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ΚΕΥΑΛΑΙΟ I. 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: «ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΑ ΠΑΡΑΠΣΩΜΑΣΑ  

ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ» 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ 
Σν Δ΄ κέξνο, «ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ», ηνπ Κψδηθα Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ. (λ. 3528/2007, ΦΔΚ 26
Α 

- Τ.Κ.) 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ,  ηηο  δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 106 έσο 121 γηα ηα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, ην ρξφλν παξαγξαθήο ηνπο, ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο, ηα  

πεηζαξρηθά φξγαλα, ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο, ηελ εθαξκνγή αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ  θαη ηε ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πνηληθή δίθε, 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54
Α
 ) ελψ  κε ηα 

άξζξα ηέηαξην θαη πέκπην ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ επεθηάζεθε ην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιάβεη φζν ην δπλαηφ  πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο ππαιιήισλ. 

   ηηο δηαηάμεηο ηνπ ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3528/2007 ππάγνληαη: 

 Οη πνιηηηθνί δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ.). 

 Τπάιιεινη θαη ιεηηνπξγνί ηνπ θξάηνπο ή ησλ Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίνη, θαηά 

ζπληαγκαηηθή ή λνκνζεηηθή πξφβιεςε, δηέπνληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο γηα φζα 

ζέκαηα δελ ξπζκίδνληαη απφ ηηο εηδηθέο γηα απηνχο δηαηάμεηο.    

 Αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε ζέκαηα αξγηψλ, 

ή πξνβιέπνπλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα θαη πεηζαξρηθέο πνηλέο, γίλεηαη ζην 

πξνζσπηθφ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ θαηέρεη νξγαληθέο ζέζεηο ζχκθσλα κε ην άξζξν 

ηέηαξην  ηνπ λ. 4057/2012 θαη ζην πξνζσπηθφ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ανξίζηνπ ρξφλνπ ησλ δήκσλ θαη ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ απηψλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν πέκπην ηνπ ηδίνπ λφκνπ. 

 Πεξαηηέξσ νη αλσηέξσ αλαθεξφκελεο δηαηάμεηο  θαζψο θαη νη δηαδηθαζηηθήο 

θχζεσο δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη αλαινγηθά   θαη ζην κφληκν πξνζσπηθφ ησλ Γήκσλ, 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, Ηδξπκάησλ θαη πλδέζκσλ Γήκσλ, ζχκθσλα 

κε ην  άξζξν πέκπην ηνπ ηδίνπ σο άλσ λφκνπ
1
, κε εμαίξεζε  ηηο δηαηάμεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα θαη ηνπο πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπο ησλ ππαιιήισλ 

                                                           
1
φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 54 λ. 4674/2020 
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ηνπο πνπ εθαξκφδνληαη ηα άξζξα   120 έσο 123 ηνπ λ.3584/2007 (ΦΔΚ 143 Α΄) . 

 Δπίζεο, αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεψλ ηνπ γίλεηαη θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 252 ηνπ λ. 

3852/2010 (ΦΔΚ 87
 

Α΄),
 

κε εμαίξεζε θαη πάιη ηηο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα 

πεηζαξρηθά φξγαλα θαη ηνπο πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπο ησλ ππαιιήισλ ηνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο  ησλ παξ. 2 έσο 5 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ. 

 Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λφκνπ 4057/2012, ην 

Πεηζαξρηθφ Γίθαην απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ηκήκαηα ηνπ Τπαιιειηθνχ 

Κψδηθα.  

Με ηηο ξπζκίζεηο  πεξί πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ αθελφο 

δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο λνκηκφηεηαο απφ ηνπο ππαιιήινπο θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο θαη αθεηέξνπ ηίζεηαη έλα πιαίζην θαλφλσλ πνπ αθνξά 

εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εληφο, αιιά θαη εθηφο ππεξεζίαο 

θαη ζπλδένληαη ζηελά κε ηηο ελ γέλεη ππνρξεψζεηο θαη ην θχξνο ηεο ππαιιειηθήο ηνπο 

ηδηφηεηαο. 

   Οη δηαηάμεηο πεξί πεηζαξρηθήο επζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

αλαπηχζζνπλ δηηηή ιεηηνπξγία θαη πξνιεπηηθή θαη θαηαζηαιηηθή.  

Πξνιεπηηθή κε ηελ έλλνηα φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη γλσξίδνπλ  εθ ησλ 

πξνηέξσλ ην θαλνληζηηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα θηλείηαη ε δξάζε ηνπο 

ηφζν εληφο ηεο ππεξεζίαο φζν θαη εθηφο απηήο ζην κέηξν πνπ ε ηειεπηαία ζπλάπηεηαη 

κε ηελ ππαιιειηθή ηνπο ηδηφηεηα.  Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπλ  δξαζηεξηφηεηεο 

νη νπνίεο ζεκειηψλνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ην λφκν 

πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πξνο φθεινο φρη κφλνλ ησλ ίδησλ αιιά ελ ηέιεη θαη ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο πνπ επηηάζζεη ηε λφκηκε, εχξπζκε θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο.   

Καηαζηαιηηθή κε ηελ έλλνηα φηη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν δεκφζηνο 

ππάιιεινο επηδείμεη δξαζηεξηφηεηα ή ζπκπεξηθνξά ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηνλ 

πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν σο  πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηίζεηαη ζε θίλεζε ε  πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα δηαθξηβσζεί ε ηέιεζή ηνπ θαη λα επηβιεζεί ε πξνζήθνπζα 

πεηζαξρηθή πνηλή.  

Αθνινχζσο κε κηα ζεηξά λνκνζεηεκάησλ (λ. 4093/2012, λ.4152/2013, 

λ.4210/2013, λ. 4254/2014,λ. 4304/2014, λ. 4325/2015, λ. 4354/2015, λ. 4590/2019, λ. 

4622/2019, λ. 4635/2019, λ. 4674/2020, λ. 4745/2020, λ.4795/2021, λ.4807/2021, λ. 
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4873/2021, 4940/2022) επήιζαλ επηκέξνπο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ 

κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπ.  

ην πιαίζην ηνπ  επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθαπμογή ηηρ πειθαπσικήρ 

διαδικαζίαρ ζηο δημόζιο ηομέα» κε ηε ζχληαμε ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ 

γηα ηε ζεκαηηθή ελφηεηα «Πειθαπσικά παπαπηώμαηα και πειθαπσικά όπγανα» 

επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 106 έσο 121 ηνπ 

Τ.Κ.
2
 κε ηε ζπκπεξίιεςε ησλ λνκνζεηηθψλ εμειίμεσλ απφ ηελ έθδνζή ηνπ 

3
 κέρξη ηηο 

πξφζθαηεο αιιαγέο κε ην λ. 4940/2022 (ΦΔΚ 112 Α΄) θαζψο θαη θάπνησλ 

εξκελεπηηθψλ παξαηεξήζεσλ, θαηά πεξίπησζε, κε ζηφρν ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε 

ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη  ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. 

 Δηδηθφηεξα ην παξφλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ έρεη ζθνπφ νη ζπκκεηέρνληεο λα 

είλαη ζε ζέζε: 

 Να γλσξίδνπλ ηη είλαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, πνηα είλαη ηα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα θαη πφηε παξαγξάθνληαη.  

 Να γλσξίδνπλ ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ηα φξηα  επηβνιήο ηνπο. 

 Να γλσξίδνπλ θαη λα εθαξκφδνπλ αλαινγηθά ηνπο θαλφλεο θαη ηηο αξρέο ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ. 

 Να γλσξίδνπλ πνηα είλαη ηα φξγαλα πνπ αζθνχλ πεηζαξρηθή εμνπζία ζηνπο 

ππαιιήινπο.  

 Να δηαθξίλνπλ ηνπο πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπο θαη ηελ αξκνδηφηεηά ηνπο.  

 Να δηαθξίλνπλ  ηελ αξκνδηφηεηα ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ. 

 Να γλσξίδνπλ πφηε μεθηλάεη θαη πφηε ιήγεη ε πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ 

ππαιιήινπ. 

 Να γλσξίδνπλ πφηε αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε.  

 Να αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πνηληθή.  

 Να εθαξκφδνπλ νξζά  ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο.   

 

 

 

 

                                                           
2
θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 121 έσο 123  λ.3584/2007 (Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ/Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.) θαη 252 λ.3852/2010  κε ηελ άληιεζε ζηνηρείσλ θαη απφ ηελ εθαξκνγή 

«NOMOS intrasoft,  Bάζεηο Ννκηθψλ Γεδνκέλσλ»  
3
(9-2-2007) 
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1.2. Πειθαρχικό παράπτωμα 

Τν πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληειείηαη κε ππαίηηα πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ 

ππαιιήινπ πνπ κπνξεί λα ηνπ θαηαινγηζζεί. 

ην άξζξν 106 ηνπ Τ.Κ αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ έλλνηα ηνπ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη φρη νξηζκφο ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απηφο 

θαζαπηφο.  

Γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ζα πξέπεη λα ππάξρεη: 

 Τπαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ,  λα ππάξρεη δειαδή δφινο ή ακέιεηα. 

 Πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ ππαιιήινπ, λα έρεη πξνβεί ν ππάιιεινο ζε 

ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα θαηά παξάβαζε ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη εληνιψλ 

ή λα έρεη παξαιείςεη ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα επίζεο θαηά παξάβαζε ησλ 

θείκελσλ δηαηάμεσλ θαη εληνιψλ.  

 Γπλαηφηεηα θαηαινγηζκνχ ζηνλ ππάιιειν, λα κελ πθίζηαηαη θάπνηνο  ιφγνο 

πνπ λα απνθιείεη ηνλ θαηαινγηζκφ ζηνλ ππάιιειν (π.ρ. πλεπκαηηθή 

αληθαλφηεηα ηνπ ππαιιήινπ) 

 

1.2.1. Απαρίθμηςη πειθαρχικών παραπτωμάτων 
ην άξζξν 107 ηνπ Τ.Κ. απαξηζκνχληαη εμαληιεηηθά ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, 

ηα νπνία είλαη:  

α) πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ Σπληάγκαηνο ή 

έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Δεκνθξαηία.  

χκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ Τ.Κ
4
. ν ππάιιεινο είλαη εθηειεζηήο ηεο ζέιεζεο 

ηνπ Κξάηνπο, ππεξεηεί κφλν ην Λαφ θαη νθείιεη πίζηε ζην χληαγκα θαη αθνζίσζε 

ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία. 

β) θάζε παξάβαζε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινπλ ζηνλ ππάιιειν νη θείκελεο δηαηάμεηο, εληνιέο θαη 

νδεγίεο. Τν ππαιιειηθφ θαζήθνλ ζε θακία πεξίπησζε δελ επηβάιιεη ζηνλ ππάιιειν 

πξάμε ή παξάιεηςε πνπ λα αληίθεηηαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ Σπληάγκαηνο θαη ησλ 

λφκσλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 25 ηνπ Τ.Κ.
5
 Ννκηκφηεηα ππεξεζηαθψλ 

ελεξγεηψλ: 

                                                           
4
 βι. θαη  άξζξν 31 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 

 
5
βι. θαη  άξζξν 32 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
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1. Ο ππάιιεινο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηε 

λνκηκφηεηα ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ ελεξγεηψλ. 

 2. Ο ππάιιεινο νθείιεη λα ππαθνχεη ζηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ. Όηαλ φκσο 

εθηειεί δηαηαγή, ηελ νπνία ζεσξεί παξάλνκε, νθείιεη, πξηλ ηελ εθηέιεζε, λα αλαθέξεη 

εγγξάθσο ηελ αληίζεηε γλψκε ηνπ θαη λα εθηειέζεη ηε δηαηαγή ρσξίο ππαίηηα 

θαζπζηέξεζε. Η δηαηαγή δελ πξνζθηάηαη λνκηκφηεηα εθ ηνπ φηη ν ππάιιεινο νθείιεη λα 

ππαθνχζεη ζε απηήλ. 

 3. Αλ ε δηαηαγή είλαη πξνδήισο αληηζπληαγκαηηθή ή παξάλνκε, ν ππάιιεινο νθείιεη λα 

κελ ηελ εθηειέζεη θαη λα ην αλαθέξεη ρσξίο αλαβνιή. Όηαλ ζε δηαηαγή, ε νπνία 

πξνδήισο αληίθεηηαη ζε δηαηάμεηο λφκσλ ή θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, δηαηππψλνληαη 

επείγνληεο θαη εμαηξεηηθνί ιφγνη γεληθφηεξνπ ζπκθέξνληνο ή φηαλ, χζηεξα απφ άξλεζε 

ππαθνήο ζε πξψηε δηαηαγή πνπ πξνδήισο αληίθεηηαη ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο, αθνινπζήζεη 

δεχηεξε δηαηαγή πνπ εθζέηεη επείγνληεο θαη εμαηξεηηθνχο ιφγνπο γεληθφηεξνπ 

ζπκθέξνληνο, ν ππάιιεινο νθείιεη λα εθηειέζεη ηε δηαηαγή θαη λα αλαθέξεη ζπγρξφλσο 

ζηελ πξντζηακέλε αξρή εθείλνπ πνπ ηνλ δηέηαμε. Δπί λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, εθφζνλ εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ην αλψηαην 

κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ επνπηεχνληα Υπνπξγφ. Δάλ 

εθείλνο πνπ δηέηαμε είλαη ν Υπνπξγφο, ε αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ Πξσζππνπξγφ. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Δ. πειησηφπνπινο, Υ. Υξπζαλζάθεο
6
 ηα θαζήθνληα ησλ 

δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζνξίδνληαη απφ ην Σχληαγκα θαη ηε λνκνζεζία, αιιά θαη απφ 

ηηο εγθπθιίνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο δηαηαγέο ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο θαζψο θαη ηελ 

αληίιεςε πνπ επηθξαηεί γηα ηε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα ηεξνχλ ηφζν θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο φζν θαη εθηφο ππεξεζίαο.   

γ) ε παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο 

πνηληθνχο λφκνπο. 

χκθσλα κε ηνπο η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιε, Δ. Σδηξάθε
7
 γηα ηε 

ζηνηρεηνζέηεζή ηνπ δελ αξθεί ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο, 

αιιά ε παξάβαζε θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη βάζεη ηνπ άξζξνπ 259 ηνπ ΠΚ, ή ε ζηνηρεηνζέηεζε νπνηνπδήπνηε 

άιινπ ππεξεζηαθνχ εγθιήκαηνο πνπ πεξηέρεηαη ζην θεθάιαην ΙΒ΄ ηνπ ΠΚ κε ηίηιν 

                                                           
6
Δπακεηλψλδαο πειησηφπνπινο, Υαξάιακπνο Υξπζαλζάθεο, Βαζηθνί Θεζκνί Γεκνζηνυπαιιειηθνχ 

Γηθαίνπ, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2013, 8
ε
 έθδνζε, ζει. 64 

7
ηαπξνχια Κηηζηάθε, Βαζίιεηνο Κνλδχιεο, Δπαγγειία Σδηξάθε, Τπαιιειηθφο Κψδηθαο Δξκελεία 

θαη’  Άξζξν, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2018, ζει.785. 
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«Δγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξεζία» ή πεξαηηέξσ ε ζηνηρεηνζέηεζε άιινπ πνηληθνχ 

εγθιήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππαιιήινπ ή είλαη 

ζπλαθέο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

δ) ε απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ 

ηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή 

εμ αθνξκήο απηψλ. 

ε) ε αλαμηνπξεπήο ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά εληφο 

ή εθηφο ππεξεζίαο
8
.  

χκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Τ.Κ.
9
 ν  ππάιιεινο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη 

εληφο θαη εθηφο ηεο ππεξεζίαο θαηά ηξφπν ψζηε λα θαζίζηαηαη άμηνο ηεο θνηλήο 

εκπηζηνζχλεο. 

Πεξαηηέξσ, επηζεκαίλεηαη φηη φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηελ παξ. 3 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ, 107 ηνπ Τ.Κ.,  ζε θακηά πεξίπησζε δελ ζπληζηά αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά ή 

αλαμηνπξεπή ή αλάμηα γηα ππάιιειν δηαγσγή  ε άζθεζε ζπλδηθαιηζηηθήο, πνιηηηθήο 

ή θνηλσληθήο δξάζεο. 

χκθσλα κε ηελ εξκελεία ηνπ Ν. Παληαδή
10

 νη φξνη ηεο «αμηνπξέπεηαο», ηεο 

«αμηνζχλεο» θαη ηεο «πξέπνπζαο» ζπκπεξηθνξάο, αληηζηνηρνχλ ζηελ εθάζηνηε εζηθή 

αληίιεςε ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ δενληνινγία θαη ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο. … 

Πεξαηηέξσ, ε αλσηέξσ «νξζή» ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα εκθαλίδεηαη «εληφο» ηεο 

ππεξεζίαο, δειαδή, ζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη πνιηηψλ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά έλαληη ησλ 

ζπλαδέιθσλ αλσηέξσλ θαη πθηζηακέλσλ ηνπ ππαιιήινπ, αιιά επίζεο θαη «εθηφο» 

ππεξεζίαο, θαηά ηελ θνηλσληθή ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ (ζπλαλαζηξνθέο – 

ζπλαιιαγέο), ζηνλ ηδησηηθφ ηνπ βίν.  

ζη) ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο.  

Όπσο αλαθέξεη ν Γ. Ναππιηψηεο
11

 ν ππάιιεινο πξέπεη, σο φξγαλν ηεο 

δηνηθήζεσο, λα παξέρεη ερέγγπα αληηθεηκεληθήο θαη πξνπαληφο ακεξφιεπηεο θξίζεσο 

(πάγηα λνκνινγία Δ π.ρ. 152/97 θαη 3724/95, 4579/98). 

Πεξαηηέξσ ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηνπ Τ.Κ.
12

 ν ππάιιεινο δελ επηηξέπεηαη 

είηε αηνκηθά είηε σο κέινο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ λα αλαιακβάλεη ηελ επίιπζε 

                                                           
8
φπσο ηζρχεη κεηά ην άξζξν 39 παξ.2 λ.4795/2021 (ΦΔΚ  62 Α΄) 

9
βι. θαη άξζξν 34 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 

10
Νηθφιανο Παληαδήο, Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ – Πξαθηηθά Θέκαηα πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο, Δθδφζεηο Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 2015, ζει. 57 
11

Γεψξγηνο Ν. Ναππιηψηεο, Πεηζαξρηθφ Γίθαην, Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια, Αζήλα, Ηνχιηνο 2003, 

ζει. 512. 
12

βι. θαη άξζξν 43 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
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δεηήκαηνο ή λα ζπκπξάηηεη ζηελ έθδνζε πξάμεσλ, εάλ ν ίδηνο ή ζχδπγφο ηνπ ή 

ζπγγελήο ηνπ εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο έσο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ ή πξφζσπν κε ην 

νπνίν ηειεί ζε ζρέζε ηδηαίηεξεο θηιίαο ή έρζξαο έρεη πξφδειν ζπκθέξνλ ζηελ έθβαζε 

ηεο ππφζεζεο. 

Δπίζεο  ππνρξενχηαη λα δεηήζεη ηελ απηνεμαίξεζή ηνπ απφ θάζε ζρεηηθή 

ελέξγεηα γηα ηελ νπνία έρεη θψιπκα ζπκθέξνληνο. 

Όπσο παξαηεξεί ν Ν. Παληαδήο
13

, ν ππάιιεινο, δηαπξάηηεη πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα, φηαλ δελ απηνεμαηξείηαη απφ ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηαο ή 

ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο, αιιά αληηζέησο, ελ γλψζεη ηνπ, ζπκκεηέρεη ζηελ έθδνζε 

δηνηθεηηθήο πξάμεο, ή σο κέινο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ αζθεί δηνίθεζε  -αθφκα θαη 

πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα-, έρνληαο ηδηαίηεξε ζπγγεληθή ή πξνζσπηθή ζρέζε (θηιίαο ή 

έρζξαο) κε ην ελδηαθεξφκελν πξφζσπν – δηνηθνχκελν.   

δ) ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο, ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ λ. 3896/2010, θαη ε ρξήζε γιψζζαο έκθπιεο δηάθξηζεο, θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ
14

. 

ε) ε παξαβίαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 26 ηνπ παξφληνο. 

Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Τ.Κ.
15

, νξίδνπλ, κεηαμχ άιισλ, φηη ν 

ππάιιεινο νθείιεη λα ηεξεί ερεκχζεηα γηα ζέκαηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο απφξξεηα 

απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαζψο επίζεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ απηφ 

επηβάιιεηαη απφ ηελ θνηλή πείξα θαη ινγηθή, γηα γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο ησλ νπνίσλ 

ιακβάλεη γλψζε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή επ’ επθαηξία απηψλ.  

ε πεξίπησζε δε, καξηπξίαο ή πξαγκαηνγλσκνζχλεο γηα ζέκαηα απφξξεηα 

επηηξέπεηαη κφλν κε άδεηα ηνπ νηθείνπ Τπνπξγνχ.  

ζ) ε ζνβαξή απείζεηα. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιεο, Δ. Σδηξάθε
16

 ην πεηζαξρηθφ 

απηφ παξάπησκα απνηειεί εηδηθφηεξε πεξίπησζε παξαβάζεσο ηνπ ππαιιειηθνχ 

θαζήθνληνο θαη εηδηθφηεξα ηνπ θαζήθνληνο ηνπ ππαιιήινπ λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο 

εληνιέο θαη δηαηαγέο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη θαη αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

                                                           
13

φπσο πξνεγνχκελα (φ.π.)., ζει. 58. 
14

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 14 λ.4604/2019 (ΦΔΚ 50Α΄). 
15

βι. θαη άξζξν 33 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
16

φ.π., ζει.800. 
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θαζεθφλησλ ηνπ.  

Δπίζεο ν Ν. Παληαδήο
17

 παξαηεξεί φηη ν λφκνο απαηηεί λα είλαη «ζνβαξή»: α) 

είηε λα αθνξά ζε ζνβαξφ ππεξεζηαθφ θαζήθνλ, ην ζέκα ηνπ νπνίνπ ν ππάιιεινο 

αξλείηαη «πεηζκαηηθά» λα εθηειέζεη, β) είηε ν ππάιιεινο λα εκκέλεη ζηελ άξλεζή ηνπ.  

η) ε αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ. 

Ο ππάιιεινο δελ επηηξέπεηαη λα απνπζηάδεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ ρσξίο 

λφκηκν ιφγν. 

ηα) ε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ παξφληνο θαζψο θαη 

ε αδηθαηνιφγεηε πξνηίκεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ κε παξακέιεζε παιαηφηεξσλ. 

Σν άξζξν 27 ηνπ Τ.Κ
18

. νξίδεη, κεηαμχ άιισλ, φηη ν  ππάιιεινο ππνρξενχηαη 

λα δειψζεη εγγξάθσο θαηά ην δηνξηζκφ ηνπ ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ, 

ζπδχγνπ, ησλ παηδηψλ ηνπ, εθφζνλ ζπλνηθνχλ κε απηφλ  θαη θάζε κεηαγελέζηεξε 

νπζηψδε κεηαβνιή ηεο.  

ηβ) ε άξλεζε παξνρήο πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο αξρέο. 

Ζ ππνρξέσζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ γηα ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο 

ζηνπο πνιίηεο, αιιά θαη ηηο αξρέο απνξξέεη απφ έλα ζχλνιν δηαηάμεσλ, ηνπ 

πληάγκαηνο, ηνπ απινχ λνκνζέηε, ηε λνκνινγία, ηελ αξρή ηεο Υξεζηήο 

Γηνίθεζεο
19

. 

ηγ) ε πξνδήισο αδηθαηνιφγεηε κε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ε ππαίηηα 

κε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε ξεηή άξλεζε εμππεξέηεζεο ηνπ πνιίηε ρσξίο ηελ επίθιεζε 

λφκηκνπ ιφγνπ θαη ηελ αλαηηηνιφγεηε κε έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.   

ηδ) ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή πιεξνθνξηψλ 

πνπ θαηέρεη ν ππάιιεινο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ, γηα εμππεξέηεζε 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ίδηνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ. 

Ο ππάιιεινο δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηεί ηε δεκνζηνυπαιιειηθή ηνπ 

ηδηφηεηα  θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ν ίδηνο ή πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη ιφγσ 

ηεο ηδηφηεηάο ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηδίσλ ζπκθεξφλησλ ή ηξίησλ πξνζψπσλ. 

                                                           
17

φ.π., ζει. 59,60 
18

βι. θαη άξζξν 37 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
19

βι. θαη εγθχθιην ΓΗΚΠΟ /Φ.18/νηθ.6190/12-3-2012  (ΑΓΑ : Β44ΤΥ-ΦΖ0) π. Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 
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Όπσο αλαθέξεη ν Ν. Παληαδήο
20

 πξφθεηηαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη ε δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα ζηελ απξφζθνπηε πξφζβαζε 

ζε πιεξνθνξίεο (ζηνηρεία θαθέισλ, πξνγξάκκαηα, εηζεγήζεηο), πνπ θαηέρεη ν ίδηνο ν 

δεκφζηνο ππάιιεινο ή πθηζηάκελφο ηνπ. Λφγσ ηεο  ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ, είλαη εχθνιε 

ε πξνζέγγηζε θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ ζηνπο ηξίηνπο πιεξνθνξηψλ θαη 

ζηνηρείσλ, ε πξφζβαζε ζηα νπνία, ζε νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε, ζα απαγνξεπφηαλ. 

Η επέκβαζε ή ε αλάκεημε ηνπ ππαιιήινπ, δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη άκεζε, κπνξεί λα 

είλαη θαη έκκεζε.  

ηε) ε αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα ηαηξηθή εμέηαζε.  

χκθσλα κε ην άξζξν 56 ηνπ Τ.Κ
21

. ν ππάιιεινο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

παξνπζηάδεηαη γηα ηαηξηθή εμέηαζε εθφζνλ ην δεηήζεη ε επηηξνπή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ππνρξενχηαη λα  κεξηκλά γηα 

ηελ έγθαηξε ελππφγξαθε έγγξαθε ελεκέξσζή ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αλσηέξσ 

ππνρξέσζε. 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Α. Η. Σάρνο – Η. Λ. πκεσλίδεο
22

 απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη ε δη’ εγγξάθνπ ηεο αξκνδίαο ππεξεζίαο θαη κάιηζηα επί απνδείμεη, θιήζε ηνπ 

ππαιιήινπ λα πξνζέιζεη πξνο εμέηαζε ζηελ Υγεηνλνκηθή Δπηηξνπή (ΣΔ 1028/1981). 

 ηζη) ε άκεζε ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία ηελ 

νπνία  δηελεξγεί επηηξνπή, κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν ππάιιεινο ή φηαλ ε επηηξνπή 

απηή  ππάγεηαη ζηελ αξρή ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ππεξεηεί. 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο 

ηεο  Αξρήο ηεο Ακεξνιεςίαο. 

χκθσλα κε ην Ν. Παληαδή
23

 ζηελ έλλνηα ηεο δεκνπξαζίαο, λνείηαη θάζε 

δηαγσληζκφο κεηνδνηηθφο ή πιεηνδνηηθφο. Ο ππάιιεινο πξέπεη λα είλαη κέινο ηεο 

επηηξνπήο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, φπνηα ζέζε θαη αλ θαηέρεη ζηελ επηηξνπή 

απηή. Ωο «αξρή», λνείηαη ε ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ζηελ νπνία απηφο ππεξεηεί θαη φρη 

ην ζχλνιν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Υπνπξγείνπ ή ΝΠΓΓ ζην νπνίν ππάγεηαη.  

ηδ) ε θαθφβνπιε άζθεζε θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο 

πνπ γίλεηαη δεκνζίσο, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, κε ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη 

                                                           
20

φ.π., ζει. 62. 
21

βι. θαη άξζξν 63 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
22

Α. Η. Σάρνο – Η. Λ. πκεσλίδεο, Δξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ Κψδηθα 

Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ, Σφκνο Β΄,  Σξίηε έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα – 

Θεζζαινλίθε, 2007, ζει. 1231.  
23

φ.π., ζει. 62. 
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εθδήισο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ή κε ραξαθηεξηζηηθά απξεπείο εθθξάζεηο. 

Όπσο παξαηεξεί ν Ν. Παληαδήο
24

 ε άζθεζε θξηηηθήο θαη γεληθφηεξα ειεχζεξεο 

έθθξαζεο θαη ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαηνρπξψλεηαη ζπληαγκαηηθά. Πεξαηηέξσ ν 

Υ.Κ., δελ απαγνξεχεη ηελ άζθεζε δεκφζηαο θξηηηθήο (έγγξαθεο ή πξνθνξηθήο) θαηά ησλ 

πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο. (πξνθνξηθή, κπνξεί λα είλαη ηπρφλ ζε γεληθή 

ζπλέιεπζε εξγαδνκέλσλ ή εληφο νκηιίαο ζε εκεξίδα, ζπλέδξην θ.ι.π.). Η θξηηηθή είλαη 

αλεθηή εθφζνλ απηή γίλεηαη ρσξίο ηελ ρξήζε ραξαθηεξηζηηθά απξεπψλ εθθξάζεσλ πνπ 

ζίγνπλ ηελ ππεξεζία γεληθά, ηα πξφζσπά ηεο θαη ηνλ ηξφπν άζθεζεο δηνίθεζεο 

(εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ). Όκσο, ε θξηηηθή δελ κπνξεί λα είλαη θαθφβνπιε, δειαδή λα 

γίλεηαη κε ζθνπφ λα βιαθζεί ην θχξνο ηεο ππεξεζίαο θαη λα εθηεζνχλ νη θπζηθνί θαη 

πνιηηηθνί πξντζηάκελνη. Τέινο, ε θαθφβνπιε θξηηηθή, πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε αλαθξηβή 

ζηνηρεία (ή παξαπνηεκέλσλ, ή εζθαικέλσο εξκελεπκέλσλ), ηελ αλαθξίβεηα ησλ 

νπνίσλ γλσξίδεη ν ππάιιεινο. Απαηηείηαη απφδεημε χπαξμεο δφινπ θαζψο θαη ηεο 

ρξήζεο αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ.  

ηε) ε άξλεζε ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο, ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ απφ Αλεμάξηεηεο Δηνηθεηηθέο 

Αξρέο, ηνλ Δηνηθεηή ηεο Εζληθήο Αξρήο Δηαθάλεηαο θαη ηα ηδηαίηεξα Σψκαηα θαη 

Υπεξεζίεο Επηζεψξεζεο θαη Ειέγρνπ
25

. 

Οη ππάιιεινη νθείινπλ λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ έξεπλα, 

ηελ  επηζεψξεζε  ή ηνλ έιεγρν ησλ θαηά πεξίπησζε αξκνδίσλ νξγάλσλ. 

Δηδηθφηεξα ζρεηηθά κε επηζεσξήζεηο, ειέγρνπο ή έξεπλαο θαηφπηλ εληνιήο ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο ζεκεηψλεηαη φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4622/2019 (ΦΔΚ 133 Α΄) νη ειεγρφκελνη θνξείο ππνρξενχληαη ζε 

άκεζε πιήξε θαη αθξηβή παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο 

Δπηζεσξεηέο – Διεγθηέο ηεο  Αξρήο ζην πιαίζην άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.   

Πεξαηηέξσ ζηελ παξ. 7 ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ ε κε ρνξήγεζε 

πιεξνθνξηψλ ή ζηνηρείσλ, ε απφθξπςε ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε 

ρνξήγεζε ελ γλψζεη αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ θαη γεληθά ε παξαθψιπζε θαη 

παξαπιάλεζε ηνπ έξγνπ ησλ Δπηζεσξεηψλ – Διεγθηψλ ηεο Αξρήο ζπληζηά απηνηειέο 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα. 

 ηζ) ε αδηθαηνιφγεηα κε έγθαηξε ζχληαμε ή ε ζχληαμε κεξνιεπηηθήο 

έθζεζεο αμηνιφγεζεο ή ε ζχληαμε έθζεζεο κε θξίζεηο ή ραξαθηεξηζκνχο πνπ δελ 
                                                           
24

φ.π., ζει. 62. 
25

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  άξζξν 53 παξ. 3α  λ.4674/2020   (ΦΔΚ 53Α΄) 
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εμεηδηθεχνληαη κε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 81 ηνπ Τ.Κ.
26

 ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα ησλ 

ππαιιήισλ αμηνινγνχληαη βάζεη ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο ην νπνίν δηέπεηαη απφ ηηο 

αξρέο ηεο ακεξνιεςίαο ηεο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο ηνπ 

ππαιιήινπ. 

  Χο πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ ππαιιήισλ 

εθαξκφδνληαη νη ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο
27

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4057/2012
28

 ε θαζηέξσζε 

απηνχ ηνπ παξαπηψκαηνο απνβιέπεη ζηελ νπζηαζηηθή ελίζρπζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο 

ηζφηεηαο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ δηφηη ν πξντζηάκελνο ππνρξενχηαη φρη 

κφλν λα ζπληάζζεη έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα ηνπο πθηζηακέλνπο ηνπ ζε ρξφλν επίθαηξν 

θαη επί ηε βάζεη ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο, αιιά θαη λα αηηηνινγεί κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζθέςεηο ηνπο ηπρφλ πνιχ θαινχο ή θαθνχο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαιεηθζεί ην θαηλφκελν ησλ ζηεξεφηππσλ δηαηππψζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ηελ 

αμηνιφγεζε εληειψο ηππηθή θαη θαηά νπζίαλ αλχπαξθηε. 

 θ) ε άξλεζε ή παξέιθπζε εθηέιεζεο ππεξεζίαο. 

χκθσλα κε ηνπο η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιε, Δ. Σδηξάθε
29

 ε «άξλεζε» κπνξεί 

λα είλαη ξεηή θαη αλακθηζβήηεηε ή έκκεζε θαη ζπκπεξαζκαηηθή κε θχξηα κνξθή 

εκθάληζεο ηελ αλαηηηνιφγεηε αλαβιεηηθφηεηα («παξέιθπζε»), νθεηιφκελε ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ, δηελέξγεηαο (ή παξαιείςεσο) ησλ επηβαιιφκελσλ 

ελεξγεηψλ.    

θα) ε ρξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηαθήο 

εχλνηαο ή ηελ πξφθιεζε ή καηαίσζε εληνιήο ηεο ππεξεζίαο. 

Όπσο ζεκεηψλνπλ νη   η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιεο, Δ. Σδηξάθε
30

 ην πεηζαξρηθφ 

απηφ παξάπησκα ζηνηρεηνζεηείηαη, εθφζνλ ε κεζνιάβεζε ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ 

(ππεξεζηαθνχ ή εθηφο ππεξεζίαο παξάγνληα, ζπγγελνχο, θίινπ θ.ι.π.), απνβιέπνπζα 

ζηελ απφθηεζε νπνηαζδήπνηε θχζεσο θαη ζπνπδαηφηεηαο λνκίκσλ ή κε λνκίκσλ 

πιενλεθηεκάησλ απφ ηελ ππεξεζία πξνο ηνλ ππάιιειν, ιακβάλεη ρψξα θαηφπηλ, 

επέκβαζεο, πξνηξνπήο ή ππνθίλεζεο ηνπ ππαιιήινπ (ΣηΔ 2005/1986, 243/1953) θαη 

                                                           
26

βι. θαη άξζξν 84 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
27

γηα ηελ αμηνινγηθή πεξίνδν ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηνπ έηνπο  2022,  εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ  

άξζξσλ 14 έσο 23 ηνπ λ. 4369/2016 (ΦΔΚ 33Α΄) 
28

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-

Nomosxedia?law_id=b401092a-12d2-44cb-855c-957f41db4973   
29

φ.π. , ζει.829 
30

 φ.π., ζει.832 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=b401092a-12d2-44cb-855c-957f41db4973
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=b401092a-12d2-44cb-855c-957f41db4973
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πάλησο κε ηελ αλνρή ή πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηελ εθδήισζε ζρεηηθήο επηζπκίαο ηνπ, 

είλαη δε αδηάθνξν αλ ην αλακελφκελν φθεινο ηειηθψο πξαγκαηνπνηήζεθε (ΣηΔ 

701/1950). 

θβ) ε ζχλαςε ζηελψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα, κε αθνξκή ην 

ρεηξηζκφ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ 

εμαξηψληαη νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ απηψλ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ ππνρξέσζε ηεο 

ηήξεζεο ηεο Αξρήο ηεο Ακεξνιεςίαο. 

Όπσο αλαθέξεη ν Ν. Παληαδήο
31

ε δηάηαμε απαηηεί απφ ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ 

ππαιιήινπ λα εμαξηψληαη «νπζηψδε», πνιχ ζνβαξά ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ ηα 

νπνία εμππεξεηεί.  

θγ) ε θζνξά ιφγσ αζπλήζηζηεο ρξήζεο, ε εγθαηάιεηςε ή ε παξάλνκε 

ρξήζε πξάγκαηνο ην νπνίν αλήθεη ζηελ ππεξεζία. 

 θδ) ε παξάιεηςε απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα δίσμεο θαη ηηκσξίαο 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ παξφληνο. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 110 Τ.Κ. ε δίσμε θαη ε ηηκσξία πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ απνηειεί θαζήθνλ ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ κε εμαίξεζε ηα 

παξαπηψκαηα πνπ ζα επέζπξαλ ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο πνπ ελαπφθεηηαη 

ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 2 

ηνπ ηδίνπ σο άλσ άξζξνπ ηνπ Τ.Κ. 

θε) ε άζθεζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ακνηβή ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο 

ππεξεζίαο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Τ.Κ
32

 ν ππάιιεινο κπνξεί λα αζθεί ηδησηηθφ 

έξγν κε ακνηβή εθφζνλ ζπκβηβάδεηαη κε ηα θαζήθνληα ηεο ζέζεο ηνπ θαη δελ 

παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ κεηά απφ  άδεηα, ε νπνία 

ρνξεγείηαη γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν ή εξγαζία θαηφπηλ αίηεζήο ηνπ θαη κεηά απφ 

ζχκθσλε αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 θζη) ε απιή απείζεηα. 

Απνηειεί επίζεο εηδηθφηεξε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ ππαιιειηθνχ 

θαζήθνληνο θαη ηεο ππνρξέσζεο  ηνπ ππαιιήινπ λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο εληνιέο 

θαη δηαηαγέο πνπ ηνπ απεπζχλνληαη θαη αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 
                                                           
31

φ.π., ζει. 64 
32

βι. θαη άξζξν 38 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
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χκθσλα κε ηνπο η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιε, Δ. Σδηξάθε
33

 ε απιή απείζεηα 

δηαθξίλεηαη  απφ ηελ ζνβαξή απείζεηα απφ ην φηη δελ παξνπζηάδεη ηελ ίδηα έληαζε θαη 

έθηαζε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ (φπσο ι.ρ. φηαλ δελ είλαη επαλαιακβαλφκελε 

ή δελ εκθαλίδεηαη επί ζεκαληηθήο ππνζέζεσο) 

θδ) ε κε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απφ ηνλ ππάιιειν θαη ε παξάιεηςε ηνπ 

πξντζηακέλνπ λα ειέγρεη ηελ ηήξεζή ηνπ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ Τ.Κ
34

. ν ππάιιεινο  ππνρξενχηαη λα παξέρεη 

ηελ εξγαζία ηνπ κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ρξφλν. 

θε) ε ακέιεηα ή αηειήο εθπιήξσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο. 

Ο ππάιιεινο νθείιεη λα εθηειεί ηα  ππεξεζηαθά ηνπ θαζήθνληα πιήξσο θαη  

φρη κεξηθψο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, θαη επηδεηθλχνληαο ηελ δένπζα επηκέιεηα θαηά ηελ 

άζθεζή ηνπο. 

Όπσο ζεκεηψλεη ν Ν. Παληαδήο
35

 ηα ππεξεζηαθά θαζήθνληα, πξέπεη λα 

εθηεινχληαη: α) πιήξσο, φρη κεξηθψο, β) εγθαίξσο θαη φρη κε θαζπζηέξεζε, γ)επηκειψο, 

κε ηελ απαηηνχκελε πξνζνρή θαη έληαζε, φπσο θάζε θνξά απαηηείηαη απφ ηηο 

αληηθεηκεληθέο ππεξεζηαθέο αλάγθεο, δειαδή απηέο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ θχζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο.   

θζ) ε άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα Κέληξα Εμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Ε.Π.) 

θαη ε κε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί απινχζηεπζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη 

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

ι) ην εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ 

άξζξνπ 130 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηε κε εκθάληζε ή ηελ άξλεζε θαηάζεζεο ηνπ κάξηπξα 

(ππαιιήινπ) ρσξίο εχινγε αηηία. Δχινγε αηηία ζεσξείηαη θαη ε ζπγγέλεηα ηνπ 

δησθνκέλνπ κε ην κάξηπξα ζε επζεία γξακκή ή έσο θαη ην δεχηεξν βαζκφ ζε πιάγηα 

γξακκή.  

ια) ην εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηξίην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

 Πξφθεηηαη γηα ηελ παξάιεηςε εθηέιεζεο  πνηλήο απφ ηα αξκφδηα φξγαλα. 

  ιβ) Τν εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηην παπάγπαθο 5 

                                                           
33

φ.π., ζει.838. 
34

βι. θαη άξζξν 36 ηνπ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ. 
35

 φ.π., ζει. 53.  
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ηος άπθπος 77 ηος ν. 4727/2020 (Α΄ 184)
36

. 

Πξφθεηηαη γηα ηε κε αλάξηεζε ή ηε κε έγθαηξε αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν ησλ 

πξνβιεπφκελσλ απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πξάμεσλ.  

ιγ) ε θαηάζεζε, ε ρξήζε, ε ζπκπεξίιεςε θαη ε δηαηήξεζε ζηνλ αηνκηθφ 

ππεξεζηαθφ θάθειν ππαιιήινπ, πιαζηνχ, λνζεπκέλνπ ή παξαπνηεκέλνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ ή ηίηινπ ή βεβαηψζεσο. 

Όπσο παξαηεξεί ν Ν. Παληαδήο
37

 κε ηε δηάηαμε απηή αληηκεησπίδεηαη ην 

δήηεκα ηεο θαηάζεζεο πιαζηψλ πηπρίσλ, ζηνπο ππεξεζηαθνχο θαθέινπο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαιακβάλνληαη ζέζεηο, κεηά απφ πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ, ή λα επηηπγράλνληαη 

κεηαηάμεηο ή βαζκνινγηθέο αιιαγέο, κε ζθνπφ ηελ κηζζνινγηθή βειηίσζε ηνπ 

ππαιιήινπ.  

ιδ) νπνηαδήπνηε πξάμε θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, θαζψο θαη εηδηθφηεξα 

ε πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο άιινπ πξνζψπνπ ή θαη νπνηαδήπνηε 

πξάμε νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, εληφο θαη εθηφο 

ππεξεζίαο. Επηβαξπληηθή πεξίζηαζε απνηειεί ε ηέιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ ζε 

βάξνο αλειίθσλ ή θαη ε ηέιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ απφ ππαιιήινπο θαηά 

θαηάρξεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ
38

. 

εκεηψλεηαη φηη φπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Τ.Κ. Δηαηάμεηο 

πνπ νξίδνπλ εηδηθά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 

 

 

1.2.2. Εφαρμογή αρχών και κανόνων του ποινικού δικαίου 
Όπσο αλαθέξεηαη  ζην  άξζξν 108 ηνπ  Τ.Κ. εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζην 

πεηζαξρηθφ δίθαην, εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ Τ.Κ.  θαη ζπλάδνπλ κε 

ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ 

δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο. 

Σπγράλνπλ εθαξκνγήο ηδίσο νη αξρέο θαη νη θαλφλεο πνπ αθνξνχλ: 

α) ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο 

θαηαινγηζκφ, 

                                                           
36

φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε κε ην άξζξν 53 παξ. 3β  λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53Α΄) θαη  ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α΄)κε ην άξζξν 108 λ.4727/2020 (ΦΔΚ 184
 
Α΄)  

37
φ.π. ζει. 67. 

38
φπσο ηζρχεη κε ην άξζξν 39 παξ.3 λ.4795/2021 (ΦΔΚ  62 Α΄) 
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Όπσο αλαθέξεη ε Η. Γηαξέλε
39

 είλαη νη δηαηάμεηο ΠΚ νη ζρεηηθέο κε ηελ ππαηηηφηεηα 

(δφινο άξ. 27 ΠΚ, ακέιεηα άξ. 28 ΠΚ),  ηελ θαηάζηαζε αλάγθεο πνπ απνθιείεη ηνλ 

θαηαινγηζκφ (άξ. 25 θαη 32 ΠΚ), ηελ άκπλα (άξ. 22 ΠΚ) θαη ηε δηαηάξαμε ησλ 

πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηεο ζπλείδεζεο (άξ. 34 ΠΚ).  

β) ηηο ειαθξπληηθέο ή επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο, 

γ) ηελ έκπξαθηε κεηάλνηα, 

Όπσο παξαηεξεί ε Η. Γηαξέλε
40

 ε έκπξαθηε κεηάλνηα, ε νπνία θαλεξψλεη ηελ 

πξαγκαηηθή θαη εηιηθξηλή κεηακέιεηα ηνπ ππαιιήινπ πνπ παξαλφκεζε, απνηειεί επίζεο 

ιφγν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επκελή κεηαρείξηζε θαη ελδερνκέλσο ζηε κείσζε ηεο 

πνηλήο ηνπ, κε ηελ απαξαίηεηα φκσο πξνυπφζεζε, ε πξάμε ηεο κεηάλνηαο λα έγηλε πξηλ 

απφ ηε δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε αλαθξηηηθήο πξάμεο. 

δ) ην δηθαίσκα ζηγήο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ, 

Όπσο αλαθέξνπλ νη Α.Η. Σάρνο – Η. Λ. πκεσλίδεο
41

 αλαγλσξίδεηαη δηθαίσκα αθελφο 

ζηγήο θαη αθεηέξνπ κε απηφ-ελνρνπνίεζεο. 

ε) ηελ πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε, 

Όπσο αλαθέξεη ε Η. Γηαξέλε
42

ε πξαγκαηηθή θαη ε λνκηθή πιάλε πξνβιέπνληαη απφ ηα 

άξζξα 30 θαη 31 ΠΚ, ε κελ πξψηε σο απνθιείνπζα ηνλ θαηαινγηζκφ, ε δε δεχηεξε 

απνθιείνληαο ην αμηφπνηλν, κφλν αλ είλαη ζπγγλσζηή.  

ζη) ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ, 

Όπσο παξαηεξνχλ νη Α.Η. Σάρνο – Η. Λ. πκεσλίδεο
43

 ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο,  έρεη 

ηελ έλλνηα φηη «δελ επηηξέπεηαη άκεζε ή έκκεζε πξφθξηζε ελνρήο». 

δ) ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαηνινγεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ 

ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηε δηαηχπσζε δπζκελψλ θξίζεσλ θαη εθθξάζεσλ ή ηε 

δηελέξγεηα εθδειψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ εθφζνλ δελ 

ζηνηρεηνζεηείηαη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο αλαμηνπξεπνχο ή αλάξκνζηεο ή 

αλάμηαο γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξάο. 

χκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4057/2012 ελ πξνθεηκέλσ ην πεηζαξρηθφ 

φξγαλν ιακβάλεη ππφςε ηα δηθαηνινγεκέλα ζπκθέξνληα ηνπ πεηζαξρηθψο 

                                                           
39

Ησάλλα Γηαξέλε, Παξάβαζε θαζήθνληνο, Πεηζαξρηθή θαη Πνηληθή Πξνζέγγηζε, Δθδφζεηο Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε, 2012,ζει. 186 
40

φ.π. ζει. 190 
41

φ.π. ζει. 1240 
42

 φ.π. ζει. 193 
43

φ.π. ζει. 1240 
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δησθνκέλνπ ή ηεο ππεξεζίαο φηαλ ε πεηζαξρηθή δίσμε αθνξά ζηε δηαηχπσζε 

δπζκελψλ θξίζεσλ θαη εθθξάζεσλ ή ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ 

ππαιιήινπ θαη εθφζνλ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην παξάπησκα ηεο αλαμηνπξεπνχο ή 

αλάξκνζηεο ή αλάμηαο γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξάο. Χο παξάδεηγκα ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ε πεξίπησζε ππαιιήινπ πνπ δηαηππψλεη, σο πξντζηάκελνο, δπζκελείο 

θξίζεηο ζε έθζεζε αμηνιφγεζεο γηα πθηζηάκελφ ηνπ, ελεξγψληαο γηα ην ζπκθέξνλ ηεο 

ππεξεζίαο πνπ επηβάιιεη ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αμηνθξαηίαο, ή, 

αληηζηξφθσο, ηελ πεξίπησζε ππαιιήινπ γηα ηνλ νπνίν έρνπλ δηαηππσζεί δπζκελείο 

θξίζεηο θαη αληηδξά κε εθθξάζεηο ή εθδειψζεηο νη νπνίεο πάλησο δελ ππεξβαίλνπλ ηα 

φξηα ζπκπεξηθνξάο αξκφδνπζαο γηα δεκφζην ππάιιειν. 

 

 

1.2.3. Πειθαρχικέσ ποινέσ 

  Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο ππαιιήινπο νξίδνληαη 

εμαληιεηηθά ζην άξζξν 109
44

 ηνπ  Τ.Κ. θαη είλαη νη παξαθάησ.  

 ε έγγξαθε επίπιεμε, 

 ην πξφζηηκν έσο ηηο απνδνρέο δψδεθα (12) κελψλ, 

 ε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή απφ έλα (1) έσο πέληε (5) έηε, 

 ε ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία επηινγήο 

πξντζηακέλνπ  νξγαληθήο κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ απφ έλα (1) έσο 

πέληε (5) έηε, 

 ε αθαίξεζε ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 

κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ γηα ηε ζεηεία ή ην ππφινηπφ ηεο, 

 ν ππνβηβαζκφο έσο δχν (2) βαζκνχο, 

 ε πξνζσξηλή παχζε απφ ηξεηο (3) έσο δψδεθα (12) κήλεο κε πιήξε 

ζηέξεζε ησλ απνδνρψλ θαη 

 ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.  

 

 

                                                           
44

φπσο ηζρχεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ην άξζξν 4 λ.4325/2015 ( ΦΔΚ 47 Α΄) , άξζξν 39 παξ. 4 

λ.4795/2021 ( ΦΔΚ 62 Α΄ ) θαη άξζξν 53 παξ. 4  λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄) 
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1.2.3.1. Η ποινή τησ οριςτικήσ παύςησ 

 Ζ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο
45

 κπνξεί λα επηβιεζεί μόνο γηα ηα αθφινπζα 

παξαπηψκαηα:  

 ηεο άξλεζεο αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ή έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ 

Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία. 

  ηεο ηέιεζεο  νπνηαδήπνηε πξάμεο θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, θαζψο 

θαη εηδηθφηεξα ηεο πξνζβνιήο ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο άιινπ πξνζψπνπ 

ή θαη νπνηαδήπνηε πξάμεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, 

εληφο θαη εθηφο ππεξεζίαο κε επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηελ ηέιεζε ησλ 

πξάμεσλ απηψλ ζε βάξνο αλειίθσλ ή θαη απφ ππαιιήινπο θαηά θαηάρξεζε 

ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, 

 ηεο παξάβαζεο θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο 

λφκνπο, 

 ηεο απφθηεζεο νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ 

ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή 

εμ αθνξκήο απηψλ,  

 ηεο ραξαθηεξηζηηθψο αλαμηνπξεπνχο ή αλάμηαο γηα ππάιιειν δηαγσγήο εληφο 

ή εθηφο ππεξεζίαο,  

 ηεο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο,  

 ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ 

πάλσ απφ είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο ζπλερψο ή πάλσ απφ ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο ζε δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο ή πάλσ απφ πελήληα (50) 

εξγάζηκεο εκέξεο εληφο κίαο ηξηεηίαο,  

 ηεο εμαηξεηηθψο ζνβαξήο απείζεηαο,  

 ηεο άκεζεο ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρήο ζε δεκνπξαζία ηελ νπνία 

δηελεξγεί επηηξνπή κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν ππάιιεινο ή φηαλ ε επηηξνπή 

απηή ππάγεηαη ζηελ αξρή ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ππεξεηεί, 

 ηεο εκκνλήο ζε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα εμέηαζε απφ πγεηνλνκηθή επηηξνπή. 

  Δπίζηρ, ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ππάιιειν 

γηα νπνηνδήπνηε παξάπησκα: 

 αλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηεο δηάπξαμήο ηνπ δηεηία ηνπ είραλ επηβιεζεί ηξεηο 

(3) ηνπιάρηζηνλ πεηζαξρηθέο πνηλέο αλψηεξεο ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ελφο 
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φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 39 παξ.4 λ.4795/2021 (ΦΔΚ  62 Α΄) 
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(1) κελφο  

 αλ θαηά ην πξνεγνχκελν ηεο δηάπξαμήο ηνπ έηνο είρε ηηκσξεζεί γηα ην ίδην 

παξάπησκα κε πνηλή αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ ελφο (1) κελφο. 

 

 

1.2.3.1α. Όριο κατώτατησ ποινήσ 
 Πξνβιέπεηαη θαηψηαηε επηβαιιφκελε πνηλή γηα ηα ζνβαξφηεξα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα.   

 Όπσο παξαηεξνχλ νη η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιε, Δ. Σδηξάθε
46

 κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Υ.Κ. ηίζεηαη φξην θαηψηεξεο πνηλήο γηα ζπγθεθξηκέλα 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. Τνχην ζεκαίλεη φηη, εθφζνλ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν 

δηαπηζηψλεη ηε δηάπξαμε ζπγθεθξηκέλνπ παξαπηψκαηνο απφ ηνλ πεηζαξρηθψο 

δησθφκελν ππάιιειν, ηφηε ε επρέξεηά ηνπ ζηελ επηβνιή ηεο πνηλήο πεξηνξίδεηαη θαη 

ππνρξενχηαη λα θηλεζεί εληφο νξηζκέλνπ πιαηζίνπ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, ιφγσ ηεο 

βαξχηεηαο ηνπ παξαπηψκαηνο. 

 Καηά ζπλέπεηα ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν δεζκεχεηαη σο πξνο ηελ 

θαηψηεξε – ηε κηθξφηεξε  πνηλή πνπ κπνξεί λα επηβάιιεη. 

Δηδηθφηεξα: 

 

1.2.3.2. Ποινή προςωρινήσ παύςησ 
 Γελ κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή θαηψηεξε ηεο πξνζσξηλήο παχζεο γηα ην  

πεηζαξρηθφ παξάπησκα: 

 νπνηαδήπνηε πξάμε θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο, θαζψο θαη εηδηθφηεξα ε 

πξνζβνιή ηεο γελεηήζηαο αμηνπξέπεηαο άιινπ πξνζψπνπ ή θαη νπνηαδήπνηε 

πξάμε νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο, εληφο θαη εθηφο 

ππεξεζίαο. Δπηβαξπληηθή πεξίζηαζε απνηειεί ε ηέιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ 

ζε βάξνο αλειίθσλ ή θαη ε ηέιεζε ησλ πξάμεσλ απηψλ απφ ππαιιήινπο θαηά 

θαηάρξεζε ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπο θαζεθφλησλ 

 

1.2.3.3. Ποινή του υποβιβαςμού 

 Γελ κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή θαηψηεξε ηνπ ππνβηβαζκνχ γηα ηα  παξαθάησ 
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φ.π., ζει. 872. 
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πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα: 

 Πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ή 

έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία. 

 Παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο πνηληθνχο 

λφκνπο,  γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή πξφβιεςε  

 Απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ 

ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εμ 

αθνξκήο απηψλ, 

 νβαξή απείζεηα, 

 Αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ εθφζνλ ε 

αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ 

ππεξβαίλεη ηηο είθνζη δχν (22) εξγάζηκεο εκέξεο ζπλερψο ή ηηο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο ζε δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο. 

 

1.2.3.4. Ποινή του προςτίμου 
 Γελ κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή θαηψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ γηα ηα  παξαθάησ 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα: 

 Υξεζηκνπνίεζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο ηδηφηεηαο ή πιεξνθνξηψλ πνπ 

θαηέρεη ν ππάιιεινο ιφγσ ηεο ππεξεζίαο ή ηεο ζέζεο ηνπ, γηα εμππεξέηεζε 

ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ίδηνπ ή ηξίησλ πξνζψπσλ,  

 Αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα ηαηξηθή εμέηαζε,  

 Άκεζε ή κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ ζπκκεηνρή ζε δεκνπξαζία ηελ νπνία  

      δηελεξγεί επηηξνπή, κέινο ηεο νπνίαο είλαη ν ππάιιεινο ή φηαλ ε επηηξνπή   

      απηή   ππάγεηαη ζηελ αξρή ζηελ νπνία ν ππάιιεινο ππεξεηεί, 

 Άξλεζε ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο, ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ θαηά ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο, επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ απφ Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθέο 

Αξρέο, ηνλ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο θαη ηα ηδηαίηεξα ψκαηα 

θαη Τπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ. 

 Αδηθαηνιφγεηα κε έγθαηξε ζχληαμε ή ε ζχληαμε κεξνιεπηηθήο έθζεζεο 

αμηνιφγεζεο ή ε ζχληαμε έθζεζεο κε θξίζεηο ή ραξαθηεξηζκνχο πνπ δελ 

εμεηδηθεχνληαη κε αλαθνξά ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ, 

 Υξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηαθήο εχλνηαο ή 

ηελ πξφθιεζε ή καηαίσζε εληνιήο ηεο ππεξεζίαο, 
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  χλαςε ζηελψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κε πξφζσπα, κε αθνξκή ην ρεηξηζκφ 

ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νπνίσλ 

εμαξηψληαη νπζηψδε ζπκθέξνληα ησλ πξνζψπσλ απηψλ,  

 Παξάιεηςε απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα δίσμεο θαη ηηκσξίαο πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο πνπ 

ζα επέζπξε ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο
47

, 

 

1.2.3.5. Οποιαδήποτε ποινή 
 Γηα ηα ινηπά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κπνξεί λα επηβιεζεί νπνηαδήπνηε 

πνηλή ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηα νξηδφκελα ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα επηβνιήο ηεο 

πεηζαξρηθήο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο γηα νπνηνδήπνηε πεηζαξρηθφ παξάπησκα  

ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
48

   

 

1.2.3.5α. Διοικητική Κύρωςη 
 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην λα επηβάιεη επηπιένλ 

δηνηθεηηθή θχξσζε ζε βάξνο ηνπ ππαιιήινπ απφ 3.000 έσο 30.000 επξψ φηαλ  

ζπληξέρνπλ επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο θαη επηβάιινληαη νη πεηζαξρηθέο πνηλέο: 

 ηεο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή απφ έλα (1) έσο πέληε (5) έηε, 

 ηεο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία επηινγήο 

πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ απφ έλα (1) έσο 

πέληε (5) έηε, 

 ηεο αθαίξεζεο ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ νξγαληθήο 

κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ γηα ηε ζεηεία ή ην ππφινηπφ ηεο, 

 ηνπ  ππνβηβαζκνχ έσο δχν (2) βαζκνχο θαη  

 ηεο  πξνζσξηλήο παχζεο απφ ηξεηο (3) έσο δψδεθα (12) κήλεο κε πιήξε 

ζηέξεζε ησλ απνδνρψλ  

 Δπίζεο, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα επηβάιεη επηπιένλ δηνηθεηηθή 

θχξσζε απφ 10.000 έσο 100.000 επξψ φηαλ επηβάιιεηαη ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο 

νξηζηηθήο παχζεο θαη πξφθεηηαη γηα ηα  πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα: 
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φπσο νξίδνπλ νη  δηαηάμεηο ηεο  παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Τ.Κ. 
48

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην  άξζξν 53 παξ. 4  λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄) 
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 ηεο απφθηεζεο νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ 

ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή 

εμ αθνξκήο απηψλ θαη  

 ηεο αλαμηνπξεπνχο ή αλάξκνζηεο ή αλάμηαο γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά 

εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο 

 

Με ηηο ξπζκίζεηο απηέο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4057/2012,  

εκπινπηίδεηαη θαη ηαπηφρξνλα θαζίζηαηαη απζηεξφηεξν ην ζχζηεκα ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ, 

κε ζθνπφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην λα δηαζέηεη κεγαιχηεξα πεξηζψξηα γηα ηελ επηβνιή ηεο 

πξνζήθνπζαο πνηλήο, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηε βαξχηεηα ηνπ ηειεζζέληνο πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο θαη λα νδεγεί ζε νπζηαζηηθή ηηκσξία ηνπ παξαβάηε ππαιιήινπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα εληζρχεηαη ε απνηξεπηηθή ιεηηνπξγία ησλ πεηζαξρηθψλ ξπζκίζεσλ 

 

1.2.3.6. υνεκτιμώμενα ςτοιχεία 
 Σα ζηνηρεία πνπ ζπλεθηηκψληαη γηα ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε πεηζαξρηθήο 

πνηλήο ζε ππάιιειν  ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τ.Κ. είλαη ηα εμήο: 

 νη ηδηαηηέξεο ζπλζήθεο ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο,  

 ε ελ γέλεη πξνζσπηθφηεηα ηνπ ππαιιήινπ,  

 ε ππεξεζηαθή ηνπ εηθφλα φπσο πξνθχπηεη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ κεηξψν 

 ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. 

 Καηά ζπλέπεηα, φπσο ζεκεηψλνπλ νη  η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιεο, Δ. Σδηξάθε
49

, 

ε επηκέηξεζε ηεο πνηλήο γίλεηαη θαηά ηξφπν πνπ εγγπάηαη νξζή θαη δίθαηε θξίζε γηα ηνλ 

πεηζαξρηθψο δησθφκελν ππάιιειν. Η θξίζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ,  σο πξνο ηελ 

θαηαιιειφιεηα ηεο επηβιεηέαο πεηζαξρηθήο πνηλήο δελ αλήθεη ζηελ απφιπηε δηαθξηηηθή 

ηνπ επρέξεηα, αιιά απνηειεί ππνρξεσηηθφ θαη αλαγθαίν φξν ε ιήςε ππφςε ησλ 

αλσηέξσ ζηνηρείσλ, ν νπνίνο ζπληζηά κέξνο ηεο αηηηνινγίαο ηεο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο.   

 

 

1.2.3.7. Δίωξη πειθαρχικών παραπτωμάτων 
  Όπσο νξίδεη ην  άξζξν 110 ηνπ Τ.Κ. ε δίσμε θαη ε ηηκσξία πεηζαξρηθψλ 
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φ.π., ζει. 868. 
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παξαπησκάησλ απνηειεί θαζήθνλ ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ κε εμαίξεζε ηα 

παξαπηψκαηα πνπ ζα επέζπξαλ ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο.  

 ’ απηή ηελ πεξίπησζε ε δίσμε απφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή εμνπζία ησλ 

πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ, ηα νπνία ιακβάλνπλ ππφςε αθ` ελφο ην ζπκθέξνλ ηεο 

ππεξεζίαο θαη αθ` εηέξνπ ηηο ζπλζήθεο δηάπξαμεο ηνπο θαη ηελ ππεξεζηαθή γεληθψο 

δηαγσγή ηνπ ππαιιήινπ.  

 Αλ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν απνθαζίζεη λα κελ αζθήζεη δίσμε, ππνρξενχηαη λα 

ελεκεξψζεη, κε αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ, ηνλ ακέζσο αλψηεξν πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελν.  

 Αληίγξαθν ηεο έθζεζεο ρνξεγείηαη ζηνλ ππάιιειν θαη ηίζεηαη ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ κεηξψν ρσξίο λα  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα δπζκελή θξίζε ηνπ ππαιιήινπ. 

 εκεηψλεηαη φηη  ε βαζκνινγηθή ή ε κηζζνινγηθή εμέιημε ηνπ ππαιιήινπ δελ 

αίξεη ην πεηζαξρηθψο θνιάζηκν παξαπηψκαηνο πνπ δηαπξάρηεθε πξηλ απφ ηελ εμέιημε 

απηή. 

 Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη δεχηεξε δίσμε γηα ην ίδην 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαζψο επίζεο φηη, εάλ δελ έρεη παξέιζεη ν ρξφλνο 

παξαγξαθήο, ηηκσξνχληαη πεηζαξρηθά πξάμεηο πνπ έρνπλ ηειεζηεί απφ ππάιιειν 

θαηά ηε δηάξθεηα πξνγελέζηεξεο ππεξεζίαο ηνπ ζε δεκφζηα ππεξεζία, Ο.Σ.Α. ή 

Ν.Π.Γ.Γ. 

 Σέινο αλ ζε ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ άξζξσλ 159, 

159Α, 235, 236, 237 θαη 237Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε 

ελαληίνλ ππαιιήινπ ν νπνίνο, κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέζρε ζηηο δησθηηθέο αξρέο, 

ζπλέβαιε νπζησδψο ζηελ απνθάιπςε θαη δίσμε ηνπο, γηα ηε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ην πεηζαξρηθφ φξγαλν νθείιεη λα απνδείμεη φηη ε δίσμε πνπ άζθεζε δελ 

νθείιεηαη ζηελ πξναλαθεξζείζα νπζηψδε ζπκβνιή ηνπ ππαιιήινπ
50

. 

 Όπσο παξαηεξεί ν Ν. Παληαδήο
51

 ε  λέα απηή δηάηαμε απνηειεί πξνζηαηεπηηθή 

δηάηαμε γηα ηνλ εκπιεθφκελν ζηελ ηέιεζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ππάιιειν, ν 

νπνίνο φκσο, ζπλέβαιε νπζησδψο ζηελ απνθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε ηελ παξνρή 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε ππνζέζεηο ζρεηηθέο κε ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ησλ αλσηέξσ 

αλαθεξφκελσλ άξζξσλ ηνπ Π.Κ.  

                                                           
50

φπσο ηζρχεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ κε  ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.17. πεξ.6 άξζξνπ πξψηνπ  

λ.4254/2014 (ΦΔΚ  85Α΄) 

51
φ.π., ζει. 171, 172 
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1.2.3.8.  χέςη πειθαρχικού παραπτώματοσ και ποινήσ 

 ην άξζξν 111 ηνπ Τ.Κ νξίδεηαη φηη: Σε πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο δηέπξαμε 

πεξηζζφηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα επηβάιιεηαη, θαηά ζπγρψλεπζε, κία ζπλνιηθή 

πνηλή, θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο νπνίαο ιακβάλεηαη ππφςε απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν ε 

βαξχηεηα φισλ ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ. 

  Καηά ηελ επηκέηξεζε ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ ιακβάλνληαη ππφςε: 

 νη ειαθξπληηθέο ή επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο κε ηελ επηζήκαλζε φηη ε 

ππνηξνπή απνηειεί ηδηαηηέξσο επηβαξπληηθή πεξίπησζε γηα ηελ επηκέηξεζε 

ηεο πνηλήο. 

 ε έκπξαθηε κεηάλνηα, 

 ην δηθαίσκα ζηγήο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ, 

 ε πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε, 

 ε πξνζηαζία ησλ δηθαηνινγεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ πεηζαξρηθψο 

δησθνκέλνπ ή ηεο ππεξεζίαο γηα ηε δηαηχπσζε δπζκελψλ θξίζεσλ θαη 

εθθξάζεσλ ή ηε δηελέξγεηα εθδειψζεσλ εθ κέξνπο ηνπ ελ ιφγσ ππαιιήινπ 

εθφζνλ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηεο αλαμηνπξεπνχο ή 

αλάξκνζηεο ή αλάμηαο γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξάο.  

 

1.2.3.9. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 ην άξζξν 112 ηνπ Τ.Κ. νξίδεηαη ν ρξφλνο παξαγξαθήο ησλ πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ, ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ ηελ εκέξα πνπ δηαπξάρηεθε ην 

παξάπησκα κε εμαίξεζε ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ηεο απφθηεζεο νηθνλνκηθνχ 

νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, 

θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή εμ αθνξκήο απηψλ, γηα ην νπνίν ε 

παξαγξαθή αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ν αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο 

έιαβε γλψζε ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο. 

 Ζ παξαγξαθή έρεη ηελ έλλνηα φηη αλ δηαπηζησζεί δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο απφ ππάιιειν κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ, θαηά 

πεξίπησζε, ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο, δελ  δχλαηαη λα αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε ζε 

βάξνο ηνπ. 

 Σα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, γεληθά, παξαγξάθνληαη κεηά πέληε (5) έηε.  

 Μεηά επηά (7) έηε παξαγξάθνληαη ηα παξαθάησ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα: 
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 πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ή 

έιιεηςε αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία. 

 ε παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο 

πνηληθνχο λφκνπο,  γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή 

πξφβιεςε  

 ε απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο ή αληαιιάγκαηνο πξνο φθεινο ηνπ ηδίνπ 

ηνπ ππαιιήινπ ή ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ή 

εμ αθνξκήο απηψλ, 

 ε ζνβαξή απείζεηα, 

 η) ε αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ, 

  Πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην νπνίν απνηειεί θαη πνηληθφ αδίθεκα δελ 

παξαγξάθεηαη πξηλ παξαγξαθεί ην πνηληθφ αδίθεκα. Γηα ηα παξαπηψκαηα απηά νη 

πξάμεηο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο. 

 εκεηψλεηαη φηη ε  θιήζε ζε απνινγία ή ε παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή.  

ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπλνιηθφο ρξφλνο παξαγξαθήο σο ηελ έθδνζε ηεο 

πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο απφθαζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά (7) έηε ή ηα 

δέθα (10) έηε γηα ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα. 

  Δπίζεο ε παξαγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο δηαθφπηεηαη απφ ηελ 

ηέιεζε λένπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ απφθξπςε ή ηελ 

παξεκπφδηζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ πξψηνπ. 

 ηελ πεξίπησζε απηή ην πξψην παξάπησκα παξαγξάθεηαη φηαλ παξαγξαθεί ην 

δεχηεξν, εθφζνλ ε παξαγξαθή ηνπ δεχηεξνπ ζπληειείηαη ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο 

παξαγξαθήο ηνπ πξψηνπ. 

  Πεξαηηέξσ επηζεκαίλεηαη φηη δελ παξαγξάθεηαη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

γηα ην νπνίν εθδφζεθε πεηζαξρηθή απφθαζε πνπ επηβάιιεη πεηζαξρηθή πνηλή ζε 

πξψην βαζκφ. 

 

1.2.3.10. Λήξη πειθαρχικήσ ευθύνησ 
  Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 113 ηνπ Τ.Κ. ν ππάιιεινο ν νπνίνο απψιεζε ηελ 

ππαιιειηθή ηδηφηεηα κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν δελ δηψθεηαη πεηζαξρηθψο.  

 Χζηφζν,   ε πεηζαξρηθή  δηαδηθαζία ε νπνία ηπρφλ έρεη αξρίζεη, ζπλερίδεηαη 
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θαη κεηά ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ ζαλάηνπ. 

 εκεηψλεηαη φηη ζ’ απηή ηελ  πεξίπησζε, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 

επηβάιεη νπνηαδήπνηε απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πεηζαξρηθέο πνηλέο θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ ε επηβιεηεα πεηζαξρηθή πνηλή είλαη αλψηεξε ηνπ πξνζηίκνπ, ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην ηελ κεηαηξέπεη αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο ζε πνηλή 

πξνζηίκνπ απνδνρψλ έσο δψδεθα (12) κελψλ, κε δπλαηφηεηα επηβνιήο θαη 

δηνηθεηηθήο θχξσζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 

109 ηνπ Τ.Κ. φπσο πξναλαθέξζεθε.  

 Έηζη, ζχκθσλα κε ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ λ. 4057/2012 ηπρφλ απψιεηα 

ηεο ππαιιειηθήο ηδηφηεηαο, θαηά ηελ εμέιημε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, δελ έρεη 

σο απνηέιεζκα ν πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππάιιεινο λα ηίζεηαη ζε επκελέζηεξε 

ζέζε, ιφγσ ηνπ φηη δελ είλαη πιένλ ελ ελεξγεία ππάιιεινο, αιιά ε θαηαδηθαζηηθή 

πεηζαξρηθή απφθαζε παξάγεη γη’  απηφλ ζνβαξέο δπζκελείο ζπλέπεηεο ζε νηθνλνκηθφ 

επίπεδν. 

 

1.2.3.11. χέςη τησ πειθαρχικήσ διαδικαςίασ με την ποινική δίκη

  
 Όπσο παξαηεξεί ε Η. Γηαξέλε

52
είλαη ζαθέο φηη ππάιιεινο είλαη δπλαηφ λα 

δησρζεί ηφζν πνηληθά φζν θαη πεηζαξρηθά γηα ηελ ίδηα παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη 

κπνξνχλ λα ηνπ επηβιεζνχλ ηαπηφρξνλα δχν πνηλέο, κηα επηβαιιφκελε απφ ην 

πεηζαξρηθφ φξγαλν θαη ε άιιε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην. 

 χκθσλα κε ην άξζξν 114 Τ.Κ
53

. ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία είλαη απηνηειήο 

θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή ή άιιε δίθε. 

  Ζ πνηληθή δίθε δελ αλαζηέιιεη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.  

 Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν φκσο κπνξεί κε απφθαζε ηνπ, ε νπνία είλαη ειεπζέξσο 

αλαθιεηή, λα δηαηάμεη, γηα εμαηξεηηθνχο ιφγνπο, ηελ αλαζηνιή ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην έλα (1) έηνο εθηφο αλ ην πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα πξνθάιεζε δεκφζην ζθάλδαιν ή ζίγεη ζνβαξά ην θχξνο ηεο ππεξεζίαο.   

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαζηνιή ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο λνείηαη κε ηε 

                                                           
52

φ.π., ζει. 177 
53

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 19 ηνπ λ.4210/2013  (ΦΔΚ 254 Α΄) θαη ην άξζξν 53 παξ. 5 ηνπ  

λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄). 
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ζηελή έλλνηα ηεο ήδε εθθηλεζείζαο πεηζαξρηθήο δίσμεο
54

.  

 Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν δεζκεχεηαη απφ ηελ θξίζε πνπ πεξηέρεηαη ζε 

ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή ζε ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ 

βνχιεπκα, κφλν σο πξνο ηελ χπαξμε ή ηελ αλππαξμία πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ 

πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. 

 Αλ κεηά ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία απαιιάζζεηαη ν 

ππάιιεινο ή επηβάιιεηαη πνηλή θαηψηεξε απφ ηελ νξηζηηθή παχζε, εθδνζεί 

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ κε ηελ νπνία 

δηαπηζηψλνληαη πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε 

παξαπηψκαηνο ηεο πεξίπησζεο α` ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ Τ.Κ., 

δειαδή πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο γηα ην νπνίν δελ κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή 

θαηψηεξε ηνπ ππνβηβαζκνχ, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεη ην  άξζξν 143 ηνπ Τ.Κ
55

.  

  Δπίζεο επαλαιακβάλεηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, αλ κεηά ηελ έθδνζε 

θαηαδηθαζηηθήο πεηζαξρηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη νπνηαδήπνηε πνηλή, 

εθδνζεί ακεηάθιεηε αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε ή ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ 

βνχιεπκα γηα ηελ πξάμε ή ηελ παξάιεηςε, γηα ηελ νπνία ηηκσξήζεθε πεηζαξρηθά ν 

ππάιιεινο. 

  Ζ επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο επηηξέπεηαη θαη φηαλ έρεη εθδνζεί 

θαηαδηθαζηηθή πεηζαξρηθή απφθαζε, ρσξίο λα έρεη ιάβεη ππφςε θαηαδηθαζηηθή 

πνηληθή απφθαζε πνπ πξνεγήζεθε. 

 Ο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ έρεη ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ 

πξντζηακέλε αξρή ηνπ ππαιιήινπ θάζε πνηληθή δίσμε πνπ αζθείηαη θαη` απηνχ. 

 Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ ππνρξενχηαη 

λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ ίδηα αξρή ηα παξαπεκπηηθά ή απαιιαθηηθά βνπιεχκαηα 

ζε θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο θαζψο θαη ηηο εθδηδφκελεο ζε θάζε βαζκφ δηθαηνδνζίαο, 

θαηαδηθαζηηθέο ή αζσσηηθέο απνθάζεηο θαηά ηνπ ππαιιήινπ. 

 Ο Γηεπζπληήο Φπιαθψλ, ζε πεξίπησζε εγθιεηζκνχ ζε ζσθξνληζηηθφ 

θαηάζηεκα, ππνρξενχηαη λα ην γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζηελ πξντζηάκελε αξρή ηνπ 

ππαιιήινπ. 

 Με ηελ επηθχιαμε ησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ φπνπ ε άζθεζε ηεο 

                                                           
54

βι. θαη εγθχθιην ΓΗΓΑΓ/Φ. 69/ 55 / 9899/15-4-2014 (ΑΓΑ: ΒΗΖΝΥ-ΥΥ5) ηνπ π. Τπνπξγείνπ 

Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 
55

βι. θεθάιαην II  ζει. 58 ηνπ παξφληνο 
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πεηζαξρηθήο δίσμεο είλαη ππνρξεσηηθή, ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα νθείινπλ 

εληφο είθνζη (20) εκεξψλ κεηά ηελ σο άλσ ελεκέξσζε ηνπο λα απνθαίλνληαη 

αηηηνινγεκέλα γηα ηελ άζθεζε ή κε πεηζαξρηθήο δίσμεο ζε βάξνο ηνπ ππαιιήινπ. 

 

1.2.3.12. Αυτοτέλεια κολαςίμου του πειθαρχικού παραπτώματοσ 
 Όπσο νξίδεη ην άξζξν 115 ηνπ Τ.Κ

56
ζε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο, απνλνκήο 

ράξηηνο ή άξζεο κε νπνηνλδήπνηε άιιν ηξφπν ηνπ θνιαζίκνπ ή κεηαβνιήο ησλ 

ζπλεπεηψλ ηεο πνηληθήο θαηαδίθεο, δελ αίξεηαη ην πεηζαξρηθψο θνιάζηκν ηεο πξάμεο. 

 

1.3.1. Πειθαρχικά όργανα 
 χκθσλα κε ην άξζξν 116  ηνπ Τ.Κ.

57
 πεηζαξρηθά φξγαλα  είλαη ηα φξγαλα 

πνπ αζθνχλ πεηζαξρηθή εμνπζία, πξνβαίλνπλ ζηε δίσμε ησλ πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ, εθδηθάδνπλ πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο θαη επηβάιινπλ πεηζαξρηθέο 

πνηλέο. 

 Πεηζαξρηθή εμνπζία ζηνπο ππαιιήινπο αζθνχλ: 

 νη Πεηζαξρηθψο Πξντζηάκελνί ηνπο, 

 ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

 ην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ηνπ νηθείνπ θνξέα, 

 ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, 

 ν Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο. 

 ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν θαη 

 ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο. 

 

1.3.2. Πειθαρχικώσ προΰςτάμενοι 
 Οη Πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη ησλ ππαιιήισλ νξίδνληαη πεξηνξηζηηθά ζην 

άξζξν 117 ηνπ Τ.Κ.
58

  

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ θεληξηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ ππεξεζηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπο  είλαη: 

                                                           
56

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν θαη άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α΄)  
57

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν θαη άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α΄) θαη ην  

άξζξν 53 παξ. 6α  θαη 6β  λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄) 
58

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν θαη άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α΄) , ην 

άξζξν 6 παξ.2 λ.4325/2015 (ΦΔΚ 47 Α΄) θαη ην άξζξν 33 παξ. 6 ηνπ λ. 4795/2021 (ΦΔΚ 62 Α΄)  
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 ν Τπνπξγφο, 

 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ ή Γεληθήο Γξακκαηείαο, 

 ν Τπεξεζηαθφο  Γξακκαηέαο 

 ν Γεληθφο Γξακκαηέαο Απηνηεινχο Τπεξεζίαο, 

 ν πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, 

 ν Δηδηθφο Γξακκαηέαο, 

 ν Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο, 

 ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο, 

 ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο. 

 Δπίζεο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη είλαη: 

 Ο Αξρεγφο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ θαη νη αξρεγνί ηνπ ζηξαηνχ, ηνπ λαπηηθνχ 

θαη ηεο αεξνπνξίαο, ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο γηα 

ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε απηνχο. 

 Οη Γηνηθεηέο κνλάδσλ θαη ζρνιψλ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ησλ ζσκάησλ 

αζθαιείαο θαη ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο γηα ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο πνπ 

ππάγνληαη ζε απηνχο. 

 Οη Γηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ ή νη πξντζηάκελνη ππεξεζηψλ εθφζνλ είλαη 

αλψηαηνη ή αλψηεξνη αμησκαηηθνί, γηα ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο πνπ 

ππάγνληαη ζε απηνχο. 

 Ο Γηνηθεηήο ηνπ Αγίνπ Όξνπο γηα φινπο ηνπο πνιηηηθνχο ππαιιήινπο πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ. 

 Ο Πξφεδξνο ή ν Δπηθεθαιήο Αλεμάξηεηεο Γηνηθεηηθήο Αξρήο γηα ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο. 

 

 Πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη γηα ηνπο ππαιιήινπο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

δεκνζίνπ δηθαίνπ είλαη: 

 Ο Γηνηθεηήο ή ν Πξφεδξνο ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, ν νπνίνο αζθεί 

δηνίθεζε, ν Τπνδηνηθεηήο, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ή ν Αλαπιεξσηήο Γεληθφο 

Γξακκαηέαο, γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο. 

 Ο Πξχηαλεο ΑΔΗ γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο απηνχ 

 Ο Κνζκήηνξαο ζρνιήο ΑΔΗ γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ. 
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 Ο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε 

απηφλ. 

 Ο Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ. 

 

 Οη πεηζαξρηθψο Πξντζηάκελνη ησλ ππαιιήισλ ησλ Ο.Σ.Α. νξίδνληαη ζην 

άξζξν 121 ηνπ λ. 3584/2007
59

 (Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ Κ.Κ.Γ.Κ.Τ.) θαη είλαη: 

 

 ν Γήκαξρνο επί φισλ ησλ ππαγφκελσλ ζηελ αξκνδηφηεηά ηνπ ππαιιήισλ 

 ν Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

 ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

 ν Πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ηδξχκαηνο 

 ν Πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ 

 ν Πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ πλδέζκνπ Γήκσλ 

 

  Πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηψλ ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 252 ηνπ λ. 3852/2010 είλαη: 

 Ο Πεξηθεξεηάξρεο ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο 

 Ο Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε 

  απηφλ 

 ν Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη ζε απηφλ 

 ν Πξντζηάκελνο Απηνηεινχο Σκήκαηνο γηα ηνπο ππαιιήινπο πνπ ππάγνληαη 

 ζε απηφλ 

 

1.3.3. Αρμοδιότητα πειθαρχικώσ προΰςταμένων 
Ζ αξκνδηφηεηα ησλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ νξίδεηαη ζην άξζξν 118 Τ.Κ.

60
  

πγθεθξηκέλα:  

 

 

                                                           
59

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 54  λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄) . 
60

φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν θαη άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54 Α΄) θαη ην  

άξζξν 53 παξ.7,  8 θαη 9   λ.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄),  θαζψο θαη ζην άξζξν 122 λ. 3584/2007 φπσο 

ηζρχεη κεηά ηελ  αληηθαηάζηαζή ηνπ επίζεο  κε ην άξζξν 54  λ.4674/2020, (ΦΔΚ 53 Α΄) γηα ηνπο 

δεκνηηθνχο ππαιιήινπο, θαη  ζην άξζξν 252 λ. 3852/2010 γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηψλ.   
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1.3.3.1. Ποινή τησ έγγραφησ επίπληξησ 

 Όινη νη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη κπνξνχλ λα επηβάινπλ ηελ πνηλή ηεο 

έγγξαθεο επίπιεμεο. 

 

 

1.3.3.2. Ποινή του προςτίμου 
Σελ πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ κπνξνχλ λα επηβάιινπλ νη εμήο κε ηηο πην θάησ δηαθξίζεηο: 

 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΧ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΤΦΟ ΠΟΗΝΖ ΠΡΟΣΗΜΟΤ 

Τπνπξγφο έσο θαη ηηο απνδνρέο ηξηψλ (3) κελψλ 

Γεληθφο Γξακκαηέαο Τπνπξγείνπ ή 

Γεληθήο Γξακκαηείαο ή 

απηνηεινχο ππεξεζίαο 

Τπεξεζηαθφο Γξακκαηέαο,  

 Γεληθφο Γξακκαηέαο (ήδε πληνληζηήο)  

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο,  

Δηδηθφο Γξακκαηέαο,  

Διεγθηήο Ννκηκφηεηαο,  

Αξρεγφο ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ   

Αξρεγνί ηνπ ζηξαηνχ μεξάο, ηνπ λαπηηθνχ   

ηεο αεξνπνξίαο, ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο  

ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο 

 

 

 

 

 

έσο θαη ηηο απνδνρέο δχν (2) κελψλ 

 

Γηνηθεηέο κνλάδσλ θαη ζρνιψλ  

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ,  

ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο θαη 

 ηνπ ιηκεληθνχ ζψκαηνο,  

δηεπζπληέο θαηαζηεκάησλ 

αλψηαηνη αμησκαηηθνί πξντζηάκελνη 

ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ ή 

ππεξεζηψλ ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο ή ηνπ 

ιηκεληθνχ ζψκαηνο   

 

 

 

έσο θαη ηηο απνδνρέο ελφο (1) κελφο 

Γηνηθεηήο ηνπ Αγίνπ Όξνπο   
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Πξφεδξνο ή Δπηθεθαιήο Αλεμάξηεηεο 

Γηνηθεηηθήο Αξρήο 

Γηνηθεηήο ή Πξφεδξνο ζπιινγηθνχ 

νξγάλνπ, ν νπνίνο αζθεί δηνίθεζε,  

Τπνδηνηθεηήο, Γεληθφο Γξακκαηέαο ή  

Αλαπιεξσηήο Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ 

Πξχηαλεο ΑΔΗ 

 

 

 

έσο θαη ηηο απνδνρέο ελφο (1) κελφο. 

 

Κνζκήηνξαο ζρνιήο ΑΔΗ 

Πξντζηάκελνο γεληθήο δηεχζπλζεο 

έσο θαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ 

Αλψηεξνη αμησκαηηθνί πξντζηάκελνη 

ζηξαηησηηθψλ ππεξεζηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο ή ηνπ ιηκεληθνχ 

ζψκαηνο   

έσο θαη ην έλα δεχηεξν (1/2) ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ 

Πξντζηάκελνο δηεχζπλζεο έσο θαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ 

κεληαίσλ απνδνρψλ 

  

 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΧ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

 

ΤΦΟ ΠΟΗΝΖ ΠΡΟΣΗΜΟΤ 

Γήκαξρνο    έσο θαη ηηο απνδνρέο ηξηψλ (3) κελψλ 

Πξφεδξνο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ 

Γηθαίνπ, ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηνπ 

πλδέζκνπ Γήκσλ 

 

   έσο θαη ηηο απνδνρέο ελφο (1) κελφο 

Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

 

 έσο θαη ηα δχν ηξίηα (2/3) ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ 

Πξντζηάκελνο δηεχζπλζεο  έσο θαη ην έλα ηέηαξην (1/4) ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ 

 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΧ ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

 

ΤΦΟ ΠΟΗΝΖ ΠΡΟΣΗΜΟΤ 

Πεξηθεξεηάξρεο  έσο θαη ηηο απνδνρέο ελφο (1) κελφο 

Πξντζηάκελνο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

 

 έσο θαη ην έλα ηξίην (1/3) ησλ  κεληαίσλ 

απνδνρψλ 
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Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

 

 έσο θαη ην έλα έθην (1/6) ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ 

 

 Ζ αξκνδηφηεηα ησλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ είλαη ακεηαβίβαζηε, εθηφο 

εάλ απφ δηάηαμε λφκνπ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά. 

 Γηαθνξεηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηεο αλαπιήξσζεο. Δηδηθφηεξα, φπσο 

ζεκεηψλνπλ νη  η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιεο, Δ. Σδηξάθε
61

  πεηζαξρηθή εμνπζία αζθνχλ 

θαη νη θαηά ηηο νξγαληθέο δηαηάμεηο λφκηκνη αλαπιεξσηέο ησλ πεηζαξρηθψο 

πξντζηακέλσλ δηφηη, επί αλαπιεξψζεσο  ν αλαπιεξσηήο αζθεί ηελ πεηζαξρηθή εμνπζία 

ηνπ αλαπιεξνχκελνπ ζεκειηνχκελε ζηελ ηδία απηνχ αξκνδηφηεηα θαη φρη ζε 

αξκνδηφηεηα ζπλεπεία κεηαβηβάζεσο απφ άιιν φξγαλν, δεδνκέλνπ φηη πεηζαξρηθή 

αξκνδηφηεηα δελ αλήθεη ζην πξφζσπν, αιιά ζηε ζέζε πνπ απηφ θαηέρεη.  

 Αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο είλαη εθείλνο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη 

νξγαληθά ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο. 

 Αλ ν ππάιιεινο ππεξεηεί ζε άιιε ππεξεζία απφ απηή ηεο νξγαληθήο ηνπ 

ζέζεο, αξκφδηνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο είλαη ν πξντζηάκελνο ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

νπνία ππεξεηεί ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, 

εθφζνλ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ 

ππεξεζία απηή. 

 Οη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λνκηθνχ 

πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ επηιακβάλνληαη απηεπαγγέιησο. 

 Αλ έρνπλ επηιεθζεί αξκνδίσο πεξηζζφηεξνη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη, ε 

πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κφλν απφ εθείλνλ πνπ θάιεζε πξψηνο ζε απνινγία 

ηνλ ππάιιειν. 

 Ο αλψηεξνο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λνκηθνχ 

πξνζψπνπ έρνπλ, ζε θάζε πεξίπησζε, δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηελ παξαπνκπή ζε 

απηνχο ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί πεηζαξρηθή απφθαζε. 

  Αλ ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο, ν νπνίνο έρεη επηιεθζεί, θξίλεη φηη ην 

παξάπησκα επηζχξεη πνηλή αλψηεξε ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε 

ζε νπνηνλδήπνηε αλψηεξν απηνχ πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν κέρξη θαη ηνλ Τπνπξγφ ή 

θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ, αλ πξφθεηηαη 

γηα ππάιιειν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

                                                           
61

φ.π. , ζει. 999 
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 Αλ θαη ν Τπνπξγφο ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ 

δηθαίνπ θξίλεη φηη ε πξνζήθνπζα πνηλή είλαη αλψηεξε θαη ηεο δηθήο ηνπ 

αξκνδηφηεηαο, παξαπέκπεη ην ζέκα ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. 

 Γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. ε παξαπνκπή γίλεηαη απφ ην Γήκαξρν θαη 

γηα ηνπο ππαιιήινπο ησλ Πεξηθεξεηψλ απφ ηνλ Πεξηθεξεηάξρε.  

 

1.3.4. Αρμοδιότητα Διοικητικών υμβουλίων  Ν.Π.Δ.Δ.62 

 Σα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαζψο θαη ηα 

δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ησλ ηδξπκάησλ θαη 

ησλ ζπλδέζκσλ δήκσλ φπσο πξναλαθέξζεθε επηιακβάλνληαη απηεπάγγειηα θαη 

δχλαληαη λα επηβάιινπλ ηηο πνηλέο ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ έσο 

θαη ηηο απνδνρέο ηξηψλ  (3) κελψλ. 

 

1.3.5. Αρμοδιότητα Πειθαρχικών υμβουλίων 
 χκθσλα κε ην άξζξν 120 Τ.Κ.

63
 ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα κπνξεί λα 

επηβάινπλ νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή. 

  Σα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ χζηεξα απφ παξαπνκπή 

ηεο ππφζεζεο ζε απηά θαη ζε δεχηεξν βαζκφ χζηεξα απφ άζθεζε έλζηαζεο θαηά 

απνθάζεσλ πεηζαξρηθψλ πξντζηακέλσλ. 

 Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην απνθαίλεηαη ζε δεχηεξν βαζκφ 

χζηεξα απφ έλζηαζε θαηά απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ.  

 ε πξψην βαζκφ απνθαίλεηαη: 

Α. γηα ηελ εθδίθαζε ηνπ παξαπηψκαηνο ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ ηεο κε 

νινθιήξσζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο εληφο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην άξζξν 122 

παξ. 2 ηνπ Τ.Κ. πξνζεζκηψλ. Δηδηθφηεξα:   

 Γηα ηα κνλνκειή πεηζαξρηθά φξγαλα, γηα ηελ ππαίηηα κε νινθιήξσζε ηεο 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο εληφο δχν κελψλ ην αξγφηεξν απφ ηελ θιήζε ζε 

απνινγία είηε κε ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο είηε κε παξαπνκπή 
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άξζξν 119 Τ.Κ φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν δεχηεξν θαη άξζξν έβδνκν ηνπ λ. 4057/2012 
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ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 Γηα ηα κέιε ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, πνπ δελ είλαη δηθαζηέο, γηα ηελ 

ππαίηηα παξάβαζε ηεο κε νινθιήξσζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο εληφο 

δχν κελψλ απφ ηελ παξαπνκπή ή εληφο ηεζζάξσλ κελψλ αλ απαηηείηαη 

δηεμαγσγή πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο.  

Β. γηα ηελ εθδίθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ηνπ άξζξνπ 146Α  παξ. 8 ηνπ 

Τ.Κ.
64

, ηεο παξάβαζεο ηεο ππνρξέσζεο ελεκέξσζεο αλά ηεηξάκελν ηνπ 

Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ηα κέιε ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

πνπ δελ είλαη δηθαζηέο.  

 Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην είλαη ην αξκφδην πεηζαξρηθφ 

φξγαλν ησλ αλσηάησλ ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ησλ Ν.Π.Γ.Γ.,  ην νπνίν θξίλεη 

ζε πξψην θαη ηειεπηαίν βαζκφ. 

  Αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην είλαη ην ζπκβνχιην ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

νπνία ππάγεηαη νξγαληθά ν ππάιιεινο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ παξαπηψκαηνο, 

ηνπ παξφληνο. 

  Πξνθεηκέλνπ γηα ππάιιειν ν νπνίνο θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ 

παξαπηψκαηνο ππεξεηεί κε νπνηαδήπνηε ππεξεζηαθή ζρέζε ή θαηάζηαζε ζε άιιε 

ππεξεζία, αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην είλαη ην ζπκβνχιην ηεο ππεξεζίαο ζηελ 

νπνία ππεξεηεί εθφζνλ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζρεηίδεηαη κε ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ ππεξεζία απηή. 

1.3.5.1. υγκρούςεισ αρμοδιότητασ Πειθαρχικών υμβουλίων 
 πγθξνχζεηο αξκνδηφηεηαο κεηαμχ πεξηζζφηεξσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

γηα ηελ θξίζε ηνπ ίδηνπ παξαπηψκαηνο αίξνληαη απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 Οη θαηαθαηηθέο ζπγθξνχζεηο αίξνληαη, εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί νξηζηηθή 

απφθαζε ελφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηα ζπκβνχιηα πνπ έρνπλ επηιεθζεί. 

 Οη απνθαηηθέο ζπγθξνχζεηο αίξνληαη, εθφζνλ νη απνθάζεηο δχν ηνπιάρηζηνλ 

ζπκβνπιίσλ πνπ έρνπλ θεξπρζεί αλαξκφδηα, είλαη ηειεζίδηθεο. 

 Γηα ηελ άξζε απαηηείηαη αίηεζε ηεο ππεξεζίαο ή ηνπ ππαιιήινπ. 

Αλ πξφθεηηαη γηα θαηαθαηηθή ζχγθξνπζε, ηελ άξζε κπνξεί λα ηε δεηήζεη θαη ν 

πξφεδξνο ελφο απφ ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα πνπ έρνπλ επηιεθζεί. 
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1.3.6. Ενιαία κρίςη πειθαρχικών παραπτωμάτων 

 ην άξζξν 121 Τ.Κ
65

. νξίδεηαη φηη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα ηνπ ηδίνπ ππαιιήινπ είλαη δπλαηφ λα θξίλνληαη εληαία εθφζνλ 

ζρεηίδνληαη κε θαζήθνληα ππεξεζηψλ ηνπ ηδίνπ ππνπξγείνπ. 

 Δπίζεο, πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη πνπ δηψθνληαη γηα ην ίδην ή γηα ζπλαθή 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε θαζήθνληα ππεξεζηψλ ηνπ ίδηνπ 

ππνπξγείνπ είλαη δπλαηφ λα θξίλνληαη εληαία.   

 Όπσο ζεκεηψλνπλ νη  η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιεο, Δ. Σδηξάθε
66

 ε 

ζπλεθδίθαζε επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ην νπνίν 

ζα θξίλεη, ζρεηηθψο,  ιακβάλνληαο ππφςε αθελφο ηηο αλάγθεο ηαρείαο θαη ελδειερνχο 

εμέηαζεο ηεο ππφζεζεο, αθεηέξνπ ηνλ επηκεξηζκφ ηεο επζχλεο θάζε εκπιεθφκελνπ, 

αλάινγα κε ην βαζκφ ζπκκεηνρήο εθάζηνπ ζην παξάπησκα ππφ ηελ αλσηέξσ βέβαηα 

πξνυπφζεζε. Δλδέρεηαη λα ππάξμεη κηα εληαία πεηζαξρηθή παξαπνκπή (θνηλφ 

παξαπεκπηήξην έγγξαθν) γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο, ππφ ηελ αλσηέξσ επίζεο 

πξνυπφζεζε, ή ρσξηζηφ γηα ηνλ θαζέλα απ’ απηνχο θαη ην πεηζαξρηθφ φξγαλν λα 

πξνβεί ζε ζπλεθδίθαζε ησλ ζπλαθψλ απηψλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ. Δμππαθνχεηαη 

φηη εληαία θξίζε δε ζεκαίλεη ιήςε ηεο ίδηαο απφθαζεο γηα φινπο ηνπο 

παξαπεκπφκελνπο ππαιιήινπο δηα ηεο επηβνιήο ηεο ίδηαο πνηλήο ή ηεο απαιιαγήο 

απηψλ. Δμάιινπ, νη δηαδηθαζηηθέο πξνυπνζέζεηο, (θιήζε ζε απνινγία, θιήζε ζε 

παξάζηαζε) ζα πξέπεη λα αζθνχληαη απηνηειψο θαη απφ θάζε ππάιιειν ρσξηζηά. 

1.3.7. υναρμοδιότητα πειθαρχικών οργάνων ςε περίπτωςη ενιαίασ 

κρίςησ 
 ε πεξίπησζε πνπ ηα φξγαλα πνπ θαινχληαη σο αξκφδηα λα επηιεθζνχλ είλαη 

δηαθνξεηηθά, ζε πεξίπησζε δειαδή ζπλαξκνδηφηεηαο πεξηζζνηέξσλ πεηζαξρηθψλ 

νξγάλσλ γηα ηελ θαηά ηα αλσηέξσ «ζπλεθδίθαζε», αξκφδην γηα ηελ θξίζε φξγαλν 

είλαη: 

 Μεηαμχ πεξηζζνηέξσλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ ν αλψηεξνο ηεξαξρηθψο 

θαη αλ είλαη ηνπ απηνχ ηεξαξρηθνχ επηπέδνπ εθείλνο πνπ επηιήθζεθε πξψηνο. 

 Μεηαμχ πεξηζζνηέξσλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ εθείλν πνπ έρεη επηιεθζεί 

πξψην. 

 Μεηαμχ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπ, Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  Ν.Π.Γ.Γ. θαη 

Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ην ηειεπηαίν. 
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Δμππαθνχεηαη, φπσο επηζεκαίλνπλ νη η. Κηηζηάθε, Β. Κνλδχιεο, Δ. Σδηξάθε,
67

 

φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε λφκηκε επηινγή ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ηα κε 

επηιεγκέλα απέρνπλ απφ ηελ εθδίθαζε ηεο ππφζεζεο θαη έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

δηαβηβάζνπλ φια ηα ζηνηρεία ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν ην νπνίν έρεη επηιεθζεί. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67

φ.π., ζει. 1056 



41 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: «ΣΑ ΣΑΔΙΑ ΣΗ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΑ» 

2. Η Πειθαρχική Διαδικαςία  
Οη λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζηνλ Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα θαη εηδηθφηεξα ζην πεδίν 

ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ. πγθεθξηκέλα κε ην λ. 4057/2012 ελνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο ηνπ λ. 3528/2007
68

 θαη ηνπ λ. 3584/2007
69

, πνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

ηνκή. Δπίζεο κε ηελ ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ)
70

, νη πεηζαξρηθέο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ζην πεδίν άζθεζεο ησλ 

ελδίθσλ κέζσλ, απνδφζεθαλ ζηνλ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ), 

θαη πξνβιέθζεθε ε ππνρξέσζε φισλ ησλ θνξέσλ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ 

λα ελεκεξψλνπλ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα e-peitharxika
71

. ηελ παξνχζα 

ζεκαηηθή ελφηεηα ζα παξνπζηαζηνχλ φιεο νη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο ζρεηηθά κε ηα 

ζηάδηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηα έλδηθα κέζα, ζην πιαίζην ηνπ 

επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δθαπμογή ηηρ πειθαπσικήρ διαδικαζίαρ ζηο 

δημόζιο ηομέα».    

 

2.1. ΠΡΑΞΕΙ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 

2.1.2. Προκαταρκτική Εξέταςη  
Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε, πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 125 ηνπ Τ.Κ.

72
, ζπληζηά κηα 

άηππε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ έρεη σο ζθνπφ λα 

δηαπηζησζεί ε ηέιεζε ή κε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ αιιά 

θαη νη ζπλζήθεο ηέιεζεο.  

Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε κπνξεί λα δηελεξγεζεί απφ θάζε πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν. 

ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο 

θξίλεη φηη δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε πεηζαξρηθήο δίσμεο, πεξαηψλεη ηελ έξεπλα κε 

αηηηνινγεκέλε έθζεζε. Αλ φκσο θξίλεη φηη έρεη δηαπξαρζεί πεηζαξρηθφ παξάπησκα ην 
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 Κψδηθαο Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ 
69

 Κψδηθαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ 
70

 άξζξν 82 ηνπ λ. 4622/2019 (χζηαζε Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο)  
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 αξ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/207/νηθ. 8955/03-06-2022, Δγθ. ΤΠΔ θαη ΔΑΓ 
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νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπ, θαιεί ηνλ ππάιιειν ζε απνινγία. 

Αλ κεηά ηελ θιήζε ζε απνινγία ή πξηλ θαιέζεη ζε απνινγία θξίλεη φηη ην παξάπησκα 

επηζχξεη πνηλή κεγαιχηεξε ηεο δηθήο ηνπ αξκνδηφηεηαο, παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε 

ζηνλ ακέζσο αλψηεξν πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν. Αλ ηέινο θξίλεη ν πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελνο, φηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα, πξνρσξεί ζηε δηελέξγεηα έλνξθεο 

δηνηθεηηθήο εμέηαζεο.  

Ζ πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε πεξαηψλεηαη εληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ 

νπνία ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο έιαβε γλψζε. 

 

2.1.3. Ένορκη Διοικητική Εξέταςη 
Ζ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε, πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 126 ηνπ Τ.Κ.

73
. Θα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί εμαξρήο φηη ε ΔΓΔ δελ ζπληζηά έλαξμε πεηζαξρηθήο δίσμεο. Ο ζθνπφο 

ηεο δηελέξγεηαο ΔΓΔ είλαη ε ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ δηαπίζησζε 

ηεο ηέιεζεο ελφο ή πνιιψλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, ησλ εκπιεθφκελσλ 

πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη θαζψο θαη ε δηεξεχλεζε ησλ ζπλζεθψλ θάησ απφ ηηο 

νπνίεο απηφ έρεη ηειεζηεί. Πεξεηαίξσ, ε ΔΓΔ, ζην πιαίζην ηεο δηεξεχλεζεο ησλ 

ζπλζεθψλ ηέιεζεο ελφο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηνπ θαηαινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην άξζξν 106 ηνπ 

Τ.Κ. Ζ εγθχθιηνο ΤΠΔ
74

 φπνπ παξέρνληαη νδεγίεο γηα ηε δηελέξγεηα ΔΓΔ, αλαθέξεη 

φηη ε ΔΓΔ ζπληζηά επίζεο κηα αλαθξηηηθή κέζνδν φπσο ε πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε θαη 

ε πεηζαξρηθή αλάθξηζε πνπ πξνβιέπνληαη αληίζηνηρα ζηα άξζξα 125 θαη 127 ηνπ λ. 

Τ.Κ..   

Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο ΔΓΔ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ 

ζηνλ ππάιιειν ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ή θαηεγνξνχκελνπ. 

Ηζρχεη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο.  
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Ζ ΔΓΔ δηαηάζζεηαη απφ νπνηνλδήπνηε πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ 

Τ.Κ.
75

 θαη δηελεξγείηαη απφ κφληκν ππάιιειν κε βαζκφ Α΄ θαη κε ζρέζε δεκνζίνπ 

δηθαίνπ, ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ ή λ.π.δ.δ.
76

,
77

.   

Ο Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 § 13 

ηνπ λ. 4622/2019, επίζεο, κπνξεί λα δεηήζεη ή λα πξνθαιέζεη ηε δηελέξγεηα ΔΓΔ, ην 

δε πφξηζκα απηήο ηεο ΔΓΔ ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο αηηηνινγεκέλν θαη λα 

γλσζηνπνηείηαη ακειιεηί ζηελ ΔΑΓ. Αλ πξνθχςνπλ πεηζαξρηθέο επζχλεο απφ ην 

πφξηζκα, ζα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ε νηθεία ππεξεζία ζε άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο 

ππνρξεσηηθά εληφο 10 εκεξψλ πνπ ζπληζηά απνθιεηζηηθή πξνζεζκία. ε πεξίπησζε 

πνπ ε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ) κπνξεί λα αλαζέζεη ηε δηελέξγεηα ΔΓΔ κφλν ζε Δπηζεσξεηέο - 

Διεγθηέο ηεο ΔΑΓ.  

Ζ έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε πεξαηψλεηαη εληφο δχν κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

θνηλνπνηήζεθε ζηνλ ππάιιειν ε απφθαζε αλάζεζεο δηεμαγσγήο ηεο. Μπνξεί δε λα 

παξαηείλεηαη κέρξη έλα κήλα. Οξίδεηαη επίζεο ππάιιεινο σο γξακκαηέαο ζε ΔΓΔ.  

Ζ ΔΓΔ είλαη κπζηηθή θαη δχλαηαη λα επεθηαζεί ζηελ έξεπλα θαη άιισλ πεηζαξρηθψλ 

παξαπησκάησλ, δεδνκέλνπ φηη ππάξρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα απηά ηα παξαπηψκαηα.  

Καηά ηε δηελέξγεηα ηεο ΔΓΔ ν ειεγρφκελνο ππάιιεινο θαιείηαη ππνρξεσηηθά ζε 

εμέηαζε, εμεηάδεηαη αλσκνηί θαη κπνξεί λα παξίζηαηαη κε δηθεγφξν. Γηθαηνχηαη λα 

δεηήζεη εγγξάθσο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ, ν δε ππάιιεινο πνπ δηελεξγεί ηελ ΔΓΔ 

ππνρξενχηαη λα εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο κάξηπξεο ελψ 

επηηξέπεηαη απηνςία θαη πξαγκαηνγλσκνζχλε. Ζ ΔΓΔ νινθιεξψλεηαη κε ηελ 

ππνβνιή αηηηνινγεκέλεο έθζεζεο ηνπ δηελεξγνχληνο ππαιιήινπ ζηνλ πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελν πνπ δηέηαμε ηελ δηελέξγεηα απηήο. 

Δθφζνλ δηαπηζηψλεηαη ζηελ ππνβιεζείζα αηηηνινγεκέλε έθζεζε ε δηάπξαμε θάπνηνπ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απφ ππάιιειν, ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο ππνρξενχηαη 

λα αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε, εληφο ηξηψλ (3) κελψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο, 
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φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 126§ 4 ηνπ Τ.Κ.
78

. ε πεξίπησζε δε, πνπ δελ πξνθχπηεη 

πεηζαξρηθή επζχλε, ν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο κπνξεί λα ζέζεη ηελ ππφζεζε ζην 

αξρείν.  

 

2.2. ΠΕΙΘΑΡΦΙΚΗ ΔΙΩΞΗ 

2.2.1 Άςκηςη πειθαρχικήσ δίωξησ 

Σν άξζξν 122 § 1 ηνπ Τ.Κ.
79

, αλαθέξεηαη ζε δχν ηξφπνπο έλαξμεο ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο. Σελ θιήζε ζε απνινγία ππαιιήινπ απφ κνλνκειέο φξγαλν θαη ηελ 

παξαπνκπή ζην νηθείν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Ζ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα 

νινθιεξσζεί εληφο 2 κελψλ είηε απφ ηελ θιήζε ζε απνινγία απφ κνλνκειέο φξγαλν 

κε ηελ έθδνζε απαιιαθηηθήο ή κε πεηζαξρηθήο απφθαζεο είηε κε ηελ παξαπνκπή ζην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Όκσο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά κηα 

πεηζαξρηθή αλάθξηζε, ηφηε ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο 

παξαηείλεηαη θαηά 2 κήλεο, ήηνη ζπλνιηθά 4 κήλεο. Ζ § 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ
80

, 

πξνβιέπεη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππαηηίσο παξαβηάδνληαη νη πξνζεζκίεο 

νινθιήξσζεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ηφηε πθίζηαηαη απηνηειέο πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα ησλ κνλνκειψλ θαη ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ. Δηδηθφηεξα γηα ηα κέιε 

ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πξνβιέπεηαη ε παξαπνκπή ηνπο ζην Γεπηεξνβάζκην 

Πεηζαξρηθφ πκβνχιην γηα εθδίθαζε, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 146Α § 9 ηνπ 

λ.3528/2007.  

 

2.2.2. Κλήςη ςε Απολογία 
Ζ θιήζε ζε απνινγία πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 134 ηνπ Τ.Κ.

81
. πληζηά νπζηψδε ηχπν 

ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, ε κε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ νδεγεί ζε αθπξφηεηά ηεο, 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα επηβιεζεί πεηζαξρηθή πνηλή απφ ην κνλνκειέο 

πεηζαξρηθφ φξγαλν. ε θακία πεξίπησζε ε θιήζε ζε απνινγία δελ αλαπιεξψλεηαη 

απφ ηελ εμέηαζε ζε ΔΓΔ ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε.  

                                                           
78

 Όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 41 § 2 ηνπ λ. 4590/2019 
79

 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4057/2012 θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 1 § η 

ππνπαξ. η.6 ηνπ λ. 4152/2013 
80

 φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 53 § 11 ηνπ λ. 4674/2020 
81

 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4057/2012 



45 

 

ην ζψκα ηεο θιήζεο ζε απνινγία δηαπηζηψλεηαη κε ζαθήλεηα ην πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα θαη ηάζζεηαη πξνζεζκία πξνο απνινγία. ην έγγξαθν ηεο θιήζεο ζε 

απνινγία θαζψο θαη ζε φια ηα έγγξαθα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ηίζεηαη 

εκπηζηεπηηθφ πξσηφθνιιν θαζψο ζπληζηά ζην ζχλνιφ ηεο κηα εκπηζηεπηηθή 

δηαδηθαζία. Ζ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ηεο απνινγίαο δελ κπνξεί λα είλαη 

κηθξφηεξε ησλ δπν (2) εκεξψλ, φηαλ ν ππάιιεινο θαιείηαη απφ ηνλ πεηζαξρηθψο 

πξντζηάκελν θαη κηθξφηεξε ησλ ηξηψλ (3) εκεξψλ φηαλ θαιείηαη απφ ην νηθείν 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Ο δησθφκελνο ππάιιεινο κπνξεί κε αηηηνινγεκέλε γξαπηή 

αίηεζε λα δεηήζεη ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έσο έμη (6) εκέξεο, 

δειαδή ην ηξηπιάζην ηεο αξρηθήο θιήζεο θαη κφλν γηα κηα θνξά. ε πεξίπησζε πνπ ν 

πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππνβάιιεη εθπξφζεζκα ηελ απνινγία ηνπ, απηή ιακβάλεηαη 

ππφςε εθφζνλ δελ έρεη εθδνζεί πεηζαξρηθή απφθαζε. Αθπξφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπληζηά ε παξάιεηςε ηεο ππεξεζίαο λα θαιέζεη ζε απνινγία ηνλ ππάιιειν, φκσο 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί αλ ν πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππάιιεινο ππνβάιιεη έγγξαθε 

απνινγία. Αλ δελ ππνβάιιεη, ηφηε ε δηαδηθαζία είλαη άθπξε θαη ζα πξέπεη λα 

εθθηλήζεη εθ λένπ ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. Αλ θαηφπηλ ηεο θιήζεο ζε απνινγία 

αθνινπζήζεη παξαπνκπή ζε αλψηεξν πεηζαξρηθψο πξντζηάκελν θαηά ην άξζξν 118 § 

6 ηνπ Τ.Κ. ή ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ή ζε δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηνπ άξζξνπ 119 

ηνπ Τ.Κ. 
82

, ηφηε δελ απαηηείηαη λέα θιήζε ζε απνινγία.   

Ο πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο έγγξαθεο απνινγίαο ζα 

πξέπεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 135 ηνπ Τ.Κ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ 

λ. 4057/2012, λα αζθήζεη ηελ πεηζαξρηθή ηνπ αξκνδηφηεηα, πνπ είλαη ακεηαβίβαζηε 

θαη λα απαιιάμεη ηνλ δησθφκελν ππάιιειν ή λα επηβάιιεη πεηζαξρηθή πνηλή. Δπίζεο 

κπνξεί λα παξαπέκςεη ηελ ππφζεζε ελψπηνλ αλψηεξνπ νξγάλνπ ιφγσ ππέξβαζεο 

αξκνδηφηεηαο, δειαδή, φηαλ δελ δχλαηαη λα επηβάιιεη πνηλή γηα πεηζαξρηθά 

παξαπηψκαηα πνπ κπνξεί λα επηζχξνπλ κεγαιχηεξε πνηλή. Ο πεηζαξρηθψο 

δησθφκελνο ππάιιεινο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, αληίγξαθα 

φινπ ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο.  

2.2.3. Παπαπομπή ζηο Πειθαπσικό ςμβούλιο 

Ζ παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 123 ηνπ λ. Τ.Κ., 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4057/2012. Δηδηθφηεξα ζηε παξαπνκπή 
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παξαηεξείηαη φηη απηή γίλεηαη δηφηη ν πξντζηάκελνο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη 

πεηζαξρηθή πνηλή ζε παξάπησκα πνπ ππεξβαίλεη ηε αξκνδηφηεηά ηνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ ν ππάιιεινο ππεξεηεί ζε λ.π.δ.δ., ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην ιφγν ηεο ππέξβαζεο αξκνδηφηεηαο 

επηβνιήο πνηλήο. Ζ δε παξαπνκπή έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα φηαλ γίλεηαη κε 

αηηηνινγεκέλε πξφηαζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο. Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ παξαπνκπή ζην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 124 ηνπ Τ.Κ.
83

. πγθεθξηκέλα ζην 

έγγξαθν, πνπ νλνκάδεηαη παξαπεκπηήξην έγγξαθν, θαηαγξάθνληαη θαη 

πξνζδηνξίδνληαη ρξνληθά θαη ηνπηθά, κε αθξίβεηα θαη ζαθήλεηα, ηα πξαγκαηηθά 

πεξηζηαηηθά ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη βέβαηα ν πεηζαξρηθψο δησθφκελνο 

ππάιιεινο. Πξνθεηκέλνπ λα ηεξεζεί ν νπζηψδεο ηχπνο ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα 

απνθεπρζεί σο εθ ηνχηνπ ε αθπξφηεηά ηεο, ε νηθεία ππεξεζία νθείιεη λα 

θνηλνπνηήζεη ην παξαπεκπηήξην έγγξαθν ζηνλ ππάιιειν θαη λα απνζηείιεη ακέζσο 

ην παξαπεκπηήξην έγγξαθν θαη ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία πεηζαξρηθέο επζχλεο 

άιισλ ππαιιήισλ πνπ δελ αλαθεξφηαλ ζην παξαπεκπηήξην έγγξαθν, ην ζπκβνχιην 

κπνξεί λα ηνπο θαιέζεη ζε απνινγία θαη ζπλερίδεη ηε δηαδηθαζία. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ λα ζπλεθδηθάζεη ηα 

παξαπηψκαηα ησλ ππαιιήισλ κε εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξαπεκπηήξην 

έγγξαθν. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα εθδνζεί παξαπεκπηήξην έγγξαθν θαηαξγείηαη 

νπνηαδήπνηε άιιε εθθξεκήο πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ άιινπ πεηζαξρηθνχ 

νξγάλνπ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ Τ.Κ.
84

. Δπηζεκαίλεηαη, 

επίζεο, φηη ην παξαπεκπηήξην έγγξαθν δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα αλαθιεζεί 

φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ § 4 ηνπ άξζξνπ 124 ηνπ Τ.Κ.
85

. 

 

 

2.2.3.1. Γιαδικαζία ενώπιον ηος Πειθαπσικού ςμβοςλίος 

Ζ δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

136 ηνπ Τ.Κ.. πγθεθξηκέλα ν πξφεδξνο πξνζδηνξίδεη κε πξάμε ηνπ ηελ εκέξα 

ζπδήηεζεο ηεο ππφζεζεο. Απηή ε πξάμε εθδίδεηαη θαηφπηλ ηεο ππνβνιήο ηεο γξαπηήο 
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απνινγίαο ή ηεο παξέιεπζεο ππνβνιήο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο απνινγίαο. Ο 

πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππάιιεινο ιακβάλεη γλψζε ηεο εκέξαο θαη ψξαο θαη ηνπ 

ρψξνπ ηεο ζπλεδξίαζεο κέζσ θνηλνπνίεζεο πνπ γίλεηαη πξηλ απφ ηέζζεξηο (4) 

εκέξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 138 ηνπ Τ.Κ. Ζ θνηλνπνίεζε ζην πεηζαξρηθψο 

δησθφκελν ππάιιειν γίλεηαη κε επίδνζε απφ δηθαζηηθφ επηκειεηή ή άιιν αξκφδην 

δεκφζην φξγαλν ζην ίδην ή ζηελ δεισζείζα θαηνηθία, ζε πξφζσπν πνπ ζπλνηθεί. 

Απαξαίηεηα ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθφ επίδνζεο, ζε πεξίπησζε, δε, πνπ δελ γίλεη 

επίδνζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηφηε ην έγγξαθν ηνηρνθνιιείηαη ζην ρψξν ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, ελψ ζπληάζζεηαη θαη πξσηφθνιιν πνπ ππνγξάθεηαη απφ 

έλα κάξηπξα. Αλ ν πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππάιιεινο αξλεζεί λα παξαιάβεη ην 

έγγξαθν, ν επηδνχο ζπληάζζεη πξάμε βεβαίσζεο άξλεζεο. Ο πεηζαξρηθφο δησθφκελνο 

ππάιιεινο κπνξεί λα παξαζηεί είηε ν ίδηνο είηε κε πιεξεμνχζην δηθεγφξν, ν νπνίνο 

δελ αληηθαζηζηά ηνλ δησθφκελν ζηε δηαδηθαζία, δειαδή δελ νκηιεί εθείλνο, αιιά 

παξεκβαίλεη κφλν ζε πεξηπηψζεηο αθπξφηεηαο εθ κέξνπο ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Όκσο, ε κε πξνζέιεπζε ηνπ ππαιιήινπ δελ ζηακαηά ηελ πεηζαξρηθή 

δηαδηθαζία. Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην αλ θξίλεη φηη ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ δελ είλαη επαξθή, έρεη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα πξνρσξήζεη ζηελ αλαβνιή 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα δηαηάμεη ζπκπιεξσκαηηθή αλάθξηζε φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ § 

3 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Τ.Κ.. Τπνρξέσζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ δησθφκελνπ ππαιιήινπ 

είλαη λα ρνξεγήζεη άδεηα πξνθεηκέλνπ λα παξαζηεί ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ § 4 ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ Τ.Κ. 

 

2.2.3.2. Κυλύμαηα και εξαίπεζη μελών Πειθαπσικού ςμβοςλίος 

χκθσλα κε ην άξζξν 137 ηνπ Τ.Κ., δελ κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζηε ζχλζεζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ κέιε πνπ είραλ δηελεξγήζεη πεηζαξρηθή αλάθξηζε, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Τ.Κ., ή έρνπλ δηελεξγήζεη πεηζαξρηθή 

αλάθξηζε γηα ηελ ππφζεζε δησθφκελνπ ππαιιήινπ. Απφ ηελ δηθή ηνπ πιεπξά, ν 

πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππάιιεινο, δχλαηαη εγγξάθσο λα αηηεζεί ηελ εμαίξεζε 

κειψλ ηνπ νηθείνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, ππφ ηνλ φξν φηη ππάξρεη απαξηία, φπσο 

πξνβιέπεηαη ζηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 137 ηνπ Τ.Κ.. Δηδηθφηεξα, ν δησθφκελνο 

ππάιιεινο ππνβάιιεη απηή ηελ αίηεζε καδί κε ζπλνδεπηηθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 

δπν (2) κέξεο πξηλ ηε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο, φπνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη 

ζαθψο θαη επαξθψο νη ιφγνη ηεο εμαίξεζεο κειψλ ηνπ νηθείνπ πεηζαξρηθνχ 



48 

 

ζπκβνπιίνπ. Δλ ζπλερεία, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζα απνθαζίζεη αηηηνινγεκέλα αλ 

ζα γίλεη δεθηφ ή φρη ην αίηεκα ηεο εμαίξεζεο. Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί απηή ε 

απφθαζε, ζπκκεηέρνπλ ηα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ κειψλ πνπ δεηείηαη ε 

εμαίξεζε, αλ δε, ζπκβεί απηφ, ηφηε ηα ηαθηηθά κέιε πνπ εμαηξέζεθαλ αληηθαζίζηαληαη 

απφ αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηνπο. Αλ ν αηηψλ δησθφκελνο ππάιιεινο δεηήζεη ηελ 

εμαίξεζε ελφο ηαθηηθνχ  θαη ηνπ αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο ηνπ, ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην κπνξεί λα ζπλεδξηάζεη κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ, εθφζνλ δηαζθαιίδεηαη ε 

απαξηία. Αλ δεηεζεί ε εμαίξεζε κφλν αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο, απηή κπνξεί λα 

ζπδεηεζεί εληφο ηεο εκέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο, δειαδή άκεζα λα απνθαζίζεη ην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γηα ην αίηεκα εμαίξεζεο. Δηδηθή αζθαιηζηηθή δηθιείδα ππέξ 

ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ ζπληζηά ν απνθιεηζκφο ηνπ αλαθξηηή ηεο § 

4 ηνπ άξζξνπ 114 ηνπ Τ.Κ. ή απηνχ πνπ ζπκκεηείρε ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θαηά 

ηελ πξψηε θξίζε ηεο ππφζεζεο.  

 

2.2.3.3. Πειθαπσική Ανάκπιζη 

Ζ πεηζαξρηθή αλάθξηζε ζπληζηά αλαθξηηηθή κέζνδν, φπσο ε ΔΓΔ θαη πξνθαηαξθηηθή 

εμέηαζε. Πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 127 ηνπ Τ.Κ.. Γηεμάγεηαη ππνρξεσηηθά θαηά ηε 

δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ πεηζαξρηθή αλάθξηζε πξνθχπηεη 

απφ ηελ αλάγθε εμαθξίβσζεο ηεο θαηεγνξίαο ή ησλ θαηεγνξηψλ πνπ απνδίδνληαη 

ζηνλ πεηζαξρηθψο δησθφκελν ππάιιειν θαη ηελ νινθιεξσκέλε θξίζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ. Όκσο ν λφκνο νξίδεη ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο γηα ηηο νπνίεο δελ είλαη 

ππνρξεσηηθή ε δηεμαγσγή πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο.  

πγθεθξηκέλα ζηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Τ.Κ. πξνβιέπνληαη νη εμαηξέζεηο:  

α) φηαλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο πξνθχπηνπλ απφ ην θάθειν θαηά ηξφπν αλακθηζβήηεην, 

επνκέλσο απηά ζπληζηνχλ πιήξε απνδεηθηηθά ζηνηρεία βάζεη ηνπ ππεξεζηαθνχ 

θαθέινπ θαη ελ γέλεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρεη ε νηθεία ππεξεζία ηνπ πεηζαξρηθψο 

δησθφκελνπ ππαιιήινπ.  

β) φηαλ ν ππάιιεινο νκνινγεί κε ηελ απνινγία ηνπ θαηά ηξφπν κε επηδερφκελν 

ακθηζβήηεζε φηη δηέπξαμε ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, επνκέλσο ε νκνινγία απηή ζα 
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πξέπεη λα είλαη απφξξνηα ειεχζεξεο βνχιεζεο ηνπ ππαιιήινπ ρσξίο εθείλνο λα έρεη 

δερζεί πηέζεηο. 

γ) φηαλ ν ππάιιεινο ζπιιακβάλεηαη επ’ απηνθψξσ θαηά ηε δηάπξαμε πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο πνπ απνηειεί ζπγρξφλσο θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, επνκέλσο ππάξρεη 

εδψ δηαδηθαζία δησθηηθήο θαη πνηληθήο αξρήο, φπνπ ε έλλνηα ηνπ απηφθσξνπ 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 242 § 1 ηνπ  Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο
86

 «απηφθσξν είλαη ην έγθιεκα ηνπ νπνίνπ ν δξάζηεο θαηαιακβάλεηαη 

ηελ ψξα πνπ ην ηειεί».  

δ) φηαλ έρεη πξνεγεζεί αλάθξηζε ή πξναλάθξηζε ζπκθψλσο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο γηα πνηληθφ αδίθεκα πνπ απνηειεί θαη πεηζαξρηθφ 

παξάπησκα, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 239 επ. ηνπ  Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο.  

ε) φηαλ έρεη δηελεξγεζεί, πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ παξαπεκπηεξίνπ εγγξάθνπ, Δ.Γ.Δ. ή 

άιιε έλνξθε εμέηαζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε δηάπξαμε πεηζαξρηθνχ 

παξαπηψκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλν ππάιιειν. Σν ίδην ηζρχεη φηαλ ε δηάπξαμε 

πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο πξνθχπηεη απφ έθζεζε δηθαζηηθνχ νξγάλνπ ή άιινπ 

ειεγθηηθνχ νξγάλνπ ηεο δηνίθεζεο, επνκέλσο εδψ αλαθέξεηαη ε δηελέξγεηα ΔΓΔ απφ 

ηα ειεγθηηθά ζψκαηα ηεο δηνίθεζεο (Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

ηα ινηπά ζψκαηα ειέγρνπ) πξηλ ηε ζχζηαζε ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ), 

αιιά θαη ηηο αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (ΔΑΓ). 

Με ηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Τ.Κ., νξίδεηαη σο πεηζαξρηθφο αλαθξηηήο, 

νκνηφβαζκνο ππάιιεινο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ πνπ δχλαηαη λα 

είλαη θαη κέινο ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί 

απαξεγθιίησο, ε αδηάβιεηε θαη ακεξφιεπηε δηεμαγσγή ηεο πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο.  

Σα δηθαηψκαηα ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ δηαζθαιίδνληαη  απφ ηνλ 

απνθιεηζκφ πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Τ.Κ.. πγθεθξηκέλα 

δελ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ πεηζαξρηθνί αλαθξηηέο, πξφζσπα ζηα νπνία απνδίδνληαη 

πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, νη πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνη πνπ επέβαιιαλ πνηλή θαη 

θξίλεηαη θαη’ έλζηαζε, δηελεξγνχληεο ΔΓΔ γηα ηελ θξηλφκελε ππφζεζε θαη ηα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ αζθήζεη πεηζαξρηθή δίσμε. Παξάιιεια, ν πεηζαξρηθψο 

δησθφκελνο ππάιιεινο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ εμαίξεζε ηνπ 
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πεηζαξρηθνχ αλαθξηηή ζε δηάζηεκα ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ θιήζε ηνπ πξνο 

εμέηαζε. ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα αηηηνινγνχληαη πιήξσο θαη 

κε ζαθήλεηα νη πξνβαιιφκελνη ιφγνη εμαίξεζεο, ηνπο νπνίνπο εμεηάδεη θαη 

απνθαζίδεη ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Αλ ππάξμεη απνδνρή ηεο αίηεζεο εμαίξεζεο 

φιεο νη δηελεξγεζείζεο πξάμεηο απφ ηνλ εμαηξεζέληα πεηζαξρηθφ αλαθξηηή 

θαζίζηαληαη άθπξεο θαη επαλαιακβάλνληαη απφ  λέν νξηζζέληα αλαθξηηή. Ζ 

πεηζαξρηθή αλάθξηζε είλαη κπζηηθή φπσο φιεο νη πξάμεηο ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 127 ηνπ Τ.Κ.. ηελ § 6 ηνπ άξζξνπ 127 

ηνπ Τ.Κ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4057/2012 πξνβιέπεηαη φηη ε 

δηελέξγεηα ηεο πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί κέζα ζε έλα (1) 

κήλα απφ ηελ εκεξνκελία πνπ θνηλνπνηήζεθε ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ ζηνλ νξηζζέληα πεηζαξρηθφ αλαθξηηή, ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη κε 

αηηηνινγεκέλε αίηεζε, παξάηαζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ δελ μεπεξλά ηνλ έλα (1) κήλα. 

Ο πεηζαξρηθφο αλαθξηηήο κπνξεί λα πξνβεί ζηηο θάησζη αλαθξηηηθέο πξάμεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 128-132 ηνπ Τ.Κ.:  

1. Απηνςία: νη δηαδηθαζίεο γίλνληαη κε απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ πεηζαξρηθνχ 

αλαθξηηή θαη ηνπ γξακκαηέα ιακβάλνληαο φια ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ εγγξάθσλ.   

2. Πξαγκαηνγλσκνζχλε: ζε απηή ηελ πξάμε κπνξνχλ λα νξηζηνχλ σο 

πξαγκαηνγλψκνλεο πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή επάξθεηα, φπσο δεκφζηνη ππάιιεινη, ππάιιεινη λ.π.δ.δ., αμησκαηηθνί 

ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ -ζσκάησλ αζθαιείαο -ιηκεληθνχ ζψκαηνο. Οη 

πξαγκαηνγλψκνλεο νξθίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο 

Γηθνλνκίαο
87

.    

3. Δμέηαζε καξηχξσλ: ε δηαδηθαζία πξνβιέπεη ηελ έλνξθε εμέηαζε ησλ καξηχξσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ελψ ε κε εκθάληζε ή 

άξλεζε θαηάζεζεο ρσξίο εχινγε αηηία, ζπληζηά πιεκκέιεκα γηα ηδηψηε θαη 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα γηα δεκφζην ππάιιειν. Χο εχινγε αηηία ινγίδεηαη ε 

ζπγγέλεηα δησθφκελνπ ππαιιήινπ θαη κάξηπξα ζε επζεία γξακκή ή έσο θαη ην 

δεχηεξν βαζκφ ζε πιάγηα γξακκή. Ο πεηζαξρηθψο δησθφκελνο ππάιιεινο έρεη ην 

δηθαίσκα λα δεηήζεη εγγξάθσο ηελ εμέηαζε καξηχξσλ πνπ πξνηείλεη. Ο πεηζαξρηθφο 

                                                           
87

 Ν. 4620/2019, Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο 



51 

 

αλαθξηηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εμεηάζεη ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) απφ ηνπο 

πξνηεηλφκελνπο κάξηπξεο.     

4. Δμέηαζε δησθνκέλνπ: ζηελ πεηζαξρηθή αλάθξηζε θαιείηαη ππνρξεσηηθά γηα 

εμέηαζε ν δησθφκελνο ππάιιεινο, ν νπνίνο εμεηάδεηαη αλσκνηί θαη κε ηελ 

παξάζηαζε ζπλεγφξνπ. Αλ δελ πξνζέιζεη ή αξλεζεί λα πξνζέιζεη ν δησθφκελνο 

ππάιιεινο ζηελ εμέηαζε, ε πεηζαξρηθή αλάθξηζε δελ ζηακαηά.   

Γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πξάμεηο ζπληάζζεηαη αηηηνινγεκέλε έθζεζε απφ φινπο ηνπο 

δηελεξγνχληεο απηέο θαη ν πεηζαξρηθφο αλαθξηηήο ππνβάιιεη ην πφξηζκα ηνπ ζηνλ 

πξφεδξν ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

2.2.4. Δκηίμηζη ηυν Αποδείξευν 

Οη απνδείμεηο εθηηκψληαη ειεπζέξσο απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν θαη ην ζπκβνχιην 

θαηά ην άξζξν 139 § 1 ηνπ Τ.Κ.
88

. πγθεθξηκέλα, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ 

θξίζε ηνπ ην ζπκβνχιην κπνξεί λα ιάβεη ππφςε απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δελ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία αιιά απφ θάζε άιιε λφκηκε δηαδηθαζία, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ιήςεο γλψζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ απφ ηνλ πεηζαξρηθψο 

δησθφκελν ππάιιειν κε ζθνπφ λα πξνεηνηκάζεη θαιχηεξα ηελ ππεξαζπηζηηθή ηνπ 

ζηξαηεγηθή. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο §§ 1θαη 3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, ζε πεξίπησζε 

δηαπίζησζεο ζπλαθψλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ 

εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ, απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηεο ίδηαο 

πεηζαξρηθήο θξίζεο, αηηηνινγεκέλεο θαη βαζηδφκελεο ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα, θαη 

κφλν έπεηηα απφ ηελ θιήζε ζε απνινγία ηνπ δησθφκελνπ ππαιιήινπ γηα απηά.    

  

2.2.5. Πειθαπσική Απόθαζη 

Ζ πεηζαξρηθή απφθαζε ζπληζηά ην επηζηέγαζκα θαη ηελ αηηηνινγεκέλε θξίζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ θαη ζπκβνπιίνπ. Οξίδεηαη ζην άξζξν 140 §§ 1 θαη 2 ηνπ Τ.Κ., 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 4057/2012 θαη πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

θάησζη ζηνηρεία: Δίλαη πάληα γξαπηή θαη κλεκνλεχνληαη ζην ζψκα ηεο ν ηφπνο θαη ν 

ρξφλνο έθδνζεο, ηα ζηνηρεία ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ή ησλ κειψλ ηνπ πεηζαξρηθνχ 

ζπκβνπιίνπ (νλνκαηεπψλπκν, βαζκφο, ηδηφηεηα), ηα ζηνηρεία ηνπ δησθφκελνπ 
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ππαιιήινπ (νλνκαηεπψλπκν, βαζκφο, ηδηφηεηα), ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά θαη 

ζηνηρεία, θαηά ηφπν θαη ρξφλν πξνζδηνξηζκέλα, πνπ ζπληζηνχλ ηελ ππνθεηκεληθή θαη 

αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ηελ ππνβνιή ή κε 

απνινγίαο, ηελ αηηηνινγία, ηελ κεηνςεθνχζα γλψκε κειψλ ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ 

θαη ηελ απαιιαγή ή ηελ επηβνιή πνηλήο ζηνλ πεηζαξρηθψο δησθφκελν ππάιιειν. ε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη πιεηνςεθία επί ηεο ελνρήο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ 

ππαιιήινπ, ηφηε φια ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ ςεθίδνπλ γηα ηελ πνηλή πνπ ζα 

επηβιεζεί. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηηξέπεηαη ιεπθή ςήθνο ή απνρή. Αλ, δε, 

παξαιείπνληαη απφ ην ζψκα ηεο απφθαζεο, ν ηφπνο θαη ν ρξφλνο έθδνζεο, ηα 

ζηνηρεία ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ή ησλ κειψλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ δησθφκελνπ ππαιιήινπ πιελ ηνπ νλνκαηεπσλχκνπ, δελ πθίζηαηαη 

αθπξφηεηα, εθφζνλ απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ πεηζαξρηθφ θάθειν ηεο ππφζεζεο.  ε 

θάζε πεξίπησζε ε πεηζαξρηθή απφθαζε δελ αλαθαιείηαη, ζχκθσλα κε ηελ § 5 ηνπ 

άξζξνπ 140 ηνπ Τ.Κ.
89

.    

 

2.2.5.1. Κοινοποίηζη Πειθαπσικήρ Απόθαζηρ 

Χο πξνο ηε δηαδηθαζία θνηλνπνίεζεο ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο
90

 πξνβιέπεηαη φηη ε 

πεηζαξρηθή απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζε αληίγξαθν κε ηε θξνληίδα ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 

ππάιιειν θαη γλσζηνπνηείηαη ζηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε, κε 

ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ πνπ εμέδσζε ηελ απφθαζε. 

Δπνκέλσο, ε αξκφδηα ππεξεζία κε δηθή ηεο πξφλνηα θνηλνπνηεί ηελ πεηζαξρηθή 

απφθαζε ζηνλ/ζηελ ππάιιειν θαη γλσζηνπνηεί ζηα αξκφδηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη 

λα αζθήζνπλ έλζηαζε θαη λα ελεκεξψλεη ηαπηφρξνλα γηα ηηο ελ ιφγσ θνηλνπνηήζεηο 

θαη ην πεηζαξρηθφ φξγαλν πνπ εμέδσζε ηελ πεηζαξρηθή απφθαζε. Πεξαηηέξσ, 

ζεκεηψλεηαη φηη ζεζπίζηεθε ε ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο 

δεδνκέλσλ κε ηίηιν e-peitharxika
91

 πνπ ηεξείηαη ζηελ Δ.Α.Γ. γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ησλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ.   
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2.3. ΔΝΓΗΚΑ ΜΔΑ  

Σα έλδηθα κέζα πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Τ.Κ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη είλαη ε 

έλζηαζε (άξζξν 141 ηνπ Τ.Κ.) θαη ε πξνζθπγή (άξζξν 142 ηνπ Τ.Κ.). Ο 

δηθαηνινγεηηθφο ιφγνο ηεο ζέζπηζεο απηψλ ησλ ελδίθσλ κέζσλ είλαη πξψηνλ λα 

δηαζθαιηζηνχλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ ππαιιήινπ, δειαδή 

απαγνξεχεηαη ε ρεηξνηέξεπζε ηεο ζέζεο ηνπ,  θαη δεχηεξνλ ε πξνάζπηζε ηνπ 

δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

 

2.3.1. Ένζηαζη  

Ζ έλζηαζε αζθείηαη θαηά απνθάζεσλ φισλ ησλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ, πιελ 

εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξ. α΄ ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Τ.Κ.
92

, δειαδή, θαηά 

απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, πξνέδξνπ ή επηθεθαιήο 

αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο, δηνηθεηή ή πξνέδξνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ πνπ αζθεί 

δηνίθεζε λ.π.δ.δ., φπνπ αζθείηαη πξνζθπγή απφ ηνπο κνλίκνπο ππαιιήινπο ελψπηνλ 

ηνπ νηθείνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ. Δπίζεο ζηελ ίδηα δηάηαμε πξνβιέπεηαη φηη ηα 

ζπιινγηθά φξγαλα ηνπ άξζξνπ 119 ηνπ Τ.Κ.
93

, δειαδή ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα 

λ.π.δ.δ., κπνξνχλ λα επηβάιινπλ πνηλή έγγξαθεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ έσο 

θαη ηηο απνδνρέο ηξηψλ (3) κελψλ. Όιεο νη αλσηέξσ απνθάζεηο ππφθεηληαη ζε 

έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.     

Δλ ζπλερεία, ε § 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ νξίδεη φηη φηαλ ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θξίλνπλ 

θαη εθδίδνπλ απνθάζεηο ζε πξψην βαζκφ, θαηφπηλ παξαπνκπήο, απηέο ππφθεηληαη ζε 

έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. Μπνξεί επνκέλσο 

λα αζθεζεί έλζηαζε ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο:   

α. Πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρψλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ θαη άλσ, αλ ε έλζηαζε αζθήζεθε 

απφ ηνλ δησθφκελν ππάιιειν 

β. Πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρψλ απφ έλα (1) έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο, αλ ε έλζηαζε 

αζθήζεθε ππέξ ηεο δηνίθεζεο.   
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Δπηζεκαίλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ηελ § 8 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ
94

, εμαηξνχληαη νη πνηλέο ηεο 

νξηζηηθήο παχζεο θαη ηνπ ππνβηβαζκνχ πνπ επηβάιινληαη απφ ηα πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα, απφ ηελ 09/05/2013, νη νπνίεο δελ ππφθεηληαη ζε έλζηαζε απφ ηνπ 

ππάιιειν πνπ ηηκσξήζεθε, αιιά ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Δπηθξαηείαο.  

ην εδ. β΄ ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ 141 νξίδεηαη φηη, φιεο νη απνθάζεηο ησλ πεηζαξρηψλ 

ζπκβνπιίσλ πνπ θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ, ππφθεηληαη ζε έλζηαζε ππέξ ηεο 

δηνίθεζεο, ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.  

 

2.3.1.1. Δνεπγηηική Νομιμοποίηζη  

1. Ο ππάιιεινο πνπ ηνπ επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή  

2. Κάζε πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο, ν Τπνπξγφο, νη πξφεδξνη ησλ δηνηθεηηθψλ 

ζπκβνπιίσλ λ.π.δ.δ. θαη ν Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο, ππέξ ηεο 

δηνίθεζεο ή ηνπ ππαιιήινπ.  

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηή ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Γηαθάλεηαο
95

 (Δ.Α.Γ.), πξνβιέπεηαη φηη βάζεη ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4622/2019 

θαηαξγήζεθαλ ην Γξαθείν ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ην 

ψκα Δπηζεσξεηψλ - Διεγθηψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ην ζχλνιν ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ θνξέσλ απηψλ ζα αζθνχληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή, ελψ κε ηε ζέζε ζε 

ηζρχ ηνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο
96

, ε άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ Γηνηθεηή αλαηέζεθε ζηε Μνλάδα Δπηζεσξήζεσλ θαη Διέγρσλ / 

Σνκέαο Διέγρνπ Πεηζαξρηθψλ Γηαδηθαζηψλ. Δλ ζπλερεία, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ 

σο άλσ εγθχθιην, ν Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο
97

 κπνξεί λα αζθεί 

έλζηαζε ππέξ ηεο δηνίθεζεο ή ηνπ ππαιιήινπ θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ 

κνλνκειψλ θαη ζπιινγηθψλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, λ.π.δ.δ., ΟΣΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ, ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο θαη ησλ 

επνπηεπφκελσλ λ.π.δ.δ. θαη λ.π.η.δ., θξαηηθψλ λ.π.η.δ., δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή 

επηρεηξήζεσλ, ηε δηνίθεζε ησλ νπνίσλ νξίδεη άκεζα ή έκκεζα ην Γεκφζην κε 
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δηνηθεηηθή πξάμε ή σο κέηνρνο
98

. Ζ έλζηαζε εθ κέξνπο ηνπ Γηνηθεηή αζθείηαη γηα 

νπνηαδήπνηε πνηλή. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο ησλ κειψλ ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ησλ Τθππνπξγψλ ππφθεηληαη ζε πξνζθπγή θαη φρη ζε έλζηαζε.       

 

2.3.1.2. Πποθεζμία Άζκηζηρ Ένζηαζηρ 

Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ § 4 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Τ.Κ.
99

, ε έλζηαζε αζθείηαη εληφο 

είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή ηε ιήςε πιήξνπο γλψζεο 

απφ ηνλ ππάιιειν πνπ ηηκσξήζεθε ή απφ ηε ζηηγκή πνπ ε απφθαζε πεξηέιζεη ζηα 

φξγαλα πνπ λνκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε. ε πεξίπησζε δηακνλήο 

ππαιιήινπ ζην εμσηεξηθφ, ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη θαηά είθνζη (20) εκέξεο. ε 

πεξίπησζε φκσο πνπ επηβιεζεί πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρψλ απφ έλα (1) έσο ηέζζεξηο 

(4) κήλεο, ε πξνζεζκία γηα έλζηαζε πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ ππάιιειν αξρίδεη απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ησλ αληηγξάθσλ ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο θαη ηεο αζθεζείζαο 

έλζηαζεο ππέξ ηεο δηνίθεζεο ή απφ ηελ πιήξε γλψζε απηψλ. ε πεξίπησζε, δε, πνπ 

δελ αζθεζεί έλζηαζε ππέξ ηεο δηνίθεζεο, ηφηε ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 

πξνζθπγήο απφ ηνπ ηηκσξεζέληα ππάιιειν ελψπηνλ ηνπ νηθείνπ δηνηθεηηθνχ 

εθεηείνπ μεθηλά απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηνπ αληηγξάθνπ ηεο πεηζαξρηθήο 

απφθαζεο. Ζ απφθαζε ζα ζπλνδεχεηαη απφ βεβαίσζε κε άζθεζεο έλζηαζεο απφ ηε 

δηνίθεζε ή απφ ηελ πιήξε γλψζε απηψλ.  

2.3.1.3. Γικονομικά Εηηήμαηα  

Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ § 5 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Τ.Κ.
100

 ηα πξσηνβάζκηα πεηζαξρηθά 

ζπκβνχιηα θαη ην δεπηεξνβάζκην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θξίλνπλ ηελ ππφζεζε κεηά 

απφ έλζηαζε πνπ αζθήζεθε απφ ηνλ ππάιιειν ή ππέξ απηνχ δελ κπνξνχλ λα 

ρεηξνηεξεχζνπλ ηε ζέζε ηνπ. Αληίζεηα, φηαλ θξίλνπλ έλζηαζε ππέξ ηεο δηνίθεζεο δελ 

κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ειαθξφηεξε απφ ηελ ήδε επηβιεζείζα πνηλή. Δπίζεο φηαλ 

θξίλνπλ θαηφπηλ άζθεζεο ελζηάζεσλ απφ ηνλ ππάιιειν θαη ππέξ ηεο δηνίθεζεο, ην 

αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην πξνβαίλεη ζε θνηλή θξίζε ηνπο θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 

λα επηβάιιεη νπνηαδήπνηε πνηλή.  
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Όπσο πξνβιέπεηαη ζηελ § 5 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Τ.Κ.
101

, ε έλζηαζε έρεη αλαζηαιηηθφ 

απνηέιεζκα, θαζψο ηφζν ε πξνζεζκία άζθεζεο φζν θαη ε άζθεζε ηεο αλαζηέιινπλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο πνηλήο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ. Όκσο, ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην έρεη ηελ δηαθξηηηθή επρέξεηα λα απνθαζίζεη ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο 

απφθαζεο γηα ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, εθηφο αλ έρεη επηβιεζεί κε ηελ 

απφθαζε ε πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ.  

2.3.1.4. Τποβολή Ένζηαζηρ με ςζηημένη Αλληλογπαθία  

Με ηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ Τ.Κ.
102

 πξνβιέπεηαη πιένλ ε δπλαηφηεηα λα 

ππνβάιιεη ν/ ε ππάιιεινο ηελ πξνβιεπφκελε έλζηαζε θαηά απνθάζεσλ πεηζαξρηθψο 

πξντζηακέλσλ ή πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ φρη κφλν 

απηνπξνζψπσο, αιιά θαη κε ζπζηεκέλε αιιεινγξαθία, ζπληαζζφκελεο ζρεηηθήο 

έθζεζεο. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο απνζηνιήο ηεο έλζηαζεο κε ζπζηεκέλε 

αιιεινγξαθία, σο εκεξνκελία θαηάζεζεο ινγίδεηαη ε εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο 

ζπζηεκέλεο αιιεινγξαθίαο ζην Σαρπδξνκηθφ Καηάζηεκα. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ 

δηαζθαιίδεηαη πεξαηηέξσ ην δηθαίσκα άζθεζεο ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεηζαξρηθψο δησθνκέλνπ ρσξίο λα παξαθσιχεηαη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία. 

 

2.4. Πποζθςγή 

Σν δεχηεξν έλδηθν κέζν πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Τ.Κ. είλαη ε πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο. Πξνβιέπεηαη επίζεο ζην 

άξζξν 103 § 4 ηνπ πληάγκαηνο κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε πξνζηαζία ζηνλ ππάιιειν 

επί ηνπ νπνίνπ επηβιήζεθαλ νη πεηζαξρηθέο πνηλέο ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηνπ 

ππνβηβαζκνχ.    

πγθεθξηκέλα ζηελ § 1 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Τ.Κ.
103

 νη κφληκνη ππάιιεινη 

λνκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαηά 

ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ θαη ησλ πεηζαξρηθψλ 

ζπκβνπιίσλ, φηαλ επηβάιινπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ § 2 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Τ.Κ.
104

, νη κφληκνη ππάιιεινη 

λνκηκνπνηνχληαη λα αζθήζνπλ πξνζθπγή α) ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ 
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πκβνπιίνπ θαηά απνθάζεσλ ηνπ Τπνπξγνχ, ηνπ Γηνηθεηή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, ηνπ 

πξνέδξνπ ή επηθεθαιήο αλεμάξηεηεο δηνηθεηηθήο αξρήο θαη ηνπ δηνηθεηή ή πξνέδξνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, νπνίνο αζθεί ηε δηνίθεζε λ.π.δ.δ., β) ησλ απνθάζεσλ ηνπ 

Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηβάιινπλ νπνηαδήπνηε πνηλή κε 

εμαίξεζε ηελ πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ έσο έλα (1) 

κήλα θαη γ) ησλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, φηαλ επηβάιινπλ ηελ 

πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ απνδνρψλ απφ έλα (1) κήλα έσο ηέζζεξηο (4) κήλεο θαηά ησλ 

νπνίσλ δελ δχλαληαη λα αζθήζνπλ έλζηαζε κε ηελ επηθχιαμε ηνπ εδ. α΄ ηεο § 2 ηνπ 

άξζξνπ 141 ηνπ Τ.Κ.
105

.  

 

2.4.1. Γιοικηηήρ Δθνικήρ Απσήρ Γιαθάνειαρ 

Ο Γηνηθεηήο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο
106

, ζχκθσλα κε ηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 142 

ηνπ Τ.Κ.
107

, κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαηά 

ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ ππεξεζηψλ θαη θνξέσλ 

ηνπ άξζξνπ 83 § 1 ηνπ λ. 4622/2019, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 99 § 5 ηνπ λ. 

4622/2019, γηα ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ επηζχξνπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ. Δπίζεο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ θαηά φισλ ησλ άιισλ ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ κνλνκειψλ θαη 

ζπιινγηθψλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ.    

 

2.4.2. Πποθεζμία Άζκηζηρ Πποζθςγήρ 

Ζ πξνζεζκία άζθεζεο ηεο πξνζθπγήο, πξνβιέπεηαη ζηελ § 4 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ 

Τ.Κ.
108

 αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ ιήςε πιήξνπο γλψζεο ηεο απφθαζεο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ § 5 ηνπ άξζξνπ 142 ηνπ Τ.Κ., ε πξνζεζκία άζθεζεο 

πξνζθπγήο θαη ε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο δελ έρνπλ αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα, φπσο ε 

έλζηαζε. Δμαηξνχληαη νη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ πνηλή ηνπ 

ππνβηβαζκνχ ή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Ο πξνζθεχγσλ ππάιιεινο κπνξεί λα αηηεζεί 

ηε ρνξήγεζε αλαζηνιήο πξνβάιινληαο πιήξεηο θαη ηεθκεξησκέλνπο ιφγνπο ζρεηηθά 

κε αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηελ πξνζσπηθή θαη νηθνγελεηαθή δσή ηνπ.  Σν νηθείν 
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δηνηθεηηθφ εθεηείν, θαηφπηλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα 

αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

πξνβαιιφκελνπο ιφγνπο ηνπ ππαιιήινπ. Αλ πθίζηαληαη ιφγνη δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ην δηνηθεηηθφ εθεηείν κε απφθαζή ηνπ κπνξεί λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε 

αλαζηνιήο. Ζ εθδίθαζε ηεο πξνζθπγήο, θαηφπηλ ρνξήγεζεο αλαζηνιήο, γίλεηαη εληφο 

νθηψ (8) κελψλ απφ ηε ρνξήγεζή ηεο, εηδάιισο ε αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο 

παχεη λα ηζρχεη. Πξνθεηκέλνπ λα πεξαησζεί ε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ 

θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, ν λνκνζέηεο έζεζε θαηαιεθηηθή πξνζεζκία εθδίθαζεο 

ηεο πξνζθπγήο ηνπο νθηψ (8) κήλεο απφ ηελ πεξηέιεπζε ηεο πξνζθπγήο ζην 

δηθαζηήξην. ην πιαίζην ηεο αξρήο ηνπ Κξάηνπο Γηθαίνπ, ζηελ § 7 ηνπ άξζξνπ 142 

ηνπ Τ.Κ.
109

, φηαλ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ή ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν θξίλνπλ 

πξνζθπγή ππαιιήινπ, δεζκεχνληαη λα κελ ρεηξνηεξεχζνπλ ηε ζέζε ηνπ.     

 

2.4.3. Άζκηζη Δνδίκυν Μέζυν και Λύζη Τπαλληλικήρ σέζηρ  

Ζ ιήμε ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο επέξρεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 113 ηνπ Τ.Κ. φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. Χζηφζν δεηήκαηα αλαθχνληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ 

αζθεζεί έλδηθα κέζα απφ ππάιιειν. Με ηε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ
110

 ξπζκίδνληαη ηα δεηήκαηα απηά θαηά ηξφπν επκελή γηα ηνλ ππάιιειν. 

Έηζη, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ζε ππάιιειν, ην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα ηελ κεηαηξέςεη ζε πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρψλ έσο 

δψδεθα (12) κελψλ, φπσο πξναλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην γηα ηε ιήμε ηεο 

πεηζαξρηθήο επζχλεο. Σν έλδηθν κέζν πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ν ππάιιεινο, 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο θαη φρη ηνπ πξνζηίκνπ, επνκέλσο, 

εδψ ζα αζθεζεί πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη φρη έλζηαζε 

ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβαζκίνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 141 ηνπ 

Τ.Κ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη..     

 

2.5. Δπανάλητη ηηρ Πειθαπσικήρ Γιαδικαζίαρ 

Ζ επαλάιεςε κπνξεί λα δεηεζεί, ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο  § 1 ηνπ άξζξνπ 143 

ηνπ λ. 3528/2007
111

 απφ ηα κνλνκειή θαη ζπιινγηθά πεηζαξρηθά φξγαλα (Τπνπξγφο, 
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πληνληζηήο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λ.π.δ.δ.) πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 123 §§ 1 θαη 2 φηαλ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή πνηληθή 

απφθαζε θαη ν ππάιιεινο, φηαλ έρεη εθδνζεί αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε. Ζ αίηεζε 

γηα ηελ επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα ππνβιεζεί εληφο ελφο (1) 

έηνπο απφ ηεο δεκνζίεπζε ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο. Δπίζεο, ε αίηεζε ζα 

απεπζχλεηαη ζην νηθείν Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ή ζην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ 

πκβνχιην, αλαιφγσο κε ην πνην έθξηλε ηελ ππφζεζε ηνπ ππαιιήινπ θαηά ην ρξφλν 

ηέιεζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. ηελ § 3 ηνπ άξζξνπ 143 ηνπ Τ.Κ.
112

 

νξίδεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ έρεη εθδνζεί θαηαδηθαζηηθή πνηληθή απφθαζε, θαηά 

ηελ επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε κπνξεί λα επηβιεζεί πνηλή 

αλψηεξε απφ ηελ ήδε επηβιεζείζα. Αληίζεηα, αλ έρεη επηβιεζεί αζσσηηθή πνηληθή 

απφθαζε, ηφηε κπνξεί λα επηβιεζεί ειαθξφηεξε πνηλή ή λα εθδνζεί απαιιαθηηθή 

απφθαζε γηα ηνλ ππάιιειν. ηελ πεξίπησζε πνπ έρεη επηβιεζεί πνηλή νξηζηηθήο ή 

πξνζσξηλήο παχζεο ή ππνβηβαζκνχ ζε ππάιιειν, ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην κεηά 

ηελ επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη έθδνζεο απφθαζεο ηνπ νηθείνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, λα απνθαηαζηήζεη βαζκνινγηθά θαη κηζζνινγηθά ηνλ 

ππάιιειν. Αλ δελ ππάξρεη, δε, θελή ζέζε, ν ππάιιεινο παξακέλεη ππεξάξηζκνο θαη 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε θελσζείζα ζέζε.         

2.6. Δκηέλεζη ηηρ Πειθαπσικήρ Απόθαζηρ 

Ζ ηειεζίδηθε πεηζαξρηθή απφθαζε είλαη ππνρξεσηηθά εθηειεζηή. Ζ εθηέιεζε γίλεηαη 

απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ή ην λ.π.δ.δ. Παξάιεηςε εθηέιεζεο ηεο πνηλήο ζπληζηά 

πεηζαξρηθφ παξάπησκα ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 144 

ηνπ Τ.Κ.
113

. Αλ απνξξηθζεί πξνζθπγή ηνπ ππαιιήινπ θαηά απφθαζεο πνπ επηβάιιεη 

ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο, επέξρεηαη απηνδηθαίσο ιχζε ηεο ππαιιειηθήο 

ζρέζεο κε ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο. Ο ρξφλνο ηεο 

πξνζσξηλήο παχζεο ηνπ ππαιιήινπ δελ ινγίδεηαη σο ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο 

θαζψο ν ππάιιεινο απέρεη απφ ηα φια ηα θαζήθνληά ηνπ. Αλ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή 

ηνπ ππνβηβαζκνχ ζε ππάιιειν, δελ κπνξεί λα θξηζεί πξναθηένο νχηε λα ζπκκεηέρεη 

ζε δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλσλ, πξνηνχ πεξάζεη απφ ηελ εκεξνκελία 

εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ 

πξναγσγή. Δπίζεο αλ κε πεηζαξρηθή απφθαζε έρεη επηβιεζεί πξφζηηκν σο πνηλή ή 
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πνζφ σο δηνηθεηηθή θχξσζε, εθηειείηαη απηή ε απφθαζε απφ ηνλ αξκφδην 

πξντζηάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Αλ έρεη ήδε ιπζεί ε ππαιιειηθή ζρέζε, ην 

πξφζηηκν θαη ην πνζφ ηεο δηνηθεηηθήο θχξσζεο. Δηζπξάηηεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Ζ θαηαβνιή βαξχλεη 

απνθιεηζηηθά ηνλ ππάιιειν. Ο ππνινγηζκφο ηνπ πξνζηίκνπ ζηηο απνδνρέο ηνπ 

ππαιιήινπ γίλεηαη θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο απφθαζεο 

θαη αλ νξίδεηαη έσο ην 1/5 ησλ απνδνρψλ, παξαθξαηείηαη εθάπαμ απφ ηηο απνδνρέο 

ηνπ πξψηνπ κήλα κεηά ηελ ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο. Αλ είλαη κεγαιχηεξν ην 

πξφζηηκν, ηφηε παξαθξαηείηαη κεληαίσο θαη ηκεκαηηθψο.         

ε θάζε πεξίπησζε, ε πεηζαξρηθή απφθαζε ηίζεηαη ζην πξνζσπηθφ κεηξψν ηνπ 

ππαιιήινπ, αθφηνπ θαηαζηεί ηειεζίδηθε κέρξη ηελ θαζνξηζκέλε ζπκπιήξσζε ηνπ 

ρξφλνπ δηαγξαθήο ηεο 

2.7. Γιαγπαθή ηυν Πειθαπσικών Ποινών 

Ζ δηαγξαθή ησλ πεηζαξρηθψλ πνηλψλ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 145 ηνπ Τ.Κ.
114

. Ζ 

ηειεζίδηθε απφθαζε απνηειεί ζηνηρείν ηνπ πξνζσπηθνχ κεηξψνπ ηνπ ππαιιήινπ 

κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ρξφλνπ απηνδίθαηεο δηαγξαθήο ηεο πνπ έρεη σο εμήο: 

• Πνηλή ηεο έγγξαθεο επίπιεμεο κεηά 3 έηε  

• Πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρψλ κεηά 8 έηε  

• Λνηπέο πνηλέο κεηά 10 έηε 

• Πνηλή νξηζηηθήο παχζεο θαη πνηλή ππνβηβαζκνχ δελ δηαγξάθνληαη 

Γενικοί Κανόνερ  

 Τπνινγίδεηαη απφ ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο 

 Πξνυπνζέηεη ηε κε ηηκσξία ηνπ ππαιιήινπ κε άιιε πνηλή ην αληίζηνηρν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (κε ππνηξνπή) 

 Ο πεηζαξρηθφο θάθεινο πνηλήο πνπ δηαγξάθεηαη, αθαηξείηαη απφ ην πξνζσπηθφ 

κεηξψν ηνπ ππαιιήινπ 

 Σίζεηαη ζην αξρείν ηεο ππεξεζίαο θαη δελ επηηξέπεηαη εθεμήο λα απνηειεί ζηνηρείν 

θξίζεο ηνπ ππαιιήινπ.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΗΗΗ 

ΘΔΜΑΣΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ: «ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ (ΑΤΣΟΓΗΚΑΗΖ 

ΑΡΓΗΑ ΓΤΝΖΣΗΚΖ ΑΡΓΗΑ - ΑΝΑΣΟΛΖ ΚΑΘΖΚΟΝΣΧΝ) 

ΤΝΔΠΔΗΔ ΑΡΓΗΑ» 

 

Ειςαγωγή   

Οη δεκφζηνη ππάιιεινη, σο φξγαλα ηνπ Κξάηνπο εμαζθαιίδνπλ ηελ άζθεζε δεκφζηαο 

εμνπζίαο εθθξάδνληαο ηελ θπβεξλεηηθή βνχιεζε. Έλαο απφ ηνπο ζεζκνχο πνπ έρνπλ 

ζεζπηζζεί σο εγγχεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Κξάηνπο, ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη ησλ 

πνιηηψλ είλαη θαη ην κέηξν ηεο απηνδίθαηεο θαη δπλεηηθήο αξγίαο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ.  

Δλλνηνινγηθά, ε αξγία είλαη ε δπζκελήο θαηάζηαζε φπνπ ν δεκφζηνο ππάιιεινο ηίζεηαη 

απφ ππαίηηα δηαγσγή ηνπ εθηφο ελεξγνχο ππεξεζίαο. Νφκηκνη ηξφπνη πξνζσξηλήο 

απνκάθξπλζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία είλαη κφλν φζνη πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

ΤΚ, ήηνη κε πξνεγνχκελε δηθαζηηθή απφθαζε ή κε απφθαζε πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Σνχην δηφηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 103 παξ. 4 εδ. β' ηνπ πληάγκαηνο, νη κφληκνη 

ππάιιεινη «παχνληαη» (ή «κπνξνχλ λα παπζνχλ») κφλν κεηά απφ δηθαζηηθή απφθαζε ή 

απφθαζε πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαη ε ζέζε ζε αξγία απνηειεί πξνζσξηλή παχζε. 

Σν πεηζαξρηθφ δίθαην κεηά απφ πνιιέο αιιαγέο έρεη πιένλ εμνξζνινγηζηεί θαη 

αλαγλσξίδεηαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο, ελψ ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα ηεο απηνδίθαηεο 

θαη δπλεηηθήο αξγίαο απνθαζηζηψληαο θαηά απηφ ηνλ ηξφπν ηελ ζπληαγκαηηθή ηάμε. 

Δηδηθφηεξα, πεξηνξίδνληαη θαη ζπγθεθξηκελνπνηνχληαη νη πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο 

θάπνηνο ππάιιεινο ηίζεηαη ζε αξγία απηνδηθαίσο, κε ζπλαθφινπζε απνθαηάζηαζε ηνπ 

ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο ηφζν ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία φζν θαη ζηελ πνηληθή δίθε. 

     Δπίπιένλ βαζηθφ ζηνηρείν ησλ δηνηθεηηθψλ κέηξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, 

κε ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο,  είλαη ε εθηειεζηφηεηα ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην φηη ε 

θαζνξηδφκελε απφ απηήλ ζπκπεξηθνξά θαη γεληθφηεξα ξχζκηζε είλαη ππνρξεσηηθή ρσξίο 

λα απαηηείηαη άιιε δηαδηθαζία ή πξνεγνχκελε δηθαζηηθή θξίζε. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα νη θπξψζεηο  πνπ ζπλεπάγνληαη ηα δηνηθεηηθά κέηξα, λα ελεξγνχλ ηφζν σο 

πξνιεπηηθέο φζν θαη σο θαηαζηαιηηθέο εγγπήζεηο ηήξεζεο ηεο λνκηκφηεηαο εθ κέξνπο 

ησλ ζηειερψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.  
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 3.1. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΑ ΜΕΣΡΑ  

 3.1.1. Αυτοδίκαιη αργία 
Ζ αξγία απνηειεί θαη’ αξρήλ απζηεξφ δηνηθεηηθφ κέηξν, εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα, 

πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο, πνπ ιακβάλεηαη ζε βάξνο ππαιιήινπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 103  ηνπ ΤΚ φπσο ηζρχεη. Ζ ελ ιφγσ 

πξνζσξηλή απνκάθξπλζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ελεξγφ ππεξεζία ζπληζηά 

πξνθαηαξθηηθή ελέξγεηα ηεο πεηζαξρηθήο ηνπ δίσμεο, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ άκεζε 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ ππεξεζία γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 

δίρσο ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο.
115

 Παξά ηαχηα, ε αξγία δελ παχεη λα ζπληζηά 

πξνζσξηλή παχζε ηνπ ππαιιήινπ, θαη σο εθ ηνχηνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο εζηθήο 

κνκθήο πξνο απηφλ, κνινλφηη πξνζσξηλή.
116

 

 Απηνδίθαηε νλνκάδεηαη ε αξγία, φηαλ ε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζηελ θαηάζηαζε απηή είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ δηνίθεζε, ρσξίο ηελ έθδνζε ζρεηηθήο δηνηθεηηθήο πξάμεο (ή 

απφθαζεο πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ) θαη ρσξίο ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο ηεο 

πξνεγνχκελεο αθξφαζεο, θαζφζνλ, ε ελέξγεηα απηή δελ απνηειεί απνηέιεζκα άζθεζεο 

ηεο δηαθξηηηθήο επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο, αιιά απφθαζε ιακβαλφκελε θαηά δέζκηα 

αξκνδηφηεηα ηεο δηνίθεζεο. 

Σίζεηαη απηνδίθαηα ζε αξγία: 

 ν ππάιιεινο ν νπνίνο ζηεξήζεθε ηελ πξνζσπηθή ηνπ ειεπζεξία, χζηεξα απφ έληαικα 

πξνζσξηλήο θξάηεζεο ή δηθαζηηθή απφθαζε έζησ θαη αλ απνιχζεθε κε εγγχεζε.  

  ν ππάιιεινο ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Ζ 

αξγία αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία 

εκέξα ηεο πξνζεζκίαο άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο 

ή ηελ εκέξα πνπ δεκνζηεχζεθε ε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, εθφζνλ 

έρεη αζθεζεί πξνζθπγή.  

 ν ππάιιεινο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ αζθήζεθε πνηληθή δίσμε γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα 

θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή ηεο νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο 

δσήο.
117

 

 

Ο ππάιιεινο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα θαζήθνληά ηνπ εάλ εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν έρεη ηεζεί ζε αξγία. 

                                                           
115

  Σάρνο/πκεσλίδεο, 2007 , ζ. 1156-1157 
116

  Κνχηαο 2010 
117

  Παξ.1 άξζξνπ39 ηνπ Ν.4795/2021 
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Ζ δηαπηζησηηθή πξάμε ζέζεο ζε αξγία θαη ε πξάμε επαλφδνπ ηνπ ππαιιήινπ ζηελ 

ππεξεζία εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην γηα ην δηνξηζκφ ηνπ ππαιιήινπ φξγαλν.  

ηελ πεξίπησζε επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο, ε αξγία αξρίδεη απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηεο πξνζεζκίαο 

άζθεζεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ ηΔ.  

Δάλ αζθεζεί πξνζθπγή ιήγεη ηελ εκέξα πνπ δεκνζηεχζεθε ε απφθαζε ηνπ ηΔ.  

Ο ππάιιεινο επαλέξρεηαη απηνδίθαηα ζηα θαζήθνληα ηνπ εάλ εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν έρεη ηεζεί ζε αξγία.  

 

3.1.2. Δυνητική αργία  
Γπλεηηθή είλαη ε αξγία, φηαλ πθίζηαηαη δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο δηνίθεζεο, ζε ζέζε ή κε 

ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία, θαηφπηλ, δε, ηήξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πξνεγνχκελεο 

αθξφαζεο.  

Ζ δπλεηηθή αξγία απνηειεί (εμαηξεηηθφ) δηνηθεηηθφ κέηξν δπζκελνχο ραξαθηήξα θαη φρη 

πεηζαξρηθή πνηλή. Απνζθνπεί θαη’ αξρήλ ζηελ πξνζηαζία ηεο ππεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ θινληζηεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο απηή. Λεηηνπξγεί φκσο πξνζηαηεπηηθά 

θαη γηα ηνλ ππάιιειν, θαζφζνλ θαηφπηλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο θαη αθξφαζήο ηνπ 

απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, απνκαθξχλεηαη πξφζθαηξα απφ ηελ άζθεζε θαη εθηέιεζε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Γελ απνηειεί κέηξν, ιακβαλφκελν ππνρξεσηηθά, γη απηφ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη «δπλεηηθή» αιιά πξνυπνζέηεη ηελ ζηάζκηζε θαη’ αξρήλ ζπκθεξφλησλ 

(δεκνζίνπ ή θαη ππεξεζηαθνχ). Δηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηελ δηαηχπσζε ηεο δηάηαμεο, ε 

δπλεηηθή αξγία απαηηεί ηελ ζηάζκηζε κεηαμχ ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπ 

ζπκθέξνληνο ηεο ππεξεζίαο. Πξέπεη φκσο λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ην «ζπκθέξνλ» ηνπ 

ππαιιήινπ, ππφ ην θσο ηεο πξνζηαζίαο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. 

Αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο κπνξεί λα ηεζεί ζε αξγία ν ππάιιεινο  

θαηά ηνπ νπνίνπ: 

Α) Έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα αδίθεκα ην νπνίν κπνξεί λα επηζχξεη ηελ έθπησζε 

απφ ηελ ππεξεζία.  

Β) ΄Δρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε γηα παξάβαζε θαζήθνληνο, εθφζνλ ν ππάιιεινο έρεη 

παξαπεκθζεί ζην αθξναηήξην, άξζξν 259 ΠΚ 

Β) Έρεη αζθεζεί πεηζαξρηθή δίσμε (θιήζε ζε απνινγία ή απνζηνιή παξαπεκπηεξίνπ, 

άξζξα 122-123) γηα παξάπησκα ην νπνίν κπνξεί λα επηζχξεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο 

παχζεο, άξζξν 109 παξ 1 πεξ ε΄ δ 
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Γ) Δάλ ππάξρνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο γηα έθλνκε  δηαρείξηζε, νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε 

έθζεζε ηεο πξντζηακέλεο αξρήο ή αξκφδηνπ επηζεσξεηή. 

Δπομένυρ οποιαδήποηε άζκηζη ποινικήρ δίυξηρ δεν θέηει ηον ςπάλληλο ζε απγία. 

 

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεηζαξρηθψλ δηαδηθαζηψλ έρνπλ ηεζεί απνθιεηζηηθέο 

πξνζεζκίεο γηα ηηο ελέξγεηεο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνχιησλ πξνο δηαζθάιηζε, ηαπηφρξνλα 

κε ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππαιιήινπ. 

πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη φηη ηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα ππνρξενχηαη λα 

γλσκνδνηήζνπλ εληφο ηξίκελεο απνθιεηζηηθήο  πξνζεζκίαο  απφ ηελ πάξνδν ελφο (1) 

έηνπο απφ ηελ ζέζε ζε αξγία γηα ηελ ζπλέρηζε ή κε ηεο αξγίαο, άιισο ε αξγία αίξεηαη. 

ε θάζε πεξίπησζε ε αξγία αίξεηαη απηνδηθαίσο κεηά απφ ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ζέζεο ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία.
118

 Δπηζεκαίλεηαη φηη επεηδή ην 

πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην γλσκνδνηεί κεηά απφ εξψηεκα ηνπ αξκφδηνπ δηνηθεηηθνχ 

νξγάλνπ, ζα πξέπεη ην αξκφδην δηνηθεηηθφ φξγαλν λα πξνβαίλεη εγθαίξσο ζηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ηφζν γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππαιιήινπ φζν θαη 

γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.  

Πέξαλ ησλ αλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ πνπ νδεγνχλ ζε αξγία ππάξρνπλ θαη δχν αθφκε 

πνπ δελ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ ΤΚ θαη έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηληθή 

δηαδηθαζία:  

α) Ζ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο κε ηελ θαηεγνξία ηεο ιαζξεκπνξίαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ή 

ηεο ζπλέξγεηαο ζε απηήλ, ζε βάξνο ηεισλεηαθνχ, «νδεγεί» ζε δπλεηηθή αξγία, άξζξν 159 

ηνπ λ. 2960/2001 (Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο) ελψ ε ακεηάθιεηε παξαπνκπή ζην 

αθξναηήξην γηα ην αλσηέξσ αδίθεκα «νδεγεί» ζε ππνρξεσηηθή αξγία θαη  

β) Ζ παξαπνκπή ζε δίθε, ππαιιήισλ ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη λπλ 

ΑΑΓΔ, γηα ην αδίθεκα ηεο δσξνδνθίαο «νδεγεί» ππνρξεσηηθά ζε αξγία, άξζξν 56 ηνπ λ. 

2065/1992. 

Τπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο πξνζβνιήο ηεο  αξγίαο κε ηελ αληίζηνηρε άζθεζε 

αίηεζεο αλαζηνιήο. Εήηεκα δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

103 «εάλ εθιείςεη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη ηεζεί ζε αξγία». ηελ πξάμε δεκηνπξγείηαη 

θελφ κεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο (π.ρ. 

ακεηάθιεην πνηληθήο απφθαζεο) κέρξη ηελ θνηλνπνίεζε απφ ηελ Τπεξεζία ηεο πξάμεο 

επαλφδνπ. Παξφηη ζηε δηάηαμε αλαθέξεηαη ε ιέμε «απηνδηθαίσο» ζηελ πξάμε δελ κπνξεί 

                                                           
118

  Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4674/2020 
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λα ππάξμεη επαλαθνξά ηνπ ππαιιήινπ ζηε ζέζε ηνπ, πξηλ ηελ θαηάζεζε ζηελ ππεξεζία 

ηνπ ππαιιήινπ ηνπ πιήξνπο θεηκέλνπ ηεο πνηληθήο απνθάζεσο καδί κε ην πηζηνπνηεηηθφ 

ηειεζηδηθίαο. 

 

3.2.ΑΝΑΣΟΛΗ ΑΚΗΗ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ 
ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο επηηαθηηθνχ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη πξηλ 

γλσκνδνηήζεη ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην, κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ππάιιειν απφ ην 

αλψηαην κνλνπξφζσπν φξγαλν δηνίθεζεο ηνπ θνξέα φπνπ ππεξεηεί ην κέηξν ηεο 

αλαζηνιήο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. Μέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην ζπλέξρεηαη θαη γλσκνδνηεί γηα ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία. Ζ αλαζηνιή 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ αίξεηαη απηνδηθαίσο, εάλ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην δελ 

γλσκνδνηήζεη γηα ηε ζέζε ζε αξγία εληφο ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο. ηνλ ππάιιειν πνπ 

ηειεί ζε θαηάζηαζε αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ησλ 

απνδνρψλ ηνπ.
119

 Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ ην κέξνο ησλ 

απνδνρψλ πνπ παξαθξαηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα απηήο επηζηξέθεηαη ζε πεξίπησζε πνπ ν 

ππάιιεινο δελ ηεζεί ζε δπλεηηθή αξγία ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 108. 

 

3.2.1. Άμεςεσ υπηρεςιακέσ ενέργειεσ   
α) Έθδνζε πξάμεο πεξί αλαζηνιήο άζθεζεο θαζεθφλησλ αηηηνινγεκέλε, αιιά ρσξίο 

πξνεγνχκελε αθξφαζε ηνπ ππαιιήινπ 

 β) θνηλνπνίεζή ηεο ζηνλ ππάιιειν, άξζξν 138  

γ) δηαβίβαζε ηεο ππφζεζεο ζην ζπκβνχιην κε ηελ δηαηχπσζε εξσηήκαηνο πεξί δπλεηηθήο 

αξγίαο  

δ) ζπλεδξίαζε πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ εληφο 30 εκεξψλ  

ε) αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

 ηα πιαίζηα ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνλίδεηαη φηη 

ηα αξκφδηα φξγαλα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ κε αίζζεκα επζχλεο ηηο απνθιεηζηηθέο 

πξνζεζκίεο πνπ ηίζεληαη, πξνθεηκέλνπ λα εκπεδψλεηαη αθ’ ελφο ε αμία ηεο πεηζαξρηθήο 

δηαδηθαζίαο αιιά θαη ε πξνζηαζία ηνπ ππαιιήινπ ν νπνίνο ηειεί ζε αλαζηνιή 

θαζεθφλησλ ή ζε αξγία.  

Ζ θύζη ηηρ γνυμοδόηηζηρ ηος πειθαπσικού ζςμβοςλίος: Ζ γλσκνδνηηθή δηαδηθαζία 
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  Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν.4674/2020 
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απνηειεί δηνηθεηηθή δηαδηθαζία, λνκνζεηηθά πξνβιεπφκελε, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζηελ 

λνκηθή έθθξαζε κηαο γλψκεο πνπ πξνέξρεηαη απφ κνλνκειέο ή απφ ζπιινγηθφ φξγαλν 

θαη απεςθύνεηαι ζε μια διοικηηική απσή με αποθαζιζηική απμοδιόηηηα, η οποία 

είναι και η μόνη απμόδια για ηη λήτη ηηρ αποθάζευρ, ζηην οποία αναθέπεηαι η 

γνυμοδόηηζη. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο απιήο γλψκεο είλαη φηη δελ δεζκεχεη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν, ην νπνίν δηαηεξεί αθέξαηα ηελ απνθαζηζηηθή ηνπ αξκνδηφηεηα θαη 

κπνξεί επνκέλσο λα εθδψζεη είηε πξάμε αληίζεηνπ πεξηερνκέλνπ, φληαο ειεχζεξν ζηελ 

άζθεζε ηεο ξπζκηζηηθήο ηνπ εμνπζίαο, είηε λα εθδψζεη πξάμε ζχκθσλε κε ηελ απιή 

γλψκε θαη πάιη φκσο σο απνηέιεζκα άζθεζεο ηεο (δηθήο) ηνπ δηαθξηηηθήο επρέξεηαο.
120

 

Αληίζεηα, ην αξκφδην απνθαζίδνλ φξγαλν δελ κπνξεί λα κεηακνξθψζεη ηελ αξκνδηφηεηά 

ηνπ, απφ δηαθξηηηθή επρέξεηα ζε δέζκηα αξκνδηφηεηα θαη λα ζεσξήζεη φηη δεζκεχεηαη 

απφ ηελ απιή γλψκε. Σέηνηα πεξίπησζε απιήο γλψκεο είλαη ε πεξίπησζε ησλ άξζξσλ 

104 ηνπ λ. 3528/2007 θαη 108 ηνπ λ. 3584/2007 φπσο ηζρχεη. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ε αλσηέξσ γλσκνδφηεζε, δελ δεκηνπξγεί λέα λνκηθή θαηάζηαζε, δελ 

παξάγεη έλλνκεο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θαζφζνλ δελ δεκηνπξγεί έλλνκα 

απνηειέζκαηα, δελ είλαη εθηειεζηή δηνηθεηηθή πξάμε απηνηειψο πξνζβιεηή, αιιά 

απνηειεί έξεηζκα κηαο κειινληηθήο θαη ελδερφκελεο πξάμεο, απηήο ηεο ζέζεσο ηνπ 

ππαιιήινπ ζε δπλεηηθή αξγία. Δμάιινπ, κε ηελ γλσκνδφηεζε δίδεηαη απάληεζε κφλν 

ζην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη πεξί ζέζεσο ή κε ζε αξγία ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ. Ζ 

γλψκε απηή δελ επεθηείλεηαη επί δεηεκάησλ ή πξνζψπσλ επί ησλ νπνίσλ ην Πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην δελ έρεη πεηζαξρηθή αξκνδηφηεηα. 

Καη ζηελ δπλεηηθή αξγία ε ζρεηηθή πξάμε ζέζεο ζε αξγία ή ε επαλαθνξά ζηα θαζήθνληά 

ηνπ, εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Τπνπξγφ ή ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν δηνίθεζεο ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή, αλ δελ ππάξρεη, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ 

ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ χζηεξα απφ 

γλψκε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

 

Μεηά ηελ πάξνδν έηνπο απφ ηε ζέζε ζε αξγία, ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ππνρξενχηαη λα 

γλσκνδνηήζεη γηα ηε ζπλέρηζε ή κε ηεο αξγίαο, άιισο ε αξγία αίξεηαη. ε θάζε 

πεξίπησζε, ε αξγία αίξεηαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ πάξνδν δηεηίαο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

                                                           
120  ηΔ 2450/2019, ηΔ 934/2013, 1303/2012, 625/2011 , ηΔ 2614/2006 
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απφθαζεο ζέζεσο ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία. 
121

 

Ζ αξγία αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ ππάιιειν ηεο ζρεηηθήο πξάμεο. Ο ππάιιεινο 

επαλέξρεηαη ζηα θαζήθνληά ηνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξάμεο επαλαθνξάο ή 

απηνδίθαηα απφ ηελ ηειεζηδηθία ηεο πνηληθήο απφθαζεο πνπ δελ ζπλεπάγεηαη έθπησζε ή 

ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο, ε νπνία δελ επηβάιιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηεο δηεηίαο θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν.»
122

 

 

Ζ πξάμε, κε ηελ νπνία ν ππάιιεινο ηίζεηαη ζε δπλεηηθή αξγία ή επαλαθέξεηαη ζηα 

θαζήθνληά ηνπ, εθδίδεηαη απφ ηνλ νηθείν Τπνπξγφ ή ην αλψηαην κνλνκειέο φξγαλν 

δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή, αλ δελ ππάξρεη, απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ.
123

 Γηα ηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία 

απαηηείηαη πξνεγνχκελε αθξφαζε απηνχ απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην.  

 

3.3.ΤΝΕΠΕΙΕ ΑΡΓΙΑ  - ΔΤΝΗΣΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 124 
1. Ο ππάιιεινο ν νπνίνο ηειεί ζε θαηάζηαζε αξγίαο απέρεη απφ ηελ άζθεζε ησλ 

θχξησλ θαη παξεπφκελσλ θαζεθφλησλ ηνπ.  

2. ηνλ ππάιιειν πνπ ηειεί ζε θαηάζηαζε αξγίαο θαηαβάιιεηαη ην ήκηζπ ησλ 

απνδνρψλ ηνπ. Σν ππφινηπν ή κέξνο απηνχ κπνξεί λα απνδνζεί ζε απηφλ, κεηά απφ 

εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, εθφζνλ απαιιαγεί κε 

ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε ή ηηκσξεζεί κε πεηζαξρηθή πνηλή θαηψηεξε απφ ηελ 

νξηζηηθή παχζε. Ζ απφδνζε ησλ απνδνρψλ, δελ επέξρεηαη απηνδίθαηα, σο ζπλέπεηα 

ηεο απαιιαγήο ηνπ ππαιιήινπ, αιιά, απαηηείηαη, αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηελ απφθαζε απηή, ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ηα 

ζηνηρεία ησλ νπνίσλ ε ζηάζκηζε νδήγεζαλ ζηελ απφδνζε ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

απνδνρψλ. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί θαη θνηλσληθνί ιφγνη, νη 

νπνίνη ζπλέηξεμαλ θαη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ αηηνχληνο ππαιιήινπ. Ο 

ππάιιεινο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη φιν ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία, απφ 

ηα νπνία πξνθχπηεη ε αλάγθε απφδνζεο ησλ ρξεκάησλ. Πεξαηηέξσ, ην πεηζαξρηθφ 

ζπκβνχιην, ζηαζκίδεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ν ππάιιεινο ηέζεθε ζε αξγία 

                                                           
121

  Άξζξν 53 λ.4674/2020 
122

  Άξζξν 53 λ.4674/2020 
123

  Παξ 3 ηνπ άξζξνπ 104 ΤΚ φπσο ηζρχεη 
124

  Άξζξν 105 ΤΚ φπσο ηζρχεη 
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(ην είδνο θαη ηελ βαξχηεηα ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ή ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο θαη ηελ ππαηηηφηεηά ηνπ) θαη ηηο ζπλέπεηεο γηα ηνλ ίδην θαη ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ.  Μφλν ζηελ πεξίπησζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ 

νπνία ν ππάιιεινο απαιιάζζεηαη απφ θάζε πεηζαξρηθή επζχλε ή ζηελ πεξίπησζε 

πνπ απνδεηρζεί αβάζηκε ε ππφλνηα γηα έθλνκε δηαρείξηζε, επηζηξέθεηαη 

ππνρξεσηηθά, ην κέξνο ησλ απνδνρψλ  πνπ ηνπ παξαθξαηήζεθε.  

3. Ο ππάιιεινο, ζηνλ νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή νξηζηηθήο παχζεο γηα ην 

παξάπησκα ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ 

δηθαηνχηαη απνδνρέο αξγίαο 

4. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 31-35 ηνπ παξφληνο Κψδηθα εθαξκφδνληαη θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο αξγίαο (άζθεζε ηδησηηθνχ έξγνπ, ζπκκεηνρή ζε εηαηξίεο, ζε έξγα 

αζπκβίβαζηα κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ βνπιεπηή, ζε έξγα αζπκβίβαζηα κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ δηθεγφξνπ, θαηνρή δεχηεξεο ζέζεο ζην δεκφζην) 

 

ε θάζε πεξίπησζε φκσο, απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε 

ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αλαδεηθλχεηαη ε κε ππέξβαζε ησλ απζηεξψλ 

πξνζεζκηψλ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην πεηζαξρηθφ δίθαην ηνπ ΤΚ. πγθεθξηκέλα, θαηά 

ηελ πξφβιεςε ηνπ λνκνζέηε, ηα ζηάδηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο δηέπνληαη απφ 

απζηεξέο πξνζεζκίεο, νη νπνίεο ηάζζνληαη αθελφο γηα ηε ζχληνκε νινθιήξσζε ηεο 

πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο 

ζηνλ ππάιιειν (ε νπνία θαη επηζχξεη ζε βάξνο ηνπ ηελ επηβνιή ηνπ κέηξνπ ηεο 

απηνδίθαηεο αξγίαο), θαη αθεηέξνπ γηα ηε ζχληνκε εθδίθαζε ελδερφκελεο πξνζθπγήο ηνπ 

ππαιιήινπ ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ. Ζ χπαξμε απζηεξψλ 

πξνζεζκηψλ θαηαδεηθλχεη ην εηδηθφ βάξνο πνπ ήζειε λα πξνζδψζεη ν λνκνζέηεο ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο ζε εχινγν ρξφλν. Δπίζεο θαηαδεηθλχεη ηελ 

αλάγθε εμαζθάιηζεο ηφζν ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγία ηεο Γηνίθεζεο φζν θαη ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δησθνκέλνπ ππαιιήινπ. Άιισζηε, ην αλαζηαιηηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πξνζεζκίαο ηφζν γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο (αιιά θαη ε άζθεζή ηεο) 

κεηά ηελ έθδνζε απφθαζεο ηνπ πξσηνβάζκηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, φζν θαη ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηεξίνπ 

(αιιά θαη ε άζθεζή ηεο), απνηεινχλ ζπλέπεηεο ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο ηνπ 

ππαιιήινπ. πλεπψο, σο θαζνξηζηηθήο θαη θαίξηαο ζεκαζίαο δήηεκα, είλαη ε πηζηή θαη 

απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηψλ, ηφζν θαηά ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, φζν θαη 
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ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Αλ δελ ηεξνχληαη νη ηαζζφκελεο πξνζεζκίεο θαη 

νη εμεηαδφκελεο ππνζέζεηο δηαησλίδνληαη, ν δησθφκελνο ππάιιεινο, εάλ ηειηθά πξάγκαηη 

απνδεηρζεί έλνρνο γηα ην απνδηδφκελν ζε απηφλ παξάπησκα, θαηαιήγεη λα παξακέλεη ζηε 

ζέζε ηνπ γηα ππέξκεηξν ρξφλν ζε βάξνο ηεο ππεξεζίαο, απνιακβάλνληαο ηειηθά έλα 

ηδηφηππν θαζεζηψο αηηκσξεζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

Α) ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΙΟ 
 

Α. ΝΟΜΟΗ 
 

 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΟ ΓΗΚΑΗΟ 

ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΠΔΗΘΑΡΥΗΚΖ 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - 

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ 

 

1 
λ. 4940/2022(ΦΔΚ  112/Α΄/14.06.2022) 

 

«χζηεκα ζηνρνζεζίαο, αμηνιφγεζεο θαη αληακνηβήο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, 

ξπζκίζεηο γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

2 λ. 4873/2021 (ΦΔΚ 248/Α΄/16.12.2021) 

«Πξνζηαζία ηνπ εζεινληηζκνχ, ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Πνιηηψλ, θνξνινγηθά θίλεηξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

θνηλσθεινχο δξάζεο ησλ Ο.Κνη.Π. θαη ινηπέο δηαηάμεηο.» 

3 λ. 4807/2021 (ΦΔΚ 96/Α΄/11.06.2021) 
«Θεζκηθφ πιαίζην ηειεξγαζίαο, δηαηάμεηο γηα ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη άιιεο επείγνπζεο ξπζκίζεηο.» 

4 λ. 4795/2021 (ΦΔΚ 62/Α’/17.04.2021) 

«χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, χκβνπινο 

Αθεξαηφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηε 

δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.» 

5 λ. 4745/2020 (ΦΔΚ 214/Α΄/06-11-2020) 

«Ρπζκίζεηο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο εθδίθαζεο εθθξεκψλ 

ππνζέζεσλ ηνπ λ. 3869/2010, ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Δ..Γ.Α., σο πξνο ηελ εχινγε δηάξθεηα ηεο 

πνιηηηθήο δίθεο, ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Κψδηθα Γηθεγφξσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» 

6 λ. 4727/2020 (ΦΔΚ 184/Α΄/23-09-2020) 

«Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 

Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2019/1024) - Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην 

Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» 

7 
λ. 4674/2020 (ΦΔΚ 53/Α’/11.03.2020 

 

«ηξαηεγηθή αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ξχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

8 λ. 4635/2019 (ΦΔΚ 167/Α΄/30.10.2019) «Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

9 λ. 4622/2019 (ΦΔΚ 133/Α΄/07.08.2019) 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ Κεθ. Γ' χζηαζε Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο» 

ηνπ Μέξνπο Γ θαη νη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 118 «Δπηηειηθφ 

Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία θαη δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 

ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο».   

10 λ. 4620/2019 (ΦΔΚ96/Α΄/11.06.2019)  Κψδηθαο Πνηληθήο Γηθνλνκίαο  

11 λ. 4590/2019 (ΦΔΚ 17/Α΄/07-02-2019) 

 «Δλδπλάκσζε Αλψηαηνπ πκβνπιίνπ Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 

(Α..Δ.Π.), ελίζρπζε θαη αλαβάζκηζε Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

12 
λ. 4369/2016(ΦΔΚ 33/Α΄/27.02.2016) 

 

 «Δζληθφ Μεηξψν Δπηηειηθψλ ηειερψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, 

βαζκνινγηθή δηάξζξσζε ζέζεσλ, ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο, 

πξναγσγψλ θαη επηινγήο πξντζηακέλσλ (δηαθάλεηα - αμηνθξαηία 

θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θαη άιιεο 

δηαηάμεηο.» 
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13 
λ. 4354/2015 (ΦΔΚ176 /Α΄/16.12.2015) 

 

«Γηαρείξηζε ησλ κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, κηζζνινγηθέο 

ξπζκίζεηο θαη άιιεο επείγνπζεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηεο 

ζπκθσλίαο δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ θαη δηαξζξσηηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ.» 

14 λ. 4325/2015 (ΦΔΚ 47/Α’/11.05.2015) 

«Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο – Καηαπνιέκεζε 

Γξαθεηνθξαηίαο θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. Απνθαηάζηαζε 

αδηθηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

15 λ. 4304/2014 (ΦΔΚ 234/Α΄/23-10-2014) 

«Έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ 

αηξεηψλ αληηπξνζψπσλ Βνπιήο θαη Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο.» 

16 λ. 4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α΄/07-04-2014) 
«Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζην 

πιαίζην εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012 θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

17 λ. 4210/2013 (ΦΔΚ 254/Α/΄21.11.2013) 
«Ρπζκίζεηο Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο.» 

18 λ. 4152/2013 (ΦΔΚ 107/Α΄/09.5.2013) 
«Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 

θαη 4127/2013». 

19 λ. 4093/2012 (ΦΔΚ 222/Α΄/12-11-2012) 

«Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016 - Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο 

ηξαηεγηθήο 2013-2016.» 

20 λ. 4057/2012 (ΦΔΚ 54/Α’/14.03.2012) 
«Πεηζαξρηθφ Γίθαην Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ 

θαη Τπαιιήισλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». 

21 λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/ Α'/07.06.2010) 
«Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

22 λ. 3528/2007 (ΦΔΚ 26/Α’/09.02.2007) 
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ Πνιηηηθψλ 

Γηνηθεηηθψλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ.». 

23 λ. 3584/2007 (ΦΔΚ 143/Α΄/28.06.2007) 
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 

Τπαιιήισλ». 

24 λ. 3242/2004 (ΦΔΚ 102/ Α΄/ 24.05.2004) 
«Ρπζκίζεηο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Κπβέξλεζεο, ηε 

δηνηθεηηθή δηαδηθαζία θαη ηνπο Ο.Σ.Α.» 

25 λ. 2944/2001 (ΦΔΚ222/Α΄/08.10.2001) 
«Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

   Δπηθξαηείαο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.» 

26 λ. 2690/1999 (ΦΔΚ  45/ Α'/ 09.03.1999) 
«Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη 

   άιιεο δηαηάμεηο.» 

 

Β. ΠΡΟΔΓΡΗΚΑ ΓΗΑΣΑΓΜΑΣΑ 
 

1. Π.Γ.18/1989 (ΦΔΚ 8/Α΄/09.01.1989) 
«Κσδηθνπνίεζε Γηαηάμεσλ λφκσλ γηα ην πκβνχιην ηεο 

Δπηθξαηείαο.» 

 

Γ. ΑΠΟΦΑΔΗ 
 

1 
Αξηζκ. ΓΗΓΑΓ/Φ.58/939/νηθ.3131 

 ΦΔΚ 1040/Β΄/1-3-2022   

Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηή 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο: «Ρπζκίζεηο εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ κε 

ηίηιν e-Peitharxika» 

javascript:open_links('423610,595159')
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Γ.   ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 
 

1 

αξηζκ. πξση.ΓΗΓΑΓ/Φ.69/207/νηθ. 8955/03-06-

2022 

(ΑΓΑ: 6O3H46MTL6-361) 

Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη ηεο Δζληθήο Αξρήο 

Γηαθάλεηαο κε ζέκα: Γηαδηθαζία εγγξαθήο θαη πξφζβαζεο ζηελ 

εθαξκνγή παξαθνινχζεζεο  ησλ πεηζαξρηθψλ ππνζέζεσλ «e-

Peitharxika» ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο. 

2 

Αξηζκ. πξση. 80242/20-11-2021 

(ΑΓΑ:Χ0Φ546ΜΣΛ6-ΗΣ9) 

Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Γηαηάμεηο γηα 

δηνηθεηηθά κέηξα θαη πεηζαξρηθφ δίθαην ππαιιήισλ ΟΣΑ α΄ 

βαζκνχ» 

3 
αξηζκ. πξση.ΓΗΓΑΓ/Φ.69/169/νηθ.14175/12-07-

2021 (ΑΓΑ: ΦΦΛΛ46ΜΣΛ6-7ΜΓ) 

Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Γηαηάμεηο ηνπ λ. 

4795/2021 (Α΄62) «χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Γεκφζηνπ 

Σνκέα, χκβνπινο Αθεξαηφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη άιιεο 

δηαηάμεηο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε». 

4 
αξηζκ. πξση. νηθ. 25/04-01-2021 

 (ΑΓΑ: 97ΥΣ46ΜΗ0Φ-ΕΘ3) 

Δγθχθιηνο ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο κε ζέκα: «Παξνρή 

δηεπθξηλίζεσλ θαη νδεγηψλ αλαθνξηθά κε ηελ πεηζαξρηθή 

αξκνδηφηεηα ηεο Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ θαη θνξέσλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 4622/2019.» 

5 
αξηζκ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/122/νηθ.14540/23-07-

2020 (ΑΓΑ: 6ΟΞΚ46ΜΣΛ6-Η2Γ) 

Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Ν. 4674/2020 

«ηξαηεγηθή Αλαπηπμηαθή Πξννπηηθή ησλ Οξγαληζκψλ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, Ρχζκηζε δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» - Δλεκέξσζε ππαιιήισλ γηα 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ΓΠΚ θαη ΓΟ.» 

6 
Αξηζ. Πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/153/17370/05-04-

2021 (ΑΓΑ: 6ΗΞΔ46ΜΣΛ6-ΓΟ3) 

Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Έλδηθα κέζα 

θαηά πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ θαη ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο».  

7 
αξηζκ. πξση.ΓΗΓΑΓ/Φ.69/103/νηθ.1422/08-01-

2020 (ΑΓΑ: Χ1Γ046ΜΣΛ6-Ο9Π) 

Δγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: «Παξνρή 

νδεγηψλ γηα ηε δηελέξγεηα Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (Δ.Γ.Δ.) 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 126 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα 

(λ.3528/2007) φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη» 

8 
αξηζκ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/66/νηθ.13632/08-05-

2015 

Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο 

Αλαζπγθξφηεζεο κε ζέκα: «Γηαηάμεηο λνκνζρεδίνπ 

«Δθδεκνθξαηηζκφο ηεο Γηνίθεζεο-Καηαπνιέκεζε Γξαθεηνθξαηίαο 

θαη Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε- Απνθαηάζηαζε Αδηθηψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» πεξί απηνδίθαηεο ή δπλεηηθήο ζέζεο ζε αξγία θαη 

πεξί επηβνιήο ηεο πνηλήο ηεο νξηζηηθήο παχζεο.» 

9 

αξηζ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ. 69/ 55 / 9899/15-4-2014 

(ΑΓΑ: ΒΗΖΝΥ-ΥΥ5) 

Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Με αλαζηνιή Έλνξθεο 

Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο»   

10 
αξηζ. πξση.ΓΗΓΑΓ/Φ.69/51/νηθ. 34813/27-12-

2013  (ΑΓΑ: ΒΛΓΓΥ-ΠΦΦ) 

Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα:  «Ρπζκίζεηο επί ζεκάησλ 

αμηνπνίεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ Ν. 4210/2013 (ΦΔΚ 

254/Α΄)» 

11 
αξηζ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.69/47/νηθ. 21243/30-07-

2013  (ΑΓΑ: ΒΛΒΠΥ-ΓΛΓ) 

Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Πεηζαξρηθφ Γίθαην 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ» 

12 
αξηζ. πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.58/341/νηθ. 10874/03-05-

2012  (ΑΓΑ: Β499Υ-ΟΤΖ) 

Δγθχθιηνο ηνπ πξψελ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα: «Πεηζαξρηθφ δίθαην 

δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ππαιιήισλ» 

13 
αξηζκ. πξση. ΓΗΚΠΟ /Φ.18/νηθ.6190/12-3-

2012 (ΑΓΑ : Β44ΤΥ-ΦΖ0) 

Δγθχθιηνο πξψελ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε ζέκα: «Γηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ 

θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπο κε ηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο» 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/986
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Β) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ  
1. ηΔ 2450/2019  

2. ηΔ 1157/2020  

3. ηΔ  281/2019  

4. ηΔ 4003/2015 

5. ηΔ 3450/2015 

6. ηΔ 3440/2015 

7. ηΔ 3430/2015 

8. ηΔ 3429/2015 

9. ηΔ 3421/2015 

10. ηΔ. 3369/2015 

11. ηΔ 3227/2015 

12. ηΔ 2612/2015 

13. ηΔ 2677/2013 

14. ηΔ 2180/2013 

15. ηΔ 1925/2013 

16. ηΔ 934/2013 

17. ηΔ 2693/2012 

18. ηΔ  1303/2012 

19. ηΔ 110/2012 

20. ηΔ 625/2011 

21. ηΔ 999/2010 

22. ηΔ 3386/2009 

23. ηΔ 2351/2008 

24. ηΔ 1439/2008 

25. ηΔ 1756/2008 

26. ηΔ 1317/2008 

27. ηΔ 1305/2008 

28. ηΔ 584/2008 

29. ηΔ 274/2007 

30. ηΔ 189/2007 

31. ηΔ 2780/2006 

32. ηΔ 2617/2006 
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33. ηΔ 2614/2006 

34. ηΔ 1889/2005 

35. ηΔ 2163/2004 

36. ηΔ 1159/2004 

37. ηΔ 933/2004 

38. ηΔ 647/2002 
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Γ) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

 

ΘΔΜΑ 1.  

Γχν ππάιιεινη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαηειήθζεζαλ λα ρξεκαηίδνληαη απφ 

πνιίηε κε πνζφλ 20.000 επξψ γηα δηεθπεξαίσζε ππφζεζήο ηνπ θαη ζπλειήθζεζαλ 

άκεζα απφ ηα αξκφδηα αζηπλνκηθά φξγαλα.  

- Αλαθέξαηε αλαιπηηθά ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα πξνβεί ε Γηνίθεζε 

- Πξνζδηνξίζηε ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, ζην νπνίν έρνπλ ππνπέζεη νη σο άλσ 

ππάιιεινη θαη πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο ε πξνζήθνπζα πνηλή πνπ ζα ηνπο 

επηβιεζεί απφ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. 

 

 

ΘΔΜΑ 2 

ε πξντζηάκελν Γ/λζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ πεξηέξρεηαη θαηαγγειία πνιίηε 

φηη ππάιιεινο ηεο Γηεχζπλζήο ηνπ αξλήζεθε λα ηνλ εμππεξεηήζεη ρσξίο θακία 

δηθαηνινγία. Ο πξντζηάκελνο Γ/λζεο άζθεζε πεηζαξρηθή δίσμε ζε βάξνο ηνπ 

ππαιιήινπ θαη ηνπ επέβαιε ηελ πεηζαξρηθή πνηλή ηνπ πξνζηίκνπ ηνπ ¼ ησλ κεληαίσλ 

απνδνρψλ. Καηά ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο αζθήζεθε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ 

πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ.  

1. Υαξαθηεξίζηε ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα 

2. Πνην είλαη ην εχξνο ηεο πνηλήο πνπ κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ ππάιιειν: α) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο κφλν ν ππάιιεινο. β) 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάιεη έλζηαζε θαηά ηεο απφθαζεο κφλν ν Τπνπξγφο 

ππέξ ηεο δηνίθεζεο θαη γ) ζηελ πεξίπησζε πνπ ππνβάινπλ έλζηαζε θαη ν 

Τπνπξγφο θαη ν ππάιιεινο.  

 

 

ΘΔΜΑ 3.  

Μεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ Πξντζη. Γελ. Γ/λζεο ην έηνο 2021 δηαπηζηψλεηαη 

φηη εθθξεκεί ε πεηζαξρηθή δηεξεχλεζε πεξηζηαηηθνχ αδηθαηνιφγεηεο απνρήο απφ ηα 

θαζήθνληα ππαιιήινπ πνπ έγηλε ζην έηνο 2018 θαηά 37 εκέξεο. Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ 

θαθέινπ πξνθχπηεη φηη ν ππάιιεινο ππεξεηεί ζηελ ππεξεζία, ελψ ν ηφηε Πξντζη. 

Γελ. Γ/λζεο έρεη ζπληαμηνδνηεζεί.  
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1. Να εληνπίζεηε ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ εμεηάδνληαο ην 

ελδερφκελν παξαγξαθήο γηα θάζε έλα μερσξηζηά. 

2. Αλαιπηηθά ζε ηη ελέξγεηεο πξέπεη λα πξνβείηε 

3. Σν εχξνο ηεο πνηλήο.  

 

 

ΘΔΜΑ 4 

Πεξηήιζε ζηελ Τπνπξγφ Παηδείαο ζηηο 8.1.2020 έγγξαθν ηεο Πεξηθεξεηαθήο Γ/λζεο 

Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο κε ην νπνίν θνηλνπνηήζεθε ε ππ’ αξηζ. 106/18.12.2019 αζσσηηθή 

απφθαζε ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ Αλ. Μαθεδνλίαο γηα ηνλ 

ππάιιειν…………… Ζ Τπνπξγφο άζθεζε έλζηαζε ε νπνία πεξηήιζε ζηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 13.2.2020. 

 

- ΔΡΧΣΖΖ 

- ε πνην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην ζα εμεηαζηεί ε έλζηαζε ηεο Τπνπξγνχ 

- Πνηα θαηά ηελ γλψκε ζαο είλαη ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


