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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η πειθαρχία αποβλέπει στην τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο δημόσιος 

υπάλληλος, λόγω της ειδικής έννομης σχέσης που τον συνδέει με το Κράτος, προς 

χάριν της συνεχούς, αδιατάρακτης, εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της 

υπηρεσίας. Το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί το ειδικό 

διοικητικό δίκαιο, το οποίο ορίζει τους κανόνες και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 

βάρος τους, σε περίπτωση παράβασης των υπαλληλικών τους υποχρεώσεων.  

 

Η κυρίαρχη πρακτική και κοινωνική σημασία του δημοσιοϋπαλληλικού πειθαρχικού 

δικαίου, συνδεόμενο άρρηκτα με τα προβλήματα και τις παθογένειες που ταλανίζουν τη 

σύγχρονη δημόσια διοίκηση, αποτέλεσε τον πρωταρχικό παράγοντα για τη συγγραφή 

της παρούσης μελέτης. Ειδικότερα, σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθεί και να 

αναλυθεί σε βάθος το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο που διέπει την πειθαρχική κατάσταση 

των δημοσίων υπαλλήλων και να αναδειχθούν τα προκύπτοντα μείζονα ζητήματα κατά 

την άσκηση της πειθαρχικής διαδικασίας. Ωστόσο, εξίσου σημαντικός στόχος της 

εργασίας υπήρξε η μελέτη και ανάλυση της προστασίας και κατοχύρωσης των 

ατομικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων, ως έννομο αγαθό που πλήττεται από την 

κυρωτική διάσταση της πειθαρχικής εξουσίας. 

 

Η ανάπτυξη και συγγραφή της εργασίας στηρίχθηκε μεθοδολογικά στην ανάλυση 

πρωτογενών και δευτερογενών πηγών του πειθαρχικού δικαίου. Πρωτογενείς πηγές 

αποτέλεσαν οι νόμοι, τα διατάγματα, η νομολογία των δικαστηρίων και τα σχετικά 

συγγράμματα, ενώ δευτερογενείς τα επιστημονικά άρθρα και οι δημοσιεύσεις στον 

ηλεκτρονικό τύπο. 

 

Τα ευρήματα της εργασίας καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι τελευταίες εκτεταμένες 

τροποποιήσεις του πειθαρχικού δικαίου εισήγαγαν σημαντικές καινοτομίες προς την 

κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης έκνομων φαινομένων και 

απονομής της πειθαρχικής δικαιοσύνης. Εντοπίζονται όμως ειδικά και οι περιπτώσεις 

διατάξεων που χρήζουν αναθεώρησης, με στόχο το σύνολο της πειθαρχικής διαδικασίας 

να διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης.       

 

Λέξεις – Κλειδιά : πειθαρχικό δίκαιο, δημόσιος υπάλληλος, πειθαρχικά παραπτώματα, 

πειθαρχικές ποινές, πειθαρχικά όργανα, απολογία, ένσταση, αργία, προσφυγή. 
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ABSTRACT 

Discipline aims to the compliance to the obligations undertaken by the public servants, 

as result of the special legal relationship between them and the State, for the sake of the 

continuous, uninterrupted, undisturbed, and effective function of the service. The public 

servants’ disciplinary law constitutes the special administrative law, which sets the rules 

and the sanctions imposed on them, in case of breaking their official obligations.  

The dominant practical and social importance of the public servants’ disciplinary law, 

connected inextricably to the problems and the malaise of the modern public 

administration, has been the primary factor for the writing of this study. More 

specifically, the aim of this thesis is to study and analyse in depth the current legal 

framework governing the public servants’ disciplinary state and to highlight the major 

issues that come up during the exercise of the disciplinary proceedings. However, an 

equally important goal of the present thesis has been the study and analysis of the 

protection and guarantee of the employees’ individual rights, as a legally protected right 

affected by the sanctioning dimension of the disciplinary authority. 

The growth and writing of the present thesis was based, as regards methodology, on the 

analysis of primary and secondary sources of the disciplinary law. Primary sources 

include the laws, the decrees, the court decisions and the relevant works, while the 

secondary sources comprise the scientific articles and the publications in the electronic 

press. 

The findings of this essay result to the conclusion that the recent extensive 

modifications to the disciplinary law have introduced vital innovations regarding a more 

effective way to tackle unlawful issues and award disciplinary justice. There are, 

however, special cases of provisions that need to be reviewed, so that the disciplinary 

procedure as a whole is governed by the principles of legitimacy, justice and equal 

treatment. 

Key – Words: disciplinary law, public servant, disciplinary offences, disciplinary 

penalties, disciplinary bodies, apology, objection, suspension, action.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Κοινή διαπίστωση αποτελεί σήμερα ότι η διαρκής διεύρυνση της ανάμιξης της 

δημόσιας διοίκησης στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή της χώρας μας, μη 

περιοριζόμενη στην απλή εκτέλεση και εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων και η 

συνακόλουθη επέκταση της ρυθμιστικής της αρμοδιότητας σε πλήθος παραγωγικών 

αντικειμένων, έχει ως συνέπεια την  αναγωγή της δημόσιας διοίκησης σε σημαντικό 

διαμορφωτικό παράγοντα του σύγχρονου οικονομικού και κοινωνικού γίγνεσθαι. Στο 

πλαίσιο αυτό καταδεικνύεται ο εξέχων ρόλος των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 

στελεχώνουν τη δημόσια διοίκηση και επηρεάζουν αποφασιστικά τη δραστηριότητά 

της, όντας επιφορτισμένοι με την επίτευξη των στόχων και του προορισμού της. 

 

Η ανάγκη θέσπισης κανόνων πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων συνδέεται 

με την ανάγκη προστασίας της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, 

σκοπούμενο αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση του έννομου αγαθού του δημοσίου 

συμφέροντος, το οποίο πλήττεται από τη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων των 

υπαλλήλων. Ειδικά στο υπαλληλικό δίκαιο, η πειθαρχία αποτελεί ουσιώδες στοιχείο 

του καθεστώτος υπό το οποίο τελούν οι υπάλληλοι, συνδέεται δε τόσο με την εντός 

υπηρεσίας δράση τους, στο πλαίσιο της ιεραρχικής εξάρτησης που αναπτύσσεται 

μεταξύ ανωτέρων και κατωτέρων, όσο και με τις εκτός υπηρεσίας δεσμεύσεις της 

συμπεριφοράς τους, που απορρέουν από το ειδικό νομικό καθεστώς που τους διέπει.  

 

Το ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα μελέτη είναι η θεωρητική μελέτη και 

ανάλυση των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου, μέσω των εφαρμοζόμενων στα 

πλαίσια αυτού διαδικασιών και η αξιολόγηση σημαντικών δογματικών ζητημάτων, τα 

οποία αναφύονται κατά την εφαρμογή του. Η μελέτη αυτή δεν περιορίζεται στον 

κυρωτικό χαρακτήρα των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου, στην επιδίωξη δηλαδή 

βελτιστοποίησης της κατάστασης της δημόσιας υπηρεσίας, μέσω των κατασταλτικών 

διοικητικών ποινών. Επεκτείνεται και στην εξέταση της διττής αποστολής των κανόνων 

του πειθαρχικού δικαίου, που αφορούν στην  προστασία και κατοχύρωση των ατομικών 

δικαιωμάτων του ελεγχομένου υπαλλήλου, εις βάρος του οποίου, κατά τη διαδικασία 

του πειθαρχικού ελέγχου, προκαλούνται δυσμενείς έννομες συνέπειες και ιδιαίτερη 

ηθική απαξία.  
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Η μεθοδολογική τακτική που ακολουθήθηκε κατά τη συγγραφή της μελέτης περιέλαβε 

τη μελέτη του υφισταμένου στην ελληνική έννομη τάξη σχετικού νομοθετικού 

πλαισίου, καθώς και πρόσφατων τροποποιήσεων αυτού, του ισχύοντος στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετικού καθεστώτος αναφορικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες της 

για τη διενέργεια πειθαρχικών ερευνών επί των υπαλλήλων της, καθώς και της 

συγκριτικής ανάλυσης των συγγραμμάτων, των επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά, 

των ηλεκτρονικών πηγών, της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των αποφάσεων Ανεξάρτητων Αρχών. Στο 

σημείο αυτό επισημαίνεται η διαπίστωση απουσίας πλούσιας αυτοτελούς θεωρητικής 

έρευνας επί του θέματος του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων, πλην 

ελαχίστων εξαιρέσεων, με τον κανόνα να περιλαμβάνει την εξέταση ζητημάτων αυτού, 

εντός του γενικότερου σχολιασμού των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα. Στον 

αντίποδα, πολύτιμο και βασικό μεθοδολογικό εργαλείο της παρούσης εργασίας 

αποτέλεσε η μελέτη της νομολογίας των δικαστηρίων και ιδίως των αποφάσεων του 

ΣτΕ, καθόσον το πειθαρχικό είναι βαθύτατα περιπτωσιολογικό και νομολογιακό δίκαιο. 

Τονίζεται ότι η νομολογία των δικαστηρίων διέπλασε από πολύ παλιά κανόνες και 

αρχές, οι οποίες εφαρμόζονται κυρίως στα θέματα προστασίας των υπαλλήλων, εκεί 

που ο νόμος σιωπά, ενώ παράλληλα επεσήμανε, διόρθωσε και ερμήνευσε αυθεντικά το 

νόημα ασαφών διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου. 

 

Η παρούσα μελέτη διαρθρώνεται σε τρία (3) κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

επιχειρείται εισαγωγή στην έννοια της άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας στην 

ελληνική δημόσια διοίκηση, γίνεται αναφορά στις υποχρεώσεις των δημοσίων 

υπαλλήλων, αναλύεται η αυτονομία των κλάδων του ποινικού και πειθαρχικού δικαίου 

και σκιαγραφείται η ιστορική εξέλιξη της πορείας του πειθαρχικού δικαίου. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται και αναλύονται οι εισαγωγικές διατάξεις του 

πειθαρχικού δικαίου που αφορούν στα πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων, στις 

επιβλητέες ποινές, στα πειθαρχικά όργανα και συγκριτικά περιλαμβάνεται η εξέταση 

του ισχύοντος στην ΕΕ νομοθετικού καθεστώτος αναφορικά με τις αρμόδιες υπηρεσίες 

της για τη διενέργεια πειθαρχικών ερευνών επί των υπαλλήλων της. Στο τρίτο κεφάλαιο 

περιλαμβάνεται η εξέταση και ανάλυση των ανακριτικών μεθόδων της προδικασίας, 

της άσκησης πειθαρχικής δίωξης, της απολογίας του υπαλλήλου, της κύριας 

διαδικασίας, της άσκησης των ενδίκων μέσων και επανάληψης της διαδικασίας, καθώς 
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και το διοικητικό μέτρο της αργίας. Η επεξεργασία του ανωτέρω υλικού οδήγησε στη 

διατύπωση των συμπερασμάτων και προτάσεων του τελευταίου μέρους της μελέτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 :  ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ 

1.1  Η έννοια του πειθαρχικού φαινομένου στο ελληνικό θετικό δίκαιο 

 

Ορισμός της έννοιας της πειθαρχίας δεν υφίσταται στο ελληνικό θετικό δίκαιο, παρ’ 

όλο που οι περιπτώσεις εμφάνισης του πειθαρχικού φαινομένου στο ελληνικό δημόσιο 

δίκαιο, με τη μορφή ορισμού πειθαρχικών παραπτωμάτων και κυρώσεων, είναι πολλές, 

με συνέπεια την ανάγκη οριοθέτησης και καθορισμού της έννοιάς της.   

 

Τα κύρια και ουσιώδη χαρακτηριστικά που καθορίζουν την έννοια της πειθαρχίας, σε 

ποιες δηλαδή συγκεκριμένες περιπτώσεις το θετικό δίκαιο αποφαίνεται ότι 

βρισκόμαστε ενώπιον του φαινομένου αυτού, θα πρέπει να αναζητηθούν - κατά κύριο 

λόγο -  στη σύνδεση των υποχρεώσεων που υπέχει ορισμένο πρόσωπο με τη λειτουργία 

και οργάνωση ενός δημοσίου συνόλου. Όπως υποστηρίζεται
1
, πειθαρχία ορίζεται η 

συμμόρφωση όσων συνδέονται οργανικά με ένα δημόσιο σύνολο, στις υποχρεώσεις 

τους απέναντι στο δημόσιο αυτό σύνολο, υποχρεώσεις που συνδέονται με τη 

δραστηριότητα ή τη λειτουργία του ή ακόμη και με το σκοπό του συνόλου αυτού. 

Επιπλέον, κάθε περίπτωση που το θετικό δίκαιο θεσπίζει για παραβάσεις παρόμοιων 

υποχρεώσεων, κυρώσεις κατά των βαρυνόμενων με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

αυτών προσώπων.  

 

Στη διευρυμένη αυτή έννοια της πειθαρχίας της πολιτείας περιλαμβάνονται
2
, πέραν των 

σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ δημοσίου νομικού προσώπου  και υπαλλήλων 

(δημοσίων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου), και οι  σχέσεις μεταξύ δημοσίων συνόλων  

και προσώπων που δεν αποτελούν όργανά τους, με τη στενή σημασία του όρου. Στην 

τελευταία αυτή κατηγορία εντάσσονται οι πειθαρχικές σχέσεις μεταξύ δημοσίου 

νομικού προσώπου (κράτους ή νπδδ) αφενός και φυσικών προσώπων αφετέρου, των 

                                                           
1 Λύτρας, Σ. (1989) Το πειθαρχικό φαινόμενο στο σύγχρονο ελληνικό δημόσιο δίκαιο. Αθήνα – Κομοτηνή 

: Αντ. Σάκκουλα. σελ. 115. 

 
2
 Ναυπλιώτης, Γ. (2003) Πειθαρχικό Δίκαιο. Αθήνα – Κομοτηνή : Αντ. Σάκκουλα. σελ. 22. 
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τελευταίων δρώντων είτε ως χρήστες των υπηρεσιών του πρώτου, είτε ως πρόσωπα 

ασκούντα δραστηριότητα, υποκειμένης για λόγους κοινωνικής σπουδαιότητας και 

γενικότερου δημοσίου συμφέροντος στη ρυθμιστική παρέμβαση και έλεγχο του 

πρώτου. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της πρώτης περίπτωσης αποτελούν οι 

φοιτητές, σπουδαστές ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι σχέσεις ασθενών και νοσοκομείων κ.ά, ενώ 

στη δεύτερη περίπτωση περιλαμβάνονται οι πειθαρχικού χαρακτήρα σχέσεις κράτους 

και διδακτικού προσωπικού ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, ταξιδιωτικών γραφείων, 

εργοστασίων παραγωγής φαρμάκων, φαρμακοποιών, ιατρών, δικηγόρων κ.ά.    

 

1.2  Η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στη δημόσια διοίκηση  

 

Το πειθαρχικό δίκαιο της δημοσιοϋπαλληλίας είναι το σημείο συνάντησης του 

συμφέροντος της εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας με τα ατομικά 

δικαιώματα των μελών της, τα οποία είναι ενταγμένα στη διάρθρωση αυτής και 

λειτουργούν ως όργανά της
3
. Σύμφωνα δε με τον αρχικό ορισμό

4
 που δόθηκε στην 

ελληνική επιστήμη από τον καθηγητή Θ. Αγγελόπουλο, οι δημόσιοι υπάλληλοι «είναι 

τα έμμεσα όργανα του κράτους, τα διατελούντα εν αμέσω υπηρεσιακή, προαιρετική και 

πειθαρχική προς αυτό σχέση». Σήμερα, υπό την επίδραση της επιστήμης, της 

νομολογίας και των ισχυόντων κανόνων δικαίου, δημόσιοι υπάλληλοι νοούνται τα 

φυσικά πρόσωπα που παρέχουν έμμισθα τις υπηρεσίες τους στο δημόσιο νομικό 

πρόσωπο του Κράτους, επειδή συνδέονται με αυτό με μία ειδική νομική σχέση 

προαιρετικού χαρακτήρα, η οποία διέπεται ολοκληρωτικά ή εν μέρει από κανόνες του 

διοικητικού δικαίου. Αναγκαία και χαρακτηριστικά εννοιολογικά γνωρίσματα της 

                                                           
3
 Στο δημόσιο δίκαιο τα διοικητικά όργανα είναι όργανα δημόσιας εξουσίας, στα δε πλαίσια της ενεργούς 

και νόμιμης δράσης τους δεν έχουν δική τους νομική προσωπικότητα και συνεπώς δεν είναι υποκείμενα 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Οι ενέργειές τους δεν είναι ενέργειες των ατόμων, αλλά ενέργειες του 

Κράτους ή άλλου οποιουδήποτε νπδδ, όργανο του οποίου είναι ο υπάλληλος, ο οποίος τελεί σε οργανική 

ενότητα με το νομικό αυτό πρόσωπο. Τα διοικητικά όργανα της πολιτείας διακρίνονται σε άμεσα και 

έμμεσα. Στην κατηγορία των έμμεσων διοικητικών οργάνων ανήκουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, η 

υπηρεσιακή κατάσταση των οποίων διέπεται από την υποχρέωση υπακοής στις υπηρεσιακές διαταγές, 

υπόκεινται δε στη διατακτική αρμοδιότητα άλλων οργάνων, βλ. σχετ. Παπαχατζής, Γ. (1983) Σύστημα 

του ισχύοντος στην Ελλάδα Διοικητικού Δικαίου. Αθήναι. σελ. 211 - 212 και 215 - 216.  

 
4
 Αγγελόπουλος, Θ. (1923) Δίκαιον των πολιτικών υπαλλήλων εν Ελλάδι. Εν Αθήναις : Τυπογραφείον Α. 

Ραφτάνη. σελ. 69 - 70. 
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δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας αποτελούν η ιεραρχική υποτέλεια και η πειθαρχική τους 

ευθύνη
5
. 

 

Στο σύγχρονο κοινωνικό κράτος, ως λειτουργική έννοια της δημόσιας υπηρεσίας, 

απέναντι στην οποία υποχωρεί η έννοια της δημόσιας εξουσίας, νοείται το σύστημα 

οργάνωσης της σύγχρονης επιτελικής και παροχικής διοίκησης, το οποίο διέπεται από 

θεμελιώδεις κανόνες και αρχές, προς εξυπηρέτηση αποκλειστικά του δημοσίου 

συμφέροντος. Μεταξύ των αρχών αυτών περιλαμβάνονται η αρχή της συνέχειας,
6
 της 

εύρυθμης δηλαδή λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και η αρχή της ισότητας 

των διοικουμένων απέναντι στη δημόσια υπηρεσία. Οι ανωτέρω αναφερόμενες αρχές 

συνιστούν τον πυρήνα της άσκησης πειθαρχικής εξουσίας επί των δημοσίων 

υπαλλήλων, η οποία εκδηλώνεται προς προστασία του εννόμου αγαθού της εύρυθμης 

λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας
7
. Και τούτο διότι η εφαρμογή της αρχής της 

συνέχειας των δημόσιων υπηρεσιών συνίσταται στην ανάγκη της αδιάκοπης και 

απρόσκοπτης λειτουργίας τους
8
 και θεμελιώνεται στην απαίτηση να υπηρετηθεί το 

δημόσιο συμφέρον, δηλαδή ο Λαός (άρθ. 103 παρ. 1 Σ), ή διαφορετικά στην ανάγκη 

βαθμού συνεκτικότητας και οργανώσεως της λειτουργίας τους, ώστε οι σκοποί  τους 

έναντι της πολιτείας και του κοινωνικού συνόλου να επιτυγχάνονται με τον 

ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο
9
. Η εν λόγω υποχρέωση βαρύνει τους 

δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι δρώντες ως όργανα της δημόσιας διοίκησης, 

ενταγμένοι στη διάρθρωσή της κατά τρόπο ιεραρχικό, είναι επιφορτισμένοι να την 

                                                           
5 Σπηλιωτόπουλος, Ε., Χρυσανθάκης, Χ. (2013) Βασικοί θεσμοί Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου. Αθήνα : 

Νομική Βιβλιοθήκη.  σελ. 4 - 5. 

 
6
 Η συνταγματική αρχή της συνέχειας, ύπαρξης και λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας καθιερώνεται 

από τα άρθρα του Συντάγματος (άρθ. 23 παρ. 2 εδ. β’, 32 παρ. 6, 34 παρ. 1 , 81 παρ. 5) και από τη 

νομοθεσία (άρθ. 134 εδ. β’ ΠΚ και άρθ. 13 παρ. 5,  86 παρ. 2, 89 παρ. 4, 96 παρ. 3,  106 παρ. 1 εδ. δ’, 

108 παρ. 4 ΚΔΚ, άρθ. 20 παρ. 3 ΥΚ κ.ά.).  

 
7
 Δαρζέντας, Ε. (1989) Η αυτονομία του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Επιθεώρηση 

Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου. τ. 33. σελ. 17.  

 
8
 Δαγτόγλου, Π. (2012) Γενικό Διοικητικό Δίκαιο.  Αθήνα – Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ. 185, βλ. και 

σχετ. για την εφαρμογή της αρχής αυτής σε Πρεβεδούρου, Ε. (2016) Διευκρινίσεις ως προς τις εκφάνσεις 

της αρχής της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης (ΣτΕ 4643/2015 και 4646/2015). Διαθέσιμο 

ηλεκτρονικά σε : https://www.prevedourou.gr/, με σχόλια επί των αποφάσεων του ΣτΕ, το οποίο 

συνδέει την αρχή της συνέχειας των δημοσίων υπηρεσιών, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό λόγο της 

άσκησης αρμοδιοτήτων μετά τη λήξη της θητείας του οικείου οργάνου, με την παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες ή με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 

 
9
 Τάχος, Α., Συμεωνίδης, Ι. (2007) Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων Κώδικα 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Αθήνα – Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ. 7.  

 

https://www.prevedourou.gr/
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υπηρετούν και την εκπροσωπούν, αποτελώντας ενιαίο σύνολο με αυτήν.  Επιπλέον, οι  

ενέργειές τους είναι ενέργειες της υπηρεσίας που υπηρετούν, με συνέπεια οι 

επιτελούμενες άμεσα ή έμμεσα δραστηριότητές τους να καταλογίζονται ή να 

λαμβάνουν χώρα προς το συμφέρον της υπηρεσίας, εκπροσωπώντας αυτήν. Ως 

αποτέλεσμα της ειδικής αυτής έννομης σχέσης που συνδέει την έννοια του δημοσίου 

υπαλλήλου με τη δημόσια διοίκηση είναι το γεγονός ότι η άσκηση της πειθαρχίας, 

συνδέεται και ταυτίζεται με την ίδια τη σύνθεση και λειτουργία της δημόσιας 

υπηρεσίας, της οποίας τους σκοπούς πρώτιστα συμπληρώνει και διασφαλίζει
10

.   

 

Η ανάγκη προστασίας και εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας, ως φορέα 

του δημοσίου συμφέροντος
11

, συνιστά την αιτία της ύπαρξης αλλά και το έννομο αγαθό 

που προστατεύουν οι κανόνες πειθαρχικής υφής, την εφαρμογή των οποίων εγγυάται η 

ίδια η Διοίκηση, στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων της. Οι κανόνες αυτοί 

προσδιορίζουν τα όρια της σύννομης και αποτελεσματικής συμπεριφοράς των 

υπαλλήλων και την ουσία των καθηκόντων τους, αποβλέποντας στη διασφάλιση της 

εσωτερικής τάξης της δημόσιας διοίκησης και στην τήρηση της αρχής της νομιμότητας 

κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και στη διασφάλιση του κύρους της 

δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας. Η τελευταία αυτή ενασχόληση των κανόνων 

πειθαρχικού δικαίου με το κύρος της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας συνδέεται με την 

ιστορική εξέλιξη του πειθαρχικού δικαίου, το οποίο περιέλαβε διατάξεις που όχι μόνον 

συνέτειναν στη θεραπεία των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας αλλά κατοχύρωναν και 

τα ατομικά δικαιώματα των υπαλλήλων.  

 

Σημαντική συνεισφορά στην εξέλιξη αυτή απετέλεσε η νομολογιακή επεξεργασία των 

διατάξεων αυτών, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι οι πειθαρχικές διατάξεις έχουν 

σκοπό την προστασία δύο συγκρουόμενων έννομων αγαθών, αφενός της δημοσίας 

υπηρεσίας, ως φορέα του δημοσίου συμφέροντος, και αφετέρου των ατομικών και 

άλλων υπαλληλικών δικαιωμάτων των πειθαρχικά διωκομένων υπαλλήλων. Κατ’ 

                                                           
10

  Ναυπλιώτης, Γ. (2003) Πειθαρχικό…….. ό.π. σελ. 18 - 19. 

 
11

 Δημόσιο είναι το συμφέρον όταν υποκείμενό του είναι ο λαός, εκφράζεται δε μόνον από τα 

συνταγματικά οριζόμενα όργανα, πρωτίστως δηλαδή από το συντακτικό και από τον κοινό νομοθέτη, βλ. 

σχετ. Δαγτόγλου, Π. (2012) Γενικό Διοικητικό………… ό.π. σελ 149, ενώ η έννοιά του, ως ένα από τα 

στοιχεία του περιεχομένου των κανόνων, συνίσταται στο ότι είτε αποτελεί προϋπόθεση και όριο του 

συνταγματικά επιτρεπτού περιορισμού ενός ατομικού δικαιώματος είτε δεσμεύει το νομοθετικό όργανο 

για τη ρύθμιση ορισμένων θεμάτων, βλ. σχετ. Σπηλιωτόπουλος, Ε. (2011) Εγχειρίδιο Διοικητικού 

Δικαίου. τ. 1. Αθήνα : Νομική Βιβλιοθήκη. σελ. 93. 
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ακολουθία, η ερμηνεία των συγκρουομένων συνταγματικών εννόμων αγαθών πρέπει να 

αποσκοπεί α) στην αποφυγή διογκώσεως του εύρους του δημοσίου συμφέροντος β) 

στην επιβεβαίωση και προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των υπαλλήλων και γ) 

στην προστασία της δημόσιας υπηρεσίας
12

. 

 

Συμπερασματικά, το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί  κλάδο του 

δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου, περιέχει δε τους κανόνες που ρυθμίζουν την ειδική 

έννομη σχέση που συνδέει το δημόσιο υπάλληλο με το Κράτος, ενώ παράλληλα 

προβλέπει ένα σύστημα ειδικών κυρώσεων και τη διαδικασία επιβολής τους, 

στοχεύοντας στην εξασφάλιση της τήρησης των ειδικών κανόνων που καθορίζουν τους 

περιορισμούς και τα καθήκοντα του υπαλλήλου. Τα χαρακτηριστικά των κανόνων 

αυτών είναι α) ο επιδιωκόμενος σκοπός τους β) η φύση των κυρώσεων και γ) η 

διαδικασία επιβολής τους
13

. 

 

Το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων είναι τμήμα του διοικητικού δικαίου 

και δεν έχει συστηματική αυτοτέλεια από το υπόλοιπο δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο.  Οι 

διατάξεις του περιλαμβάνονται στο Μέρος Ε’ του Ν. 3528/07 (Υπαλληλικός Κώδικας), 

όπως ισχύουν μετά την τελευταία τροποποίησή τους από τις διατάξεις του Ν. 4325/15, 

και διακρίνεται σε δύο τμήματα α) το ουσιαστικό ή συστηματικό, στο οποίο 

περιλαμβάνονται οι κανόνες που καθορίζουν τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις ποινές 

και β) το διαδικαστικό ή δικονομικό, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες που 

καθορίζουν τα όργανα και τη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών. Κατ’ 

ουσίαν παρατηρείται ότι αποτελεί σύστημα που αποσκοπεί στη θέσπιση κανόνων 

σταθερών και αμετάβλητων, το οποίο επιτελεί τόσο προληπτική όσο και κατασταλτική 

λειτουργία. Παρουσιάζει δε μία έντονη εσωστρέφεια και εσωτερικότητα, καθόσον 

αφορά στα interna corporis της Διοικήσεως.  

 

Η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας από τους προϊσταμένους των διοικητικών αρχών 

συνδέεται με την ενεργή διοίκηση και αφορά τη δυνατότητα διώξεως και επιβολής 

ποινής για παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος. Ο χαρακτήρας της ασκούμενης αυτής 

λειτουργίας της διοικήσεως δεν ανήκει στη δικαιοδοτική λειτουργία. Το σύνολο της 

                                                           
12 Δαρζέντας, Ε. (1991) Τα μεγάλα προβλήματα του πειθαρχικού δικαίου. Κριτική εισαγωγή. Ελληνική 

Δικαιοσύνη. τ. 32. σελ. 1201. 

 
13

 Σπηλιωτόπουλος, Ε., Χρυσανθάκης, Χ. (2013) Βασικοί θεσμοί…….. ό.π.  σελ. 83. 
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πειθαρχικής δράσης ανάγεται στη διοικητική λειτουργία της πολιτείας, οι δε 

επιβαλλόμενες κυρώσεις και ποινές συνιστούν διοικητικές κατ’ ουσίαν πράξεις
14

.   

 

Όπως προαναφέρθηκε, υποκείμενα του πειθαρχικού κολασμού είναι μόνον δημόσιοι 

υπάλληλοι, ο δε μηχανισμός της πειθαρχικής τους διώξεως έχει χαρακτήρα 

κατασταλτικό και η πειθαρχική τους τιμωρία επιβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το 

συμφέρον της υπηρεσίας και όχι για την ικανοποίηση του ζημιωθέντος ή 

προσβληθέντος προσώπου
15

. Σε κάθε περίπτωση, η επιβαλλόμενη κύρωση δεν είναι 

απόρροια εκδικητικής τάσης εκ μέρους του πειθαρχικού οργάνου, πρώτιστο ενδιαφέρον 

του οποίου είναι η ορθή και νόμιμη άσκηση της υπηρεσιακής λειτουργίας, η εύρυθμη 

και αποτελεσματική δράση της δημόσιας υπηρεσίας, η διασφάλιση των αρχών του 

κράτους δικαίου και εν τέλει η προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Υπό αυτήν την 

έννοια, ο πειθαρχικός κολασμός του υπαλλήλου για πράξη ή παράλειψή του η οποία 

αντιβαίνει στο υπαλληλικό του καθήκον, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις σχετικές 

διατάξεις, υποχρεώσεις ή διαταγές, δεν επιβάλλεται ως ανταπόδοση αυτής της 

συμπεριφοράς ή ως αυτοσκοπός και δεν αποσκοπεί στον εκφοβισμό ή στον περιορισμό 

της πρωτοβουλίας και δραστηριότητάς του, κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Αντιθέτως, η επιβαλλόμενη κύρωση σκοπεί στην πρόληψη ενδεχόμενης επανάληψης 

της πειθαρχικής παράβασης είτε από το διαπράξαντα το παράπτωμα είτε από άλλον 

συνάδελφό του. Με τον τρόπο αυτό εμποδίζεται ο υπάλληλος να καταστεί υπότροπος, 

ενώ επιπλέον επιτυγχάνεται ο εκφοβισμός και παραδειγματισμός των υπολοίπων 

υπαλλήλων της υπηρεσίας
16

. Επιπλέον, η πειθαρχική κύρωση συμβάλλει στη 

διαπλαστική διαμόρφωση της υπαλληλικής ιδιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες και τις 

αρχές που διέπουν το υπαλληλικό καθήκον. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι 

πειθαρχικές κυρώσεις δεν έχουν ποινικό χαρακτήρα αλλά διοικητικό και επιβάλλονται 

από τα όργανα της διοίκησης, ατομικά ή συλλογικά
17

. 

 

                                                           
14

 Παπαχατζής, Γ. (1983) Σύστημα του ισχύοντος …… ό.π. σελ. 421. 

 
15

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2522/66. 

 
16

 Ρώτης, Β. (1966) Η κατ΄ επανάληψιν άσκησις της πειθαρχικής εξουσίας. Επιθεώρηση Δημοσίου και 

Διοικητικού Δικαίου. τ. 10. σελ. 23. 

 
17

 Φθενάκης, Χ. (2000)  Η πολιτεία και το δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Αθήνα Κομοτηνή : Αντ. 

Σάκκουλα. σελ. 150.  
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Χρήσιμη στο σημείο αυτό είναι η διάκριση της έννοιας των επιβαλλόμενων κυρώσεων 

στην περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος. Με τη γενική τους έννοια  οι 

κυρώσεις (ή ποινές) εντάσσονται στις διοικητικές πράξεις που δημιουργούν 

υποχρεώσεις και επιβάλλονται για τη συμμόρφωση των προσώπων προς το νόμο και τις 

διαταγές των διοικητικών οργάνων
18

. Στο σύγχρονο δίκαιο, οι διοικητικές κυρώσεις 

επιβάλλονται από την ενεργό Διοίκηση σε διοικουμένους, λόγω παράβασης διατάξεων 

της διοικητικής διαδικασίας και διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες. Η ομοιότητα 

μεταξύ του διοικητικού κυρωτικού φαινομένου γενικότερα και του πειθαρχικού 

δικαίου, είναι ότι σε αμφότερες τις ανωτέρω διακριτές περιπτώσεις βρισκόμαστε 

ενώπιον ατομικών διοικητικών πράξεων, οι οποίες επιβάλλουν τη διοικητική ή την 

πειθαρχική ποινή αντίστοιχα. Διαφέρουν όμως ως προς τους αποδέκτες τους, που στη 

μία περίπτωση δύνανται να είναι όλοι οι πολίτες, ακόμη και τα νομικά πρόσωπα, ενώ 

στη δεύτερη είναι stricto sensu οι δημόσιοι υπάλληλοι. Επιπλέον, το πειθαρχικό δίκαιο 

αποβλέπει στην προστασία της αδιατάρακτης και νομίμου λειτουργίας της δημόσιας 

υπηρεσίας – σε συνδυασμό με την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων των 

υπαλλήλων – ενώ οι διοικητικές κυρώσεις στοχεύουν στην προστασία του δημοσίου 

συμφέροντος, εκδηλούμενο υπό διάφορες εκφάνσεις
19

. 

 

Οι υπηρεσιακές κυρώσεις διακρίνονται περαιτέρω σε πειθαρχικές ποινές και 

υπηρεσιακά ή διοικητικά μέτρα, με τα τελευταία να διαφέρουν των πειθαρχικών ποινών 

διότι επισύρουν μεν δυσμενείς συνέπειες για τους υπαλλήλους, επιβάλλονται όμως 

χωρίς να προϋποτίθεται η ύπαρξη υπαιτιότητας αυτών (π.χ. μετάθεση) και δεν έχουν 

κυριολεκτικά κυρωτικό χαρακτήρα. Ο λόγος επιβολής τους συνίσταται στην προάσπιση 

του δημοσίου συμφέροντος και της εύρυθμής λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας. 

Αντίθετα, οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται μόνον στην περίπτωση που συντρέχει 

υπαιτιότητα του υπαλλήλου
20

. 

 

1.2.1  Οι υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων  

 

                                                           
18 Τάχος, Α. (2005) Ελληνικό Διοικητικό Δίκαιο. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας.  σελ. 573 επ. 

 
19

 Δαρζέντας, Ε. (1991) Τα μεγάλα προβλήματα …..ό.π. σελ. 1201 -  1202. 

 
20

 Τάχος, Α., Συμεωνίδης Ι. (2007) Ερμηνεία Υπαλληλικού …..ό.π.  σελ. 1187. 
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Ο δημόσιος υπάλληλος διατελεί σε ιδιαίτερη σχέση εξουσίασης προς το Κράτος, 

χαρακτηρίζεται “ειδικός πολίτης”, εκτελεί τη θέληση τούτου και υπηρετεί τον Λαό. Η 

ειδική αυτή σχέση εξάρτησης του υπαλλήλου προς το Κράτος έχει συναφθεί 

προαιρετικά και συνεπάγεται την ιεραρχική εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη του. 

Λόγω της ιδιότητάς τους αυτής, οι δημόσιοι υπάλληλοι υπόκεινται σε ιδιαίτερες 

υποχρεώσεις - σε σχέση με τις υποχρεώσεις των λοιπών πολιτών - και περιορισμούς 

ορισμένων πολιτικών και ατομικών τους δικαιωμάτων, οι οποίοι προκύπτουν είτε από 

διατάξεις του Συντάγματος, με τις οποίες εισάγονται εξαιρέσεις στις αντίστοιχες γενικές 

διατάξεις είτε από νομοθετικές διατάξεις. Η επιβολή, αλλά και εκπλήρωση  των 

ανωτέρω πρόσθετων υποχρεώσεων από τους δημόσιους υπαλλήλους επαληθεύει τον 

χαρακτηρισμό τους ως «ειδικό πολίτη», όπως τον διατύπωσε ο M. Hauriou
21

. Ο 

νομιμοποιητικός λόγος της στέρησης ποσοστού ελευθερίας του δημοσίου υπαλλήλου 

ανάγεται στην πληρέστερη ικανοποίηση της ελευθερίας του κοινωνικού συνόλου, με 

την έννοια του Λαού, υπηρέτης του οποίου  πρέπει να είναι ο δημόσιος υπάλληλος, 

σύμφωνα με το άρθ. 103 παρ. 1 Σ
22

.   

 

Το είδος και η έκταση των υποχρεώσεων και των περιορισμών των δημοσίων 

υπαλλήλων  ενδιαφέρουν το πειθαρχικό δίκαιο, δεδομένης της άμεσης επίδρασής τους 

στον καθορισμό των εννοιών του υπαλληλικού καθήκοντος και του πειθαρχικού τους 

παραπτώματος, όπως ειδικότερα θα αναπτυχθεί στη συνέχεια της παρούσας εργασίας.  

 

Στις θεμελιώδεις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνονται οι α)  

νομιμοφροσύνη β) υπακοή και γ) πολιτική ουδετερότητα, η έννοια των οποίων 

αναλύεται ως κατωτέρω : 

 

Α. Η υποχρέωση της νομιμοφροσύνης  

Η γενική νομιμοφροσύνη των ελλήνων πολιτών καθιερώνεται στο άρθ. 120 παρ. 2 του 

Σ, συνιστά θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων και αφορά στο σεβασμό τους 

απέναντι στο Σύνταγμα και στους σύμφωνους με αυτό νόμους. Παράλληλα, 

                                                           
21

 Hauriou, M. (1936) Σύστημα διοικητικού δικαίου και δημοσίου δικαίου. Μεταφρ. Τσουπλακίδης, Δ., 

Παπαχατζής, Γ.  Αθήναι : Γεώργιος Φέξης. σελ. 281. 

22 Άρθ. 103 παρ. 1 Σ «1. Οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι εκτελεστές της θέλησης του Κράτους και 

υπηρετούν το Λαό· οφείλουν πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα. Τα προσόντα και o 

τρόπος του διορισμού τους ορίζονται από το νόμο.». 
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περιλαμβάνει την αφοσίωση προς την Πατρίδα, δηλ. το Κράτος και προς τη 

Δημοκρατία δηλ. τον τύπο πολιτεύματος της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής 

Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 1 του Σ. Το περιεχόμενο της «ειδικής» 

νομιμοφροσύνης  των δημοσίων υπαλλήλων, που καθιερώνει το άρθ. 103 παρ. 1 του Σ 

και ομοίως προσδιορίζει το άρθ. 24 του ΥΚ, καθορίζεται  ως ακολούθως 
23

:  

 

Η υποχρέωση πίστης του υπαλλήλου στο Σύνταγμα σημαίνει τη συμμόρφωσή του 

(ενέργεια ή παράλειψη) προς τις διατάξεις του και αντιστοιχεί στο σεβασμό του προς 

την έννομη τάξη που καθιερώνει το Σύνταγμα ή διαφορετικά το πολιτειακό και 

κοινωνικοοικονομικό καθεστώς. Η εκδήλωση της πίστης αυτής δε συνεπάγεται και την 

υποχρέωση του υπαλλήλου να δράσει υπέρ της έννομης τάξης, εξαιρουμένης της 

περίπτωσης που θα διαταχθεί προς τούτο, καθόσον δύναται και να αδρανήσει. Η 

υποχρέωση όμως αφοσίωσης, που ορίζει το Σύνταγμα, σημαίνει την υποχρέωση του 

υπαλλήλου να δράσει υπέρ του κράτους ακόμη και όταν δεν έχει διαταχθεί, με συνέπεια 

να αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η δυνατότητά του να αδρανήσει, ιδίως σε 

καταστάσεις που υφίσταται διακινδύνευση της έννομης τάξης και ειδικότερα της 

διοικητικής δράσης. Σε περίπτωση αδράνειάς του στοιχειοθετείται ιδιαίτερα σοβαρό 

πειθαρχικό παράπτωμα (άρθ. 107 παρ. 1α΄ ΥΚ). Με τον τρόπο αυτό το καθήκον της 

πίστης συμπληρώνεται με το καθήκον της αφοσίωσης, αποτελούντα από κοινού την 

«ειδική νομιμοφροσύνη», η οποία δύναται να συνοψισθεί στην έννοια του προσήκοντος 

δημοκρατικού ήθους του υπαλλήλου, το οποίο δεν ελέγχεται, εκτός αν απαγγελθεί στον 

υπάλληλο σχετική κατηγορία
24

. Όριο της νομιμοφροσύνης του υπαλλήλου συνεπώς, 

είναι η δυνατότητα και υποχρέωσή του να διαφωνήσει με την ισχύ των κανόνων 

δικαίου ή την σκοπιμότητα των ενεργειών τόσο του Νομοθέτη όσο και των 

προϊσταμένων του, που είναι σαφώς αντίθετες με την υποχρέωσή του αυτή, όπως 

ειδικότερα θα εξετασθεί αμέσως κατωτέρω, στα πλαίσια της υποχρέωσης υπακοής του. 

 

Β. Η υποχρέωση υπακοής 

Η συγκρότηση και η λειτουργία της εκτελεστικής λειτουργίας είναι ιεραρχική διότι με 

τον τρόπο αυτό οργάνωσης επιτυγχάνεται ενότητα σκοπών και ενότητα συντονισμού 

και δράσης, η οποία είναι απαραίτητη για την επιτέλεση της λειτουργίας και του έργου 

                                                           
23

 Τάχος, Α., Σκουρής, Β. (1996) Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο. Δημόσιο Υπαλληλικό Δίκαιο. τ. 2. Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ.  157 - 158. 

 
24

 Βλ. σχετ .αποφάσεις  ΣτΕ 3144/91, 1440/91, 3774/90, 3780/80. 
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της. Ειδικότερα, η ιεραρχική δομή της δημόσιας διοίκησης διασφαλίζει την ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης και τη διατήρηση του ενιαίου της κρατικής 

θελήσεως. Η ιεραρχική εξάρτηση των κρατικών οργάνων αποτελεί χαρακτηριστικό 

γνώρισμα του υπαλληλικού κράτους. Τα όργανα του Κράτους τελούν μεταξύ τους σε 

αμοιβαία σχέση διαταγής και υπακοής, η οποία ονομάζεται ιεραρχική σχέση
25

. Στα 

πλαίσια της ιεραρχικής αυτής σχέσης, της μη ισότιμης δηλαδή συμμετοχής των 

οργάνων της διοικητικής ιεραρχίας, δημιουργείται και η ανάγκη του ελέγχου των 

κατώτερων από τα ανώτερα όργανα, ο δε έλεγχος αυτός ονομάζεται ιεραρχικός
26

. Το 

θετικό μας δίκαιο αναγνωρίζει τον κανόνα ότι ο ιεραρχικός έλεγχος αποτελεί γενική 

αρχή του διοικητικού δικαίου
27

.  

 

Μια από τις πολλές αρμοδιότητες που απορρέουν από την ιεραρχική σχέση των 

οργάνων είναι και η αρμοδιότητα που έχει ο προϊστάμενος να εκδίδει, εντός του 

πλαισίου της αρμοδιότητάς του, διαταγές και οδηγίες προς τα κατώτερα όργανα, τα 

οποία, ως συνέπεια της σχέσεως υπακοής,  είναι υποχρεωμένα να τις ακολουθήσουν. Η 

διαταγή είναι συνεπώς το μέσο που χρησιμοποιεί η διοικητική ιεραρχία για να 

λειτουργήσει
28

. Η διαταγή, ως πράξη που ενεργοποιεί την υποχρέωση της υπακοής, 

εκδίδεται για υπηρετήσει μια σκοπιμότητα που βρίσκεται εντός των ορίων που 

καθορίζει ο σχετικός νόμος, διότι ακριβώς στο νόμο στηρίζεται η ιεραρχική δομή και η 

επαλληλία της διοίκησης
29

.  

 

Αναφορικά με τα είδη των διαταγών αυτές δύνανται να διακριθούν σε 
30

: 

                                                           
25

 Παπαχατζής, Γ. (1939) Αι οργανικαί σχέσεις της διοικητικής ιεραρχίας και οι συναφείς προς αυτάς 

αρμοδιότητες. Σε : Τιμητικός τόμος υπέρ του Αντωνίου Ζηλήμονος προέδρου του Αρείου Πάγου : επί τη 

αποχωρήσει αυτού εκ της  υπηρεσίας. Αθήναι : Ζαχαρόπουλος. σελ. 251. 

 
26

 Γέροντας, Α., Λύτρας, Σ., Παυλόπουλος, Π., Σιούτη, Γ., Φλογαΐτης, Σ. (2015) Διοικητικό Δίκαιο. 

Αθήνα  - Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ. 49. 

 
27

 Βλ. σχετ. απόφαση ΟλΣτΕ 1678/85. 

 
28

 Μαρκαντωνάτου – Σκαλτσά, Α. (1989) Τα όρια της υπακοής των πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων 

στις διαταγές των προϊσταμένων των και ο θεσμός της ιεραρχικής επιβολής. (άρθ. 45 παρ.2 και παρ. 3 Υ.Κ. 

Ν 1811/1951 ή άρθρ. 71 παρ. 2 και 3 Π.Δ. 611/1977). Διδακτορική Διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Αθήνα. σελ. 20. 

 
29

 Τάχος, Α., Συμεωνίδης, Ι. (2007) Ερμηνεία Υπαλληλικού ….ό.π. σελ. 317 και Σπηλιωτόπουλος, Ε. 

(2011) Εγχειρίδιο Διοικητικού …… ό.π. σελ 89 – 90, περί της αρχής της νομιμότητας που διέπει τη 

δράση της δημόσιας διοίκησης, η οποία συνεπάγεται την υπαγωγή αυτής στο σύνολο των κανόνων 

δικαίου, οι οποίοι διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία της, από οπουδήποτε και αν προέρχονται.  

 
30

 Μαρκαντωνάτου – Σκαλτσά, Α. (1989) Τα όρια…. ό.π. σελ. 46. 
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 Ατομική ή ειδική διαταγή, η οποία αφορά συγκεκριμένη υπόθεση και ορισμένο 

αποδέκτη 

 Γενική διαταγή, η οποία απευθύνεται σε πολλούς αποδέκτες και αφορά πολλές, 

ίδιες μεταξύ τους υποθέσεις 

 Υπουργικές εγκυκλίους, δια των οποίων δεν τίθενται κανόνες δικαίου, αλλά 

παρέχονται οδηγίες προς τα διοικητικά όργανα για την έννοια του νόμου και τον 

τρόπο εφαρμογής του. Ειδικότερα, οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι εκδίδονται στα 

πλαίσια του προληπτικού ιεραρχικού ελέγχου των ιεραρχικά προϊσταμένων 

υπηρεσιών του Κράτους, προκειμένου να σχολιάσουν, να επεξηγήσουν και να 

παράσχουν οδηγίες για την εφαρμογή του νόμου, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα 

κατάργησης ή υποκατάστασης αυτού. Υπό την έννοια αυτή αποτελούν «μέτρα 

εσωτερικής φύσεως»
31

 και στοχεύουν στην ομοιόμορφη εφαρμογή των νόμων 

από το σύνολο της δημόσιας διοίκησης. Αν οι υπάλληλοι έχουν αντιρρήσεις για 

τη νομιμότητα της εγκυκλίου μπορούν να υποβάλλουν γραπτή αναφορά, 

οφείλουν όμως άμεσα να προβούν στην εκτέλεσή της. Σε διαφορετική 

περίπτωση, σύμφωνα με την κρατούσα άποψη, διαπράττουν το πειθαρχικό 

παράπτωμα της παράβασης του υπαλληλικού καθήκοντος (άρθ. 107 παρ. 1β΄ 

ΥΚ)
32

, την έννοια του οποίου καθορίζει ειδικότερα το άρθ. 25 ΥΚ, σύμφωνα με 

όσα λεπτομερώς αναλύονται κατωτέρω. Έχει όμως κριθεί και ότι οι 

ερμηνευτικές εγκύκλιοι που δεν περιέχουν διαταγές αλλά απλές οδηγίες ή 

απόψεις του αρμόδιου υπουργείου, δεν είναι δεσμευτικές και σε περίπτωση 

παράβασής τους δε συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα
33

.   

 

Τι συμβαίνει όμως στην περίπτωση που μία υπηρεσιακή διαταγή είναι αντίθετη στο 

νόμο και κατά πόσο ο ιεραρχικός υφιστάμενος έχει δικαίωμα και καθήκον να εξετάζει 

την ουσιαστική νομιμότητα της διαταγής και εν συνεχεία, σε περίπτωση διαφωνίας του 

                                                                                                                                                                          
 
31

 Κόρσος, Δ. (1977) Εισηγήσεις Διοικητικού Δικαίου. τόμος β’. Αθήνα. σελ. 218.   

 
32

 Βλ. σχετ. Γνμδ ΝΣΚ 145/2012, στην οποία ορίζεται ότι «σύμφωνα με τη θεωρία και τη νομολογία (Επ. 

Σπηλιωτόπουλου : Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, έκδ. 2000, παρ. 104, ΣτΕ 700/1986, 3594/1987, 

2779/1989, 641/1998), οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδίδουν οι ιεραρχικώς προϊστάμενοι ..... δεν 

αποτελούν μεν (κανονιστικές) διοικητικές πράξεις, εμπίπτουν όμως σαφώς στην έννοια των «εντολών» 

που παρέχονται προς τα υποκείμενα διοικητικά όργανα … και η τυχόν παράβασή τους ή η παράλειψη 

εφαρμογής τους συνιστά αναμφίβολα παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος κατά το άρθρο 106 του Ν. 

3528/2007.». 

 
33

 ΣτΕ 1005/1978, Αρμ 1978, σελ. 202. 
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για τη νομιμότητά της, να αρνηθεί την εκτέλεσή της;  Στο ζήτημα αυτό ο νομοθέτης, με 

τον κανόνα της διάταξης του άρθρου 25 παρ. 2 του ΥΚ, ρύθμισε την κατ’ εξαίρεση 

υποχρέωση υπακοής του υπαλλήλου και σε περίπτωση έκδοσης απλής παράνομης 

διαταγής, την οποία ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει διότι πιθανολογείται διχογνωμία 

ως προς την ερμηνεία περιεχομένου διάταξης νόμου και σκοπού του νομοθέτη
34

, υπό 

την προϋπόθεση όμως της εκ των προτέρων υποβολής έγγραφης αναφοράς του στον 

διατάξαντα, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη εκτέλεσης της. Στην αναφορά 

αυτή, η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο για την απαλλαγή του, ο υπάλληλος διατυπώνει 

τις αντιρρήσεις του για την νομιμότητα της διαταγής, καθόσον σε περίπτωση μη 

υποβολής αναφοράς, καθίσταται συνυπεύθυνος με τον εντολέα. Σε περίπτωση δε 

διάπραξης ποινικού αδικήματος στα πλαίσια εκτέλεσης της παράνομης διαταγής, ο 

υπάλληλος απαλλάσσεται των ποινικών ευθυνών του λόγω εκτέλεσης προσταγής (άρθ. 

21 ΠΚ), μόνον εφόσον εξετάσει τη νομιμότητα της διαταγής και τελικώς υποχρεωθεί να 

την εκτελέσει με τη μέθοδο της ιεραρχικής επιβολής, όπως περιγράφηκε αναλυτικά. 

 

Αντίθετα, στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθ. 25, η οποία αφορά στην υπακοή του 

υπαλλήλου σε αναμφισβήτητα ή «προδήλως» παράνομη διαταγή
35

, αναγνωρίζεται κατ’ 

αρχήν το δικαίωμα ανυπακοής του υπαλλήλου, ο οποίος οφείλει να μην εκτελέσει τη 

διαταγή, εφόσον υποβάλλει έγγραφη αναφορά περί της διαφωνίας του στον διατάξαντα. 

Η άρνηση όμως εκτέλεσης διαταγής που δεν είναι προδήλως παράνομη, συνιστά τη 

διάπραξη από τον υπάλληλο, ανάλογα και των πραγματικών περιστατικών της 

υπόθεσης, των πειθαρχικών παραπτωμάτων της άρνησης εκτέλεσης υπηρεσίας, της 

απείθειας και της παράβασης καθήκοντος (άρθ. 107 παρ. 1 περ. κ, θ και β ΥΚ 

αντιστοίχως). Εφόσον όμως ο προϊστάμενος επικαλεσθεί επείγοντες και εξαιρετικούς 

λόγους δημοσίου συμφέροντος ή μετά την πρώτη διαταγή επακολουθήσει δεύτερη, η 

                                                           
34 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ  5954/95, στην οποία ορίζεται ότι «Επειδή …προκύπτει αφ' ενός μεν ότι ο 

υπάλληλος δεν έχει κατ' αρχήν την ευχέρεια να αρνηθεί την εκτέλεση διαταγής, που αφορά είτε στο 

αντικείμενο είτε στον τρόπο και τον χρόνο εκπληρώσεως των καθηκόντων του και την οποία θεωρεί 

παράνομη, αλλά υποχρεούται να την εκτελέσει χωρίς οποιαδήποτε καθυστέρηση οφειλόμενη σ' αυτόν, 

αφού αναφέρει διά της κανονικής ιεραρχικής οδού την γνώμη του ως προς την εικαζόμενη ή 

πιθανολογούμενη παρανομία. Μόνο σε περίπτωση έκδηλης παρανομίας, όταν δηλαδή το περιεχόμενο της 

διαταγής αντιστρατεύεται ρητές και σαφείς διατάξεις της κειμένης νομοθεσίας, ο υπάλληλος μπορεί να 

αρνηθεί την εκτέλεση της διαταγής, υποχρεούμενος πάντως να αναφέρει πάραυτα την άρνησή του αυτή 

και τους λόγους στους οποίους στηρίζεται.». 

 
35

  Στην έννοια της «πρόδηλα» παράνομης διαταγής περιλαμβάνεται κάθε διαταγή που παραβιάζει σαφείς 

και αδιαμφισβήτητες διατάξεις του Συντάγματος, των νόμων ή διαταγμάτων, αλλά και κάθε κανόνα 

δικαίου που ετέθη με κανονιστικό διάταγμα, διάταξη ή νομοθετική εξουσιοδότηση, οι οποίες δεν υπέχουν 

ερμηνευτικές αμφιβολίες ή ασάφειες.  
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οποία εμμένει στο περιεχόμενο της πρώτης και στην οποία γίνεται εκ νέου επίκληση 

των ανωτέρω λόγων, ο υπάλληλος υπέχει το καθήκον της απόλυτης υποταγής. Με την 

έννοια αυτή υποχρεούται να εκτελέσει τη διαταγή και παράλληλα να αναφέρει σχετικά 

στον ιεραρχικά προϊστάμενο του διατάξαντα, επισημαίνοντας τον «πρόδηλα» παράνομο 

χαρακτήρα της.    

 

Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται ότι το καθήκον υπακοής του υπαλλήλου που 

προβλέπεται στο άρθ. 25 παρ. 2 του ΥΚ και αφορά σε απλώς παράνομες διαταγές, 

δικαιολογείται από την αντικειμενική δυσχέρεια ερμηνείας των διατάξεων του νόμου, 

δεδομένης της υφιστάμενης πολυνομίας, αντιφάσεων και ασαφειών των διατάξεων και 

έλλειψης οργανωτικής συνοχής της διοικητικής νομοθεσίας. Προκρίνεται δηλαδή στην 

περίπτωση αυτή η επικράτηση της άποψης του ανώτερου διοικητικού οργάνου διότι 

θεωρείται ότι ως ιεραρχικά ανώτερο, έχει περισσότερα προσόντα για την ερμηνεία των 

διατάξεων, την τήρηση του καθήκοντος της νομιμότητας και επιβολής της πειθαρχίας.
36

  

 

Η συνταγματικότητα όμως της διάταξης του άρθ. 25 παρ. 3 ΥΚ, περί υπακοής του 

υπαλλήλου σε «προδήλως» παράνομη διαταγή, αμφισβητείται έντονα από τη θεωρία
37

, 

σε αντίθεση με τη νομολογία, η οποία άλλοτε δε λαμβάνει σαφή θέση και άλλοτε 

θεωρεί ως δεδομένη την ισχύ της. Υποστηρίζεται ότι η διάταξη αυτή αντιστρατεύεται 

τη βασική αρχή της νομιμότητας της διοικητικής δράσης, η οποία δεσμεύει το σύνολο 

της δημόσιας διοίκησης, την ειδική υποχρέωση νομιμοφροσύνης των δημοσίων 

υπαλλήλων που απορρέει από το άρθ. 103 παρ. 1 Σ, τα γενικά όρια υπακοής των 

υπαλλήλων στις διατάξεις του Συντάγματος, σύμφωνα με  την επιταγή του άρθ. 120 

παρ. 2 και εν γένει την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, όπως αυτό ορίζεται από το 

Σύνταγμα και τους νόμους. Η συνταγματικότητα της παρούσας διάταξης κρίνεται ως 

αμφίβολη, διότι ο ΥΚ δεν έχει αυξημένη τυπική δύναμη που να καταργεί 

συνταγματικές διατάξεις και να υποχρεώνει τον υπάλληλο να εκτελέσει «προδήλως» 

παράνομη διαταγή του προϊσταμένου του.  

                                                           
36

 Μαρκαντωνάτου – Σκαλτσά, Α. (1989) Τα όρια ….. ό.π. σελ. 59 – 60. 

 
37

 Τάχος, Α., Συμεωνίδης, Ι. (2007) Ερμηνεία …. ό.π. σελ. 324 και 327 - 328 και Παναγόπουλος, Θ. 

(2008) Δημόσιο Υπαλληλικό Δίκαιο. Αθήνα : Αθ. Σταμούλης. σελ. 71, όπου αναφέρεται ότι «Το θέμα της 

προδήλως  παράνομης διαταγής … θα πρέπει να απαλειφθεί στην προσεχή αναθεώρηση του ΥΚ», contra 

όμως Παπαχατζής, Γ. (1983) Σύστημα ……ό.π. σελ. 405 - 406, όπου αναφέρεται «η νομοθετική αυτή 

κατασκευή αφενός προφυλάσσει το αδιάλειπτο και το σύντονο της λειτουργίας του διοικητικού 

μηχανισμού από αναβολές και δισταγμούς… και καθιστά δυνατή την απαραίτητη… ενότητα δράσης της 

εκτελεστικής εξουσίας.». 
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Γ. Η πολιτική ουδετερότητα 

Θεμελιώδης περιορισμός των δικαιωμάτων του υπαλλήλου είναι η υποχρέωση 

πολιτικής ουδετερότητας, η οποία σκοπό έχει να αποκλείσει τις πολιτικές εξαρτήσεις 

και τις επιρροές κατά την άσκηση των καθηκόντων του, περιλαμβάνει δε τα παρακάτω 

στοιχεία
38

:  

 Τη συνταγματική απαγόρευση οιασδήποτε μορφής εκδηλώσεων υπέρ ή κατά 

πολιτικών κομμάτων κατά την άσκηση των δημοσιοϋπαλληλικών καθηκόντων, 

όπως προβλέπεται από το άρθ. 29 παρ. 3 του Σ. Συναφής απαγόρευση 

περιλαμβάνεται και στο άρθ. 18 παρ. 3 του Ν. 1735/87. Η πολιτική 

ουδετερότητα του υπαλλήλου, όταν ενεργεί στα πλαίσια των καθηκόντων του, 

συνδέεται με την υποχρέωσή του για την εκτέλεση του προγράμματος της 

Κυβερνητικής πολιτικής, με τη χρησιμοποίηση των μέσων που εκείνη ορίζει. 

Κατά συνέπεια, δε δικαιούται να αντιπολιτεύεται την Κυβέρνηση και να 

αντιδρά στα αποφασισθέντα μέτρα εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής, 

επειδή δε συμφωνεί ιδεολογικά με αυτήν, αντίθετα θα πρέπει να καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια για την επιτυχή κατάληξη αυτής και την επίτευξη των σκοπών 

της. Επιπλέον, στην εξεταζόμενη έννοια περιλαμβάνεται και η υποχρέωση των 

υπαλλήλων να ενεργούν σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας και να μην 

κάνουν διακρίσεις έναντι των πολιτών εξαιτίας των οποιοδήποτε πολιτικών τους 

πεποιθήσεων, κατά τρόπο που να συνεπάγεται ευνοϊκή ή δυσμενή μεταχείριση 

αυτών (χρονική προτίμηση υποθέσεων, διάφορη άσκηση διακριτικής εξουσίας ή 

ερμηνείας των νόμων), κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωσή 

τους αυτή συνδέεται παράλληλα με την τήρηση της αρχής της αμεροληψίας, 

υπό την έννοια της εξαίρεσής τους από το χειρισμό υποθέσεων όταν συντρέχουν 

ορισμένες προϋποθέσεις, όπως ορίζει ειδικότερα η διάταξη του άρθ. 7 ΚΔΔ
39

, 

παράβαση δε της αρχής αυτής συνιστά το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του 

άρθ. 107 παρ. 1στ΄ ΥΚ. 

 Συντρέχει κώλυμα εκλογής του ως βουλευτή, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθεί 

από τη θέση του πριν την ανακήρυξή του ως υποψηφίου, όπως προβλέπεται από 

το άρθ. 56 παρ. 1 Σ. 

                                                           
38

 Σπηλιωτόπουλος, Ε., Χρυσανθάκης, Χ. (2013) Βασικοί θεσμοί …….ό.π. σελ. 53 - 56. 

 
39

 Τάχος, Α., Σκουρής, Β. (1996) Ειδικό Διοικητικό.. ….ό.π. σελ. 191. 
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 Η αποδοχή της ιδιότητας του δημοσίου υπαλλήλου από βουλευτή συνεπάγεται 

την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από το βουλευτικό αξίωμα, σύμφωνα με το άρθ. 57 

παρ. 3 Σ. 

 

Η πολιτική ουδετερότητα δεν θα πρέπει να συγχέεται με τις πολιτικές πεποιθήσεις και 

την πολιτική τοποθέτηση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία παραμένει σεβαστή και δε  

νοείται απαγόρευση αυτής
40

.  

 

Άλλες υποχρεώσεις του δημοσίου υπαλλήλου είναι η εχεμύθεια (άρθ. 26 ΥΚ), η 

δήλωση περιουσιακής κατάστασης (άρθ. 28), η εκτέλεση της υπηρεσίας (άρθ. 29 και 30 

ΥΚ) κ.ά. 

 

Ο δημόσιος υπάλληλος υπόκειται επιπλέον σε περιορισμούς, οι οποίοι προκύπτουν από 

την ιδιότητά του ή προβλέπονται ρητά από το νόμο. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν 

αστικά, πολιτικά ή ατομικά του δικαιώματα. Ο περιορισμός της οικονομικής ελευθερίας 

των υπαλλήλων υπάγεται στα ατομικά τους δικαιώματα, ενώ επιπλέον στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν η απαγόρευση άσκησης εμπορίας (31 παρ. 3 ΥΚ), η άσκηση της 

δικηγορίας (άρθ. 34 ΥΚ), η κατ’ αρχήν απαγόρευση παροχής μισθωτής εργασίας, η 

συμμετοχή στο διοικητικό συμβούλιο ανώνυμης εταιρίας (άρθ. 32 και 35 ΥΚ), η 

άσκηση ιδιωτικού έργου μετά από προηγούμενη άδεια (άρθ. 31 παρ. 1 και 2 ΥΚ).   

 

1.3  Η σχέση πειθαρχικού και ποινικού δικαίου 

 

Η πειθαρχική διαδικασία ορίζεται ως αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή 

άλλη δίκη, η κίνηση δε της ποινικής διώξεως δεν αναστέλλει την πειθαρχική, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται από το άρθ. 114 ΥΚ, με αποτέλεσμα τη δυνατότητα παράλληλης 

κίνησης των δύο αυτών διαδικασιών. 

 

Α. Οι διαφορές μεταξύ πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας είναι θεμελιακές και 

ουσιώδεις, μερική δε καταγραφή αυτών επιχειρείται ως ακολούθως : 

i) Τα κύρια χαρακτηριστικά των κανόνων του πειθαρχικού δικαίου, που ρυθμίζουν τις 

κυρώσεις και τον πειθαρχικό κολασμό των δημοσίων υπαλλήλων και το διαφοροποιούν 

                                                           
40

 Παναγόπουλος,  Θ. (2008) Δημόσιο υπαλληλικό …… ό.π. σελ. 73. 
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από το ποινικό δίκαιο, είναι : α) ο επιδιωκόμενος σκοπός τους, β) η φύση των 

κυρώσεων και γ) η διαδικασία επιβολής τους
41

. Ως εκ τούτου, η πειθαρχική ευθύνη 

αφορά μόνον όσους έχουν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, με εξαίρεση τη συνέχιση 

της ευθύνης όσων την απώλεσαν, εφόσον όμως η πειθαρχική διαδικασία εναντίον τους 

ξεκίνησε πριν τη λύση της σχέσης τους, κατ’ άρθ. 113 ΥΚ. Η ευθύνη αυτή των 

υπαλλήλων είναι διοικητική και απορρέει από παραβάσεις του υπαλληλικού 

καθήκοντος, το οποίο προσδιορίζεται τόσο από την κανονιστική ιεραρχία των 

προϊσταμένων για την εντός της υπηρεσίας δράση τους, όσο και από τις δεσμεύσεις για 

την εκτός υπηρεσίας συμπεριφορά τους, λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος που 

τους διέπει
42

. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται από τα διοικητικά όργανα, σύμφωνα 

με οριζόμενη από το νόμο διαδικασία, για το λόγο δε αυτό εκδίδονται εκτελεστές 

διοικητικές πράξεις ατομικού, κατασταλτικού χαρακτήρα
43

, οι οποίες πλήττουν το 

δράστη, ως δημόσιο υπάλληλο
44

. Το περιεχόμενο της έννοιας της πειθαρχίας 

συνίσταται στην τήρηση των υποχρεώσεων του υπαλλήλου, από το διορισμό του μέχρι 

τη λύση της σχέσης του, προς εξασφάλιση της συνεχούς, αδιατάρακτης και εύρυθμης 

λειτουργίας της υπηρεσίας και παράλληλα προστασίας και εφαρμογής των κανόνων του 

διοικητικού δικαίου, οι οποίοι αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος 
45

.  

 

Στον αντίποδα, το ποινικό δίκαιο βασίζεται σε τρείς έννοιες : α) στο έννομο αγαθό, β) 

στην προσβολή του δια της διάπραξης εγκλήματος και γ) στην ποινή
46

. Η ποινική 

ευθύνη απορρέει από επιτακτικές απαγορεύσεις του νόμου, οι οποίοι ρυθμίζουν τη 

συμπεριφορά όλων των πολιτών και καθιστούν τις παραβάσεις αντικοινωνικές 

                                                           
41

 Σπηλιωτόπουλος, Ε., Χρυσανθάκης, Χ. (2013) Βασικοί θεσμοί……. ό.π. σελ. 83. 

 
42 Τάχος, Α., Σκουρής, Β.  (1996) Ειδικό Διοικητικό…… ό.π.  σελ. 150 επ. 

 
43

 Λύτρας, Σ. (1984) Έννοια και βασική διάκριση των κυρώσεων στο ελληνικό θετικό δίκαιο. Αθήνα – 

Κομοτηνή : Αντ. Σάκκουλα. σελ. 126 - 127. 

 
44

 Δαρζέντας, Ε. (1989) Η αυτονομία ……. ό.π. σελ. 14.  

 
45

 Μαρίνου, Α. (1996) Τα βασικά του δημοσιοϋπαλληλικού δικαίου. Αθήνα – Κομοτηνή : Αντ. Σάκκουλα. 

σελ. 147.  

 
46

 Μανωλεδάκης, Ι. (1976) Γενική Θεωρία του Ποινικού Δικαίου. τ. Α’. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ. 

14 επ. και  Μανωλεδάκης, Ι. (2011) Δίκαιο και Ιδεολογία. Κριτικές σκέψεις. Αθήνα – Θεσσαλονίκη : 

Σάκκουλα. σελ. 171. 
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εκδηλώσεις, που προσβάλλουν το δημόσιο συμφέρον
47

. Γνώρισμα της επιβλητέας 

ποινής είναι η εκδήλωση αποδοκιμασίας για το δράστη και παράλληλα η δημιουργία 

στίγματος «κοινωνικοηθικού πάθους». Η Πολιτεία επιβάλλει την ποινική ποινή ως 

προστάτιδα της έννομης τάξης και όχι υπό την ιδιότητά της ως φορέας δημόσιας 

υπηρεσίας, πλήττει δε και αποδοκιμάζει το δράστη, ως μέλος του κοινωνικού συνόλου 

και πολίτη
48

. 

 

ii) Η θεμελιώδης και πάγια ισχύουσα στο ποινικό δίκαιο αρχή του non bis in idem, «ου 

δις εν τω αυτώ», καθιερώνεται και στο πειθαρχικό δίκαιο στα άρθ. 110 παρ. 3 και 123 

παρ. 3 ΥΚ.  Με βάση την αρχή αυτή ο υπάλληλος δε μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά, 

ούτε να τιμωρηθεί δύο φορές, για το ίδιο παράπτωμα που διέπραξε
49

.  Η απαγόρευση 

αυτή καταλαμβάνει και την εκ νέου δίωξη για παράπτωμα που εκδόθηκε απαλλακτική 

απόφαση, εφόσον υπάρχει ταυτότητα περιστατικών και προσώπου
50

. Ωστόσο η αρχή 

αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας, λόγω 

δέσμευσης του πειθαρχικού οργάνου από την κρίση αμετάκλητης ποινικής απόφασης 

περί της ύπαρξης ή μη των πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν την 

αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος (άρθ. 143 ΥΚ). Ομοίως η 

αρχή αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση της αργίας ή της δυνητικής αργίας, η οποία 

συνιστά διοικητικό μέτρο και όχι πειθαρχική ποινή
51

. 

  

Η αυτονόμηση όμως του πειθαρχικού από το ποινικό δίκαιο δικαιολογεί τη μη 

παραβίαση της αρχής non bis in idem στην περίπτωση διάπραξης από τον υπάλληλο 

ποινικά κολάσιμου αδικήματος, με συνέπεια τη δυνατότητα επιβολής στον ίδιο δράστη, 

δημόσιο υπάλληλο, δύο διακεκριμένων ποινών, ποινικής και πειθαρχικής, για μία μόνον 

                                                           
47

 Ρώτης, Β. (1966) Η κατ΄ επανάληψιν…….. ό.π. σελ. 24. 
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 Μαγκάκης, Γ. (1979) Ποινικό Δίκαιο. Γενικό Μέρος. τ. Α’. Αθήνα :  Παπαζήση. σελ. 44. 

 
49

 Βλ. σχετ. αποφάσεις  ΣτΕ 262/99 και 2472/11 με την οποία κρίθηκε ότι μη νομίμως επιβλήθηκε σε 

δημοτικό υπάλληλο νέα πειθαρχική ποινή για το ίδιο, κατά την πραγματική του βάση, πειθαρχικό 

αδίκημα και εν συνεχεία αποφασίζεται η εξαφάνιση της απόφασης του πειθαρχικού συμβουλίου. 

 
50

 Βλ. σχετ. απόφαση  ΣτΕ 622/89. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΟλΣτΕ 1900/14, η οποία απετέλεσε «δίκη – πιλότο» για το γενικότερο ζήτημα της 

νομιμότητας του διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας. 
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υπ’ αυτού τελεσθείσης πράξης ή παράλειψης
52

. Ειδικότερα
53

, η διάπραξη από τον 

υπάλληλο οιουδήποτε κοινού εγκλήματος, το οποίο προϋποθέτει ως αυτουργό τον κάθε 

πολίτη, ή ιδιαίτερου, το οποίο προϋποθέτει ως υποκείμενο δημόσιο υπάλληλο μόνον, 

όπως είναι τα «εγκλήματα περί την υπηρεσία» (άρθ. 235 - 263Β ΠΚ), δύναται να 

επιφέρει τόσο την ποινική όσο και την πειθαρχική του ευθύνη. Στην πράξη, αυτή είναι 

και η συνηθισμένη περίπτωση κατ΄ ιδέαν συρροής ποινικής και πειθαρχικής ευθύνης, η 

οποία θεμελιώνεται στα πειθαρχικά παραπτώματα της παράβασης καθήκοντος κατά τον 

ΠΚ ή της αναξιοπρεπούς του συμπεριφοράς εκτός υπηρεσίας (άρθ. 107 παρ. 1 περ. γ’  

και ε’ ΥΚ αντίστοιχα). Ειδικότερα, στην περίπτωση της ποινικής τιμωρίας των 

υπαλλήλων για τη διάπραξη εγκλημάτων περί την υπηρεσία, φορέας του 

προστατευόμενου έννομου αγαθού είναι η κοινωνία, η οποία πλήττεται από την απαξία 

που έχουν για αυτήν οι πράξεις που θίγουν τη χρηστή και εύρυθμη λειτουργία της 

υπηρεσίας. Επικουρικά όμως και κατ’ αντανάκλαση προστατεύεται και η συγκεκριμένη 

δημόσια υπηρεσία, όταν τιμωρείται υπάλληλός της για την τέλεση ιδιαίτερου περί την 

υπηρεσία εγκλήματος. Στην πειθαρχική όμως τιμωρία των υπαλλήλων για τα ίδια αυτά 

αδικήματα, τα οποία έχουν την ίδια ratio με το τιμωρηθέν ποινικό αδίκημα, φορέας του 

έννομου αγαθού είναι η δημόσια υπηρεσία, η οποία στοχεύει στην αποκατάσταση της 

διαταραχθείσας λειτουργίας της από τη διάπραξη του παραπτώματος και στην 

εξυπηρέτηση και προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Η ειδοποιός αυτή διαφορά 

μεταξύ των προστατευόμενων εννόμων αγαθών, κατοχυρώνει την αυτονομία μεταξύ 

της πειθαρχικής και πειθαρχικής διαδικασίας, ακόμη και στην περίπτωση της κατ΄ ιδέαν 

συρροής εγκλήματος και πειθαρχικού παραπτώματος. 

  

iii) Στο ποινικό δίκαιο υφίσταται σαφής καθορισμός της αντικειμενικής υπόστασης των 

αδικημάτων καθώς και της επιβλητέας επ’ αυτών ποινής. Στο άρθ. 7 παρ. 1 του Σ 

καθιερώνεται η θεμελιώδης αρχή «nullum crimen nulla poena sine lege certa» (έγκλημα 

δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται, άνευ νόμου ισχύοντος πριν από την τέλεση της 

πράξης και ορίζοντος τα στοιχεία αυτής), με την οποία  εγγυώνται τα δικαιώματα του 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2166/11 στην οποία ορίζεται «Άλλωστε η πειθαρχική δίκη είναι αυτοτελής και 

ανεξάρτητη από κάθε άλλη δίκη (άρθρο 114 παρ. 1 και 2 του Υπαλληλικού Κώδικα), κυρίως όμως από 

την ποινική δίκη.» και απόφαση ΔΕφΑθ 1110/12. 

 
53

 Βλ. αναλυτικά για το ζήτημα της αυτονομίας του πειθαρχικού δικαίου, Δαρζέντας, Ε. (1989) Η 

αυτονομία …ό.π. σελ. 13- 20. 
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ανθρώπου και της προσωπικότητάς του
54

. Παράλληλα, θεμελιώδης αρχή του ποινικού 

δικαίου είναι ότι ο ποινικός κολασμός εντάσσεται στη δικαστική εξουσία και 

ανατίθεται στον ποινικό δικαστή, όπως προκύπτει από το συνδυασμό των διατάξεων 

των άρθ. 26  παρ. 3, 87 παρ. 1 και 96 παρ. 1 του Σ
55

. 

 

Αντιθέτως, στο πειθαρχικό δίκαιο δεν έχουν εφαρμογή οι εγγυήσεις του άρθ. 7 παρ. 1 Σ 

και ειδικότερα η αρχή nullum crimen nulla poena sine lege certa, διότι ως προς τις 

πειθαρχικές κυρώσεις δεν είναι δυνατό να ισχύσουν οι κανόνες του ποινικού δικαίου 

για τον καθορισμό της παράνομης πράξης ή παράλειψης, ούτε η ρητή αντιστοιχία της 

παράνομης συμπεριφοράς προς την ποινή
56

. Και τούτο διότι, σύμφωνα με την πάγια 

νομολογία του ΣτΕ, το πειθαρχικό παράπτωμα, συνδεόμενο αφενός αμέσως ή εμμέσως 

με το υπαλληλικό καθήκον δηλ. με την εν γένει διαγωγή που πρέπει να τηρεί ο 

υπάλληλος εντός ή εκτός της υπηρεσίας, αφετέρου με το κύρος και τη λειτουργία της 

δημόσιας υπηρεσίας, δεν είναι δυνατό να προσδιορισθεί επακριβώς. Εξάλλου, η στενή 

ερμηνεία της εξαιρετικής διάταξης του άρθ. 7 παρ. 1 του Σ επιβάλλει την εφαρμογή της 

απαγόρευσης της αναδρομικότητας των ποινών μόνον στην επιβολή κυρώσεων του 

ποινικού δικαίου, με συνέπεια την αδυναμία αναλογικής της εφαρμογής στις 

επιβαλλόμενες ποινές του πειθαρχικού δικαίου, οι οποίες δε συνιστούν εγκλήματα
57

. Η 

μη εφαρμογή της αρχής αυτής στο πειθαρχικό δίκαιο έχει ως αποτέλεσμα τη 

δυνατότητα επιβολής ποινής ή και βαρύτερης ποινής σε δημόσιο υπάλληλο, βάσει 

διάταξης νόμου που ίσχυσε μετά την τέλεση του παραπτώματός του.  Είναι όμως 

δυνατή η αναδρομική εφαρμογή ηπιότερης πειθαρχικής διάταξης και συνεπώς η 

επιβολή ηπιότερης πειθαρχικής ποινής, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθ. 2 ΠΚ περί 
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 Δαγτόγλου, Π. (1991) Ατομικά Δικαιώματα. Αθήνα – Κομοτηνή : Αντ. Σάκκουλα. σελ. 258 επ. και 

Μανωλεδάκης, Ι. Το άρθρο 7 του Συντάγματος. Σε : Κασιμάτη/Μαριά. (2001) Ερμηνεία του 

Συντάγματος. Αθήνα – Κομοτηνή : Αντ. Σάκκουλα. σελ. 20 επ. 
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 Ανδρουλάκης, Ν. (2012) Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης. Αθήνα : Π. Σάκκουλα. σελ. 23 επ. 
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 Τάχος, Α., Συμεωνίδης, Ι. (2007) Ερμηνεία Υπαλληλικού…ό.π. σελ. 1186. 

 
57

 Βλ. σχετ. εκτενή αιτιολογία για το ζήτημα στις αποφάσεις ΣτΕ Γ’ Τμ. 116/2004, 2829/90 και 

επιβεβαίωση της πάγιας αυτής θέσης στη νεώτερη απόφαση ΣτΕ Ολ. 4662/12 όπου ορίζεται ότι «.. στις 

πειθαρχικές υποθέσεις δεν εφαρμόζεται το άρθρο 7 παρ. 1 του Συντάγματος (ΣτΕ 116/2004, 3327/1999, 

2322/1983), όπως και τα άρθρα 5 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, εφόσον ο πειθαρχικώς διωκόμενος κατηγορείται για πράξη που 

στοιχειοθετεί μόνον παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος και δεν συνιστά κατ’ ουσίαν εγκληματική 

πράξη, βλ. όμως contra απόφαση ΔΕφΑθ 787/89, η οποία δέχθηκε ότι «κατά γενική και θεμελιώδη αρχή 

του πειθαρχικού δικαίου πειθαρχικό παράπτωμα δεν υπάρχει ούτε ποινή επιβάλλεται χωρίς νόμο που να 

ισχύει πριν από την τέλεση της πράξης και να ορίζει τα στοιχεία της.».    
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αναδρομικής εφαρμογής του ηπιότερου νόμου
58

. Υποστηρίχθηκε όμως και η άποψη ότι 

παρά το γεγονός ότι η επιβολή των πειθαρχικών ποινών δεν καταλαμβάνεται από το 

πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθ 7 παρ. 1 Σ, η απαγόρευση της αναδρομικότητας 

των νόμων τυγχάνει συνταγματικής κατοχύρωσης και ισχύει και στο πειθαρχικό δίκαιο. 

Αιτιολογική βάση της ανωτέρω άποψης αποτέλεσε ότι η αναδρομική εφαρμογή 

νομοθετικών διατάξεων στο πειθαρχικό διοικητικό δίκαιο αντίκειται στην αρχή της 

προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων, ως ειδικότερης 

έκφανσης των συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών του κράτους δικαίου, της 

νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης
59

.  

 

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η ανωτέρω αρχή nullum crimen nulla poena sine lege certa 

καθιερώνεται στο άρθ. 7 παρ. 2 της ΕΣΔΑ σε υπερνομοθετικό επίπεδο, η δε νομολογία  

του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, ανέδειξε σε ορισμένα παραδείγματα πειθαρχικών 

διαφορών ότι υπήρξε παραβίαση δικαιωμάτων της Σύμβασης, ακριβώς λόγω ελλιπούς 

σαφήνειας και προβλεψιμότητας του νομοθετικού ερείσματος της κρατικής 

επέμβασης
60

. Η νομολογία του ΕΔΔΑ δέχεται ότι οι πειθαρχικές ποινές, ως επεμβάσεις 

στο πεδίο προστασίας των κατοχυρωμένων στη Σύμβαση δικαιωμάτων, πρέπει, ακόμα 

και με τους περιορισμούς που επιβάλλει η ιδιομορφία του πειθαρχικού δικαίου, να 

στηρίζονται σε διατάξεις που επιτρέπουν στους διοικουμένους να προβλέψουν τις 

συνέπειες της συμπεριφοράς τους, έστω με τη βοήθεια της ερμηνευτικής πρακτικής που 

έχουν αναπτύξει τα δικαστήρια ή άλλα αρμόδια όργανα. Ανεξάρτητα όμως από τη 

δεσμευτική ενέργεια του ερμηνευτικού δεδικασμένου του ΕΔΔΑ, η εφαρμογή της 

αρχής του κράτους δικαίου, θα επέτρεπε το σεβασμό της αρχής της σαφήνειας και 
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 Τάχος, Α. (2012) Κριτικές παρατηρήσεις για την επιβολή πειθαρχικής ποινής κατά τον Υπαλληλικό 

Κώδικα. Σε : Σύμμεικτα προς τιμήν Καθ. Πέτρου Παραρά. σελ. 1005 – 1025 (1022). 
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 Βλαχόπουλος, Σ. (1999) Η εφαρμογή της αρχής nullum crimen nulla poena sine praevia lege στο 

πειθαρχικό διοικητικό δίκαιο. Διοικητική Δίκη. έτος ΙΑ΄. σελ. 564 – 583, όπου και αναφορά στη σημ. 16, 

σελ. 569, ότι η άποψη περί της εφαρμογής της αρχής αυτής και στο πειθαρχικό δίκαιο υιοθετείται και από 

τους Α. Μάνεση, Ν. Αλιβιζάτο, Ρ. Χατζηνικολάου – Βουζίκα, Ι. Μανωλεδάκη. Βλ. και Ναυπλιώτης, Γ. 

(2003 Πειθαρχικό … σελ. 446 - 449,  ο οποίος ομοίως εκφράζει επιφυλάξεις για την απόλυτη εφαρμογή 

της κρατούσας νομολογιακά άποψης, δεδομένου ότι η αοριστία της έννοιας του υπαλληλικού 

καθήκοντος οδηγεί στην επιβολή ποινών στους υπαλλήλους, οι οποίες θίγουν καίρια την υπηρεσιακή 

τους υπόσταση και προσβάλλουν την αρχή της νομιμότητας, ενώ η αναδρομικότητα των πειθαρχικών 

νόμων και ποινών προσβάλλει τη συνταγματική  αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης. 
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 Βλ. ενδεικτικά ΕΔΔΑ (Ευρεία Σύνθεση), απόφ. της 26.10.2000 – αριθ. προσφ. 30985/96, Hasan και 

Chaush κατά Βουλγαρίας, σκ. 55, καθώς και ΕΔΔΑ, απόφ. της 24.4.1990 – αριθ. προσφ. 11801/85, 

Kruslin κατά Γαλλίας, σκ. 30 επ., απόφ. της 17.1.2006 - αριθ. προσφ. 35083/97, σκ. 54 επ., απόφαση της 

5.5.2011 – αριθ. προσφ. 33014/05, Editorial Board of Pravoye Delo και Shtekel κατά Ουκρανίας, σκ. 60 

επ., απόφ. της 25.10.2011 – αριθ. προσφ. 27520/07, Altug Taner Akcam κατά Τουρκίας, σκ. 88 επ. 
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προβλεψιμότητας στο πλαίσιο του πειθαρχικού διοικητικού δικαίου, έστω και χωρίς 

αυστηρά κριτήρια  ή ρητή παραπομπή στο άρθρο 7 παρ. 1 του Σ.  Με τον τρόπο αυτό 

είναι δυνατή μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, η οποία θα άφηνε περιθώρια να 

συνεκτιμηθούν οι περιστάσεις της κάθε ατομικής περίπτωσης, χωρίς να εγκαταλείπεται 

μια νομολογία δεκαετιών, αλλά η απολυτότητά της
61

.  

iv) Στο ποινικό δίκαιο οι ποινές προσδιορίζονται ειδικά και κατά περίπτωση κάθε 

αδικήματος, ενώ στο πειθαρχικό δίκαιο η επιβολή της ποινής ανήκει στην ευχέρεια του 

πειθαρχικού οργάνου, αφού πρωτύτερα συνεκτιμήσει τις ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης 

του παραπτώματος και την εν γένει προσωπικότητα και υπηρεσιακή εικόνα του 

υπαλλήλου, τηρώντας και την αρχή της αναλογικότητας. Εξαίρεση συνιστά η 

περίπτωση σύνδεσης ορισμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων με την υποχρέωση 

επιβολής των ποινών της οριστικής παύσης, του υποβιβασμού και του προστίμου, 

σύμφωνα με το άρθ. 109 παρ. 1η΄ και παρ. 4α΄ και β΄ ΥΚ.  

v) H άσκηση ποινικής δίωξης ασκείται σε ορισμένες περιπτώσεις  κατόπιν εγκλήσεως 

του παθόντος, ενώ στο πειθαρχικό δίκαιο η δίωξη είναι πάντοτε αυτεπάγγελτη, η δε 

άσκησή της συνιστά υποχρέωση του πειθαρχικού οργάνου, τυχόν δε παράβαση της 

υποχρέωσής του αυτής συνεπάγεται τη διάπραξη πειθαρχικού του παραπτώματος,  

σύμφωνα με το άρθ. 107 παρ. 1κγ’ ΥΚ.   

 

Β. Το πειθαρχικό και ποινικό όμως δίκαιο εμφανίζουν και ομοιότητες, ιδίως λόγω του 

έντονα κυρωτικού χαρακτήρα των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου, οι οποίες του 

προσδίδουν «ποινική» φύση
62

. 

 

Οι ομοιότητες πράγματι της πειθαρχικής δίωξης με την ποινική δίωξη, κατά την 

διαδικασία άσκησής τους, είναι : α) μεθοδολογικές, οι οποίες αφορούν στην ύπαρξη 

ευθύνης του διωκομένου, απαιτείται δηλαδή η απόδειξη τέλεσης της παράβασης με 

πράξη ή παράλειψη που να είναι καταλογιστή και υπαίτια και παράλληλα ανυπαρξία 

λόγου άρσης του καταλογισμού των υπαλλήλων, β) διαδικαστικές, με την έννοια της 

ύπαρξης εξωτερικών τύπων της πειθαρχικής διαδικασίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί για 
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 Ζολώτας, Τ. (2016) Η αρχή της σαφήνειας στο πειθαρχικό διοικητικό δίκαιο. Θεωρία & Πράξη 

Διοικητικού Δικαίου.  τ. 7. σελ. 689. 
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 Καίσαρη, Α. (2013) Το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Δημοσίου (μετά τις τροποποιήσεις  των ν. 

4057/12 και 4093/12). Αθήνα : Νομόραμα. σελ. 173.  
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τη διασφάλιση των διωκομένων, ήτοι «δικονομικές» διατυπώσεις και ορολογία, συχνά 

δανειζόμενες από την ποινική διαδικασία, που όμως δεν αφορούν το ουσιαστικό 

περιεχόμενο της πειθαρχικής δραστηριότητας και γ) αμφότερες καταλήγουν στη 

διάγνωση ποινών για την επίτευξη των στόχων τους
63

. 

 

Επιπρόσθετα, στο πειθαρχικό δίκαιο εφαρμόζονται αναλογικά οι παρακάτω αρχές του 

ποινικού δικαίου, οι οποίες προβλέπονται ενδεικτικά στο άρθ. 108 ΥΚ και αφορούν : 

 

i) Στο τεκμήριο αθωότητας του διωκομένου (άρθ. 108 παρ. 2 περ. στ΄ ΥΚ), το οποίο 

κατοχυρώνεται στο άρθ. 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ, κυρωθείσα με το Ν.Δ. 53/1974 και στο 

άρθ. 14 παρ. 2 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα 

(ΔΣΑΠΔ), κυρωθέντος με το Ν. 2462/97 αντίστοιχα. Οι ρητές και υπερνομοθετικές 

διατάξεις που αναγνωρίζουν δικαίωμα στο τεκμήριο της αθωότητας ισχύουν και 

εφαρμόζονται και στο πειθαρχικό δίκαιο, τόσο αναφορικά με την επίδραση της 

δικαστικής διαδικασίας επί της πειθαρχικής, όσο και αυτοτελώς στο πειθαρχικό δίκαιο. 

Η ΕΣΔΑ βρίσκει εφαρμογή κατ’ αρχήν στο ποινικό δίκαιο, με συνέπεια η ύπαρξη 

κατηγορίας για διάπραξη εγκλήματος να αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία του 

τεκμηρίου αθωότητας. Δεν αποκλείεται όμως το πειθαρχικό παράπτωμα να 

χαρακτηρίζεται ως έγκλημα, όταν συγκεντρώνει τα ουσιαστικά αυτού στοιχεία, με 

συνέπεια η ισχύς του τεκμηρίου της αθωότητας στην πειθαρχική δίκη να αναγνωρίζεται 

όλο και περισσότερο από τα εθνικά δικαστήρια και η εφαρμογή του να επιτάσσεται από 

το θετικό δίκαιο
64

. Το τεκμήριο αυτό έχει την  έννοια της μη άμεσης ή έμμεσης 

πρόκρισης ενοχής του κατηγορουμένου και ότι αντικείμενο της αποδεικτικής 

διαδικασίας είναι η «ενοχή και όχι η αθωότητα του κατηγορουμένου»
65

.  

 

ii) Στην αρχή της επιείκειας υπέρ του διωκομένου, στην οποία εντάσσεται και η 

συνταγματική αρχή in dubio reo, που επιτάσσει την έκδοση απόφασης υπέρ του 

κατηγορουμένου, σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς την ενοχή του και ιδίως ως προς 

την έκταση της ενοχής του. Η αρχή in dubio pro reo θα πρέπει υποχρεωτικά να 

                                                           
63

 Ρώτης, Β. (1966) Η κατ΄ επανάληψιν….ό.π. σελ. 23 – 24. 

 
64

 Κάβουρας, Γ. (2003) Το τεκμήριο της αθωότητας. Αθήνα – Κομοτηνή : Αντ. Σάκκουλας. σελ. 111 και 

113 και ομοίως Αλεξιάδης, Σ. (1986) Το τεκμήριο της αθωότητας του κατηγορουμένου (Άρθρο 6 παρ. 2 

ΕυρΣΔΑ). Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου. τ. 1. σελ. 35 - 56  (39). 

 
65

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΟλΑΠ 8/2002 και  ΑΠ  611/2010. 
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λαμβάνεται υπόψη στο πλαίσιο της επιείκειας, διότι διαφορετικά η επιείκεια θα 

παραμείνει χωρίς περιεχόμενο. Η απλή επίκληση αρχής της επιείκειας δεν είναι 

επιτρεπτή και η εφαρμογή της θα πρέπει υποχρεωτικά να αιτιολογείται, με βάση τα 

συγκεντρωθέντα στοιχεία που αφορούν το διωκόμενο υπάλληλο. Η αρχή αυτή συνιστά 

έκφανση του τεκμηρίου αθωότητας και παρότι απαλείφθηκε η αναγραφή της στο νέο 

άρθρο 108 ΥΚ, η εφαρμογή της στην πειθαρχική διαδικασία θεωρούμε ότι είναι 

δεδομένη, λόγω του ενδεικτικού χαρακτήρα αναφοράς των αναλογικά εφαρμοζομένων 

σε αυτή αρχών του ποινικού δικαίου και της θεμελιώδους σημασίας του εν λόγω 

δικαιώματος του διωκομένου
66

.  

 

iii) Στο δικαίωμα σιγής του κατηγορουμένου (άρθ. 108 παρ. 2δ΄ ΥΚ), κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή της διάταξης των άρθ. 273 παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθ. 223 παρ. 4 του 

ΚΠΔ, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του όχι μόνο να παρασιωπήσει την επικίνδυνη 

για αυτόν αλήθεια, αλλά ψευδόμενος να αρνηθεί την αλήθεια περιστατικών που είναι 

δυνατό να τον ενοχοποιήσουν
67

 
68

. Το δικαίωμα σιγής του διωκομένου βασίζεται στο 

άρθ. 6 της ΕΣΔΑ και αποτελεί έκφραση του δικαιώματος του διωκομένου για δίκαιη 

δίκη
69

, ενώ το δικαίωμα της μη αυτοενοχοποίησής του προβλέπεται στο άρθ. 14 παρ. 3 

εδ. ζ΄ του  ΔΣΑΠ, κυρωθέντος με το Ν. 2462/77
70

.   

                                                           
66

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΔΕΚ 0255/83, ΣτΕ 708/99, 990/96 και Καράκωστας, Β. (1998) Επιείκεια και 

αναλογικότητα κατά το σχηματισμό της κρίσης του πειθαρχικού δικαστή. Δίκη. τ. 29. σελ. 882 – 887, 

όπου και σκέψεις για τη σχέση της αρχής της αναλογικότητας και της επιείκειας κατά την επιβολή της 

ποινής, καθώς και υποχρέωσης του πειθαρχικού δικαστή να αιτιολογεί ειδικά και εμπεριστατωμένα την 

απόφασή του.  

 
67

 Κονταξής, Α. (1985) Kommentar Κώδικος Ποινικής Δικονομίας. Αθήναι : Αφοί  Π. Σάκκουλα. σελ. 

826. 

 
68

 Βλ. σχετικά και Παπαγεωργίου – Γονατά, Σ. (1990) Το δικαίωμα μερικής σιωπής του κατηγορουμένου. 

Ποινικά Χρονικά. τ. Μ΄. σελ. (246 – 249), όπου στη σελ. 249 αναφέρεται ότι η μερική σιωπή μόνο τότε 

επιτρέπεται να συνεκτιμηθεί από το δικαστήριο, όταν αναφέρεται σε ένα ενιαίο γεγονός, που επιδέχεται 

από τη φύση του ενιαία αξιολόγηση.  

 
69 Κτιστάκη, Σ. (2004) Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο και ΕΣΔΑ. Αθήνα – Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ. 

49 - 50, 52 και 156 επ., όπου προβλέπεται ότι το δικαίωμα στη δίκαιη δίκη που κατοχυρώνεται από το 

άρθ. 6 της ΕΣΔΑ αφορά στην εγγύηση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και στην 

εγγύηση δικαστικής προστασίας του. Η προηγούμενη νομολογία του ΕΔΔΑ κυριαρχούνταν από την 

άποψη ότι το άρθ. 6 της ΕΣΔΑ αφορούσε υποθέσεις στις οποίες αμφισβητούνταν αστικής φύσης 

δικαιώματα. Με τις αποφάσεις όμως του ΕΔΔΑ της 23-6-1981 Le Compte, Van Leuven & de Meyre, και 

της 27-6-2000, Frydlender, τo δικαστήριο έκρινε ότι οι πειθαρχικές υποθέσεις, υπό προϋποθέσεις, 

δημιουργούν διαφορά αστικής φύσης και καθιέρωσε την εφαρμογή των δικονομικών εγγυήσεων της 

αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας και στις πειθαρχικές υποθέσεις των δημοσίων υπαλλήλων. 

Σχετικά με το ζήτημα αυτό Πετρόγλου, Π. (2007) Παρατηρήσεις στη Σ.Ε. 189/2007 (Ολομ.). 

Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης. τ.1/577. έτος ΜΘ΄. σελ. 227 – 231 (230), περί του δημόσιου 

χαρακτήρα της πειθαρχικής δίκης, με σκοπό την εγγύηση του δικαιώματος του διωκομένου σε δίκαιη 

δίκη και Σταύρος, Σ. (1991) Τα δικαιώματα του διωκομένου στις πειθαρχικές διαδικασίες και το άρθρο 6 
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iv) Στην έμπρακτη μετάνοια, η οποία συνιστά λόγο μείωσης της επιβαλλόμενης ποινής  

και όχι απαλλαγής του διωκομένου, υπό την προϋπόθεση να είναι ειλικρινής και να 

συνέβη προ της αποκάλυψης του παραπτώματος και άσκησης δίωξης κατά του 

υπαλλήλου
71

. 

 

v) Οι ελαφρυντικές περιστάσεις που προβλέπονται στο άρθ. 84 ΠΚ, όπως ο πρότερος 

έντιμος βίος, η καλή υπηρεσιακή διαγωγή, η ειλικρινής μεταμέλεια κ.ά. ισχύουν 

αναλογικά και στο πειθαρχικό δίκαιο και ειδικότερα στην επιμέτρηση της ποινής (άρθ. 

108 παρ. 2 περ. β΄ σε συνδυασμό με άρθ. 111 παρ. 2 ΥΚ). Βασική όμως αρχή κατά τη 

διαδικασία κατάγνωσης της πειθαρχικής ποινής είναι η τήρηση της συνταγματικής 

αρχής της αναλογικότητας (άρθ. 25 παρ. 1 Σ), η οποία απορρέει από την έννοια του 

κράτους δικαίου
72

. Αυτό σημαίνει ότι το είδος, η διάρκεια και το μέγεθος της 

επιβλητέας ποινής πρέπει να τελούν σε σχέση αναλογίας με τη βαρύτητα του 

παραπτώματος, το βαθμό υπαιτιότητας του δράστη καθώς και με τις γενικότερες 

επικρατούσες συνθήκες
73

. Ομοίως, οι επιβαρυντικές περιστάσεις που προβλέπονται στο 

ποινικό δίκαιο, όπως η υποτροπή (άρθ. 88 ΠΚ), η συρροή (άρθ. 94 ΠΚ) και η 

εξακολούθηση (άρθ. 98 ΠΚ), ισχύουν αναλογικά και στο πειθαρχικό δίκαιο. Αντίστοιχα 

στο πειθαρχικό δίκαιο προβλέπεται η κατά συγχώνευση επιβολή μίας ποινής στην 

περίπτωση της συρροής (άρθ. 111 παρ. 1 ΥΚ), ενώ η υποτροπή θεωρείται ιδιαίτερα 

επιβαρυντική περίπτωση επιμέτρησης της ποινής (111 παρ. 2 εδ. β΄ ΥΚ).  

 

                                                                                                                                                                          
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού 

Δικαίου. τ. 2. σελ. 371 - 403 (400), όπου εκτενής ανάλυση για το ζήτημα και  υποβολή πρότασης  για 

υπαγωγή στην αρχή της ΕΣΔΑ και κρίσης από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο των πειθαρχικών 

υποθέσεων στις οποίες ο διωκόμενος απειλείται με σημαντική στέρηση της ελευθερίας ή τερματισμό της 

επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.   

 
70

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΑΠ 570/12, 7/11 και απόφαση ΣτΕ 332/98. 

 
71 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 3386/09, με την οποία κρίθηκε ότι «ο προσφεύγων ομολόγησε τις πράξεις του 

και εξεδήλωσε την μετάνοιά του γι’ αυτές όταν ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα απεκαλύπτοντο, ενώ μόνη η 

επανόρθωση της οικονομικής ζημίας της υπηρεσίας δεν συνιστά έμπρακτη μετάνοια», και αποφάσεις 

ΣτΕ 2320/09, 2354/09, 4841/98 και  απόφαση ΔΕφΑθ 579/09. 

 
72

 Τάχος, Α. (2012) Κριτικές παρατηρήσεις.. ..ό.π. σελ. 1015 – 1016, όπου αναφέρεται ότι  «Κατά την 

αρχή της αναλογικότητας (άρθ. 16 παρ. 4β΄ και 25 παρ. 1 εδ. δ΄ Σ), η οποία αποτελεί συνάρτηση της 

αρχής της αναγκαιότητας, το είδος και η έκταση της κρατικής επέμβασης δικαιολογείται …ως μέσο 

προστασίας του δημοσίου συμφέροντος, μόνο εφόσον τελεί σε σχέση αναλογίας προς τούτο».  

 
73

 Βλ. σχετ. αποφάσεις   ΣτΕ 597/12,  3971/10, 117/10, 2163/04, 311/03 και  απόφαση ΔΕφΑθ 585/10. 
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Η αναλογική εφαρμογή των αρχών του ποινικού δικαίου στο πειθαρχικό δίκαιο σκοπό 

έχει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του διωκομένου και τη διευκόλυνση της 

υπερασπιστικής του θέσης.    

 

Από τη συνδυαστική ανάλυση των ανωτέρω αναφερομένων προκύπτει ότι παρόλο που 

η πειθαρχική και η ποινική δίκη είναι μεν αυτοτελείς και ανεξάρτητες μεταξύ τους 

διαδικασίες, ο επηρεασμός της πρώτης από τη δεύτερη είναι δεδομένος και 

καθοριστικός. Για το λόγο αυτό τόσο ο πειθαρχικός όσο και ποινικός δικαστής, θα 

πρέπει, σεβόμενοι τις εκατέρωθεν ιδιαιτερότητες των δύο αυτών δικαίων, να 

επιδεικνύουν ευσυνείδητη και αμερόληπτη κρίση κατά την απονομή της δικαιοσύνης, 

με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την τήρηση της εσωτερικής 

ευταξίας των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και γενικότερα την προστασία της κοινωνικής 

ζωής
74

.  

 

1.4  Ιστορική εξέλιξη της πειθαρχικής νομοθεσίας. 

 

Ο  ιστορικός νομοθέτης του ελληνικού κράτους εισάγει για πρώτη φορά βασικές 

ρυθμίσεις πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων με το Ν. ΑΡלΓ’ «περί 

προσόντων και πειθαρχικής τιμωρίας των δημοσίων λειτουργών». Κατόπιν της 

σύντομης διάρκειας ισχύος του νομοθετήματος αυτού, ακολούθησαν επιμέρους, 

ανομοιόμορφες, ανά υπουργείο σχετικές διατάξεις. Το πρώτο, συστηματικό 

νομοθέτημα, ως προς την ύλη και την πληρότητα του πειθαρχικού δικαίου απετέλεσε ο 

Α.Ν. 1368/1949 «Περί κώδικος  καταστάσεως δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων». Ο 

αναγκαστικός αυτός νόμος όμως κρίθηκε αντισυνταγματικός από το ΣτΕ, λόγω μη 

ύπαρξης εξαιρετικής ανάγκης για την έκδοσή του, ενώ κατόπιν επιμέρους επεξεργασίας 

των διατάξεών του, εκδόθηκε τελικά ο Ν. 1811/1951. Ο νόμος αυτός, μετά την 

τροποποίησή του με το Β.Δ. 23/31-12-1955, επεκτάθηκε και στους υπαλλήλους των 

ΝΠΔΔ και οι διατάξεις του απηχούν τους βασικούς πειθαρχικούς κανόνες που ισχύουν 

έως σήμερα. Είναι σημαντικό όμως να σημειωθεί ότι ήδη, προ της ισχύος του Ν. 

1811/1951, η νομολογία είχε ήδη διαπλάσει βασικές αρχές που διέπουν το κυρωτικό 

αυτό δίκαιο, όπως ενδεικτικά, η  υποχρέωση κλήσης σε απολογία του διωκομένου, η 

                                                           
74

 Γιαρένη, Ι. (2006) Η σχέση ποινικής και πειθαρχικής δίκης. Η σχέση ποινικού και πειθαρχικού αδίκου 

και γενικότερα η σχέση Ποινικού και Διοικητικού Δικαίου. Νομικό Βήμα. τ. 54. σελ. 772 – 782 (782). 
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μυστικότητα των συνεδριάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, η ειδική και επαρκής 

αιτιολόγηση της πειθαρχικής απόφασης, η αρχή non bis in idem κ.ά 

 

Οι πειθαρχικές διατάξεις του  Ν. 1811/1951 αντικαταστάθηκαν στη συνέχεια με το Ν.Δ. 

750/70 «περί πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων του δημοσίου και των νπδδ», το 

οποίο αργότερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 1112/1972, ενώ 

ακολούθησε η κωδικοποίηση των νέων αυτών διατάξεων με το Β.Δ. 285/1972. Με το 

Ν. 417/1976 επακολούθησε νέα κατάργηση του ανωτέρω β.δ/τος και επαναφορά 

ορισμένων διατάξεων του Ν. 1811/1951, με συνέπεια να καθίσταται προφανές ότι οι 

συνεχείς και αλλεπάλληλες ως ανωτέρω τροποποιήσεις και αλλαγές της πειθαρχικής 

ύλης να επιφέρουν σύγχυση, αβεβαιότητα και ανασφάλεια ως προς την εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων και να διαταράξουν την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της 

διοίκησης. Παράλληλα όμως, προκλήθηκαν πλείστα προβλήματα και στη δικαστηριακή 

πρακτική, όπως η δημιουργία αστάθειας και εύλογης αμφιβολίας στην επίλυση των 

ανακυπτουσών πειθαρχικών διαφορών, τις οποίες είναι επιφορτισμένη να επιλύει. 

 

Στη θεραπεία των σημαντικών αυτών προβλημάτων στο χώρο της διοίκησης 

γενικότερα, στόχευσε η έκδοση του Π.Δ. 611/1977 «Υπαλληλικός Κώδιξ», με το οποίο 

κωδικοποιήθηκαν διατάξεις του Ν. 1811/1951 και του προϊσχύσαντος Π.Δ. 760/76 

«Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων του πειθαρχικού δικαίου των 

υπαλλήλων και των νπδδ». Τελικά όμως και ο νέος αυτός κώδικας δεν διέφυγε λαθών, 

ιδίως σε ότι αφορούσε στο γεγονός ότι παρέλειψε να συμπεριλάβει ή να διορθώσει 

διατάξεις, το νόημα των οποίων η νομολογία είχε επισημάνει ή ερμηνεύσει αυθεντικά, 

κατά το πέρασμα των προηγούμενων δεκαετιών. Επιπλέον, ετίθετο επιτακτικά η 

ανάγκη να προσαρμοσθούν οι διατάξεις του κώδικα των υπαλλήλων στις νέες 

απαιτήσεις της κοινωνίας, λόγω και των έντονων πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων 

της περιόδου εκείνης. 

 

Ο ψηφισθείς Ν. 2683/99 (ΦΕΚ 19/Α//9-2-1999) «Περί κυρώσεως κώδικα καταστάσεως 

δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων νπδδ», περιέλαβε  στο Ε’ μέρος τα 

άρθρα 106 έως 147, τα οποία με ενιαίο και συστηματικό τρόπο διέλαβαν τη βασική ύλη 

του πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων. Οι διατάξεις του αποτελούν 

μεταφορά στην ουσία των ρυθμίσεων του Π.Δ. 611/1977, εμπλουτισμένες όμως και από 

τη νομολογία των δικαστηρίων, ειδικά σε ότι αφορά στη σύντμηση των σταδίων της 
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πειθαρχικής διαδικασίας καθώς και απλούστευσης και επιτάχυνσης της απονομής της. 

Ενδεικτικά αναφέρεται η νομοθετική πρόβλεψη περί μη ύπαρξης υποχρέωσης για 

διεξαγωγή ανακρίσεως εφόσον ο υπάλληλος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, εάν 

προηγήθηκε ανάκριση ή προανάκριση της ποινικής διαδικασίας, όταν ο ίδιος ομολογεί 

την πράξη του κ.ά.  

Ο νεώτερος και μέχρι σήμερα ισχύον υπαλληλικός κώδικας ψηφίσθηκε με το Ν. 

3528/07 (ΦΕΚ 26/Α/9-2-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 

Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» και αναφορικά με τις 

διατάξεις του πειθαρχικό δικαίου που περιλαμβάνει, διαπιστώνεται ότι δεν εμφανίζει 

ουσιώδεις αλλαγές ή καινοτομίες. Στις πλείστες των διατάξεων επαναλαμβάνονται οι 

ρυθμίσεις του προηγούμενου υπαλληλικού κώδικα, ήτοι του Ν. 2683/99 και οι επ’ 

αυτού τροποποιήσεις, κυρίως λόγω του μικρού χρονικού διαστήματος που μεσολάβησε 

μεταξύ της κατάρτισης των δύο υπαλληλικών νόμων.    

Κατωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις σημαντικότερες αλλαγές που 

επέφερε ο παρών κώδικας, όπως :  η καθιέρωση ως ειδικού παραπτώματος της άρνησης 

σύμπραξης ή παροχής στοιχείων και συνεργασίας κατά τη διεξαγωγή έρευνας, 

επιθεώρησης ή ελέγχου από το Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ιδιαίτερα 

από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου (άρθ. 107 παρ. 1 περ. κγ’), 

ο ορισμός του Διοικητικού Εφετείου και του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης ως 

πειθαρχικών οργάνων (άρθ. 117), ο ορισμός της αρμοδιότητας των πειθαρχικών 

προϊσταμένων και του πειθαρχικού συμβουλίου σε συνάρτηση με την υπηρεσία του 

υπαλλήλου κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος (άρθ. 118), η αποσαφήνιση του 

χρόνου ολοκλήρωσης της πειθαρχικής διαδικασίας (άρθ. 122), η εξαίρεση από τη 

διενέργεια ανακρίσεως όσων έχουν ασκήσει τη δίωξη του υπαλλήλου (άρθ. 127 παρ. 

3γ΄), η καθιέρωση της αυτοδίκαιης άρσης της δυνητικής αργίας, μετά την παρέλευση 

διετίας από την επιβολή της  (άρθ. 104 παρ. 4)  κ.ά 
75

. 

 

1.5  Οι βασικές μεταβολές του Ν. 3528/07  
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 Ναυπλιώτης, Γ. (2003) Πειθαρχικό ………ό.π. σελ. 56  - 63, όπου αναλυτική αναφορά στην ιστορική 

εξέλιξη του πειθαρχικού δικαίου. 
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Ο Ν. 4057/12 (ΦΕΚ 54/Α/14-3-2012) επέφερε σημαντικές και ουσιώδεις αλλαγές στο 

πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων και με το άρθρο δεύτερο αυτού προέβη στην 

αντικατάσταση του συνολικού μέρους Ε’, που περιλαμβάνει τα άρθ. 106 – 146 Β του Ν. 

3528/07. Τόσο στην αιτιολογική έκθεση του νόμου
76

, όσο και στην υπ’ αριθ. 

ΔΙΔΑ/Φ58/341/οικ.10874/3-5-2012 εκδοθείσα σχετική υπουργική εγκύκλιο για την 

εφαρμογή του, επισημαίνεται ότι με τις νέες ρυθμίσεις επέρχεται ριζική αναμόρφωση 

των κανόνων πειθαρχικού δικαίου του κώδικα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν 

χρονίζουσες δυσλειτουργίες και παθογένειες στην απόδοση της πειθαρχικής 

δικαιοσύνης. Οι σημαντικότερες εξ αυτών αφορούσαν στο παρατηρούμενο φαινόμενο 

της ατιμωρησίας των υπαλλήλων ή στην αναντιστοιχία της επιβλητέας σε αυτούς 

ποινής και βαρύτητας του διαπραχθέντος παραπτώματος. Υποστηρίχθηκε όμως, ότι δεν 

επρόκειτο κατ’ ουσίαν για συνολική υποκατάσταση του πειθαρχικού δικαίου του Ν. 

3528/07, αλλά απλώς για μία εκτεταμένη τροποποίησή του
77

. 

 

Ο Ν. 4057/12 αποτέλεσε την πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία για ενιαία πειθαρχική 

αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, όλων 

δηλαδή των υπαλλήλων που υπάγονται  στους νόμους 3528/2007, 3584/2007 και στο 

ΠΔ 410/1988
78. 

 

Συνεπώς σήμερα, στο πεδίο εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου του Ν. 3528/07 

υπάγονται οι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, οι πολιτικοί υπάλληλοι των στρατιωτικών 

υπηρεσιών και των σωμάτων Ασφαλείας, οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ, οι υπάλληλοι των ΟΤΑ 

α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ που υπηρετούν 

στους ανωτέρω φορείς
79

. 
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 Βουλή των Ελλήνων. (2012) Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων 
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η
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 Μαθιουδάκης, Ι. (2013) Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων (ν. 4057/2012). Κριτική 

επισκόπηση. Διοικητική Δίκη. τ. 25. σελ. 1164 – 1178 (1165). 

 
78 Πανταζής, Ν. (2016) Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων και οι συνέπειες της πειθαρχικής 

παραπομπής. Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου. τ. 8 – 9. σελ. 884. 
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Δύο είναι οι σημαντικότερες καινοτομίες που εισάγονται με το νέο νόμο
80

. Πρώτον, ο 

νομοθέτης αυστηροποίησε το πειθαρχικό δίκαιο δια της θέσπισης νέων παραπτωμάτων 

(άρθ. 107). Στα πλαίσια αυτά, ο νομοθέτης, προβαίνει επιπλέον στην πρόβλεψη 

βαρύτερης κλιμάκωσης των ποινών και επιβολής κατώτερης ποινής για τα σοβαρότερα 

παραπτώματα (άρθ. 109), στην εισαγωγή ρύθμισης για την παράλληλη επιβολή 

διοικητικής χρηματικής κύρωσης, καθώς και στην αύξηση του χρόνου παραγραφής 

τους (άρθ. 112). Παράλληλα όμως, οι διατάξεις του νέου νόμου διαπνέονται από την 

προσπάθεια επιτάχυνσης της πειθαρχικής διαδικασίας, με τη θέσπιση προθεσμιών για 

την ολοκλήρωσή της είτε ενώπιον μονομελούς οργάνου είτε ενώπιον του συμβουλίου 

(άρθ. 122), ενώ ταυτόχρονα, η παράλειψη άσκησης πειθαρχικής δίωξης αναγορεύεται 

σε αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα.  

 

Δεύτερη σημαντική τομή που επιφέρει ο Ν 4057/2012 είναι η αλλαγή στη σύσταση και 

συγκρότηση των πειθαρχικών συμβουλίων. Κατ’ αρχήν προβλέπεται η σύσταση 

πρωτοβάθμιων πειθαρχικών συμβουλίων, τα οποία έχουν ως αποκλειστική αρμοδιότητα 

την εξέταση των πειθαρχικών υποθέσεων. Παράλληλα, στη νέα συγκρότησή τους, 

σύμφωνα με τα νέα άρθρα 146Α και 146Β του νόμου, αποκλείσθηκε η συμμετοχή 

αιρετών υπαλλήλων, ενώ στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια προβλέφθηκε και η 

συμμετοχή δικαστικού λειτουργού, με στόχο την ενίσχυση της λειτουργίας τους με 

μεγαλύτερη αμεροληψία και παραγωγή ποιοτικότερου έργου, επιπρόσθετα δε την 

ταχύτερη και αποδοτικότερη εξέταση των σχετικών υποθέσεων.  

 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του Ν. 4057/12, εισήχθη ο Ν. 4093/12, 

οι διατάξεις του οποίου τροποποίησαν το θεσμό της αυτοδίκαιης αργίας (103ΥΚ), η 

οποία αποτελεί διοικητική κύρωση και όχι πειθαρχική ποινή, συνδέεται όμως στενά με 

τη πειθαρχική διαδικασία. Κύριος στόχος της τροποποίησης αποτέλεσε η άμεση και 

έγκαιρη απομάκρυνση όσων διώκονται ή κατηγορούνται για σοβαρά πειθαρχικά 

                                                                                                                                                                          
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» και Ν.1566/1985 (ΦΕΚ167/Α/30-9-1985) «Δομή 

και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», αντίστοιχα. 
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 Παυλίδου, Ε. (2012) Σημαντικές τομές του Ν 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών 

Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου». (ΦΕΚ Α΄ 

54/14.3.2012). Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου. τ. 4 – 5. σελ. 423. 
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παραπτώματα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόμου
81

. Για το λόγο 

αυτό διευρύνθηκε η έκταση εφαρμογής του άρθ. 103 ΥΚ και προβλέφθηκε η λήψη του 

διοικητικού αυτού μέτρου με μόνη την προϋπόθεση την άσκηση πειθαρχικής δίωξης 

και παραπομπής του υπαλλήλου για τα παραπτώματα της παρ. 1, περ. ε’ της 

υποπαραγράφου Ζ3 του νόμου, δίχως να έχει προηγηθεί η πειθαρχική καταδίκη του, 

όπως προέβλεπαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Εκτός από την προαναφερόμενη 

τροποποίηση, ο νομοθέτης προέβη και στην ψήφιση των Ν. 4111/2013, 4203/2013, 

4210/2013, 4305/2014 και 4310/2014, δια των οποίων εισήχθησαν νέες επιμέρους 

τροποποιήσεις του πειθαρχικού δικαίου των υπαλλήλων.  

 

Νέα όμως σοβαρή μεταβολή επήλθε στο πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων, με τις 

διατάξεις του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α/11-05-2015), πρωτεύων σκοπός του οποίου 

ήταν η αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας του υπαλλήλου, το οποίο είχε πληγεί 

με τις προηγούμενες διατάξεις περί αυτοδίκαιης αργίας. Με τις διατάξεις του άρθ. 3 

παρ. 2 του νόμου αυτού προβλέφθηκε ότι ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία 

μόνον εάν στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ή του επιβλήθηκε η ποινή της 

οριστικής παύσης, πλην μίας αναφερόμενης εξαίρεσης. Πράγματι, οι καταργηθείσες 

διατάξεις του Ν. 4093/12 επικρίθηκαν έντονα για τη συνταγματικότητά τους και την 

παραβίαση του κανόνα της μονιμότητας των υπαλλήλων, κατέληξαν δε από εξαίρεση, 

να συνιστούν τον κανόνα, στερώντας τις δημόσιες υπηρεσίες από έμπειρο προσωπικό 

και προκαλώντας πολλαπλάσια ζημία στο Δημόσιο.
82

  Αντίστοιχα, περιορίστηκαν οι 

λόγοι θέσης υπαλλήλου σε δυνητική αργία, αναπροσαρμόσθηκε το ποσοστό των 

αποδοχών που περικόπτεται και προβλέφθηκαν μεταβατικές ρυθμίσεις για όσους έχουν 

τεθεί σε αργία, σύμφωνα με τις καταργηθείσες διατάξεις. Με το άρθ. 6 του νόμου 

καταργήθηκαν ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα, ενώ με τη διάταξη του άρθ. 4 

συνδέθηκε η ποινή της οριστικής παύσης μόνο με συγκεκριμένα πειθαρχικά 

παραπτώματα. 
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Με τις διατάξεις του άρθ. 5 του παρόντος νόμου όμως, καταργείται το προηγούμενο 

καθεστώς της απαγόρευσης συμμετοχής των αιρετών υπαλλήλων στα συλλογικά 

πειθαρχικά όργανα και  πλέον προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων της ΑΔΕΔΥ και 

της ΠΟΕ – ΟΤΑ, τόσο στο δευτεροβάθμια όσο και στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά 

συμβούλια (άρθ. 146Α  και 146Β ΥΚ). Είναι όμως πιθανό, η πρόβλεψη συμμετοχής 

συνδικαλιστών στα πειθαρχικά συμβούλια να εγείρει αντιρρήσεις, ιδίως ως προς τη 

συρρίκνωση των εγγυήσεων περί αντικειμενικότητας και αμεροληψίας των 

πειθαρχικών αυτών οργάνων και ορθής και δίκαιης απονομής της πειθαρχικής 

δικαιοσύνης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  :  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

2.1  Η έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος και η εφαρμογή αρχών και 

κανόνων του ποινικού δικαίου  

 

Στο ισχύον άρθ. 106 ΥΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4057/12, δεν 

παρέχεται ο ορισμός του πειθαρχικού παραπτώματος. Από τη διάταξη αυτή όμως, σε 

συνδυασμό με τη διάταξη του άρθ. 108 ΥΚ, περί αναλογικής εφαρμογής αρχών και  

κανόνων του ποινικού δικαίου στην πειθαρχική διαδικασία, προσδιορίζονται τα κύρια 

στοιχεία που συγκροτούν την έννοιά του, τα οποία είναι : α) η ύπαρξη πράξης ή 

παράλειψης του υπαλλήλου, β) η υπαιτιότητά του και γ) η δυνατότητα καταλογισμού 

της πράξης ή παράλειψης στον υπάλληλο. Κατ’ αναλογία με τους κανόνες του ποινικού 

δικαίου, ως αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος νοείται το γεγονός 

της καθαυτό τέλεσης του πειθαρχικού παραπτώματος από τον υπάλληλο, ενώ στην 

υποκειμενική διάσταση περιλαμβάνεται η υπαιτιότητά του, η ύπαρξη δηλαδή δόλου ή 

αμέλειας καθώς και η ικανότητά του προς καταλογισμό. Τα ανωτέρω στοιχεία 

αναλύονται περαιτέρω, ως εξής : 

 

 Α) Το πειθαρχικό παράπτωμα προϋποθέτει πράξη, δηλαδή συμπεριφορά του 

υπαλλήλου η οποία λαμβάνει χώρα στον εξωτερικό κόσμο και γίνεται αντιληπτή με τις 

αισθήσεις και όχι σκέψεις, φρονήματα και απόψεις του, διαφορετικά δε με παράλειψη, 

δηλαδή μη τέλεση συγκεκριμένης οφειλόμενης ενέργειας,  σχετιζόμενο ειδικότερα με : 

1) Την εσωτερική ή εξωτερική λειτουργία της υπηρεσίας, όπως η τήρηση του ωραρίου  

ή η συναλλαγή με τους πολίτες αντίστοιχα ή 2) την τέλεση ποινικού αδικήματος 

σχετιζομένου ή μη με την υπηρεσία ή 3) τη συμπεριφορά του υπαλλήλου εντός ή εκτός 

της υπηρεσίας
83

.  Η πράξη του πειθαρχικού παραπτώματος πρέπει να έχει τελεσθεί από 

πρόσωπο που κατέχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, ήτοι κατόπιν του 

διορισμού του. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό συνιστά η διάταξη του άρθ. 110 παρ. 5 ΥΚ, 

περί πειθαρχικής τιμωρίας του υπαλλήλου για πράξεις που τέλεσε στη διάρκεια 
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προγενέστερης υπηρεσίας του σε δημόσια υπηρεσία, ΟΤΑ ή άλλο νπδδ, εφόσον δεν 

παρήλθε ο χρόνος της παραγραφής τους. Επιπλέον, η νομολογία έχει δεχθεί ότι «ο 

υπάλληλος ελέγχεται πειθαρχικά και για πράξεις προ του διορισμού του, εφόσον με τις 

πράξεις αυτές προκλήθηκε δόλια ή υποβοηθήθηκε η παρανομία της πράξεως του 

διορισμού», όπως προκύπτει από την απόφαση ΣτΕ 2166/11
84

. 

 

Β) Με τον όρο υπαιτιότητα νοείται ο αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της βούλησης του 

υπαλλήλου προς την χαρακτηριζόμενη ως πειθαρχικό παράπτωμα συμπεριφορά και 

περιλαμβάνει το στοιχείο τόσο του δόλου όσο και της αμέλειας
85

. Δόλος δε, κατά το 

ποινικό δίκαιο (άρθ. 27 ΠΚ), υφίσταται όταν συντρέχει τόσο η γνώση όσο και η 

βούληση του δράστη για την πραγμάτωση των στοιχείων της αντικειμενικής 

υποστάσεως του αδικήματος και διακρίνεται σε άμεσο δόλο και ενδεχόμενο δόλο
86

 
87

. 

Στον ενδεχόμενο δόλο ο δράστης δεν επιδιώκει την επέλευση του αποτελέσματος, την 

προβλέπει όμως ως ενδεχόμενη συνέπεια και την αποδέχεται, ενώ στον άμεσο δόλο η 

βούληση του δράστη κατευθύνεται ευθέως στην πραγμάτωση του εγκληματικού 

αποτελέσματος.  

 

Ως αμέλεια (άρθ. 28 ΠΚ) ορίζεται η έλλειψη προσήκουσας επιμέλειας και προσοχής, 

την οποία οφείλει να καταβάλλει ο μέσος συνετός άνθρωπος, και διακρίνεται στις 

πράξεις που ο δράστης είτε δεν πρόβλεψε το άδικο αποτέλεσμά τους (ασυνείδητη 

αμέλεια) είτε το πρόβλεψε, αλλά δεν πίστεψε ότι θα επέλθει (ενσυνείδητη αμέλεια)
88

.  

 

Οι ανωτέρω κανόνες του ποινικού δικαίου αναφορικά με την έννοια και τα στοιχεία της 

υπαιτιότητας, τυγχάνουν αναλογικής εφαρμογής στον προσδιορισμό των στοιχείων, 

των όρων και της έκτασης εφαρμογής της έννοιας του πειθαρχικού παραπτώματος, ως 
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προελέχθη. Σε περίπτωση μη ύπαρξης του στοιχείου της υπαιτιότητας (δόλος ή 

αμέλεια), η πράξη του υπαλλήλου δε μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πειθαρχικό 

παράπτωμα, μπορεί όμως να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή του εξέλιξη ή και να 

οδηγήσει στη λύση της υπαλληλικής σχέσης, εφόσον κριθεί ότι η πράξη ή η παράλειψη 

αυτή οφείλεται σε ανυπαίτια ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητά του
89

. Σημειώνεται επίσης 

ότι η  προκύπτουσα ευθύνη του υπαλλήλου από την τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος 

είναι πάντοτε ατομική, ανεξάρτητα εάν η ευθύνη αυτή βαρύνει και άλλους υπαλλήλους 

και απορρέει από την αρχή του πειθαρχικού δικαίου ότι ο υπάλληλος είναι προσωπικά 

υπεύθυνος για τις υπηρεσιακές του ενέργειες
90

. 

 

Περαιτέρω σημειώνεται ότι αναλογικά με τους κανόνες του ποινικού δικαίου, ως λόγοι    

αποκλεισμού πειθαρχικής ευθύνης του υπαλλήλου, αποτελούν οι λόγοι αποκλεισμού 

του αδίκου της πράξης, όπως η προσταγή (άρθ. 21 ΠΚ), η άμυνα (άρθ. 22 ΠΚ) και η 

κατάσταση ανάγκης (άρθ. 25 ΠΚ) .    

 

Γ) Καταλογισμός είναι η κρίση ότι η πράξη ή παράλειψη που συνιστά πειθαρχικό 

παράπτωμα μπορεί να αποδοθεί στον υπάλληλο που την τέλεσε, εξαρτάται δε από την 

ικανότητα του υπαλλήλου να αντιληφθεί την παραβατικότητα της συμπεριφοράς του 

και στη συνέχεια στη δυνατότητά του να πράξει διαφορετικά. Λόγους που αποκλείουν  

ή μειώνουν τον καταλογισμό, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των κανόνων ποινικού δικαίου, 

συνιστούν : 

 

1) Η πραγματική πλάνη (άρθ. 30 ΠΚ), την άγνοια δηλαδή του δράστη ως προς τα 

περιστατικά εκείνα που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού 

παραπτώματος. Αν όμως η άγνοια των περιστατικών αυτών οφείλεται σε αμέλεια, τότε 

η πράξη τιμωρείται ως εξ αμελείας τελεσθείσα. Η πραγματική πλάνη είναι πάντοτε 

συγγνωστή και αίρει το δόλο
91

.       

 

2) Η νομική πλάνη (άρθ. 31 παρ. 2 ΠΚ) αποκλείει τον καταλογισμό σε περίπτωση που 

ο δράστης αγνοεί το αξιόποινο της πράξης του και η πράξη του αυτή είναι συγγνωστή, 
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δηλαδή ο υπάλληλος, παρά το γεγονός ότι επέδειξε κάθε επιμέλεια, δε μπορούσε να 

αντιληφθεί την παραβατικότητα της πράξης του
92

. 

 

3) Ικανότητα προς καταλογισμό δεν υπάρχει όταν ο υπάλληλος, λόγω νοσηρής 

διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών ή διατάραξης της συνείδησης, δεν είχε 

την ικανότητα να αντιληφθεί την παραβατική φύση της συμπεριφοράς του ή να 

ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για την παράβαση αυτή (άρθ. 34 ΠΚ). Στην 

κατηγορία διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών καταλέγονται η διανοητική ή 

ψυχική διαταραχή ή νόσος, ενώ στη διατάραξη της συνειδήσεως περιλαμβάνονται 

ψυχικές διαταραχές, οι οποίες δεν οφείλονται σε παθολογικές καταστάσεις του 

εγκεφάλου, όπως η ανυπαίτια κατάσταση μέθης, η μέθη του ύπνου, η ανυπαίτια 

παραφορά (φόβος, οργή , λύπη,  υπέρμετρη θλίψη κ.ά)93. 

 

2.2  Τα πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων 

 

Στις διατάξεις του νέου άρθ. 107 ΥΚ, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4057/12, ο 

νομοθέτης απέκλινε από την ενδεικτική αναφορά των πειθαρχικών παραπτωμάτων των 

υπαλλήλων και επεδίωξε το σαφή και αποκλειστικό προσδιορισμό τους, απαλείφοντας 

τη λέξη «ιδίως» από την καταγραφή αυτών. Βασικός στόχος ήταν να γνωρίζει εκ των 

προτέρων ο δημόσιος υπάλληλος, το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλει να διαμορφώνει 

την εν γένει συμπεριφορά του, τόσο εντός όσο και εκτός υπηρεσίας, έτσι ώστε να 

αποφεύγει πράξεις ή παραλείψεις που είναι πειθαρχικά αποδοκιμαστέες. Για το σκοπό 

αυτό περιελήφθησαν στη διάταξη του άρθ. 107 ΥΚ τα παρακάτω τριάντα τρία (33) 

πειθαρχικά παραπτώματα των υπαλλήλων : 

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

αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία, β) κάθε παράβαση υπαλληλικού 

καθήκοντος, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε, γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό 

Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, δ) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή 
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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 Οδηγία 2006/54/ΕΚ, 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 ΥΚ, 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 ιδίου ή τρίτων προσώπων, ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης 

για ιατρική εξέταση, ιστ) η άμεση ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασία 

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

αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, ιζ) η κακόβουλη άσκηση 

κριτικής των πράξεων της προϊσταμένης αρχής που γίνεται δημοσίως, γραπτώς ή 

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

χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, ιη) η άρνηση σύμπραξης, συνεργασίας, 

χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου 

από Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και 

τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, 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 
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αυτών, κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνομη χρήση 

πράγματος το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα 

δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 

παραγράφου 2 του άρθρου 110 του παρόντος, κε) η άσκηση εργασίας ή έργου με 

αμοιβή χωρίς προηγούμενη άδεια της υπηρεσίας, κστ) η απλή απείθεια, κζ) η μη 

τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει 

την τήρησή του, κη) η αμέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, κθ) 

η άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) και η μη 

εφαρμογή των διατάξεων περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της 

γραφειοκρατίας, λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 

2 του άρθρου 130 του ΥΚ, λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα που προβλέπεται στο 

τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 144 του ΥΚ, λβ) το ειδικό πειθαρχικό 

παράπτωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου του ΥΚ, λγ) η 

κατάθεση, η χρήση, η συμπερίληψη και η διατήρηση στον ατομικό υπηρεσιακό φάκελο 

υπαλλήλου, πλαστού, νοθευμένου ή παραποιημένου πιστοποιητικού ή τίτλου ή 

βεβαιώσεως. 

 

Κατωτέρω περιλαμβάνεται ανάλυση ορισμένων εκ των σοβαροτέρων πειθαρχικών 

παραπτωμάτων, ως ακολούθως : 

Α. Ο προλεχθείς στόχος του νομοθέτη, περί σαφούς καθορισμού των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων, δεν επετεύχθη διότι η παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος, η 

οποία συνιστούσε την έννοια του πειθαρχικού παραπτώματος κατά το καταργηθέν 

άρθρο 106, περιελήφθη στη νέα διάταξη ως αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα (άρθ. 

107 παρ. 1β΄ ΥΚ). Απόρροια της ρύθμισης αυτής είναι ότι το υπαλληλικό καθήκον 

εξακολουθεί να καθορίζεται από αόριστες νομικά έννοιες, που δεν προσδιορίζουν το 

εύρος των πιθανών παραβατικών πράξεων ή παραλείψεων των υπαλλήλων και δεν 

καθορίζουν ειδικά και συγκεκριμένα το πλαίσιο εντός του οποίου οφείλουν να 

κινούνται. 

Ειδικότερα, στην έννοια του υπαλληλικού καθήκοντος περιλαμβάνεται η υποχρέωση 

υπακοής των υπαλλήλων στις εντολές, οδηγίες και εγκυκλίους των προϊσταμένων, οι 

οποίες πρέπει να βρίσκονται εντός των πλαισίων νομιμότητας, των ορίων αυτής 

προσδιοριζομένων σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από τη διάταξη του άρθ. 25 

ΥΚ. Επιπλέον, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον 

γίνουν αποδεκτές από τον Υπουργό, δεσμεύουν τη Διοίκηση να ενεργήσει σύμφωνα με 
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το περιεχόμενό τους
94

. Περαιτέρω, το υπαλληλικό καθήκον προσδιορίζεται από την 

τήρηση των ειδικών υποχρεώσεων και απαγορεύσεων των υπαλλήλων, προβλεπόμενες 

από τις διατάξεις του ΥΚ, η παράβαση των οποίων συνιστά διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος (παράβαση υποχρέωσης αμεροληψίας, υποχρέωσης εχεμύθειας κ.α). 

Υπαίτια μη συμμόρφωση των υπαλλήλων προς τα ανωτέρω αναφερθέντα, καθώς και 

εκδήλωση αντίστοιχης υπαίτιας συμπεριφοράς τους που αντιβαίνει στους κανόνες της 

νομιμότητας και της έννομης τάξης (Σύνταγμα, νόμοι, κανονιστικές διατάξεις), θίγει δε 

το κύρος, την υπηρεσιακή τάξη και τα συμφέροντα της υπηρεσίας, συνιστούν το 

παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος
95

.  

Νομολογιακά έχει κριθεί ότι παράβαση καθήκοντος συνιστούν α) η άρνηση διόρθωσης 

σχεδίου εγγράφου με τις υποδείξεις που προέβη επ’ αυτού ο Προϊστάμενος (ΔΕφΑθ 

1383/10), η υποβολή αιτήσεως υπαλλήλου προς όργανα της υπηρεσίας του, με ύφος 

εριστικό και χρήση απρεπών εκφράσεων που συνιστούν έλλειψη σεβασμού (ΔΕφΑθ 

1384/10), η παράλειψη ελέγχου των προϊσταμένης ΔΟΥ των τιθεμένων από το νόμο 

όρων και προϋποθέσεων για την μεταβίβαση οχήματος (ΔΕφΑθ 851/2010), η επιβολή 

από προϊστάμενο πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο, χωρίς την προηγούμενη κλήση του 

σε απολογία (ΣτΕ 437/87), η χορήγηση σε ασθενείς από υπάλληλο νοσοκομείου, 

φαρμάκων μη εγκεκριμένων από τον ΕΟΦ (ΣτΕ 3481/14). Αντίθετα κρίθηκε ότι δε 

συνιστά παράβαση καθήκοντος η διενέργεια μικρής σημασίας λαθών, συνδεόμενα με 

συγγνωστή αμέλεια (ΣτΕ 4578/86) καθώς και η άρνηση απόδοσης στην υπηρεσία 

πρόσθετων αποδοχών λόγω εύλογης αμφισβήτησης ως προς τη νομιμότητά τους (ΣτΕ 

1363/88). 

Β. Σοβαρό όμως πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά και η παράβαση καθήκοντος κατά τον 

Ποινικό Κώδικα ή άλλους ποινικούς νόμους (άρθ. 107 παρ. 1γ΄). Το παράπτωμα αυτό 

προϋποθέτει κατ΄ αρχήν διάπραξη ποινικού αδικήματος από τον υπάλληλο, σύμφωνα  

                                                           

94
 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 4204/01, στην οποία ορίζεται ότι «..μη συμμορφωθείσα προς τους 

ανωτέρω ορισμούς της προαναφερθείσης εγκυκλίου, επί τη βάσει της οποίας υπεχρεούτο στη διενέργεια 

του εν λόγω ελέγχου..», 3185/87 και απόφαση ΑΠ 1234/98, με την οποία κρίθηκε ότι «δεν πρέπει να 

γίνει κατηγορία για παράβαση καθήκοντος κατά των κατηγορουμένων….,, καθώς η ως άνω απόφαση 

ελήφθη … προς συμμόρφωση σε σχετική Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., η οποία ήταν υποχρεωτική για τους 

κατηγορουμένους, δεδομένου ότι η τελευταία είχε γίνει δεκτή από τον Υπουργό.». 
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με τα οριζόμενα από τη διάταξη του άρθ. 259 ΠΚ
96

, παράλληλα δε διάπραξη 

οιουδήποτε αδικήματος προβλεπόμενου από τον Ποινικό Κώδικα, συναφούς με την 

εκπλήρωση των υπαλληλικών του καθηκόντων
97

. Ειδικά ποινικά αδικήματα των 

υπαλλήλων περιλαμβάνονται στα άρθ. 235 – 263Β του Ποινικού Κώδικα, στο ειδικό 

κεφάλαιο με τίτλο «Εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία».  

Τα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του παραπτώματος αυτού είναι : α) η κτήση 

της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας του διωκομένου, ως υποκειμένου της παράνομης 

πράξης β) η παράβαση όχι όλων των υπαλληλικών καθηκόντων, αλλά των καθηκόντων 

«τα εις αυτόν ως όργανον του Κράτους ανατεθειμένα (είτε ταύτα προσδιορίζονται δι’ 

ειδικής διατάξεως νόμου ή Δ/τος 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», όπως ορίσθηκε με την 

απόφαση  ΟλΑΠ 262/1961
98

 γ) ο δόλος του δράστη να παραβεί το υπηρεσιακό του 

καθήκον και δ) η ύπαρξη σκοπού δηλ. άμεσου δόλου να προσπορίσει στον εαυτό του ή 

σε τρίτο περιουσιακό όφελος ή να βλάψει το Κράτος ή τρίτο. Το παράπτωμα αυτό δεν 

θα πρέπει να συγχέεται  και να ταυτίζεται με την απλή παράβαση καθήκοντος (άρθ. 107 

παρ. 1β’ ΥΚ), το οποίο δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα, αλλά μόνο πειθαρχικό 

παράπτωμα, με αποτέλεσμα η έννοια της να είναι ευρύτερη του αδικήματος της 

παράβασης καθήκοντος του άρθ. 259 ΠΚ
99

.  

Νομολογιακά έχει κριθεί ότι παράβαση καθήκοντος κατά τον ΠΚ ή ειδικούς ποινικούς 

νόμους συνιστούν : η τέλεση του αδικήματος της ψευδούς βεβαίωσης (ΣτΕ 1854/2003), 

η  υπεξαίρεση χρημάτων (ΣτΕ 12020/72), η δωροδοκία και η εκβίαση (ΣτΕ 1738/00), η 

πλαστογραφία μετά χρήσεως (ΣτΕ 5145/83), η δημιουργία ελλειμμάτων σε υλικά, 

ιδιοποιηθέντα μερικώς (ΣτΕ 85/88), η παρακράτηση κονδυλίων από υπόλογο 
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 Άρθ. 259 ΠΚ «Υπάλληλος που με πρόθεση παραβαίνει τα καθήκοντα της υπηρεσίας του με σκοπό να 

προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή για να βλάψει το κράτος ή κάποιον άλλο 

τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών, αν η πράξη αυτή δεν τιμωρείται με άλλη ποινική διάταξη.». 
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  Έκτοτε η νομολογία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υιοθέτησε τον παραπάνω ορισμό βλ. 
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348/86, ΠοινΧρ,  1986, σελ. 590. 
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Διδακτορική Διατριβή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών 
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διαχειριστή και μη επιστροφή τους στον οργανισμό (ΣτΕ 376/90), η παραποίηση 

τριπλοτύπων τελών τελωνείου και η ιδιοποίηση χρηματικών ποσών (ΣτΕ 1342/97). 

Αντίθετα κρίθηκε ότι δεν στοιχειοθετείται το πειθαρχικό αυτό παράπτωμα στην 

περίπτωση που υπάλληλος – ελεγκτής ΔΟΥ δεν έλαβε υπόψη του κατά τον 

προσδιορισμό αντικειμενικής αξίας ακινήτου οριζόμενα απαραίτητα έγγραφα και 

στοιχεία και κατά ορθό νομικό χαρακτηρισμό κρίθηκε ότι η πράξη του αυτή 

συνιστούσε το παράπτωμα της ατελούς εκπλήρωσης καθήκοντος (ΣτΕ 770/13).  

Γ. Εξίσου σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα του υπαλλήλου αποτελεί η αναξιοπρεπής ή 

ανάρμοστη ή ανάξια για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός της υπηρεσίας, ενώ 

ειδική περίπτωση παρόμοιας συμπεριφοράς αποτελεί η οποιαδήποτε τέλεση πράξης 

κατά της γενετήσιας ελευθερίας στην οποία ενέχεται εκπαιδευτικός (άρθ. 107 παρ. 1 

ε΄). Η αοριστία της νομικής έννοιας της αξιοπρέπειας και της πρέπουσας συμπεριφοράς 

του υπαλλήλου, επιβεβαιώνει την άποψή μας, όπως προαναφέρθηκε και στην 

περίπτωση της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος, ότι τα πειθαρχικά παραπτώματα 

δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά στον ΥΚ, παρά την εξ αντιθέτου πρόθεση του 

νομοθέτη. Άλλωστε, στην έννοια του εν λόγω πειθαρχικού παραπτώματος και στο 

παράπτωμα της παράβασης υπαλληλικού καθήκοντος (άρθ. 107 παρ. 1 β΄), είναι δυνατό 

να υπαχθεί κάθε ειδικότερη περίπτωση πειθαρχικού παραπτώματος που συνιστά 

παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, εφόσον δεν αποτελεί ποινικό αδίκημα, 

τιμωρούμενο με την παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα (άρθ. 107 παρ. 1 

γ΄).  

Η έννοιες της αξιοπρέπειας και της δέουσας συμπεριφοράς συνδέονται και απηχούν την 

εκάστοτε ηθική της κοινωνίας, παράλληλα με τη δεοντολογία και τη λειτουργία της 

υπηρεσίας
100

, όπως η τελευταία αυτή αποτυπώνεται στον εκδοθέντα «Οδηγό Ορθής 

Διοικητικής Συμπεριφοράς» των υπαλλήλων 
101

. Όμοια συμπεριφορά ο υπάλληλος θα 

πρέπει να επιδεικνύει τόσο εντός της υπηρεσίας όσο και κατά την ιδιωτική του ζωή, 

αποφεύγοντας τις πράξεις που θα έθεταν σε αμφισβήτηση την ηθική και ακεραιότητά 

του, προκειμένου να μη θίγεται το κύρος της δημόσιας υπηρεσίας στην οποία υπηρετεί. 

                                                           
100

 Πανταζής, Ν. (2015) Πειθαρχικό ………….ό.π. σελ. 57. 
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Νομολογιακά έχει κριθεί ότι το παράπτωμα της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας 

για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός της υπηρεσίας συνιστούν : η τέλεση ασελγών 

πράξεων υπαλλήλου σε βάρος της κόρης του (ΣτΕ 4333/14), η εισαγωγή ναρκωτικών 

ουσιών σε σωφρονιστικό κατάστημα από υπάλληλο αυτού και η κατοχή τους με σκοπό 

την περαιτέρω εμπορία τους (ΣτΕ 920/12), η πρόκληση σκανδάλου από υπάλληλο 

εκπαιδευτικό εξαιτίας της έλλειψης διακριτικότητας και του τρόπου με τον οποίο 

διήγαγε την ερωτική του ζωή (ΣτΕ 110/12), ο δανεισμός υπαλλήλου χρηματικών ποσών 

από συναδέλφους του και ιδιώτες χωρίς να τα επιστρέψει (ΣΕ 3429/85), η σύμπραξη 

υπαλλήλου στην κατάρτιση και υπογραφή παράνομων ερασιτεχνικών και 

επαγγελματικών αδειών οδήγησης (ΣτΕ 1549/86), η εξύβριση προϊσταμένου από 

υφιστάμενο υπάλληλο με χυδαίες εκφράσεις και απειλές (ΣτΕ 2220/86), η χειροδικία 

καθηγητή προς μαθητές ((ΣτΕ 920/87), η πλαστογραφία και η υπεξαίρεση χρηματικών 

ποσών που διέπραξε ο υπάλληλος εντός της υπηρεσίας (ΣτΕ 1925/13).  

Δ) Το πειθαρχικό παράπτωμα της αμεροληψίας συνίσταται στην παραβίαση της γενικής 

συνταγματικής αρχής περί ισότητας των πολιτών έναντι του νόμου (άρθ. 4 παρ. 1 Σ) και 

της ειδικότερης έκφανσης της αρχής του κράτους δικαίου, εκπορευόμενη ομοίως από 

το Σύνταγμα, σύμφωνα με τα νομολογηθέντα
102

. Η αρχή αυτή περιλαμβάνεται στο άρθ. 

7 του ΚΔΔ καθώς και στο άρθ. 6 του ΥΚ και συνίσταται στις εγγυήσεις αμερόληπτης 

κρίσης που πρέπει να παρέχεται από τα διοικητικά όργανα κατά την εξέταση των  υπ’ 

αυτών υποθέσεων. Το γεγονός αυτό αμφισβητείται στις περιπτώσεις ύπαρξης είτε 

προσωπικού συμφέροντος για την έκβαση της υπόθεσης είτε  ιδιαίτερου δεσμού φιλίας 

ή έχθρας με τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα ή γενικότερα όταν υπάρχει υπόνοια 

προκατειλημμένης κρίσης του διοικητικού οργάνου
103

. Η έκδοση διοικητικής πράξης 

κατά παράβαση της αρχής αυτής, συνεπάγεται την ακυρότητά της
104

, ενώ παράλληλα ο 

υπάλληλος που την εξέδωσε ευθύνεται και ποινικά, κατ’ άρθ. 254 ΠΚ, εφόσον το 

παράπτωμα τελέσθηκε με σκοπό την αθέμιτη ωφέλεια του ιδίου ή τη βλάβη άλλου.   

Νομολογιακά κρίθηκε ότι το εν λόγω παράπτωμα συνιστά η άσκηση πειθαρχικής 

δίωξης από τον ίδιο προϊστάμενο, με τον οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση ο υπάλληλος, και 

η εν συνεχεία επιβολή ποινής από τον ίδιο (ΔΕφΑθ 1966/12).  
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Ακολούθως παρατίθενται ως κατωτέρω ενδεικτικά και άλλες περιπτώσεις τέλεσης 

πειθαρχικών παραπτωμάτων, όπως έχουν κριθεί νομολογιακά : 

α) Το πειθαρχικό παράπτωμα της σοβαρής απείθειας (107 παρ. 1θ΄) συνιστά η άρνηση 

υπαλλήλου να εκτελέσει υπηρεσία στο Τμήμα που μετακινήθηκε (ΣτΕ 328/05) ή να 

εμφανισθεί στην υπηρεσία που μετακινήθηκε (ΣτΕ 2365/14, η άρνηση προϊσταμένου 

ΔΟΥ να ανακαλέσει έγγραφά του, κατόπιν σχετικής νόμιμης εντολής Υπουργού (ΣτΕ 

724/01), β) το πειθαρχικό παράπτωμα της αμέλειας ή ατελούς εκπλήρωσης 

υπηρεσιακού καθήκοντος (άρθ. 107 παρ. 1κη’) συνιστά η παράλειψη ελέγχου από 

υπάλληλο της νόμιμης ή μη συμμετοχής μαθητών σε εξετάσεις (ΣτΕ 1095/14), η 

χορήγηση από ιατρό φαρμάκου, το οποίο οδήγησε στο θάνατο ασθενούς, με 

επιβληθείσα την ποινή της οριστικής παύσης (ΣτΕ 329/12), η παράλειψη ενέργειας 

οφειλομένων πράξεων από προϊστάμενο για τη διαφύλαξη αντικειμένου που διατέθηκε 

δωρεάν στην υπηρεσία από ΑΕ, με συνέπεια την απώλειά του (ΣτΕ 1585/03), η μη 

παρακολούθηση από Προϊστάμενο των εργασιών του υφισταμένου του, με συνέπεια τη 

μη εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας εντός του ημερησίου ωραρίου του (ΣτΕ 1414/83). 

 

Καταληκτικά, θα πρέπει  να επισημανθεί ότι ο νομικός χαρακτηρισμός του πειθαρχικού 

παραπτώματος, ο οποίος ανήκει στην αρμοδιότητα των πειθαρχικών προϊσταμένων, 

είναι κατά την άποψή μας ένα ιδιαίτερα δυσχερές έργο που απαιτεί ειδικές 

επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες άπτονται της νομικής επιστήμης, ιδίως 

δε της ύλης του ουσιαστικού ποινικού δικαίου αλλά και της ποινικής δικονομίας. 

Ειδικότερα παρατηρείται το συχνό φαινόμενο της μη υπαγωγής των πραγματικών 

περιστατικών στην υπόσταση του αντίστοιχου, σύμφωνα με τις περιστάσεις, 

πειθαρχικού παραπτώματος, ενέργεια οφειλόμενη κατά το πλείστον σε αδυναμία των 

αρμοδίων πειθαρχικά προϊσταμένων να προβούν στον ορθό νομικό χαρακτηρισμό του 

πειθαρχικού παραπτώματος. Το γεγονός αυτό βέβαια δε δύναται να αποκλείσει και τις 

περιπτώσεις που ο λανθασμένος χαρακτηρισμός οφείλεται σε σκόπιμη ενέργεια, 

προκειμένου να επιτευχθεί ο μειωμένος καταλογισμός του δράστη. Τούτο προκύπτει 

και από τις κατά καιρούς νομοθετικές πρωτοβουλίες για την άρση του παρατηρούμενου 

φαινομένου της ατιμωρησίας των υπαλλήλων ή της αναντιστοιχίας μεταξύ της 

επιβλητέας σε αυτούς ποινής και βαρύτητας του διαπραχθέντος παραπτώματος. Σε κάθε 

περίπτωση όμως είναι δυνατή από τα πειθαρχικά συμβούλια καθώς και από τα αρμόδια 

δικαστήρια που επιλαμβάνονται των πειθαρχικών υποθέσεων, η διαφοροποίηση του 

νομικού χαρακτηρισμού του παραπτώματος, χωρίς να υφίσταται δέσμευσή τους από το 
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νομικό χαρακτηρισμό που έδωσε ο παραπέμψας σε αυτά προϊστάμενος ή το 

συμβούλιο
105

.  

 

2.3  Τα πειθαρχικά όργανα και οι αρμοδιότητές τους  

 

Τα όργανα της Διοίκησης που θέτουν σε κίνηση την πειθαρχική διαδικασία, ασκούν 

πειθαρχικό έλεγχο και επιβάλλουν την πειθαρχική τιμωρία των υπαλλήλων είναι 

μονομελή και συλλογικά, ορίζονται αποκλειστικά στη διάταξη του  άρθ. 116 ΥΚ του 

ΥΚ και είναι : α) οι πειθαρχικώς προϊστάμενοί τους β) το ΔΣ των ΝΠΔΔ για τους 

υπαλλήλους, γ) το πειθαρχικό συμβούλιο του οικείου φορέα, δ) το Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο, ε) ο Γενικός Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, στ) το 

Διοικητικό Εφετείο και ζ) το Συμβούλιο της Επικρατείας. 

Η πειθαρχική αρμοδιότητα του ΓΕΔΔ προκύπτει από τις διατάξεις του άρθ. 2 περ. δ΄ 

του Ν. 3074/02, όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους 3613/07, 3491/06 και 3200/03, 

και περιλαμβάνει τη δυνατότητα του ιδίου και όσων υπηρετούν στην υπηρεσία αυτή να 

ασκήσει ή να διατάξει πειθαρχική δίωξη, να διεξάγει ΕΔΕ, να ασκήσει ένσταση, 

παραπέμποντας την υπόθεση στα αρμόδια όργανα και τέλος να ασκήσει προσφυγή 

ενώπιον του ΣτΕ. Η δράση του ΓΕΔΔ σε θέματα πειθαρχικής δικαιοδοσίας κρίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική, καθόσον από τους ελέγχους και τα πορίσματά του εντοπίσθηκε 

πλήθος περιπτώσεων διαφθοράς υπαλλήλων και αναντιστοιχίας των επιβλητέων σε 

αυτούς ποινών με τη βαρύτητα των παραπτωμάτων τους, οδήγησε δε αναμφίβολα στον 

περιορισμό της αυθαιρεσίας των πειθαρχικών οργάνων κατά την άσκηση του έργου 

τους. Υποστηρίζεται όμως η άποψη ότι η αρμοδιότητα αυτή του ΓΕΔΔ αντίκειται στη 

συνταγματική αρχή της ιεραρχικής οργάνωσης και δράσης της Δημόσιας Διοίκησης, 

που καθιερώνεται στα άρθ. 26 παρ. 2, 82, 83 παρ. 1
 
α΄, 101 παρ. 3 και 103 παρ. 1 Σ. Ο 

λόγος είναι ότι οι ανωτέρω διατάξεις παρέχουν στο ΓΕΔΔ γενική αρμοδιότητα 

πειθαρχικής εξουσίας, η οποία υποκαθιστά καθολικά την αρμοδιότητα και τις 

διαδικασίες των πειθαρχικών οργάνων που ο Υπαλληλικός Κώδικας έχει θεσπίσει, 

ειδικότερα δε τη θέση των Υπουργών ως προϊσταμένων, με συνέπεια την ύπαρξη 
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νομοθετικής αντίφασης των αντίστοιχων διατάξεων
106

. Οι υπάλληλοι υποχρεούνται να 

συνεργάζονται με το ΓΕΔΔ, να του παράσχουν τα αιτούμενα απαραίτητα στοιχεία και 

έγγραφα και να κοινοποιούν τις πειθαρχικές αποφάσεις δια των οποίων επιβάλλονται 

κυρώσεις, η δε παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα 

του άρθ. 107 παρ. 1 η΄ ΥΚ.  

Ακολούθως, ομοίως αποκλειστικά ορίζονται στο άρθ. 117 παρ. 1 ΥΚ οι πειθαρχικοί 

προϊστάμενοι των υπαλλήλων, στους οποίους περιλαμβάνονται : α) ο Υπουργός, β) ο 

Γενικός Γραμματέας Υπουργείου ή Γενικής Γραμματείας, γ) ο Γενικός Γραμματέας 

αυτοτελούς υπηρεσίας, δ) ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ε) ο 

Ειδικός Γραμματέας, στ) ο Ελεγκτής Νομιμότητας, ζ) ο Προϊστάμενος Γενικής 

Διεύθυνσης, η) ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
107

. Στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 

ορίζονται οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των σωμάτων ασφαλείας, των μονάδων και 

σχολών αυτών, του λιμενικού, του Αγίου Όρους για τους πολιτικούς υπαλλήλους που 

υπηρετούν στους ανωτέρω φορείς,  καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, 

ενώ στην παρ. 3 ορίζονται ειδικά οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι των ΝΠΔΔ. 

 

Τα ανωτέρω όργανα, μονομελή και συλλογικά, ασκούν έργο πειθαρχικού δικαστή, με 

συνέπεια να εφαρμόζεται στην πειθαρχική διαδικασία η συνταγματική διάταξη περί 

νομίμου δικαστή, σύμφωνα με το άρθ. 8 Σ, καθιστώντας για το λόγο αυτό ανεπίτρεπτη 

την παραπομπή υποθέσεως από το συλλογικό πειθαρχικό όργανο στο μονομελές. Με 

τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται το αδιάβλητο της πειθαρχικής δίκης και εμπεδώνεται η 

εμπιστοσύνη των πολιτών στην πειθαρχική λειτουργία
108

.  

 

Την κατηγορία των μονομελών πειθαρχικών οργάνων αποτελούν οι πειθαρχικοί 

προϊστάμενοι στους οποίους περιλαμβάνονται, παρότι δεν αναφέρονται ρητά στο άρθ. 

117 ΥΚ,  και οι Υφυπουργοί, οι οποίοι αντλούν τη δυνατότητα άσκησης πειθαρχικής 

                                                           
106

 Τάχος, Α., Συμεωνίδης, Ι. (2007) Ερμηνεία……ό.π. σελ. 1314 - 1315. 

 
107

 Η διάταξη του άρθ. 252 Ν. 3852/10 προβλέπει την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 
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υπόθεσης από το Δήμαρχο στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου. 
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εξουσίας, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων 81 - 83 Σ και άρθ. 16 του Ν. 1558/95
109

, υπό 

την προϋπόθεση ότι τους έχει μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα αυτή από τον Υπουργό και 

εφόσον υφίσταται σχετική προς τούτο διάταξη νόμου. Η αρμοδιότητα των πειθαρχικά 

προϊσταμένων είναι αμεταβίβαστη και δεν μπορεί να δοθεί εξουσιοδότηση ή εντολή για 

την άσκησή της από άλλα όργανα
110

, εκτός εάν από διάταξη νόμου προβλέπεται 

διαφορετικά, κατ’ άρθ. 118 παρ. 2 ΥΚ ή στην περίπτωση της νόμιμης αναπλήρωσής 

τους, δηλαδή όταν αυτοί κωλύονται ή απουσιάζουν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος του προϊσταμένου, ο νόμιμος αναπληρωτής αυτού ασκεί 

πειθαρχική εξουσία εξ ιδίας αρμοδιότητας και όχι συνεπεία μεταβιβάσεως αυτής από 

άλλο πειθαρχικό όργανο
111

.  Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στο να αποκλεισθεί το 

ενδεχόμενο να ασκείται πειθαρχική αρμοδιότητα από όργανα κατώτερα ή άσχετα 

αυτών που προβλέπει ο νόμος
112

, αλλά και για να γνωρίζει ο υπάλληλος τους 

πειθαρχικούς προϊσταμένους του.  

 

Η δίωξη και η τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων αποτελούν καθήκον των 

πειθαρχικά προϊσταμένων, οι οποίοι ενεργούν αυτεπαγγέλτως, δηλαδή ενεργούν άμεσα, 

χωρίς να αναμένουν εντολή ή οτιδήποτε άλλο για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης, 

κατ’ άρθ. 110 σε συνδυασμό με άρθ. 118 παρ. 4 ΥΚ
113

. Κατά συνέπεια, ο πειθαρχικός 

προϊστάμενος δεν είναι υποχρεωμένος να ασκήσει δίωξη κατ’ εντολήν προϊσταμένης 

του αρχής ή γνωμοδότησης υπηρεσιακού συμβουλίου
114

 ή κατόπιν υπόδειξης ιδιώτη. 

Παράλειψη όμως άσκησης πειθαρχικής διώξεως και τιμωρίας του υπαλλήλου, συνιστά 

ιδιαίτερο πειθαρχικό παράπτωμα του πειθαρχικού οργάνου, σύμφωνα με το άρθ. 106 

παρ. 1 κδ΄ ΥΚ
115

, καθότι η δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων 

αποτελεί καθήκον, δέσμια δηλαδή αρμοδιότητά του, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Αρμόδιος πειθαρχικά προϊστάμενος είναι αυτός που υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος 

κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, κατ’ άρθ. 118 παρ. 3 ΥΚ, αρμοδιότητα 
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όμως που είναι συντρέχουσα και μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε ιεραρχικά 

προϊστάμενο, ο οποίος περαιτέρω μπορεί να ζητήσει να παραπεμφθεί σε αυτόν η 

υπόθεση εφόσον δεν έχει εκδοθεί πειθαρχική απόφαση
116

. Στην αρμοδιότητα των 

πειθαρχικά προϊσταμένων υπάγεται η δυνατότητα και όχι η υποχρέωσή τους, να 

επιβάλλουν τη ποινή της έγγραφης επίπληξης, καθώς και την ποινή του προστίμου, 

κλιμακούμενη από ¼  των μηνιαίων αποδοχών του υπαλλήλου, έως τις αποδοχές τριών 

(3) μηνών, ανάλογα με την τάξη ιεραρχίας του προϊσταμένου. Εάν ο προϊστάμενος που 

επιλήφθηκε κρίνει ότι η ποινή που πρέπει να επιβληθεί είναι ανώτερη της αρμοδιότητάς 

του, παραπέμπει την υπόθεση σε ανώτερο πειθαρχικά προϊστάμενο, ο δε Υπουργός, 

παραπέμπει την υπόθεση στο πειθαρχικό συμβούλιο, κατ’ άρθ. 118 παρ. 6 ΥΚ
117

. Η 

κρίση όμως του οργάνου περί του εάν το παράπτωμα επισύρει ποινή ανώτερη της 

αρμοδιότητάς του ή όχι, απόκειται στη διακριτική του ευχέρεια, ελεγχόμενη μόνο για 

υπέρτατη υπέρβαση των άκρων ορίων αυτής
118

. 

 

Το πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο αποτελούν συλλογικά 

πειθαρχικά όργανα και στην αρμοδιότητά τους περιλαμβάνεται η δυνατότητα επιβολής 

οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής, κατ’ άρθ. 120 παρ. 1 ΥΚ. Το πρωτοβάθμιο  

πειθαρχικό συμβούλιο κρίνει κατόπιν παραπομπής σε αυτό της υπόθεσης, κατ’ άρθ. 118 

παρ. 6 και 123 παρ. 1 ΥΚ και σε δεύτερο βαθμό τις ενστάσεις κατά αποφάσεων 

πειθαρχικά προϊσταμένων, κατ’ άρθ. 141 παρ. 1 ΥΚ. Το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό 

συμβούλιο δεν ασκεί πρωτογενώς πειθαρχική εξουσία και αποφαίνεται σε δεύτερο 

βαθμό επί των ενστάσεων κατά των αποφάσεων του πρωτοβάθμιου συμβουλίου, ενώ 

κατ’ εξαίρεση αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό για το παράπτωμα μελών του 

πρωτοβάθμιου συμβουλίου, σε περίπτωση μη τήρησης των ειδικών προθεσμιών για την 

ολοκλήρωση της ενώπιόν τους διαδικασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 123 

παρ.1 γ΄ ΥΚ. Αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο είναι το συμβούλιο της υπηρεσίας στην 

οποία υπάγεται οργανικά ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος, ενώ 

σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιότητας μεταξύ περισσοτέρων πειθαρχικών 

συμβουλίων, αρμόδιο όργανο για την άρση της σύγκρουσης είναι ο Πρόεδρος του 

ΝΣΚ, σύμφωνα με το άρθ. 120 παρ. 2 και 3 ΥΚ.       
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2.3.1  Αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΕ για τη διενέργεια πειθαρχικών ερευνών 

επί των υπαλλήλων της  

 

Στην παρούσα ενότητα εξετάζονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της 

ΕΕ, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με τη διεξαγωγή των πειθαρχικών ερευνών επί των 

υπαλλήλων της, με σκοπό τη συγκριτική μελέτη και ανάλυση των αντίστοιχων 

πειθαρχικών μεθόδων και διαδικασιών και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, ως 

προς τη δυνατότητα βελτίωσης των εφαρμοζομένων μέτρων που προβλέπονται από την 

ελληνική έννομη τάξη.  

 

Η νομική μορφή της εργασιακής σχέσης των απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

υπαλλήλων χαρακτηρίζεται ως δημόσια και όχι συμβατική
119

. Η ρύθμιση των  

ζητημάτων που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, όπως η 

πρόσληψη, οι προαγωγές, η μισθοδοσία, καθώς και τα θέματα της πειθαρχικής τους 

κατάστασης, προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 ή 

Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης Υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(ΚΥΚ). 

 

Η πειθαρχική εξουσία επί των υπαλλήλων της ΕΕ ασκείται από την Αρμόδια για 

Διορισμούς Αρχή (ΑΔΑ), όπως προβλέπεται από τη διάταξη του άρθ. 2 του ΚΥΚ. Κάθε 

όργανο της ΕΕ καθορίζει με σχετική απόφασή του συγκεκριμένα άτομα στην ιεραρχία 

του, οι οποίοι λογίζονται ως ΑΔΑ για συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού, οι οποίοι  

ασκούν την πειθαρχική εξουσία, όπως προβλέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις του 

ΚΥΚ. Κατά συνέπεια, αρμόδιοι για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας επί των 

υπαλλήλων της ΕΕ είναι όσοι ιεραρχικοί  προϊστάμενοι επιλέγονται από το νομοθέτη 

και ορίζονται ως ΑΔΑ, σε αντίθεση με την ελληνική νομοθεσία, που προβλέπει ότι η 

πειθαρχική εξουσία των υπαλλήλων ασκείται από τον άμεσα ιεραρχικό τους 

προϊστάμενο.  

 

Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει πρόσφατα προβλέψει μία καινοτόμο 

διαδικασία, η οποία αφορά την έναρξη και ενέργεια των διοικητικών ερευνών επί των 
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πειθαρχικών υποθέσεων όλων των υπαλλήλων της ΕΕ, ανεξαρτήτως του οργάνου στο 

οποίο υπάγονται, προβλέποντας τη σύσταση δύο (2) ανεξάρτητων ελεγκτικών οργάνων, 

υπαγόμενων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή υπηρεσία Καταπολέμησης της 

Απάτης (OLAF) και το Γραφείο Ερευνών και Πειθαρχικών Κυρώσεων της Επιτροπής 

(IDOC). 

 

Α. Η Ευρωπαϊκή υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) 

 

Η OLAF ιδρύθηκε με την απόφαση υπ’ αριθ. 1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ της 

Επιτροπής, της 28
ης

 Απριλίου 1999, ως όργανό της, στα πλαίσια της προσπάθειας για 

την αντιμετώπιση και καταπολέμηση της απάτης, όπως ορίζεται στο άρθ. 325 της 

Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η OLAF λειτουργεί 

υπό την ευθύνη του αρμόδιου επιτρόπου για θέματα φορολογίας, ελέγχου και 

καταπολέμησης της απάτης, ως αυτόνομο δημοσιονομικά και διοικητικά όργανο, ο δε 

ρόλος και οι αρμοδιότητές της ορίζονται από τους Κανονισμούς αρ. 1073/99 και 

1074/99 της 25
ης

 Μαΐου 1999 του Συμβουλίου της ΕΕ και της Διοργανικής Συμφωνίας 

της 25
ης

 Μαΐου 1999. Από τα νομοθετικά αυτά κείμενα προκύπτει η αποστολή της 

OLAF, η οποία συνίσταται : α) στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, 

με την καταπολέμηση της απάτης, της δωροδοκίας, της διαφθοράς και κάθε άλλης 

παράνομης δραστηριότητας, β) στον εντοπισμό σοβαρών πράξεων ή παραλείψεων των 

υπαλλήλων, οι οποίες μπορεί να επισύρουν πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις ή 

παράλειψη ανάλογων υποχρεώσεων μελών των θεσμικών οργάνων και οργανισμών, 

που δεν υπόκεινται στον ΚΥΚ.  

 

Η OLAF διεξάγει διοικητικές έρευνες, στην έννοια των οποίων περιλαμβάνονται όλοι 

οι έλεγχοι, οι εξακριβώσεις και οι ενέργειες στις οποίες προβαίνουν οι υπάλληλοι της 

υπηρεσίας, για την επίτευξη των ανωτέρω αναφερομένων στόχων. Οι αρμοδιότητες της 

υπηρεσίας που αφορούν στην πραγματοποίηση ελέγχων και εξακριβώσεων στα Κράτη 

– μέλη, καθώς και στις τρίτες χώρες, ασκούνται δυνάμει  του κανονισμού αριθ. 2185/96 

του Συμβουλίου και ονομάζονται εξωτερικές έρευνες. Αντίθετα εσωτερικές είναι οι 

έρευνες που πραγματοποιούνται εντός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών. Ενώ 

αρχικά ο κύριος ρόλος της OLAF αφορούσε ιδίως τον έλεγχο των περιπτώσεων απάτης 

που διέπρατταν οι υπάλληλοι της ΕΕ, σύντομα οι αρμοδιότητές της επεκτάθηκαν στον 
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έλεγχο της συνολικής πειθαρχικής συμπεριφοράς τους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 

723/04 της 22
ας

  Μαρτίου 2004, του Συμβουλίου.  

 

Η έναρξη της έρευνας διεξάγεται με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας κατόπιν 

ιδίας αυτού πρωτοβουλίας ή αιτήσεως κράτους – μέλους ή αιτήσεως θεσμικού οργάνου 

ή οργανισμού και στο πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη συγκέντρωση πληροφοριών από 

τις υπηρεσίες ή από πολίτες για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από υπάλληλο 

της Ένωσης. Στο σημείο αυτό καλείται ο ελεγχόμενος υπάλληλος για να δώσει 

εξηγήσεις επί της κατηγορίας και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του. Στα πλαίσια της 

έρευνας, η OLAF διεξάγει ακροάσεις, συνεντεύξεις, αυτοψίες, έλεγχο νομιμότητας των 

διοικητικών πράξεων, ενώ μετά το τέλος όλων των απαιτούμενων ανακριτικών 

πράξεων συντάσσεται η σχετική της έκθεση. Στο περιεχόμενό της περιλαμβάνεται ιδίως 

ο προσδιορισμός των διαπιστωθέντων περιστατικών και τα συμπεράσματα της έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων του διευθυντή της Υπηρεσίας για την πορεία 

της υπόθεσης. Εν συνεχεία, οι εκθέσεις αυτές διαβιβάζονται προς τις αρμόδιες 

πειθαρχικές, δικαστικές και διοικητικές αρχές προς έναρξη των σχετικών διαδικασιών. 

Τονίζεται ότι η OLAF δεν έχει εξουσία πειθαρχικής διώξεως των υπαλλήλων, αλλά 

διενέργειας μόνο διοικητικών ερευνών, ενώ η έκθεσή της αποτελεί τη βάση για την 

κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, κρινόμενη ως ικανό πειθαρχικό τεκμήριο για την 

έναρξη δίωξης κάθε πειθαρχικού παραπτώματος. Επιπλέον, οι εκθέσεις της επί 

εξωτερικών ερευνών, εφόσον λαμβάνουν υπόψη τις διαδικαστικές απαιτήσεις του 

ισχύοντος δικαίου του οικείου κράτους μέλους, αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία και  

έχουν ισότιμο κύρος με  τις διοικητικές εκθέσεις που καταρτίζονται από τους ελεγκτές 

του κράτους – μέλους. 

 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι η OLAF αποτελεί τον κύριο προανακριτικό 

μηχανισμό επί πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλλήλων της ΕΕ και μαζί με το 

IDOC, διεξάγει την πειθαρχική έρευνα όχι μόνο σε περιπτώσεις απάτης, αλλά και  σε 

οποιαδήποτε παραβατική και αντιπειθαρχική συμπεριφορά τους. 

 

Β. Το Γραφείο Ερευνών και πειθαρχικών κυρώσεων της Επιτροπής (IDOC) 

 

Το IDOC ιδρύθηκε με το άρθρο 1 της απόφασης της Επιτροπής της 28 Απριλίου 2004, 

ως αυτοτελές εξωτερικό ελεγκτικό όργανο και στις αρμοδιότητες του προβλέφθηκε η 
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δυνατότητα διεξαγωγής διοικητικών ερευνών στις πειθαρχικές υποθέσεις των 

υπαλλήλων. Οι έρευνες αυτές αφορούν στη δυνατότητα των υπαλλήλων  του IDOC να 

προβαίνουν σε ενέργειες με σκοπό τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών που 

συνιστούν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος των υπαλλήλων της ΕΕ. Το IDOC 

διεξάγει τις πειθαρχικές διαδικασίες εκ μέρους της ΑΔΑ, κατόπιν σχετικής εντολής που 

του δίδεται από την αρμόδια αυτή αρχή, ενώ παράλληλα ασκεί επικουρικό ρόλο επί της 

πειθαρχικής διαδικασίας, ως νομικός σύμβουλός της. Στις αρμοδιότητές του 

περιλαμβάνεται η διενέργεια προκαταρκτικών ακροάσεων των υπαλλήλων, 

προκειμένου να παράσχουν εξηγήσεις επί της υποθέσεώς τους καθώς και η κλήση τους 

προς απολογία, σύμφωνα με το άρθ. 3 του Παραρτήματος ΙΧ του ΚΥΚ, προ της 

έναρξης της πειθαρχικής διαδικασίας. Ειδικότερα, η κλήση προς απολογία του 

υπαλλήλου λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής έρευνας, την οποία 

διεξήγαγε είτε το ίδιο το IDOC είτε η OLAF. Ο ελεγχόμενος υπάλληλος έχει το 

δικαίωμα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία του φακέλου, προ της κλήσης του σε 

απολογία, προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του και να εκθέσει τις αντιρρήσεις 

του για τη βασιμότητα της κατηγορίας. Οι ενέργειες του IDOC συμβάλλουν στην 

παροχή δυνατότητας στις αρμόδιες ΑΔΑ να εξετάσουν τη βασιμότητα των 

αποδιδομένων στους υπαλλήλους της ΕΕ πειθαρχικών παραπτωμάτων, ενώ επιπλέον 

διευκολύνουν τις αρχές αυτές να αποφασίσουν για τον περαιτέρω χειρισμό της 

υπόθεσης, είτε εκδίδοντας συστάσεις, είτε ασκώντας πειθαρχική δίωξη, είτε θέτοντας 

την υπόθεση στο αρχείο.  

  

2.4  Οι επιβλητέες πειθαρχικές ποινές 

 

Οι πράξεις επιβολής πειθαρχικών ποινών είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις και η 

προσβολή τους συνιστά διοικητική διαφορά
120

. Η πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται 

στα πειθαρχικά παραπτώματα περιγράφεται εκ των προτέρων νομοθετικά, τόσο ως 

προς τις προϋποθέσεις επιβολής της, όσο και ως προς τη διάρκεια και τις έννομες αυτής 

                                                           
120

 Ρώτης, Β. (1966) Η κατ’ επανάληψιν…..ό.π. σελ. 25, όπου και σημείωση αρ. 8 με παραπομπές στη 

μεταστροφή της νομολογίας του ΣτΕ από την απόφαση υπ’ αρ. 1633/51, η οποία έκρινε ότι οι αποφάσεις 

του Ανώτατου Δικαστικού Πειθαρχικού Συμβουλίου περιβάλλονται δικαστικού κύρους, με δύναμη  

δεδικασμένου, στην υπ’ αρ. 1966/62 απόφασή του, η οποία έκρινε ότι η απόφαση του προαναφερομένου 

Πειθαρχικού Συμβουλίου συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη, υποκειμένη στην ακυρωτική διαδικασία. 

Βλ. και σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 3327/99, 972/94. 
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συνέπειες. Το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για την επιβολή της ποινής έχει την ευχέρεια 

εκτίμησης των πραγματικών περιστατικών του παραπτώματος και της επιμέτρησης της 

ποινής, σύμφωνα με προβλεπόμενα από το νόμο όρια, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα 

ανακλήσεως της απόφασής του, όπως ορίζεται στο άρθ. 140 παρ. 5 ΥΚ
121

. Οι 

επιβαλλόμενες ποινές σκοπούν όχι στον εκφοβισμό των υπαλλήλων, αλλά στη 

βελτίωση του υπηρεσιακού τους έργου, προσδιορίζονται δε περιοριστικά στη διάταξη 

του άρθ. 109 παρ. 1 ΥΚ, καθόσον αποτελούν κυρώσεις, με συνέπεια την αδυναμία 

ενδεικτικής αναφοράς αυτών και παράλληλα αδυναμία τροποποίησής τους με 

προσθήκη όρου ή μετριασμό του αποτελέσματός τους. Οι οκτώ (8) προβλεπόμενες 

πειθαρχικές ποινές είναι : α) η έγγραφη επίπληξη, β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές 

δώδεκα (12) μηνών, γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε 

(5) έτη, δ) η στέρηση του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία επιλογής 

προϊσταμένου οργανικής μονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) 

έτη, ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας 

οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, στ) ο υποβιβασμός έως δύο (2) 

βαθμούς, ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες, με πλήρη 

στέρηση των αποδοχών και η) η ποινή της οριστικής παύσης. 

 

Η ποινή της έγγραφης μόνον, και όχι προφορικής, επίπληξης είναι η ηπιότερη όλων των 

υπολοίπων και ενέχει μομφή για την εσφαλμένη πράξη ή παράλειψη του υπαλλήλου, 

στοχεύει δε στην μετάνοια και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του. Η ποινή του 

προστίμου θεωρείται δραστική ποινή, διότι εκτός από ηθικές, έχει και υλικές συνέπειες 

για τον υπάλληλο. Η στέρηση δικαιώματος προαγωγής επιφέρει καθυστέρηση στη 

βαθμολογική προαγωγή του υπαλλήλου, δεν έχει όμως άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, 

καθόσον η κατοχή βαθμού έχει αποσυνδεθεί πλέον από τη μισθολογική εξέλιξή του, 

όπως ορίζεται από τη διάταξη του άρθ. 8 του Ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/ Α/1612-15). Ο 

υποβιβασμός είναι ιδιαίτερα σοβαρή ποινή και προκαλεί μείωση της υπηρεσιακής αλλά 

και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας του υπαλλήλου και  εκτελείται κατόπιν παρέλευσης 

της προθεσμίας για την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
122

. Επιπλέον, 

όποιος τιμωρείται με υποβιβασμό δεν κρίνεται για προαγωγή ούτε συμμετέχει στη 

διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις της 
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 Παπαδάτος, Σ. (1963) Επιβολή πειθαρχικής ποινής «Υπό επιφύλαξιν» και η αρχή non bis in idem”. 

Επιθεώρηση Δημοσίου και Διοικητικού Δικαίου. τ. 7. σελ. 385 – 388 (385 - 386). 
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 Βλ. σχετ. απόφαση Στε 1262/72. 
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διάταξης του άρθ. 144 παρ. 5 ΥΚ. Η προσωρινή παύση είναι ποινή απόλυσης με 

πρόσκαιρο χαρακτήρα και επιβάλλεται για σοβαρά παραπτώματα, σταθμίζεται δε με 

πλήρη αποχή του υπαλλήλου από το σύνολο των καθηκόντων του, ως δημοσίου 

υπαλλήλου, με συνακόλουθη αποστέρηση των αποδοχών του. Προσβάλλει ηθικά 

καίρια τον υπάλληλο και τη σταδιοδρομία του και ως προς τις συνέπειές της εμπίπτει 

στη συνταγματική διάταξη του άρθ. 103 παρ. 4 Σ, περί προσβολής της ποινής αυτής με 

την άσκηση προσφυγής στο ΣτΕ. Η ποινή της οριστικής παύσης επιβάλλεται μόνο για 

τα χαρακτηριστικά βαρύτερα παραπτώματα που καθορίζονται αποκλειστικά στο νόμο, 

επιφέρει την κατάλυση του δεσμού του υπαλλήλου με το Κράτος και δεν επιτρέπεται η 

αναδρομική εφαρμογή αυτής
123

.   

 

Η ως άνω αποκλειστική αναφορά των πειθαρχικών ποινών και η ακυρότητα επιβολής 

άλλου είδους ποινής, βασίζεται στον πάγιο κανόνα, ότι κάθε φορά που ο νομοθέτης 

διατυπώνει τα στοιχεία πειθαρχικού αδικήματος και επιβάλλει σε αυτό ορισμένη ποινή, 

εφόσον συντρέχουν τα υποκειμενικά και αντικειμενικά στοιχεία της υπόστασής του, 

δεν επιτρέπεται η κατάγνωση άλλης ποινής, πλην εκείνης που προβλέπει ο νόμος
124

. Ο 

πειθαρχικός δικαστής όμως, για την επιβολή οποιασδήποτε ποινής είναι υποχρεωμένος, 

όχι κατά διακριτική του ευχέρεια, να συνεκτιμήσει κατά την επιβολή και επιμέτρηση 

οποιασδήποτε ποινής τις παρακάτω ελαφρυντικές περιστάσεις : α) τις συνθήκες τέλεσης 

του παραπτώματος, που αφορούν στους λόγους αποκλεισμού της υπαιτιότητας και του 

καταλογισμού του υπαλλήλου β) την προσωπικότητά του, όπως αυτή θα εκτιμηθεί 

υποκειμενικά γ) την υπηρεσιακή του εικόνα, όπως προκύπτει από τον προσωπικό του 

φάκελο και δ) την τήρηση της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας, κατ΄ άρθ. 25 

παρ. 1 Σ. Η εφαρμογή της αρχής αυτής έχει την έννοια ότι τα μειονεκτήματα που 

συνεπάγεται η πειθαρχική κύρωση πρέπει να είναι ανάλογα προς την υποκειμενική και 

αντικειμενική υπόσταση της αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς, ταυτόχρονα δε, ότι η 

επιβαλλόμενη ποινή είναι απολύτως κατάλληλη και αναγκαία για την εξυπηρέτηση του 

επιδιωκόμενου σκοπού δημοσίου συμφέροντος, για τον οποίο επιβάλλεται
125

.  
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Παράλληλα όμως, κατά την επιμέτρηση της ποινής λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη τυχόν  

επιβαρυντικών περιστάσεων, οι οποίες συνίστανται στην υποτροπή και εξακολούθηση 

τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, σύμφωνα με το άρθ. 111 παρ. 2 εδ. β΄ ΥΚ, ενώ 

στην περίπτωση αυτή, όταν επιβάλλονται οι ως άνω, υπό στοιχείο γ΄ έως ζ’ ποινές, το 

πειθαρχικό συμβούλιο δύναται να επιβάλλει επιπλέον διοικητική κύρωση, κυμαινόμενη 

από 3.000 έως 30.000 ευρώ, κατ’ άρθ. 109 παρ. 3 ΥΚ. 

Από την παρ. 2 περ. η΄ του άρθ. 109 ΥΚ εισάγεται εξαίρεση στην αρχή της ελευθερίας 

του πειθαρχικού συμβουλίου για την επιμέτρηση της επιβλητέας ποινής, καθότι 

προβλέπεται ότι η ποινή της οριστικής παύσης «μπορεί», επιτρέπεται δηλαδή να 

καταγνωσθεί μόνο σε ορισμένα, περιοριστικά αναφερόμενα, βαριάς μορφής πειθαρχικά 

παραπτώματα
126

. Τα παραπτώματα αυτά είναι: α) της παράβασης του άρθρου 107 

παράγραφος 1α΄, β) της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους 

ειδικούς νόμους, γ) της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος 

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

εξ αφορμής αυτών, δ) της χαρακτηριστικά αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο 

διαγωγής εντός ή εκτός υπηρεσίας, ε) της παράβασης της υποχρέωσης εχεμύθειας, στ) 

της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, σύμφωνα 

με τους ειδικότερους οριζόμενους όρους του εν λόγω παραπτώματος, ζ) της 

εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας, η) της άμεσης ή μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχής σε 

δημοπρασία, την οποία διενεργεί επιτροπή μέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν 

η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, θ) της εμμονής 

σε άρνηση προσέλευσης για εξέταση από υγειονομική επιτροπή. Επιπλέον η ποινή της 

οριστικής παύσης δύναται να επιβληθεί από το πειθαρχικό συμβούλιο κατά διακριτική 

του ευχέρεια, για οποιοδήποτε παράπτωμα, εφόσον συντρέχουν τα ειδικά επιβαρυντικά 

στοιχεία, που αφορούν στη διάπραξη από τον υπάλληλο και άλλων πειθαρχικών 

παραπτωμάτων κατά το παρελθόν, όπως ορίζεται στο άρθ. 109 παρ. 2, περ. η΄, εδ. β’ 

ΥΚ.  

Με την επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης για τη διάπραξη των 

πειθαρχικών παραπτωμάτων της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος 

προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου  και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή ανάξιας 

για υπάλληλο συμπεριφορά εντός ή εκτός υπηρεσίας, που σχετίζονται με οικονομικό 
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αντικείμενο, το πειθαρχικό συμβούλιο μπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση, 

ύψους 10.000 έως 100.000 ευρώ. 

 

Με την παρ. 4 περ. α΄ του άρθ. 109 ΥΚ προβλέπεται ο περαιτέρω αποχωρισμός 

ορισμένων παραπτωμάτων  και χαρακτηρισμός τους ως βαρυτέρων, δεδομένου ότι δεν 

επιτρέπεται η επιβολή επ’ αυτών ποινής, κατώτερης του υποβιβασμού. Τα πειθαρχικά 

αυτά παραπτώματα είναι οι περιπτώσεις α΄, γ΄, δ΄, θ΄ και ι΄ (υπό τις ειδικότερες 

οριζόμενες σε αυτό προϋποθέσεις) της παραγράφου 1 του άρθρου 107 ΥΚ.  Η ειδική 

βαρύτητα των παραπτωμάτων αυτών συνδέεται με την υπηρεσιακή τάξη του 

προσβαλλομένου αγαθού (περ. α΄), τη συγγένεια του πληττομένου αγαθού με ποινικά 

κολάσιμες πράξεις (περ. γ΄), τις δυσκολίες και τα προβλήματα που δημιουργεί το 

παράπτωμα στη διεξαγωγή εργασιών της δημόσιας υπηρεσίας (περ. θ΄ και ι΄) και τη 

διασάλευση του κύρους της πολιτείας και της εμπιστοσύνης μεταξύ διοίκησης και 

διοικουμένων (περ. δ΄)
127

. Επιπλέον στο άρθρο 109 παρ. 4 περ. β΄ ΥΚ ορίζονται 

περιοριστικά τα παραπτώματα για τα οποία δεν μπορεί να επιβληθεί πειθαρχική ποινή 

κατώτερη του προστίμου, ενώ στην παρ. 5 ορίζεται ότι για τα υπόλοιπα παραπτώματα 

μπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.   

 

Περαιτέρω, από το άρθ. 111 παρ. 1 καθιερώνεται η δυνατότητα επιβολής κατά 

συγχώνευση μίας μόνον ποινής, σε περίπτωση συρροής περισσοτέρων πειθαρχικών 

παραπτωμάτων του υπαλλήλου, τα οποία εξετάζονται από το πειθαρχικό όργανο, σε μία 

ενιαία κρίση. Εφόσον τα διαπραχθέντα πειθαρχικά παραπτώματα εδράζονται στα ίδια 

πραγματικά περιστατικά, τα οποία περιλαμβάνονται σε ενιαία παραπομπή, το κάθε 

παράπτωμα κρίνεται χωριστά, το συμβούλιο όμως επιβάλλει μια ενιαία ποινή, 

εκτιμώντας τη βαρύτητα ενός εκάστου χωριστά
128

. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 

ασφαλέστερη κρίση για την υπηρεσιακή διαγωγή και το πρόσωπο του  υπαλλήλου 
129

. 

Αντίθετα, η επιβολή χωριστής ποινής για κάθε μερικότερη πράξη στερεί ενδεχόμενα τη 

δυνατότητα έφεσης για το διωκόμενο, και πάντως, η σώρευσή τους απολήγει σε 

ιδιαίτερα αυστηρό κολασμό του υπαιτίου σε σχέση με την βαρύτητα των επιμέρους 
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πράξεων
130

, γεγονός που υπερβαίνει τα άκρα όρια της χρηστής διοικήσεως, εντός της 

οποίας οφείλει να κινείται η πειθαρχική εξουσία 
131

.  

 

Θα πρέπει τέλος να επισημανθεί ότι κατ’ εξαίρεση της υποχρέωσης των πειθαρχικών 

οργάνων για τη δίωξη και τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων των υπαλλήλων,  

κατ’ άρθ. 110 παρ. 1 ΥΚ, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρειά τους η δίωξη των 

παραπτωμάτων που θα επέσυραν την έγγραφη επίπληξη του υπαλλήλου, αφού 

συνεκτιμηθούν οι συνθήκες τέλεσής τους και η υπηρεσιακή διαγωγή του
132

. Στην 

περίπτωση όμως αυτή συντάσσεται υποχρεωτικά αιτιολογημένη έκθεση του οργάνου, η 

οποία υποβάλλεται στον αμέσως ανώτερο πειθαρχικά προϊστάμενο, σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθ. 110 παρ. 2 ΥΚ. 

 

                                                           
130

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 946/89. 

 
131

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1698/74, 1650/61. 

 
132

 Βλ. σχετ. Γνμδ ΝΣΚ 239/10, 366/03, 76/01, στις οποίες επισημαίνεται και η υποχρέωση των 

πειθαρχικών οργάνων να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 :  ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ   

 

3.1  Η έρευνα της υπόθεσης και οι ανακριτικές μέθοδοι 

 

Α. Η Προκαταρκτική Εξέταση  

Η προκαταρκτική έρευνα είναι η άτυπη συλλογή και καταγραφή στοιχείων για να 

διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος και οι συνθήκες τέλεσής του, 

περατώνεται δε εντός ενδεικτικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, σύμφωνα με το άρθ. 125 

παρ. 1 και 2 ΥΚ. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα στάδια της πειθαρχικής 

διαδικασίας και συνίσταται στη συλλογή από τον πειθαρχικό προϊστάμενο όλων των 

χρήσιμων πληροφοριών και στοιχείων, προκειμένου να κρίνει εάν πράγματι τελέσθηκε 

από τον υπάλληλο πειθαρχικό παράπτωμα, αφορά δε γενικότερα στις ενέργειες που 

αποσκοπούν στην ανακάλυψη της ουσιαστικής αλήθειας επί της υπόθεσης.  

 

Αρμοδιότητα για άσκηση προκαταρκτικής εξέτασης έχει κάθε πειθαρχικός 

προϊστάμενος, ο οποίος όμως μπορεί να αναθέσει τη διενέργεια αυτής και σε υπάλληλο, 

δίχως αυτό να συνιστά και μεταβίβαση της αρμοδιότητάς του, όπως έχει κριθεί 

νομολογιακά στο παρελθόν
133

, ενώ ήδη η δυνατότητα αυτή ενσωματώθηκε στη διάταξη 

του άρθ. 125 παρ. 2 ΥΚ. Ο υπάλληλος αυτός μπορεί να είναι και νεώτερος του 

υπαλλήλου κατά του οποίου στρέφεται η παρούσα έρευνα, αρκεί όμως να ανήκει σε 

διαφορετικό κλάδο
134

. Δεν είναι όμως νόμιμη όμως η διεξαγωγή της παρούσης 

εξέτασης από τον ίδιο προϊστάμενο, κατά του οποίου εστράφησαν οι συνιστώσες το 

πειθαρχικό παράπτωμα, πράξεις του υπαλλήλου
135

. Τα προβλεπόμενα κωλύματα που 

συντρέχουν στο πρόσωπο του ανακριτή, σύμφωνα με το άρθ. 127 παρ. 3 ΥΚ, δεν 

προβλέπονται ως λόγος εξαίρεσης και στο πρόσωπο του διενεργούντος την παρούσα 

έρευνα
136

.       

 

                                                           
133

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2327/95, 115/88, 2901/86, 106/85. 

 
134

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ, 2281/85, 1746/87, 1747/87. 

 
135

 Βλ. σχετ. απόφαση  ΣτΕ 24/66. 

 
136

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1889/92, 1497/87. 
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Η διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης εναπόκειται στην κατ΄ ιδίαν κρίση του 

προϊσταμένου, εφόσον αυτός είτε γίνει αποδέκτης αναφοράς ή καταγγελίας ή 

πληροφοριών, επωνύμων ή και ανωνύμων
137

, είτε γνωρίζει εξ ιδίας αντιλήψεως 

περιστατικά πράξης ή παράλειψης του υπαλλήλου, τα οποία μπορούν να θεμελιώσουν 

πειθαρχικό παράπτωμα. Η προκαταρκτική έρευνα ενεργείται όταν υπάρχει ζωηρή 

αμφιβολία για το αν τελέσθηκε ή όχι πειθαρχικό παράπτωμα και η διενέργειά της δεν 

είναι υποχρεωτική. Σκόπιμη όμως θεωρείται η ευρεία χρήση της μεθόδου αυτής και η 

μη διεξαγωγή ΕΔΕ εφόσον δεν υφίστανται σοβαρές ενδείξεις για το βάσιμο της 

καταγγελίας ή της πληροφορίας, ενώ κρίνεται απαραίτητη όταν τα στοιχεία που έχει 

στη διάθεσή του ο προϊστάμενος δεν προσδιορίζουν τοπικά και χρονικά τα 

διαπραχθέντα περιστατικά και δε συνδέουν αυτά με τον πειθαρχικά υπεύθυνο
138

. 

Αντίθετα, εφόσον τα περιστατικά του πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτουν ευθέως 

από το φάκελο, όπως για παράδειγμα από τα δελτία παρουσίας σε περίπτωση βραδείας 

προσέλευσης του υπαλλήλου, η διενέργεια αυτής δεν κρίνεται αναγκαία
139

. Λόγω του 

άτυπου χαρακτήρα της,  η προκαταρκτική εξέταση δεν υπόκειται στις διατυπώσεις που 

διέπουν την ΕΔΕ και την πειθαρχική ανάκριση, και ιδίως την εξέταση μαρτύρων, οι 

οποίοι εξετάζονται ανωμοτί
140

. Η έρευνα για τη διαπίστωση της βασιμότητας των 

πληροφοριών ή της καταγγελίας και της συγκέντρωσης του αποδεικτικού υλικού 

μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, η δε κρίση του προϊσταμένου δεν υπόκειται σε 

περιορισμούς ως προς το είδος και την εκτίμηση των κρίσιμων αποδεικτικών 

στοιχείων
141

. 

 

Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης ο πειθαρχικός προϊστάμενος προβαίνει 

στις παρακάτω ενέργειες, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθ. 125 ΥΚ : α) εάν κρίνει ότι 

δεν προέκυψαν στοιχεία που θεμελιώνουν τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος ή 

ότι αυτό υπέπεσε σε παραγραφή, συντάσσει αιτιολογημένη έκθεση και θέτει την 

υπόθεση στο αρχείο
142

. Ανώτερος όμως πειθαρχικός προϊστάμενος δεν εμποδίζεται να 

                                                           
137

 Βλ. σχετ. απόφαση  ΣτΕ 336/89. 

 
138

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2128/90, 2201/70. 

 
139

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 997/96, 4303/83. 

 
140

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1683/99, 2327/95, 2866/91. 

 
141

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2866/91. 

 
142

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2128/90. 
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ασκήσει νέα εξέταση, β) εάν δε σχημάτισε ασφαλή πεποίθηση και κρίνει ότι η υπόθεση 

χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, διατάσσει τη διενέργεια ΕΔΕ
143

 γ) εάν κρίνει ότι 

υφίστανται επαρκείς ενδείξεις ότι τελέσθηκε πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο επισύρει 

ποινή που δύναται ο ίδιος να επιβάλλει, ενεργεί πειθαρχική δίωξη και καλεί τον 

υπάλληλο σε απολογία, σύμφωνα με το άρθ. 135 ΥΚ, χωρίς να απαιτείται στην 

πειθαρχική του απόφαση βεβαίωση για την επάρκεια της προκαταρκτικής εξέτασης
144

. 

Εάν όμως κρίνει ότι η επιβλητέα ποινή είναι ανώτερη της αρμοδιότητάς του, 

παραπέμπει την υπόθεση, είτε κάλεσε τον υπάλληλο σε απολογία είτε όχι, σε ανώτερο 

πειθαρχικά προϊστάμενο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 118 παρ. 6 ΥΚ, για την 

επιβολή βαρύτερης ποινής ή την παραπομπή της υποθέσεως στο πειθαρχικό 

συμβούλιο
145

. 

Με την παρ. 4 του εξεταζόμενου άρθρου προβλέπεται η πλήρης προστασία της  

ανωνυμίας των υπαλλήλων, οι οποίοι κατά την προκαταρκτική εξέταση που ενεργείται 

για υποθέσεις σχετικές με συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις άρθρων του Ποινικού 

Κώδικα, και χωρίς να εμπλέκονται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο στην τέλεσή τους, 

συμβάλλουν ουσιωδώς με τις πληροφορίες που παρέχουν στην αποκάλυψη και δίωξη 

των υπευθύνων.  

 

Β. Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση 

Η ΕΔΕ συνιστά ανακριτική μέθοδο και διενεργείται όταν στην υπηρεσία 

δημιουργήθηκαν όχι απλές, αλλά σοβαρές υπόνοιες ή σαφείς ενδείξεις, για τη διάπραξη 

πειθαρχικού παραπτώματος από τον υπάλληλο, σύμφωνα με το άρθ. 126 ΥΚ. Σκοπό 

έχει την πληρέστερη και λεπτομερέστερη συλλογή στοιχείων για τη διαπίστωση 

τέλεσης πειθαρχικού παραπτώματος, των προσώπων που ευθύνονται και των 

πραγματικών περιστατικών που δικαιολογούν την άσκηση πειθαρχικής διώξεως. Είναι 

δυνατό να είναι γενική (in rem) ή να στρέφεται εναντίον συγκεκριμένου υπαλλήλου (in 

personnam). Η ΕΔΕ  δε συνιστά έναρξη πειθαρχικής διώξεως και για το λόγο αυτό 

διακρίνεται από την ανάκριση ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η οποία 

διενεργείται σύμφωνα με το άρθ. 127 ΥΚ. Έχει όμως υποστηριχθεί από τη νομολογία 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 78/99. 

 
144

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 461/96. 

 
145

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 3665/95. 
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ότι  «Ένορκη διοικητική ανάκριση είναι δυνατό να χαρακτηρισθεί ως "ανάκριση" και 

να δικαιολογήσει τη κρίση του πειθαρχικού συμβουλίου περί μη διενέργειας νέας 

ανακρίσεως κατά τη διαδικασίαν ενώπιον αυτού, εφόσον η εξέταση αυτή, ανεξάρτητα 

από την ονομασία της, πληροί τους παραπάνω τυπικούς και ουσιαστικούς όρους της 

ανακρίσεως και κρίνεται επαρκής», σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΟλΣτΕ 

1864/85
146

, η δε κρίση περί της επάρκειας της ΕΔΕ μπορεί να διατυπωθεί και από το 

ΣτΕ κατά τον έλεγχο του πειθαρχικού φακέλου. 

 

Η διενέργεια της ΕΔΕ διατάσσεται από οποιονδήποτε πειθαρχικό προϊστάμενο
147

 κατά  

διακριτική του ευχέρεια και ενεργείται μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής του, 

αποκλειστικά από μόνιμο υπάλληλο τουλάχιστον Γ΄ βαθμού. Απαγορεύεται δε απόλυτα 

ο υπάλληλος να φέρει βαθμό κατώτερο του βαθμού που κατέχει ο πειθαρχικά 

ελεγχόμενος, στην  περίπτωση δε ομοιοβάθμων, ο ενεργών την ΕΔΕ θα πρέπει να είναι 

αρχαιότερος στο βαθμό, προς εξασφάλιση μείζονος αμεροληψίας εκ μέρους του 

ανακριτή και άρσης αμφιβολιών για την αντικειμενικότητα του έργου του
148

. Οι 

υπάλληλοι που λαμβάνουν εντολή για ΕΔΕ δεν έχουν δικαίωμα να την αρνηθούν, ούτε 

και να μεταβιβάσουν περαιτέρω σε άλλον τη διενέργειά της.   

 

Ο ενεργών την  ΕΔΕ μπορεί να προβεί στη διενέργεια όλων των  ανακριτικών πράξεων 

που αυτός θα κρίνει αναγκαίες για την εξακρίβωση του πειθαρχικού παραπτώματος και 

των υπαιτίων αυτού. Η εξέταση των μαρτύρων γίνεται ενόρκως, σε περίπτωση δε που 

αυτή διενεργηθεί ανωμοτί, νομολογιακά έχει κριθεί ότι δεν συνιστά “ανάκριση” αλλά  

“προανάκριση”
149

. O ενεργών την ΕΔΕ δύναται επίσης να μεταβεί και εκτός της έδρας 

του για την ενέργεια ανακριτικής πράξης, να ζητήσει από δημόσια αρχή κάθε σχετικό 

με την υπόθεση έγγραφο, να διενεργήσει αυτοψία και διορίσει πραγματογνώμονες. Η 

ΕΔΕ διεξάγεται μυστικά, κατ’ αντιστοιχία με την πειθαρχική ανάκριση
150

. Στις 

υποχρεώσεις του ενεργούντος αυτήν περιλαμβάνεται η εξέταση του ελεγχομένου 

                                                           
146

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2320/09 σκ. 5, περί του ότι η κρίση για την επάρκεια της ΕΔΕ μπορεί να 

διατυπωθεί και από το ΣτΕ κατά τον έλεγχο του πειθαρχικού φακέλου καθώς και αποφάσεις ΣτΕ 

3841/14, 4254/01, 3733/99, 2908/98, 1488/97, 3954/96, 2744/94. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση  ΣτΕ 3473/14. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση  ΣτΕ 3847/00. 

 
149

 Βλ. σχετ. αποφάσεις  ΣτΕ 3972/92, 1867/86, 2210/95, 2565/85. 

 
150

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2109/14. 
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πειθαρχικά, η οποία γίνεται ανωμοτί, προκειμένου αυτός να εκθέσει τις απόψεις του 

καθώς και η εξέταση των μαρτύρων που αυτός θα υποδείξει, υποχρεούμενος να 

εξετάσει τουλάχιστον πέντε (5) από τους προτεινόμενους.  Παράβαση της υποχρέωσης 

αυτής επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας, λόγω παραβάσεως ουσιώδους τύπου, ενώ 

τυχόν άρνηση του διωκομένου να εξετασθεί δεν εμποδίζει την πρόοδο της 

διαδικασίας
151

.     

 

Ο διενεργών την ΕΔΕ οφείλει να περατώσει τη διαδικασία εντός ενδεικτικής 

προθεσμίας δύο (2) μηνών, αφού εξετάσει την υπόθεση ενδελεχώς και σε βάθος. Μετά 

την ολοκλήρωσή της υποβάλλει την πορισματική του έκθεση στον διατάξαντα την 

ΕΔΕ, στην οποία αιτιολογημένα πρέπει να αναφέρονται οι κρίσεις και οι διαπιστώσεις 

στις οποίες κατέληξε μετά την αξιολόγηση του συλλεχθέντος αποδεικτικού υλικού, 

αποξενούμενος περαιτέρω από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Ο πειθαρχικά ελεγχόμενος 

έχει δικαίωμα να λάβει γνώση τόσο του πορίσματος
152

 όσο και των καταθέσεων των 

μαρτύρων
153

. Στην περίπτωση που από το πόρισμα διαπιστώνεται η διάπραξη 

πειθαρχικού παραπτώματος από υπάλληλο, ο διατάξας την ΕΔΕ πειθαρχικός 

προϊστάμενος είναι υποχρεωμένος να ασκήσει πειθαρχική δίωξη. Για το λόγο αυτό 

καλεί τον υπάλληλο σε απολογία και εν συνεχεία επιβάλλει ο ίδιος ποινή ή παραπέμπει 

την υπόθεση σε ανώτερο προϊστάμενο για την επιβολή μεγαλύτερης ποινής. 

Αντίστοιχα, ο διατάξας την ΕΔΕ εφόσον δε διαπιστώσει τη διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώματος, εκδίδει απαλλακτική απόφαση, την οποία κοινοποιεί στα ανώτερα 

πειθαρχικά όργανα.  

 

Γ. Διεξαγωγή πειθαρχικής ανάκρισης 

Η διεξαγωγή πειθαρχικής ανακρίσεως διακρίνεται ουσιωδώς από την ΕΔΕ, η οποία 

διατάσσεται από μονομελές πειθαρχικό όργανο, κατά διακριτική του ευχέρεια
154

, ενώ η 

πειθαρχική ανάκριση διατάσσεται υποχρεωτικά από το πειθαρχικό συμβούλιο, στο 

πλαίσιο εξέτασης της παραπεμφθείσης ενώπιόν του υπόθεσης
155

, σύμφωνα με το άρθ. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 1352/02. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 461/96, 2786/99. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2504/96. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 5724/95, 3563/89, 57320/71. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1759/87, 1229/96, 3395/95. 
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127 ΥΚ. Η ανάκριση αυτή αποσκοπεί στην πλήρη και λεπτομερή διερεύνηση της 

αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του πειθαρχικού παραπτώματος, την  

εξακρίβωση δηλαδή των πραγματικών περιστατικών, τις συνθήκες τέλεσής τους και 

την ύπαρξη σύνδεσης αυτών με το πρόσωπο του πειθαρχικά διωκομένου υπαλλήλου
156

.  

Προβλέπεται παράλληλα όμως, ότι η διεξαγωγή της δεν είναι υποχρεωτική στις 

ακόλουθες περιπτώσεις : α) όταν τα πραγματικά περιστατικά προκύπτουν κατά 

αναμφισβήτητο τρόπο από το φάκελο της υπόθεσης, έτσι ώστε να μη χρειάζεται 

περαιτέρω διευκρίνιση, ιδίως δε όταν ο εγκαλούμενος είτε τα ομολογεί είτε δεν τα 

αμφισβητεί
157

. Βασικό κριτήριο κατ΄ ακολουθία αποτελεί η δημιουργία αβίαστης 

πεποίθησης του πειθαρχικού δικαστή για τη διάπραξη του παραπτώματος, η οποία 

πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με το άρθ. 139 παρ. 3 ΥΚ, β) όταν  

στην απολογία του υπαλλήλου εμπεριέχεται ομολογία του, ως προϊόν ελεύθερης 

βούλησής του
158

, γ) όταν συλλαμβάνεται ο υπάλληλος επ’ αυτοφώρω κατά τη διάπραξη 

ποινικού αδικήματος, το οποίο αποτελεί ταυτόχρονα και πειθαρχικό παράπτωμα, δ) 

όταν έχει προηγηθεί ανάκριση ή προανάκριση, σύμφωνα με τον ΚΠΔ για ποινικό 

αδίκημα που είναι και πειθαρχικό παράπτωμα, υπό την προϋπόθεση ότι το υλικό των 

διαδικασιών αυτών καθώς και της ποινικής απόφασης ή βουλεύματος  είναι αρκετό για 

τη διαπίστωση των πραγματικών περιστατικών τέλεσης του παραπτώματος
159

 και ε) 

όταν έχει διενεργηθεί, πριν την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, Ε.Δ.Ε. ή άλλη 

ένορκη εξέταση ή όταν η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος προκύπτει από έκθεση 

δικαστικού οργάνου ή άλλου ελεγκτικού οργάνου της διοίκησης. Συνεπώς το πόρισμα 

της ΕΔΕ ή άλλης εξέτασης που στηρίζεται σε ένορκες καταθέσεις καθώς και το 

πόρισμα του ΓΕΔΔ, αποτελούν επαρκή στοιχεία για τη μη διενέργεια ανακρίσεως
160

. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 4336/00, 1229/96. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2628/99, 78/99, ενώ αντίθετα με την απόφαση ΣτΕ 1540/08 κρίθηκε 

απαραίτητη η ανάκριση, καθόσον δεν προέκυπτε το πειθαρχικό παράπτωμα από τα στοιχεία του 

φακέλου.  
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 4336/00, 959/99, 1061/91, 3847/89.  
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  Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 4116/99, 1474/88, 3109/88, 892/88, 2153/87. 

 
160

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2164/14, 1789/11, 812/04, 1467/03, 3355/95 και απόφαση ΣτΕ 2166/11, περί  

μη ύπαρξης ανάγκης για τη διενέργεια ανακρίσεως, μετά από διενέργεια ΕΔΕ και σύνταξη πορίσματος 

από το Σ.Ε.Υ.Υ.Π.  
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Εφόσον κατά τη διάρκεια της ανάκρισης προκύψουν επαρκή στοιχεία για την τέλεση 

και άλλων παραπτωμάτων από τον ίδιο υπάλληλο, ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος να  

επεκταθεί και σε αυτά, αναφέροντάς τα στην πορισματική του έκθεση. Στην περίπτωση 

αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί ο πειθαρχικός προϊστάμενος του υπαλλήλου για την 

έκδοση συμπληρωματικού παραπεμπτήριου εγγράφου, με το οποίο θα ασκηθεί σε 

βάρος του υπαλλήλου νέα συμπληρωματική πειθαρχική δίωξη, προκειμένου το 

πειθαρχικό συμβούλιο να προβεί σε ενιαία κρίση επί όλων των παραπτωμάτων του  

υπαλλήλου. Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή το πειθαρχικό συμβούλιο προβεί στην 

εξέταση και επιβολή ποινής επί παραπτωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στο 

παραπεμπτήριο έγγραφο, επάγεται απόλυτη ακυρότητα των πράξεών του
161

.  

  

Η πειθαρχική ανάκριση είναι μυστική και διεξάγεται από μόνιμο δημόσιο υπάλληλο, 

τουλάχιστον ομοιόβαθμο του διωκομένου υπαλλήλου, ο οποίος μπορεί να είναι και 

μέλος του πειθαρχικού συμβουλίου. Επιπλέον, από τη διάταξη του άρθ. 127 παρ. 3 ΥΚ  

προβλέπονται συγκεκριμένες περιπτώσεις προσώπων τα οποία δε δύνανται να 

διεξάγουν ανάκριση, για λόγους προστασίας της αντικειμενικής και απροσωπολήπτου 

διεξαγωγής της πειθαρχικής δίκης, κατ΄ αναλογική εφαρμογή στο πειθαρχικό δίκαιο της 

γενικής αρχής του διοικητικού δικαίου της αμεροληψίας
162

. Ο διωκόμενος μπορεί με 

αίτησή του, η οποία υποβάλλεται εντός τριών (3) ημερών από την κλήση του για 

εξέταση, να ζητήσει την εξαίρεση του ανακριτή, εφόσον στο πρόσωπό του συντρέχει η 

ιδιότητα του ασκήσαντος την πειθαρχική δίωξη, του διωκόμενου, του εκδώσαντος την 

πειθαρχική απόφαση, του διενεργήσαντος ΕΔΕ ή άλλη ανακριτική πράξη. 

 

3.2   Η άσκηση πειθαρχικής δίωξης και η παραπομπή του διωκομένου 

υπαλλήλου 

 

Η πειθαρχική δίωξη του υπαλλήλου αρχίζει είτε με την κλήση του σε απολογία είτε με 

την παραπομπή του στο πειθαρχικό συμβούλιο. Η διαζευκτική ως άνω διατύπωση του 

άρθ. 122 παρ. 1 συνεπάγεται ότι η παραπομπή της υπόθεσης στο πειθαρχικό συμβούλιο 

είναι δυνατή και χωρίς την προηγούμενη κλήση σε απολογία του διωκόμενου 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1624/00, 4255/99, 4751/97. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 4206/90, 666/84, 2425/78, 1922/76. 
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υπαλλήλου ή και μετά την κλήση του σε απολογία από το κατώτερο μονομελές 

πειθαρχικό όργανο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 134 παρ. 3 σε συνδυασμό με τη 

διάταξη του άρθ. 118 παρ. 6 ΥΚ.  Παράλληλα όμως, η παραπομπή της υπόθεσης στο 

πειθαρχικό συμβούλιο, η οποία διενεργείται αποκλειστικά από τον Υπουργό ή το 

αντίστοιχο ανώτατο πειθαρχικό όργανο
163

, είναι υποχρεωτική όταν διαπιστώνεται ότι η 

επιβλητέα ποινή επί του παραπτώματος είναι μεγαλύτερη της αρμοδιότητάς του ή όταν 

υφίσταται σχετική αιτιολογημένη πρόταση της υπηρεσίας του υπαλλήλου, βασιζόμενη 

σε στοιχεία που στηρίζουν την παραπομπή, σύμφωνα με το άρθ. 123 παρ. 1 ΥΚ. Στις 

υπόλοιπες περιπτώσεις, η παραπομπή δεν είναι υποχρεωτική και  ανήκει στη διακριτική 

ευχέρεια του αρμόδιου ως άνω οργάνου, το οποίο θα αποφασίσει επί της υποθέσεως 

κατόπιν εκτίμησης του είδους, της φύσης και των συνθηκών τέλεσης του 

παραπτώματος. 

 

Το παραπεμπτήριο έγγραφο είναι ουσιαστικής και κεντρικής σημασίας τύπος της 

πειθαρχικής διαδικασίας, θεωρούμενο ότι πληροί την έννοια της «πειθαρχικής αγωγής», 

λόγω δε της σπουδαιότητάς του, τα ουσιώδη στοιχεία αυτού προβλέπονται ειδικά από 

τη διάταξη του άρθ. 124 παρ. 1 ΥΚ. Συγκεκριμένα, στο παραπεμπτήριο έγγραφο πρέπει 

να αναφέρονται επακριβώς και επί ποινή ακυρότητας η ακρίβεια των πραγματικών 

περιστατικών, κατά τρόπο σαφή και εξατομικευμένο ως προς τον τόπο, το χρόνο και 

τον τρόπο διάπραξης του πειθαρχικού παραπτώματος, η ταυτότητα του διωκομένου και 

η πιθανολόγηση της ενοχής του. Η περιγραφή αυτή αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του 

παραπεμπτηρίου, με συνέπεια, σε περίπτωση πλημμελούς τυχόν αναγραφής των 

ανωτέρω στοιχείων, να επέρχεται η ακυρότητά του και παράλληλα η μη νόμιμη τήρηση 

της διαδικασίας ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου
164

. Η πληρότητα του 

παραπεμπτηρίου εγγράφου και η εν γένει εγκυρότητά του εξετάζονται και 

αυτεπαγγέλτως από τα αρμόδια δικαστήρια
165

. Περαιτέρω όμως γίνεται δεκτό ότι η 

περιγραφή των ανωτέρω στοιχείων μπορεί να γίνει και με την αναφορά στο 

παραπεμπτήριο άλλου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτουν τα πραγματικά 

περιστατικά του αδικήματος, ο χρόνος και ο τόπος τέλεσής του, καθώς και τα στοιχεία 

τυχόν ενοχής του υπαλλήλου, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι το τελευταίο αυτό 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ  469/96, 3711/94, 117/90. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 108/10 σκ. 12, 2320/09, σκ. 4, 2721/07 σκ. 9,  2070/06 σκ. 4, 1025/06 σκ. 5.  
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 4055/13, 4255/99, 4493/99, 2086/88, 3954/80. 
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έγγραφο κοινοποιείται στον υπάλληλο μαζί με το παραπεμπτήριο ή ότι περιήλθε σε 

γνώση του εγκαίρως
166

. Εφόσον από την πορεία της ανακρίσεως προκύψει η διάπραξη 

και άλλων παραπτωμάτων του υπαλλήλου, τα οποία πρέπει να διερευνηθούν, ασκείται 

νέα πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου, με την έκδοση συμπληρωματικού 

παραπεμπτηρίου εγγράφου, σύμφωνα με το άρθ. 127 παρ. 7 ΥΚ. Τα ισχύοντα για τη μη 

έκδοση ή την πλημμελή έκδοση του παραπεμπτηρίου ισχύουν αναλόγως και για το 

συμπληρωματικό παραπεμπτήριο
167

.   

 

Το παρεπεμπτήριο έγγραφο κοινοποιείται στον διωκόμενο υπάλληλο με δικαστικό 

επιμελητή, προκειμένου αυτός να λάβει εγκαίρως γνώση των εις βάρος του  

κατηγοριών και προς έγκαιρη και άρτια προπαρασκευή του υπερασπιστικού του 

δικαιώματος, τυχόν δε παράλειψη κοινοποιήσεώς του, συνεπιφέρει την ακυρότητα της 

πειθαρχικής διαδικασίας
168

. Όταν όμως αποδεικνύεται ότι η γνώση του 

παραπεμπτηρίου εγγράφου από τον υπάλληλο έγινε σε μεταγενέστερο στάδιο ή και με 

την κλήση του σε απολογία, η ακυρότητα αυτή θεραπεύεται
169

. 

 

Μετά την έκδοση του παραπεμπτηρίου εγγράφου, το πειθαρχικό όργανο αποξενώνεται 

πλήρως από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια επί της πειθαρχικής υποθέσεως
170

 και 

καταργείται τυχόν άλλη εκκρεμής υφιστάμενη διαδικασία ενώπιον οποιουδήποτε 

οργάνου
171

. Μετά την έκδοσή του το πειθαρχικό συμβούλιο καθίσταται αρμόδιο για την 

εκδίκαση της υποθέσεως και την έκδοση σχετικής αποφάσεώς του, μη δυναμένης της 

ανακλήσεως του παραπεμπτηρίου σε περίπτωση ύπαρξης τυχόν πλημμελειών του. 

 

3.3  Η απολογία του διωκομένου υπαλλήλου   
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ  4333/14, 2464/07 σκ. 5, 1789/04 σκ. 5, 1467/03 σκ. 3, 275/02, 1624/00, 

3516/94 σκ. 4.  
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2164/14, 198/12,  1624/00,  3305/99, 1471/97. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ  131/04, 1783/99, 1913/96, 4569/95. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1741/00, 1783/99, 4545/97. 
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 Πανταζής, Ν. (2015) Η δίωξη των πειθαρχικών παραπτωμάτων και οι συνέπειες της πειθαρχικής 

παραπομπής. Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου. τ. 8 – 9. σελ. 886. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 262/99, 2714/94, 1337/91, 3929/88.  
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Η κλήση σε απολογία του διωκόμενου υπαλλήλου κατά την πειθαρχική διαδικασία 

(άρθ. 135 ΥΚ) συνιστά δημόσιο ατομικό δικαίωμα και έχει συνταγματικό έρεισμα τη 

διάταξη 20 παρ. 2 Σ, περί «προηγούμενης ακρόασης», από την οποία προκύπτουν τα 

εξής
172

 : 

α) Η κλήση προς απολογία πρέπει να προηγείται πριν από κάθε διοικητική ενέργεια 

(λ.χ. πόρισμα ΕΔΕ)  ή διοικητικό μέτρο (πειθαρχική απόφαση). 

β) Η κλήση προς απολογία πρέπει να ενεργείται έγκαιρα σε σχέση με τη λήψη του 

διοικητικού μέτρου ή της διοικητικής ενέργειας, διότι εάν δεν προηγείται, η άμυνα του 

διωκομένου δεν καθίσταται πραγματικά εφικτή, εφόσον δεν θα έχει μεσολαβήσει ο 

απαιτούμενος για αυτήν χρόνος. Συγκεκριμένα, στη γραπτή κλήση προς απολογία που 

επιδίδεται στο διωκόμενο, καθορίζεται σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα 

του υπαλλήλου και τάσσεται  προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 

δύο (2) ημέρες, όταν ο υπάλληλος καλείται σε απολογία από τον πειθαρχικό 

προϊστάμενο και από τρεις (3) ημέρες όταν αυτός καλείται από το  πειθαρχικό 

συμβούλιο. Συνεπώς ακυρωτέα είναι η απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου όταν ο 

διωκόμενος είτε δεν κλήθηκε προς απολογία ή όταν η κλήση αυτή είναι αόριστη ή 

ατελής, δεν καθορίζει δηλαδή σαφώς το αποδιδόμενο πειθαρχικό παράπτωμα, όπως 

αυτό αποδίδεται στον διωκόμενο
173

. Η έλλειψη όμως αυτή αναπληρώνεται εάν ο 

υπάλληλος προσήλθε αυτοβούλως και απολογήθηκε προφορικά ή υπέβαλε την 

απολογία του εγγράφως ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου
174

. Τυχόν δε αοριστία 

της κλήσης ως προς τα πραγματικά περιστατικά του παραπτώματος, μπορεί να 

συμπληρωθεί από άλλο έγγραφο, στο οποίο αυτή παραπέμπει, εφόσον τόσο το έγγραφο 

όσο και η κλήση κοινοποιήθηκαν στο διωκόμενο υπάλληλο
175

.  

 

Η κλήση προς απολογία συνδέεται με την υπαιτιότητα, με συνέπεια την υποκειμενική 

πειθαρχική ευθύνη του υπαλλήλου σε περίπτωση διάπραξης πειθαρχικού 

                                                           
172 Τάχος, Α. (1995) Η απολογία στο πειθαρχικό δίκαιο των οργάνων του Κράτους και των ΝΠΔΔ. 

Διοικητική Δίκη. τ. 5. έτος Ζ’. σελ. 1067. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 3970/96, 1064/94, 1337/91,  1717/90, 1873/64, καθώς και απόφαση ΣτΕ 

3190/96 με την οποία κρίνεται ότι «…η κλήση του υπαλλήλου σε απολογία αποτελεί ουσιώδη τύπο της 

διαδικασίας, η έλλειψή της όμως δεν ελέγχεται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο που επιλαμβάνεται 

κατόπιν προσφυγής…».  
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1064/94, 3019/91,  1337/91, 1291/90, 4262/87, 4436/86, 1849/85. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2564/85. 
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παραπτώματος και κατ΄ ακολουθία τον αποκλεισμό της συλλογικής ευθύνης
176

. Για το 

λόγο αυτό η κλήση προς απολογία είναι πάντοτε ατομική ακόμη και όταν διωκτέοι για 

το ίδιο πειθαρχικό παράπτωμα είναι περισσότεροι υπάλληλοι.  

 

Τα όργανα που απευθύνουν την κλήση προς απολογία είναι είτε οι πειθαρχικά 

προϊστάμενοι είτε ο πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου κατά την ενώπιόν του κύρια 

διαδικασία εξέτασης της υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος έχει απολογηθεί 

ενώπιον του πειθαρχικά προϊσταμένου, δεν απαιτείται νέα κλήση προς απολογία 

ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου
177

, όπως κρίθηκε νομολογιακά. Το μονομελές 

όμως πειθαρχικό όργανο δεν είναι υποχρεωμένο να καλέσει σε απολογία το διωκόμενο,  

προ της παραπομπής του ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, της δυνατότητας αυτής 

υποκειμένης στη διακριτική του ευχέρεια
 178

. 

 

Η κλήση προς απολογία συνιστά ουσιώδη τύπο και ύψιστη διοικητική ενέργεια της  

διαδικασίας και είναι απόρροια του θεμελιώδους δικονομικού αξιώματος «audiatur et 

altera pass» (μηδένα δικάζειν ανήκουστον) για το λόγο αυτό πρέπει να υποβάλλεται 

εγγράφως, ώστε να μη δύναται να δημιουργηθεί αμφισβήτηση ως προς τους 

ισχυρισμούς του εγκαλουμένου υπαλλήλου. Κατ΄ εξαίρεση προβλέπεται η δυνατότητα 

υποβολής προφορικής συμπληρωματικής απολογίας, κατά τη διαδικασία ενώπιον του 

πειθαρχικού συμβουλίου.  

 

Η πλήρης και αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος προς απολογία προϋποθέτει το 

δικαίωμα του διωκόμενου να λάβει γνώση όλου του φακέλου της υποθέσεως, 

προκειμένου να αντικρούσει την σε βάρος του κατηγορία και να είναι σε θέση να 

προετοιμασθεί κατά τον καλύτερο τρόπο σε συγκεκριμένα στοιχεία, σύμφωνα με τα 

άρθ. 135 παρ. 3 ΥΚ. Η διοίκηση όμως δεν είναι αυτεπαγγέλτως υποχρεωμένη να θέσει 

υπόψη του τα στοιχεία της υπόθεσης, χωρίς την υποβολή σχετικού αιτήματος από τον 

εγκαλούμενο
179

. Το δικαίωμα του διωκομένου στην πρόσβαση και γνώση του 
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 Τάχος, Α. (1981) Θεμελιώδεις υποχρεώσεις των δημοσίων υπαλλήλων : υπακοή, νομιμοφροσύνη, 

πολιτική  ουδετερότητα. Θεσσαλονίκη : Σάκκουλα. σελ. 150- 153. 

  
177

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 5660/96. 
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 3229/88. 
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 Βλ. σχετ. αποφάσεις  ΣτΕ 2331/74, 2064/72, 2000/66. 
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σχηματισθέντος εις βάρος του φακέλου της υπόθεσης, όπως και κάθε ενδιαφερομένου 

άλλωστε,  ερείδεται στο άρθ. 5 του Ν. 2690/99, όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθ. 1 του 

Π.Δ. 28/15, ενώ όπως κρίθηκε νομολογιακά «ο πειθαρχικά διωκόμενος είναι άνευ 

ετέρου “ενδιαφερόμενος” για την πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν την άσκηση 

πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 94/13 απόφαση ΟλΣτΕ.  

Είναι δε σημαντικό να σημειωθεί ότι η θεμελίωση του δικαιώματος όχι μόνο της 

γνώσης των στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου αλλά και χορήγησης αντιγράφων 

αυτών, χορηγήθηκε για πρώτη φορά με τις διατάξεις του άρθ. 16 του Ν. 1599/86. Έως 

τότε η νομολογία του ΣτΕ δεν έκανε δεκτή τη χορήγηση αντιγράφων από τον 

πειθαρχικό φάκελο, δεχόμενη μόνον την απλή ανάγνωση αυτών, βασιζόμενη και στις 

διατάξεις του ισχύοντος τότε άρθ. 236 του Π.Δ. 611/77
180

.   

 

Κατά την ισχύουσα σήμερα επί του ζητήματος άποψη, η διάταξη του άρθ. 135 παρ. 3 

ΥΚ είναι ειδικότερη της διατάξεως του άρθ. 5 του Ν. 2690/99 (ΚΔΔ), και ερείδεται επί 

της αρχής της μυστικότητας της ανακρίσεως, με συνέπεια να γίνεται δεκτό ότι ο 

υπάλληλος, κατά του οποίου έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη, δικαιούται να λάβει γνώση 

του περιεχομένου του πειθαρχικού φακέλου ή και αντίγραφα των σχετικών εγγράφων 

μόνο στο χρονικό στάδιο, κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία και 

έχει κληθεί σε απολογία. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση του 

διωκόμενου, ώστε να δυνηθεί να προετοιμάσει την άμυνα και να αποδείξει την 

αθωότητά του, αλλά σε τέτοιο χρονικό σημείο, που να μην υφίσταται πλέον κίνδυνος 

δυσχέρανσης της διεξαγόμενης έρευνας. Κατά συνέπεια, τόσο στο στάδιο της ΕΔΕ όσο 

και της προκαταρκτικής έρευνας, οι οποίες αποτελούν ανακριτικές μεθόδους, δεν είναι 

κατά νόμω επιτρεπτή, ούτε στο διωκόμενο ούτε σε τρίτο, η πρόσβαση στην ΕΔΕ και 

στα συγκεντρωθέντα στοιχεία του φακέλου, σε περίπτωση δε υποβολής σχετικού 

αιτήματος προ της κλήσεως σε απολογία του διωκομένου, τούτο κρίνεται ως πρόωρο 

και απορριπτέο, μη ερειδόμενο σε διάταξη νόμου
181

.  

                                                           
180

 Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η υπ’ αριθ. 15/8-8-84 διορατική γνωμοδότηση του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών, κ. Δ. Μαλακάση, στην οποία αποτυπώνεται η άποψη ότι « η απλή ανάγνωση 

στοιχείων της δικογραφίας από τον διωκόμενο, περιορίζει ανεπίτρεπτα την αντίληψή του και στερεί τη 

δυνατότητά του εκτίμησης των στοιχείων της δικογραφίας, κατά το στάδιο της απολογίας.». Η 

γνωμοδότηση αυτή ανακλήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών με το επιχείρημα ότι εκδόθηκε εντός 

των θερινών διακοπών αναρμοδίως, χωρίς να έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα. 

 
181

 Βλ. σχετικές Γμνδ ΝΣΚ 610/99 τμ. Γ’, όπου και αναλυτικά η αναφερόμενη άποψη, 221/2007, με την 

οποία έγινε δεκτό ότι «δεν παρέχεται νομική δυνατότητα πρόσβασης τρίτου σε στοιχεία φακέλου 

εκκρεμούσης πειθαρχικής υπόθεσης», 168/95, στην οποία επισημαίνεται η αδυναμία της Διοίκησης να 

χορηγήσει στο διωκόμενο στοιχεία μαρτυρικών καταθέσεων, προ της κλήσης του σε απολογία, ακόμη 
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Αναφορικά με το δικαίωμα τρίτου, όπως για παράδειγμα του καταγγέλλοντα πειθαρχικό 

παράπτωμα, γνώσης του πειθαρχικού φακέλου της υπόθεσης και λήψης αντιγράφων εξ 

αυτού, εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθ. 5 του ΚΔΔ σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του Ν. 2472/97 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Α' 50). Στην περίπτωση αυτή διαπιστώνεται 

ότι οι διατάξεις του άρθ. 5 του ΚΔΔ, αν και μεταγενέστερες του Ν. 2472/97, δεν έλαβαν 

υπόψη τους τις διατάξεις του τελευταίου, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν 

συγκρούσεις με τις ρυθμίσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Παρά το 

γεγονός όμως αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη στα διοικητικά στοιχεία 

συνδέεται άμεσα με τα προσωπικά δεδομένα του Ν. 2472/97, οι διατάξεις του οποίου 

συρρέουν στην εξεταζόμενη περίπτωση με το περιεχόμενο του άρθ. 5 του ΚΔΔ, με 

σχέση παραπληρωματική. Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις του ενός νόμου δεν 

κατισχύουν ολικά του άλλου, αλλά κάθε φορά, για το δικαίωμα πρόσβασης και 

χορήγησης στοιχείων
 
θα γίνεται ad hoc στάθμιση, με τη χρήση των κριτηρίων που 

θεσπίζουν οι διατάξεις του ειδικότερου Ν. 2472/97
182

.  

Συναφώς με το παρόν ζήτημα, αναφέρονται οι υπ’ αριθ. 9/2005 και 57/2009 αποφάσεις 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, με τις οποίες κρίθηκε ότι 

τόσο η χορήγηση στοιχείων από φάκελο διενεργηθείσης ΕΔΕ όσο και οι πειθαρχικές 

διώξεις και κυρώσεις, συνιστούν επεξεργασία μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, 

η οποία δεν επιτρέπεται χωρίς την κατ’ αρχήν συγκατάθεση του υποκειμένου, σύμφωνα 

με το άρθ. 5 παρ. 1 του Ν. 2472/97. Επιτρέπεται όμως κατ’ εξαίρεση η χορήγηση 

στοιχείων του πειθαρχικού φακέλου και χωρίς τη συγκατάθεση του υπαλλήλου, εφόσον 

το έννομο συμφέρον του αιτούντος τρίτου υπερέχει των δικαιωμάτων του προσώπου 

που αναφέρονται τα δεδομένα και δε θίγονται θεμελιώδεις ελευθερίες του, σύμφωνα με 

το άρθ. 5 παρ. 2 περ. ε΄ του Ν. 2472/97.   

 

3.4  Η εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου 

 

                                                                                                                                                                          
και αν λάβει σχετική παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, καθώς και σχετικές αποφάσεις ΣτΕ 

216/16,  501/07, 696/01, 178/00. 

 
182

 Αρμαμέντος, Π. (2007) Το ζήτημα της πρόσβασης του ενδιαφερομένου σε στοιχεία πειθαρχικού 

φακέλου Δικηγορικού Συλλόγου, υπό το πρίσμα του δικαιώματος πρόσβασης του διοικουμένου στα 

διοικητικά έγγραφα. Νομικό Βήμα. τ. 55. σελ. 994 - 1006 (1005). 
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Μετά την υποβολή της απολογίας του διωκομένου ή την άπρακτη παρέλευση της 

προθεσμίας υποβολής της, και αφού η υπόθεση έχει ανατεθεί σε τακτικό μέλος του 

πειθαρχικού συμβουλίου, ο πρόεδρος αυτού προσδιορίζει με σχετική πράξη του την  

ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως, σύμφωνα με το άρθ. 136 παρ. 1 ΥΚ. Η 

συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα της δίκης καθώς και ο τόπος της συνεδρίασης 

γνωστοποιούνται στον υπάλληλο τέσσερις (4) τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή 

της, με επίδοση σχετικού εγγράφου, σύμφωνα με το άρθ. 138 ΥΚ, προκειμένου αυτός 

να ασκήσει το τελευταίο δικαίωμά του, να παρασταθεί ενώπιον του συμβουλίου και να 

αναπτύξει τις απόψεις του. Η ανωτέρω γνωστοποίηση στο διωκόμενο, ο οποίος δύναται 

να παρασταθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με πληρεξούσιο δικηγόρο, αποτελεί ουσιώδη 

τύπο της πειθαρχικής διαδικασίας, τυχόν δε παράβασή της συνεπιφέρει ακυρότητα της 

διαδικασίας
183

, ερευνώμενη αυτεπαγγέλτως. Η άσκηση του δικαιώματος αυτού 

συνδέεται με την άμυνα του διωκομένου και συντελεί στη διαμόρφωση ασφαλέστερης 

δικανικής πεποίθησης του πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο δύναται να καταλήξει σε 

διαφορετικό συμπέρασμα από εκείνο που θα κατέληγε εάν ο εγκαλούμενος ήταν απών, 

εν γένει δε στην αρτιότητα του έργου του.  Η απουσία όμως του εγκαλούμενου  κατά τη 

συζήτηση της υποθέσεως, παρά τη νόμιμη επίδοση της πρόσκλησή του, δεν εμποδίζει 

την πρόοδο της διαδικασίας και δεν επιδρά στο κύρος της απόφασης, έστω και εάν το 

γεγονός της επίδοσης της πρόσκλησης δεν αναφέρεται στην απόφαση
184

. 

 

Τα μέλη του πειθαρχικού συμβουλίου που κωλύονται να μετάσχουν στη σύνθεσή του 

κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, είναι όσοι αδυνατούν να διεξάγουν πειθαρχική 

ανάκριση, σύμφωνα με το άρθ. 127 παρ. 3 ΥΚ, σε συνδυασμό με το άρθ. 137 παρ. 1 

ΥΚ. Ο διωκόμενος έχει δικαίωμα να ζητήσει την εξαίρεση των μελών, υπό την 

προϋπόθεση ότι με τα εναπομείναντα μέλη υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το 

άρθ.  137 παρ. 2 ΥΚ. Το δικαίωμα αυτό του διωκομένου θεμελιώνεται, σύμφωνα με την  

υπ’ αριθ. 2522/01 απόφαση του ΣτΕ, στο άρθ. 6 της ΕΣΔΑ, με το οποίο καθιερώνεται, 

σε υπερνομοθετικού χαρακτήρα κανόνα δικαίου, η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του 

κριτή, ο οποίος αποφαίνεται σε διαφορές σχετικές με δικαιώματα και υποχρεώσεις 

αστικής φύσης ή για το βάσιμο κάθε ποινικής κατηγορίας. Εξάλλου, στην έννοια των 

αμφισβητήσεων ως προς τα δικαιώματα και υποχρεώσεις αστικής φύσης κατά το άρθρο 

                                                           
183

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 416/12, 4112/05, 2540/01, 4920/97, 5029/87  και απόφαση ΔΕφΑθ 472/91. 

 
184

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2128/64. 
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6 της ΕΣΔΑ, εμπίπτουν και οι διαφορές που προέρχονται από πράξεις διοικητικών ή 

πειθαρχικών οργάνων σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση υπαλλήλου, σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομολογία
185

. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή κωλυομένου μέλους 

αποτελεί λόγο ακύρωσης της απόφασης, λόγω παράβασης της αρχής της 

αμεροληψίας
186

, στην έννοια της οποίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις που το 

διοικητικό όργανο έχει προσωπικό συμφέρον για την έκβαση της υποθέσεως, ιδιαίτερο 

δεσμό ή οξεία αντίθεση λόγω έχθρας προς τα πρόσωπα που αφορά η ενέργεια, αλλά και 

γενικότερα όταν έχει σχηματίσει προκατειλημμένη γνώμη για την υπόθεση που 

πρόκειται να κρίνει
187

.  

 

Το πειθαρχικό όργανο, μονομελές ή συλλογικό, οφείλει να λάβει υπόψη του τις 

αποδείξεις, δηλαδή τα στοιχεία του πειθαρχικού φακέλου και ιδίως την απολογία του 

διωκομένου, τις οποίες όμως εκτιμά ελεύθερα βάσει των κανόνων της χρηστής 

διοικήσεως, προκειμένου να σχηματίσει πεποίθηση σε σχέση με τη βασιμότητα της 

κατηγορίας σε βάρος του υπαλλήλου
188

, σύμφωνα με το άρθ. 139 παρ. 1 ΥΚ. Η κρίση 

του αυτή πρέπει να είναι ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένη και να στηρίζεται 

σε αποδεδειγμένα πραγματικά γεγονότα και όχι σε υπόνοιες, να περιλαμβάνει τη 

διαπίστωση της ενοχής του υπαλλήλου και την επιβολή της ποινής, δηλαδή να 

περιλαμβάνει τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης του 

παραπτώματος
189

. Διαφορετικά η απόφαση είναι γενική και αόριστη και εξ αυτού του 

λόγου ακυρωτέα.   

 

                                                           
185

 Βλ. σχετ. απόφαση ΕΔΔΑ Pellegrin κατά Γαλλίας της 8.12.1999 και απόφαση Ολομ ΣτΕ 2238/1999. 

 
186 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2318/07, 2522/01, 1117/00, ΣτΕ 3970/96 με την οποία κρίθηκε ότι η 

κατάθεση ως μάρτυρα σε προηγηθείσα διαδικασία συνιστά νόμιμο κώλυμα συμμετοχής, αλλά και  ΣτΕ 

3461/07 με την οποία κρίθηκε ότι η κατάθεση μάρτυρα χωρίς αξιολογικές κρίσεις σε βάρος του 

υπαλλήλου και χωρίς να φανερώνει ιδιαίτερη εχθρότητα, δε συνιστά κώλυμα συμμετοχής, και ΣτΕ 

175/02 με την οποία κρίθηκε ότι «Και ναι μεν το μέλος …διεξήγαγε άτυπη έρευνα σχετικά με την τέλεση 

του παραπτώματος …αλλά οι ενέργειες αυτές δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των νομίμων κωλυμάτων». 

 
187

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 3370/07, 323/00, 706/80, 2052/72. 

 
188

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 3825/95, 2448/92, 1608/91. 

 
189

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1595/70, 3198/71, 3199/71 και απόφαση ΔΕφΠάτρας 18/2008. 
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Το πειθαρχικό συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να προσδώσει διαφορετικό νομικό 

χαρακτηρισμό των περιεχομένων στο παραπεμπτήριο έγγραφο παραπτωμάτων και να 

μεταβάλλει την κατηγορία
190

.  

Η παράλειψη αναγραφής στην πειθαρχική απόφαση των υπό εδ. α’ έως γ’ της παρ. 2 

του άρθ. 141 ΥΚ προβλεπομένων αυτής στοιχείων, αναπληρώνεται από την αναφορά 

αυτών στο φάκελο της υπόθεσης
191

, ενώ ακυρωτέα καθιστά την απόφαση η τυχόν 

παράλειψη αναφοράς των ουσιωδών αυτής στοιχείων, προβλεπομένων υπό εδ. γ’ έως ε’ 

της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και συγκεκριμένα : α) των πραγματικών περιστατικών του 

παραπτώματος, προσδιορισμένων κατά τόπο και χρόνο, β) της υποβολής ή όχι της 

απολογίας, γ) της αιτιολογίας δ) της γνώμης των μελών του συλλογικού οργάνου που 

μειοψήφησαν και η) της απαλλαγής του κρινόμενου ή της ποινής που του 

επιβάλλεται
192

. 

Η πειθαρχική απόφαση κοινοποιείται στο διωκόμενο υπάλληλο, τυχόν δε μη 

γνωστοποίησή της δεν επιδρά επί του κύρους της, επηρεάζει όμως το δικαίωμα 

ένστασης του υπαλλήλου
193

.  

 

3.5  Τα ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων 

 

Τα ένδικα μέσα συνδέονται με τη δυνατότητα διόρθωσης της πειθαρχικής κρίσης, η 

οποία δεν είναι νόμω ή ουσία βάσιμη, και συμβάλλουν στην ενίσχυση του αισθήματος 

ευθύνης των προσώπων που είναι επιφορτισμένα με την έκδοση απόφασης επί των 

πειθαρχικών υποθέσεων και την επιβολή ποινών στους υπαλλήλους. Πρώτιστα όμως, η 

δυνατότητα ελέγχου της πειθαρχικής κρίσης εμπεδώνει την εμπιστοσύνη και το 

αίσθημα ασφάλειας δικαίου των υπαλλήλων για την ορθή απονομή της πειθαρχικής 

δικαιοσύνης. Τα ένδικα μέσα του πειθαρχικού δικαίου που προβλέπονται στον ΥΚ  

                                                           
190

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1736/09, 2664/03, 997/96, 2712/90, 584/88. 

 
191

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1064/00, 648/96. 

 
192

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2628/99. 

 
193

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1462/84, 2058/74. 
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διακρίνονται στα τακτικά, τα οποία είναι α) η ένσταση και β) η προσφυγή και στο 

έκτακτο διοικητικό ένδικο μέσο της επανάληψης της πειθαρχικής διαδικασίας. 

 

3.5.1  Η άσκηση της ενστάσεως 

 

Η ένσταση είναι τακτικό ένδικο μέσο και ασκείται κατά των αποφάσεων των 

μονομελών πειθαρχικών οργάνων, ενώπιον του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού 

συμβουλίου, καθώς και κατά των αποφάσεων του πρωτοβάθμιου πειθαρχικού 

συμβουλίου, ενώπιον του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου, σύμφωνα με το 

άρθ. 141 σε συνδυασμό με το άρθ. 120 ΥΚ. Κατ΄ εξαίρεση, οι αποφάσεις που 

επιβάλλουν την ποινή του υποβιβασμού και της οριστικής παύσης, υπόκεινται μόνο σε 

προσφυγή, ενώπιον του ΣτΕ, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθ. 140 ΥΚ.  

 

Το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο συμβούλιο, που επιλαμβάνονται κατόπιν της 

άσκησης ενστάσεως, δικαιούνται στην εκ νέου εξέταση της υπόθεσης τόσο κατά νόμω 

όσο και κατ’ ουσία, δύναται δε να μεταβάλλουν το νομικό χαρακτηρισμό της 

πρωτοδίκου αποφάσεως και να αποφασίσουν ελεύθερα επ’ αυτής
194

, δυνάμενα 

περαιτέρω κατά την κρίση τους να δεχθούν εν όλω ή εν μέρει την ένσταση ή να την 

απορρίψουν. Κατά την έννοια αυτή η ένσταση αποτελεί ενδικοφανή διοικητική 

προσφυγή, η τυχόν δε μη άσκησή της συνιστά δικονομικό απαράδεκτο για την  άσκηση 

δικαστικής προσφυγής
195

.  

Δικαίωμα ένστασης ενώπιον των ανωτέρω αναφερομένων οργάνων έχει ο υπάλληλος 

που τιμωρήθηκε και υπέρ της διοίκησης ή του υπαλλήλου α) κάθε ανώτερος σε βαθμό 

του υπαλλήλου πειθαρχικός προϊστάμενος β) ο Υπουργός γ) οι πρόεδροι των νπδδ του 

άρθ.119 ΥΚ και δ) ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
196

. 

                                                           
194

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2/02, 1820/77. 

 
195

 Τάχος, Α. (2006) Ερμηνεία Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Αθήνα – Θεσσαλονίκη : Σάκκουλας. 

σελ. 635 επ. και αποφάσεις, ΣτΕ 3383/05, 575/2005 και αποφάσεις ΔΕφΠάτρας 446/14, ΔΕφΘεσ 

1870/01. 

 
196

 Βλ. απόφαση ΔΕφΑθ  3124/2014. 
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Ένσταση δικαιούται να ασκήσει ο υπάλληλος, ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, 

κατά όλων των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων, εκτός των αποφάσεων του 

Υπουργού και των λοιπών πειθαρχικών οργάνων που ορίζονται στο άρθ. 142 παρ. 2 α΄ 

ΥΚ, οι οποίες μπορούν να προσβληθούν μόνο με άσκηση προσφυγής, ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου. Επίσης ένσταση ασκεί ο υπάλληλος, ενώπιον του 

δευτεροβάθμιου συμβουλίου, κατά των αποφάσεων του πειθαρχικού συμβουλίου, οι 

οποίες επιβάλλουν την ποινή του προστίμου τεσσάρων (4) μηνών και άνω. Οι 

αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή του προστίμου των αποδοχών ενός (1) έως και 

τεσσάρων (4) μηνών, προσβάλλονται απευθείας από τον υπάλληλο με προσφυγή, 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου. Κατ’ εξαίρεση όμως, στις περιπτώσεις επιβολής 

των ανωτέρω ποινών, ο υπάλληλος έχει δικαίωμα ένστασης ενώπιον του 

δευτεροβάθμιου συμβουλίου, εφόσον έχει ασκηθεί προηγούμενα ένσταση υπέρ της 

Διοίκησης, η οποία έχει δικαίωμα να προσβάλλει στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο κάθε 

απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου. Κατ’ εξαίρεση επίσης, οι ποινές της οριστικής 

παύσης και του υποβιβασμού δεν υπόκεινται σε ένσταση στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο 

αλλά μόνο σε προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
197

. 

Η ένσταση ασκείται εγγράφως και εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση, πλήρη γνώση ή περιέλευσή της στα όργανα που δικαιούνται να την 

ασκήσουν
198

. Τόσο η προθεσμία όσο και η άσκηση της ένστασης αναστέλλουν την 

εκτέλεση της απόφασης, κατά διακριτική του ευχέρεια όμως το πειθαρχικό συμβούλιο 

μπορεί να  αποφασίσει την άμεση εκτέλεση αυτής, αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου 

συμφέροντος, με εξαίρεση την ποινή της οριστικής παύσης και του υποβιβασμού. 

Στο πειθαρχικό δίκαιο ισχύει η αρχή περί μη χειροτερεύσεως της θέσης του υπαλλήλου 

(non reformation in pejus), και κατά συνέπεια, όταν το πειθαρχικό όργανο κρίνει σε 

δεύτερο βαθμό, μετά από ένσταση του υπαλλήλου, δε μπορεί να χειροτερεύσει τη θέση 

του και να επιβάλλει ανώτερη ποινή
199

, αντίθετα όμως, όταν κρίνει ένσταση υπέρ της 

                                                           
197

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 3880/15 στην οποία ορίζεται ότι «το υπό κρίση ένδικο βοήθημα (προσφυγή) 

κατά το μέρος που στρέφεται κατά απόφασης ….περί επιβολής ποινής της οριστικής παύσης στον 

αιτούντα, ….έχει το χαρακτήρα προσφυγής ουσίας.». 

 
198

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 8/00. 

 
199

 Βλ. απόφαση ΟλΣτΕ 1067/79, με την οποία κρίθηκε ότι η αρχή της μη χειροτέρευσης της θέσης του 

υπαλλήλου, η οποία εφαρμόζεται στην πολιτική, ποινική και φορολογική δίκη, εφαρμόζεται και στο 

πειθαρχικό δίκαιο και στην περίπτωση επανόδου της Διοίκησης μετά από ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, 

contra όμως Ρώτης, Ν. (1979), Η rεformatio in pejus εις το πειθαρχικόν δίκαιον (ΣΕ 1067/79). Το 

Σύνταγμα. τ. 1. σελ. 45 – 52 (52),  στην οποία επισημαίνεται ότι «.. δεν υφίσταται η αρχή που απαγορεύει 
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διοίκησης δε μπορεί να επιβάλλει ηπιότερη ποινή της επιβληθείσας. Σε περίπτωση 

συνεκδικάσεως ενστάσεως υπέρ του υπαλλήλου και υπέρ της διοίκησης, μπορεί να 

επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή.  

3.5.2  Η άσκηση της προσφυγής  

 

Η άσκηση της προσφυγής αποτελεί δικαστικό ένδικο μέσο και ασκείται ενώπιον του 

ΣτΕ ή των διοικητικών Εφετείων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 142 ΥΚ. Κατά την 

εκδίκαση της προσφυγής ουσίας ερευνάται η υπόθεση κατά το νόμο και την ουσία, του 

δικαστηρίου δυναμένου να προβεί σε νέα εκτίμηση και αξιολόγηση του αποδεικτικού 

υλικού και των στοιχείων του φακέλου, καθώς και στην ορθή υπαγωγή των πραγ-

ματικών περιστατικών στον προσήκοντα κανόνα δικαίου
200

. 

 

Ειδικότερα, η προβλεπόμενη από το  άρθ. 103 παρ. 4 εδ. β΄ του Συντάγματος 

υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ, παρουσιάζει σημαντικότατη, διεθνούς 

επιπέδου δικονομική πρωτοτυπία. Διότι χάρη στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτή 

προσφυγή, ο δημόσιος υπάλληλος, για τα μείζονα προβλήματα της εργασιακής του 

θέσης, δύναται να προσφύγει ενώπιον του ΣτΕ κατά αποφάσεων τόσο του 

δευτεροβαθμίου πειθαρχικού συμβουλίου, όσο και των πειθαρχικών συμβουλίων, οι 

οποίες επιβάλλουν τις ποινές του υποβιβασμού ή της οριστικής του παύσης
201

. Κατά 

την εκδίκαση της υπαλληλικής προσφυγής το ΣτΕ εξετάζει εκ νέου την υπόθεση τόσο 

ως προς τη νομιμότητα όσο και ως προς τα πραγματικά περιστατικά αυτής, κατά 

συνέπεια γίνονται παραδεκτοί οποιοιδήποτε λόγοι, είτε νομιμότητας είτε ουσίας
202

. 

                                                                                                                                                                          
τη χειροτέρευση του διοικουμένου όταν η αίτηση ακυρώσεως που έχει ασκήσει ο ενδιαφερόμενος 

ευδοκιμεί για τυπικό λόγο, ενώ αφήνει άθικτη την κρίση του πειθαρχικού οργάνου τόσο επί της ουσίας 

όσο και επί της ποινής. Το πειθαρχικό όργανο ….έχει την εξουσία να επιβάλει την ποινή που αυτό θα 

νομίσει προσφορώτερη, χωρίς να δεσμεύεται από προηγούμενη κρίση του, η οποία….. έχει παύσει να 

υφίσταται μετά την ακύρωσή της από την απόφαση του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου»  και επίσης 

Γνμδ ΝΣΚ 299/14, ληφθείσα κατά πλειοψηφία, περί μη εφαρμογή της αρχής σε περίπτωση ακύρωσης 

απόφασης από το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο, ενώ κατά τη μειοψηφία θα έπρεπε να ισχύσει η αρχή αυτή, 

σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΟλΣτΕ 1067/79. 

 
200

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 1251/2008, 2617/2006, 812/2004, 1517/2003, και  απόφαση ΔΕφΑθ 

2653/13. 

 
201

 Δαρζέντας, Ε. (1991) Τα μεγάλα προβλήματα …… ό.π. σελ 1200. 

 
202

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 2493/01,  4101/80, στην οποία κρίθηκε  ότι η ευρύτητα κρίσεως του ΣτΕ επί 

του πραγματικού μέρους της υπόθεσης, καθιστά απαράδεκτους τους λόγους ακυρότητας που 

προσιδιάζουν στην αίτηση ακύρωσης (αναιτιολόγητο, πλάνη περί το δίκαιο κ.ά), και 620/95, 2171/87,  

4303/83, 1807/78, 3177/78,  1070/62.  
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Ειδικότερα, κατά την εκδίκαση των προσφυγών αυτών «ουσίας» το ΣτΕ μπορεί είτε να 

ακυρώσει για τυπικούς λόγους απόφαση πειθαρχικού συμβουλίου και να αναπέμψει σε 

αυτό την υπόθεση είτε να αντικαταστήσει την προσβληθείσα απόφαση με δική του 

απόφαση, αναπληρώνοντας το ίδιο τις γενόμενες παρατυπίες, που αφορούν στην 

τήρηση των ουσιωδών τύπων της διαδικασίας. Δύναται όμως να αντικαταστήσει με 

δική του απόφαση και νόμιμη απόφαση του πειθαρχικού συμβουλίου για λόγους 

ουσιαστικούς και πραγματικούς, επιτελώντας έργο «πειθαρχικού εφετείου», δρώντας 

δηλαδή σαν ένα είδος δευτεροβάθμιου συμβουλίου, με πλήρη δικαιώματα νέας  

κρίσεως της υπόθεσης, δυνάμενο να τροποποιήσει την επιβληθείσα ποινή ή να 

απαλλάξει πλήρως τον υπάλληλο ή τέλος να απορρίψει την προσφυγή
203

. 

 

 Από τη ρητή διατύπωση του άρθ. 142 παρ.1 συνάγεται ότι το δικαίωμα άσκησης της 

προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ ανήκει μόνο στους μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους, παρά 

το γεγονός ότι  μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4057/12, στις διατάξεις του 

πειθαρχικού δικαίου του ΥΚ υπήχθησαν και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, οι 

οποίοι δύνανται να προσβάλλουν τις ανωτέρω αποφάσεις ενώπιον του Διοικητικού 

Εφετείου
204

, σύμφωνα με το άρθ. 1 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 702/77. Δικαίωμα προσφυγής 

ενώπιον του ΣτΕ κατά των αποφάσεων του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού Συμβουλίου 

που επιβάλλουν τις ποινές της προσωρινής παύσης και του υποβιβασμού έχει και ο 

ΓΕΔΔ, με αίτημα την επιβολή της ποινής της οριστικής παύσης
205

. 

 

Δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, το οποίο κρίνει σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό τις υπαλληλικές προσφυγές, έχουν οι υπάλληλοι κατά των αποφάσεων 

α) του Υπουργού, του Διοικητή του Αγίου Όρους, του προέδρου ή του επικεφαλής 

ΑΔΑ καθώς και του Διοικητή ή του προέδρου συλλογικού οργάνου, ο οποίος ασκεί τη 

                                                                                                                                                                          
 
203

 Παπαχατζής, Γ. (1983), Σύστημα του ισχύοντος……… ό.π. σελ. 444. 

 
204

 Πανταζής, Ν. (2015) Πειθαρχικό…. ό.π. σελ/ 354 - 355. 

 
205

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2677/13 με την αιτιολογία ότι «η πρόβλεψη από το νόμο της δυνατότητας 

επιβολής μείζονος ποινής στον παρανομήσαντα υπάλληλο από το ΣτΕ…. εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον» και απόφαση ΔΕφΑθ 3124/2014 στην οποία ορίζεται ότι «συνάγεται ότι ο τελευταίος (ΓΕΔΔ) 

είχε δικαίωμα να ασκήσει ένσταση κατά του πρακτικού-απόφασης του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του EOT ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, έστω και αν στην 

προκειμένη περίπτωση την πειθαρχική δίωξη δεν άσκησε ο ίδιος ο ΓΕΔΔ, αλλά διοικητικό όργανο 

του EOT». 
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διοίκηση νπδδ
206

, β) του δευτεροβάθμιου πειθαρχικού συμβουλίου που επιβάλλουν 

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

έως ενός (1) μηνός
207

. Οι ως άνω εξαιρούμενες ποινές προσβάλλονται με αίτηση 

ακυρώσεως, σύμφωνα με το άρθ. 95 Σ
208

 και γ) των πειθαρχικών συμβουλίων, όταν 

επιβάλλουν την πειθαρχική ποινή του προστίμου αποδοχών ενός (1) έως και τεσσάρων 

(4) μηνών, κατά των οποίων δεν δύναται ο υπάλληλος να ασκήσει ένσταση. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι εξήντα (60) ημερών από την 

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της πειθαρχικής απόφασης. Η προθεσμία άσκησης 

προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πειθαρχικής 

απόφασης, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλουν την ποινή της 

οριστικής παύσης ή του υποβιβασμού. Σε κάθε περίπτωση, η εκδίκαση της προσφυγής 

από το Συμβούλιο της Επικρατείας ή από το αρμόδιο διοικητικό εφετείο γίνεται μέσα 

σε αναφερόμενη προθεσμία οκτώ (8) μηνών από την περιέλευσή της στο οικείο 

δικαστήριο. Σε περίπτωση όμως μη εκδικάσεως πειθαρχικής υπόθεσης που επιβάλλει 

την ποινή της οριστικής παύσης, παρά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η 

Διοίκηση δε δύναται να εκτελέσει την ποινή αυτή
209

. 

 

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

μπορούν να χειροτερεύσουν τη θέση του. 

 

3.5.3  Η σχέση της πειθαρχικής δίκης και ποινικής διαδικασίας και η 

επανάληψη της διαδικασίας 

 

                                                           
206

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2124/08, 533/05, 262/04. 

 
207

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 4849/13, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η ασκηθείσα ενώπιόν του 

έφεση επί της αποφάσεως του ΔΕφΑΘ, με το σκεπτικό ότι η προσφυγή δικάσθηκε σε πρώτο και 

τελευταίο βαθμό από το δικαστήριο αυτό, ομοίως με τις αποφάσεις ΣτΕ 5304/12, 2612/11, 2175/11, 

1805/09 2124/08.  

 
208

 Βλ. σχετ. απόφαση ΣτΕ 2475/08, περί προσβολής της ποινής της έγγραφης επίπληξης του πειθαρχικού 

συμβουλίου με αίτηση ακυρώσεως και όχι προσφυγής. 

 
209

 Γνωμδ ΝΣΚ 237/16 με την οποία ορίζεται ότι «συνεπώς …..μετά την πάροδο οκτώ (8) μηνών από την 

περιέλευση στο ΣτΕ της προσφυγής υπαλλήλου κατά πειθαρχικής απόφασης που του επιβάλλει την ποινή 

της οριστικής παύσης, χωρίς την εκδίκαση της, διατηρείται η αναστολή εκτέλεσης της και η υπηρεσία 

ούτε υποχρεούται ούτε δύναται να εκτελέσει την ποινή της οριστικής παύσης.». 
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Η αυτοτέλεια και η ανεξαρτησία της πειθαρχικής έναντι της ποινικής διαδικασίας διέπει 

ως γενική αρχή ολόκληρο το πειθαρχικό δίκαιο, ενώ θεμελιώνεται σε διατάξεις τυπικών 

νόμων και παράλληλα ενισχύεται στην πράξη από τη νομολογία του ΣτΕ
210

 
211

, με 

συνέπεια τη δυνατότητα παράλληλης κίνησης των  δύο αυτών διαδικασιών. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται με το άρθ. 114 παρ. 2 ο κανόνας της κατ’ αρχήν μη 

αναστολής της πειθαρχικής δίκης λόγω της ποινικής δίκης, σε όσες περιπτώσεις η 

συμπεριφορά του υπαλλήλου εντός ή εκτός υπηρεσίας μπορεί να έχει τα στοιχεία τόσο 

πειθαρχικού παραπτώματος όσο και ποινικού αδικήματος, δηλαδή στις περιπτώσεις 

κατ’ ιδέαν συρροής μεταξύ των ιδιαίτερων εγκλημάτων του ποινικού κώδικα και 

πειθαρχικών παραπτωμάτων του ΥΚ, όπως για παράδειγμα η δωροδοκία, η παράβαση 

καθήκοντος, κ.ά. Με την έννοια αυτή, η διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να αναμείνει 

την απόφαση ή την τελεσιδικία της ποινικής δίκης που άρχισε
212

, με προβλεπόμενη 

όμως παράλληλα εξαίρεση τη δυνατότητα του πειθαρχικού οργάνου να διατάξει κατά 

διακριτική του ευχέρεια, ενόσω εκκρεμεί η ποινική δίκη, την αναστολή μέχρι ένα (1) 

έτος της πειθαρχικής διαδικασίας, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, πλην των 

περιπτώσεων που το πειθαρχικό αδίκημα προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο
213

. Η ύπαρξη 

εξαιρετικών λόγων συνδέεται με την προστασία δύο (2) έννομων αγαθών : α) των 

συμφερόντων της υπηρεσίας και β) της προστασίας της προσωπικότητας του 

διωκομένου ως υπαλλήλου και ως ανθρώπου, σχετίζεται δε και με άκρως σοβαρές 

παραβατικές συμπεριφορές του υπαλλήλου, οι οποίες χρήζουν στήριξης των ευρημάτων 

της ποινικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται με περισσότερα και ασφαλέστερα μέσα
214

.     

 

Περαιτέρω όμως, με τη διάταξη του άρθ. 114 παρ. 3 ΥΚ καθιερώνεται ότι το 

πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση αμετάκλητης απόφασης ποινικού 

δικαστηρίου ή αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος, μόνο όμως ως προς την 

                                                           
210

 Δαρζέντας, Ε. (1991) Οι κυρώσεις εις το πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. σελ. 277.  Σε : 

επιμ. Στράγγας, Ι. (1991) Είδη κυρώσεων και δικαιϊκοί κλάδοι. Εισηγήσεις εις το Ανώτερο Φροντιστήριο 

Φιλοσοφίας του Δικαίου. Αθήνα – Κομοτηνή  : Αντ. Σάκκουλα. 

 
211

 Πλούσια από το παρελθόν η νομολογία επί της αρχής αυτής βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 125/29, 2388/53, 

721/65, 3419/76, 2458/84, 1597/96, 10008/02, 3366/07, 2166/11, 4333/14. 

 
212

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 920/12, 3971/10, 642/02, 2061/00, 2009/94, 3190/96. 

 
213

 Βλ. σχετ. αποφάσεις ΣτΕ 920/12, 3971/10, 1430/05,  3190/96, 2009/94 και απόφαση ΔΕφΑθ 1326/07, 

με τις οποίες απορρίπτεται αίτημα αναστολής μέχρι εκδόσεως της ποινικής απόφασης . 

 
214

 Κούτας, Β. (2010) Η πειθαρχική ….. ό.π. σελ. 31. 
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ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την 

αντικειμενική υπόσταση του πειθαρχικού παραπτώματος, η οποία βεβαιώνεται δια 

ρητής σκέψης στο σκεπτικό της απόφασης
215

. Η παλαιότερη όμως νομολογία του ΣτΕ 

προσέθεσε έναν επιπλέον όρο προκειμένου να εφαρμοσθεί η ανωτέρω διάταξη, ήτοι να 

μην έχει αθωωθεί ο υπάλληλος λόγω αμφιβολιών, με συνέπεια τουλάχιστον λεκτικά, η 

νομολογία να αμφισβητεί την ποινική αθώωση του διωκομένου και στις περιπτώσεις 

αυτές να έχει κριθεί ότι δε συντρέχει δέσμευση του πειθαρχικού οργάνου από την 

ποινική απόφαση
216

. Η παγιωμένη αυτή νομολογιακή θέση του ΣτΕ κλονίσθηκε μετά 

την έκδοση της απόφασης του ΕΔΔΑ της 27/9/2007 «υπόθεση Β. Σταυρόπουλος κατά 

Ελλάδος», με την οποία κρίθηκε ότι η «ποινική αθώωση, έστω και λόγω αμφιβολιών, 

του κατηγορουμένου, ενδυναμώνει το τεκμήριο αθωότητάς του, σύμφωνα με το άρθ. 6 

παρ. 2  ΕΣΔΑ, και ως εκ τούτου, είναι απολύτως δεσμευτική για όλα τα δικαστήρια και 

τις αρχές που επιλαμβάνονται των ίδιων περιστατικών». Η μεταστροφή της νομολογίας 

του ΣτΕ αποτυπώθηκε στην υπ’ αριθ. 1251/08 απόφασή του
217

, η οποία αποτέλεσε τομή 

στην έως τότε επικρατούσα άποψη της νομολογίας. Ειδικότερα, με την ανωτέρω 

απόφαση κρίθηκε ότι το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται απολύτως από ποινική 

αθωωτική απόφαση, εκδοθείσα έστω και με αμφιβολίες, και επομένως υφίσταται 

αδυναμία επιβολής πειθαρχικής ποινής στον υπάλληλο, εάν τα πραγματικά περιστατικά 

για τα οποία αυτός έχει αθωωθεί ποινικά, ταυτίζονται πλήρως με αυτά για τα οποία του 

ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη
218

. Ακολούθως όμως η Ολομέλεια του Συμβουλίου της 

Επικρατείας εξέδωσε την  αριθ. 4662/12 απόφασή της, με την οποία απέρριψε αίτηση 

ακυρώσεως αστυνομικών υπαλλήλων κατά Προεδρικού Διατάγματος, στο οποίο 

προβλεπόταν η δυνατότητα του πειθαρχικού οργάνου να εκδώσει απόφαση διαφορετική 
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από εκείνη του ποινικού δικαστηρίου. Στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασης 

περιλαμβανόταν η κρίση του Δικαστηρίου ότι τα πειθαρχικά όργανα δεσμεύονται κατά 

τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικού αδικήματος, μόνον από την κρίση του ποινικού 

δικαστηρίου για τα πραγματικά περιστατικά και ότι μπορούν να εκδώσουν απόφαση 

διαφορετική από εκείνο, στηριζόμενα στις διαφορετικές προϋποθέσεις που θέτει το 

πειθαρχικό δίκαιο. Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι στο επίμαχο ζήτημα της 

σχέσης ποινικής και πειθαρχικής δίκης, ο διάλογος μεταξύ ΕΔΔΑ και ΣτΕ κατέληξε 

στην υιοθέτηση από το ανώτατο δικαστήριο μίας ισορροπημένης λύσης, η οποία 

διασφαλίζει το σεβασμό του αθωωτικού διατακτικού της ποινικής απόφασης, έστω και 

λόγω αμφιβολιών εκδοθείσης, ενώ από την άλλη, επιτρέπει στο πειθαρχικό όργανο να 

εκφέρει δική του άποψη και να καταδικάσει υπάλληλο για πράξη ή παράλειψη για την 

οποία κρίθηκε ποινικά αθώος, στηριζόμενο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 

πειθαρχικής δίκης
219

.  

 

Παρά την αυτοτέλεια όμως πειθαρχικής και ποινικής δίκης, στο άρθ. 114 παρ. 4, σε 

συνδυασμό με το άρθ. 143 ΥΚ, καθιερώνεται διαδικασία κατά την οποία η Διοίκηση 

υποχρεούται να διατάξει την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας. Έτσι, στην 

περίπτωση που ο υπάλληλος απαλλαγεί από την πειθαρχική ευθύνη ή του έχει 

επιβληθεί ποινή μικρότερη της οριστικής παύσης και στη συνέχεια εκδοθεί αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, με την οποία  διαπιστώνεται η  

διάπραξη της αντικειμενικής υπόστασης ενός εκ των πειθαρχικών παραπτωμάτων της 

περ. α’ της παρ. 5 του άρθ. 109 ΥΚ, για τα οποία προβλέπεται ο υποβιβασμός ως 

κατώτερη ποινή, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται. Στην περίπτωση αυτή 

είναι δυνατή η επιβολή ανώτερης ποινής της αρχικά επιβληθείσας, κατ’ άρθ. 143 παρ. 3 

ΥΚ. Ομοίως επαναλαμβάνεται η πειθαρχική διαδικασία εάν μετά την έκδοση 

καταδικαστικής πειθαρχικής απόφασης εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική ποινική 

απόφαση ή αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα
220

.  

 

Την επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας μπορούν να ζητήσουν α) στην περίπτωση 

καταδικαστικής ποινικής απόφασης τα όργανα των άρθ. 123 παρ. 1 και 2 ΥΚ, ενώ β) 
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στην περίπτωση αθωωτικής ποινικής απόφασης, ο υπάλληλος, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός (1) έτους από την έκδοσή της, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο  

πειθαρχικό συμβούλιο ή στο δευτεροβάθμιο συμβούλιο κατά περίπτωση, στο οποίο 

υπαγόταν ο υπάλληλος κατά το χρόνο τέλεσης του παραπτώματος. 

 

3.6  Το διοικητικό μέτρο της αργίας 

 

Σκόπιμη κρίνεται στο σημείο αυτό η αναφορά στη λήψη του διοικητικού μέτρου της 

αργίας, το οποίο λαμβάνει η διοίκηση σε βάρος των υπαλλήλων, το οποίο αν και δεν 

υπάγεται αυτοτελώς στο πειθαρχικό δίκαιο, εντασσόμενο σε ξεχωριστό κεφάλαιο του 

ΥΚ, συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με αυτό. Η θέση του υπαλλήλου σε αργία αποτελεί 

προκαταρκτική ενέργεια της πειθαρχικής του δίωξης, συνιστώντας αποκλειστικά 

διοικητικό μέτρο και όχι πειθαρχική κύρωση. Προϋποθέτει πάντοτε υπαιτιότητα του 

υπαλλήλου και έχει ως σκοπό την απομάκρυνσή του από την ενεργό υπηρεσία για 

λόγους δημοσίου συμφέροντος, χωρίς όμως να λύεται η υπαλληλική σχέση, έως ότου 

αποφανθεί το πειθαρχικό συμβούλιο για την πειθαρχική του ευθύνη, σχετικά με τις 

πράξεις που του αποδίδονται και για τις οποίες τίθεται σε αργία
221

. Το μέτρο αυτό  

διακρίνεται στην αυτοδίκαιη θέση σε αργία και στη δυνητική θέση σε αργία, όπως 

αντιστοίχως προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθ. 103 και 104 ΥΚ. 

 

Α. Η αυτοδίκαιη αργία 

Η θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία αποτελεί αυστηρό εξαιρετικό διοικητικό 

μέτρο και όχι πειθαρχική ποινή, για το λόγο δε αυτό, δεν προδικάζει την ενοχή του 

υπαλλήλου για τα αποδιδόμενα σε αυτόν παραπτώματα
222

. Αυτοδίκαιη είναι η αργία 

που επιβάλλεται στον υπάλληλο υποχρεωτικά από τη διοίκηση, χωρίς την έκδοση 

σχετικής διοικητικής πράξης και χωρίς την υποχρέωση της προηγούμενης ακρόασής 

του, διότι η ενέργεια αυτή αποτελεί δέσμια αρμοδιότητά της και όχι άσκηση 

διακριτικής της ευχέρειας
223

.  
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Με τις διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4325/15 επανήλθε σε ισχύ το νομοθετικό καθεστώς 

των διατάξεων των άρθ. 103 και 105  του Ν. 3528/07 περί αυτοδίκαιης αργίας, όπως 

αυτές ίσχυαν πριν από την τροποποίησή τους με τις διατάξεις των Ν. 4057/12 και 

4093/12. Ειδικότερα, καταργήθηκαν οι διατάξεις της παρ. Ζ3 του άρθ. 1 του Ν. 

4093/12, με τις οποίες προβλεπόταν η θέση σε αυτοδίκαιη αργία του υπαλλήλου που 

παραπέμπεται αμετακλήτως ενώπιον δικαστηρίου για τα αδικήματα της κλοπής, 

υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης και απιστίας 

περί την υπηρεσία ή παραπέμπεται στο πειθαρχικό συμβούλιο για ένα από τα  

παραπτώματα που περιοριστικά αναφέρονται και τα οποία κατά την κρίση του 

νομοθέτη εμφάνιζαν ιδιαίτερη απαξία. Η συγκεκριμένη διεύρυνση των λόγων θέσης σε 

αυτοδίκαιη αργία του υπαλλήλου, για τον οποίον συνέτρεχαν απλώς υπόνοιες για 

παραβατική συμπεριφορά, οδήγησε σε ιδιαιτέρως αυστηρή και υπερβολική μεταχείρισή 

του
224

. Οι διατάξεις αυτές επικρίθηκαν έντονα με το σκεπτικό ότι μόνη η παραπομπή 

μπορεί να οδηγήσει το διωκόμενο στην αργία, ακόμα και αν το πειθαρχικό παράπτωμα 

στο οποίο έχει υποπέσει δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό, ενώ επιπλέον στα παραπτώματα 

που επιφέρουν αυτοδίκαιη αργία συμπεριλαμβανόταν και το παράπτωμα της 

αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας, στο 

οποίο εμπίπτει πλήθος περιπτώσεων. Διατυπώθηκε δε η άποψη ότι το διοικητικό αυτό 

μέτρο υποκατέστησε στην πράξη την πειθαρχική διαδικασία, με αποτέλεσμα την 

ύπαρξη σοβαρού ελλείμματος στην προστασία των δικαιωμάτων του διωκομένου
225

. 

Επιπλέον, υποστηρίχθηκε ότι προσκρούει στις κανονιστικές αρχές του τεκμηρίου 

αθωότητας του διωκομένου και της αρχής της αναλογικότητας των διοικητικών 

κυρώσεων, η κατοχύρωση των οποίων βασίζεται επιπλέον στο άρθ. 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ 

και στο άρθ. 49 παρ. 3 του ΧΘΔ της ΕΕ αντιστοίχως
226

. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι 

παρείχετο η δυνατότητα σε κάποιον πολίτη ή σε προϊστάμενο να προκαλεί, ακόμα και 

για λόγους προσωπικής αντεκδίκησης ή έχθρας, την παραπομπή ενός υπαλλήλου και 

ταυτόχρονα την προσωρινή απομάκρυνσή του από την υπηρεσία. Παράλληλα όμως, 

υποστηρίχθηκε και η άποψη ότι η παρούσα επέκταση του μέτρου είχε και θετικές 
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συνέπειες, μεταξύ αυτών περιλαμβανομένης της άμεσης απομάκρυνσης του 

διωκομένου από την υπηρεσία, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν παρατηρούνταν το 

φαινόμενο, υπάλληλοι που διώκονταν για σοβαρά παραπτώματα, να συνεχίζουν να 

ασκούν καθήκοντα για μακρό χρόνο από την παραπομπή, λόγω της βραδύτητας στην 

εξέλιξη της πειθαρχικής διαδικασίας. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια την 

αμφισβήτηση του κύρους της υπηρεσίας από την κοινή γνώμη και προβλήματα στην 

εύρυθμη λειτουργία της
227

. Τέλος, υποστηρίχθηκε ότι το «δυσμενές διοικητικό μέτρο» 

της αυτοδίκαιης αργίας θα πρέπει να θεωρείται διοικητική κύρωση και η επιβολή του 

να περιβάλλεται από τις εγγυήσεις των άρθ. 6 και 7 της ΕΣΔΑ, και κατά συνέπεια από 

την απαγόρευση της αναδρομικής ισχύος των νόμων που την προβλέπουν
228

.   

 

Σημειώνεται τέλος, ότι επί του σοβαρού αυτού ζητήματος, που απασχόλησε έντονα το 

χώρο της δημόσιας διοίκησης αλλά και τη νομική επιστήμη, εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

1900/14 απόφαση της ΟλΣτΕ
229

, με την οποία κρίθηκε οι εν λόγω διατάξεις για την 

αυτοδίκαιη αργία δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, σύμφωνα με το παρατιθέμενο ως 

ακολούθως σκεπτικό «Η λήψη του …. διοικητικού μέτρου της αυτοδίκαιης αργίας 

επιβάλλεται σε βάρος του υπαλλήλου για λόγους δημοσίου συμφέροντος και εύρυθμης 

λειτουργίας της υπηρεσίας, …Εξάλλου, ….δεν πλήττει τον υπάλληλο με τέτοια 

σφοδρότητα, ώστε να προσλαμβάνει ποινική χροιά και να λογίζεται ως «ποινική 

κύρωση», κατά την προπαρατεθείσα έννοια του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. … . συναρτάται 

δε με την πειθαρχική δίωξη για την τέλεση ορισμένων πειθαρχικών παραπτωμάτων, τα 

οποία ενέχουν ιδιαίτερη σημασία για το συμφέρον της υπηρεσίας …Εξάλλου, …έχει 

προσωρινό χαρακτήρα, καθόσον η λήψη του δεν συνεπάγεται τον μόνιμο αποκλεισμό 

του υπαλλήλου από την άσκηση των καθηκόντων του… 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».  
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Η ισχύουσα σήμερα διάταξη του άρθ. 103 ΥΚ, μετά την τροποποίησή της από το Ν. 

4325/15 και την κατάργηση, όπως προελέχθη, των μεταγενεστέρων ρυθμίσεων του Ν. 

4093/12, προβλέπει ότι ο υπάλληλος τίθεται σε αυτοδίκαιη αργία, εφόσον  :  

α) στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα από ένταλμα προσωρινής 

κράτησης ή δικαστική απόφαση, έστω και αν απολύθηκε με εγγύηση
230

, β) του 

επιβλήθηκε η ποινή της οριστικής παύσης και γ) ασκήθηκε σε βάρος εκπαιδευτικού ή 

υπαλλήλου που υπηρετεί σε σχολείο, ποινική δίωξη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της 

γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

Από τη νομολογία έχει κριθεί ότι η αναφερόμενη στο άρθ. 103 παρ. 1 α΄ «στέρηση της 

προσωπικής ελευθερίας», νοείται ότι υφίσταται όχι μόνον όταν στον υπάλληλο 

επιβλήθηκε με καταδικαστική απόφαση ποινή στερητική της ελευθερίας, αλλά όταν 

επιπρόσθετα αυτός στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία και έχει οδηγηθεί στη 

φυλακή για έκτιση της ποινής του ή σε εκτέλεση εντάλματος προσωρινής κράτησης
231

 

232
. Συνεπώς δεν είναι νόμιμη η θέση του υπαλλήλου σε αργία εάν με την ίδια απόφαση 

για την ποινική του καταδίκη, ανεστάλη η εκτέλεση της επιβληθείσης ποινής
233

 
234

. 

Επιπλέον, δεν υπάρχει στέρηση της ελευθερίας και στις ακόλουθες περιπτώσεις α) αν 

ασκηθεί έφεση με ανασταλτικό αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα άρθ. 471 και 49 παρ. 2 
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 Η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας νοείται ως πραγματικό γεγονός δηλ. ως φυσική κατάσταση, 

Τάχος, Α., Συμεωνίδης Ι. (2007) Ερμηνεία… ό.π. σελ. 1155 Contra όμως η υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.58/382/οικ.1156 εγκύκλιος του ΥΔΜΗΔ, στην οποία ορίζεται ότι τίθεται αυτοδίκαια σε αργία 

ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε ποινή στερητική της ελευθερίας, ανεξάρτητα από την εκτέλεση 

αυτής.  
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 Βλ. σχετ. απόφαση ΔΕφΑθ 176/13, στην οποία κρίνεται ότι το μέτρο της αργίας δεν αίρεται, όταν  η 

προσωρινή κράτηση αντικατασταθεί με περιοριστικούς όρους  
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 Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης ΔΕφΘεσ  (Συμβούλιο) 217/13, όπου και σχόλια Μπάϊρα,  

Χ., Καπαταγίδου, Ε. (2014) Σε : Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου. τ. 1. σελ. 20 -  26 (21). 

 
234

 Σχετικές με το παρόν ζήτημα και οι Γνωμδ ΝΣΚ 497/94 και 255/00, στις οποίες κρίνεται ότι στην 

περίπτωση της αυτοδίκαιης αργίας λόγω ποινικής καταδίκης απαιτείται το πραγματικό γεγονός της 

στέρησης της ελευθερίας. 
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ΚΠΔ και β) εάν μετατράπηκε η ποινή σε χρηματική και καταβληθεί το αντίστοιχο 

ποσό, σύμφωνα με το άρθ. 82 ΠΚ
235

. 

Ειδικά οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών δεν υπάγονται στις διατάξεις περί 

θέσεως σε αργία του ΥΚ, καθόσον από τις ειδικές διατάξεις του άρθ. 56 παρ. 1 του Ν. 

2065/92 προβλέπεται ότι εφόσον αυτοί παραπεμφθούν να δικαστούν για το αδίκημα 

της δωροδοκίας, τίθενται υποχρεωτικά σε αργία μέχρι εκδόσεως αμετάκλητης 

δικαστικής απόφασης, ενώ επανέρχονται αυτοδικαίως μόνο εάν αθωωθούν με 

αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Με την υπ’ αριθ. 1928/08 απόφαση του ΔΕφΑθ 

κρίθηκε ότι η ανωτέρω διάταξη πρέπει να θεωρείται κατηργημένη, διότι αντιβαίνει 

στο άρθ. 172 παρ. 7 του Ν. 2683/99, με την οποία ορίζεται ότι κάθε διάταξη που είναι 

αντίθετη με τον παρόντα Κώδικα ή ρυθμίζει θέματα που διέπονται από αυτόν, 

καταργείται. Η άποψη όμως αυτή αποτελεί τη μειοψηφία στη νομολογία, δεδομένου 

ότι σειρά άλλων αποφάσεων έχουν αποφανθεί ακριβώς το αντίθετο, τη συνύπαρξη 

δηλαδή των ειδικών αυτών διατάξεων με τις διατάξεις του ΥΚ
236

. Η συνύπαρξη όμως 

αυτή αντιβαίνει στις διοικητικές αρχές της χρηστής διοίκησης και της 

αναλογικότητας, ιδίως στις περιπτώσεις άρσης της δυνητικής αργίας που έχει 

επιβληθεί στον υπάλληλο, διότι δεν προέκυψαν εις βάρος του επιβαρυντικά στοιχεία, 

και την εκ νέου θέση του υπάλληλου σε αργία, αναγκαστικά τη φορά αυτή. Άμεση 

συνέπεια τούτου είναι ότι το επαχθές μέτρο της αργίας που επιβάλλεται στους 

υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, είναι δυσανάλογο με το δημόσιο 

συμφέρον που εξυπηρετείται
237

.     

 

Β. Δυνητική αργία 

Η δυνητική αργία αποτελεί εξαιρετικό διοικητικό μέτρο που λαμβάνεται προαιρετικά 

και όχι υποχρεωτικά από τον αρμόδιο προϊστάμενο και προϋποθέτει τη στάθμιση 

μεταξύ του δημοσίου συμφέροντος και των συμφερόντων της υπηρεσίας.  
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 Τάχος, Α., Συμεωνίδης, Ι. (2007) Ερμηνεία Υπαλληλικού….. ό.π. σελ. 1155 και ομοίως Γνωμδ ΝΣΚ 

200/97 και απόφαση ΔΕφΘεσ 1176/14 (2014)  Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου. τ. 3. σελ. 337- 338, με 

την οποία κρίθηκε ότι η μετατραπείσα ποινή φυλάκισης δε συνιστά ποινή στερητικής της ελευθερίας του 

υπαλλήλου. 
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 Βλ. απόφαση ΔΕφΑθ 1808/00 (2001) Διοικητική Δίκη. σελ. 689 επ. με παρατηρήσεις Π. Μπούρα,  

και Δίκη (2001), σ. 1241 επ. με παρατηρήσεις  Β. Καράκωστα. 
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 Ζάρδας, Κ. (2012) Η θέση του υπαλλήλου σε δυνητική και σε υποχρεωτική αργία – Διακρίσεις – 

Επισημάνσεις. Φορολογική Επιθεώρηση. τ. 755. σελ. 1966 – 1969 (1968 – 1969). 
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Ο υπάλληλος δύναται να τεθεί σε δυνητική αργία, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 104 

ΥΚ, στις εξής περιπτώσεις : 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 ή 

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

έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή αρμόδιου επιθεωρητή. 

 Η πράξη, με την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία ή επαναφέρεται στα 

καθήκοντά του, εκδίδεται από τον οικείο Υπουργό ή το ανώτατο μονομελές όργανο 

διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή, αν δεν υπάρχει, από τον 

Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου ύστερα από γνώμη του πειθαρχικού συμβουλίου. Για τη θέση του υπαλλήλου 

σε αργία απαιτείται προηγούμενη ακρόαση αυτού από το πειθαρχικό συμβούλιο. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Χαρακτηριστικό του νεώτερου ελληνικού κράτους, με εξαίρεση την περίοδο της 

απόλυτης μοναρχίας (1833 - 1843), αποτελεί η οργάνωσή του ως «δικαιοκρατούμενη 

πολιτεία» ή διαφορετικά «κράτος δικαίου», όρος που διατυπώθηκε για να 

σηματοδοτήσει την πολιτεία που η δραστηριότητά της διέπεται από κανόνες 

νομιμότητας. Η λειτουργία του κράτους δικαίου προϋποθέτει την καθιέρωση, ως νομικό 

πρωταρχικό θεμέλιο, κανόνων νομιμότητας που διέπουν τη δημόσια διοίκηση σε όλη 

την έκταση της δραστηριότητάς της, προκειμένου δια της αυτοδέσμευσης της εξουσίας 

της και της αναγνωρίσεως δικαιωμάτων δημοσίου δικαίου των διοικουμένων έναντι της 

πολιτείας, να κατοχυρωθεί η ιδιωτική αυτονομία και να επιτευχθεί η δικαιϊκή ισότητα 

των πολιτών. Οι σύγχρονες όμως κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις οδήγησαν στην 

καθιέρωση ενός κράτους δικαίου, το οποίο δεν περιορίζεται στην εγγυητική 

νομιμοποιητική ρύθμιση της εξουσίας του. Αντιθέτως σήμερα, κοινός τόπος είναι ότι το 

κράτος διεύρυνε τις δραστηριότητές του, δια της ρυθμιστικής άμεσης παρέμβασής του 

καθώς και της παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών και αγαθών, σε πλήθος τομέων της 

κοινωνικής και οικονομικής ζωής, προκειμένου, αμβλύνοντας τις ανισότητες και 

ρυθμίζοντας τη λειτουργία της αγοράς, να αντιμετωπίσει τα κοινωνικά προβλήματα και 

να διαμορφώσει προγραμματισμένα την καθοδήγηση της πολιτείας. Στο πλαίσιο αυτό, 

αναδεικνύεται η εξέχουσα θέση της δημόσιας διοίκησης, η οποία δια των υπαλλήλων 

που τη στελεχώνουν, ενεργεί ρυθμιστικά, λαμβάνοντας αποφάσεις οι οποίες 

διαμορφώνουν το κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι και επιπλέον συμβάλλουν στην 

πολιτική ενοποίηση του κράτους και στην εξασφάλιση της ευημερίας του λαού του.   

 

Η προφανής σημασία και ο νομιμοποιητικός λόγος ύπαρξης κανόνων πειθαρχικού 

δικαίου συνίστανται στην ανάγκη προστασίας της εύρυθμης και αποτελεσματικής 

λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και στη θεραπεία των αναγκών της, ως φορέα του 

δημοσίου συμφέροντος. Η πειθαρχία, ως νομική έννοια που διαπλάσθηκε από τη 

θεωρία και τη νομολογία , αποβλέπει στην τήρηση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει 

ο υπάλληλος από το διορισμό του μέχρι της λύση της σχέσης του με το νομικό 

πρόσωπο στο οποίο υπηρετεί, προς χάριν της συνεχούς, αδιατάρακτης και απρόσκοπτης 

λειτουργίας της υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, οι πειθαρχικοί κανόνες ενεργούν τόσο ως 

προληπτικές όσο και ως κατασταλτικές εγγυήσεις τήρησης της νομιμότητας εκ μέρους 

των δημοσίων υπαλλήλων. 
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Οι υπαλληλικοί κώδικες που ίσχυσαν διαδοχικά στην ελληνική έννομη τάξη διέλαβαν 

πλήθος διατάξεων πειθαρχικού δικαίου, οι οποίες όμως δεν αποδείχθηκαν επαρκείς για 

την αντιμετώπιση των σοβαρών περιπτώσεων παραβατικότητας των υπαλλήλων και 

ιδίως της ανάσχεσης του ολοένα και αυξανόμενου προβλήματος της διαφθοράς κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους. Στο πλαίσιο αυτό εντοπίζονται τα προβλήματα 

ατιμωρησίας των πειθαρχικά παρανομούντων υπαλλήλων λόγω της συμμετοχής 

αιρετών – συνδικαλιστών υπαλλήλων στα πειθαρχικά συμβούλια, γεγονός που δεν 

εξασφάλιζε τις εγγυήσεις της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας κατά την 

επιβολή κυρώσεων από τα συλλογικά αυτά όργανα. Εξίσου όμως προβληματική ήταν 

και η διαδικασία παραπομπής και δίωξης των υπαλλήλων από τα μονομελή πειθαρχικά 

όργανα και η επιβολή κυρώσεων αναντίστοιχων με την βαρύτητα του διαπραχθέντος 

παραπτώματος, λόγω έλλειψης νομικής παιδείας και επηρεασμού της κρίσης τους από 

την ύπαρξη προσωπικών σχέσεων με τους διωκόμενους υπαλλήλους. Εξάλλου, δεν 

ήταν λίγες οι περιπτώσεις που λόγω της αργοπορίας στην κίνηση της πειθαρχικής 

διαδικασίας, πλήθος περιπτώσεων πειθαρχικών παραπτωμάτων υπέκυπτε σε 

παραγραφή, με συνακόλουθο αποτέλεσμα την πλήρη ατιμωρησία των παραβατών. Στις 

ισχύουσες σήμερα διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου, μετά τις σημαντικές 

τροποποιήσεις που επέφεραν ιδίως οι Ν. 4057/12 και 4325/15, περιλαμβάνονται οι εξής 

μεταβολές, με τις οποίες επιχειρήθηκε η άρση των ανωτέρω μακρόχρονων 

προβλημάτων και συγκεκριμένα α) Η πρόβλεψη συμμετοχής δικαστικού λειτουργού 

στα πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία σημειώνεται επιπλέον ότι 

αποσυνδέθηκαν από τα υπηρεσιακά συμβούλια, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική 

καινοτομία, δεδομένου ότι με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται τόσο η αντικειμενικότητα 

και η αμεροληψία της κρίσης του οργάνου, όσο και η ουσιαστική πληρότητα της 

εξέτασης της πειθαρχικής υποθέσεως, β) Η απαγόρευση συμμετοχής αιρετών 

εκπροσώπων – συνδικαλιστών στα πρωτοβάθμια υπηρεσιακά συμβούλια συμβάλει 

αποφασιστικά στην αμερόληπτη κρίση τους, ενώ αντιθέτως η πρόβλεψη της εκ νέου 

συμμετοχής αυτών στο δευτεροβάθμιο υπηρεσιακό συμβούλιο, συνιστά 

οπισθοδρόμηση στην απονομή της ορθής και δίκαιης της πειθαρχικής δικαιοσύνης γ) η 

επιδίωξη του νομοθέτη των διατάξεων του Ν. 4057/12 για την αποκλειστική 

απαρίθμηση των πειθαρχικών παραπτωμάτων, δεν κατέστη δυνατό να αποκλείσει την 

ασάφεια ως προς τον ακριβή προσδιορισμό της  νομικής έννοιας των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων της παράβασης καθήκοντος και της αναξιοπρεπούς ή ανάρμοστης ή 

ανάξιας για υπάλληλο συμπεριφοράς εντός ή εκτός της υπηρεσίας, με συνέπεια την 
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αδυναμία των υπαλλήλων να γνωρίζουν εκ των προτέρων το ακριβές περιεχόμενο της 

αποδοκιμαστέας από το δίκαιο συμπεριφοράς, προκειμένου να την αποφύγουν. Ως 

δικαιολογητικός λόγος για την μη ειδική και περιοριστική αναγραφή των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων αποτελεί η νομολογιακά κρατούσα άποψη ότι δεν είναι δυνατό να 

προσδιορισθεί επακριβώς το πειθαρχικό παράπτωμα, συνδεόμενο αμέσως ή εμμέσως με 

το υπαλληλικό καθήκον, δηλαδή με την εν γένει διαγωγή που πρέπει να τηρεί ο 

υπάλληλος εντός ή εκτός της υπηρεσίας, αφετέρου δε με το κύρος και τη λειτουργία της 

δημόσιας υπηρεσίας. Με δεδομένη την ανωτέρω αδυναμία ακριβούς προσδιορισμού 

του πειθαρχικού παραπτώματος, η κρίση για τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος 

θα πρέπει κατά την άποψη μας να ερμηνεύεται με κριτήριο την εξυπηρέτηση του 

δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου σε εκάστη κρινόμενη περίπτωση να εκτιμώνται οι 

ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσής του σε συνδυασμό με τη βαρύτητα αυτού, προς 

εξασφάλιση της συνταγματικής αρχής της σαφήνειας και της προβλεψιμότητας και την 

αποφυγή επιβολής δυσανάλογων ποινών ή και υπερβολικά αυστηρής μεταχείρισης των 

υπαλλήλων.  

 

Οι προβλεπόμενες για το δημόσιο υπάλληλο συγκεκριμένες υποχρεώσεις και 

περιορισμοί των ατομικών του δικαιωμάτων, συνίσταται στη σχέση που τον συνδέει ως 

«ειδικό πολίτη» με το Κράτος και απορρέουν από την ιεραρχική δομή της δημόσιας 

διοίκησης. Η ειδικότερη υποχρέωση όμως υπακοής των υπαλλήλων σε προδήλως 

παράνομη ή παράνομη διαταγή, χρήζει νομοθετικής μεταβολής, καθόσον η διάταξη του 

άρθ. 25 ΥΚ που την προβλέπει, επικρίνεται έντονα ως αντισυνταγματική, στερείται 

νομικού ερείσματος και αντιβαίνει στην αρχή της νομιμότητας. Εξάλλου, η  υπέρμετρη 

γραφειοκρατική εξάρτηση και η παθητική υιοθέτηση παράνομων διαταγών καλλιεργεί 

κλίμα ευθυνοφοβίας, έλλειψη αυτενέργειας και δημιουργικής πρωτοβουλίας των 

δημοσίων υπαλλήλων. Η ανάγκη ενίσχυσης της πειθαρχίας των υπαλλήλων, η οποία 

αποτελεί έκφανση της αυστηρής ιεραρχικής σχέσης των διοικητικών οργάνων, δια της 

υπακοής τους σε παράνομες διαταγές, δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες της 

δημόσιας διοίκησης και του ρόλου που αυτή καλείται σήμερα να επιτελέσει, εν όψει 

των επικρατούντων ειδικών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.  

 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την εν γένει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

παθογενειών του πειθαρχικού δικαίου της ελληνικής έννομης τάξης, χρήσιμη κατά την 

άποψή μας είναι η υιοθέτηση ανάλογων  πρακτικών που εφαρμόζονται στο πειθαρχικό 
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δίκαιο των υπαλλήλων της ΕΕ. Ειδικότερα, όπως σημειώθηκε ανωτέρω, η πειθαρχική 

δίωξη και τιμωρία των υπαλλήλων από τα μονομελή πειθαρχικά όργανα συναντά 

πλείστες δυσχέρειες κατά την εφαρμογή της, με συνέπεια είτε την ατιμωρησία των 

υπαλλήλων είτε τη μη ορθή απόδοση δικαιοσύνης. Τα μεγαλύτερα προβλήματα 

εντοπίζονται στην αδυναμία  των οργάνων αυτών να κρίνουν την πειθαρχική υπόθεση 

με βάση τις ειδικές απαιτούμενες και εξειδικευμένες  γνώσεις της νομικής επιστήμης 

και ιδιαίτερα των αρχών και των ουσιαστικών διατάξεων του ποινικού δικαίου, με 

επακόλουθο το συχνό λανθασμένο νομικό χαρακτηρισμό των πειθαρχικών 

παραπτωμάτων. Ομοίως παρατηρείται η συχνή εκ μέρους τους παράλειψη τήρησης 

ουσιωδών τύπων της πειθαρχικής διαδικασίας ή και η ελλιπής τήρηση των αυστηρών 

διατάξεων αυτής, με συνέπεια τη συχνή δικαστική ακύρωση των πράξεών τους. 

Παράλληλα, δε θα πρέπει να διαφύγουν της προσοχής μας και οι  περιπτώσεις που το 

μονομελές πειθαρχικό όργανο σκοπίμως προβαίνει σε λανθασμένο χαρακτηρισμό του 

παραπτώματος, με πρόθεση την απαλλαγή ή και το μειωμένο καταλογισμό του 

υπαλλήλου. Στα πλαίσια αυτά, προτείνεται η ανάθεση στον Γενικό Επιθεωρητή 

Δημόσιας Διοίκησης της αρμοδιότητας διενέργειας ερευνών για τον εντοπισμό και τη 

διακρίβωση των ιδιαίτερα σοβαρών παραπτωμάτων των υπαλλήλων, τα οποία 

συνιστούν την έννοια της διαφθοράς, κατά τα πρότυπα λειτουργίας του ανεξάρτητου 

σώματος OLAF της ΕΕ, με παράλληλη αποδέσμευσή του από τον πειθαρχικό έλεγχο 

των ελαφρύτερων πειθαρχικών παραπτωμάτων. Η ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου του 

ΓΕΔΔ με την αποκλειστική αρμοδιότητα ελέγχου και διενέργειας ανακριτικών πράξεων 

επί ζητημάτων διαφθοράς, σε συνδυασμό με τη μέχρι σήμερα πολύτιμη εμπειρία του σε 

θέματα πειθαρχικής δίωξης και τιμωρίας των υπαλλήλων, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει 

στην ενίσχυση του μηχανισμού καταπολέμησης του φαινομένου αυτού και στη 

δημιουργία αποτελεσματικότερου πλαισίου διαφάνειας και νομιμότητας στο σύνολο 

της διοικητικής δράσης. Περαιτέρω προτείνεται η δημιουργία σε κάθε υπηρεσία ενός 

αυτοτελούς τμήματος, στα πρότυπα του IDOC της ΕΕ, το οποίο θα στελεχώνεται από 

ειδικευμένους υπαλλήλους, αρμόδιους για τη διεξαγωγή ερευνών στο στάδιο της 

προδικασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος του 

υπαλλήλου, κατόπιν σχετικής εντολής των αρμοδίων προϊσταμένων. Με τον τρόπο 

αυτό, οι αρμόδιοι προϊστάμενοι αποδεσμεύονται πλήρως από τη διενέργεια των 

προανακριτικών πράξεων, ενώ αποκτούν ένα «νομικό σύμβουλο», για το σχηματισμό 

της τελικής κρίσης τους περί της βασιμότητας της αποδιδομένης στον υπάλληλο 

κατηγορίας. Εξάλλου, με την ανωτέρω πρόταση και την εξέταση της υπόθεσης από 
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περισσότερα του ενός πρόσωπα, διασφαλίζεται η ουδετερότητα και η αμεροληψία της 

διαδικασίας, εξασφαλίζεται η απαιτούμενη επάρκεια της επιστημονικής γνώσης για την 

εξέταση των πειθαρχικών  υποθέσεων και παράλληλα εμπεδώνεται το αίσθημα δικαίου 

και εμπιστοσύνης των υπαλλήλων για την τήρηση μεθόδων που εγγυώνται το 

αδιάβλητο της πειθαρχικής εναντίον τους διαδικασίας.   

 

Από την προηγηθείσα ανάλυση της εργασίας διαπιστώθηκε η αυτοτέλεια μεταξύ της 

πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας, εντούτοις όμως διαφάνηκε η δεδομένη και  

καθοριστική επιρροή της πρώτης από τη δεύτερη. Η πάγια ισχύουσα στο ποινικό δίκαιο 

αρχή του non bis in idem, καθιερώνεται και στο πειθαρχικό δίκαιο, με βάση δε την 

αρχή αυτή ο υπάλληλος δε μπορεί να διωχθεί πειθαρχικά, ούτε να τιμωρηθεί δύο φορές, 

για το ίδιο παράπτωμα που διέπραξε. Η αρχή όμως αυτή δε βρίσκει έδαφος εφαρμογής 

στη σχέση μεταξύ του πειθαρχικού και ποινικού παραπτώματος, με συνέπεια την 

ύπαρξη τόσο ποινικής καταδίκης όσο και πειθαρχικής τιμωρίας του υπαλλήλου ακόμη 

και στις περιπτώσεις διάπραξης γνησίου περί την υπηρεσίαν εγκλήματος. Αιτιολογικό 

λόγο της ουσιώδους διαφοροποίησής τους και της επιβολής στον υπάλληλο δύο ποινών 

για το ίδιο αδίκημα, αποτελεί ο διακριτός μεταξύ τους λόγος αποδοκιμασίας της 

τελεσθείσης πράξης και της πλευράς θεώρησης της απαξίας αυτής.  Επιπλέον, στις 

διαφορές των δύο δικαίων υπάγεται η μη εφαρμογή στο πειθαρχικό δίκαιο της 

συνταγματικής αρχής nullum crimen nulla poena sine lege certa, καθόσον σύμφωνα με 

την πάγια άποψη της νομολογίας, το πειθαρχικό αδίκημα από τη φύση του σχετίζεται 

με το υπαλληλικό καθήκον και το συμφέρον της υπηρεσίας, στοιχεία που καθιστούν 

ανέφικτη την περιοριστική περιγραφή της αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς. Οι αρχές 

όμως του κράτους δικαίου και της νομιμότητας της δημόσιας λειτουργίας συνηγορούν 

υπέρ της σαφήνειας τουλάχιστον των παραπτωμάτων, ενώ περαιτέρω, η αναδρομική 

στοιχειοθέτηση παραπτώματος και η αναδρομική επιβολή βαρύτερης ποινής. αντιβαίνει 

στις συνταγματικές αρχές της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα πλήττει 

την ασφάλεια δικαίου και  την υφισταμένη νομική κατάσταση του υπαλλήλου. 

 

Το πειθαρχικό δίκαιο όμως, εκτός από τη θεραπεία των αναγκών της δημόσιας 

υπηρεσίας, αποσκοπεί στη διασφάλιση, προάσπιση και σεβασμό των δικαιωμάτων του 

διωκομένου υπαλλήλου. Στην προστασία των συγκρουόμενων αυτών δύο (2) έννομων 

αγαθών, της καλής λειτουργίας της υπηρεσίας και της κατοχύρωσης των ατομικών και 

άλλων δικαιωμάτων του υπαλλήλου, σκοπεί και η νομολογιακή επεξεργασία των 
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κανόνων πειθαρχικού δικαίου. Στις διατάξεις αυτές περιλαμβάνονται οι εγγυήσεις υπέρ 

του υπαλλήλου στο στάδιο της ανάκρισης, η κλήση προς απολογία, η ειδική και 

εμπεριστατωμένη αιτιολογία της πειθαρχικής απόφασης, η τήρηση των συνταγματικών 

αρχών της αναγκαιότητας και αναλογικότητας κατά την επιβολή της ποινής, καθώς και 

στην επιμέτρηση αυτής, τα χρονικά όρια διενέργειας διαδικαστικών πράξεων, η 

διαγραφή των ποινών από το προσωπικό του μητρώο κ.ά. Εξάλλου η αναλογική 

εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου στοχεύει στο σεβασμό της 

αξιοπρέπειας και της προσωπικότητας του υπαλλήλου κατά το στάδιο της εξεταζόμενης 

ενοχής και ενδεχόμενης ευθύνης του για διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος. Στις 

αρχές αυτές ενδεικτικά περιλαμβάνονται οι λόγοι αποκλεισμού υπαιτιότητας και 

καταλογισμού, η πραγματική και η νομική πλάνη,  οι ελαφρυντικές ή επιβαρυντικές 

περιστάσεις για την επιμέτρηση της ποινής, η έμπρακτη μετάνοια, η αρχή της επιείκειας 

και η εμπεριεχομένη σε αυτή αρχή in dubio reo, το δικαίωμα σιγής, το τεκμήριο 

αθωώτητας κ.ά. Ειδικότερα στο τεκμήριο αθωότητας, το οποίο συνίσταται στη μη 

πρόκριση ενοχής του προ της καταδίκης, περιλαμβάνεται και η δέσμευση του 

πειθαρχικού δικαστική από αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, η οποία 

εκδόθηκε έστω και λόγω αμφιβολιών, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 2 της ΕΣΔΑ. Η 

αποκατάσταση του τεκμηρίου αθωότητας ήταν άλλωστε πρωταρχικός στόχος των 

διατάξεων του Ν. 4325/15, προκειμένου ο διωκόμενος υπάλληλος να μην τίθεται σε 

αυτοδίκαιη αργία εκ μόνου του λόγου ότι έχει παραπεμφθεί σε ποινικό δικαστήριο ή 

στο πειθαρχικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα των σχετικών διατάξεων του Ν. 

4093/12. Είναι δε αληθές ότι με τις νέες αυτές διατάξεις αποκαταστάθηκαν τα σοβαρά 

προβλήματα που είχαν προκληθεί στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καθόσον το 

μέτρο της αυτοδίκαιης αργίας από εξαίρεση, κατέληξε να συνιστά τον κανόνα και 

οδήγησε σε ιδιαιτέρως αυστηρή και υπερβολική μεταχείριση του υπαλλήλου, για τον 

οποίο συνέτρεχαν απλώς υπόνοιες για παραβατική συμπεριφορά, με αποτέλεσμα να 

δημιουργηθεί σοβαρό έλλειμμα στην προστασία του πειθαρχικώς διωκομένου. Η 

πραγματικότητα αυτή κατ’ ουσίαν είχε οδηγήσει στην υποκατάσταση της πειθαρχικής 

διαδικασίας από ένα διοικητικό μέτρο απομάκρυνσης από την υπηρεσία. 

 

Η προηγηθείσα ανάλυση των κρισιμοτέρων ζητημάτων και  προβλημάτων του 

πειθαρχικού δικαίου, η ύλη του οποίου διαμορφώνεται από την πλούσια νομολογία 

ιδίως του ΣτΕ, ανέδειξε εναργώς την αναγκαιότητα της ασκήσεως της πειθαρχικής 

εξουσίας επί των δημοσίων υπαλλήλων και τη μεγάλη θεωρητική αλλά και πρακτική 
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αξία του κλάδου αυτού. Η άσκηση της πειθαρχικής δικαιοδοσίας και επιβολής ποινών 

από τα αρμόδια όργανα της δημόσιας διοίκησης, συναρτάται με το σημαντικότερο από 

τη φύση του μέσο επέμβασης στην υπηρεσιακή και προσωπική κατάσταση του 

υπαλλήλου, εκ του λόγου δε αυτού είναι αναγκαίο, το σύνολο της πειθαρχικής 

διαδικασίας να διέπεται από τις αρχές της νομιμότητας, της δικαιοσύνης και της ίσης 

μεταχείρισης. Το έργο των πειθαρχικών οργάνων είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και 

δυσχερές και συναρτάται τόσο με το εύρος των εξειδικευμένων γνώσεων που πρέπει να 

διαθέτει ο πειθαρχικός δικαστής όσο και με την ελεύθερη και γνήσια βούλησή του, 

χωρίς εξωτερικούς και εσωτερικούς επηρεασμούς, να αποδώσει πειθαρχική δικαιοσύνη 

και να καταγνώσει την προσήκουσα ποινή. Διότι αυτό που είναι αναγκαίο δεν είναι η 

ψήφιση νέων νόμων ή η συχνή τροποποίησή τους, αλλά η εφαρμογή των υφιστάμενων, 

σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας και της χρηστής διοίκησης, με το πειθαρχικό 

δικαστή ανεπηρέαστο από συμφέροντα και συναλλαγές προς επίτευξη ιδιοτελών 

στόχων, αλλότριων προς τις επιδιώξεις ευσυνείδητων λειτουργών, οι οποίοι οφείλουν 

σε κάθε περίπτωση να δρουν σύμφωνα με τις αρχές του κράτους δικαίου και της 

δημοκρατίας. Καταληκτικά συμπεραίνεται ότι η άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στους 

δημοσίους υπαλλήλους, θεωρούμενα ως τα πλέον κατάλληλα όργανα για την επίτευξη 

των στόχων της δημόσιας διοίκησης και την αποτελεσματική λειτουργία της, βρίσκεται 

σε άμεση συνάρτηση με το βαθμό ποιότητας της δημοκρατίας και του διοικητικού 

πολιτισμού της χώρας στην οποία εφαρμόζεται
238

. 

                                                           
238

 Ο καθηγητής κ. Ν. Διαμαντούρος, στη συνέντευξη που παραχώρησε στις 2-10-2008 δήλωσε ότι «Ο 

διοικητικός πολιτισμός μιας χώρας αποτελεί συνάρτηση του βαθμού εμπέδωσης των κανόνων του 

κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, σε αυτήν. Όσο βαθύτερες είναι οι ρίζες του κράτους δικαίου και 

της δημοκρατίας, τόσο υψηλότερες είναι οι πιθανότητες ότι η δημόσια διοίκηση και οι συνδεδεμένοι με 

αυτήν ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στελεχωθεί με κριτήρια αξιοκρατικά, που τους καθιστούν ικανούς να 

εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση τους κανόνες αυτούς. Όπου η εμπέδωση του κράτους δικαίου είναι για 

λόγους ιστορικούς πιο ρηχή, εκεί και η ποιότητα του διοικητικού πολιτισμού θα είναι ανάλογα 

χαμηλότερη.  

Διαθέσιμο  ηλεκτρονικά σε : http://ec.europa.eu/ellada/news/interviews/20081002_diamantouros_el.htm 

(Πρόσβαση 29 Δεκεμβρίου 2016). 

 

http://ec.europa.eu/ellada/news/interviews/20081002_diamantouros_el.htm
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