ΕΙΣΠ Ι'ΙΤΉΚΗ ΕΚθΕΣΙΣ
' Κπί τοΰ σχεδίου Νόμου «περί έπαναφοράς έν ισχύς τ ων
πειθαρχικών διατάξεων *ού ' Υπαλληλικού Κωδικός καί
«περί τροποποιήσεως καί συμπληρωσεως αυτών».
Προς τήν Βουλήν ιών ‘Ελλήνων
ΓΕΝΙΚΩΣ

άδικήματος, μετά τήν επιβολήν τριών πειθαρχικών ποινών
βαρυτέρων τού προστίμου άποδοχών ένός μηνός. Ή άντικαθιστωμένη διάταξις είναι αύστηροτέρα διά τον υπάλληλον,
καθ’ όσον προβλέπει δυνατότητα έπιβολής πειθαρχικής
ποινής όριστικής παύσεως διά τήν διάπραξιν έντός.διε-ίίας
τού αυτού άδικήματος μετά έπιβολήν τριών οιωνδήποτε
πειθαρχικών ποινών.

Διά τών διατάξειν τοΰ σχεδίου Νόμου σκοπεΐται ή απο
Έπί τού άρθρου 4. Επιδιώκεται ή διατήρησις έν ίσχύι
κατάστασή τών πειθαρχικών διατάξεων τοΰ 'Υπαλληλικού τής έπιεικεστέρας διά τον υπάλληλον διατάξεως, τής άφο
Κώδικος (ν. 1811/1951), αί_όποϊαι, κατά τήν_διάρκειαν της ρώσης είς τήν διαγραφήν τών πειθαρχικών ποινών έκ τοΰ
δικτατορίας, εϊχον καταργηθή η διαφοροποιηθή κατα τροπον δελτίου τοΰ τιμωρηθέντος υπαλλήλου.
ν
ώστε εΐς τϊνας περιπτώσεις νά μή διασφαλίζωνται έπαρκώς
Έπί τού άρθρου 5. ’Επιδιώκεται ή διατήρησις έν ίσχύι
οι υπάλληλοι, ούδέ νά έξυπηρετήται προσηκόντως το συμ- τών έπιεικεστέρων διά τον υπάλληλον διατάξεων, τών
ιέρον τής Δημοσίας Αιοικήσεως.
άναφερομένων είς τάς προϋποθέσεις έπαναλήψεως τής
Καί ναι μέν ό ν. 22/1975 έρρύθμισε μεταξύ.,τών άλλων πειθαρχικής δίκης, λόγω έκδόσεως άμετακλήτου ποινικής,
καί θέματα πειθαρχικού δικαίου προκύψαντα, κυρίως, έκ της καταδικαστικής ή αθωωτικής, άποφάσεως, μετά τήν προηκαταργήσεως τών Περιφερειακών Διοικήσεων καί τού Άνω- γηθεΐσαν πειθαρχικήν δίκην.
τάτου Συμβουλίου Δημοσίων '1 πηρεσιών (ΑΣΔΓ ), πλήν
Έπί τού άρθρου 6ι Διά τού άρθρου τούτου προσαρμό
όμως έν τη έφαρμογή τού όλου πειθαρχικού δικαίου έπεσηζονται τά άφορώντα είς τάς πειθαρχικάς δικαιοδοσίας έ—ί
μάνθησαν περιπτώσεις χοήζουσαι περαιτέρω νομοθετικής τώ τέλ.ει, ίνα μεταξύ'τών πειθαρχικών οργάνων περιληρυθμίσεως. .
~
φθούν καί τά διοικητικά συμβούλια τών νομικών προσώπων
’Επειδή αί άποκαθιστώμεναι πειθαρχικαί 'διατάξεις τού δημοσίου δικαίου.
·
·
·.,
Υπαλληλικού Κώδικος διεΐπον μόνον τούς υπαλλήλους τού
Έπί'
τού
άρθρου
7.
Άναδιατυποϋνταν'
είς
ε*παϊον
κεί
Δημοσίου, ενώ" οί' υπάλληλοι τών πλείστών“ .νομικών προ
σώπων δημοσίου δικαίου διείποντο'. ύπό τών άντιστοίχων μενον, ύπό τό άρθρου 143, αί περί πειθαρχικώς προϊστα
μένων τών δημοσίων υπαλλήλων διατάξειή^τών άρθρων 143,
διατάξεων τού προσαρμοστικού διατάγματος της 23/31-12\
173 καί 174 τού 'Υπαλληλικού Κώδικος, ώς καί αί περί
1955 «περί εφαρμογής τού 'Υπαλληλικού Κώδικος έπί τών
πειθαρχικώς προϊσταμένων τών υπαλλήλων νομικών προσώ
υπαλλήλων τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου»,
.· -Ν' >
·
διά τού ύπ’ δψιν Σχεδίου επιδιώκεται, όπως θεσπισθή ένιαϊον πων δημοσίου δικαίου διατάξεις. '·
πειθαρχικόν δίκαιόν- διά τε τούς ύπαλλήλους τού Δημοσίου 7 - Έπί τού άρθρου 8. ‘Υπό τό αύτό άρθρου τίθενται διατά
καί τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.. Έκ. τού ξεις άφορώσατ'είς τήν πειθαρχικήν αρμοδιότητα τών πει-'
λόγου δέ τούτου παρέστη άνάγκη εύρείας νομοθετικής θαρχικώς προϊσταμένων τόσον τών ^υπαλλήλων τού'Δήμοπροσαρμογής τών άποκαθιστωμένων διατάξεων τού 'Υ / σίόυ, όσον καί τών υπαλλήλων τών νομικών προσώπων δημοπαλληλικού Κώδικος.
-, τ;;
. σίου "δικαίου.
λ.-'·*' - ... :.·· ·
. ..
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-Ώς πρός τήν εκτασιν τής πειθαρχικής άρμοδιότητος έπι- Έξ ά>-λου, έκρίθη σκόπιμον όπως διατηρηθούν έν ίσχύι
νεώτεραί τίνες διατάξεις, αί όποϊαι είναι έπιεικέστέραι διά διώκεται ή διατήρησις έν ίσχύι τών έπιεικεστέρων διά τούς
V*' ■ I
τούς υπαλλήλους έναντι" τών αντιστοίχων διατάξεω/ τού ύπαλλήλους διατάξεων.
Υπαλληλικού Κώδικος, δεδομένου μάλιστα ότι αί έπιεικέ-' • ’Έπί τού άρθρου 9. Άναδιατυπούται τό άρθρου 145 τού
στεραι αύται διατάξεις ειχον θεσπισθή κατόπιν προηγου‘Υπαλληλικού Κώδικος, έπί τώ τέλει προσαρμογής τών
μένης συμφώνου γνώμης τοΰ ΑΣΔΥ. . . ·' '·<
~
διατάξεων αύτοΰ καί έπί τών ύπαλλήλων τών νομικών
’Επειδή τινές .τών άποκαθιστωμένων πειθαρχικών δια προσώπων δημοσίου δικαίου, συμπληρούται δέ ή παράγρα
τάξεων τοΰ .‘Υπαλληλικού Κώδικος δεν έναρμονίζονται φος 5 αυτού διά τής προσθήκης διατάξεως. ύπό τής όποιας
πλήρως προς τάς διατάξεις ένίων άρθρων τοΰ ΐσχύοντος, επιτρέπεται -όπως δ έπιληφθείς πειθαρχικώς προϊστάμενος
Σύντάγματος (πίστις τών υπαλλήλων εις τό Σύνταγμε/ παραπέμπη τήν ύπόθεσιν είς. άνώτερον πειθαρχικώς προϊ
συμμετοχή εις απεργίαν), έκρίθη σκόπιμον όπως ή π^ός στάμενον μέχρι καί τού Υπουργού ή μέχρι καί τού διοικη
τό Σύνταγμα προσαρμογή τών έν λόγω διατάξεων 'γίνη τικού συμβουλίου τού νομικού προσώπου. ‘Η παραπομπή’
κατά τήν προσεχή διά διατάγματος κωδικοποίησιν τών δια προβλέπεται διά τάς περιπτώσεις κατά τάς όποιας ήθελεν
τάξεων τού Υπαλληλικού Κώδικος καί ούχί διά τού ύπ’ . αΰτη ζητηθή ύπό άνώτέρου πειθαρχικώς προϊσταμένου ή δ
έπιληφθείς πειθαρχικώς προϊστάμενος ήθελε κρίνει ότι τό
0φιν σχεδίου Νόμου.
*
.
άδίκημα επισύρει ποινή άνωτέραν" τής άρμοδιότητος του.'
: . \ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟΝ
Έπί τού άρθρου 10. Επιδιώκεται ή διατήρησις έν ίσχύι
„ Έπί τού άρθρου 2. Επιδιώκεται ή έπί τό πληρέστερου τής έπιεικεστέρας διά τούς υπάλληλους τών νομικών προ
καί σαφέστερου διατύπωσις τού πειθαρχικού αδικήματος σώπων δημοσίου δικαίου διατάξεως περί *τής πειθαρχικής
τής πλημμελούς συντάξεως έκθέσεως ουσιαστικών; προ
.άρμοδιότητος τών διοικητικών συμβουλίων.
'··-λ - ύ.
σόντων, έν όψει τής παρατηρούμενης τάσεως τών προϊστα
Έπί τού άρθρου 11. Τά πειθαρχικά συμβούλια άναγράμένων - κριτών νά χαρακτηρίζουν τήν .’πλειονότητα τών
υπάλληλων ώς «άρίστους». .
τ. . .
V jssSfe, - . φονται είς τό σχέδιον ώς ύπηρεσιακά πειθαρχικά, χάριν
έναρμονισμού πρός τήν διάταξιν τού άρθρου Ί03, παραγρ. 4,
*■ Έπί τού άρθρου 3. Διά τής παραγράφου 1 αυτού σκο- τού Συντάγματος, κατά τήν οποίαν τά συμβούλ,ια ταΰτα
πεϊταί ή άντικατάστασις τής παραγράφου 2 τοΰ άρθρου 133 -. είναι ύπηρεσιακά.
..-·■.■·■’*—
.
\
τού" 'Υπαλληλικού Κώδικος, τής άφορώσης εις τήν παρα_Περαιτέρω έπιδιώκεται ή διά σαφών διατάξεων ρύθμισις
κράτησιν τού έπιβαλλομένου προστίμου, ώς πειθαρχικής
Γν
τών,
άφορώντων είς τήν σύνθεσιν, τήν συγκρότησιν, τήν.
ποινής, είς μηνιαίας δόσεις. Διά τής είσαγομένης διατάξεως
λειτουργίαν καί τάς άρμοδιότητος τών ύπηρεσιακών πει
παρέχεται ή ευχέρεια, όπως τό ποσόν έκάστης δόσεως
ορίζεται ούχί ανώτερου τού {Γ/4) ενός τετάρτου τών μη θαρχικών συμβουλίων, τών ύπαλλήλων τού Δημοσίου καί
νιαίων άποδοχών τού τιμωρηθέντος, ενώ ή 'αντικαθιστώ-, τών νομικών προσώπων δημοσίού δικαίου, ' - . - , ' *
μένή διάταξις ορίζει ότι έκαστη δόσις δέον νά είναι ίση τλ Έπί τού άρθρου 12. Άναδιατυπούται τό άρθρον 147 τού
~ρός τό 1/4 τών μηνιαίων άποδοχών.
" , .
.*
>‘Υπαλληλικού Κώδικος, έπί τώ τέλ.ει σαφούς καθορισμού,
Διά τής παραγράφου 2 τού αυτού άρθρου 3 διατηρείται τών πειθαρχικών άρμοδιοτήτων τού Συμβουλίου τής Έπικρατίας, όπως τούτο κρινη έπί προσφυγών κατά πειθαρχι
εν ίσχύι ή έπιεικεστέρα διά τον υπάλληλον διάταξις, καθ’
ην ή ποινή τής όριστικής παύσεως δύναται νά έπιβληθή κών άποφάσεων, έν όψει και τής καταργήσεως τού Α.Σ.Δ.Υ.
%Έπί τού άρθρου 13. ’Επιδιώκεται ή ρύθμισις, τής περί-'
μετά τήν έντδς διετίας διάπραξιν τού αυτού πειθαρχικού

-- 2 πτώσεως συνδικάσεως υπαλλήλων του αύτοϋ 'Υπουργείουύπαγομένων λ.όγιρ βαθμού εις διάφορα ύτιηρεσιακά πει
θαρχικά συμβούλια.
' ’Επί τοΰ άρθρου 14. ’Επιδιώκεται ή διατήρησις έν ΐσχύι
τής παραπομπής των πειθαρχικών υποθέσεων ύπδ τοΰ
υπουργού ή τοΰ διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου ενώπιον τού υπηρεσιακού πειθαρχικού
συμβουλίου διά παραπεμπτηρίου εγγράφου, αντί τής ύπδ
τού 'Υπαλληλικού Κώδικος προβλεπομένης ^ πειθαρχικής
άγωγής, δεδομένου ότι αύτη παρημπόδιζε καί έπεβράδυνε
τήν άσκησιν τοΰ πειθαρχικού ελέγχου.
Έπι τοΰ άρθρου 15. Ρυθμίζονται τά άφορώντα εις την
έκδοοιν, τδ περιεχόμενον καί την κοινοποίησιν τοΰ παραπεμπτηρίου εγγράφου. .
Έπί τού άρθρου 16. ’Επιδιώκεται, πρδς άποφυγήν άκυροτήτων, ή διατήρησις έν ΐσχύι τής διατάξεως, δυνάμει τής
όποιας ή άνάκρισις, κατά τήν ενώπιον τού υπηρεσιακού
πειθαρχικού συμβουλίου διαδικασίαν, δεν είναι υποχρεω
τική άλλά δυνητική, ένεργουμένη μόνον οσάκις παρίσταται
άνάγκη πληρεστέρα.ς διαγ-νώσεως των πραγματικών περι
στατικών."
.
Έπί τοΰ άρθρου 17. Ρυθμίζονται όμοιομόρφως διά τους
υπαλλήλους τού Δημοσίου καί τών νομικών προσώπων δήμο-,
σίου δικαίου τά άφορώντα. εις την αΰτεπάγγελτον. πειθαρ- χικήν δίωξιν τούτων.———η/-Α—Λ— -Α~τ—

θαρχικών άποφάσεων καί άντι/ίετωπίζετχι ή ομοιόμορφο^
εφαρμογή τών διατάξεων τούτων καί έπί τών · ύπαλλήλων
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Έπί τοΰ άρθρου 26. Παρέχεται έξουσιοδότησις όπως διά
Προεδρικών διαταγμάτων, έκδιδομένων έπί τή προτάσει
τών 'Υπουργών Προεδρίας Κυβερνήσεως, Άπασχολήσεως
καί τδν κατά περίπτωσιν άρμοδίου, καθορίζωνται τά τού
πειθαρχικού δικαίου τοΰ έπί σχέσει ιδιωτικού δικαίου προ
σωπικού τοΰ Δημοσίου καί τών νομικών προσώπων δημο
σίου δικαίου.
Έπί τού άρθρου 27. Επιδιώκεται ή διατήρησις έν ΐσχύι
τής διατάξεως, διά τής όποιας οί εισαγγελείς ύπαχρεούνται νά γνωστοποιούν είς τήν προϊσταμένην τού υπαλ
λήλου ’Αρχήν πάσαν άσκ.ουμένην ποινικήν δίωξιν κατά
ύπαλλήλ,ου.
Έπί τοΰ άρθρου 28. 'Η διάταξις αύτη δεν χρήζει έπεξηγήσεως.
\τ
Έπί τού άρθρου'29. Σκοπεϊται ή διαφύλαξις τής ισχύος
τών ίσχυουσών -πειθαρχικών διατάξεων, αί οποϊαι διέπουν
τδ προσωπικόν τής έκπαιδεύσεως, ώς καί ή έξαοφάλισις
τής συμπράξεως καί τοΰ 'Υπουργού Προεδρίας Κυβερνή
σεως κατά τήν όκδοσιν διαταγμάτων, άφορώντων είς τδν
καθορισμόν τής πειθαρχικής δικαιοδοσίας καί διαδικασίας
έπί τού προσωπικού τής έκπαιδεύσεως,

; - ’Επί" τού άρθρου 30. Τίθεται έξουσιοδοτική διάταξις έπιΈπί τού άρθρου 18. Τροποποιουμένων τών οικείων διατά
' τρέπουσα, όπως είς τήν προβλεπομένην ύπδ τοΰ άρθρου 47
ξεων ..τού 'Υπαλληλικού. Κώδικος, προβλέπονται αί περιτού ν.- 22/1975 κωδικοποίησιν ύπδ τίτλον «Ύπαλλ.ηλ,ικός.
. πτώσεις", καθ’ άς ό πρόεδρος τού υπηρεσιακού πειθαρχικού
Κώδιξ» πεοιληφθούν κτί αί διατάξεις τού παρόντος, ώς
συμβουλίου ορίζει εισηγητήν τής ύποθέσεως. Πρδς τούτοις
καί παντός άλλου έκδοΟέντος ή έκδοθησομένου νόμου, άφοορίζεται ότι ή ύπδ τού προέδρου κλ.ήσις εις απολογίαν τού
ρώντος είς- θέματα τού 'Υπαλλ,ηλ.ικοΰ Κώδικος, μή άποδιωκομένου» ένεργεϊται μετά προηγουμένην άπόφασιν τού
κλειομένης τής κωδικοποιήσεων είς ένιαϊον κείμενον καί,
· ."
" \ ;· ■ ύπηρεσιακοΰ πειθαρχικού;συμβουλίου." "
μόνον τών ίσχυουσών διατάξεων περί τοΰ πειθαρχικού δι
Έπί τού άρθρου 19. Προστίθεται ίλάταξις, ύίτδ τής οποίας, καίου τών ύπαλλήλων τοΰ Δημοσίου καί τών νομικών προ
προβλέπεται ότι χπί παραπομπής .τού διωκομένου ύπαλλήσώπων δημοσίου δικαίου.
·
·ή-'ν
λου εις άνώτερον πειθαρχικώς προϊστάμενον ή εις διοικητι
-ν Έπί τοΰ άρθρου 31. Τίθενται μεταβατικαί διατάξεις,
κόν συμβούλιον νομικού προσώπου μετά κλήσιν αυτού είς
διά τών όποιων ρυθμίζονται περιπτώσεις : α) πειθαρχικώνάπολ.ογίαν δεν απαιτείται νέα κλήσις.
j
άδικημάτων τελ,εσθέντων πρδ τής δημοσιεύσεων τού πα
Έπί τού άρθρου 20. Προσδιορίζονται σαφέστερον : α)
ρόντος καί μήπω όριστικώς έκδι/.ασθέντων, ·β) έκκρεμών
’ τά πειθαρχικά όργανα, ενώπιον τών οποίων δικαιούται νά .
πειθαρχικών δικών κατά τήν δημοσίευσιν ‘αυτού, γ) παρα-.
ζητήση αύτοπρόσωπον παράστασιν δ ’ διωκόμενος ύπάλγραφής ένίων πειθαρχικών άπικημάτων καί δ) έπιβληθειληλος καί β) αί περιπτώσεις, καθ’ άς τδ ύπηρεσιακδν πει
σών καί μή έκτελεσθε-.σών πειθαρχικών ποινών προσο»ρινής
θαρχικόν συμβούλιον δύναται νά άποφασίση την άναβολ.ήν
παύσεως, τής οποίας έπιδιώκεται, διά τού παρόντος, ή
τής δίκης.
κατάργησις. '
"
.
_· '
' ;
Έπί τού άρθρου 21. Καθορίζονται σαφέστερον τά τής
Έπί τού άρθρου 32. Σκοπεϊται ή ρητή κατάργησις τών1
κοινοποιήσεως τών πειθαρχικών άποφάσεων καί κατά τρό
περί πειθαρχικού δικαίου νομοθετημάτων τήε περιόδου τής
πον V-αλ.ύπτοντα τάς περιπτώσεις τών τε ύπαλλήλων τού δικτατορίας. >
•
*Ο
Δημοσίου καί τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Διά τής προτεινομένης πρδς κατάργησιν διατάξεως τού.
Διά προστιθέμενης είς τδ άρθρον τούτο διατάξεως ρηάρθρου 23 τού ν.δ. 751/1970 έχει τ.αρασχεθή ή δυνατότης
τώς ορίζεται ότι άνάκλ.ησις έκδοθείσης πειθαρχικής άποείς τδν Πρωθυπουργόν καί είς τδν άρμόδιον κατά περίφάσεως _δέν επιτρέπεται.
πτωσιν ύπουργό'1, όπως θέτη είς άργίαν, διάρκειας άπό 1 Έπί τοΰ άρθρου 22. Ρυθμίζονται όμοιομόρφως διά τε τούς
3 μηνών, ύπάλλ.ηλ.ον τού Δημοσίου ή νομικού προσώπου δημο
ύπαλλήλ,ους τοΰ Δημοσίου καί τών νομικών προσώπων
σίου δικαίου, διά διαγωγήν κακοήθη ή ασυμβίβαστον πρδς
δημοσίου δικαίου τά άφορώντα είς την άσκησιν έφέσεως
τήν ιδιότητα τού δημοσίου ύπαλλήλου ή διά παράβασιν
κατά τών πειθαρχικών άποφάσεων.
"
καθήκοντος έκ δόλιας προαιρέσεως ή άσυγ-γ-νώστου άμεΈπί τοΰ άρθρου 23. Καθορίζονται, τά άφορώντα εις την λείας, παραπέμπη δέ τδν είς άργίαν τιθέμενον ύπάλλ.ηλο.ν
άσκησιν προσφυγής ένώπιον τού Συμβουλίου Επικράτειας ένώπιον τού πειθαρχικού συμβουλ.ίου μέ τδ έρώτημα τής
κατά πειθαρχικών άποφάσεων.
άπολ.ύσεως.
_
Σημειωτέον ότι διά τού άρθρου τούτου τού σχεδίου δια
Ή διάταξις όμως αύτη δεν ένχρμονίζετ κι πρδς τδ όλο ν
τηρείται ~μή θιγομένη ή κατάργησις τού δικαιώματος τού
σύστημα τού 'Υπαλληλικού Κώδικος, ύπδ παγίων διατά
άρμοδίου 'Υπουργού πρδς άσκησιν προσφυγής ύπέρ τής
ξεων τού όποιου προβλέπεται καί ή θέσις είς άργίαν καί ή
Διοικήσεως. Ή κατάργησις αύτη έγένετο διά τοΰ άρθρου 36
πειθαρχική δίωξις τών παρεκτρεπομένων ύπαλλήλων καί
παράγρ. 3 τοΰ Ν. 22/1975, ώς παραχώρησις πρδς τούς
ώς έκ τούτου’ένδείκνυταο ή κατάργησις τής έν λ.όγω διχταύπαλλήλους.
...
ξεως. Έπι τοΰ άρθρου 24. Προσαρμόζεται τδ άρθρον 171 τού
Τά ύπδ τού προτεινομένου πρδς κατάργησιν άρθρου 35
'Υπαλληλακοΰ Κώδικος πρδς τάς έπιφερομένας, διά τοΰ
άρθρου 5 τού σχεδίου, μεταβολάς είς τδ άρθρον 138 τού τού νόμου 22/1975 ρυθμιζόμενα θέματα έχουν περιληφθή
είς τήν ύλην τών αντιστοίχων διατάξεων τού σχεδίου κ·χτα
'Υπαλ.λ,ηλ,ικού Κώδικος, καθ’ όσον άφορά είς την έπανάτρόπον πληρέστερον καί σαφέστερον.
ληψιν τής πειθαρχικής δίκης.
Έν τέλ.ει τού άρθρου τίθεται γενική καταργητική ρήτρα
Έπί τοΰ άρθρου 25. Ρυθμίζονται κατά τρόπον άρττώ-ή
πάσης γενικής ή ειδικής διατάξεως άντικειμένης εις τχς
τερον θέματα, άναφερόμενα είς την έκτέλεσϊν τών πει

διατάξεις τοϋ παρόντος ή ρυθμιύούσης άλλως θέματα διεπομενα ύπ’ αύτου.
Έν Άθήναις τη 13 ’Ιουλίου 1976
*0 'Υπουργός
Ποοεδοίας Κυβέρνησε ως
Γ. ΡΑΛΛΗΣ

-

·

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Προσηρτημένον εις τήν αιτιολογικήν εκθεσιν έπι τοϋ σχεδίου
Νόμου «περί επαναφοράς έν ίσχύι των πειθαρχικών διατάξεων
τοϋ 'Υπαλληλικού Κωδικός καί «περί τροποποιήσεως καί
συμπληρώ σε ως αυτών».
. ΘΙΓΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
/

Διά τοϋ άρθρου 6 τοϋ σχεδίου :
Άρθρον 142 'Υπαλληλικού Κώδικος.
1. Αί πειθαρχικαί δικαιοδοσία·, είναι μονομελείς καί πολυμελ.εΐς’.
2. Μονομελείς πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι είναι οί πει
θαρχικός προϊστάμενοι τοϋ υπαλλήλου, πολυμελείς δέ :
α) τά πειθαρχικά συμβούλια καί
β) τό Συμβούλιου τής Επικράτειας.
·
Νόμος 4464/1965 άρθρον 6, Α, παρ. 1, 2, 3, 5 έδ. χ καί
6 άναφεοόμενον είς τήν πειθαοχικήν άρμοδιότητα τοϋ καταργηθέντος ΑΣΔΥ.
Διά τοϋ άρθρου 7 τοϋ σχεδίου :
"Αρθρα 143, 173 καί 174.
Άρθρον 143.

1. Πειθαρχικούς προϊστάμενοι είναι :
α) ό Υπουργός καί ό 'Υφυπουργός έπί πάντων τών εις
τήν άρμοδιότητα αυτών ΰπαγομένων υπαλλήλων, κεντρι
κών καί περιφερειακών·'
β) ό γενικός γραμματεΰς τοϋ 'Υπουργείου έπί τών αύτών
ύπαλλήλ.ων άπό τοϋ 4ου βαθμοϋ καί κάτω’

α) τοϋ Κωδικός καταστάσεως τών δημοσίων διοικ/κών υπα
λλήλων (ν. 1811/1951, ώς ισχυε τήν 20ήν ’Απριλίου 1967).
------- : Διά τοϋ άρθρου 2 τοϋ σχεδίου :___
_ γ) ό γενικός διευθυντής τοϋ 'Υπουργείου έπί τών αυτών
Άρθρον 132, παράγραφος 1, έδάφιον ιε.
υπαλλήλων τής άρμοδιότητος αύτοϋΓ·. ' ~ 1. Μεταξύ τών πειθαρχικών αδικημάτων καταλέγονται
δ) ό διευθυντής τοϋ 'Υπουργείου έπί τών κεντρικών υπαλ
ιδίως : ............... ;............................. ;................ ....................
λήλων τής άρμοδιότητος αύτοϋ, άπό τοϋ 6ου βαθμοϋ καί
ιε) ή μή εύσυνείδητος έκθεσις προϊσταμένου περί τών κάτω·
ύπ’ αύτόν υπαλλήλων.
"
.
ε) ό νομάρχης έπί πάντων τών έν τώ νομώ ΰπηρετούντων
πολιτικών διοικητικών ύπαλλήλων, πλήν τώ· ή ΰπαγομένων
Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ σχεδίου :
είς τό 'Υπουργείου Δικαιοσύνης·
’
®
"Αρθρον 133, παράγραφος 2 καί έδάφιον η'
στ)
ό
γενικός
επιθεωρητής
έπί
τών
υποκειμένων
εις τήν
·
τής παραγράφου 4. .
Λ·.· V
γενικήν
έπιθεώρ./σιν
υπαλλήλων
κατωτέρου
τοϋ
όν
φέρει
2. Τό πρόστιμου, ύπολογιζόμενον έπί πασών τών. κατά.
Ά
'
τον χρόνον τής έκδόσεως τής καταγνώστικής άποφάσεως ούτος βαθμοϋ- /
ζ) ό έπιθεωρητής έπί τοϋ κατωτέρου τοϋ δν φέρει ούτος
αποδοχών, παρακρατεϊται έκ τοϋ πρώτου μετά την τελε
βαθμοϋ
προσωπικού τοϋ κλάδου καί τής περιφερείας αύτοϋ
σιδικίαν τής άποφάσεως μηνός τμηματικώς καί συνεχώς
,
κατά μηνιαίας δόσεις ίσας προς τό 1/4 τών άποδοχών μέχρις καί '
η)
ή
άμέσώς
προϊσταμένη
άρχή τοϋ υπαλλήλου.
έξοφλήσεως.
.
—
\m
■■/ ·.
. ■■ '■
2. Διά τήν έφαρμογήν .τής προηγούμενης παραγράφου
JTo πρόστιμου περιέρχεται εις τό δημόσιον ταμείου ή
λαμβάνονται ΰπ’ 8ψιν οί οργανικοί βαθμοί. . ' ' ·
' ^
τά υπό ειδικών ' όμων καθοριζόμενα ειδικά ταμεία.
. 4. Τήν ποινήν τής οριστικής παύσεως δύναται νά έπιβάλλη ο πειθαρχικός δικαστής μόνον διά τά εξής άδικήματα :

Άρθρον 142.

1. Πειθαρχικώς προϊστάμενος έπί τοϋ προσωπικοϋ τοϋ

Νομικοϋ Συμβουλίου τοϋ Κράτους είναι ό 'Υπουργός τών
■ Οικονομικών καί ό Πρόεδρος τοϋ Νομικοϋ Συμβουλίου άσκών
άρμοδιότητας Γενικοϋ Γραμματέως. .
.η) διάπραξιν εντός διετίας, μετά επιβολήν τριών πει
2. Τήν άρμοδιότητα τοϋ πειθαρχικοϋ συμβουλίου έπί .τοϋ
θαρχικών ποινών, τοϋ αύτοϋ άδικήματος.
'·"
ώς
άνω προσωπικοϋ άσκεΐ ή ολομέλεια τοϋ Νομικού Συμ
Διά τοϋ άρθρου 4 τοϋ σχεδίου :
.
' * '"
βουλίου. *
. -Λ
"Αρθρου 134, παράγραφος 7. . τ
· · Άρθρον 143.
7. Ή ποινή τής έπιπλήξεως μετά πενταετίαν· άπό τής έπι- ' .
Πειθαρχικώς προϊστάμενοι τοϋ προσωπικού τών πολιτικών
βολής αυτής καί αί λοιπαί βαρΰτεραι τοιαΰται, πλήν τής ύπαλλήλων τών στρατιωτικών υπηρεσιών, είναι έκτος τών
παυσεως, μετά δεκαετίαν διαγράφονται έκ τοϋ δελτίου τοϋ έν τώ άρθρω 143 όριζομένων, καί οί άρχηγοί τών Γενικών,
τιμωρηθέντος υπαλλήλου, αν κατά τό διάστημα τής ώς έπιτελείων έπί τών ύπ’ αύτούς ύπαλλήλων κα,ί οί διοικηταί
άνω πενταετίας ή δεκαετίας δέν έτίμωρήθη. - ~ '·*._"· · ’
μονάδων, οί διευθυνταί · καταστημάτων "ή προϊστάμενοι
ύπηρεσιών, δυνάμενοι νά έπιβάλλουν άπαντες μεν’τήν ποινήν ‘
Διά τοϋ άρθρου 5 τοϋ σχεδίου :
*·.'./'
‘.-Τ*
τής έπιπλήξεως, έκ δέ τοϋ προστίμου, οί μέν άρχηγοί τών
- ~
Άρθρον 138,. παράγραφοι 3 καί 4. ·-;
:-*■
Γενικών ■ ’Επιτελείων τάς ποινάς άρμοδιότητος Γενικού
3. Πραγματικά γεγονότα, ών ή ΰπαρξις ή άνυπαρξία
Γραμματέως, οί δέ Δοιποί, έάν δέν είναι άνώτατοι άξιωδιεπιστώθη διά τελεσιδίκου άποφάσεως ποινικοϋ δικαστη
ματικοί, μέχρι καί τοϋ ήμίσεος τών άποδοχών ενός μηνός, ρίου, λαμβάνονται έν τή πειθαρχική δίκη ώς έν τή ποινική.
έάν οί άνώτεροι, μέχρι καί τοϋ 1/3, έάν δέ τέλος κατώτεροι,
Ουδόλ.ως όμως κωλ.ύεταί εντεύθεν τό πειθαρχικόν 8ρμέχρι καί τοϋ 1 /4 αύτών..
*·
*.
γανον νά έκδώση άπόφασιν διάφορον τής ποινικής. '
~·ί..
2 ί Διά τοϋ άρθρου 8 τοϋ σχεδίου :
'
·.
χ

■ 7 -J
..Άρθρον 144. .··
. :
1.
Οί πειθαρχικώς προϊστάμενοι δύνανται νά επιβάλλουν
κατά τήν παράγραφον 4 τοϋ άρθρου 133 ή παϋσις τοϋ υπαλ
πάντες τήν ποινήν τής έπιπλήξεως, τήν δέ τοϋ προστίμου
λήλου, έκδιδομένης δέ τελεσιδίκου άθωωτικής ποινικής
υπό τάς έξής διακρίσεις : .
.
-.
άποφάσεως, έπαναλαμβάνεται ή πειθαρχική δίκη, ή διά τήν
. α) ό 'Υπουργός μέχρι καί τών.άποδοχών ένός μηνός· ,
αυτήν πράξιν άπολήξασα μόνον είς τήν παϋσιν ή τόν υπο
:Τ β) οί γενικός γραμματεύς, γενικός διευθυντής καί γε- βιβασμόν τοϋ υπαλλήλου.
' ; '*
.··'”·> .
' "·
νικός έπιθεωρητής (Χέχρι καί τοϋ ήμίσεος αύτώνΤό προς έπανάληψιν τής πειθαρχικής δίκης δικαίωμα παρα-γ- ι· γ) ό νομάρχης "μέχρι τών τριών τετάρτων τών άποδοχών
γράφεται μετά διετίαν άπό τής τελεσιδικίας της ποινικής ένός μηνός καί
.
"ρ 77
'λ., υ;λ.j..'ήνς-.ε_ν.7-γ.*
δ) πάντες οί λ.οιποί μέχρι καί τοϋ ένός τρίτου αύτών.·

— 4 —
2.
Τήν πειθαρχικήν αρμοδιότητα τοΰ γενικοΰ-γραμματέως β) κατά τών έπιβαλ.λουσών οίανδήποτε ποινήν άποφάάσκοΰν έπίσης ό Πρόεδρος τοΰ Ελεγκτικού .-Συνεδρίου σεων τών Ύπουγών.
καί ό παρά τώ Έλεγκτικώ Συνεδρίω Γεν. Επίτροπος επί
Διά τοΰ άρθρου 13 τοΰ σχεδίου :
πάντων των ΰπ’ αυτούς διοικητικών υπαλλήλων.
“Αρθρον 148, παρ. 3, έδ. β' τοΰ 'Τπαλ.λ.ηλ.ικοΰ Κώδικος,
ώς συνεπλ.ηρώΟη διά τής παρ. 4 τοΰ άρθρου 1 τοΰ νόμου
Διά τοΰ άρθρου 9 τοΰ σχεδίου :
2645/1953.
3.
'Αρμόδιον ,πρός συνεκδίκασιν μεταξύ πλ.ειόνων όρ.
_ ‘Άρθρον 145.
γάνων είναι :
■
" 1. Ή άρμοδιότης των πειθαρχικώς προϊσταμένων είναι
άμεταβίβαστος.
.
'
.
β) μεταξύ πλ.ειόνων πειθαρχικών συμβουλίων τό πρό
2. Οΐ πειθαρχικώς προϊστάμενοι διώκουν καί δικάζουν
τερον έπιλ,ηφθέν. '
*
.
αύτεπαγγέλ,τως.
τ
■
Τό πειθαρχικόν συμβούλ.ιον θεωρείται έπιλ,ηφθέν νδιά
3. 'Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι ό εις όν
ύπήγετο ό υπάλληλος κατά τον χρόνον της τελέσεως τοΰ την έφαρμογήν τής παρούσης διατάξεως άφ’ ής περιέλ.θη ή
πειθαρχική άγωγή ή τό ένδικον μέσον εις τήν γραμματείαν
άδικήματος. · _
·
ν
'"
ή’Λ
4. Διά της κλήσεως εις απολογίαν άοχεται ή αύτεπάγ- αύτοΰ^
γελτος - δίκη. ή
τ; ' - " ■· ... Διά συνδικαζόμενα πειθαρχικά άδικήματα υπαλλήλων
>: 5. Μεταξύ πλ.ειόνων άρμοδίως έπιλ.ηφθέντων πειθαρχία έπί βαθμώ 5ω καί άνωτέρω καί ύπχλ.λήλ,ων έπί βαθμώ
κώς" προϊσταμένων προτιμάται ό πρότερον καλέσας εις άπο- 6ω καί κατωτέρω αρμόδιον Υπηρεσιακόν Συμβούλ.ιον καθί
λογίαν.
·
·■·.'.
~ σταται τό έν παραγράφω 2 τοΰ άρθρου 3 τοΰ Ν.Δ. 2500/
6.
Ή έκδόσίς οριστικής άποφάσεως υπό πειθαρχικώς1953, οριζόμενον διά τούς έπί βαθμώ 5ω καί άνωτέρω
προϊσταμένου άποκλείει την ύπ’ άλλου, έστω καί άνωτέρου ύπαλλήλ.ου ς.
ν '
τοΰ δικάσαντος, πειθαρχικώς προϊσταμένου έπανεκδίκασιν.
Διά τί,ΰ άρθρου 14 τοΰ σχεδίου : .
... Υ *.
τής αυτής ύποθέσεως.
.
;
■·
Διά τοΰ άρθρου 11 τοΰ σχεδίου^'- .

’ i

\

μ· λ/__

τ·Άρθρον-149Γ

. . .

"

■ . '

■ 1. Τήν πειθαρχικήν άγωγήν έγείρει ένώπιον τοΰ πειθαρ
χικού συμβουλίου ό οικείος 'Υπουργός, είτε έξ οικείας πρω
1. Πειθαρχικά συμβούλια είναι τά ύττηρεσιακά συμβού-* τοβουλίας, έφ’ όσον κρίνει ότι τό άδίκημα είναι τιμωρητέον
λια.
1
διά ποινής μείζονος τής άρμοδιότητος'αύτοΰ, έστω καί άν
2. Τά πειθαρχικά συμβούλια δικάζουν επί πειθαρχική δεν ύπάρχη περί τούτου πρότασις τής άρμοδίας ύπηρεσίας,
άγωγή >||ί έπί έφέσει. ·.'
‘ ·' γ. 1·'. " ’
;
- ·
είτε κατόπιν ήτιολ,ογημένης προτάσεως περί τούτου τής
.V 3. Δικάζοντα έπί πειθαρχική άγωγή, δύνανται νά έπι- . άρμοδίας ύπηρεσίας, ότε ύποχρεοΰται ό 'Υπουργός νά
βάλλουν πάσαν ποινήν τοΰ άρθρου 133, πλήν ένάντίας δια- άσκήσή πειθαρχικήν άγωγήν. Κατά πάσαν περίπτωσιν δέον
τάξεως/-»
·ν'· ·. ;υ·" , .......
.'·.; ~ν ' Γ ' ; Λ: ’ νά ύφίσταται έκθεσις τής άρμοδίας υπηρεσίας είτε ύποαύτεπαγγέλτως είτε- προκαλ.ουμένη ύπό τοΰ
4.
Τά πειθαρχικά συμβούλια,. δικάζοντα έπί έφέσει τοΰβαλλομένη
’
-καταδικασθέντος ύπαλλήλ.ου ή τοΰ πειθαρχικώς προϊστα οικείου 'Υπουργού.
μένου ύπέρ τοΰ υπαλλήλου, δεν δύνανται νά καταστήσουν
2. Καθ’ ύπαλ,λήλου τεθέντος εις άργίαν λόγω ποινικής
χείρονα τήν θέσιν αύτοϋ. Δικάζοντα δέ έπί έφέσει πειθαρχι διώξεως ή καταδίκης καί έπανερχομένόυ είτα εις ένέργειαν
κούς προϊσταμένου κατά τοΰ υπαλλήλου, δεν δύνανται νά εγείρεται ύποχρεωτικώς πειθαρχική άγωγή, δι’ άς ποινικώς
έπιβάλλουν έλαφροτέράν τής έπιβλ.ηθείσης ποινής. ·
έδιώχθη ή κατεδικάσθη πράξεις, έφ’ όσον τούτο δεν είχε
~5.-Έν ούδεμια περιπτώσει τά πειθαρχικά συμβούλια, γίνει προ τής εις άργίαν θέσεώς του.
είτε κατά πρώτον βαθμόν δικάζοντα είτε κατ’ έφεσιν,
3. Ό .'Υπουργός δύναται τήν άρμοδιότητα αύτοΰ προς
δύνανται νά παραπέμττουν τήν ύπόθεσιν εις μονομελή δι
έγερσιν τής πειθαρχικής „ άγωγής νά μεταβιβάση εις τόν
καιοδοσίαν.^ - Υ- · ·' . .
·_· ' . ' ·
άμέσως μετ’ αύτόν πειθαρχικώς· προϊστάμενον μόνιμον
6. Συγκρούσεις άρμοδιότητος μεταξύ πλειόνων' πει-, ύπάλλ.ηλ.ον, είτε γενικώς είτε δι’_ ώρισμένας κατηγορίας
θαρχικών συμβουλ.ίων διά το αύτό άδίκημα, είτε καταφά- · ύπαλλ.ήλ.ων, έπ’ ούδενί όμως λόγω ίσόβαθμον ή άνώτερον
τικαί, έφ’ όσον δεν έξεδόθη εΐσέτι οριστική άπόφασις, είτε κατά ένα μόνον βαθμόν τοΰ καθ’ ου έγείρεται ή πειθαρχική
άποφατικαί, έφ’ όσον είναι ή κατέστησαν τελεσίδικοι αί περί - άγωγή.ή __
/'
.
άναρμοδιότητος αύτών άποφάσειςζ αίρονται ύπό τοΰ. Προέ
4..
Ή άρμοδιότης τοΰ 'Υπουργού καί τοΰ πειθαρχικού
δρου τοΰ Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους έπί τή προσησυμβουλίου κρίνεται έκ τοΰ χρόνου, καθ’ όν έτελ.έσθη τό
κόνΤως βεβαιωμένη αιτήσει τοΰ άρμοδίου 'Τπουργοΰ ή άδίκημα.
.'···τοΰ διωκομένου υπαλλήλου ή, προκειμένου περί καταφα-..
Διά τοΰ άρθρου 15 τοΰ σχεδίου :
τικής συγκρούσεως, καί τοΰ προέδρου τοΰ ετέρου τών πει
θαρχικών συμβουλ.ίων.
' -'· ·'
/ "Αρθρον 150. ., ·
» ‘
"Αρθρον 146..

. .. .

.

'·_*

,

. "Αρθρον· 165.

'

1. Τά πειθαρχικά συμβούλ.ια συνεδριάζουν μυστικώς:
2. Τά τής τηρήσεως τών πρακτικών, τά τής απαρτίας,
τής άναπλ.ηρώσεως τών κωλυόμενων μελ.ών καί συγκροτήσεως τής πλειοψηφίας διέπονται ύπό τών άρθρων 7 καί _
έφεξής, ώς ταΰτα τροποποιούνται ύπό τών διατάξεων τοΰ
παρόντος κεφαλαίου, πλήν άν ή πειθαρχική δικαιοδοσία
άσκήται ύπό ειδικών πειθαρχικών συμβουλ.ίιον, δι’ ά ισχύουν’ ■
αί πεοί τούτων είδικαί διατάξεις.
Διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ σχεδίου :
...

. "Αρθρον 147.

Τρ Συμβούλιου τής Επικράτειας δικάζει τάς πρόσφυγάς :
Υ α) κατά τών αποφάσεων τών πειθαρχικών συμβουλ.ίων,
τών έπιβαλλουσών οριστικήν παΰσιν, υποβιβασμόν ή στέ
ρησήν-τού. προς προαγωγήν δικαιώματος καί

Υ Ή έγεροις τής πειθαρχικής αγωγής καταργεί τήν
μήπω περατωθεΐσαν δι’ οριστικής άποφάσεως αύτεπάγγελτον δίκην. ■
2. Ή έκδοσις οριστικής άποφάσεως έπί τίνος άδικήματος
είτε ύπό μονομελούς είτε ύπό πολ.υμελ.οΰς δικαιοδοσίας κα
θιστά άπαράδεκτον τήν πειθαρχικήν άγωγήν.
3. Άνάκλ.ησις τής άσκηθείσης πειθαρχικής άγωγής άποκλχίττχι: =ί:' “ - -. - .·
-

4. Έν τή πειθαρχική άγωγή δέον νά όρίζωνται τά συνιστώντα τό διωκόμενον άδίκημα πραγματικά περιστατικά
ώς καί τά ύπάρχοντα στοιχεήα ένοχής.
5. Ή πειθαρχική άγωγή κοινοποιείται εις τον έγν.αλ.ούμενον, μεθ’ ό διαβιβάζεται μετά τής έκθέσεως τοΰ προϊστα
μένου τής ύπηρεσίας καί πάντων τών λ.οιπών στοιχείων,
ώς καί όλ,οκλήρου τοΰ ατομικού φακέλ.ου τοΰ ύπαλλ.ήλ.ου,
εις τον γραμματέα τοΰ πειθαρχικού συμβουλίου.

5 — '
2.
Εις έφεσιν δικαιούνται :
χ ) ό καταδικασθείς υπάλληλος καί
"Αρθρον 152. παράγραφος 4.
β') υπέρ τής Διοικήσεως ή υπέρ τού υπαλλήλου πας πει4.
Κατά τήν ενώπιον τοΰ πειθαρχικού συμβουλίου διαδι θαρχικώς προϊστάμενος τοΰ διωχθέντος υπαλλήλου, πλήν τοΰ
κασίαν επί τε της πειθαρχική; αγωγής και τής έφέσεως ή
έκδόντος τήν προσβαλλομένην άπόφασιν καί τών κατωτέ
άνάκρισις είναι υποχρεωτική, πλήν έάν ή τυχόν προηγηθεΐσα
ρων ’ αύτοΰ.
κρίνηται ώς επαρκής.
4.
Ή εφεσις άσκεΐται εντός δέκα ήμερών άπό τής κοινοΔιά τοΰ ά.ρθρου 1 / τοΰ σχεδίου :
ποιήσεως τής προσβαλλομένης άποφάσεως εις τον καταδι■Άρθρον 158.
κασθέ'/τα υπάλληλον, έφ’ όσον άσκεΐται ύπ’ αύτοϋ, άλλους
1. ’Επί αύτεπαγγέλτου διώςεως ό μέν 'Υπουργός μετά άφ’ ής περιέλθη ή άπόφασις εις τήν υπηρεσίαν, εις ήν άνήκει
τό πέρας των άνακρίσεων, ενεργεί ώς ορίζεται έν παραγράφω
ό έκκαλών προϊστάμενος.
1 τοΰ άρθρου 149. πας δέ έτερος πειθαρχικός προ ϊστάμενος,
Ή περιέλευσις άποδεικνύεται έκ τής πρωτοκολλήσεώς τοΰ
έπιληφθείς τής διώςεως, καθ’ οίονδήποτε στάδιον των ανα
·
κρίσεων, έάν τό εικαζόμενου άδίκημα επαγεται_ κατα την διαβιβαστικού τής άποφάσεως έγγράφου.
6
.
Ή
εφεσις
τοΰ
καταδικασθέντος
υπαλλήλου
υποβάλλεται
κρίσιν του ποινήν μείζονα τής άρμοδιότητος αυτού, παρα
ή κοινοποιείται ύπ’ αύτοΰ εις τό έκδόν τήν άπόφασιν όργανον,
πέμπει ύποχρεωτικώς τον φάκελον εις τον οικεΐον 1 πουρτοΰ δέ πειθαρχικούς προϊσταμένου διαβιβάζεται εις αυτό δι’
γόν, όστις ενεργεί κατά τό άρθρου 149 παρ. 1.
.·
2. "Οταν τα περιορισμένης πειθαρχικής άρμοδιότητος εγγράφου.
Ή ύποβολή τής έφέσεως ή ή πρωτοκόλληοις τοΰ διαβι
συμβούλια κρίνουν, ότι τό άδίκημα, δι’ ό έκκρεμεΐ ενώπιον
βαστικού αυτής έγγράφου δέον νά γίνη προ τής λήξεους τής άνω
αυτών πειθαρχική αγωγή ή εφεσις, δικαιολογή ποινήν βαρυ·
'
τέραν των ύπ’ αυτών έπιβαλλομένων, διαβιβάζουν τό φά-, προθεσμίας.
Ό προς ον υπεβλήθη ή διεβιβάσθη, ή εφεσις οφείλει εντός
κελον κατόπιν πράςεως αυτών εις τό αρμόδιον πειθαρχικόν
συμβούλιον.
.
' πέντε ήμερών νά διαβιβάση αυτήν μετά τής δικογραφίας είς
τόν γραμματέα τοΰ πρός δ άπευθύνεται πειθαρχικού συμ
Διά τοΰ άρθρου 18 τοΰ σχεδίου :
(
βουλίου.
· . . ^. ·
- ’
"Αρθρον 159, παράγραφοι 3, .4 καί 5. - • 9. 'Η έπί έφέσει προϊσταμένου τίνος έκδοσις οριστικής,
3. Ό πρόεδρος τοΰ πειθάρχικοΰ συμβουλίου μετά τήν άποφάσεως καθιστά άπαράδεκτον πάσαν άλλην έφεσιν προϊ
υποβολήν τοΰ πορίσματος καλεϊ τον διωκόμενον είς.άπολο- σταμένου κατά τής αυτής πρωτοδίκου άποφάσεως. . .
γίαν καί ορίζει εν τών μελών τοΰ συμβουλίου, ώς εισηγητήν.
Διά τού άρθρου 23 τοΰ σχεδίου :
4. Μετά ήτιολογημένην πρότασιν τοΰ είσηγητοϋ δύναται
:
*
"Αρθρον 170·. .
ή ··'*'.' A ‘ ;·;
ό πρόεδρος νά διατάξη συμπλήρωσιν τής άνακρίσεως.’
. 5. Συμφωνούντων προέδρου καί είσηγητοϋ, δύναται ή
·;·1. Είς προσφυγήν κατά τών έπιβαλλουσών ποινήν άπουπόθεσις νά άχθη είς συζήτησιν άνευ κλήσεως εις άπολογίαν, ' φάσεων τών Υπουργών δικαιούται 6 τιμωρεθείς ύπάλληλος.
έάν καθίσταται σφόδρα πιθανή ή άθώωσις τοΰ διωκόμένου:'
2. Εις προσφυγήν κατά τών εν άρθρ. 147. έδ. α' άποφάσεων
τών πειθαρχικών συμβουλίων δικαιούνται : ·'; · λ«.
.. π ΐ'ήίιά.τοΰ άρθρου 19 τοϋ σχεδίου ; -Δ.. ; .· ή · ·'
'
' α') ό τιμωρηθείς ύπάλληλος καί 1 r...
J
· ' . ·' ·' "Αρθρον 160, παράγραφος 1.
■ J.
■ β') ύττέρ τής Διοικήσεως έ αρμόδιος 'Υπουργός.
·-,
1.
Αί πρωτόδικοι καταδικαστικαί άποφάσεις έκδίδονΤαί
3. *Η προσφυγή άπευθύνεται πρός τό Συμβούλιον τής
μετά κλήσιν τοΰ υπαλλήλου εις άπολογίαν.’ * Η μή έμπρό- .
’Επικράτειας. ·
;· ·
.
. ·
· - ·
θεσμός υποβολή τής άπολογίας, ής ή κλήσις έπεδόθη άπο■ ' 4. Κατά τήν συζήτησιν τής προσφυγής καλείται όπως
δεδειγμένως, δεν’κωλύει τήν έκδοσιν της άποφάσεως.ΆΑλλά
παραστή έκπρόσωπος τής ^Διοικήσεως. . ■ ·. .·
"
καί ή έκπροθέσμως ύποβληθείσα προ τής έκδόσεως φής
- ή ’’ Διά τού άρθρου 24 τοΰ σχεδίου :
-/ . ’. .
άποφάσεως λαμβάνεται ύπ’ όψιν.
1 .
Διά τοϋ άρθρου 16 τού σχεδίου.

V - '.
."Αρθρον 171. '
. 1.
Τήν .κατά τήν παράγρ. 4 τοΰ άρθρου 138 έπανάληψιν
Αρθρον 162, παράγραφοι 2 καί 3. ' ■
τής πειθαρχικής δίκης' αίτείται έν μέν τη περιπτώσει τής
2. Αί πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι δικαιούνται νά άπαιτήσουν
έκδόσεως καταδικαοτικής; ποινικής άποφάσεως ό οικείος
την ενώπιον αύτών αΰ·. ο τρόσωπον παράστασιν τοΰ ύπαλλήλουί
Υπουργός κατόπιν έκθέσεως κατά τήν παράγρ. 1 τοΰ^άρθρου
Τό αύτό δικαίωμα έχει καί ό ύπάλληλος. *
;
149, έν δέ τη περιπτώσει τής έκδόσεως άθωωτικής ποινικής
. .3..’Εν τη περιπτώσει τής παρ. 5 τοΰ άρθρου 159 τό
άποφάσεως ό άθωωθείς.
’
;·· ’
·' ·
πειθαρχικόν συμβούλιον, έφ’ όσον δέν πείθεται περί τής ... 2. ι'Η αίτηοις έπαναλήψεως άπευθύνεται πρός τό πειθαρ
άθωότητος τοΰ. έγκαλουμένου, άναβάλλει τήν δίκην διά τήν χικόν συμβούλων, είς δ'ύπήγετο ό ύπάλληλος’ κατά τόν χρό
κλήσιν αύτοΰ εις άπολογίαν.
V
.£ ’.. νον τής τελέσεο>ς τοΰ άδικήματος, τηρείται δέ δι’ αύτήν ή δια
Επίσης άναβάλλει τήν δίκην καί όταν κρίνη άναγκαίαν τήν . δικασία τής 'πειθαρχικής άγώγής.
.
■:\ -τ' ■
συμπλήρωσιν τής άνακρίσεως ή τήν. προφορικήν ,ύποστήριξιν;
3.
Κατά τήν δίκην ταύτην έν μέν τή α' περιπτώσει τής
τής άπολογίας.
-τ '.
-η..-.-- *·
πρώτης παραγράφου δύναται νά’ έπιβληθή ποινή άνωτέρα τής
Διά τοΰ άρθρου 21 τοΰ σχεδίου :
'
■
έπιβληθείσης, έν δέ τή β' δύναται νά άποκατασταθή ό παυθείς
ή ύποβιβασθείς ύπάλ>.ηλος, άλλα δέν άποκλείεται νά τιμωΑρθρον 168, παράγραφοι 4 καί 5.
£
ρηθή διΆίασδήποτε ά>λης ποινής. Ό άποκαθιστάμενος ύπά?.ληλος καταλαμβάνει τήν τυχόν ύπάρχουσαν κενήν θέσιν τοΰ.
βαθμοΰ-εις δν άποκαθίσταται, ή , έν ελλείψει τοιαύτης, παρα
y/
J
"y γ·r
wiiv
sww
* .
.*- μένει .υπεράριθμος καί καταλαμβάνει .τήν πρώτην' κενωθηγ ) εις τήν άμέσως προϊσταμένη'ν αρχήν τοΰ κριθέντος.
σομ'ένην τοιαύτην.
· · -·· .
; *■
5. Ή άπόφασις επιδίδεται είς τόν κριθέντα κατά τά έν
Δ Διά τοΰ άρθρου 20 τοΰ σχεδίου :

λ

j

a

αρθρω 160 παρ. 6 οριζόμενα, εις δέ τό αρμόδιον Ύπουργείον
Διά τοΰ ήρθρου 25 τοΰ σχεδίου :
καί τήν άμέσως προϊσταμένην άρχήν τοΰ κριθέντος ύπαλλήλου
-τ." " Αρθρον 172,παράγραφοι 1, 2, καί 4.
·
πέμπεται ταχυδρομικούς έπί αποδείξει..
■··
·.· * : Ά
1. Ή μή ύποκειμένη είς έφεσιν ή προσφυγήν όριστική πει
Διά τοΰ άρθρου 22 τοΰ σχεδίου
Γ θαρχική άπόφασις είναι ύποχρεωτικώς έκτελεστή.
2. Ή έκτελεστή πειθαρχική άπόφασις έκ.τελεΐται, ώς πρός
Αρθρον 169, παράγραφοι 1,2,4,6 καί 9.
1. Είς έφεσιν ύπόκεινται αί αποφάσεις τών πειθαρχικούς
Προϊσταμένων, πλήν τών ύπό τοΰ ' Υπουργοΰ ή τοΰ νομάρχου

* (Κατά τών πειθαρχικών άποφάσεων τοϋ νομάρχου έθεσπίσθη διά τοΰ άρθρου *18 παρ. 2-8 τοΰ νόμου .3200/55
δικαίωμα προσφυγής ενώπιον τοΰ καταρ-,ήθέντος ΑΣΔΥ).-

-

6

μεν το πρόστιμον_ύπό τοϋ προϊσταμένου τής υπηρεσίας τοϋ
έντελλομένου τήν πληρωμήν των άποδοχών τού καταδικασθέντος','πρός δν άποστέλλεται ύπό τής έκδούσης αρχής
ύποχρεωτικώς καί αμέσως άμα τή τελεσιδικία τής άποφάττεοχ: άντίγραφον αυτής, ως προς δέ τάς λοιπάς ποινάς ύπό
τοϋ οικείου Υπουργείου. Εις περίπτωσίν λύσεως τής ύπαλληλικής σχέσεως τδ πρόστιμον είσπράττεται κατά τα
διατάζεις τοϋ νόαου περί εΐσπράζεως δημοσίων εσόδων.
δίκηι
κώς προϊστάμενος
πειθαρχικού συμβουλίου.

·

Διά τοϋ άρθρου 26 τοϋ σχεδίου :
Τι ·*'·.·

:·

V ."Αρθρον 175.

- ι
f<

— - 1. ’Εις τάς διατάζεις τοϋ' παρόντος κεφαλαίου υπάγονται .
καί οί επί συμβάσει ή θετεία είς τακτικάς θέσεις διοριζόμενοι
υπάλληλοί...
V‘r
■·’
2. Επίσης υπάγονται καί' οί έκτακτοι, άποκλειομένης
μόνον τής προσφυγής ένώπιον'τοΰ Συμβουλίου τής Επικρά
τειας.
β) Πειθαρχικοί διατάζεις των υπαλλήλων νομικών
* προσώπων δημοσίου δικαίου.
Β.Δ. τής 23/24 Δεκεμβρίου 1955 «περί εφαρμογής τοϋ
Υ.Κ. επί των.ύπα'Δήλων των Ν.Π. Δ,Δ.». ____ ._---------------

διότητος τοϋ έπιλ.ηφθέντός, ούτος οφείλει νά παραπέμψη τήν
ύπόθεσιν είς τήν άμέσως άνωτέραν δικαιοδοσίαν.
β. Ή παρά τοϋ διοικητικού συμβουλίου παραπομπή είς
τό υπηρεσιακόν έπέχει θέσιν πειθαρχικής άγωγής.
3. Ό Υπουργός ως καί ό νομάρχης, λαμβάνοντες γνώσιν
περί τής τελέσεως πειθαρχικού άδικήματος, άσκοϋν πει
θαρχικήν άγωγήν ένώπιον τοϋ υπηρεσιακού συμβουλίου.
4.
α. Τό υπηρεσιακόν συμβούλων. έπλαμβάνεται είτε έπί
έφέσει είτε έπί πειθαρχική άγωγή.
β. Τό ύττηρεσιακόν συμβούλ.ιον έν ουδεμια περιπτώσει
δύναται νά παραπέμψη τήν ύπόθεσ.ν είς έτέραν δικαιοδοσίαν.
5. Τό συμβούλ.ιον Επικράτειας έπλαμβάνεται έπί προσφυγη.
'
'
:
ί
.
Άρθρον 14.
.
_
Ι.α. Αί άποφάσεις τών πειθαρχικών προϊσταμένων ύπόκεινται είς έφεσιν ένώπιον τοϋ ύπηρεσιακοΰ συμβουλ,ίου. - - λ.-.
β. Είς άσκησιν έφέσεως δικαιούνται : α) ό‘καταδικασθέίς
ύπάλληλος καί β) ύπέρ τής Διοικήσεως, πας άνώτερος πει
θαρχικός προϊστάμενος καί ό πρόεδρος τοϋ διοικητικού συμ
βουλίου.
-'
·
.. ..
γ. Ή έφεσις άσκεϊται έντός 15 ήμερών υπό μέν τοϋ καταδικασθέντος άπό τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως είς
αύτόν, ύπό δέ τών πειθαρχικών προϊσταμένων ή τοϋ προέ
δρου τοϋ διοικητικού'συμβουλ,ίου άπό τής έκδόσεως τής.
·" '■
■ * ·'*·';' *
άποφάσεως.

2. Αί άποφάσεις τοϋ διοικητικού συμβουλίου καί έκ τών
τοϋ ύπηρεσιακοΰ αί έπιβάλλουσαι ποινήν κατωτέραν τοϋ υπο
Άρθρον 11 παρ. 3.
.· _ ^
· * βιβασμού είναι άνέκκλ,ητοι._ :
.
3. ("Αρθρα 142 - 175. Άντικατάστασις). ’Αντι ιών
3.
α. Αί άποφάσεις τοϋ ύπηρεσιακοΰ συμβουλίου ύπόκεινάρθρων 142 - 175 τοϋ κώδίκος ισχύουν έπί Ν.Π.Δ.Δ. ;ί
ταη εις προσφυγήν ενώπιον τού Συμίουλ.ίου τής Επικράτειας.
διατάζεις των άρθρων Ί2 - 17 τοϋ παρόντος διατάγματος·
β. Είς άσκησιν προσφυγής δικαιούνται : α) ό ύπάλληλος
:
ί.
Άρθρον 12^\
~ V.
. έφ’ όσον έπεβλήθη αύτώ πρωτοδίκως ή κατ’ έφεσιν ή ποινή
·. ■
·■ '·■ '
■·.';· F ··'·*'
·.*"· . τοϋ υποβιβασμού ή τής οριστικής παύσεως καί β) ύπέρ τής
i 1. Αί πειθαρχικαί δικαιοδοσίαι είναι : α) οί πειθαρχικοί, Δωικήσεως ό άσκήσας τήν · πειθαρχικήν άγωγήν. Ή ύπέρ
προϊστάμενοι, β) το διοικητικόν, συμβούλιου, γ) ·τό ύπηρετής Διοικήσεως προσφυγή χωρεϊ κατά τών πρωτόδικων
"σίακόν"συμβούλιου και δ) το Συμβούλιου τής Επικράτειας.
άποφάσεων, άπαλλακτικών ή καταδικαστικών είς οίανδήποτε
2. α. Πειθαρχικός προϊστάμενός είναι : α) ό κατά βαθμόν ποινήν πλ.ήν τής οριστικής παύσεως.
.
..
ανώτερος των τακτικών υπαλλήλων τής κεντρικής υπηρεσίας
γ.
Ή
προσφυγή
άσκεϊται
ύπό
μέν
τοϋ
καταδικασθέντος
"τοϋ Ν.Π. δυνάμενος νά έπιβάλλη είς πάντας τούς υπαλλήλους.
κατά τά περί τακτικών δημοσίων ύπαλλήλων ίσχύοντα,
τοϋ Ν.Π. τάς ποινάς μέχρι καί τοϋ προστίμου τών άποδοχών
15 ημερών καί β") ό προϊστάμενος έκάστης περιφερειακής ύπό δέ τοϋ άσκήσαντος τήν πειθαρχικήν άγωγήν έντός 30
ήμερών άφ’ ής περιέλθη αύτώ ή άπόφασις.'
αρχής τοϋ Ν.Π. τακτικός υπάλληλος, δυνάμενος νά έπιβάλλη
4.
α. Έπί έφέσει ή προσφυγή τοϋ καταδικασθέντος ύπαλέπί τών υπαλλήλων τής άρμοδιότητος αύτοϋ, τών έχόντων
λήλου δεν δύναται νά έπιβλ.ηθή βαρυτέρα ποινή.
. βαθμόν κατώτερον αύτοϋ, τάς ποινάς μέχρι καί τοϋ προ
β. Έπί έφέσει ή προσφυγή ύπέρ τής Διοικήσεως δέν δύστίμου 10 ημερών.
; ;
ταται νά έπιβλίηθή έλ,αφροτέρα ποινή. .
. .
β. έάν ό κατά βαθμόν ανώτερος τών υπαλλήλων τής Κεν- .
5.
Ή
έπί
έφέσει
ή
προσφυγή
έκδοσις
οριστικής
άποφάσεως
τρικής υπηρεσίας είναι μετακλητός, πειθαρχικός προϊστάμενος
καθιστά άπαράδεκτον πάσαν άλλην έφεσιν ή προσφυγήν.
είναι κα; ό αμέσως μετ’ αύτόν μόνιμος ύπάλληλ,ος. δυνάμενος
6. Ή έφεσις καί ή προσφυγή καί ή προς άσκησιν αύτών
νά έπιβάλλη είς πάντας τούς υπαλλήλους τοϋ Ν.Π. τούς έχον
προθεσμία άναστέλλ.ουν τήν έκτέλ.εσιν.
τας βαθμόν κατώτερον αύτοϋ τάς ποινάς μέχρι καί τοϋ προ
····;····.............................. ....................................
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στίμου 10 ημερών.

. -

γ. Έπί πλ,ειόνων έπί τώ αύτώ άνωτάτω τής κεντρικής
υπηρεσίας βαθμώ τακτικών ύπαλλ.ήλων ή κατά τά προηγού
μενα έδάφια άρμοδιότης έκάστου έκτείνεταί έπί τών ύπαλ-·.
λ.ήλων τής ιδίας αύτοϋ άρμοδιότητος.
δ. Διά πράξ'-ως τοϋ διοικητικού συμβουλίου δύναται νά όρίζωνται καί έτεροι πειθαρχικοί προϊστάμενοι αποκλειστικούς έκ
μονίμων υπαλλήλων -τοϋ Ν.Π. καί νά καθορίζεται ή πειθαρ
χική αύτών άρμοδιότης ΰπό τούς περιορισμούς ότι δεν δύναται
νά έπιβάλλουν ποινάς εΐμή μόνον έπί ύπαλλήλαον κατωτέρου ·
βαθμού καί ούχί’μείζονας τοϋ προστίμου τών άποδοχών δέκα
T|i.£pUV
1
λ-'.3. Το διοικητικόν συμβούλων δύναται νά έπιβάλλη τάς
ποινάς μέχρι καί τοϋ προστίμου τών άποδοχών τριών μηνών.
. 4. Τό υπηρεσιακόν συμβούλων καί το Συμβούλ.ιον τής
Επικράτειας δύνανται νά έπιβάλλουν πάσαν ποινήν.
·- -

" : .

Άρθρον 13.

1> .Οί πειθαρχικοί προϊστάμενοι καί τό διοικητικόν συμ
βούλων έπιλαμβάνονται αύτεπαγγέλ.τως.
■ - 2.οο Έάν τό άδίκημα έπισΰρη ποινήν άνωτέραν τής άρμο

.

. Άρθρον 15.

1. Έάν τά ύπάρχοντα στοιχεία κρίνωνται άνεπαρκή,
ϊόνατοκ, πρός π/.ηΐ'εττέρχν όιάγνωσιν τών πραγματικών περι
στατικό^ νά ένεφγηόή ίιοικητ:ν.ή άνάκρισις. -'·
.
2.
α. Ή άνάκρισις ένεργεϊται είτε ύπό τοϋ έπληφθέντος
τής διώζεως πειθαρχικού προϊσταμένου ή συμβουλ,ίου, είτε,
κατ’ έντολήν τούτων, ύπό ύπαλλήλου όστις έάν άνήκη είς
τόν αύτόν κλάδον δέον'νά είναι τούλ.άχιστον όμοιόβαθμος άλλ.’
άρχαιότερες τοϋ διωκομένου.
β. Έπί συμβουλίου ή ένέργεια άνακρίσεως δύναται νά
άνατεθή καί είς υπάλληλων - μέλος αύτοϋ.
3. Τά έν άρθρω 55 τοϋ κωδικό; οριζόμενα έφαρμόζονται
καί έπί τής άνακρίσεως.
, 4. α. Ό ενεργών τήν άνάκρισιν δύναται νά προσλάβη ώς
γραμματέα τής άνακρίσεως υπάλληλον ύπ’ αύτοϋ όριζόμενον,
προβαίνει δέ είς συλλογήν τών άποδεικτικών στοιχείων καθ’
ον ήθελε κρίνει προσφορώτερον τρόπον.
’ ; · ·
γ
β. Δι’ έκάστην άνακριτ.κήν πράζιγ συντάσσεται ίδίαέκθεσις
ύπογραφομένη ύπό τών συμπραζάντων.
5. α. Οί μάρτυρες έζετάζονται ενόρκως.

-

β. Ό τύπος τοϋ όρκου έχει ώς έν άρθροις 218 καί 220
τοΰ κωδικός ποιν. δικονομίας.
γ. Έπί μή έμφανίσεως ή άρνήσεως κατχθέσεως μάρτυρος
εφαρμόζεται ή παρ. 2 του άρθρου Ιόο του κωδικός «περί
καταστάσεως των δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων».
6. Κατά τήν άνάκρισιν δέον νά έξετάζηται καί ό διωκό
μενος. ή μή προσέλευσις όμως τουτου ή· η αρνησις προς
έξέτασιν δεν κωλύει τήν προοδον της ανακρισεως.
7. Ό πειθαρχικός δικαστής εκτιμά έλευθέρως τα αποδει
κτικά στοιχεία,
"ΛρΟρον 16.
- - ■

?

—

Διά τοϋ άρθρου 32 τοϋ σχεδίου :
Άοθρον 23 Ν.Δ. 751/1970 «περί τροποποιήσεως συμπληρώσεως καί έπεκτάσεως διατάςεών τινων τοΰ 'Τπαλληλικοΰ
Κώδικος».
’Αργία.

1. Δι’ άποφάσεως τοϋ Πρωθυπουργού προκειμένου περί
πάντων τών ΰπαλλήλ.ων τοϋ Δημοσίου καί τών Ν.Π.Δ.Δ. ή
τού άρμοδίου κατά περίπτωσή/ Υπουργού δύναται νά τί
θεται είς άργίαν, διάρκειας άπό ένός μέχρι τριών μηνών, ό
μόνιμος υπάλληλος, εάν έκ βάσιμων στοιχείων προκύπτη
ότι έπέδειξε διεξαγωγήν κακοήθη ή άσυμβίβαστον πρός τήν
Ι.α. Αί πρωτόδικοι καταδικαστικαί αποφάσεις έκδίδονται ιδιότητα τοϋ δημοσίου υπαλλήλου ή έάν έκ δολίας προάιρέσεως ή άσυγγνώστου άμελείας, παρέβη τά καθήκοντά του.
μετά κλήσιν τοϋ υπαλλήλου εις άπολογιαν.
,
Ή άργία αΰτη άρχεται άπό τής κοινοποιήσεως είς τόν υπάλ
β. Έπί παραπομπήε εις άνωτέραν δικαιοδοσίαν μετά κλή
ληλον τής άποφάσεως, δυναμένης νά έκτελεσθή καί προ τής
σιν εις απολογίαν δεν άπαιτεϊται νέα κλήσις.
δημοσιεύσεως είς τήν ’Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
γ. Μετά τήν κλήσιν εις άπολογίαν ή ΰπόθεσις δέον νά
2. ' Η είς ήν υπάγεται ό υπάλληλος υπηρεσία προσωπικού
περατωθή δι’ άποφάσεως.
ός είλει, έντός τοϋ πρώτου 20ημέρου άπό τής θέσεως είς άργίαν,
2.
Ή έξέτασις τού διωκομένου κατά τό στάδιον τής άνανά συγκεντρώση καί θέση , δι’ ήτιολ.ογημένης έκθέσεως αυτής,
κρίσεως δεν άναπληροΐ τήν κλήσιν εις άπολογίαν.
ύπ’ δψιν τοϋ οικείου πειθαρχικού συμβουλίου άπαντα τά
3.α. Ή κλήσις εις άπολογίαν καθορίζει τό άποδιδόμενον θεμελιοϋντα τούς λόγους, δι’ οΰς έτέθη είς άργίαν ό ΰπάλληλ.ος,
πειθαρχικόν άδίκημα καί τάσσει εύλογον προθεσμίαν προς στοιχεία.
άπολογίαν~πάντώς*οΰχΓ βραχυτέραν των τριών ήμερών.------~ 3. Τό πειθαρχικόν συμβούλων, - δυνάμενον νά διατάξη
β. Έπί δεδικαιολογημένη εγγράφω αιτήσει τοϋ καλ.ουκαί τήν ενέργειαν διοικητικής άνακρίσεως κατά τά ΐσχύοντα
μένου δύναται νά παραταθή ή προς άπολογίαν προθεσμία.
έπί πειθαρχικής διαδικασίας ύποχρεοϋται πρό τής λήξεως τού
4.
Προ τής άπολογίας δικαιοϋται ό υπάλληλος νά λ.άβη χρόνου τής άργίας καί μετά προηγουμένην κλήσιν τοϋ υπαλ
γνώσιν τής σχηματισθείσης δικογραφίας.
' ■'·
λήλου είς άπολογίαν, νά άποφασίση περί τής άπολύσεως ή μή
δ.' * Η άπολογία υποβάλλεται έγγράφως.
.: ’
.
αύτοϋ, διαφυλασσομένων κατά τά λοιπά τών διατάξεων τοϋ
6.0.
Ό υπάλληλος δικαιοϋται νά παραστή μόνον αυτο- πειθαρχικού δικαίου, λ
-/
·· '
προσώπως κατά τήν ενώπιον τοΰ διοικητικού ή τοϋ υπηρε
- 4. Έκ τών άποδοχών τοΰ έν άργία κατά τό παρόν άρθρον
σιακού συμβουλίου συζήτησιν. .-··
"
. ’ τελοΰντος υπαλλήλου παρακρατεΐται τό έν τέταρτον, όπερ
β. Προς τούτο ή ημέρα τής συζητήσεως γνωστοποιείται άποόίδεται είς αυτόν ύποχρεωτικώς έν περιπτώσει άπαλείς αυτόν προ 48 τουλάχιστον ωρών.
■ .
-. · λαγής του. : ·
,
- 7. * Η ενώπιον τοΰ συμβουλίου προσέλευσις καί άπολογία
— Ν.Δ.' 750/ 1970 «περί τού πειθάρχικοϋ δικαίου τών
τοΰ υπαλλήλου άναπληροΐ τήν κλήσιν εις άπολ.ογίαν.υπαλλήλων τού δημοσίου καί τών νομικών προσώπων δημοσίου
8.α. Αί πειθαρχικαί άποφάσεις δέον νά είναι ήτιολογη- δικαίου», Ν.Δ. 1112/1972, καθ’ ό μέρος τούτο άφορα τήν
μέναι. * ■>
-Γ
· ■
. - /
ύ .
άντικατάστασιν, συμπλήρωσιν καί κάτάργησιν διατάξεων τοϋ
β. "Αμα τή έκδόσει των κοινοποιούνται είς τον κριθέντα, Ν.Δ. 750/1970 καί Β.Δ. 285/1972 «περί κωδικοποιήσεως
προσέτι δέ αί μέν τών πειθαρχικών προϊσταμένων είς τούς είς ένιαΐον κείμενον τών ίσχυουσών διατάξεων «περί τού
δικαιουμένους είς άσκησιν έφέσεως υπέρ τής Διοικήσεως, αί πειθαρχικού δικαίου τών υπαλλήλων τοϋ Δημοσίου καί τών
δέ τών υπηρεσιακών συμβουλ.ίων είς τόν άσκήσαντα τήν νομικών;προσώπων δημοσίου δικαίου».
πειθαρχικήν άγωγήν.
·
·
: .
’Αντί καταχωρήσεως τών κειμένων τών ώς άνω διαταγ
9.0.
Αί προς τον ύπάλληλ,ον κλήσεις καί γνωστοποιήσεις, μάτων επισυνάπτεται έντυπον τοϋ Εθνικού Τυπογραφείου,
ώς καί αί πειθαρχικοί άποφάσειις επιδίδονται είς χεΐρας ή
έκδόσεος 1972, ύπό τόν τίτλον Πειθαρχικόν Δίκαιον, είς τό
τήν κατοικίαν αύτοΰ, συντασσομένου άποδεικτικοϋ.
όποιον, περιλαμβάνονται κωδικοποιημέναΓαί θιγόμεναι δια
β. Έν περιπτώσει άρνήσεως παραλαβής ό έπιδίδων συντάσ τάξεις τών περί ών πρόκειται διαταγμάτων.
σει πραξιν βεβαιοϋσαν τήν άρνησιν. .
—"Αρθρον 35 Ν. 22/1975 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων
γ. ’Αγνοουμένης τής διαμονής, τό έγγραφον τοιχοκολλάταί καταστάσεως τών δημοσίων διοικητικών υπαλλήλων καί
είς τό κατάστημα τής υπηρεσίας τοΰ υπαλλήλου συντασσομέ υπαλλήλων Ν ΠΔΔ».’
νου πρωτοκόλλου, ζπερ υπογράφεται ΰπό τοϋ έπιδίδοντός καί
δύο μαρτύρων.
-

10. 'Η πειθαρχική άπόφασις μετά τάς κατά τήν παράγρα- '
φον 8β κοινοποιήσεις άποστέλλεται μεθ’ ολοκλήρου τοΰ φακέλ.ου, είς τήν υπηρεσίαν προσωπικού τοΰ Ν.Π., όφείλουσαν,
άμα τή τελεσιδικία αυτής νά έπιμεληθή τής έκτελέσεως,
νά καταχώριση περίληψιν τής άποφάσεως είς τό μηφρώον
προσωπικού, νά θέση άντίγραφον αυτής είς τόν άτομικόν φάκελον τοΰ κριθέντος καί νά έκκαθαρίση καί βεβαιώση είς τό δη-'
μόσιον ταμεΐον τά τέλη τής πειθαρχικής διαδικασίας.
ϊ£Μ
' άρθρον π'..
* “
...
Είς τάς’ περί πειθαρχικού δικαίου διατάξεις υπάγονται οί
τακτικοί καί οί έκτακτοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., άποκλ,ειομένης όμως είς τούς έκτακτους τής προσφυγής ένώπιον τοϋ
Συμβουλίου της’Επικράτειας. · : .- ; - :
.
γ) Θιγόμεναι λοιπαί πειθαρχικά! διατάξεις..
~·
-

.’Εφέσεις.

'·Γ

-

'

·

1. Αί έφέσεις κατά πειθαρχικών άποφάσεων τών νομαρ
χών άσκοϋνται ενώπιον τοϋ καθ’ ύλην άρμοδίου κατά περί- ·
πτωσιν 'Τπουργοΰ.
"
·
2. Αί ένώπιον τών 'Υφυπουργών - Προϊσταμένων καταργηθεισών Περιφερειακών Διοικήσεων άσκούμεναι κατ’ άρθρ,'
27 παρ. 2 τοϋ ΒΔ 285/72 έφέσεις, άσκοϋνται ένώπιον τοϋ
έποπτεύοντος τό νομικόν πρόσωπον'Υπουργού.
3. Τό έπί έφέσει τοϋ τιμωρηθέντος υπαλλήλου άποφασίζον πειθαρχικόν δργανον, δεν δύναται νά έπιβάλη ποινήν
βαρυτέραν τής ήδη έπιβληθείσης, πλήν άν ήσκήθη και έφεσις
υπέρ τής Διοικήσεως, καθ’ άς περιπτώσεις προβλ-έπεται
τοιαύτη.

-

ΪΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΙ*
Περί έπαναφοράς tv ισχύι τών -et-Sapy.ixiv ϊιατάξεων τού
Υπαλληλικού
Κώδικες καί «περί τροποποιήοεως και ονμΓΧλΛηΛ
πληρώσεων ay των»'..
^ApSpov 1.
Έπαναςέρονται έν ισχύι at διατάξεις των αρ·9ρων 131175 τού Ν. 1811/1951 «tK.pt Κωδικός καταστάσεως των δη
μοσίων διοικητικών υπαλλήλων», ώς χΰται τροποποιείσαι
ϊ___ .'. ___i
OAJ·» ’ Α1 <WV7 σνπλτ.ϊούιιενα! καί
μο
γεμένων δημοσίων υπαλλήλων. καί υπαλλήλων νομικών προ
σώπων δημοσίου δίκοπου, .
. 1 .
· 'ApSpov 2.
Τό. έδάφιον. ιε τής παραγράφου 1 .τού opSpou 132 αντικα
θίσταται οΰτω:
' . ·
■-. / ' '’
'<«e) Ή ifco προϊστάμενοι*—κρίτοΰ σύνταξις έκ·ύέσεως
ουσιαστικών προσόντων. περί των ύπ’ αυτόν υπαλλήλων, άνευ .
τής έπιβαλλομένης άμεροληψίας καί άντικειμενικότητος. μέ
αποτέλεσμα ή εκύεσις νά μ ή αποδίδη τήν πραγματικήν υπη
ρεσιακήν συμπερε φοράν καί .ποιότητα τον κρενομένου υπαλλή
λου, ώς καί ή μή έγκαιρος κατάρτισις τών έκ9έσεων».
>

8

-

SapsYep at ToiauTai, πλήν τής οριστικής πβύσεως, μετά δε
καετίαν άπό τής έπιβολής αυτών, διαγράφονται έκτου δελτίου
ray τιμώ;ηλέντος υπαλλήλου καί δέν λαιμβανονται ύπ όφ,ν
διά τήν κρίσιν χυτού.' αν χ2τά τό διάστημα τών ώς άνω χρονϊχών ορίων δέν έτιμωρή-5η δι’ οίασδήποτε ποινής».
'ApSpov 5.
Αί παράγραφοι 3 xat 4 τον aoSpον 138 άντιχα-όίστανται
ώς εξής:
■
(
- «3. Όσάχ’,ς έν ποινική άποφάτει, κζτ2ττάση άμετακλήτω,
ίεβαιοΰταί ρητώς ή ΰπαρξις ή ανυπαρξία πραγματικών γε
γονότων. γίνονται τχϋτα δεχτά έν τή πει-ό-αρχιχή δίκη ώς έν
τή ποινική. Ουδόλως όμως κωλύεται έντεν-3εν το πει£αρχιχόν.
όργανον νά έχδώση. άντι·9έτως προς τήν πο'.νιχήν, άπόφασιν
απαλλακτικήν ή καταγνωστικήν.
·
. ·.... .'·
4.
’Εκδιδομένης αμΐτακλήτου ποινικής κατζϊικαστικής
άποφάσεως μετά τήν πει5αρχικήν, έπχνβλχμδάνετΒΐ ή ένεχά
τής βύτής πράξεως πε'.^χρχιχή ϊίωξις, έάν ίιχ2!θλογήται.·
χβτά τήν π2ράγρ3ςον 4 τοΰ άρ·5ρο 133 ή όριστιχή πβντις τομ
”υπ3λλήλον. έχϊίϊομέντ,ς ϊέ άμετακλήτον ά-ίωωτικής. ποινικής
ά,τΟγά-εως. έάν έν τή ποινική άποςάτει ίνίavcvTa: ρττώς ότι
ϊέν oXato χώρ3ν άϊίκημ3 ή τό άϊιχημϊ ϊέν έτελέτ-Sr; νπό τοΰ κζτττγορηόέντος ΰπ3λλήλον ή ονϊεμίζν οντος είχε συμμε
τοχήν εις τό ά2ίκ·φ.3. έπζναλαμϊάνετβι ή πει-όζρχική ϊέχτ).
- Τό προς έχζνάληψιν τής πειθαρχικής ϊίκης δικαίωμα παρα-^
γράςεταε '^τά διετίαν άρ’_ής κετταστή χχετάκ,λτττος ή toivi- j
.κή άπόςασις».

J-'i-K- Λ'
: '../ApSpov 3.
1. Ή παράγραφός 2 τού apSpo:j 1 33 αντtxa-3-ίj,tarχ:
'■ . '· -’Λ - '.·’
ΓΓ·μ
it
ουτω
·.
- · . 'ApSpov 6. -·"
,. ·'
, · «2. Το πρόστιμο'/, .ΰτ.ολΐγιζόμενον έπί τών κατά τον χρό
To apSpov 142 άντικαόίσταται ουτω.:
. '
Γ
νον τής έκδόσεως' τής καταγνωστικής εις πρώτον δαόμον
*'. -'
πειθαρχικής άποςάσεως άποϊοχών, παρακρατεΐται άπο τον , «Πε^αρχικήν δικαιοδοσίαν άσκονν:
.· '/ν:
πρώτον μετά τήν τελεσιδικίαν τής άπο^άσεως' μηνός. εις - ~ α) οι πει·3αρχίώς προϊστάμενοι τοΰ όπα!(λή>.ου.
,
β)
τα
διοικητικά
συμβούλια
νομικών
προσώπων
δημοσίου
'
μηνιαίας δόσεις, έκάστης τοντών οριζόμενης, ϊιά τής αυτής '
' :
-■
μ!::
άπο'φάσεως'. εις ποσόν ονχί άνώτερον τον ένος τέταρτον, τών/ δικαίου,
γ)' τα υπηρεσιακά πει-$αρχικά συμβούλια καί
αποδοχών. Τό πρόστιμον αποτελεί έσοδον τον προνπολογι- ·
•
δ) τό Σλμίούλιον τής ’Επικράτειας».'·
σμοΰ, τον όποιον βαρννόνν αί άποϊοχαί τον.υπάλληλόν ή τον .·
πρ.ονπολογισμον τών νπό ειδικών νόμων κα-5οριζομένων ειδι Γ7
- .
’ApSpov 7.
' , .jf γ;
κών" ταμείων».. ν ’ ί -.'· ,τ
/’·.
'
Τα apSpa 143, 173 και 174 άντικα-λίστανται ϊιά τοΰ κα-ί.
' 2.-Το έϊάς:·ον η τής παραγράφου 4 τον'αύτόΰ ap-Spov 133 ' τωτέρω apSpov 143:
αντικαθίστατο* ουτω:
·
· .' '
-; _ '
» “1· Π ει·5αρχικώς- προϊστάμενοι έπί ϊηιοσίων ΰπαλλήλων. ·
«η) ϊιάπραξιν έντος διετίας, μετά έπιόολήν τριών πειθαρ
είναι:
χικών ποινών βαρύτερων τοΰ προστίμου αποδοχών ενός μηνος, τον αύτον αδικήματος».
'Ap-Spov 4.
Η παραγραςος / τοΰ apSpov 134 άντικα-^ίσταται οΰτω:.·

Νομικού Συμβουλίου τοΰ Κράτους,
_
· '.
. .β) δ γενικός γρχμματεός Υπουργείου έπί τών αυτών ύπαλτ'
λήλων άπό τοΰ 4ου βαΰμοΰ καί κάτω,
ϊ). ό γενικός διευθυντής καί ό αναπληρωτής γενικός διευ·5υντής Τπουργείου έπί τών υπαγόμενων εις τήν αρμοδιότητα
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β) ό γενικός γραμματεϋς Υπουργείου μέχρι κα: τοΰ ημισεος τών αποδοχών ενός μιφνός,
γ) ό νομάρχης, ό αναπληρωτής νομάρχου, ό γενικός διευ
θυντής καί ό ά/απληρωτής γενικός διευθυντής Υπουργείου,
ώς καί ό γενικός διευθυντής νομαρχίας μέχρι καί τού ενός
τρίτου τών αποδοχών ενός μηνός,
δ) ό έπαρχος, ό γενικός επιθεωρητής, ό επιθεωρητής καί
ο! προϊστάμενοι τών περιφίρεια/.ών υπηρεσιών μέχρι καί τού
ενός έκτου τών αποδοχών ενός μηνός,
ε) οι ύπό στοιχεία α. β. γ καί ε τής παραγρ. 2 τοΰ άρθρου
143 οριζόμενοι, άσκοΰν πειθαρχικήν αρμοδιότητα γενικού γραμ*
ματέως Υπουργείου,
στ) οί υπό στοιχείον 3 τής παραγρ. 2 τού άρθρου 143 ορι
ζόμενοι, εάν είναι ανώτατοι αξιωματικοί, μέχρι καί τοΰ ήμίσεος τών αποδοχών ενός μηνός, έάν είναι ανώτεροι, μέχρι καί
τού ένός τρίτου, έάν δέ κατώτεροι, μέχρι κα! τοΰ ενός έκτου
αυτών·,
ζ) ό Διοικητής τού Άγιου Όρους μέχρι καί τού ένός τρί
του τών αποδοχών ένός μηνός.
3.
Οί πειθαρχικώς προϊστάμενοι έπί υπαλλήλων νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου, δύνανται νά έπιβάλλουν την μεν
ποινήν τής έπιπλήξεως πά/τες, τήν δε τού προστίμου οί κά
τωθι υπό τάς έξης διακρίσεις:
α) οί ύπό στοιχεία α, β καί γ τής παραγρ. 3 τού άρθρου
_143 οριζόμενοι, μέχρι καί τού ένός τρίτον τών αποδοχών ένός
μηνός καί
'
β) οί ύπό στοιχεία δ καί ε τής παραγρ. 3 τού άρθρου 143
οριζόμενοι, μέχρι καί τού ένός έκτου τών αποδοχών ένός μη
νός». ·
‘ '

αύτών κεντρικών ύπαλλήλων άπό τοΰ 4ου βαθμού καί κάτω,
2) ο διευθυντής Ύπουγρείου έπί τών κεντρικών, υπαλλήλων
τής άρμοδιότητος χύτου άτι too 6ου βαθμού καί κάτω.
ε) ό νομάρχης, ό άναπληρωτής νομάρχου, ό γενικός διευ
θυντής νομαρχίας καί ό. έπαρχος επί πάντων τών εν τή περιφερεία αυτών ύπηρετούντων πολιτικών διοικητικών ύπαλλήπ

, περίφερε
...
στ) ό γενικός επιθεωρητής καί ό επιθεωρητής έπί τών
Υποκειμένων εις έπιθεώρησιν καί ύπαγομένων εις τήν εις ήν
ανήκει ουτος ύπηρεσόχ/ υπαλλήλων,
ζ) οί προϊστάμενοι τών περιφερειακών υπηρεσιών έπί τού
εις χυτούς ύπαγομένου προσωπικού.
f
• k2. Επίσης, πειθαρχικώς προϊστάμενοι έπί δημοσίων υπαλ
λήλων είναι:
' α) οί πρόεδροι τού Ελεγκτικού Συνεδρίου και τού Νομικού
Συμβουλίου τού Κράτους έπί τού εις αυτούς^ύπαγομένου, άντιστοίχως, προσωπικού τών Γραφείων τών Υπηρεσιών τού
των',
β) οί παρά τφ ’Ελεγκτικό» Συνεδρία» γενικός επίτροπος καί
άντεπίτροπος έπί τού εις αυτούς ύπαγομένου προσωπικού τώ/
Γραφείων τής 'Υπηρεσίας τούτων,
.
/
■ γ) -οί—’Αρχηγοί τών Ενόπλων .Δυνάμεων, τοϋ Στρατού^τού
Ναυτικού καί τής Αεροπορίας, ώς καί τών Σωμάτων Άσφΐ
λείας έπί τών ύπ’ αυτούς πολιτικών ύπαλλήλων,
3) οί διοικηταί μονάδων καί άνωτάτων σχολών τών Ένο
πλων Δυνάμεων, οί διευθυνταϊ καταστημάτων ή προϊστάμενοι
ύπη|^σ:ών έπί τών ύπ’ αύτούς πολιτικών ύπαλλήλων τών στρα
τί ωμικών ύπηρεσιών καί Σωμάτων Ασφαλείας,

r

ε) ό γενικός γραμματεύς αυτοτελούς Υπηρεσίας ο»ς καί ό
έξομοιούμενος πρός γεν:κόν .γραμματέα Υπουργείου επί πχ;των τών ύπ’ αύτούς ύπαγομένων ύπαλλήλων,
Ν στ) ό Διοικητής τού Αγίου Όρους έπί πά/των, έπί τών
^ΛΛΤΛχι»
όποιων καί ό νομάρχης,, πολιτικών ϊιοικήτκκών ύπαλλήλων
/
··>·.-·■
Γ· ,
·.
r Υ r
>·
· ,
· -- ■'·3. Πειθαρχικώς προϊστάμενοι έπί υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου είναι:
α) ό διοικητής καί ό υποδιοικητής ώς καί ό μετέχων τής
διοικήσεως γενικός γραμματεϋς νομικού προσώπου έπί πάντων
τών ύπαλλήλων τού οικείου νομικού προσώπου, '
β) ό Πρύτανις Άνωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος έπί
πάντων τών ύπαλλήλων τού Ιδρύματος,
·;
γ) ό κατά βαθμόν ανώτερος τών τακτικών ύπαλλήλων* τής
κεντρικής ύπηρεσίας τού νομικού προσώπου έπί πάντων τών
ύπαλλήλων χυτού. Έπί πλειόνων έν τφ αϋτφ άνωτάτφ τής
κεντρικής ύπηρεσίας ίαθμφ τα/πικών ύπαλλήλων, ή άρμοδιότης έκάστου εκτείνεται έπί τών εις αύτόν ύπαγομένων υπαλ
λήλων,
·
··■■'.
’
δ) δ προϊστάμενος διευθΰνσεως ή αυτοτελούς τμήματος ή
Ύπηρεσίας τού νομικού προσώπου, ταχτικός ύπάλληλος αυ
τού, έπί τών ύπ’ αύτόν ύπαλλήλων καί
c’ ·
ε) ό προϊστάμενος περιφερειακής ύπηρεσία^ τού νομικού
προσώπου, τακτικός ύπάλληλος αύτού, έπί τών ύπ’ αύτόν ύπαλ
λήλων.
..
.
4. Ή πειθαρχική εξουσία άσκείται έπί ύπαλλήλων κατω
τέρου βαθμού εκείνου τόν όποιον φέρει ό πειθαρχικώς διώκων.
δ. Ή ί^ίέτης τοΰ ζτοΙτταμΓ/ου ώς έχί θητεία ή μετατ^.ληζ. n
®ττ:; ;ea. =?0ιΓ^03 ωί Ό
τοΰ
β
Γ

7 Ύ.

:

.

* * _

ν '-· .

Γ -*

.

Άρθρον 9.

Τό άρθρον 145 αντικαθίσταται οΰτω:
·
«1, Ή άρμοδιότης τών πειθαρχικώς προϊσταμένων είναι
άμεταβΐβαστος, πλήν αν άλλως προδλέπεται ύπό διατάξεως
'■νόμου. ’
'
‘
2. Οί πειθαρχικώς προϊστάμενοι επιλχμδάνονται. αΰτεπαγ.·',γέλτως. Έπί υπαλλήλων -νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
, αυτεπαγγελτως επιλαμίχ/εται και το οι,οικητικον συμβουλίου
του νομικού προσώπου.
'. ·■
γ■ ~ ».
• 3. Αρμόδιος πειθαρχικώς προϊστάμενος είναι, εκείνος, εις
τον όποιον ύπήγετο, ύφ’ οίχ/δήποτε ύπηρεσιακήν σχέσιν ή κατάστασιν, ό ύπάλληλος κχτά τόν χρόνον .τής τελέσεώς τοΰ
αδικήματος.
4. Διά τής κλήσεως εις άπολογίχ/ άοχεται ή αύτεπάγγελτος δίκη.
. ·
..··'.·
·, 5. Μεταξύ πλειόνων άρμοδίως έπιληφθέντων πειθαρχικώς
προϊσταμένων, προτιμά-rat ό πρότερον καλέσας εις απολογίαν.
Ουτος ‘ύποχρεοΰται έν πάση περιπτώσει, όπως παρ^απέμύη τήν
Οπόδεσιν εις άνώτερον πει·3αρχικώς προϊστάμενον ή εις διοικη-,
τικόν σνμβούλ'ιον νομικού προσώπου, έφ’ όσον ή·3ελε ζητη-3ή
παρ’ αύτοΰ, προ τής έκδόσεως ύπό τού πρώτου 'έπιληφ-ύέντος
πει-5αρχικής άποφάσεως. Παραπομπή εις αμέσως ά·/ώτερον
πειόαρχικώς προϊστάμενο1'/, δύναται νά γίνη καί εις ήν περίπτωσιν ό έπιλη>φι3είς πειόαρχικώς προϊστάμενος ή·3ελε κρίνει ότι τό άδίκημα επισύρει ποινήν ά/ωτέρχ/ τής άρμοδιότητος του.
- Διά τόν χυτόν λόγον δύναται νά γίνη περαιτέρω παραπομπή
μέχρι καί τού Υπουργού, προκειμένου δε περί ύπαλλή
λων νομικών προσώπων δημοσίου δίκαιος μέχρι καί τοΰ διοι
κητικού συμβουλίου τοΰ νομικοΰ προσώπου. Έλλείποντος, άπόντος ή κωλ-υομένου τοΰ αμέσως άμέσως άνωτέρσυ πειθαρχικώς
προϊσταμένου, ή παρχπομπή δΰνχται νά γίνη εις ύπέρτεοον
προϊστάμενον».
*

.
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Αρ-υρο·/ 10.
.Άρθρον 8.
-•Ό·-.-/- * Ι. Τά διοικητικά συμβούλια νομικών προσώπων δτχεοσίου δι_
^
>·Λ^,
Το άρθρον 144 άντικαθισταται ουτω:.
··
κα’ου δύναται νά έπιβάλ/Λα/ τάς ποινάς μέχρι καί τού πρ·>
«1.. Οί πειθαρχικώς προϊστάμενοι έπί δημοσίων ύπαλλήλων. ' στίμ=/τών άπίδοχών ήμίσεος μηνός.
· · -. δύνχ/τχι να επιβάλλουν τήν μεν ποινήν τής επιπλήξεως πά/- “ ■
2. 'Αρμόδιον διοικητικόν ρυμβούλκτν . *rw. έκ-εϊνα, εις το
τις, την δε τοΰ προστίμου οί κάτωθι υπο τάς εξής διακρί- : όποιον ύπήγετο, ύ·φ’ οΐανδήποτε ύπηρβσιχ/.ήν σχέσιν ή κατά·Γ·:
: _··'■
■ ·\';.■ .' . , ·■’··.·,··".
στάσιν, ό ύπά/Αηλος κατά τόν χρό/ον τής τελέσεώς τοΰ άδιή α) ό Υπουργός μέχρι καί τών αποδοχών ενός μηνός,
'κήματος.
m
·. ,'5:VO' -

—
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Λ: Spov 11.
165 avt:r.aS:ota-ta: ϊ:

Τα άρύρζ 140 ν.α
*ω άρλρου J 40 :
»1; Τ:ά yzTOit'.ay.a ζ.ε:ύ· α:χ:κά σ.μόούλ:α ε:·. a: ζενταμε/.τν
IOOOtOyVta: ■/.a:
'iv τροαελή. zjvtive-ta:; U- 5-W'··-'·'··»··
'"i;
ώ?·"3 ΰτΎ,ρ-εσία*·* r/ιίa τσοζο/. 1 * ζεντα-

2. Ivz: ί·;3/,/.ή..iiiv <ojt./.ών ζροσώζω/
'Γζουργός t c ,νοικ^τ,: f, c άναζλτ/σωττ,ς . \*ο:μάρχον ή
έζκρχος, .λμαοαχοντες γνώσ:*
iv* "
,άο'.κήματος,. κα,ν.«μζο>ν. τήν ·>ζέ$?σ?ν
νζτ,ρεσ’.ανον ζεί-->αο-/.:y.oy συμοου/.α.' o:a ti;v «·, r,j:
-/-.y.f,; ο-ωαεως.

3..T0 r.at έjαρμογήν τών o:aty;»ων τής tap.
ν,Ός 6<y e^d 2w f. ί^μολογοκώς ά<τ:στο:χο:ς._. ta οε
toy άτώρου 120 ο:στυζούμ:/θν έρώττ,μa ζρος τ
τρ:μελή'ζροχεαμενου - £:: υζαλήλων /OV οανμοΰ r κατωτέρου
cy;ico»/.tiv ζερί νέτ^ω; όζαλλήλου ε:ς αργίαν,
f; όαύμολογίκώς άν::στο:χου.
ζαραζεμζττ,ρίου. xtta τήν zap. 5 toy a: Spey
σου. ;:a to z£’.vaty/.ov a; y.rya ::: to ozotev
2. Π ρο/.ε:μένής κρίσεως άνώτάτων υζαλλήλων, £f*,'2 -“rKa* yza/./.r,/.o τεΰεντες ε:ς a:*;: αν
ρε.σ:2κθΰ ζε:·Ι>αρχ:κού σμόευλίου ασκεί. το κατ ap-Spev 3 zap.
ί:ώΰεως ή y.a t a or/, t,; y.a! μή έζανερχμ μόνον
2 70-3 NoUoy 22/1935 ϋζτ;?εσ:ακόν «μόούλιον. Εόϊοκώς. rpoγε:2ν. •;:v£ta; yzo/p ::·/.ω; r,
ή άναζ/;Τ)ρωτού γεν:κε:μέντ,ς κρίσεως των. έζ: όανμοϊς 1
έν £-/.a των όζοίων ζο:ν:/.ώς έ:·.ώμνη ή y.at:::y.5: μ η
κοΰ Strj&WTorj. 5“a).’/.ήλων, των ν,at άρνρον 16 too Συντά
γματος άνο.τάτων έκ.ζ2:οευτ·.κών ϋρυμάτων y.a: τής Άκσόϊ)- ■;·. toyto oev £··/£. γίνε: ζρό ή y.ata τήν ΐ:άρ·/.ϊ:ζ/ τή
άΑ ΙττΆμ,.. ί *γ.α· ό,ντ-φρβσίαν.οΰ ζζ:·1>2:χ:κ.ου αυμόουλίον ij- • δέσεως το».
κ.ει ή Σ ύγκλκτος.
Άρνρον 15.

.7j5«.r(

»ivj;κγ“■·.. yza/ν.τζ.ων s.~^ -3‘

3. Ta τής άζοζκj:ώσ:ως τών μελών y.a: τον γρχμμττέως
τών ύζτ,ρεσιακών zo.S αρχκών συμβουλίων s:ezΟντα: ολσλοvfup νζο των εκαστοτε :σχυουσων τρον.ί:τ: /ον .-—-: ν..τ. — τ!a~
κών συμβουλίων έ:ατά·Εεων..
ϊ.~ Αρμοόΐόν υ ζr/ρεσ: a ν.όνζ ε: ν aρ χ: y. όν συμόούλτόν Πνα: εκεί
όζοίον όζήγετο. όο’ οίζνοήζοτε όζ/ροζ.χν.ήν c-/£-ο;;
ή '.atiataa v, ό όζάλλτ,λος y.ata τόν χρόνζ/ τής τελε••.3 it:y.iyxat09.
,
.' a -jzr.pittaxa ζε:·5τέρχ:·/.ά ϊμμβούλία y.ptvoyv: a)-_ εις
ζ^«»7*ν ίχ^μόνΓ,ζ.ζ: ρ.) εζι iostt:. oyviisva' να εζίίάλν.ουν
'zaaa?y ·**·.4χ?%σοήν ζο:νήν.·.
6. Σν^'χρ-οότέ'.ς 2ρμο::οττ,;τος yotazy ζλε:όνων yzripεζ:ϊν.ών
ζε·.ν,ζρχ:κών ζμμίοο'λίων ζoar to (ayto ao’y.traa. «It·» y.ataoat:a.a!. t*>* δ»ν :εν έΞεοέΙ*^ sbstt· «pta^txr, άζός·2ϊ:ς. εΐζε,azo- ■
oatiy.at. ές’ όσον ε:·/2ί ή ‘/.ζτέσtr,σaν τελε?ί::y.ο:, at ζερ: '
χ/3ρμ;,σ:ότητος ay τών ϊζόράσΐ·.?, aTpcr/ta: yzo .toy IT ροέί poy
toy Χορ·:·/.ο3 ^rjtioa/.ica toy Kpatcy? ezt τή z'pozvpxz/toj; £*•Satwrxiv/j a:τήζε: too apxooioy 'Γζονρ-ρολ ή too οιωχνμεννν
Sz ζλλήλοο ή. zpoy.iojivoy ζερί y.ataoatr/.r,; τ ζρνζ-οό σε to ς. V. a:
too zpciopoy toy έτερον τών Szr.::σ:2·/.ών ζε:·3σρ*/:·/.ών ρτ/εόοολίων».
"Ap-Sp-y. 1 2.

To ap-Spov 150 avtiv.avittatat ii>; y.2t(ut£ptv:
«1. H iy-itatp toy, y.ata ,,τάς zap. 1 y.a: 3 toy ap.Sp'j
Ί49 ζαρζζεμζττ,ρίοο .έγγράςον χατσργεϊ τήν μήζω ζερστω•Jvilzav ϊ: όρ:στ:·/.ή; άζοοάσεως ay τ ε ζ ά-ρ-ρε λτ.ον. _ii y. τρ/* „ ____
2. Ή ε·/.:οσ:ς όρ:στ:·/.ή; έζοοάτεως έζ: τ:ν: άό-.κήμστ:
ε:τε όζο μονομελοός είτε όζό ζ^^μελοός 0:v.a:o;:t:.(y
■S:at2 aza; άοεχτον τήν y.ata to ap-Spov 149 zapazej ζην.
3. Γενομενη zapazoy-ζή οεν ava/.aXetta:.
4. ί>/ τφ Ζ2ρ2ζεμζτζ,ρ:ω εγγράφω οέον va μνημονεόοονta: ta σζ/:ίζώντα τό οιωζ.όμενον zapazttoaa zpa-ppi.at:y.a
ζερ:στ3τ:·/.ά. ώς y.a:- ta yzap-/ovta ttor/iia. at:va z:-Savoλογοόν τήν ένοχή·/ ►·.. όζαλ/.ήλοο.
5. Τό ζ2ραζεμζττ,ρ:ον έγγραφον y.o’.vozototta: εις tiv ΐ:ωy-όμενον y.a! άζοστέλλεζα: μ:ta toy φαζέ/.ον tr,t ύζο&τεως.
ώς y.a· όλον.λήρο'ν του άτομ:·/.ο3 φακέλου toy yzai».r,7.oy.
ε:ί τόν γραμματέα του όζτ,ρεσ'.αν.οϋ ζε:6αρν:/.οϋ συμίοΟλ.'ο. .
λΑρΑρον 1G.
Ή ζαράγραφος 4 toy apvpoy 152 avtiy.a-S’ttata: οϋτω:
- --«A. Kata τήν ί:α::/.ασ:ζ/ ένώζιον του ϋζτ(ρεσ:α·/.οΰ ζε:·λα:χζ/.οϋ σζμόουλίου. -/.ρίνοντος ε:ς ζρώτον όα^μόν ή έζ: έφέσε:.
εάν τά ύζάρχοντα ή ζυγκεντρω-ϋέντα στοιχεία y.ptvwvta: a·-·ζαρνοή. iyvatat, ζρός ζληρεστέρχ/ Σ:άγνωσιν. τών zpa-pyat:y-ών ζερ'.στατικών. νά ενεργηνή
ένεργτ,νή ο:ο;·/.τ;τ:κή
::ο:·/.ητ:/.ή avzy.p'.t'pn.

Τό ar-Spov 1 47 a-/t:v.2v:zt2ta: οότω :
«Τό Σνμόοό/.'.ον τή; ’Ioz:y.pat£:at κρίνε*, έζ: ζροσονγών :
a' y.at, όζοςσσεων Γτο.τγοο. έζ:ο2/./.θν;ών οΐζ/οήζοτε
Άρνρον 17.
:ro:vrv.
t
—
’ryt
i
r.·
f'j*
t
μ ■ y.at azooatitvv. εζ:ϊ3/./.θτ.·σων ο'.ιντηζοτε ζο:ντ,ν των
..Τό apvpov 158 ar/t:v.a-l*:0t2t2: ως κατώτερε·.':
Α::·:κτ·τοΰ ’Αγίου Όρους. Α:ο*.·/.τ;του. 'Τζο::τ:·/.γτοϋ, του με«Ιύζ:
ίίλ του ο:ωζεως. ό μεν Γζουργός y.a: το
τεχοντο: τής ί:ο:·/.ήσεως Γίν:κοΰ Γ:αμματέως νομικού ζροό:ο:ν.ητ:κόν συμεού λ: ον νομ:κοΰ ζροσώζου τημοσίου ί:·/.α:ο..
σώζου οτμοζίου o:y.a::j. τού Πρυτάνεως Ανωτάτου Έκζζ:οευ- .μετά το ζέρας τής ζροχ/ακρόσεως ή τής ά·/α/.ρ:σ:ως. έν::f.y.oi Ίορυματος y.a:
-.γο5ν y.ata τά έ·/ ·ζαρχ·ράφω 1 του ap-Spoy 149 όρΆόμενσ.
γ.' y.atl άζοοάοεων υζτ.::σ:αν.ύν ε:·ύαρχοκών ζυμόουλίω·/.
ζάς οέ έτερος ζλήν του ·Τζουργοΰ ζεο-ύαρχικώς ζροίσζά.έζ:όαλλεJtώνλε!ς ζρώτον αέν οανμόν οίανοήζοτε ζειώαζχτκήν
μενος. έζ:λ^φν>ε':ς τής ο:ώζεως. καί*' οόονόήζοτε στάό:ον.τώ·.
ζο;νήν. ε:ς οευζεοον :έ ia-5'jov τάς’ζε:·5αρχ:·/.άς .ο:νας τής
άνατ/.ρίσεων. εάν τό είκαζόμενόν άοίκημα έζάγετα: κατά trv
0:ay.O ζης του ζρος ζ: ο χρωγην ϊ.:·/.α:ώμαζος, του υζοόΑζτμοΰ κρίσ:ν του ζο:νήν μ εικόνα . τής άρμοο’.ότήτος too
y.xi τής ότ:στ·.κ.ής ·ζ2οσε«ς».
κατά τα έν άρ·ύρω ! 45 zap. 5 οριζόμενα».
·;
Ά:-3ρον 13.
Άρ-Spov 18.
Το έ:άο·:ον
148
Α: ζαράγραφο: 3. 4 y.a: 5 του άρώρου 159 ά·<ζ:καί» :τα.>tOT7t-ai ουτω ;
τα: ώς κατωτέρω:
--vd-r··.
~τ· ·~
«ί;) ουεταζυ ζλε:ό
:ακών. ζε:Ααρχ:κ.ών; φυμάο'»
/
·* ■» .·, '/
,το ζροζεσον ozr/.rt νγ<. ζροκεσμε»ου εε.ζερ: ·ζυ·/ο:κασεως,.:ώνν «3. Ό .ζρόεσρος τομ υζηρεσ'ζκοΰ. ζε:·5αρχικού συμόου/.::..·
- ίυνατα:
>■*,·/ ν2
υζα/./.Γ,/.ω*/
νζχγο’ΐενων
ν»θβθΧ^«5 ζορέσματος.
να ορ:στ ως ν.κατά τήν ζαράγραεον υζκλ’/.ή/.ων ύζχγομένων λέγω όχ^μοά
ε·»ίιμ8»..'·" ^Ti
οτής
ΰζοώέσεως
έν
έκ
τών
με/.ών
του
σομόουκ.ίου. εί:
εζς σ :ζφ op a συμοου/.: ζ.
>■ .
' .· “V '
—.· τ:·Κμ;: ■
Λ *->-··.·/ 14
· ·. ·
,
γ-.·
,
.
.
,
- .
•ζζ· **· .
·-*·- 4. χλσττγητην. κατα ττ;/ zotipvcsutvr.v zaoaz'oaoov. iyvaϋ>ώ·
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'Ap-Spov 19
Εις ζην ζαράγραφον 1 τοΰ α?-5ρου 160 ζροστίνετα: :ia:σ·.ς. εχουσα οΰτω:
Βζί rap-αζομζής. κατά την z ατά-Ο 2ICV 5 του αρνρου
>,r
»ό. εις άνώτϊίον ζειίαρχικώς προϊστάμενον η τιοικητιν.ον
.μόούλιον νομικού ζροσώζου δημοσίου δίκαιου. μετά κλήσιν
τ άζολο*Ίαν τού διωκόμενου υζαλλήλου. οεν αζαι.ει.αι ν*α
•.ήσις εις άζολογίαν».
'Ap-Spov 20.
Α! zap άγραφοι 2 /.a· 3 τού άρθρου -162 ά/τικα·3ίστχ,το:
; κατωτέρω:
»2. Τα ύζηρεσιακά ζει-S αρχικά συμβούλια ώς καί τά διοιητικά συμβούλια νομικών ζροτώζωοηκοσιου οικαιου ίΐαιοΰνται ν* άζαιτήσςυν την ένώζιον αυτών αύτοζρόσωζον jzaάστασιν τού διωκομένου υπαλλήλου. Το αϋτο οικαιωμα εχει
j: ό διωκόμενος υπάλληλος.
3. Εις ήν ζερίζτωσιν το ύζηρεσιακόν ζειίαρχικόν συμοοΰ■.·> κρίνε: ά/αγκαίαν τήν συμζλήρωσιν τή* ανακρισεως ή την
:φορικην ύζοστήρισ-.ν τής άζολογιας, δύναται να αζοσασι■ τήν αναβολήν τής δίκης».

"Ap-Spov 23.
Τό άρ-3ρον 170 άντικα-ύίσταται ώς κατωτέρω:
«1. Εις άσκησιν, κατά τό ap-Spov 147. ζροσφυγής ένώζιον
τοΰ Αυμβουλίου τής Εζικρατεία; δικαιούται μόνον ό τιμω?.η-3είς ΰζάλληλος.
2. Κατά.τήν συζήτησιν τής ζροσφυ-;ής καλείται όζως ζαραστή έκζρόσωζος τής Αιοικήσεως.
3. Τα τών ζρο-3εΓχιών καί τής διαδικασίας τών ενώζιον
τοΰ Συμδουλίου τής Έζικρατείσς ζροσφυγών διέζοντα: ΰζό
τών ζερί τούτων κειμένων διατάσεων.
4. ΤΙ ζροσφυγή καί ή ζρός άσκησιν αυτής ζρο3εσμία ανα
στέλλουν τήν έκτέλεσιν τής ζει-5αρχικής άζοφάσεως.
5. Τό Συμίούλιον τής Έλτικρατείας. κρϊνο·^ έζ: ζροσφυ
γής, όεν δύναται νά καταστήση χείρονα τήν ·3έσ:ν τοΰ ζροσουγόντος ύζαλλήλου.
"Ap-S?ov 24.

Τό ap-Spov 171 ά>τ:κα-5ίσταται οΰτω:
«1. Τήν κατά τήν ζαράγραφον 4 τοΰ αρ-λρου 138 εζανάληψιν τής ζει·5αρχ:κής δίκης αιτεϊται έν μεν τή ζεριζτώσει
τής έκδόσεως καταδικαστικής ζοινικής άζοφάσεως ό οικείος
' Γζουργός, έν δέ τή ζεριζτώσει τής έκδόσεως ά-5ωωτικής
_____________.
'Ap-Spov 21.
___________________
-ζοινικής- άζοφάσεως ό ά·5ωω-5είς.------- -----------------------1. Αί ζαρά-ραφοι 4 -/.α; 5 τοΰ αρ·5ρου 168 ά.ιτικα·$ίστανται
2. Ή αίτησις έζχ/αλήψεως άζευ-ύύνεται ζρός τό ζει-Sao; κατωτέρω:
χικόν όργανον, εις τό όζοίον ύζήγετο ό ΰζάλληλος κατά τον
«4. Ή ζει-3αρχ:κή "άζόφασις κοινοζοιείται εν ά;τιγραφω
χρόνον τής τελέσεως -τοΰ αδικήματος.
; τον κρ:·5έντα. —ροαέτε δέ. αί μεν των ζειψαρχικώς ζροϊ3. Κατά τήν έζανάληψιν τής ζει-Sαρχικής δίκης, έν μόν
τααένων καί τών διοικητικών συμβουλίων νομικών ζροσώ- ί
τή ζεριζτώσει έκδόσεως καταδικαστικής ζοινικής άζοφάσεως.
?V‘S ;5υς ='·«'·^μεν_ους ττρος «κησιν ενικού μέσου υζερ
i=tSXt^- ΖΟί,- ^τέρα τής έζ:ίλη·3είσης. έν
η; Οίοικησεως.^αί ce των υ:τηρεσ:ακων ζειΰαρχικων συμοου>,
^
ώ„( _φ" ^
ά
ά-υωωτικής ζοινικής άζοφά
ιων εις τον εκοωσχ/τα το ζαρ-αζεμζτηριον έγγραφον.
' ■
- σεως, δύναται νά άζοφασισ-Sf, άζαλλαγή ή έζιίολή έ/.αφρο5. Ή κατά τήν ζροηγουμένην παράγραφον κοινοζοίησϊς τής
τέρας ζοινής. Εις τάς ζεριζτώσεις τής οριστικής ζαύσεως
ζοφάσεως εις τον κρ'.-λέντα ένεργείται κατά τά έν άρ-3ρω
ή τοΰ ύζοίιδασμοΰ, δύναται κατά τήν έζανάληψιν τής ζει-9αρ
60 zap. 6' οριζόμενα».
χικής δίκης νά άζοφασισ-ύή καί ή άζοκατάστασις τοΰ ύζαλ2. Εις τό Οτύτό αρ·3ρον 168 ζροστί·3εται zap άγραφος 6,
λήλου. όζότε ουτος καταλαμβάνει τήν τυχόν ΰζάρχουσαν κε
/ουσα οΰ'τω :
νήν -5έσ:ν τοΰ ία-9μοΰ εις τον όζοίον άζοκα·5ίσταται. ή. έν
«6. Άνάκλη-'.ς έκίο·3είσης ζει·5αρχικής άζοφάσεως δεν
ελλείψει τοιαύτης. ζαραμένει ϋζεράρι-ύμος καί καταλαμβάνει
τιτρέζεται».
j ·
»
,
τήν ζρώτην κενω-3ησομένην το:χύτην».
'Ap-Spov 22.·
"Ap-Spov 25.
A! zap άγραφοι 1. 2. 4, 6 καί 9 τοΰ αρ·3ρ ου 169 άντικαΑ! ζαράγραφο: 1, 2 καί 4 τοΰ ap-Sp ου 172 άντ:κα·3ίστχν.τταντα: ώς· κατωτέρω :
ται οΰτω:
«1. Εις έφεσιν ύζόκειντα: αί ζει·3αρχικαί άζοφασεις
«1. Ή τελεσίδικος καταστάσα ζει-S αρχική άζόφασις είναι
νν ζει-S αρχικώς ζροϊσταμένων. ζλήν τών κατ’ ap-Sp ον 147
ΰζοχρεωτικώς έκτελεστή.
τοκειμένων ·ε!ς ζροσφυγήν καί β) τών διοικητικών συμβου2. Ή έκ.τελεστή ζει-3αρχική άζόφασις έκτελειται. ώς ζρός
ων τών νομικών ζροσώζων δημοσίου δικαίου.
μεν τό ζρόστιμον ΰζό τοΰ ζροϊστχμένου τής ύζηρεσίας τοΰ
2. Εις άσκησιν έφέσεως δικαιοΰνται: α) ό τιμωρηθείς ύζάλέ-ν-τελλ.οαένου τήν ζληρωμήν τών άζοδοχών τοΰ τ:μωρη-5ένζ:ς.
η/.ος καί β) ύζέρ τής Αιοικήσεως ή ύζέρ τοΰ ύζαλλήλου
ζρός τόν όζοίον άζοστέλλεται ύζό τής έκδούσης αρχής ύζοας ανώτερος ζειΐαχικώς ζροϊσταμενος καί ό ζρόεδρος τοΰ
χρεωτικώς καί αμέσως άμα τή τελεσιδικία τής άζοφάσεως
ιικητικοΰ συμβουλίου τοΰ νομικού ζροσώζου. ώς καί ό
άνζωγράφον αυτής, ώς ζρός δέ τάς λοιζάς ζοινάς ΰζό τοΰ
-κων εζοζτε,αν εζι του νομικού ζροσώζου^ Τζουργος, εις- οίχ>.
.^0^είου
ζροσώζου -δημοσίου
Εις
Λ* ν c
■>—r,
· ι ——/
Οή νομ^3
Λ'ΜνΓ,Ί —-rv-τ/Λ—Γ.-ι
-Τ' J Τδικαίου.
! V IT/] ElT
γυ, οζοιους κοινοζοιειται υζοχρεωτικως η αζοφασις. Η
χ.^ως τής ΰζαλληλικής σχέσεως. τό ζρόστιμον
τερ τής Αιοικήσεως έφεσις χωρεί καί κστά τών άζαλλακτιείσζραττεται κατά τάς διατάσεις τοΰ Κώδικος ζερί εΐσζράων ζει-S αρχικών άζοφασεων.
ξεως δημοσίων εσόδων, οϋδέζοτε όμως έκ τών κληρονόμον
4. Ή εφεσις άσκείται έντός δέκα ζέντε ημερών, ύζό μέ*ν τοΰ τ:μωρτ,-5έντος.
ϋ τιμωρη-Sεντός άζό τής κο’ινοζοιήσεως :ής άζοφάσεως εις
3. Αρμόδιος διά τήν βεβαίωσιν τών τελών τής δίκης είναι
-τόν, ύζό δέ τών ζει-Sαρχικώς ζροϊσταμένων ή τοΰ ζροέδρου
ό έκδου; .τήν καταδικαστική-ν άζόφασιν ζει-ύαρχικώς ζροιΰ οιοικητικοΰ συμβουλίου τοΰ -νο{ιο/.οΰ ζροσώζου ή τοΰ άσν.οΰνσταριε-νος. ή ό γρχμματεύς τοΰ έκδόντος τούτην διοικητικού
-ς έζοζτείαν εζί τοΰ νομικού ζροσώζου 'Γζουργοΰ, άζό τής συμβουλίου νομικού ζροσώζου ή ύζηρευιακρΰ ζει-S αρχικού συμιριελεύσεως εις αυτούς τής άζοφάσεως.

δικάζοντα άχφοτερας τάς εφέσεις, δεν δεσ;χεύοντα: εν τή
“:δολή τής ζοινής.
9. Η κατόζιν έφέσεως ΐκδοσις οριστικής άζοφάσεως κα-5ι2 άζαράδεκτον ζάσαν άλλην εφεσιν».

ova) τά τοΰ ζει-S αρχικού, δικαίου, κατά τε τάς ουσιαστικά;
καί διαδικαστικά; διατάσεις, τοΰ ·έζί σχέσει έργασίας ΐδιωκα ζ:οτικοΰ δικαίου ζαρέχοντο-ς εις τό Αημόσιον καί τά νομικά
σωζα δηχησίπ»
τ’rvi r.vr
δημοσίου ?r/
δικαίου
τάς ύζτ>ο«σίασ
ύζηρεσίας του ζεοσωζικοΰ
ζροσωζικοΰ, έζι-

