραφη επίπληξη, 

πρόστιμο, στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από 1-5 έτη, στέρηση του 

δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας 

οποιουδήποτε επιπέδου από 1-5 έτη, αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου, υποβιβασμός έως 2 

βαθμούς,  προσωρινή παύση έως 12 μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και 

οριστική παύση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.  

Σύμφωνα με την εικαζόμενη βούληση του νομοθέτη, οι ποινές αναφέρονται κατά 

αύξουσα σειρά σοβαρότητας , παρότι δεν υπάρχει σχετικά ρητή σχετική διατύπωση στο 

νόμο, πλην της οριστικής παύσης και του υποβιβασμού, για τα οποία γίνεται και ειδική 

προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, (άρθρο 142 ΥΚ) λόγω της 

αυστηρότητας της ποινής.  Όμως δεν είναι πάντα σαφές και ασφαλές κριτήριο η σειρά 

αναγραφής των ποινών. Διότι εξαρτάται και από το γενικότερο νομοθετικό πλαίσιο που 

αφορά στους δημοσίους υπαλλήλους για να φανεί ποια είναι η πιο αυστηρή ποινή 

ανάμεσα πχ στη στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από 1-5 έτη, και στη στέρηση 

του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής 

μονάδας,  

π.χ. -Όταν σύμφωνα με το σχετικό δημοσιονομικό νόμο, ο βαθμός είναι συνδεδεμένος  

με αντίστοιχη μισθολογική διαφορά υπαλλήλου και ο υπάλληλος δεν επιθυμεί να λάβει 

θέση ευθύνης, τότε δεν είναι πιο σημαντική η ποινή «στέρηση του δικαιώματος για 

προαγωγή» από τη «στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας»; 

- Όταν σύμφωνα με το σχετικό δημοσιονομικό νόμο, ο βαθμός δεν είναι συνδεδεμένος  

με αντίστοιχη μισθολογική διαφορά,  αν υπάλληλος υποβιβασθεί από τον βαθμό Α σε 

Β’ κ εξακολουθεί ν ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου με το βαθμό Β, το οποίο μπορεί να 

προβλέπεται από τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, ποια είναι η 

πραγματική ποινή πλην ίσως της ηθικής απαξίας; 

     Στο προϊσχύον Πειθαρχικό Δίκαιο  ορίζονταν τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι 

ποινές, χωρίς καμία αντιστοίχιση μεταξύ τους,  πλην της ποινής της οριστικής παύσης, 
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η οποία επιβαλλόταν μόνο σε συγκεκριμένα παραπτώματα ή με συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις. Στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προβλέπεται κατ εξαίρεση η  κατώτατη 

προβλεπόμενη ποινή για ορισμένα παραπτώματα , στα οποία ο νομοθέτης διαβλέπει 

ιδιαίτερη κοινωνική απαξία.  

Συγκεκριμένα, στον Υ.Κ του 2007, η ποινή της οριστικής παύσης μπορούσε να 

επιβληθεί μόνο για συγκεκριμένα παραπτώματα. Με τον Ν. 4057/2012, στα πλαίσια 

αυστηροποίησης του συστήματος των ποινών, η ποινή της οριστικής παύσης μπορούσε 

να επιβληθεί για οποιοδήποτε παράπτωμα, με την επισήμανση ότι 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. Με τον ισχύοντα Υ.Κ.,  μετά την 

τελευταία τροποποίησή του, με τον Ν. 4325/2015, προβλέπεται και πάλι η ποινή της 

οριστικής παύσης, για συγκεκριμένα και μόνο παραπτώματα.  

  Εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη ότι, 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. 

 Επίσης, αυξήθηκε το όριο της πειθαρχικής ποινής του προστίμου που προβλεπόταν 

«έως τις αποδοχές τριών μηνών» και μετατράπηκε σε «έως τις αποδοχές δώδεκα 

μηνών», το όριο της πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης «από τρεις έως έξι 

μήνες» και μετατράπηκε «από τρεις έως δώδεκα μήνες»,  το όριο της ποινής του 

υποβιβασμού όπου προβλεπόταν «έως ένα βαθμό» τώρα ισχύει «έως δύο βαθμούς». 

Τέλος προβλέπεται για πρώτη φορά η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε 

διαδικασία επιλογής προϊσταμένου οργανικής μονάδας και η αφαίρεση της άσκησης 

των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου 

(Διεύθυνσης ή Τμήματος) για τη θητεία ή το υπόλοιπό της.  

Σημειώνεται ότι «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…… Η υποτροπή αποτελεί ιδιαιτέρως επιβαρυντική 

περίπτωση για την επιμέτρηση της ποινής.» δηλ. σε περίπτωση που στο  
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παραπεμπτήριο έγγραφο αναφέρονται περισσότερα του ενός παραπτώματα, το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο κρίνει ξεχωριστά το κάθε παράπτωμα, επιβάλει όμως μια ενιαία 

ποινή ΣΤΕ 2501/2011 (Πανταζής 2015) . 

Ακολουθεί ένας χρηστικός πίνακας όπου παρατίθεται αντιστοιχία παραπτωμάτων- 

ποινών – χρόνος παραγραφής των παραπτωμάτων καθώς και επιπλέον διοικητικών 

κυρώσεων.  

                                

Πίνακας 3 Παραπτώματα – ποινές - παραγραφή, όπως προβλέπονται σήμερα στον 

Υ.Κ. 

ΠΑΡΑΠΤΩΜΑ ΠΟΙΝΗ * ΚΑΙ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 

ΚΥΡΩΣΗ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 

α) πράξεις με τις οποίες 

εκδηλώνεται άρνηση 

αναγνώρισης του Συντάγματος 

ή έλλειψη αφοσίωσης στην 

Πατρίδα και τη Δημοκρατία, 

Όχι κατώτερη 

ποινή του 

υποβιβασμού έως 

οριστική παύση 

 μετά από 7έτη 

κάθε παράβαση υπαλληλικού 

καθήκοντος που 

προσδιορίζεται από τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλουν 

στον υπάλληλο οι κείμενες 

διατάξεις, εντολές και οδηγίες. 

. 

  μετά από 5 έτη 

η παράβαση καθήκοντος κατά 

τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 

ειδικούς ποινικούς νόμους 

Όχι κατώτερη 

ποινή του 

υποβιβασμού έως 

οριστική παύση 

σε επιβαρυντικές 

περιστάσεις κ 

διοικ. κύρωση από 

3.000 - 30.000€ 

μετά από 7έτη 

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 

Όχι κατώτερη 

ποινή του 

υποβιβασμού έως 

οριστική παύση 

Σε επιβαρυντικές 

περιστάσεις κ 

διοικ. κύρωση από 

3.000 - 30.000€. 

Εάν επιβληθεί 

οριστική παύση κ 

υπάρχει σχέση με 

οικονομικό 

αντικείμενο, μπορεί 

να επιβληθεί κ 

κύρωση από 

10.000 -100.000€ 

μετά από 7έτη, με 

έναρξη παραγραφής 

την ημερομηνία που 

ο αρμόδιος  

πειθαρχικώς 

Προϊστάμενος 

έλαβε γνώση 
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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 

οριστική παύση για 

"χαρακτηριστικώς 

αναξιοπρεπή ή 

ανάξια" 

συμπεριφορά 

Σε επιβαρυντικές 

περιστάσεις κ 

διοικ. κύρωση από 

3.000 - 30.000€. 

Εάν επιβληθεί 

οριστική παύση κ 

υπάρχει σχέση με 

οικονομικό 

αντικείμενο, μπορεί 

να επιβληθεί κ 

κύρωση από 

10.000 -100.000€ 

μετά από 5 έτη 

η παραβίαση της αρχής της 

αμεροληψίας 

 σε επιβαρυντικές 

περιστάσεις κ 

διοικ. κύρωση από 

3.000 - 30.000€ 

μετά από 5 έτη 

η παραβίαση της αρχής της 

ισότητας, των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης μεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών σε 

θέματα εργασίας και 

απασχόλησης 

  μετά από 5 έτη 

η παραβίαση της υποχρέωσης 

εχεμύθειας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του 

παρόντος 

οριστική παύση  μετά από 5 έτη 

η σοβαρή απείθεια Όχι κατώτερη 

ποινή του 

υποβιβασμού έως 

οριστική παύση για 

"εξαιρετικώς 

σοβαρή απείθεια" 

 μετά από 7 έτη 
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η αδικαιολόγητη αποχή από 

την εκτέλεση των καθηκόντων 

Όχι κατώτερη 

ποινή του 

υποβιβασμού έως 

οριστική παύση για 

"αδικαιολόγητη 

αποχή από την 

εκτέλεση των υπηρ. 

καθηκόντων πάνω 

από 22 εργάσιμες 

ημέρες συνεχώς ή 

πάνω από 30 

εργάσιμες ημέρες 

σε διάστημα ενός  

έτους ή πάνω από 

50 εντός μίας 

τριετίας" (στον 

υποβιβασμό δεν 

αναφέρεται το τελ. 

εδάφιο) 

 μετά από 7έτη 

η παραβίαση των υποχρεώσεων 

του άρθρου 27 του παρόντος ( 

Ο υπάλληλος οφείλει να 

συμπεριφέρεται εντός και εκτός 

της υπηρεσίας κατά τρόπο 

ώστε να καθίσταται άξιος της 

κοινής εμπιστοσύνης. Ο 

υπάλληλος οφείλει κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του 

να συμπεριφέρεται με 

ευπρέπεια στους διοικούμενους 

και να τους εξυπηρετεί κατά τη 

διεκπεραίωση των υποθέσεων 

τους. Κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, ο υπάλληλος 

δεν επιτρέπεται να κάνει 

διακρίσεις σε όφελος ή σε 

βάρος των πολιτών, εξαιτίας 

των πολιτικών, των 

φιλοσοφικών ή των 

θρησκευτικών τους 

πεποιθήσεων) καθώς και η 

αδικαιολόγητη προτίμηση 

νεότερων υποθέσεων με 

  μετά από 5 έτη 
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παραμέληση παλαιότερων 

η άρνηση παροχής 

πληροφόρησης στους πολίτες 

και τις αρχές 

  μετά από 5 έτη 

η προδήλως αδικαιολόγητη μη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και 

η υπαίτια μη έγκαιρη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών 

τους, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις 

  μετά από 5 έτη 

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 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου 

 μετά από 5 έτη 

η αδικαιολόγητη άρνηση 

προσέλευσης για ιατρική 

εξέταση 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου έως 

οριστική παύση σε 

περίπτωση εμμονής 

σε άρνηση 

προσέλευσης για 

εξέταση από 

Υγειον. Επιτροπή. 

 μετά από 5 έτη 



48 

 

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 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου έως 

οριστική παύση 

 μετά από 5 έτη 

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 

  μετά από 5 έτη 

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 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου 

 μετά από 5 έτη 

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, 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου 

 μετά από 5 έτη 

η άρνηση ή παρέλκυση 

εκτέλεσης υπηρεσίας 

  μετά από 5 έτη 

η χρησιμοποίηση τρίτων 

προσώπων για την απόκτηση 

υπηρεσιακής εύνοιας ή την 

πρόκληση ή ματαίωση εντολής 

της υπηρεσίας 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου 

 μετά από 5 έτη 
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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 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου 

 μετά από 5 έτη 

η φθορά λόγω ασυνήθιστης 

χρήσης, η εγκατάλειψη ή η 

παράνομη χρήση πράγματος το 

οποίο ανήκει στην υπηρεσία 

  μετά από 5 έτη 

η παράλειψη από τα πειθαρχικά 

όργανα δίωξης και τιμωρίας 

πειθαρχικού παραπτώματος, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων 

της παραγράφου 2 του άρθρου 

110 του παρόντος (για 

παραπτώματα που θα επέσυραν 

την ποινή της έγγραφης 

επίπληξης, η δίωξη απόκειται 

στη διακριτική εξουσία των 

πειθαρχικών οργάνων) 

όχι κατώτερη ποινή 

του προστίμου 

 μετά από 5 έτη 

η άσκηση εργασίας ή έργου με 

αμοιβή χωρίς προηγούμενη 

άδεια της υπηρεσίας, 

  μετά από 5 έτη 

η απλή απείθεια   μετά από 5 έτη 

η μη τήρηση του ωραρίου από 

τον υπάλληλο και η παράλειψη 

του προϊσταμένου να ελέγχει 

την τήρησή του, 

  μετά από 5 έτη 

η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση 

του υπηρεσιακού καθήκοντος 

  μετά από 5 έτη 

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 

  μετά από 5 έτη 
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το ειδικό πειθαρχικό 

παράπτωμα που προβλέπεται 

στην παράγραφο 2 του άρθρου 

130 του παρόντος νόμου "Η μη 

εμφάνιση ή η άρνηση 

κατάθεσης του μάρτυρα χωρίς 

εύλογη αιτία " 

  μετά από 5 έτη 

το ειδικό πειθαρχικό 

παράπτωμα που προβλέπεται 

στο τρίτο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 144 

του παρόντος νόμου 

"Παράλειψη εκτέλεσης της 

ποινής " 

  μετά από 5 έτη 

το ειδικό πειθαρχικό 

παράπτωμα που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου 

τρίτου του παρόντος νόμου 

"Αμφισβήτηση ιδιότητας 

υπαλλήλου" 

  μετά από 5 έτη 

η κατάθεση, η χρήση, η 

συμπερίληψη και η διατήρηση 

στον ατομικό υπηρεσιακό 

φάκελο υπαλλήλου, πλαστού, 

νοθευμένου ή παραποιημένου 

πιστοποιητικού ή τίτλου ή 

βεβαιώσεως 

  μετά από 5 έτη 

* 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 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ: 1. Πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν 

παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα κ οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας 

διακόπτουν την παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος. 2..  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. 3. 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.  4.Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική 

απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό 
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Για την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνονται υπόψη ως επιβαρυντικά στοιχεία, το 

πειθαρχικώς βεβαιωμένο βεβαρημένο μητρώο και παρελθόν (ΣΕ 1059/1955, ΣΕ 

2759/1966, ΣΕ 2203, 2847/1968) του τιμωρηθέντος, η μετά την επιβολή της ποινής 

εξακολούθηση τέλεσης του ιδίου παραπτώματος (ΣΕ 643/1953), η υποτροπή τέλεσης 

παρόμοιων παραπτωμάτων (ΣΕ 230/1950, ΣΕ 1287/1953, ΣΕ 2281/1953, ΣΕ 262/1999), 

η δυσμενής υπηρεσιακή εικόνα του υπαλλήλου που προκύπτει τόσο από τις εκθέσεις 

αξιολόγησης, όσο και από τη γενικότερη διαγωγή του εντός της υπηρεσίας (ΣΕ 

2759/1966, ΣΕ 4654/1995, ΣΕ 1215/1990, ΣΕ 2774/1981, ΣΕ 495/1991), η 

χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπή συμπεριφορά (ΣΕ 749/1971), η ιδιάζουσα βαρύτητα του 

αδικήματος (ΣΕ 1432/1972). (βλ πλήθος νομολογίας Σκουτέλη 2008). 

Αντίθετα συνιστούν ελαφρυντικές περιστάσεις ως λόγοι επιβολής ηπιότερης 

πειθαρχικής ποινής ή μείωσης της ποινής, η προηγούμενη εξαιρετική υπαλληλική 

εικόνα και ποιότητα του υπαλλήλου (ΣΕ 381/1954, ΣΕ 2712/1992, ΣΕ 398/1993, ΣΕ 

1078/1995), το καλό ήθος και ο χαρακτήρας αυτού (ΣΕ 1052/1954, ΣΕ 159/1972), η 

ειλικρινής και έμπρακτη μεταμέλεια, η συμπεριφορά και το νεαρόν της ηλικίας (ΣΕ 

990/1996), οι δυσχέρειες που αντιμετώπιζε κατά τη διάρκεια της εργασίας του, (ΣΕ 

381/1954), το μη βεβαρημένο μητρώο του (ΣΕ 1929/1954, ΣΕ 965/1957, ΣΕ 

1169/1963, ΣΕ 3423/1970, ΣΕ 3452/1974, ΣΕ 65/1975, ΣΕ 338/1982), οι ιδιαίτερες 

συνθήκες κάτω από τις οποίες τελέστηκε το αδίκημα (ΣΕ 2847/1968, ΣΕ 2236/1965), οι 

ευμενείς κρίσεις των προϊσταμένων του (ΣΕ 2077/1962), η υπερβολική καταπόνηση 

(ΣΕ 865/1964), η ιδιάζουσα ψυχική κατάσταση του (ΣΕ 928/1980, ΣΕ 1169/1963, ΣΕ 

3423/1970, ΣΕ 464/1979, ΣΕ 2123/1964, ΣΕ 3513/1974), η ιδιότητα του ως δοκίμου 

(ΣΕ 2236/1965), το ενδιαφέρον προς την υπηρεσία (ΣΕ 2208/1961, ΣΕ 153/1972), η 

κακή κατάσταση της υγείας του (ΣΕ 856/1977), οι ιδιάζοντες οικογενειακοί λόγοι (ΣΕ 

2349/1977, ΣΕ 3285/1970). (βλ πλήθος νομολογίας Σκουτέλη 2008). 

Πληθώρα αποφάσεων από τα διοικητικά δικαστήρια και κυρίως από το ανώτατο 

δικαστήριο Συμβούλιο της Επικρατείας, δείχνουν πως εξειδικεύεται από τη νομολογία 

το κάθε πειθαρχικό παράπτωμα και ο συσχετισμός του με την ποινή (Μαργαρώνη 

2016): 

 Έτσι κρίθηκε προσήκουσα η πειθαρχική ποινή της εγγράφου επιπλήξεως σε 

Προϊστάμενο Τμήματος του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ο οποίος παρέλειψε να 

ελέγξει εντολή πληρωμής 222.537 δραχμών εκδοθείσα από υφιστάμενό του. Η 

παράλειψη αυτή δεν έγινε εκ δόλου και οφείλεται στο φόρτο εργασίας, συνιστά δε, το 
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κατά το άρθρο 206 παρ. 1 εδ. ιβ΄ Υ.Κ. – Π.Δ. 611/1977 πειθαρχικό αδίκημα της 

ατελούς εκπληρώσεως του υπαλληλικού καθήκοντος  

 ΣτΕ 648/1996: Ψευδείς βεβαιώσεις περί επιτυχούς δοκιμασίας οδηγών 

αυτοκινήτων χωρίς αυτοί να έχουν μετάσχει σε εξετάσεις με επακόλουθη ποινική 

καταδίκη. Πρόκειται για τα πειθαρχικά αδικήματα της παραβάσεως καθήκοντος κατά 

τον ποινικό νόμο και της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς διαγωγής υπαλλήλου εντός 

και εκτός της υπηρεσίας. Προσηκόντως επεβλήθη η πειθαρχική ποινή της οριστικής 

παύσεως.  

 ΣτΕ 2493/2001: Πλαστογραφίες από υπάλληλο συνιστώσες τα πειθαρχικά 

αδικήματα της παραβάσεως καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο και της αναξιοπρεπούς 

και ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής στην υπηρεσία βάσει των άρθρων 207 παρ. β και 206 

παρ. Ιι΄ του Υ.Κ. – Π.Δ. 611/1977 αντιστοίχως. Προσήκουσα η επιβληθείσα πειθαρχική 

ποινή της οριστικής παύσεως. Ο ισχυρισμός του υπαλλήλου ότι ενήργησε υπακούοντας 

σε εντολές των προϊσταμένων του και αν ακόμη είναι αληθής δεν αίρει την ευθύνη του 

αφού «…θα έπρεπε να είχε εναντιωθεί στην εκτέλεση τέτοιων προδήλως παρανόμων 

διαταγών…» βάσει του άρθρου 71 του Υ.Κ. – Π.Δ. 611/1977. 

 ΣτΕ 3230/2015: Η παραίτησή της από τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών και 

Σχολικών Συμβούλων έλαβε χώρα σε χρόνο, κατά τον οποίο είχε ήδη διαπιστωθεί η μη 

γνησιότητα του τίτλου πιστοποίησης δεξιοτήτων και του πτυχίου της Φιλοσοφικής 

Σχολής, που είχε υποβάλει στην υπηρεσία, και δεν συνιστά έμπρακτη μεταμέλεια, που 

θα μπορούσε να δικαιολογήσει την απαλλαγή της από την πειθαρχική ευθύνη ή την 

επιβολή ελαφρύτερης πειθαρχικής ποινής. Η προσφεύγουσα τέλεσε το πειθαρχικό 

παράπτωμα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς συμπεριφοράς υπαλλήλου εντός 

υπηρεσίας και προσήκουσα είναι η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης 

 ΣτΕ 1605/2015: σχετικά με χρήση πλαστού τίτλου σπουδών από υπάλληλο : «Η 

τέλεση, όμως εν προκειμένω του αδικήματος της ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός 

υπηρεσίας είχε διαρκή χαρακτήρα, καθώς η κατάθεση του πλαστού τίτλου σπουδών 

από τον προσφεύγοντα απέβλεπε στην  εν γένει ευνοϊκότερη υπηρεσιακή του εξέλιξη 

στο μέλλον και δεν έγινε ενόψει κάποιας συγκεκριμένη κρίσης και μόνο. 

 ΣτΕ 1739/2014: Ο προσφεύγων τέλεσε τα πειθαρχικά παραπτώματα της 

χαρακτηριστικώς ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός και εκτός της υπηρεσίας, 

έχοντας κατά τον χρόνο τελέσεως των πράξεών του πλήρη αντίληψη και συνείδηση 

όσων έπραττε, καθώς και του παρανόμου χαρακτήρα των πράξεων αυτών, αφού 
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κατήρτισε εξ υπαρχής πλαστά έγγραφα και νόθευσε γνήσια, τα οποία χρησιμοποίησε 

στη συνέχεια με σκοπό να παραπλανήσει την υπηρεσία του. Η ποινή της οριστικής 

παύσεως που του επιβλήθηκε είναι η προσήκουσα.. Με τον τρόπο αυτόν έβλαψε την 

περιουσία του Δημοσίου κατά το ποσό των 25.785,26 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στη 

διαφορά των τακτικών μικτών αποδοχών του, που προέκυψε από την ανωτέρω 

μετάταξη, κατά την περίοδο από .. έως…, αποκομίζοντας ισόποσο παράνομο όφελος. 

 ΣτΕ 1852/2005 : ζήτησε χρήματα από τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης για να μην 

καταχωριστεί η διαπιστωθείσα φορολογική παράβαση το Δικαστήριο κρίνει ότι ο 

προσφεύγων υπέπεσε στο πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς  

διαγωγής εντός και εκτός υπηρεσίας και ότι προσήκουσα είναι η ποινή της οριστικής 

παύσης   

 ΣτΕ 1861/2003: Μαγνητοφώνηση από δημόσιο υπάλληλο των συνομιλιών τους 

με τον προϊστάμενό του, συνιστά το πειθαρχικό αδίκημα της χαρακτηριστικώς 

αναξιοπρεπούς διαγωγής εντός της υπηρεσίας. 

 ΣτΕ 437/1987: ιεραρχικά ανώτερος που επέβαλλε στην υφιστάμενη υπάλληλο 

την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης χωρίς προηγουμένως να την καλέσει σε 

απολογία, εκρίθη ότι διέπραξε το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού 

καθήκοντος.   

 ΣτΕ 2493/2001: Πλαστογραφίες από υπάλληλο συνιστώσες τα πειθαρχικά 

αδικήματα της παραβάσεως καθήκοντος κατά τον ποινικό νόμο και της αναξιοπρεπούς 

και ανάξιας υπαλλήλου διαγωγής στην υπηρεσία βάσει των άρθρων 207 παρ. β και 206 

παρ. Ιι΄ του Υ.Κ.. Προσήκουσα η επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της οριστικής 

παύσεως. Ο ισχυρισμός του υπαλλήλου ότι ενήργησε υπακούοντας σε εντολές των 

προϊσταμένων του και αν ακόμη είναι αληθής δεν αίρει την ευθύνη του αφού «…θα 

έπρεπε να είχε εναντιωθεί στην εκτέλεση τέτοιων προδήλως παρανόμων διαταγών…» 

βάσει του άρθρου 71 του Υ.Κ. – Π.Δ. 611/1977.266 

 ΣτΕ 657/1986: Κρίνεται προσήκουσα η ποινή του προστίμου που επιβλήθηκε σε 

υπάλληλο για παράβαση καθήκοντος και συγκεκριμένα, διότι δεν συμπλήρωνε όλες τις 

ημέρες που πληρωνόταν εκτός έδρας αναχωρώντας συνήθως καθυστερημένα την πρώτη 

ημέρα και επιστρέφοντας ενωρίτερα την τελευταία ημέρα και διότι διαπιστώθηκε ότι 

δεν παρευρισκόταν στο χώρο της εργασίας όλες τις ώρες για τις οποίες ελάμβανε 

υπερωριακή αμοιβή . 
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 ΣτΕ 631/1999 : Επιβολή από το αρμόδιο υπηρεσιακό πειθαρχικό συμβούλιο της 

πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως σε εκπαιδευτικό για το κατά το άρθρο 207 

παρ. 4 περ. γ΄ Υ.Κ. – Π.Δ 611/1977 πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής 

από την εκτέλεση των καθηκόντων για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, αφού 

αυτή απουσίασε αδικαιολόγητα στις 12-11-1992 και από 7-12-1992 μέχρι 25-1-1994 

λόγω διαστάσεως με τον σύζυγό της με τελική κατάληξη το διαζύγιο, ανάληψη από 

αυτήν της επιμέλειας της ανήλικης θυγατέρας της και εμφάνιση ψυχικής νόσου μετά 

την πάροδο της οποίας επανήλθε στα διδακτικά της καθήκοντα σε Γυμνάσιο όπου κατά 

το διδακτικό έτος 1996 – 1997 παρουσίασε «πολύ καλή υπηρεσιακή εικόνα» 

τεκμαιρομένης της ήρεμου πλέον και αρμονικής προσαρμογής της στον «υπηρεσιακό 

της περίγυρο». Επισημαίνεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας «…όταν δικάζει επί 

προσφυγής έχει εκ του νόμου και του Συντάγματος την εξουσίαν να ασκεί τον 

πειθαρχικόν έλεγχον κατά τρόπον ουσιαστικόν, ώστε και η ανάγκη πειθαρχίας του 

υπαλλήλου να επισημαίνεται, αλλά και ο πειθαρχικός έλεγχος αυτού να είναι επιεικής 

εις λογικόν μέτρον οσάκις η επιείκεια αυτή όχι απλώς δεν αποκλείεται εκ των 

συγκεκριμένων συνθηκών υπό τας οποίας διεπράχθη το πειθαρχικόν παράπτωμα, αλλά 

και δικαιολογείται λόγω ακριβώς των συνθηκών αυτών».   Συνεπώς, «λίαν επιεικώς» η 

επιβληθείσα πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσεως μεταρρυθμίζεται και αντ’ αυτής 

επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της στερήσεως του προς προαγωγήν δικαιώματος επί 

τριετίαν. ΣτΕ 631/1999. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

 

5.1  Η Ε.Δ.Ε. ως προστάδιο πειθαρχικής διαδικασίας 

Η ένορκη διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.) δεν συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 

Η Ε.Δ.Ε. ενεργείται κάθε φορά που η Υπηρεσία έχει σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς 

ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος και 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 Ε.Δ.Ε. διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικώς προϊστάμενο και με τον νέο νόμο, 

τίθεται για πρώτη φορά χρονικός περιορισμός περάτωσής της, δύο (2) μηνών από την 

ημερομηνία που κοινοποιήθηκε στον υπάλληλο η απόφαση ανάθεσης διεξαγωγής της. 

Ολοκληρώνεται δε, με την υποβολή αιτιολογημένης έκθεσης του υπαλλήλου που την 

ενεργεί. Εφόσον με την έκθεση διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος 

από συγκεκριμένο υπάλληλο, ο πειθαρχικώς προϊστάμενος υποχρεούται να ασκήσει 

πειθαρχική δίωξη. Όπως προείπαμε η Ε.Δ.Ε. δε συνιστά έναρξη πειθαρχικής δίωξης. 

Όπως προκύπτει όμως από τα ανωτέρω, η Ε.Δ.Ε. δύναται να θεωρηθεί οιονεί 

πειθαρχική διαδικασία. 

5.2 Το διοικητικό μέτρο της αυτοδίκαιης και δυνητικής αργίας 

Κρίνεται σκόπιμο να γίνει αναφορά στα διοικητικά μέτρα, τα οποία παρά το γεγονός ότι 

δεν εντάσσονται στο Πειθαρχικό Δίκαιο, συνδέονται αδιαμφισβήτητα με αυτό. 

Πρόκειται για εξαιρετικά μέτρα τα οποία λαμβάνει η διοίκηση για τη προστασία του 

δημοσίου συμφέροντος, δεν προδικάζουν ενοχή ή αθωότητα και δεν αποτελούν σε 

καμία περίπτωση πειθαρχικές ποινές.  

Τα μέτρα αυτά είναι η αυτοδίκαιη και η δυνητική αργία, δηλαδή η άμεση απομάκρυνση 

από τα υπαλληλικά τους καθήκοντα όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά 

αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα. 

Σύμφωνα με το άρθρο 104: Δυνητική θέση σε αργία-Αναστολή άσκησης καθηκόντων: 

«1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο 



56 

 

υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο 

μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το 

αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον 

έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό, β) Έχει ασκηθεί πειθαρχική 

δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης και 

γ) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, οι οποίες στηρίζονται σε 

έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις 

επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και πριν γνωμοδοτήσει το πειθαρχικό συμβούλιο, 

μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης 

του φορέα όπου υπηρετεί το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. 

Μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται και γνωμοδοτεί για 

τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η αναστολή άσκησης των καθηκόντων αίρεται 

αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δεν γνωμοδοτήσει για τη θέση σε αργία 

εντός της ανωτέρω προθεσμίας». 

Όσον αφορά στην αυτοδίκαιη αργία, η σχετική διάταξη στον  Ν. 4057/12 είχε ως εξής: 

«Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του 

ελευθερία, ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου 

ή ένταλμα προσωρινής κράτησης. Υπάλληλος που παραπέμφθηκε αμετακλήτως στο 

ακροατήριο προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της δωροδοκίας, της 

υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας 

με κατάχρηση εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων, τίθεται αυτοδίκαια σε αργία. Ο 

υπάλληλος ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί με τελεσίδικη δικαστική 

απόφαση.». Λόγω της συγκεκριμένης διατύπωσης, προέκυψαν προβλήματα στην 

εφαρμογή του νόμου, εάν δηλ. θα πρέπει να τεθεί σε αργία υπάλληλος στον οποίο 

επιβλήθηκε μόνο η στερητική της ελευθερίας ποινή ή εάν πρέπει και να εκτελέσθηκε η 

στέρηση της ελευθερίας. Επ’ αυτού εκδόθηκε η Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης με αριθ.  ΔΙΔΑΔ/ Φ.58/383/26865,26861/14-1-2013, σύμφωνα με την 

οποία «η γραμματική διατύπωση της διάταξης της περίπτωσης α΄ της εσωτερικής 

παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν. 

4093/2012 συνηγορεί υπέρ της ερμηνείας της θέσεως σε αυτοδίκαιη αργία του 

υπαλλήλου στον οποίο επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας, ανεξάρτητα από 

την εκτέλεση αυτής. Με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 αναμορφώνεται ο θεσμός της 

αυτοδίκαιης αργίας των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε, όπως αναφέρεται στην 
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αιτιολογική έκθεση του νόμου αυτού, να επιτυγχάνεται η άμεση και έγκαιρη 

απομάκρυνση όσων διώκονται ή τιμωρούνται για σοβαρά ποινικά και πειθαρχικά 

παραπτώματα. Ως προς τα πειθαρχικά παραπτώματα, η αυτοδίκαιη αργία ρυθμίζεται 

κατά τρόπο αυστηρότερο σε σύγκριση με τις προγενέστερες διατάξεις, διευρύνοντας το 

πεδίο εφαρμογής ώστε να εμπίπτουν σ’ αυτό και περιπτώσεις τελέσεως παραπτωμάτων, 

για τα οποία ο υπάλληλος δεν έχει ακόμη τιμωρηθεί πειθαρχικώς. 

Σύμφωνα με τον Ν. 4057/2012, η εφαρμογή των άρθρων 103, 104 και 105 του 

Υπαλληλικού Κώδικα, -με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων-, 

εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε 

αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς τις συνέπειές της, σε όλες τις 

πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν το κάθε φύσεως και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή 

σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δημόσιου 

τομέα.  

Με την  εφαρμογή του τελευταίου νόμου 4325/2015, περιορίσθηκαν τα πειθαρχικά 

παραπτώματα για τα οποία επιβάλλεται το μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας, με 

δικαιολογητική βάση την  αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας στην πειθαρχική 

διαδικασία.  

Έτσι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο άρθρο 103: «1. Τίθεται αυτοδίκαια σε 

αργία:  α) Ο υπάλληλος ο οποίος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από 

ένταλμα προσωρινής κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με 

εγγύηση, β) Ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης. Η 

αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης και λήγει την τελευταία 

ημέρα της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή 

την ημέρα που δημοσιεύθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφόσον έχει 

ασκηθεί προσφυγή και γ) Ο εκπαιδευτικός ή υπάλληλος που υπηρετεί σε σχολείο, σε 

βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής.» 

Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 1900/2014, η αργία: «Επιβάλλεται σε βάρος του 

υπαλλήλου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης λειτουργίας της 

υπηρεσίας, αποβλέπει στην προσωρινή απομάκρυνσή του από την άσκηση των 

καθηκόντων του, όταν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την επιβολή του οργάνου, 

υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την εκ μέρους του διάπραξη κάποιου από τα 
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περιοριστικώς αναφερόμενα στην εν λόγω διάταξη πειθαρχικά παραπτώματα και 

λαμβάνεται ασυνδέτως με οποιαδήποτε ποινική διαδικασία που τυχόν εκκρεμεί σε 

βάρος του υπαλλήλου, ενώ δεν συνιστά πειθαρχική κύρωση ούτε έχει το χαρακτήρα 

πειθαρχικής διώξεως. Εξάλλου, το διοικητικό αυτό μέτρο, όπως διαμορφώνεται από το 

σύνολο των εκτιθέμενων στην σκέψη 9 της παρούσης αποφάσεως διατάξεων, ως εκ 

φύσεώς του, δεν πλήττει τον υπάλληλο με τέτοια σφοδρότητα, ώστε να προσλαμβάνει 

ποινική χροιά και να λογίζεται ως «ποινική κύρωση», κατά την προπαρατεθείσα έννοια 

του ανωτέρω άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., η οποία και θα ενεργοποιούσε ενδεχομένως την 

εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Συνεπώς, μη συντρεχούσης 

οποιασδήποτε από τις εκτιθέμενες στην προηγούμενη σκέψη προϋποθέσεις, η διάταξη 

αυτή δεν έχει έδαφος εφαρμογής εν προκειμένω …..το ανωτέρω διοικητικό μέτρο, 

συνεπαγόμενο την άμεση απομάκρυνση του εγκαλούμενου υπαλλήλου από την 

υπηρεσία του, αποσκοπεί στη διασφάλιση της απρόσκοπτης διερευνήσεως των 

συνθηκών διαπράξεως του παραπτώματος και της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας 

και κατατείνει στην ενίσχυση και στην διαφύλαξη του κύρους της δημόσιας διοίκησης, 

συναρτάται δε με την πειθαρχική δίωξη για την τέλεση ορισμένων πειθαρχικών 

παραπτωμάτων, τα οποία ενέχουν ιδιαίτερη σημασία για το συμφέρον της υπηρεσίας, 

το οποίο στάθμισε ο ίδιος ο νομοθέτης, που επέλεξε το μέτρο αυτό για την 

εξυπηρέτηση του ως άνω θεμιτού σκοπού. Εξάλλου, το μέτρο αυτό, ενόψει της φύσεώς 

του, έχει προσωρινό χαρακτήρα, καθόσον η λήψη του δεν συνεπάγεται τον μόνιμο 

αποκλεισμό του υπαλλήλου από την άσκηση των καθηκόντων του, δύναται δε να 

ανασταλεί οποτεδήποτε, είτε με πρωτοβουλία του οργάνου που είναι αρμόδιο για το 

διορισμό του υπαλλήλου, είτε, του νόμου μη διακρίνοντος, και με πρωτοβουλία του 

ιδίου του υπαλλήλου, εφόσον διαπιστωθεί, μετά από γνωμοδότηση του οικείου 

πειθαρχικού συμβουλίου, ότι συντρέχουν αποχρώντες λόγοι. Ενόψει των ανωτέρω, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μέτρο καταφανώς απρόσφορο ή ότι υπερβαίνει 

προδήλως το αναγκαίο για την επίτευξη του ανωτέρω δημοσίου συμφέροντος σκοπού 

μέτρο. Άλλωστε, κατά τη διάρκεια της αυτοδίκαιης αργίας ο υπάλληλος εξακολουθεί 

να λαμβάνει υψηλό ποσοστό των αποδοχών του (75%), ενώ και η αρξαμένη κατ’ αυτού 

πειθαρχική διαδικασία επιβάλλεται, κατά τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις του 

Υπαλληλικού Κώδικα, να ολοκληρώνεται εντός ιδιαιτέρως σύντομης προθεσμίας από 

την παραπομπή του, με την έκδοση αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου εντός δύο 

μηνών ή στην περίπτωση διενέργειας ανακρίσεως εντός τεσσάρων μηνών με μειοψηφία 
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τόσο όσον αφορά α) αρχή της αναλογικότητας .. , η δυσμενής για τον υπάλληλο ως άνω 

έννομη συνέπεια επέρχεται επί παραπομπής του για παραπτώματα χαρακτηριστικώς 

άνισης μεταξύ τους απαξίας και βαρύτητας ως προς το συμφέρον της υπηρεσίας. Με τα 

χαρακτηριστικά αυτά η θέσπιση του μέτρου αυτού υπερακοντίζει το σκοπό δημοσίου 

συμφέροντος και β) στο δικαίωμα της προηγούμενης ακροάσεως Το εν λόγω διοικητικό 

μέτρο, χαρακτηριζόμενο στον ίδιο το νόμο ως «αυτοδίκαιο», δεν συνοδεύεται από 

καμία διαδικαστική προϋπόθεση, ειδικότερα δε, από διαδικασία ακροάσεως του 

ενδιαφερομένου. Από καμιά, εξάλλου, διάταξη δεν επιβάλλεται πριν από την ανωτέρω 

παραπομπή, που αποτελεί, όπως προαναφέρθηκε, τη μόνη προϋπόθεση για τη λήψη του 

μέτρου αυτού, οποιαδήποτε διαδικασία παρέχουσα στον υπάλληλο τη δυνατότητα να 

πληροφορηθεί περί της υποθέσεως που τον αφορά ή περί των συγκεντρωθέντων 

στοιχείων και να παράσχει σχετικές εξηγήσεις. Τυχόν, άλλωστε, διενέργεια 

προγενέστερης ένορκης διοικητικής ή προκαταρτικής εξετάσεως είναι κατά νόμον 

μυστική και in rem, δεν παρέχει δε στον διωκόμενο υπάλληλο δυνατότητα προσβάσεως 

στα συλλεγόμενα στοιχεία ούτε δυνατότητα αντικρούσεως αυτών.» 

Με την άσκηση του μέτρου αυτού προστατεύεται η Διοίκηση και ο υπαίτιος 

υπάλληλος. Εξασφαλίζεται τόσο η Πολιτεία, αφού η διατήρηση του εν λόγω 

υπαλλήλου στην ενέργεια θα ήταν ενδεχομένως νομικά αδύνατη ή ουσιαστικά 

ασύμφορη για την εμπιστοσύνη των πολιτών προς αυτήν ή την ασφάλεια της, όσο και ο 

ίδιος ο υπάλληλος, αφού η οριστική του απόλυση, αν δεν ήταν δυνατή η προσωρινή του 

απομάκρυνση, θα ήταν πρόωρη και επομένως άδικη, άρα χάρη στο μέτρο αυτό 

αποφεύγει την επαχθέστερη γι’ αυτόν συνέπεια της απόλυσης. (Σκουτέλη, 2008). 

Για αυτό το λόγο η αναδρομική θέση σε αργία ή η σχετική ρήτρα περί αναδρομικής 

ισχύος αυτού του διοικητικού μέτρου, για ορισμένο παρελθόντα χρόνο, κατά τον οποίο 

αυτός ήταν σε ενέργεια, δεν συγχωρείται, αντίκειται δε στο δικαιολογητικό λόγο της 

αργίας, η οποία σκοπεί στην προάσπιση του δημόσιου συμφέροντος με την πραγματική 

απομάκρυνση του υπαλλήλου από την ενεργό υπηρεσία. ΣΕ 1694/1961, Δ. Εφ. Αθην. 

644/1990.  

Ο θεσμός της αργίας αποτελεί διοικητικό μέτρο και όχι πειθαρχική ποινή και συνεπώς, 

δεν προδικάζει ενοχή του υπαλλήλου για τα αδικήματα τα οποία αποδίδονται σε αυτόν 

και για την επιβολή του μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας δεν απαιτείται προηγούμενη 

ακρόαση  καθόσον «η κατά το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος, τήρηση του τύπου 

της προηγουμένης ακροάσεως επιβάλλεται όταν το δυσμενές διοικητικό μέτρο 
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λαμβάνεται κατ` ενάσκηση διακριτικής εξουσίας εκ μέρους της Διοικήσεως, (όπως 

στην περίπτωση της δυνητικής αργίας), διότι στις περιπτώσεις αυτές η ακρόαση του 

ενδιαφερομένου δεν μπορεί να επιδράσει στην διαμόρφωση της κρίσεως του κατά 

δέσμια εξουσία ενεργούντος οργάνου (ΣτΕ 1506/1989). Βέβαια το μέτρο της αργίας 

συνεπάγεται και σοβαρή ηθική μείωση του υπαλλήλου αλλά και άλλες δυσμενείς για 

αυτόν υπηρεσιακές συνέπειες ενώ η αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία δεν έχει 

επιβεβαιωθεί με ποινική ή πειθαρχική καταδίκη (ΔΕφΑθ 163/1997). Θα πρέπει να 

σταθμίζονται δύο έννομα αγαθά πρώτον η ευταξία και η εύρυθμη λειτουργία της 

υπηρεσίας και δεύτερον η αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα του υπαλλήλου ως πολίτη, 

ανθρώπου αλλά και επιστήμονα, όπου συντρέχει αυτή η ιδιότητα. Η στάθμιση αυτή, 

σύμφωνα με τους  Τάχο Ι. Α., Συμεωνίδη επιβάλλεται και λόγω του τεκμηρίου της 

αθωότητας του διωκόμενου υπαλλήλου (Στογγάρη 2013)  . 

Το κύρος της αυτοδίκαιης αργίας δεν επηρεάζεται στην περίπτωση μη έκδοσης της 

σχετικής διαπιστωτικής πράξης (ΕΣ Ολ. 962/2000). 

 Για τη θέση του υπαλλήλου σε δυνητική αργία ή και επαναφορά του, απαιτείται πράξη 

από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο αρμόδιο μονομελές όργανο διοίκησης των 

Ν.Π.Δ.Δ. και μετά την προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο. 

Μετά την πάροδο έτους από τη θέση σε αργία, εάν το πειθαρχικό συμβούλιο δε  

γνωμοδοτήσει υπέρ της συνέχισης της αργίας, ή δεν προβεί καν σε γνωμοδότηση, η 

αργία αίρεται. Σε κάθε περίπτωση, η αργία αίρεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο 

διετίας από την έκδοση της απόφασης θέσεως του υπαλλήλου σε αργία.  

Έτσι το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί για αποφάσεις αργίας, οι  οποίες δεν έχουν 

πειθαρχικό χαρακτήρα έχει αμιγώς γνωμοδοτική αρμοδιότητα στις περιπτώσεις 

επιβολής του διοικητικών μέτρων της αργίας αυτοδίκαιης και δυνητικής και της 

αναστολής καθηκόντων. Για την συνέχιση ή μη της αυτοδίκαιης αργίας αλλά και της 

δυνητικής, το πειθαρχικό συμβούλιο γνωμοδοτεί και το αποφασίζον όργανο είναι το 

αρμόδιο για το διορισμό του υπαλλήλου όργανο δηλαδή κατά κανόνα πολιτικό 

πρόσωπο. Επίσης, για τη θέση σε αναστολή άσκησης καθηκόντων αποφαίνεται ο 

πειθαρχικώς προϊστάμενος του υπαλλήλου. 

Ο νομοθέτης, σύμφωνα με τον Συμεωνίδη,  ορθώς έχει καταστήσει αρμόδια τα 

πειθαρχικά συμβούλια και για την περίπτωση της υπηρεσιακής μεταβολής της αργίας 

παρά την θεωρία και την  πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι δεν 
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πρόκειται στην περίπτωση αυτή για επιβολή πειθαρχικής ποινής (ΣτΕ 1900/2014 

Ολομ., 2163/2004, 15/2003 κ.ά.). 

Η προβλεπόμενη γνωμοδότηση του πειθαρχικού συμβουλίου νοείται ως απλή, καθόσον 

δεν χαρακτηρίζεται από τις σχετικές διατάξεις ως σύμφωνη. (Σπηλιωτόπουλος Ε., 

2010). 

Σύμφωνα με τους Τάχο - Συμεωνίδη (2007),  το μέτρο της αργίας συνεπάγεται και 

σοβαρή ηθική μείωση του υπαλλήλου αλλά και άλλες δυσμενείς για αυτόν υπηρεσιακές 

συνέπειες ενώ η αποδιδόμενη σε αυτόν κατηγορία δεν έχει επιβεβαιωθεί με ποινική ή 

πειθαρχική καταδίκη (Δ.Εφ.Αθ. 163/1997) θα πρέπει να σταθμίζονται δύο έννομα 

αγαθά πρώτον η ευταξία και η εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας και δεύτερον η 

αξιοπρέπεια και η προσωπικότητα του υπαλλήλου ως πολίτη, ανθρώπου αλλά και 

επιστήμονα, όπου συντρέχει αυτή η ιδιότητα. Η στάθμιση αυτή επιβάλλεται και λόγω 

του τεκμηρίου της αθωότητας του διωκόμενου υπαλλήλου (Στογγάρη 2013). 

Όπως παρατηρεί ο  Συμεωνίδης , τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υ.Κ./2007, τα οποία 

μέχρι τη συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων του Ν. 4057/2012 (άρ. έβδομο, 

παρ. 3) θα ασκούσαν και πειθαρχική αρμοδιότητα, με τη νέα σύνθεση που προβλέπουν 

οι πάγιες διατάξεις του Υ.Κ., όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τον Ν. 3839/2010, δεν 

λειτούργησαν, ενώ καταργήθηκαν πρόωρα τα προϋφιστάμενα του νόμου αυτού 

υπηρεσιακά συμβούλια προκειμένου να αντικατασταθούν με άλλα μεταβατικά 

(συγκροτούμενα από υπαλλήλους με βαθμό Α΄) τα οποία, πριν ακόμη ο νόμος αυτός 

υλοποιηθεί, αντικαθίστανται εκ νέου με τον νεώτερο νόμο 4275/2014 από άλλα επίσης 

μεταβατικά υπηρεσιακά συμβούλια (βλ. αιτιολογική έκθεση Ν. 4275/2014).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Αντικείμενο της έρευνας ήταν να διαπιστωθεί η γνώση και η άποψη δημοσίων 

υπαλλήλων σχετικά με το Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και ειδικότερα 

όσον αφορά στις διαδικασίες , στα παραπτώματα και στις ποινές.  

Το ερωτηματολόγιο εστάλη ηλεκτρονικά σε αρκετές Υπηρεσίες ανά την Ελλάδα και οι 

απαντήσεις είναι επίσης από διάφορες Υπηρεσίες, ώστε να είναι πιο ολοκληρωμένη και 

πιο αντιπροσωπευτική η γνώμη των ερωτηθέντων από τυχαίο δείγμα υπαλλήλων. 

Το ερωτηματολόγιο είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενθαρρύνει τους 

συμμετέχοντες δημοσίους υπαλλήλους να ολοκληρώσουν την έρευνα, αλλά ταυτόχρονα 

και λεπτομερές για βασικά θέματα. Στην αρχή έχει τεθεί ένα ενημερωτικό σημείωμα 

σχετικά με το θέμα, το σκοπό του και με την επισήμανση ότι το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο. Χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα των πέντε βαθμών στις περισσότερες 

ερωτήσεις, η επιλογή ανάμεσα σε καταφατική και αρνητική απάντηση για τις ερωτήσεις 

όπου χρειάζονται σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις, καθώς και ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου ώστε να εκφράσει ο υπάλληλος τις διαπιστώσεις ή προτάσεις του. 

Συμμετείχαν συνολικά 175 ερωτηθέντες. 

Παρατίθενται γραφήματα τα οποία απεικονίζουν τις απαντήσεις των δημοσίων 

υπαλλήλων. Με σκοπό την καλύτερη κατανόηση των γραφημάτων, οι απαντήσεις 

παρουσιάζονται σε ποσοστά. 
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Διάγραμμα 1  Κατανομή συμμετεχόντων ανά φύλο 

 

 

 

 

Διάγραμμα 2 Κατανομή ανά κατηγορία εκπαίδευσης 
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Διάγραμμα 3 Κατανομή συμμετεχόντων ανά ηλικία 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4 Κατανομή συμμετεχόντων με έτη υπηρεσίας 

 

 

Από τις ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας , είναι προφανές ότι οι 

υπάλληλοι που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο και συνεπώς δείχνουν τη θετική 

διάθεση να γνωρίσουν το Πειθαρχικό Δίκαιο, είναι εκείνοι που έχουν ηλικίες 36-55 και 

από αυτούς ενδιαφέρονται περισσότερο οι έχοντες έως 20 χρόνια υπηρεσίας.  
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Διάγραμμα 5 Κατανομή συμμετεχόντων ανά Υπηρεσία προέλευσης 

 

 

 

Διάγραμμα 6 Γνώση προϋποθέσεων αργίας 
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Διάγραμμα 7 Γνώση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων 

 

 

 

 

Διάγραμμα 8 Γνώση πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 

 

 



68 

 

 

 

Διάγραμμα 9 Γνώση Πειθαρχικού Δικαίου 

 

 

 

Διάγραμμα 10 Ατιμωρησία στο Δημόσιο 
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Διάγραμμα 11 Αιτίες ατιμωρησίας στο Δημόσιο 

 

 

  

 

Διάγραμμα 12 Αυστηρότητα του Πειθαρχικού Δικαίου 
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Διάγραμμα 13 Συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στα Πειθαρχικά Συμβούλια 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 14 Συμμετοχή των συνδικαλιστών στα Πειθαρχικά Συμβούλια 

 

 

 

 



71 

 

 

Διάγραμμα 15 Αντιστοίχιση ανάμεσα σε παραπτώματα και ποινές 

 

 

Από τους υπαλλήλους που ζητάνε την αντιστοίχηση παραπτωμάτων -  ποινής , το 59% 

των ερωτηθέντων θεωρεί ότι είναι ασαφές το Πειθαρχικό Δίκαιο, και άρα λογικά ζητά 

την ανωτέρω αντιστοίχιση. 

  

Διάγραμμα 16 το Πειθαρχικό Δίκαιο είναι σαφές 
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Διάγραμμα 17 Χρόνος ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας 

 

 

Διάγραμμα 18 Αιτίες μη ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας 
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Διάγραμμα 19 Γνώση των πειθαρχικών ποινών 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 20 Πειθαρχικό Δίκαιο και καταπολέμηση της διαφθοράς 
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Διάγραμμα 21 Επικαιροποίηση του Πειθαρχικού Δικαίου 

 

 

 

 

Διάγραμμα 22 Κατανόηση πειθαρχικών παραπτωμάτων (α) 
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Διάγραμμα 23 Κατανόηση πειθαρχικών παραπτωμάτων (β) 

 

     

Διάγραμμα 24 Προτάσεις για τη βελτίωση του Πειθαρχικού Δικαίου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 Όπως προαναφέρθηκε στο σχετικό κεφάλαιο 3.2 ένας από τους βασικούς 

λόγους για την καθυστέρηση έκδοσης απόφασης από τα Πειθαρχικά Συμβούλια είναι η 

μεγάλη διαδικασία που απαιτείται για τη συγκρότηση των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών 

Συμβουλίων, τόσο στην αρχική τους συγκρότηση όσο και σε περίπτωση αλλαγής 

μέλους.   

Το συγκεκριμένο πρόβλημα, θα μπορούσε να λυθεί με τη δημιουργία μιας 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας της οποίας διαχειριστής θα είναι το Δευτεροβάθμιο Π.Σ.  

Χρήστες της πλατφόρμας θα είναι: α) το ΝΣΚ και τα αρμόδια Πρωτοδικεία που 

προτείνουν κατά νόμο συγκεκριμένα μέλη των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών 

Συμβουλίων. Οι Υπηρεσίες αυτές θα υποδεικνύουν, ανά γεωγραφικό διαμέρισμα, τα 

νέα μέλη αρμοδιότητάς τους  και β) οι Δ/νσεις Διοικητικού των Υπηρεσιών 

(Υπουργείων , ΝΠΔΔ , κλπ), οι οποίες θα καταχωρούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

όλους τους Δ/ντές που πληρούν τα προσόντα συμμετοχής ως μέλη των Π.Σ.  

Όλες οι ανωτέρω πλατφόρμες θα  ανανεώνονται συνεχώς  σε κάθε αλλαγή, από τους 

χρήστες, ώστε να είναι επικαιροποιημένες.  

Με τον τρόπο αυτό, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο θα δύναται ανά πάσα 

στιγμή να προβεί άμεσα στον ορισμό των μελών του κάθε Π.Σ. τόσο κατά την αρχική 

του συγκρότηση όσο κάθε φορά που θα πρέπει να αντικατασταθεί ένα μέλος του. 

 

 Επίσης ένα άλλο πρόβλημα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην 

ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας, είναι ο αριθμός των Πρωτοβάθμιων 

Πειθαρχικών Συμβουλίων σε σχέση με τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων που 

υπάγονται σε αυτά λόγω κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την ανισοκατανομή υποθέσεων προς εκδίκαση, 

αποτελούν τα Πειθαρχικά Συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας  ανά Περιφερειακή 

Δ/νση Εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 4 Υποθέσεις πειθαρχικών συμβουλίων Υπουργείου Παιδείας ανά Π.Δ.Ε. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ 

ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΠΙ ΤΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟΥ 

Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 28 9,03% 45 19,82% 

ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 17 5,48% 16 7,05% 

ΣΤΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 6 1,94% 15 6,61% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 7 2,26% 25 11,01% 

ΚΡΗΤΗ 11 3,55% 20 8,81% 

ΗΠΕΙΡΟΣ 9 2,90% 2 0,88% 

Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 5 1,61% 6 2,64% 

ΙΟΝΙΑ 0 0,00% 8 3,52% 

ΑΤΤΙΚΗ 207 66,77% 40 17,62% 

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 0 0,00% 24 10,57% 

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  9 2,90% 2 0,88% 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ  3 0,97% 11 4,85% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 8 2,58% 13 5,73% 

ΣΥΝΟΛΑ 310 100% 227 100% 

Πηγή : Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. 

 

Από τον ανωτέρω πίνακα είναι εμφανές ότι, δεν είναι κατανεμημένος ισομερώς ο 

αριθμός των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις ΠΔΕ της χώρας. 

Για παράδειγμα, το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΠΔΕ Ν. Αττικής, κατά το 

έτος 2015, παρουσίαζε το 66,77% του πανελλαδικού αριθμού των εκκρεμών 

πειθαρχικών υποθέσεων των 13 ΠΔΕ της χώρας. Είχε εκδώσει δε, τις περισσότερες 

αποφάσεις, δηλ το 17,62%  του συνόλου των πειθαρχικών αποφάσεων. Σημειώνεται ότι 

στην ΠΔΕ Ν. Αττικής, εκτός των διοικητικών υπαλλήλων,  υπηρετεί σχεδόν το 50% 

των εκπαιδευτικών όλης της χώρας. 

Θα πρέπει λοιπόν να επανακαθορισθεί ο αριθμός των Πρωτοβάθμιων Π.Σ. με βάση 

κάποια κριτήρια, όπως πχ με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, δηλ με βάση τον αριθμό των 

υπαλλήλων ανά πειθαρχικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο σκοπός της 

επιτάχυνσης της πειθαρχικής διαδικασίας.  

 

 Όσον αφορά στην ασάφεια πειθαρχικών παραπτωμάτων, όπως αναφέρθηκε στο 

θεωρητικό κομμάτι, είναι ένα θέμα, το οποίο δημιουργεί ανασφάλεια στους δημοσίους 

υπαλλήλους για το δέον και αποφευκτέο της συμπεριφοράς τους τόσο εντός όσο και 

εκτός υπηρεσίας. Η γενική και ασαφής διατύπωση στον ορισμό του κάθε πειθαρχικού 
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παραπτώματος επιτρέπει στον εκάστοτε πειθαρχικό προϊστάμενο να παραπέμψει 

αβίαστα τον κάθε υπάλληλο αλλά και να αποσιωπήσει την παραβατική συμπεριφορά 

υπαλλήλου, ενώ ταυτόχρονα ο υπάλληλος δεν είναι σε θέση  να γνωρίζει ποια 

συμπεριφορά είναι τιμωρητέα. 

Απάντηση στα ανωτέρω θα μπορούσε  να είναι η περιγραφή των γενικών πλαισίων 

τόσο της αντικειμενικής όσο και της υποκειμενικής υπόστασης, τουλάχιστον στα 

περισσότερα παραπτώματα,  όπως ισχύει και στα ποινικά αδικήματα.: 

 Σε αντίθεση με το Ποινικό Δίκαιο, σε κανένα από τα πειθαρχικά αδικήματα δεν 

διευκρινίζεται η υποκειμενική υπόσταση του παραπτώματος, δηλαδή αν για τη 

διάπραξή του απαιτείται δόλος ή αμέλεια. Ακόμα και στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι 

δεν απαιτείται άμεσος η έμμεσος δόλος, αλλά αρκεί η απλή αμέλεια –εφόσον δεν 

αναφέρεται σε κανένα πειθαρχικό παράπτωμα η έκφραση «με πρόθεση»-  αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται ρητά. Ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση, θα είναι διαφορετική η 

αντιμετώπιση του κατηγορούμενου και συνεπώς και η ποινή που θα του επιβληθεί 

αναλόγως με την πρόθεσή του.  

 Σε αντίθεση με το Ποινικό Δίκαιο, δεν περιγράφονται τα γενικά χαρακτηριστικά 

της αντικειμενικής  υπόστασης του παραπτώματος, δηλ της τιμωρητέας συμπεριφοράς. 

Ταυτόχρονα δεν είναι συγκεκριμένα τα κριτήρια βάσει των οποίων πχ η απείθεια 

θεωρείται απλή ή σοβαρή, ή η αναξιοπρεπής συμπεριφορά -και δη εκτός υπηρεσίας-  

θεωρείται χαρακτηριστικά αναξιοπρεπής και επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.  

Θα πρέπει να τεθούν κριτήρια πχ με βάση το αποτέλεσμα της παραβατικής 

συμπεριφοράς ή κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όπως πχ στο παράπτωμα της «φθορά 

λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση πράγματος το οποίο 

ανήκει στην υπηρεσία», όπου θα επιβάλλεται ποινή ανάλογη  με το κόστος του 

πράγματος το οποίο εφθάρη και πρέπει να αντικατασταθεί. 

 

 Τέλος, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις στο ερευνητικό κομμάτι της 

εργασίας, κρίνεται ως ανεπαρκής η γνώση των υπαλλήλων, τόσο των διατάξεων του 

Πειθαρχικού Δικαίου όσο και της λειτουργίας αυτού. Μεγάλο ποσοστό δημοσίων 

υπαλλήλων, ενώ απαντά ότι γνωρίζει γενικά τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου 

(Διάγραμμα 6.9), στις επόμενες πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, όπως παρουσιάζεται στα 

διαγράμματα  6.16, 6.19, 6.20 κ.λ.π, σε ποσοστό 53% θεωρεί ασαφές το Πειθαρχικό 



80 

 

Δίκαιο, σε ποσοστό 72% γνωρίζει μέτρια ή ελάχιστα τις ποινές, ενώ το 80% θεωρεί ότι 

το Πειθαρχικό Δίκαιο δεν συντελεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

Τα ανωτέρω δείχνουν ότι τόσο οι πειθαρχικώς Προϊστάμενοι, όσο και οι απλοί 

υπάλληλοι δε γνωρίζουν τουλάχιστον σε ικανοποιητικό βαθμό, ούτε τις διαδικασίες 

ούτε τα παραπτώματα και τις ποινές.  

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης των ανωτέρω, είναι η επιμόρφωση και μάλιστα συνεχής 

των υπαλλήλων, όσον αφορά στο σύνολο του Υ.Κ. . Με τον τρόπο αυτό θα γνωρίζουν 

τα δικαιώματα , τις υποχρεώσεις τους αλλά και  τις ενδεχόμενες ποινές , σε περίπτωση 

παράβασης των υποχρεώσεων αυτών, οι οποίες όμως θα έχουν πλέον αποσαφηνισθεί , 

όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 
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Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Με αφορμή την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας με θέμα «Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ» , στα πλαίσια 

του μεταπτυχιακού προγράμματος "Δημόσια Οικονομική και Πολιτική" του Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά Τ.Τ., σας αποστέλλω το κατωτέρω ερωτηματολόγιο, 

οι απαντήσεις του οποίου θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή σχετικών 

συμπερασμάτων. Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή σας. 

Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους Δημοσίους Υπαλλήλους, είναι 

ΑΝΩΝΥΜΟ και έχει ερευνητικό χαρακτήρα. Θα παρακαλούσα να το συμπληρώσετε 

και αποστείλετε μέχρι 10-10-2016.  

Σας ευχαριστώ θερμά.  Καραμίντζιου Παναγιώτα 

 

1. Φύλο          

Άνδρας Γυναίκα 

  

 

2.  Ηλικία         

25-35 36-45 46-55 55+ 

    

 

3.  Μορφωτικό επίπεδο        

ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ 

 

4.   Χρόνια Υπηρεσίας 

Έως 10 11-20 21-30 31+ 
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5. Υπουργείο-Φορέας-Τμήμα, στο οποίο υπηρετείτε: 

……………. 

6.  Πόσο γνωρίζετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας ως δημόσιοι 

υπάλληλοι; 

 1   2     3    4 5 

1. ελάχιστα …  5. άριστα 

 

7. Η γενική αντίληψη της κοινωνίας είναι ότι στο ελληνικό δημόσιο επικρατεί 

ατιμωρησία. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την αντίληψη; 

 1    2     3    4 5 

1. διαφωνώ…   5. συμφωνώ απόλυτα 

 

8. Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι βασικές αιτίες σε τυχόν περιπτώσεις ατιμωρησίας; 

………. 

9. Γνωρίζετε υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να τεθεί ένας υπάλληλος σε αργία ;  

ναι όχι 

   

10.Γνωρίζετε τις διατάξεις του Πειθαρχικού Δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων; 

 1    2     3    4 5 

1. ελάχιστα …  5. άριστα 

 

11. Γνωρίζετε ποια είναι τα πειθαρχικά παραπτώματα; 

 1    2     3    4 5 

1. ελάχιστα …  5. άριστα 

12. Πόσο κατανοητά είναι τα κάτωθι πειθαρχικά παραπτώματα του Υ.Κ.;  

Σημειώστε με Χ  τον βαθμό κατανόησης 

α/α πειθαρχικά  παραπτώματα Πολύ μέτρια καθόλου 

1 

η παράβαση καθήκοντος κατά τον 

Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 

ποινικούς νόμους 
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2 

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 

      

3 

η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή 

ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά 

εντός ή εκτός υπηρεσίας 

      

4 
η παραβίαση της αρχής της 

αμεροληψίας 
      

5 η σοβαρή απείθεια       

6 
η αδικαιολόγητη αποχή από την 

εκτέλεση των καθηκόντων 
      

7 
η άρνηση παροχής πληροφόρησης 

στους πολίτες και τις αρχές 
      

8 

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 

      

9 

η προδήλως αδικαιολόγητη μη 

εξυπηρέτηση των πολιτών και η 

υπαίτια μη έγκαιρη διεκπεραίωση 

των υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις 

      

10 
η αδικαιολόγητη άρνηση 

προσέλευσης για ιατρική εξέταση 
      

11 

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 
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12 
η παραβίαση της υποχρέωσης 

εχεμύθειας 
      

13 

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 

      

14 

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 

      

15 

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  

      

16 
η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης 

υπηρεσίας 
      

17 

η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων 

για την απόκτηση υπηρεσιακής 

εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση 

εντολής της υπηρεσίας 

      

18 

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 

      

19 
η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, 

η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση 

πράγματος το οποίο ανήκει στην 
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υπηρεσία 

20 

η παράλειψη από τα πειθαρχικά 

όργανα δίωξης και τιμωρίας 

πειθαρχικού παραπτώματος 

      

21 

η άσκηση εργασίας ή έργου με 

αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της 

υπηρεσίας 

      

22 η απλή απείθεια       

23 

η μη τήρηση του ωραρίου από τον 

υπάλληλο και η παράλειψη του 

προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή 

του 

      

24 
η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του 

υπηρεσιακού καθήκοντος 
      

25 

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 

      

 

13. Γνωρίζετε ποιες είναι οι προβλεπόμενες ποινές για κάθε πειθαρχικό 

παράπτωμα;  

   1    2     3    4 5 

     1= ελάχιστα…  5=άριστα 

14. Γνωρίζετε σε ποιά από τα κάτωθι πειθαρχικά παραπτώματα προβλέπεται η 

ποινή της οριστικής παύσης; Σημειώστε με Χ σε όσα γνωρίζετε ότι προβλέπεται. 

α/α Πειθαρχικά παραπτώματα   

1 

η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 

ποινικούς νόμους   

2 

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   

3 
η αναξιοπρεπής ή ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός 
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ή εκτός υπηρεσίας 

4 η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας   

5 η σοβαρή απείθεια   

6 η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων   

7 η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές   

8 

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   

9 

η προδήλως αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτηση των πολιτών και η υπαίτια μη 

έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις   

10 η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση   

11 

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   

12 η παραβίαση της υποχρέωσης εχεμύθειας   

13 

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   

14 

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   

15 

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    

16 η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας   

17 

η χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής 

εύνοιας ή την πρόκληση ή ματαίωση εντολής της υπηρεσίας   
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18 

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   

19 

η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση 

πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία   

20 

η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού 

παραπτώματος   

21 

η άσκηση εργασίας ή έργου με αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της 

υπηρεσίας   

22 η απλή απείθεια   

23 

η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του 

προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του   

24 η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος   

25 

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   

 

15. Κατά τη γνώμη σας, στο Πειθαρχικό Δίκαιο θα πρέπει να γίνεται πλήρης 

αντιστοίχιση μεταξύ πειθαρχικού παραπτώματος και ποινής, δηλ. για κάθε 

πειθαρχικό παράπτωμα να προβλέπεται συγκεκριμένη ποινή; 

Ναι Όχι 

 

16. Πιστεύετε ότι η πειθαρχική διαδικασία ολοκληρώνεται σε εύλογο χρονικό 

διάστημα 

Ναι Όχι 

 

17.  Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας, οι αιτίες τυχόν καθυστέρησης ολοκλήρωσης 

των πειθαρχικών υποθέσεων: 

…….. 
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18.  Το γεγονός ότι στη σύνθεση των πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, τα 

2 από τα 5 μέλη είναι δικαστικοί λειτουργοί,  σας δημιουργεί μεγαλύτερη 

εμπιστοσύνη, ως προς την αντικειμενικότητα της πειθαρχικής απόφασης; 

Ναι Όχι 

 

 

19. Κατά τη γνώμη σας, στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια πρέπει να 

συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων; 

Ναι Όχι 

 

 

20. Κατά τη γνώμη σας, το ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο συντελεί στην 

καταπολέμηση της διαφθοράς; 

1 2 3 4 5 

1=ελάχιστα …  5=πάρα πολύ 

 

21. Κατά τη γνώμη σας, το ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο πρέπει να γίνει πιο αυστηρό, 

πιο ελαστικό ή να παραμείνει ως έχει; 

πιο αυστηρό πιο ελαστικό να παραμείνει ως έχει 

22. θεωρείτε ότι το Πειθαρχικό Δίκαιο πρέπει να επικαιροποιείται συχνά ή να μένει 

αμετάβλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα; 

να επικαιροποιείται συχνά να μένει αμετάβλητο για μεγάλο διάστημα 

 

 

23. Το ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο είναι 

σαφές ασαφές 

 

24. Χαρακτηρίστε το ισχύον Πειθαρχικό Δίκαιο. Σημειώστε με Χ,  μια ή 

περισσότερες επιλογές.  

δίκαιο άδικο 
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25. Γράψτε συνοπτικά, έως τρεις προτάσεις για τη βελτίωση του Πειθαρχικού 

Δικαίου ή της πειθαρχικής διαδικασίας. 

……………… 
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