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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 

1. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 

2. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 

3. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 

4. ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ 

Α.     Πότε τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο Υπάλληλος; 

Β.     Πότε επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του ο Υπάλληλος; 

Γ.     Ποιο όργανο εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία; 

∆.     Ποιο όργανο και πότε εκδίδει την πράξη επανόδου στην υπηρεσία; 

Ε.     Είναι δυνατή η αναστολή της αργίας;   

     5.  ∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 

ΣΤ.   Πότε µπορεί να τεθεί σε αργία ο Υπάλληλος; 

Z.     Πότε επιβάλλεται το µέτρο αναστολής άσκησης καθηκόντων; 

Η.     Ποια η διαδικασία θέσης σε αργία υπαλλήλου; 

Θ.     Ποιο όργανο εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία; 

Ι.      Πότε επανέρχεται ο υπάλληλος στα καθήκοντά του; 

ΙΑ.    Ποιες οι αποδοχές του υπαλλήλου που τίθεται σε αργία; 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 
Το 12σέλιδο αυτό σηµείωµα αποτελεί µια προσπάθεια κωδικοποίησης των διατάξεων του 
Πειθαρχικού ∆ικαίου, όπως τροποποιήθηκε επί το αυστηρότερο, δύο φορές µάλιστα, το 
Νοέµβριο του 2013. Στο πόνηµα αυτό περιλαµβάνονται διατάξεις των Νόµων (3528/07, 
4057/2012, 4093/2012, 4111/2013, 4203/2013, 4210/2013)    
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1ο Κεφάλαιο 
 
 

ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΩΝ 
 

Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι (Ν. 4057/12): 
 

 

α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη 
αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία, 
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδηγίες. Το υπαλληλικό καθήκον 
σε καµία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς 
τις διατάξεις του Συντάγµατος και των νόµων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι: 
 
«1. Ο υπάλληλος είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση των καθηκόντων του και τη νομιμότητα των 

υπηρεσιακών του ενεργειών. 

2. Ο υπάλληλος οφείλει να υπακούει στις διαταγές των προϊσταμένων του. Όταν όμως εκτελεί 

διαταγή, την οποία θεωρεί παράνομη, οφείλει, πριν την εκτέλεση, να αναφέρει εγγράφως την 

αντίθετη γνώμη του και να εκτελέσει τη διαταγή χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

Η διαταγή δεν προσκτάται νομιμότητα εκ του ότι ο υπάλληλος οφείλει να υπακούσει σε αυτήν. 

3. Αν η διαταγή είναι προδήλως αντισυνταγματική ή παράνομη, ο υπάλληλος οφείλει να μην την 

εκτελέσει και να το αναφέρει χωρίς αναβολή. Όταν σε διαταγή, η οποία προδήλως αντίκειται σε 

διατάξεις νόμων ή κανονιστικών πράξεων, διατυπώνονται επείγοντες και εξαιρετικοί λόγοι 

γενικότερου συμφέροντος ή όταν, ύστερα από άρνηση υπακοής σε πρώτη διαταγή που προδήλως 

αντίκειται σε τέτοιες διατάξεις, ακολουθήσει δεύτερη διαταγή που εκθέτει επείγοντες και 

εξαιρετικούς λόγους γενικότερου συμφέροντος, ο υπάλληλος οφείλει να εκτελέσει τη διαταγή και να 

αναφέρει συγχρόνως στην προϊσταμένη αρχή εκείνου που τον διέταξε. Επί νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, εφόσον εκείνος που διέταξε είναι το διοικητικό συμβούλιο ή το ανώτατο 

μονομελές όργανο διοίκησης, η αναφορά υποβάλλεται στον εποπτεύοντα Υπουργό. Εάν εκείνος που 

διέταξε είναι ο Υπουργός, η αναφορά υποβάλλεται στον Πρωθυπουργό. 

4. Αν ο υπάλληλος έχει αντίθετη γνώμη για εντελλόμενη ενέργεια, για την οποία είναι αναγκαία η 

προσυπογραφή ή η θεώρηση του, οφείλει να τη διατυπώσει εγγράφως για να απαλλαγεί από την 

ευθύνη. Εάν παραλείπει την προσυπογραφή ή θεώρηση, θεωρείται ότι προσυπέγραψε ή θεώρησε. 

5. Οι προϊστάμενοι όλων των βαθμίδων οφείλουν να προσυπογράφουν τα έγγραφα που ανήκουν 

στην αρμοδιότητα τους και εκδίδονται με την υπογραφή του προϊσταμένου τους. Αν διαφωνούν, 

οφείλουν να διατυπώσουν εγγράφως τις τυχόν αντιρρήσεις τους. Αν παραλείψουν να 

προσυπογράψουν το έγγραφο, θεωρείται ότι το προσυπέγραψαν. 

6. Ο υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη, με κάθε μέσο, εγγράφου για θέμα της 

αρμοδιότητας του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από οποιονδήποτε από τους προϊσταμένους του. Αν 

διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του παρόντος άρθρου». 

 
 

γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, 
δ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου του υπαλλήλου 
ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής αυτών, 
ε) η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για υπάλληλο συµπεριφορά εντός ή εκτός 
υπηρεσίας, 
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στ) η παράβαση της αρχής της αµεροληψίας, 
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της ίσης µεταχείρισης 
ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης σύµφωνα µε την κείµενη 
νοµοθεσία, 
η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 26 του 
Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι: 
 
«1. Ο υπάλληλος οφείλει να τηρεί εχεμύθεια για θέματα που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα από τις 

κείμενες διατάξεις. Οφείλει επίσης να τηρεί εχεμύθεια σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται 

από την κοινή πείρα και λογική, για γεγονότα ή πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτών. 

2. Η υποχρέωση εχεμύθειας δεν αντιτάσσεται στις περιπτώσεις που προβλέπεται δικαίωμα των 

πολιτών να λαμβάνουν γνώση των διοικητικών εγγράφων. 

3. Μαρτυρία ή πραγματογνωμοσύνη για θέματα απόρρητα επιτρέπεται μόνο με άδεια του οικείου 

Υπουργού». 

 

θ) η σοβαρή απείθεια, 
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, 
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/07), ήτοι: 
 
 

«1. Ο υπάλληλος οφείλει να συμπεριφέρεται εντός και εκτός της υπηρεσίας κατά τρόπο ώστε να 

καθίσταται άξιος της κοινής εμπιστοσύνης. 

2. Ο υπάλληλος οφείλει κατά την άσκηση των καθηκόντων του να συμπεριφέρεται με ευπρέπεια 

στους διοικούμενους και να τους εξυπηρετεί κατά τη διεκπεραίωση των υποθέσεων τους. 

3. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο υπάλληλος δεν επιτρέπεται να κάνει διακρίσεις σε 

όφελος ή σε βάρος των πολιτών, εξαιτίας των πολιτικών, των φιλοσοφικών ή των θρησκευτικών τους 

πεποιθήσεων» 
 

καθώς και η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων µε παραµέληση παλαιότερων, 
 

ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές, 
ιγ) η µη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις, 
ιδ) η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο 
υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών συµφερόντων 
του ίδιου ή τρίτων προσώπων, 
ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση, 
ιστ) η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία διενεργεί 
επιτροπή, µέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή υπάγεται στην αρχή 
στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί, 
ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης αρχής που γίνεται δηµοσίως, γραπτώς 
ή προφορικώς, µε σκόπιµη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακριβών στοιχείων ή µε 
χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις, 
ιη) η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη διεξαγωγή 
έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, τον Γενικό Επιθεωρητή 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, 
ιθ) η αδικαιολόγητα µη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης αξιολόγησης ή η 
σύνταξη έκθεσης µε κρίσεις ή χαρακτηρισµούς που δεν εξειδικεύονται µε αναφορά 
συγκεκριµένων στοιχείων, 
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κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, 
κα) η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύνοιας ή την 
πρόκληση ή µαταίωση εντολής της υπηρεσίας, 
κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα, µε αφορµή το χειρισµό θεµάτων 
αρµοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιµετώπιση των οποίων εξαρτώνται ουσιώδη 
συµφέροντα των προσώπων αυτών, 
κγ) η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνοµη χρήση πράγµατος το 
οποίο ανήκει στην υπηρεσία, 
κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού παραπτώµατος, 
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 110 (Ν. 4057/12), ήτοι: 
 

 

«Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη 

απόκειται στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός 

το συμφέρον της υπηρεσίας και αφ’ ετέρου τις συνθήκες διάπραξής τους και την υπηρεσιακή 

γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, 

υποχρεούται να ενημερώσει, με αιτιολογημένη έκθεσή του, τον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς 

προϊστάμενο. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό του 

μητρώο. Το αντίγραφο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυσμενή κρίση του υπαλλήλου». 

 
 

κε) η άσκηση εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της υπηρεσίας, 
κστ) η απλή απείθεια, 
κζ) η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου να 
ελέγχει την τήρησή του, 
κη) η αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος, 
κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της παραγράφου 4 του 
άρθρου 117 του Ν. 4057/12, ήτοι: 
 

«ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.), παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων (σ.σ. στο «Πρόγραμμα Διαύγεια») 

και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας 

διατάξεων».  
 

λ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 130 του 
Ν. 4057/12, ήτοι: 
 

«Η μη εμφάνιση ή η άρνηση κατάθεσης του μάρτυρα χωρίς εύλογη αιτία αποτελεί πλημμέλημα και 

αν είναι υπάλληλος και πειθαρχικό παράπτωμα. Εύλογη αιτία θεωρείται και η συγγένεια του 

διωκομένου με το μάρτυρα σε ευθεία γραμμή ή έως και το δεύτερο βαθμό σε πλάγια γραμμή». 
 

λα) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 
του άρθρου 144 του Ν. 4057/12, ήτοι: 
 

«Παράλειψη εκτέλεσης της ποινής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα». 
 

λβ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου τρίτου 
του Ν. 4057/12, ήτοι: 
«Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 

2 του Ν. 3861/10 (σ.σ. «Πρόγραμμα Διαύγεια») συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το όργανο που 

την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει την ευθύνη για την ανάρτηση». 
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λγ) το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 25 του 
Ν. 4203/2013, ήτοι: «της μη απογραφής του υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφόσον 

απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ/Π/ΔΔ/Β2/2οικ. 21634 

απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως 

ισχύει». 

 
2ο Κεφάλαιο 

 
 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ 
 

 

Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι (Ν. 4057/12): 
 

α) η έγγραφη επίπληξη, 
 
β) το πρόστιµο έως τις αποδοχές δώδεκα (12) µηνών, 
 
γ) η στέρηση του δικαιώµατος για προαγωγή από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, 
 
δ) η στέρηση του δικαιώµατος συµµετοχής σε διαδικασία επιλογής προϊσταµένου οργανικής 
µονάδας οποιουδήποτε επιπέδου από ένα (1) έως πέντε (5) έτη, 
 
ε) η αφαίρεση της άσκησης των καθηκόντων προϊσταµένου οργανικής µονάδας 
οποιουδήποτε επιπέδου για τη θητεία ή το υπόλοιπό της, 
 
στ) ο υποβιβασµός έως δύο (2) βαθµούς, 
 
ζ) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως δώδεκα (12) µήνες µε πλήρη στέρηση των 
αποδοχών και  
 
η) η οριστική παύση. 
 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε υπάλληλο συνεκτιµώνται οι 

ιδιαιτέρες συνθήκες τέλεσης του παραπτώµατος, η εν γένει προσωπικότητα του υπαλλήλου, 
καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα όπως προκύπτει από το προσωπικό του µητρώο και 
τηρείται η αρχή της αναλογικότητας. 
 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
Όταν επιβάλλονται οι πειθαρχικές ποινές των περιπτώσεων γ΄ έως ζ΄ και συντρέχουν 

επιβαρυντικές περιστάσεις, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει επιπλέον διοικητική 
κύρωση από 3.000 έως 30.000 ευρώ.  

Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για 
πειθαρχικά παραπτώµατα των περιπτώσεων δ΄ και ε΄ (βλέπε 1ο Κεφάλαιο) που σχετίζονται 
µε οικονοµικό αντικείµενο, το πειθαρχικό συµβούλιο µπορεί να επιβάλει επιπλέον 
διοικητική κύρωση από 10.000 έως 100.000 ευρώ. 



http://www.gdimitrakopoulos.gr 

 

Η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο και 
αν:  
α) κατά την προηγούµενη της διάπραξης του παραπτώµατος πενταετία είχαν επιβληθεί σε 
αυτόν τρεις (3) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες του προστίµου αποδοχών ενός (1) 
µηνός ή  
β) κατά την προηγούµενη της διάπραξης του παραπτώµατος τριετία είχε τιµωρηθεί για το 
ίδιο παράπτωµα µε ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών ενός (1) µηνός. 

Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων α΄, γ΄, δ΄, θ΄ (βλέπε 1ο Κεφάλαιο) δεν 
µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του υποβιβασµού.  

Για το παράπτωµα της περίπτωσης ι΄ δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του 
υποβιβασµού, εφόσον η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών 
καθηκόντων υπερβαίνει τις είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες συνεχώς ή τις τριάντα (30) 
εργάσιµες ηµέρες σε διάστηµα ενός (1) έτους. 

Για τα παραπτώµατα των περιπτώσεων ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κα΄, κβ΄, κδ΄ 
δεν µπορεί να επιβληθεί ποινή κατώτερη του προστίµου. 

Για τα λοιπά παραπτώµατα µπορεί να επιβληθεί οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
∆εν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταµένων οποιουδήποτε 

επιπέδου οργανικής µονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική 
ποινή ανώτερη του προστίµου αποδοχών τεσσάρων (4) µηνών για οποιοδήποτε 
πειθαρχικό παράπτωµα µέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα 
(βλέπε 3ο Κεφάλαιο). 

 
 

3ο Κεφάλαιο 
 

 

∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΠΟΙΝΩΝ 
 

1. ∆ιαγράφονται αυτοδικαίως 
  

� η ποινή της επίπληξης µετά τρία (3) έτη, 
� του προστίµου µετά οκτώ (8) έτη και 
� οι λοιπές ποινές, εκτός από τις ποινές της οριστικής και προσωρινής παύσης και του 

υποβιβασµού, µετά δέκα (10) έτη, εφόσον κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα ο 
υπάλληλος δεν τιµωρήθηκε µε άλλη ποινή. Ο χρόνος της διαγραφής υπολογίζεται από 
την εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής. 
 

2. Ο πειθαρχικός φάκελος ποινής που διαγράφεται, αφαιρείται από το προσωπικό 
µητρώο του υπαλλήλου, τίθεται στο αρχείο της υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται εφεξής να 
αποτελεί στοιχείο κρίσης του (άρθρο 145 του Υ.Κ., όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 
δεύτερο του Ν. 4057/12). 
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4ο Κεφάλαιο 
 
 

ΑΥΤΟ∆ΙΚΑΙΗ ΑΡΓΙΑ 
 
 
Α.     Πότε τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο Υπάλληλος; 
 

Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία: 
 

α) ο υπάλληλος που στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από 
πρωτοβάθµια ή δευτεροβάθµια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλµα προσωρινής 
κράτησης, 
β) ο υπάλληλος κατά του οποίου εκδόθηκε ένταλµα προσωρινής κράτησης και στη 
συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε µε περιοριστικούς όρους, 
γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου 
δικαστηρίου για κακούργηµα ή για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην 
υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την 
υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα 
οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, (άρθρο 14, παρ. 1 του Ν. 4111/2013),   
δ) ο υπάλληλος στον οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής ή της 
προσωρινής παύσης, και 
ε) ο υπάλληλος ο οποίος έχει παραπεµφθεί στο αρµόδιο πειθαρχικό συµβούλιο για τα 
παρακάτω παραπτώµατα: 
 

• πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος ή έλλειψη 
αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία, 

• η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους, 
• η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου του 

υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορµής 
αυτών, 

• η αναξιοπρεπής ή ανάρµοστη ή ανάξια για υπάλληλο συµπεριφορά εντός ή εκτός 
υπηρεσίας, 

• η σοβαρή απείθεια, 
• η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων, 
• η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που κατέχει ο 

υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιωτικών 
συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων, 

• η άρνηση σύµπραξης, συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή εγγράφων κατά τη 
διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από Ανεξάρτητες ∆ιοικητικές Αρχές, τον 
Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώµατα και Υπηρεσίες 
Επιθεώρησης και Ελέγχου, 

• η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, η εγκατάλειψη ή η παράνοµη χρήση πράγµατος 
το οποίο ανήκει στην υπηρεσία, 

• η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού 
παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη της παρακάτω παραγράφου (άρθρο 110, παρ. 2 του 
Ν. 4057/12): 
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«Κατ’ εξαίρεση, για παραπτώματα που θα επέσυραν την ποινή της έγγραφης επίπληξης, η δίωξη 

απόκειται στη διακριτική εξουσία των πειθαρχικών οργάνων, τα οποία λαμβάνουν υπόψη αφ’ ενός 

το συμφέρον της υπηρεσίας και αφ’ ετέρου τις συνθήκες διάπραξής τους και την υπηρεσιακή 

γενικώς διαγωγή του υπαλλήλου. Αν το πειθαρχικό όργανο αποφασίσει να μην ασκήσει δίωξη, 

υποχρεούται να ενημερώσει, με αιτιολογημένη έκθεσή του, τον αμέσως ανώτερο πειθαρχικώς 

προϊστάμενο. Αντίγραφο της έκθεσης χορηγείται στον υπάλληλο και τίθεται στο προσωπικό του 

μητρώο. Το αντίγραφο αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυσμενή κρίση του υπαλλήλου». 
 

• η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταµένου να 
ελέγχει την τήρησή του, 

• τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα, ήτοι (άρθρο 117, παρ. 4 στοιχείο α’ του Ν. 
4057/12): 
 

«ανάρμοστη συμπεριφορά προς τους πολίτες, αδικαιολόγητη μη εξυπηρέτησή τους, μη έγκαιρη 

διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, άρνηση συνεργασίας με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.), παράλειψη ανάρτησης ή πλημμελή ανάρτηση πράξεων (σ.σ. στο «Πρόγραμμα Διαύγεια») 

και μη εφαρμογή των περί απλούστευσης των διαδικασιών και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας 

διατάξεων».  

• το ειδικό πειθαρχικό παράπτωµα (άρθρο 25, παρ. 6 του Ν. 4203/2013): 
«της μη απογραφής του υπαλλήλου εντός της οριζόμενης προθεσμίας εφόσον απαιτείται σύμφωνα 

με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. Δ/Π/ΔΔ/Β2/2οικ. 21634 απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση, όπως ισχύει» 

 

 
Β.     Πότε επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του ο Υπάλληλος; 
 

Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθήκοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για 
τον οποίο έχει τεθεί σε αργία. Ειδικότερα: 
 
α. Υπάλληλος ο οποίος τέθηκε σε αργία στις περιπτώσεις α΄ έως γ΄ (βλέπε ενότητα Α) 
ασκεί εκ νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 
 

β. Η αργία της περίπτωσης δ΄ (βλέπε ενότητα Α) αρχίζει από την κοινοποίηση στον 
υπάλληλο της πειθαρχικής απόφασης και λήγει µε την έναρξη της εκτέλεσης της πειθαρχικής 
ποινής της οριστικής ή προσωρινής παύσης που του επιβλήθηκε ή µε την έκδοση 
απόφασης σε δεύτερο βαθµό ή δικαστικής απόφασης που είτε απαλλάσσει τον 
υπάλληλο από την πειθαρχική ευθύνη είτε του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική 
ή προσωρινή παύση. 
 

γ. Η αργία της περίπτωσης ε΄ (βλέπε ενότητα Α) αρχίζει από την κοινοποίηση στον 
υπάλληλο του παραπεµπτηρίου εγγράφου και λήγει µε την έκδοση πρωτοβάθµιας 
πειθαρχικής απόφασης που τον απαλλάσσει ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την 
οριστική ή προσωρινή παύση. Αν του επιβληθεί κάποια από τις ποινές αυτές η αργία 
συνεχίζεται και λήγει σύµφωνα µε την προηγούµενη περίπτωση. 
 
 
Γ.     Ποιο όργανο εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία; 
 
 

Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται αµελλητί από το αρµόδιο για το 
διορισµό του υπαλλήλου όργανο. 
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∆.     Ποιο όργανο και πότε εκδίδει την πράξη επανόδου στην υπηρεσία; 
 
 

Η πράξη επανόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται από το ίδιο όργανο: 
 

α)  µετά από τελεσίδικη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 
β) µετά από βεβαίωση της αρµόδιας µονάδας προσωπικού ότι εκτελέστηκε η 
πειθαρχική ποινή της προσωρινής παύσης που έχει επιβληθεί ή µετά από απόφαση του 
∆ευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου ή του αρµόδιου δικαστηρίου που απαλλάσσει τον 
υπάλληλο ή του επιβάλλει ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση, ή µετά 
από σχετική βεβαίωση του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηµατισµού, και 
γ) µετά από απόφαση του πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου µε την οποία ο 
υπάλληλος απαλλάσσεται από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλεται πειθαρχική 
ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση για πειθαρχικό παράπτωµα της 
περίπτωσης ε΄ (βλέπε ενότητα Α) ή µετά από σχετική βεβαίωση του προέδρου του 
πρωτοβάθµιου πειθαρχικού συµβουλίου. Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του 
από την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστωτικής πράξης. 
 

 
Ε.     Είναι δυνατή η αναστολή της αργίας; 
 
 

Εφόσον έχει επιβληθεί αυτοδίκαιη αργία στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄(βλέπε 
ενότητα Α), η οποία δεν έχει αρθεί (βλέπε ενότητα Β), και δεν έχει επιβληθεί στον υπάλληλο 
πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης, το πειθαρχικό συµβούλιο στο οποίο εκκρεµεί η 
υπόθεση γνωµοδοτεί µετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε 
αυτοδίκαιη αργία και κάθε επόµενο έτος σχετικά µε την τυχόν συνδροµή λόγων που 
καθιστούν µη αναγκαία τη συνέχισή της. Το όργανο που είναι αρµόδιο για το διορισµό του 
υπαλλήλου, εφόσον κρίνει µετά την ανωτέρω γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου ή 
µετά από γνωµοδότηση του ίδιου συµβουλίου που µπορεί να ζητηθεί οποτεδήποτε, ότι µε 
βάση τις ιδιαίτερες περιστάσεις της υπόθεσης, την υπηρεσιακή απόδοση του 
υπαλλήλου και το συµφέρον της υπηρεσίας, δεν είναι αναγκαία η συνέχιση της 
αργίας, συνεκτιµώντας την τυχόν συνδροµή στο πρόσωπο του αιτούντος 
υπαλλήλου σοβαρών οικονοµικών, κοινωνικών ή οικογενειακών λόγων, µπορεί να 
διατάσσει την αναστολή της και την επάνοδο του υπαλλήλου στα καθήκοντά του ή τη 
µετακίνησή του σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Υ.Κ. (βλέπε ενότητα Θ).  

Την αναστολή της αργίας µπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε και ο υπάλληλος µε αίτησή 
του προς το αρµόδιο για το διορισµό όργανο, το οποίο αποφασίζει µετά την τήρηση της ως 
άνω διαδικασίας και εφόσον συντρέχουν αφενός οι προαναφερόµενες προϋποθέσεις και 
αφετέρου στο πρόσωπο του αιτούντος υπαλλήλου σοβαροί οικονοµικοί, κοινωνικοί ή 
οικογενειακοί λόγοι. Το αίτηµα του υπαλλήλου διαβιβάζεται άµεσα στο πειθαρχικό συµβούλιο. 
Το εν λόγω συµβούλιο γνωµοδοτεί, σε κάθε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήµατος, από 
τους κατά νόµο δικαιούµενους το αργότερο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την 
περιέλευση σε αυτό του εν λόγω αιτήµατος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω 
προθεσµίας, το αρµόδιο όργανο έχει διακριτική ευχέρεια να αποφασίσει και χωρίς τη 
γνωµοδότηση. Μέχρι την τυχόν έκδοση απόφασης αναστολής της αργίας ο υπάλληλος 
παραµένει σε αργία. Η αναστολή της αργίας µπορεί να διατάσσεται και για ορισµένο χρόνο 
και να ανακαλείται οποτεδήποτε, εφόσον επιβάλλεται από το συµφέρον της υπηρεσίας και 
ιδίως σε περίπτωση υποτροπής, που οφείλεται στην τέλεση οποιουδήποτε νέου 
παραπτώµατος από τον υπάλληλο. 
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5ο Κεφάλαιο 
 
 

∆ΥΝΗΤΙΚΗ ΑΡΓΙΑ 
 

 
ΣΤ.     Πότε µπορεί να τεθεί σε αργία ο Υπάλληλος; 
 
 

Αν συντρέχουν λόγοι δηµόσιου συµφέροντος ή υπηρεσιακοί λόγοι µπορεί να τεθεί 
σε αργία ο υπάλληλος κατά του οποίου (Ν. 4093/2012): 
 

α) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωµα, µε την 
επιφύλαξη των περιπτώσεων της περίπτωσης ε΄ (βλέπε ενότητα Α), για τις οποίες 
επιβάλλεται αυτοδίκαιη αργία,  
 
β) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, η οποία στηρίζεται σε έκθεση της 
προϊσταµένης αρχής ή του αρµόδιου επιθεωρητή, 
 
γ) έχει παραπεµφθεί αµετακλήτως µε την ιδιότητα του µέλους υπηρεσιακού συµβουλίου 
και συλλογικού οργάνου εν γένει ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για τα αδικήµατα της 
υπεξαίρεσης στην υπηρεσία και της απιστίας περί την υπηρεσία Ν. 4210/2013), 
 
δ) έχει ασκηθεί µε την ιδιότητα του µέλους υπηρεσιακού συµβουλίου και συλλογικού 
οργάνου πειθαρχική δίωξη για το πειθαρχικό παράπτωµα της παράβασης καθήκοντος 
κατά τον ποινικό κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόµους ή για το παράπτωµα της 
αναξιοπρεπούς ή ανάρµοστης ή ανάξιας για υπάλληλο συµπεριφορά εκτός υπηρεσίας 
(4210/2013). 
 
 
 
Z.     Πότε επιβάλλεται το µέτρο αναστολής άσκησης καθηκόντων; 
 
 

Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις και εφόσον διακυβεύεται το συµφέρον της υπηρεσίας, 
µπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο από τον άµεσο πειθαρχικώς προϊστάµενό του το µέτρο 
της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του, ακόµη και πριν επιληφθεί το πειθαρχικό 
συµβούλιο (βλέπε παρακάτω ενότητα H). Σε περίπτωση παράλειψης του άµεσου πειθαρχικώς 
προϊσταµένου του υπαλλήλου, το µέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων µπορεί να 
επιβληθεί από κάθε πειθαρχικώς προϊστάµενο ανώτερο από αυτόν. Η παράλειψη πειθαρχικώς 
προϊσταµένου να επιβάλει το ως άνω µέτρο ελέγχεται πειθαρχικά από κάθε πειθαρχικώς 
προϊστάµενό του. Κατά τη διάρκεια της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του ο 
υπάλληλος δεν προσέρχεται στην υπηρεσία. Η αναστολή άσκησης καθηκόντων του 
υπαλλήλου αίρεται αυτοδικαίως, εάν το πειθαρχικό συµβούλιο δεν επιληφθεί εντός της 
προθεσµίας (βλέπε παρακάτω ενότητα H). 
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Η.     Ποια η διαδικασία θέσης σε αργία υπαλλήλου; 
 

Εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του 
Ν. 3528/07 - όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – (βλέπε ενότητα Α), το πειθαρχικό 
συµβούλιο συνέρχεται αµελλητί και γνωµοδοτεί για τη θέση του υπαλλήλου σε αργία. Σε 
περίπτωση που έχει διαταχθεί το µέτρο της αναστολής των καθηκόντων του υπαλλήλου, το 
πειθαρχικό συµβούλιο συνέρχεται και γνωµοδοτεί το αργότερο µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 
από τη λήψη του µέτρου. 

Το πειθαρχικό συµβούλιο γνωµοδοτεί µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 
και σε κάθε περίπτωση που ζητείται η γνώµη του από το όργανο που είναι αρµόδιο για τη 
θέση του υπαλλήλου σε αργία. Η γνωµοδότηση εκδίδεται σε κάθε περίπτωση µετά από 
προηγούµενη κλήση του υπαλλήλου σε ακρόαση. Σε περίπτωση που το πειθαρχικό συµβούλιο 
δεν γνωµοδοτήσει µέσα στις ανωτέρω προθεσµίες, η απόφαση για τη θέση του υπαλλήλου σε 
αργία εκδίδεται και χωρίς γνωµοδότηση. Στην περίπτωση αυτή ο υπάλληλος καλείται σε 
ακρόαση από το αρµόδιο όργανο και οφείλει να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός 
προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση της κλήσης. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Μετά την πάροδο ενός έτους από τη θέση του υπαλλήλου σε αργία 

και κάθε επόµενο έτος το πειθαρχικό συµβούλιο υποχρεούται να γνωµοδοτεί για τη συνέχιση 
ή µη της αργίας.  
 
 
Θ.     Ποιο όργανο εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία; 
 
 

Αρµόδιο όργανο για την έκδοση της πράξης µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε αργία 
είναι, κατά περίπτωση, ο οικείος Υπουργός ή το ανώτατο µονοµελές όργανο διοίκησης ή 
ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης, αν δεν υπάρχει µονοµελές όργανο διοίκησης. 
Η πράξη εκδίδεται µετά από γνωµοδότηση του πειθαρχικού συµβουλίου (βλέπε ενότητα Η). 
Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης. 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Το όργανο που είναι αρµόδιο για τη θέση υπαλλήλου σε δυνητική 
αργία µπορεί, εφόσον κρίνει ότι το µέτρο της αργίας δεν είναι απαραίτητο να επιβληθεί ή 
έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους επιβλήθηκε, να διατάσσει για λόγους σχετικούς 
µε το συµφέρον της υπηρεσίας τη µετακίνηση του υπαλλήλου σύµφωνα µε το άρθρο 
66 του Υπαλληλικού Κώδικα, ήτοι: 

 
«1. Μετακίνηση υπαλλήλου από μία οργανική μονάδα σε άλλη της ίδιας αρχής πραγματοποιείται με 

απόφαση του προϊσταμένου της. 

2. Μετακίνηση προϊσταμένων γίνεται σε αντίστοιχης βαθμίδας οργανική μονάδα. 

3. Για μετακίνηση σε οργανική μονάδα που εδρεύει σε περιοχή άλλου δήμου ή κοινότητας, το οικείο 

όργανο υποχρεούται να μετακινήσει τον υπάλληλο που έχει εκδηλώσει επιθυμία μετακίνησης στη 

συγκεκριμένη οργανική μονάδα, εκτός εάν αιτιολογημένοι λόγοι συμφέροντος της υπηρεσίας δεν 

επιτρέπουν τη μετακίνηση του. Στις λοιπές περιπτώσεις το οικείο όργανο υποχρεούται να λάβει 

υπόψη του κριτήρια όπως ο τόπος κατοικίας του υπαλλήλου, η κατάσταση υγείας του, η 

οικογενειακή του κατάσταση και η συνυπηρέτηση συζύγου. 

4. Η μετακίνηση εκτός νομού ή σε νησί γίνεται με τη διαδικασία της μετάθεσης. Εξαιρούνται τα νησιά 

που έχουν οδική σύνδεση με χερσαία τμήματα της χώρας». 
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Ι.     Πότε επανέρχεται ο υπάλληλος στα καθήκοντά του; 
 
α) Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του αυτοδίκαια από την έκδοση 
πειθαρχικής απόφασης, η οποία τον απαλλάσσει από την πειθαρχική ευθύνη ή του επιβάλλει 
ποινή διαφορετική από την οριστική ή προσωρινή παύση. 
β) Ο υπάλληλος επανέρχεται στα καθήκοντά του από την κοινοποίηση σχετικής 
απόφασης του οργάνου που τον έθεσε σε αργία, η οποία εκδίδεται εφόσον έχουν εκλείψει 
οι λόγοι (βλέπε ενότητα Α). Η απόφαση αυτή µπορεί να εκδίδεται από το αρµόδιο όργανο 
οποτεδήποτε, ακόµη και χωρίς προηγούµενη γνώµη του πειθαρχικού συµβουλίου. 
 
ΙΑ.     Ποιες οι αποδοχές του υπαλλήλου που τίθεται σε αργία; 
 

Στον υπάλληλο που τελεί σε κατάσταση αργίας ή σε αναστολή άσκησης 
καθηκόντων καταβάλλεται το ένα τρίτο (1/3) των αποδοχών του. Το υπόλοιπο των 
αποδοχών του ή µέρος αυτού µπορεί να αποδοθεί στον υπάλληλο, µετά από αιτιολογηµένη 
απόφαση του πειθαρχικού συµβουλίου, εφόσον δεν τεθεί σε αργία ή απαλλαγεί µε τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση. 

Ο υπάλληλος, στον οποίο επιβλήθηκε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για το παράπτωµα 
της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του, δεν δικαιούται 
αποδοχές αργίας. 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 

� Το αρµόδιο για την εκδίκαση αίτησης αναστολής εκτελέσεως δικαστήριο, η οποία 
στρέφεται κατά πράξης µε την οποία διαπιστώνεται η θέση υπαλλήλου σε κατάσταση 
αυτοδίκαιης αργίας ή µε την οποία ο υπάλληλος τίθεται σε δυνητική αργία, 
µπορεί, εφόσον πιθανολογείται σοβαρά κίνδυνος βιοπορισµού του υπαλλήλου 
ή της οικογένειάς του, να διατάσσει, ως προσωρινό µέτρο, την αύξηση των αποδοχών 
της αργίας µέχρι το 75% των νόµιµων αποδοχών του υπαλλήλου. 

� Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της περίπτωσης ε΄ (βλέπε ενότητα Α), οι 
αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των νοµίµων αποδοχών των υπαλλήλων. 
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