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ΠΡΟΛΟΓΟ
Ζ δηακφξθσζε ησλ δεηεκάησλ γχξσ απφ ηελ θαηάζηαζε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ, θαη δε ζρεηηθά κε ην πεηζαξρηθφ ηνπο ζχζηεκα, ζπληζηά εμ
νξηζκνχ έλα αληηθείκελν πνπ έιθεηαη ηφζν απφ ην δίθαην φζν θαη απφ ηελ
πνιηηηθή. Σν γεγνλφο φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ
ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ηνπ θξάηνπο, αλαδεηθλχεη ηνλ έληνλα πνιηηηθφ
ραξαθηήξα πνπ έρεη ην δήηεκα, θαζψο , απφ φιεο ηηο θνηλσληθέο νκάδεο είλαη
εθείλε πνπ βξίζθεηαη πιεζηέζηεξα ηελ θεληξηθή εμνπζία θαη επεξεάδεηαη
ακεζφηεξα απφ ηηο επλντθέο ή δπζκελείο ηεο ξπζκίζεηο.
Δίλαη άιισζηε παλζνκνινγνχκελν φηη ην δίθαην δηακνξθψλεηαη ζην
πιαίζην

πνιηηηθψλ

δηαδηθαζηψλ

θαη

ζπδεηήζεσλ,

αληηπαξαζέζεσλ,

θνκκαηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θνηλνβνπιεπηηθψλ καρψλ. Όιεο απηέο νη
δηεξγαζίεο αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ
επίηεπμε ηεο αξκνληθήο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο1. ηε ρψξα καο, ε πνιππιεζήο
θνηλσληθή νκάδα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ απνηειεί δηαρξνληθά αληηθείκελν
ηδηαίηεξνπ

ρεηξηζκνχ

θαη

αληηπαξαζέζεσλ

ησλ

πνιηηηθψλ-θνκκαηηθψλ

δπλάκεσλ, ψζηε ε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ην δεκνζηνυπαιιειηθφ θαζεζηψο
αληηθαηνπηξίδεη πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη ηεξαξρήζεηο2.
Βέβαηα, ε αιιειεπίδξαζε πνιηηηθήο θαη δηθαίνπ δελ αληαλαθιά κνλάρα
έλαλ ζθιεξφ αληαγσληζκφ γηα ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο θαη ηελ πνιηηηθή
επηβίσζε κέζσ ηεο ηθαλνπνίεζεο ηζρπξψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αιιά
αθνινπζεί νξηζκέλνπο θαλφλεο δηθαίνπ, ζπλήζσο απμεκέλεο λνκηθήο ηζρχνο,
πνπ εθπνξεχνληαη απφ ηζρπξά λνκνζεηηθά θείκελα φπσο ην χληαγκα θαη νη
δηεζλείο ζπλζήθεο3. Απηφ ζεκαίλεη πσο, ηφζν ε πνιηηηθή εμνπζία θαηά ην
ζηάδην λνκνζέηεζεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θαζεζηψηνο, φζν θαη ε ίδηα ε
δεκφζηα δηνίθεζε δηά ησλ νξγάλσλ ηεο, δελ είλαη παληειψο αδέζκεπηεο, αιιά
δηέπνληαη απφ ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, δειαδή απφ ηα φξηα πνπ ηνπο ζέηνπλ
ην χληαγκα
1

Ρ. Σοφρλασ, Justiatqueinjustiscientia. Μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ του δικαίου, εκδ.
Σάκκουλα, Ακινα-Κομοτθνι 1995, ςελ. 81
2
Ibid.
3
Ρ. Σοφρλασ, Μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ του δικαίου, ό.π., ςελ. 83
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θαη νη λφκνη – φξηα πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ππεξέηεζε χπαησλ ζπιινγηθψλ
αμηψλ (πγεία, παηδεία, πεξηβάιινλ θ.α.)4.
Απηνχ ηνπ είδνπο ε δηαπίζησζε επηηάζζεη λα εμεηάζνπκε κε πνηνλ
ηξφπν αξζξψζεθε ην ζχζηεκα λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ζηελ αληηθαλνληθή
δξάζε ησλ κειψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο. Αμίδεη ινηπφλ λα δνχκε ζε έλα
πξψηκν ζηάδην ηη δηαζηάζεηο έιαβε ε επζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ5.
Έπεηηα, ζα πεξηδηαβνχκε ελ ζπληνκία ηηο πεξηφδνπο πνπ ππήξμε εμέιημε θαη
αλακφξθσζε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ δηθαίνπ ζε ζεζκηθφ θαη ελλνηνινγηθφ
επίπεδν6.
Γηα λα θαηαλνήζνπκε φκσο θαιχηεξα ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ζα
πξέπεη λα εγθχςνπκε ζηελ έλλνηα ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ ζπληζηνχλ θαηά ην λφκν πεηζαξρηθψο απνδνθηκαζηέα
ζπκπεξηθνξά7, ελψ ακέζσο κεηά ζα εμεηάζνπκε ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο
δίσμεο, ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, ην
δήηεκα ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο θξίζεο ηνπ θαη ηε δπλαηφηεηα δηθαζηηθήο
πξνζηαζίαο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηηο απνθάζεηο ησλ ζπκβνπιίσλ απηψλ8.
Αξσγφο θαηά ηελ πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο ζα είλαη ε πινχζηα λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο,
αιιά θαη άιισλ νξγάλσλ (Γηνηθεηηθφ Δθεηείν, Ννκηθφ πκβνχιην Κξάηνπο).
ην επφκελν θεθάιαην9 ζα αζρνιεζνχκε κε ηξεηο ζεκαληηθέο πηπρέο
ηεο πνηληθήο επζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Καηαξράο είλαη απαξαίηεηε
κία ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο πνηληθήο επζχλεο, γη’
απηφ θαη ρξήδεη αλαθνξάο ε πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ
ζηνλ θνιαζκφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ10, ε ζρέζε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ
κε ηε δεκφζηα πεξηνπζία11, ε επηζηξάηεπζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε
δηαθζνξά ζην Γεκφζην12, ε έλλνηα ηνπ εζληθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην

4

Ρ. Σοφρλασ, Μια ειςαγωγι ςτθν επιςτιμθ του δικαίου, ό.π., ςελ. 84
Βλ. Ειςαγωγι τθσ παροφςασ
6
Βλ. Κεφ. 2.1 τθσ παροφςασ
7
Βλ. Κεφ. 2.2. τθσ παροφςασ
8
Βλ. Κεφ. 2.3,2.4, 2.5. τθσ παροφςασ
9
Βλ. Κεφ. 3 τθσ παροφςασ
10
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.1.1. τθσ παροφςασ
11
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.1.2. τθσ παροφςασ
12
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.1.3. τθσ παροφςασ
5
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ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην θαη ε δηαθάλεηα ηνπ πνηληθνχ δηθαηνδνηηθνχ
κεραληζκνχ13.
ηε ζπλέρεηα, ε εζηίαζε καο δελ κπνξεί παξά λα γίλεη ζην πξφζσπν
ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ σο ππνθεηκέλνπ ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ14.
Δηδηθφηεξα ζα αλαιπζεί ε ζπκκεηνρή, ε ππαηηηφηεηα θαη ν θνιαζκφο ηνπ, σο
πξνζψπνπ πνπ ελεξγεί ππφ ηδηαίηεξε ηδηφηεηα,ζηα εγθιήκαηα θαζήθνληνο15ζην
έγθιεκα ηεο απηζηίαο πεξί ηελ ππεξεζία16 θαη ζηηο επηβαξπληηθέο δηαηάμεηο ηνπ
λ. 1608/1950 «πεξί θαηαρξαζηψλ»17. Καηφπηλ φισλ απηψλ ζα εμεηαζηεί ε
πηπρή ηεο δησθηηθήο δξάζεο ηεο πνιηηείαο θαη εηδηθφηεξα ε πνηληθή δίσμε ηνπ
δεκνζίνπ ππαιιήινπ18θαη ε πνηληθή θαηαζηνιή ηεο δσξνδνθίαο ησλ
ππαιιήισλ ηεο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ζην εζληθφ καο δίθαην19.
Σέινο ζα δηεξεπλεζεί ε αιιειεπίδξαζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο
θαη ηεο πνηληθήο δίθεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. ε έλα πξψην ζεσξεηηθφ
επίπεδν ζα δνχκε ην πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο θαη ηελ αλάγθε ζπληνληζκνχ
ησλ δχν δηαδηθαζηψλ20, πνηεο αξρέο θαη θαλφλεο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ
εθαξκφδνληαη ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία21, ηηο δηαθνξέο ησλ πνηληθψλ απφ
ηηο πεηζαξρηθέο θπξψζεηο22θαη ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο δηπιήο αμηνιφγεζεο ηνπ
ππάιιεινπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αξρή nebisinidem23. Δπίζεο, ζα δνχκε ηε
δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ηεο πνηληθήο απφθαζεο απφ ηε δηνηθεηηθή θαη ην
αληίζηξνθν

24

αιιά θαη ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνξθή

ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο σο θξηηήξην δέζκεπζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ25.
Σέινο ζα γίλεη αλαθνξά ζε εηδηθφηεξα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πεηζαξρηθή
θαη ηελ πνηληθή δηαδηθαζία26.

13

Βλ. Υποκεφάλαιο 3.1.5. τθσ παροφςασ
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.2.1. τθσ παροφςασ
15
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.2.2. τθσ παροφςασ
16
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.2.3. τθσ παροφςασ
17
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.2.4. τθσ παροφςασ
18
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.3.1. τθσ παροφςασ
19
Βλ. Υποκεφάλαιο 3.3.2. τθσ παροφςασ
20
Βλ. Κεφάλαιο 4.1 τθσ παροφςασ
21
Βλ. Κεφάλαιο 4.2 τθσ παροφςασ
22
Βλ. Κεφάλαιο 4.3 τθσ παροφςασ
23
Βλ. Κεφάλαιο 4.4 τθσ παροφςασ
24
Βλ. Κεφάλαιο 4.5, 4.6. τθσ παροφςασ
25
Βλ. Κεφάλαιο 4.7 τθσ παροφςασ
26
Βλ. Κεφάλαιο 4.8. τθσ παροφςασ
14
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ΔΙΑΓΩΓΗ: Οη πηπρέο ηεο επζύλεο ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ
1.1.Η ηξηπιή δηάζηαζε ηεο επζχλεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
ε νιφθιεξε ηελ κεηαπνιηηεπηηθή πεξίνδν κέρξη ηελ εκθάληζε ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε δεκφζηα δηνίθεζε αληηκεησπίζηεθε απφ ηηο εθάζηνηε
θπβεξλήζεηο σο έλαο ρψξνο πνιηηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ,
ρσξίο επί ηεο νπζίαο λα επηιχνληαη ηα ρξφληα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα 27. Μία
πνιχ ζεκαληηθή πηπρή απηψλ ησλ παζνγελεηψλ είλαη ηα εθηεηακέλα θαηλφκελα
δηαθζνξάο δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ θαη ππαιιήισλ, ησλ νπνίσλ νη κεραληζκνί
ειέγρνπ θαη ηηκσξίαο δελ ππήξμαλ απνηειεζκαηηθνί θαη αμηφπηζηνη. ηελ
νπζία, ε ζνβαξή πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ εληνπίδεηαη
ρξνληθά απφ ην 2010 θαη εμήο, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.
Οη δεκφζηνη ππάιιεινη, σο πξφζσπα πνπ ζπλδένληαη κε ην λνκηθφ
πξφζσπν ηνπ θξάηνπο κε κία εηδηθή λνκηθή ζρέζε, ππάγνληαη ζε έλα ζχζηεκα
θπξψζεσλ πνπ ξπζκίδεηαη απφ εηδηθφηεξνπο θαλφλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ
δηθαίνπ28. Απηέο νη θπξψζεηο πξνυπνζέηνπλ κία δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ θαη
επηβνιήο αλά πεξίπησζε θαη ζπλδένληαη ζπζηεκαηηθά κε ηνπο ππφινηπνπο
θαλφλεο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ δηθαίνπ, ζπγθξνηψληαο έηζη απηφ πνπ

27

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων. Πρακτικά κζματα πεικαρχικισ
διαδικαςίασ, Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 2015, ςελ. Χ-ΧΙ
28
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου,
Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα, 2017, ς. 4-5
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απνθαινχκε αθαηξεηηθά «πεηζαξρηθφ δίθαην»29. πλεπψο, αληηθείκελν ηνπ
πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο, ζην πξφζσπν ηνπ
ππαιιήινπ, ψζηε ε απφ πιεπξάο ηνπ παξαβίαζε ησλ θαλφλσλ δηνηθεηηθνχ
δηθαίνπ λα ηηκσξεί ηνλ ίδην σο θπζηθφ πξφζσπν, κε κία θχξσζε πνπ έρεη
εηδηθή δηνηθεηηθή αιιά θαη εηδηθή πνηληθή ρξνηά30.
Σνχην ζεκαίλεη φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη θέξνπλ θαη κία ηδηαίηεξε
πνηληθή επζχλε31, ε νπνία πξναπαηηεί ηελ ππαιιειηθή ηνπο ηδηφηεηα γηα ηελ
πξαγκάησζε ηεο πξαγκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο (ι.ρ. δσξνιεςία
ππαιιήινπ). Δθηφο φκσο απφ ηελ δηνηθεηηθή θαη πνηληθή δηάζηαζε ηεο
επζχλεο ηνπο,νηδεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ, ζην πιαίζην ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ
δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ, ηελ ππνρξέσζε γηα ρξεκαηηθή
απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο πνπ πξνμέλεζαλ ζε δηνηθνχκελνπο ή ην Γεκφζην
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο: πξφθεηηαη γηα ηελ αζηηθή επζχλε
ηνπο32.
1.2.Λίγα ιφγηα γηα ηελ αζηηθή επζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
Αλ θαη δελ απνηειεί θεληξηθφ ζέκα ηεο παξνχζεο εξγαζίαο, αμίδεη λα
αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ αζηηθή επζχλε ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ. Ζ αξρή ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη αθνινχζσο ε θαζηέξσζε ηνπ
ζεζκνχ ηεο αζηηθήο επζχλεο ηνπ θξάηνπο (άξζξα 105 θαη 106 ΔηζΝΑΚ), θαη
ηεο νξγαληθήο ζεσξίαο(ή ζεσξίαο ηνπ βνπιεηηθνχ νξγάλνπ), θαηά ηελ νπνία ε
πνιηηεία εθδειψλεη ηε βνχιεζή ηεο κέζα απφ δηθά ηεο (θπζηθά θαη λνκηθά)
πξφζσπα, ηα νπνία θαινχληαη φξγαλα, ζήκαηλε φηη νη πξάμεηο απηψλ ησλ
πξνζψπσλ είλαη πξάμεηο ηεο πνιηηείαο33. Καηά ζπλέπεηα ε αζηηθή επζχλε ηνπ
29

Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 85
30
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. ΧΙΧ
31
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 112
32
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 107
33
Ρ. Ραυλόπουλοσ, Η αςτικι ευκφνθ του Δθμοςίου- Γενικι κεϊρθςθ, εκδ. 1986, ςελ.76
επόμ., όπου: «*…+ τα φυςικά πρόςωπα, με τα οποία εκφράηει τθ βοφλθςι του και
δικαιοπρακτεί το νομικό πρόςωπο, κεωροφνται όργανά του και ςυνδζονται αναπόςπαςτα με
τθ δομι και τθ λειτουργία του *…+Επομζνωσ, κάκε πράξθ, παράλειψθ ι υλικι ενζργεια των
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θξάηνπο σο γεληθή νληφηεηα επηκεξίζηεθε θαη ζηηο πξάμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ,
νη νπνίεο γελλνχζαλ αζηηθέο αμηψζεηο.
Σν ειιεληθφ δίθαην δελ είρε ξπζκίζεη κέρξη ηελ εηζαγσγή
ηνπΑζηηθνχΚψδηθα (1946)ηελθξαηηθή επζχλε πξνο απνδεκίσζε, θαη ε
δηάπιαζε ηνπ δεηήκαηνο είρε αλαηεζεί αηχπσο ζηηο λνκνινγηαθέο απνθάζεηο
ησλ εγρψξησλ δηθαζηεξίσλ. Σειηθψο ην δήηεκα ξπζκίζηεθε ζηνλ Δηζαγσγηθφ
Νφκν ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, πνπ επεξεάζηεθε απφ ηνλ αληίζηνηρν γεξκαληθφ.
Με ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΚ θαζηεξψζεθε κε ην άξζξν 105 ΔηζΝΑΚ ε
ηαπηφρξνλε επζχλε εηο νιφθιεξνλ ηεο Πνιηηείαο θαη ηνπ ππαίηηνπ ππαιιήινπ
έλαληη ηνπ δεκησζέληνο, αθφκε θαη ζε πεξίπησζε ειαθξάο ακέιεηαο. πλεπψο,
ηφζν ην Γεκφζην φζν θαη ν ππάιιεινο ήηαλ δπλαηφλ λα ελαρζνχλ απφ ηνλ
δεκησζέληα ηξίην34.
Βέβαηα, ε ζρεηηθή ππνρξέσζε απνθαηάζηαζεο, ζε πεξίπησζεζεηηθήο
δεκία απφ δφιν ή ακέιεηα ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην Γεκφζην, είρε
εηζαρζεί

ζην ειιεληθφ δίθαην πξηληνλ ΔηζΝΑΚ, κε ην ΝΓ ¾ Ηνπιίνπ

1923(Πεξί Οξγαληζκνχ ηνπ Διεγθηηθνχ Σπλεδξίνπ, άξζξα 33 θαη 37). Σε
δηάηαμε απηή πηνζέηεζε θαη ν Ν. 1811/195135, ν νπνίνο πεξηφξηζε ηελ επζχλε
απηή κφλν ζηνλ δφιν θαη ηελ βαξηάακέιεηα.
Δπηπιένλ κε ηνλ λφκν απηφ θαζηεξψζεθε ξεηψο ε επζχλε ηνπ
ππαιιήινπ έλαληη ηνπ Γεκνζίνπγηα ηηο απνδεκηψζεηο πνπ απηφ θαηέβαιε
ζηνπο ηξίηνπο ιφγσ ησλ παξάλνκσλπξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηνπ ππαιιήινπ
θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησληνπ πνπ έγηλαλ απφ δφιν ή βαξηά ακέιεηα.
Σέινο θαηαξγήζεθεε απεπζείαοεπζχλε ηνπ ππαιιήινπ έλαληη ησλ ηξίησλ γηα
ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ψζηε «λα κελ εξγάδσληαη ππφ ηελ δακφθιεηνλζπάζελ
ηεο επζχλεο θαη δη’ειαθξάλ αθφκε ακέιεηαλ θαη φηη, εξγαδφκελνη ππφ ηελ
φυςικϊν αυτϊν προςϊπων, κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ ωσ οργάνων του
νομικοφ προςϊπου, αποδίδεται ςτο ίδιο το νομικό πρόςωπο, ανεξαρτιτωσ του αν είναι
νόμιμθ ι όχι. Κατά ςυνζπεια, οι ζννομεσ ςυνζπειεσ και επιπτϊςεισ όχι μόνο από τισ νόμιμεσ,
αλλά και από τισ παράνομεσ πράξεισ, παραλείψεισ ι υλικζσ ενζργειεσ των οργάνων του
νομικοφ προςϊπου, κατά τθν άςκθςθ των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων τουσ, επζρχονται υπζρ
και ςε βάροσ του νομικοφ προςϊπου».
34
Ελιςάβετ Γεωργιάδου, Η αςτικι ευκφνθ των δθμοςίων υπαλλιλων και θ διάκριςι τουσ από
τουσ υπολόγουσ, Διπλωματικι Εργαςία για το Δθμοςιονομικό Δίκαιο (ΑΡΘ), Θεςςαλονίκθ
2013, ςελ. 7-9
35
Ελιςάβετ Γεωργιάδου, Η αςτικι ευκφνθ των δθμοςίων υπαλλιλων και θ διάκριςι τουσ από
τουσ υπολόγουσ, ό.π., ςελ. 10
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απεηιήλ απηήλ, θαζίζηαληαη δηζηαθηηθνί πεξί ηελ εξκελείαλ θαη ηελ εθαξκνγήλ
ησλ λφκσλ»36.
πγθεθαιαησηηθά, ε αζηηθή επζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
ξπζκίδεηαη ζην ειιεληθφ δίθαην απφ ηα άξζξα 104-106 ΔηζΝΑΚ, ην άξζξν 38
ηνπ ΤΚ, ην άξζξν 1 ηνπ ΝΓ 2298/1954 θαη ην άξζξν 45 ηνπ ΝΓ 4129/2013.
Αθνξά παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ πξνμελνχλ πεξηνπζηαθή ή εζηθή
δεκία, ζεηηθή ή απνζεηηθή. Ο θαλφλαο ηεο επζχλεο ηνπ Γεκνζίνπ έλαληη
ηξίησλ δελ ηζρχεη ζηελ πεξίπησζε ηνπο, ελψ ε επζχλε ηνπο απέλαληη ζην
Γεκφζην

είλαη

πξάμε/παξάιεηςε

είηε
ηνπο)

άκεζε
είηε

(πξνεξρφκελε
έκκεζε

δειαδή

(πξνεξρφκελε

απεπζείαο
απφ

απφ

θαηαβνιή

απνδεκίσζεο ηνπ Γεκνζίνπ ζηνλ δηνηθνχκελν ιφγσ δφιηαο ή ακεινχο δξάζεο
ηνπ ππαιιήινπ)37.
1.3.Γεληθά: ε αιιειεπίδξαζε πεηζαξρηθνχ θαη πνηληθνχ δηθαίνπ
Σν γεγνλφο φηη ε δξάζε (πξάμε ή παξάιεηςε) ελφο δεκνζίνπ
ππαιιήινπ κπνξεί λα απνηειεί ηαπηνρξφλσο πεηζαξρηθφ αιιά θαη πνηληθφ
αδίθεκα γελλά ηελ αλάγθε λα δηεξεπλεζεί πνηα είλαη ε ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο κε ηελ αληίζηνηρε πνηληθή. Με άιια ιφγηα ρξήδεη εμέηαζεο ν
βαζκφο απηνηέιεηαο ηεο κίαο δηαδηθαζίαο ζε ζρέζε κε ηελ άιιε, αιιά θαη ν
ηξφπνο πνπ ζπλδένληαη. Δπίζεο, πξέπεη λα δηαζαθεληζηεί ην θαηά πφζνλ κία
ακεηάθιεηε πνηληθή απφθαζε δεζκεχεη ηνλ πεηζαξρηθφ πξντζηάκελν θαηά ηελ
απφδνζε επζπλψλ θαη ηελ ηειηθή επηβνιή θαη επηκέηξεζε κηαο πεηζαξρηθήο
πνηλήο. Σέινο, αμίδεη λα δνχκε ηη γίλεηαη φηαλ κηα πνηληθή απφθαζε εθδίδεηαη
αθφηνπ έρεη νινθιεξσζεί ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ηδίσο φηαλ νη δχν
εηπκεγνξίεο είλαη αληίζεηεο38.
Αμίδεη λα αλαθεξζεί,θάπσο εηζαγσγηθά,φηη ην άξζξν 259 ηνπ Πνηληθνχ
Κψδηθα γηα ηελ παξάβαζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο πξνυπνζέηεη ζεηηθή
ελέξγεηα ή παξάιεηςε νθεηιφκελεο ελέξγεηαο, δφιν ηνπ ππαιιήινπ θαη ζθνπφ
36

Α. Τάχοσ, Ελλθνικό διοικθτικό δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα 2008, ςελ. 988
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 107-112
38
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 103-105
37
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ηδίνπ νθέινπο ή βιάβεο ηξίηνπ ή ηνπ Κξάηνπο39. Σνχηε ε παξάβαζε είλαη
δπλαηφλ λα ηηκσξείηαη θαη πεηζαξρηθά (αλ ζπληζηά πεηζαξρηθφ αδίθεκα).
Ο Πνηληθφο Κψδηθαο ζηα ηδηψλπκα αδηθήκαηα πνπ απαηηνχλ ηε
δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα (δσξνδνθία, θαηάρξεζε εμνπζίαο, ςεπδήο
βεβαίσζε, λφζεπζε εγγξάθνπ, απηζηία, θηι) επαπμάλεη ηελ πξνβιεπφκελε
πνηλή, εθφζνλ ην αδίθεκα δηαπξάρζεθε θαηά ηελ άζθεζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ
δεκνζίνπ ππαιιήινπ ή επ’ σθειεία ηεο ηδηφηεηάο ηνπ (δηαθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο). Ζ πνηλή πνπ ζα επηβιεζεί ελδέρεηαη λα κελ είλαη θαη ε κφλε,
θαζψο, φπσο πξνβιέπεη ην αξζξ. 263 ΠΚ, δχλαηαη λα επηβιεζεί ζηνλ δεκφζην
ππάιιειν πξφζθαηξε απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ δηθαησκάησλ. Όπσο θαη
λα έρεη, ε εηζαγσγή ελφο ππαιιήινπ ζε δίθε θαη ε επηβνιή ηεο φπνηαο πνηλήο
δελ απαηηεί πξνεγνχκελε άδεηα ηεο Γηνίθεζεο40.
Πεξίπησζε απαιιαγήο ελφο δεκνζίνπ ππαιιήινπ απφ ηελ πνηληθή
επζχλε πθίζηαηαη φηαλ δξα ζπκκνξθνχκελνο κε δηαηαγή αλσηέξνπ νξγάλνπ,
εθπιεξψλνληαο δειαδή ην θαζήθνλ πξνζηαγήο (αξζξ.21 ΠΚ). ηελ
πεξίπησζε απηή ηηκσξείηαη ν πξντζηάκελνο πνπ έδσζε ηελ πξνζηαγή, εθφζνλ
βέβαηα ηεξήζεθαλ νη λφκηκνη ηχπνη θαη ν δεκφζηνο ππάιιεινο δελ είρε απφ
ηνλ λφκν ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζεη ην ζχλλνκν ηεο πξνζηαγήο απηήο41.Ζ
απαιιαγή ιφγσ παξάλνκεο πξνζηαγήο σζηφζν δελ θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε
πνπ παξαβηάδεηαη ε εθινγηθή λνκνζεζία (βι. άξζξ. 102 παξ. 3 ΠΓ 55/1999)42.
Ζ παξάλνκε δηαηαγή ζεσξείηαη άδηθε ηφζν γηα απηφλ πνπ έδσζε ηελ δηαηαγή
φζν θαη γηα ηνλ δεκφζην ππάιιειν πνπ ηελ εθηειεί (εζηθφο απηνπξγφο θαη
απηνπξγφο αληίζηνηρα).
Δπηπιένλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 134Β ΠΚ «Γελ ηηκσξνχληαη σο ζπκκέηνρνη
ζηηο πξάμεηο ηνπ άξζξνπ 134 δεκφζηνη ππάιιεινη ή ιεηηνπξγνί, πνπ άζθεζαλ ηα
θαζήθνληά ηνπο φζν δηήξθεζε ν ζθεηεξηζκφο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο ή ε
παξάλνκε θαηάιπζε, ε κεηαβνιή ή ε αδξάλεηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο,
αλ ε άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ήηαλ αλαγθαία απνθιεηζηηθψο γηα ηε
ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θξάηνπο θαη δελ έγηλε κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο
39

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, εκδ. Σταμοφλθσ, Ακινα, 2004, ςελ. 134
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 132-133
41
Ibid.
42
Ibid.
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εμνπζίαο απφ ηνπο ζθεηεξηζηέο ηεο». πλεπψο πξνβιέπεηαη απαιιαγή απφ ην
αδίθεκα ηεο εζράηεο πξνδνζίαο (αξζξ.134 ΠΚ) γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο, εθφζνλ πιεξνχηαη ην γξάκκα ηνπ αξζξ.134Β ΠΚ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1Ο: Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
2.1.Η εμέιημε ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ δηθαίνπ κέζα ζηνλ ρξφλν
Οη απαξρέο ηνπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ δηθαίνπ εληνπίδνληαη ηελ επνρή
ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ρψξαο απφ ηνλ Ησάλλε Καπνδίζηξηα. Σν 1833
πξνβιέθζεθε γηα πξψηε θνξά φξγαλν δηνξηζκνχ θαη παχζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ. Αξγφηεξα, ην 1869, είρε θαηαηεζεί ζην ειιεληθφ θνηλνβνχιην
λνκνζρέδην ην νπνίν ξχζκηδε ηα δεκνζηνυπαιιειηθά δεηήκαηα, ελ ηέιεη φκσο
νπδέπνηε ςεθίζηεθε, ελψ ην 1884 ςεθίζηεθε ν λφκνο ΑΡ Γ΄/14.4.1884 ν
νπνίνο ξχζκηδε ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ43.
Σν ρξνληθφ ζεκείν πνπ απνηειεί ηνκή γηα ηελ πιεξέζηεξε
ζεζκνζέηεζε ηνπ ππαιιειηθνχ δηθαίνπ ζηε ρψξα καο είλαη ην 191144. ην
χληαγκα ηνπ 1911 θαηνρπξψλεηαη (ζην άξζξν 102) γηα πξψηε θνξά ε
κνληκφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη δίλεηαη ην έλαπζκα γηα ηελ
γεληθφηεξε

δηακφξθσζε

ηνπ

ππαιιειηθνχ

δηθαίνπ

ζηελ

Διιάδα45.

Αθνινχζεζε ηα επφκελα ρξφληα ε απφπεηξα θσδηθνπνίεζεο ηεο ππαιιειηθήο
λνκνζεζίαο (ρσξίο απνηέιεζκα), ελψ ην λέν χληαγκα ηνπ 1927 επαλέιαβε
ηελ δηάηαμε πεξί κνληκφηεηαο (άξ. 114), δείρλνληαο κηα αηαιάληεπηε βνχιεζε
ηνπ λνκνζέηε ζρεηηθά κε ην δήηεκα απηφ.
Μεηά ηνλ Β΄ ΠΠ ςεθίζηεθε ν Ν. 342/1947 πνπ πξνέβιεπε ηελ
ζχζηαζε επηηξνπήο πνπ ζα θαηήξηηδε δεκνζηνυπαιιειηθφ θψδηθα. Ζ επηηξνπή
απηή παξέδσζε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα έλα πξνζρέδην ην νπνίν ηειηθψο
θαηαηέζεθε πξνο ςήθηζε ζηελ Βνπιή. Ο αλαγθαζηηθφο λφκνο 1468/1949, πνπ
έληπζε λνκνζεηηθά ηνχην ην πξνζρέδην, θξίζεθε αληηζπληαγκαηηθφο απφ ην
43

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 34-35
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, εκδ. Σάκκουλα, ΑκιναΘεςςαλονίκθ, 2007a, ςελ.4
45
Ibid.
44
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πκβνχιην Δπηθξαηείαο (θαζψο δελ ππήξρε επείγνπζα αλάγθε πνπ λα επέβαιε
αλαγθαζηηθφ λφκν) θαη νη εξγαζίεο ηηο επηηξνπήο μεθίλεζαλ εθ λένπ θέξλνληαο
ζηε βνπιή έλα λέν ζρέδην ην νπνίν ςεθίζηεθε θαη’ αξρήλ (Ν. 1811/1951)46.
Ωζηφζν ε ζέζε ηνπ ζε ηζρχ έιαβε ζπλερείο αλαβνιέο, κέρξη ηελ νξηζηηθή
εθαξκνγή ηνπ ην 1956.
Σελ νκαιή κεηάβαζε ζην λέν ππαιιειηθφ θαζεζηψο είρε αλαιάβεη ην
Αλψηαην πκβνχιην Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ (Α..Γ.Τ.), θαζψο δηαπηζηψζεθε ε
αλάγθε ηξνπνπνίεζεο παιαηφηεξσλ λνκνζεηεκάησλ πνπ δελ είραλ θαηαξγεζεί
θαη δεκηνπξγνχζαλ ζχγρπζε σο πξνο ην ηζρχνλ θαζεζηψο. Ζ επηαεηήο
δηθηαηνξία

σζηφζν,

δεκνζηνυπαιιειηθά

φρη

δεηήκαηα

κφλν

πεξηέπιεμε

(πξναγσγέο,

πεξαηηέξσ

πεηζαξρηθφ

δίθαην),

αξθεηά
αιιά

θαηάξγεζε ην Α..Γ.Τ.. Καηφπηλ, κε ην ΠΓ 611/1977 ζεκεηψζεθε κηα ζνβαξή
πξνζπάζεηα νξγάλσζεο ζε έλα εληαίν θείκελν ησλ δηάζπαξησλ δηαηάμεσλ ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ δηθαίνπ, αλ θαη θάπνηα πξνβιήκαηα εζσηεξηθήο ζπλνρήο
παξέκελαλ47.
Σα επφκελα ρξφληα ηεο κεηαπνιηηεπηηθήο πεξηφδνπ αθνινχζεζαλ θαη
άιιεο λνκνζεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην πεδίν απηφ48, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηνλ
λ. 865/1979 (Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ ηηλψλ νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
ππεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ), ηνλ λ. 887/1979 (Πεξί ξπζκίζεσο θαηαζηάζεσο
ππαιιήισλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ΝΠΓΓ), ηνλ Ν. 1119/1981 (Πεξί ξπζκίζεσο
ζεκάησλ θαηαζηάζεσο ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ θαη
άιισλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ), ηνλ 1388/1983 (Γηα ηελ ίδξπζε ηνπ Δζληθνχ
Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο) θηι. Σα λνκνζεηήκαηα απηήο ηεο πεξηφδνπ
αιινίσζαλ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ΠΓ 611/1977, θαζηζηψληαο απαξαίηεηε ηελ
θαηάξηηζε ελφο λένπ δεκνζηνυπαιιειηθνχ θψδηθα, φπεξ θαη εγέλεην κε ηνλ Ν.
2683/199949.
Δμάιινπ, ε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001, ελέηαμε ζην άξζξν
103 εηδηθέο ξπζκίζεηο ηφζν γηα ηελ πξφζιεςε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ φζν
θαη γηα ηνπο φξνπο θαη ηελ ρξνληθή δηάξθεηα ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ηνπ
46

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 36
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 36-37
48
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 37
49
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 38
47
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Γεκνζίνπ θαη ηνπ επξχηεξνπ ηνκέα πνπ δηέπνληαη απφ θαζεζηψο ηδησηηθνχ
δηθαίνπ. Σφζν ην άξζξν 103 φζν θαη ην 104 ηνπ πληάγκαηνο απνηεινχλ
βειηησκέλε εθδνρή ησλ αληίζηνηρσλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 195250.
Ο Ν. 2683/1999 (Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνζίσλ
Πνιηηηθψλ Γηνηθεηηθψλ Υπαιιήισλ θαη Υπαιιήισλ ΝΠΓΓ θαη άιιεο δηαηάμεηο)
ππέζηε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο θαη αλαθσδηθνπνίεζε κε ηνλ Ν. 3528/2007.
Ήηαλ ην επηζηέγαζκα ησλ πξνζπαζεηψλ εθπφλεζεο ελφο λένπ θαηαζηαηηθνχ
θψδηθα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ ΝΠΓΓ – πξνζπάζεηεο
πνπ είραλ μεθηλήζεη απφ ηνλ Ν. 1400/1983 (ν νπνίνο πξνέβιεπε ηε ζχζηαζε
επηηξνπήο γηα ηελ επεμεξγαζία ελφο λένπ Κψδηθα) θαη ζπλερίζηεθαλ κε ηνλ λ.
2190/1994 θαη Ν. 2683/1999 (πνπ επίζεο πξνέβιεπαλ ηε ζχζηαζε ζρεηηθήο
επηηξνπήο)51. Παξφηη κεηά ηνλ Ν. 3528/200752 έρνπλ επέιζεη ζεκαληηθέο
αιιαγέο (ζην θεθάιαην ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θπξίσο), εληνχηνηο παξακέλεη
ν βαζηθφο λφκνο πνπ ξπζκίδεη ηα δεκνζηνυπαιιειηθά δεηήκαηα – θαινχκελνο
ράξηλ ζπληνκίαο «Τπαιιειηθφο Κψδηθαο».
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή, απφ ην 2010 θαη κεηά
ζεκεηψζεθε εθ λένπ πξνζπάζεηα αλακφξθσζεο βαζηθψλ πηπρψλ ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ

δηθαίνπ.Ζ

λνκνπαξαζθεπαζηηθή

επηηξνπή

πνπ

ζπγθξνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 είρε σο ζηφρν ηελ επεμεξγαζία ηνπ λένπ
πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. Οη εξγαζίεο ηεο επηηξνπήο θαηέιεμαλ ζηελ δεκηνπξγία
θαη ςήθηζε ηνπ λ. 4057/2012, πνπ κεηέβαιε ζεκαληηθά ην θαζεζηψο ηνπ λ.
3528/2007, σο πξνο ηνλ ζαθή θαη απνθιεηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ
πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ, ηελ αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ πνηλψλ, ηελ
ζέζπηζε πξσηνβάζκησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, αξκφδησλ κφλν γηα
πεηζαξρηθά δεηήκαηα (ζε αληίζεζε κε ηηο επξχηεξεο αξκνδηφηεηεο ησλ ινηπψλ
ππεξεζηαθψλ ζπκβνπιίσλ), ηε ζπκκεηνρή δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ ζε απηά ηα

50

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 38
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ.. 12-13
52
«υκμίςεισ κεμάτων Ανεξάρτθτων Αρχϊν , Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςασ Διοίκθςθσ,
Σϊματα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Εςωτερικϊν» ΦΕΚ Α’ 263/ 23.11.2007
51
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ζπκβνχιηα, θαη ηνλ απνθιεηζκφ αηξεηψλ ππαιιήισλ απφ ηα πεηζαξρηθά
φξγαλα (γηα ηελ δξαζηηθή απάιεηςε ησλ κεξνιεπηηθψλ θξίζεσλ)53.
Παξφηη ν Ν. 4057/2012 απνηειεί ην θεληξηθφ λνκνζέηεκα ζρεηηθά κε
ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (γη’ απηφ θαη νη
αλαθνξέο πνπ γίλνληαη θαησηέξσ αθνξνχλ ζε απηφλ ηνλ λφκν), ππήξμαλ
αξθεηέο ηξνπνπνηήζεηο κε ηνπο Ν. 4093/2012, Ν. 4111/2012, Ν. 4203/2013, Ν.
4210/2013, Ν. 4305/2014, Ν. 4310/2014 θαη Ν. 4325/2015. Όινη ηνπο –
ηδηαίηεξα ν ηειεπηαίνο – δεκηνχξγεζαλ αλαηαξάμεηο θαη παιηλσδίεο ζηελ
ζνβαξή πξνζπάζεηα πνπ έγηλε κε ηνλ λ. 4057/2012 (επαλαθέξνληαο ι.ρ.
αηξεηνχο/ζπλδηθαιηζηέο ζηα πεηζαξρηθά φξγαλα)54. Γελ κπνξνχκε , βέβαηα, λα
κελ αλαθέξνπκε θαη ηηο ζεηηθέο αιιαγέο, πνπ επήιζαλ κε ηνλ πην πξφζθαην
λφκν, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ , πνπ αθνξνχλ
ηελ ζέζε ζε απηνδίθαηε θαη δπλεηηθή αξγία55, ζηελ απνθαηάζηαζε ηνπ
ηεθκεξίνπ ηεο αζσψηεηαο , θηι..

♢
Ωο πξνο ην ελλνηνινγηθφπιαίζην, ν λ. 1811/1951 φξηζε γηα πξψηε θνξά
ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ. Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα
κε ην άξζξν 1 ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα «Γεκφζηνη ππάιιεινη είλαη ηα έκκεζα,
έκκηζζα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο ηα δηαηεινχληα ελ πξναηξεηηθή, ακέζσ ππεξεζηαθή
θαη πεηζαξρηθή πξνο απηφ ζρέζε». Ο νξηζκφο απηφο δίλεη ηα θχξηα ζηνηρεία πνπ
απαξηίδνπλ ηελ δεκνζηνυπαιιειηθή ηαπηφηεηα: ε νξγαληθή ζχλδεζή ηνπο κε
ην θξάηνο, ν έκκεζνο θαζνξηζκφο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (φρη δειαδή
απεπζείαο απφ ην χληαγκα, αιιά κέζσ πξάμεσλ άιισλ άκεζσλ νξγάλσλ
φπσο ν ΠηΓ), ε έκκηζζε εξγαζία ηνπο, ε εθνχζηα έληαμή ηνπο ζην ζψκα ησλ

53

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. ΧΙΙ-XIV
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. ΧΙV-XV
55
Ν.4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ, Καταπολζμθςθ τθσ Γραφειοκρατίασ και
Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Α’
47/11.05.2015
54
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δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε απ’ επζείαο ζρέζε ηνπο κε ην θξάηνο θαη ε άζθεζε
πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ζηελ δξάζε ηνπο56.
Οη δηεζλείο επηηαγέο γηα ηελ πνηληθή αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζηνλ
δεκφζην ηνκέα δηεχξπλαλ ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, επεθηείλνληάο
ηελ θαη ζε ππαιιήινπο δηεζλψλ νξγαληζκψλ αιιά θαη άιισλ θξαηψλ. Μπνξεί
δειαδή ε κία άπνςε ζηα δηεζλή θείκελα λα αθήλεη ην δήηεκα ηνπ νξηζκνχ ηνπ
δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ έλλνκε ηάμε πνπ απηφο ππεξεηεί57, σζηφζν κία
δεχηεξε άπνςε εμαξηά ηελ έλλνηα απηή , αθελφο απφ ην ηππηθφ θξηηήξην ηεο
ζέζεο (αμηψκαηνο) πνπ απηφο θαηέρεη θαη αθεηέξνπ απφ ην νπζηαζηηθφ
θξηηήξην ηεο άζθεζεο ελφο δεκνζίνπ ιεηηνπξγήκαηνο, κηαο δεκφζηαο
ππεξεζίαο ή δεκφζηαο επηρείξεζεο58.
Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνζπάζεζε λα κελ παξέκβεη ηδηαίηεξα ζηνλ
θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, ελαπνζέηνληαο ι.ρ. ζηα
θξάηε-κέιε ηελ δηαζάθεζε ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ εζληθνχ θαη αιινδαπνχ δ.π..
Αζθαιψο ζε φ,ηη αθνξά ην πξνζσπηθφ ηεο Έλσζεο, απέδσζε ηελ ππαιιειηθή
ηδηφηεηα ζε φζνπο ζπλδένληαη νξγαληθά κε απηήλ αιιά θαη ζε θπζηθά
πξφζσπα πνπ ηίζεληαη ζηελ δηάζεζή ηεο αζθψληαο αξκνδηφηεηεο αληίζηνηρεο
κε ησλ ππαιιήισλ ηεο59.
ρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηνπ δηεζλνχο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ
έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε, πξνθχπηεη (απφ
ηελ εξκελεία δηαηάμεσλ φπσο ηα άξζξα 235 παξ. 1, 2 θαη 236 ΠΚ) φηη ε ρψξα
καο δέρεηαη σο αιινδαπνχο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, εθείλνπο πνπ αλήθνπλ ζε
δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλειεχζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ
ζηνπο νπνίνπο κεηέρεη ε Διιάδα, θαζψο θαη ζε κέιε δηεζλψλ δηθαζηεξίσλ πνπ
έρεη αλαγλσξίζεη ηελ δηθαηνδνζία ηνπο60.Ωο πξνο ηα θξάηε πνπ δελ κεηέρνπλ
ζε θαλέλαλ απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ κεηέρεη ε ρψξα καο,

56

Σ. Σταματοποφλου, Τα ςυνταγματικά δικαιϊματα των δθμοςίων υπαλλιλων, Διπλωματικι
Εργαςία, ΕΚΡΑ - Τμιμα Νομικισ, Ακινα 2004, ςελ. 3-4 και Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό
Δίκαιο, ό.π., ςελ. 48-49
57
Βλ. π.χ. άρ. 1 α τθσ Σφμβαςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ
58
Βλ. π.χ. άρ. 2 (β), (γ) Χάρτθ ΟΘΕ, άρ. 1 παρ. 4α Σφμβαςθσ ΟΟΣΑ
59
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα,
οσ
Δίκαιο και Οικονομία, 3 τόμοσ ςελ. 66
60
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ 66
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πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα θνιαζκνχ ηεο δσξνδνθίαο εκεδαπνχ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, αθφκε θαη αλ απηή δελ ζεσξείηαη αμηφπνηλε ζηνλ ηφπν ηέιεζεο
(αξζξ.236 παξ. 4 ΠΚ).
Απηφο ν ζεβαζκφο ζην πψο νξίδεη έλα θξάηνο ηελ έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ δελ ηζρχεη εληνχηνηο ζηελ πεξίπησζε ελεξγεηηθήο δσξνδνθίαο
αιινδαπψλ ππαιιήισλ ζην πιαίζην δηεζλψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ,
φπσο απηέο ξπζκίδνληαη απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΟΟΑ θαη ΟΖΔ. ηηο
ζπκβάζεηο απηέο δηαηππψζεθε έλαο δηεζλήο νξηζκφο ηνπ αιινδαπνχ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ,

πξνθεηκέλνπ

λα

κελ

θαηαζηεί

ν

δηεζλήο

νηθνλνκηθφο

αληαγσληζκφο έξκαην ηεο θάζε θξαηηθήο εξκελείαο ηεο έλλνηαο. Σν ίδην ηζρχεη
θαη κε ηελ χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, φπνπ ηα κέιε δελ δχλαληαη
λα δψζνπλ δηθφ ηνπο νξηζκφ γηα ηνλ αιινδαπφ δεκφζην ππάιιειν, αιιά
ππνρξενχληαη λα απνδερζνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο μέλεο έλλνκεο ηάμεο61.
ην ελσζηαθφ δίθαην62, ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ πνηθίιεη
αλάινγα κε ην θξάηνο-κέινο, θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη ζε θνιάζηκεο πεξηπηψζεηο
(φπσο ε δσξνδνθία) ελδερνκέλσο λα κελ πθίζηαηαη αμηφπνηλν αλ ζπκβεί
δσξνδνθία ζην έδαθνο θάπνηνπ θξάηνπο-κέινπο κε πην πεξηνξηζκέλν νξηζκφ
πεξί δ.π.. Βέβαηα, απφ ηε χκβαζε ηεο ΔΔ ηνπ 1997 απνξξέεη φηη πξέπεη λα
ιακβάλεηαη ππφςε ζπγρξφλσο θαη ε έλλνηα ηνπ αιινδαπνχ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ, φπσο απνθξπζηαιιψλεηαη ζηα δηεζλή ζπκβαηηθά θείκελα ηνπ
ΟΖΔ θαη ηνπ ΟΟΑ, εθφζνλ δηεπξχλνπλ ην αμηφπνηλν ζε ζχγθξηζε κε ηα
λνκηθά εξγαιεία ηεο ΔΔ63.
Ο λένο Γεκνζηνυπαιιειηθφο Κψδηθαο δελ επαλέιαβε ηνλ νξηζκφ ηνπ
δεκνζίνπ ππαιιήινπ, σζηφζν ξχζκηζε ηη πξνβιέπεηαη αλ ακθηζβεηεζεί ε
ηδηφηεηά ηνπ. ην άξζξν 3, ινηπφλ, νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο
ην αξκφδην Σκήκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο απνθαζίδεη κέζσ κηαο
Σξηκεινχο Δπηηξνπήο γηα ηελ επίιπζε ηεο ππφζεζεο. Σελ Δπηηξνπή
απαξηίδνπλ ν Πξφεδξνο ηνπ ελ ιφγσ Σκήκαηνο (ή ν λφκηκνο αλαπιεξσηήο
ηνπ) θαη δχν χκβνπινη ηνπ Σκήκαηνο απηνχ εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο έρεη ηνλ
61

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ 67
62
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ 68
63
Ibid.
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ξφιν ηνπ Δηζεγεηή ηεο ππφζεζεο. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο πξέπεη λα
εθδνζεί ζε δηάζηεκα είθνζη εκεξψλ απφ ηηο θνηλνπνηήζεηο64.
Όζνλ αθνξά ηελ δηάθξηζε ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ απφ
άιιεο έλλνηεο, κλεία πξέπεη λα γίλεη γηα εθείλελ ηνπ δεκνζίνπ ιεηηνπξγνύ
(άξζξ. 56 παξ. 1 πλη). Ζ βαζηθή ηνπο δηαθνξά65 έγθεηηαη ζην φηη νη δεκφζηνη
ιεηηνπξγνί δελ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα, ελψ
ζεσξνχληαη φξγαλα ηνπ Γεκνζίνπ ή ηνπ επξχηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Γεκφζηνη
ιεηηνπξγνί κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ πξφζσπα, αλεμάξηεηα απφ ηελ
εξγαζηαθή ηνπο ζρέζε κε ην Γεκφζην, κε πην ραιαξή εμάξηεζε απφ απηφ, κε
ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ην ζπιινγηθφ ζπκθέξνλ θαη κε
πςειφ βαζκφ απηελέξγεηαο. Βέβαηα ζεσξνχληαη θαη απηνί φξγαλα ηνπ
Κξάηνπο66.
Ζ δηάθξηζε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηε θχζε ηνπ παξερφκελνπ έξγνπ67 θαη
ηνλ βαζκφ ειεπζεξίαο πνπ απνιακβάλεη ην εθάζηνηε φξγαλν ζην πιαίζην
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηνλ λφκν68. Έηζη
ινηπφλ δεκφζηνη ιεηηνπξγνί, φπσο νη ππνπξγνί, νη δηθαζηέο (αξζξ.88 πλη) ή νη
θαζεγεηέο ησλ ΑΔΗ (αξζξ.16 παξ. 6 πλη), είλαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί. Γηα ηνπο
ηειεπηαίνπο γίλεηαη κλεία θαη απφ ηνλ θνηλφ λνκνζέηε (Ν. 1268/1982 άξ. 13
παξ. 4).

Γεκφζηνη ιεηηνπξγνί ζεσξνχληαη θαη νη ιεηηνπξγνί φισλ ησλ

γλσζηψλ ζξεζθεηψλ (αξζξ.13 παξ. 3 πλη), φπσο επίζεο θαη ην εθπαηδεπηηθφ
πξνζσπηθφ

ηεο

πξσηνβάζκηαο

θαη

δεπηεξνβάζκηαο

εθπαίδεπζεο

(Ν.

1566/1985)69.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, ήδε απφ ην άξζξν 38 ηνπ Ν. 3528/2007 γηα ηελ
επζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ,πξνέθππηε φηη δεκφζηνη ππάιιεινη
ζεσξνχληαη θαη νη πνιηηηθνί ππάιιεινη, νη ππάιιεινη ΝΠΓΓ (άξζξν 2 παξ. 1
ΣΚ), νη ππάιιεινη ησλ ΟΑ α΄ θαη β΄ βαζκνχ (άξζξν 44 ΚΓΚΣ, άξζξν 112
ΠΓ 30/1996), νη δηθαζηηθνί ππάιιεινη (άξζξν 60 Ν. 2812/2000), νη
ζηξαηησηηθνί ελ γέλεη ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη νη αλήθνληεο ζηα ψκαηα
64

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 49-50
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 51
66
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ.20-21
67
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 19
68
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 14-22
69
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 51
65
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Αζθαιείαο θαη ην Ληκεληθφ ψκα (άξζξν 1 ΝΓ 2998/1954, άξζξν 71 ΝΓ
721/1970), ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο
(άξζξν 57 παξ. 1 Ν.3086/2002)70.
Δπίζεο, ζηελ έλλνηα εκπίπηνπλ αθελφο ην πξνζσπηθφ πνπ θαηέρεη
νξγαληθέο ζέζεηο ζην Κξάηνο ή ΝΠΓΓ κε ζρέζε ηδησηηθνχ δηθαίνπ (άξζξν
14παξ.1 ΠΓ 410/1988) θαη αθεηέξνπ ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη νη
εξγαηνηερλίηεο πνπ εξγάδνληαη ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο κε ζρέζε ηδησηηθνχ
δηθαίνπ (άξζξν 71 παξ. 2 ΝΓ 721/1970).

2.2.Αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο ζην Γεκφζηνκέζσ ησλ πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ.
Τν πιαίζην ηεο πεηζαξρηθψο απνδνθηκαζηέαο ζπκπεξηθνξάο.
Σν θξάηνο πξφλνηαο έρεη σο ζηφρν ηελ νινέλα απμαλφκελε επίηεπμε
ηεο θνηλσληθήο ηζφηεηαο. Καηά ηνχην, θάζε δηαζέζηκνο πφξνο είλαη πνιχηηκνο
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζηφρνπ απηνχ. Απηφο είλαη θαη ν δηθαηνπνιηηηθφο
ιφγνο πνπ ε δεκφζηα ππεξεζία ζηνηρεηνζεηεί έλα ηδηαίηεξν αγαζφ, ηνπ νπνίνπ
ε πξνζβνιή επηδέρεηαη απμεκέλν έιεγρν θαη θπξψζεηο71. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
θαηαλνήζνπκε, απφ ηελ αξρή θηφιαο, φηη ν πεηζαξρηθφο θνιαζκφο δελ
απνζθνπεί

ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ πξνζβιήζεθε απφ ην

πεηζαξρηθφ παξάπησκα, αιιά επηβάιιεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ γηα ην
ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο72 θαη ηεο εζσηεξηθήο ηεο επηαμίαο73.
Όπσο αλαθέξεηαη θαη ζην άξζξ. 1 ηνπ ΤΚ (λ. 3528/2007) «Σθνπφο ηνπ
παξφληνο Κψδηθα είλαη ε θαζηέξσζε εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ πνπ
δηέπνπλ ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ
70

Ν. Μαμουηζλοσ, Εξελίξεισ και ςτακερά ςθμεία αναφοράσ ςτο Πεικαρχικό Δίκαιο από τον ν.
3528/2007 «Κϊδικασ Κατάςταςθσ Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Ν.Π.Δ.Δ.» ζωσ ςιμερα, Τελικι Εργαςία, ΕΣΔΔ, Ακινα 2014, ςελ. 78-79
71
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ 5
72
ΣτΕ 2522/1966
73
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 186
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δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα ηδίσο κε ηηο αξρέο ηεο ηζφηεηαο, ηεο
αμηνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηελ αλάγθε δηαζθάιηζεο ηεο
κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.». Σνχην ππνδειψλεη πσο ε
πνιπκνξθία πνπ εληνπίδεηαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, σο πξνο ηα πξφζσπα θαη
ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ δξάζε ηνπο, απνηειεί δηαρξνληθά ηξνρνπέδε ζηε
δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ δηθαίνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ74.
Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο δεηνχκελν νκνηνκνξθίαο πνπ θαιείηαη λα
πεηχρεη ν Τπαιιειηθφο Κψδηθαο δελ είλαη ε ππαγσγή φισλ ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ ζην ίδην δίθαην, αιιά ε δηακφξθσζε νκνηφκνξθσλ φξσλ εξγαζίαο
κεηαμχ ησλ ηδησηηθψλ ππαιιήισλ θαη ησλ ππαιιήισλ πνπ ηεινχλ ππφ ηελ
«εξγνδνζία» ηνπ Κξάηνπο. Ζ παξνρή εξγαζίαο ζην Κξάηνο δελ δηθαηνινγεί
νχηε ηελ αιφγηζηε παξνρή πξνλνκίσλ ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νχηε
θπζηθά ηνλ πεξηνξηζκφ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, φπσο ι.ρ. ηεο απεξγίαο75.
Ωζηφζν ε δηαθζνξά θαη ε ελ γέλεη παξαβαηηθή δεκνζηνυπαιιειηθή
ζπκπεξηθνξά πιήηηνπλ, πέξα απφ ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο, θαη ηελ
αθψιπηε άζθεζε ησλ αηνκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ άιισλ δηνηθνπκέλσλ76.
Σν ίδην ην χληαγκα επηβάιιεη ηελ ηηκψξεζε ησλ δεκνζίσλ νξγάλσλ
πνπ παξαβηάδνπλ νξηζκέλα αηνκηθά δηθαηψκαηα θαη ν Πνηληθφο Κψδηθαο
ηηκσξεί απηέο ηηο παξαβηάζεηο. Δπίζεο ην χληαγκα (άξζξ. 95 παξ. 5) νξίδεη
φηη ε δηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε λα ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηθαζηηθέο
απνθάζεηο θαη ε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο γελλά επζχλε γηα θάζε
αξκφδην φξγαλν, φπσο λφκνο νξίδεη77. Όια απηά απνηεινχλ ην λνκηθφ έδαθνο
πάλσ ζην νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ε έλλνηα ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο – σο
πξφζζεηεο κνξθήο επζχλεο, πέξα απφ ηελ αζηηθή ή ηελ πνηληθή – θαη ηνπ
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο.
Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ λφκν (άξζξ. 106 Ν. 4057/2012), πεηζαξρηθφ
παξάπησκα είλαη «θάζε παξάβαζε ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο κε ππαίηηα πξάμε ή
παξάιεηςε θαη κπνξεί λα θαηαινγηζζεί ζηνλ ππάιιειν». Σν ππαιιειηθφ
74

Σ. Σταματοποφλου, Τα ςυνταγματικά δικαιϊματα των δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 5
Σ. Σταματοποφλου, Τα ςυνταγματικά δικαιϊματα των δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 6
76
Βλ. και άρ. 25 παρ. 1 Συντ: «Τα δικαιϊματα του ανκρϊπου *…+ τελοφν υπό τθν εγγφθςθ του
Κράτουσ. Πλα τα κρατικά όργανα υποχρεοφνται να διαςφαλίηουν τθν ανεμπόδιςτθ και
αποτελεςματικι άςκθςι τουσ *…+»
77
Σ. Σταματοποφλου, Τα ςυνταγματικά δικαιϊματα των δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 11
75
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θαζήθνλ απνηππσλφηαλ δηαρξνληθά ζε δηαηάμεηο, νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ
θαζφξηδαλ ην πιαίζην ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππαιιήινπ ζηελ ππεξεζία 78. Απηφ
ζήκαηλε φηη ην εχξνο ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ήηαλ ηεξάζηην θαην
Τπαιιειηθφο

Κψδηθαο

αλέθεξε

ελδεηθηηθά

κφλν

θάπνηα

πεηζαξρηθά

αδηθήκαηα79. Όπσο φκσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ν Ν. 4057/2012 (πνπ
αληηθαηέζηεζε ην πξντζρχνλθαζεζηψο ηνπ Ν. 3528/2007) θαζηέξσζε γηα
πξψηε θνξά ηελ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ,
ψζηε λα γλσξίδεη ν ππάιιεινο εθ ησλ πξνηέξσλ ην πιαίζην ζην νπνίν
δηακνξθψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ80.
Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη ν ππάιιεινο δελ δηψθεηαη γηα ηα
θξνλήκαηά ηνπ, αιιά γηα ηελ ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη, ε νπνία
ζπλίζηαηαη ζηελ παξαβίαζε ηνπ ππαιιειηθνχ ηνπ θαζήθνληνο ηνπ κε δφιν ή
ακέιεηα. Ζ επζχλε απηή δελ είλαη ζπιινγηθή αιιά πξνζσπνπαγήο, δειαδή
βαξχλεη ηνλ ίδην ηνλ ππάιιειν81 θαη έρεη λα θάλεη κε ηελ πιεκκειή ηήξεζε
ησλ θείκελσλ δηαηάμεσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ εληνιψλ θαη ησλ νδεγηψλ
ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ηεο ππεξεζίαο απφ ηνλ ίδην πξνζσπηθά82.
Όπσο αλαθέξακε, ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζπληειείηαη κε πξάμε ή
παξάιεηςε, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή (π.ρ. αδηθαηνιφγεηε
απνπζία) ή ηελ εμσηεξηθή (π.ρ. κε εμππεξέηεζε πνιίηε) ιεηηνπξγία ηεο
ππεξεζίαο, κε ηελ ηέιεζε πνηληθνχ αδηθήκαηνο ζρεηηδφκελνπ ή κε
ζρεηηδφκελνπ κε ηελ ππεξεζία θαη κε ηελ ελ γέλεη ζπκπεξηθνξά ηνπ
ππαιιήινπ εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο. Ωο αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν ηνπ
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ζεσξείηαη θαζεαπηφ ην γεγνλφο ηεο ηέιεζεο, ελψ
σο ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ε ππαηηηφηεηα (δφινο ή απιή ακέιεηα)83.
Δπίζεο απαηηείηαη δπλαηφηεηα θαηαινγηζκνχ,ελψ πξνβιέπνληαη θαη
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ (άξζξ. 108 παξ. 2, Ν. 4057/2012)84. Σν ηΔ έρεη
αλαπέκςεη ζηε Γηνίθεζε ππφζεζε πνπ αθνξνχζε ζηελ επηβνιή πεηζαξρηθήο
78

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 187
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 188
80
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. ΧΙΙ-XIV
81
Ραναγιϊτα Λιβζρθ, Το νζο πεικαρχικό των δθμοςίων υπαλλιλων, Διπλωματικι Εργαςία,
Τ.Ε.Ι. Δυτικισ Ελλάδασ, Ράτρα, 2015, ςελ. 26
82
Ibid.
83
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 39
84
Ibid.
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πνηλήο ζε ππάιιειν, θαζψο έθξηλε φηη ε (δηαπηζησκέλε κε γλσκαηεχζεηο)
λνζεξή δηαηάξαμε ησλ πλεπκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο ζα κπνξνχζε λα άξεη ή
λα κεηψζεη ηνλ θαηαινγηζκφ γηα ηελ πξάμε ηεο θαη θαηά ηνχηνέπξεπε λα
απνθαλζεί εθ λένπ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην (ηΔ 1214/2015)85.
Ζ ίδηα άπνςε εκθαλίδεηαη θαη ζε άιιεοαπνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ
(ηΔ 997/2005, 1753/2006, 196/2008, 2041/2013,294/2015)86, φπνπθξίζεθε
φηη δελ πθίζηαην ππαηηηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ θαηά ην ρξφλν ηέιεζεο ηνπ
παξαπηψκαηνο, θαζψο (θαη) εθείλνο έπαζρε απφ ςπρηθή λφζν εθείλν ην
δηάζηεκα θαη δελ κπνξνχζε λα αληηιεθζεί ηνλ παξαβαηηθφ ραξαθηήξα ηεο
ζπκπεξηθνξάο ηνπ. πλεπψο δελ ρσξεί πεηζαξρηθή δίσμε ιφγσ έιιεηςεο
θαηαινγηζκνχ, νη πξνζβαιιφκελεο πεηζαξρηθέο απνθάζεηο εμαθαλίδνληαη θαη ε
Γηνίθεζε νθείιεη λα επαλεμεηάζεη αλ ε ηαηξηθψο δηαπηζησζείζα θαηάζηαζε
ησλ ππαιιήισλ ηνπο έρεη επηθέξεη κία κφληκε αληθαλφηεηα πνπ δηθαηνινγεί
ηελ απφιπζε (βάζεη ηνπ ΝΓ 935/1971, άξζξ. 16 παξ. 1 πεξ. δ).
Έηζη ινηπφλ εάλ ην θξίζηκν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν ππάιιεινο ηέιεζε
ην παξάπησκα, έπαζρε απφ θάπνηα ζνβαξή πλεπκαηηθή αζζέλεηα πνπ επεξέαδε
απνθαζηζηηθά ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ, δελ λνείηαη θαηαινγηζκφο. Πξέπεη σζηφζν
απφ ηα ζηνηρεία ηεο εθάζηνηε εμεηαδφκελεο πεξίπησζεο λα απνδεηθλχεηαη φηη
πξφθεηηαη γηα λνζεξή ςπρηθή ή δηαλνεηηθή δηαηαξαρή, ε νπνία λα ζπλέηξερε
θαηά ηνλ ρξφλν ηέιεζεο (θαη φρη π.ρ. ζε ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηνχηεο).
Δηδάιισο, κία γεληθή θαη αφξηζηε επίθιεζε «θξίζεσλ» ή «πξνζσπηθψλ θαη
νηθνγελεηαθψλ πξνβιεκάησλ» δελ επαξθεί γηα λα κεηψζεη ή λα άξεη ηνλ
θαηαινγηζκφ (ηΔ 1189/2012)87, αθνχ δελ απνδεηθλχεηαη φηη εκπνδίδνπλ ηνλ
ππφ θξίζε ππάιιειν λα αληηιεθζεί ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο ηνπ (ηΔ
2780/2006, 1317/2008, 361/2010). Παξφκνηα ζηάζε θξάηεζε ην ηΔ θαη ζηελ
πεξίπησζε πνπ έλαο ζνβαξφο ζσκαηηθφο θινληζκφο θξάηεζε ηνλ ππάιιειν
εθηφο ππεξεζίαο γηα κεξηθέο εκέξεο θαη ηνπ θαηαινγίζηεθε αδίθσο απφ ην
πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην σο αδηθαηνιφγεηε απνρή (ηΔ 1068/2012)88.
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Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 40-41
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 41-42
87
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 43
88
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 46-47
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Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο πνπ κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ απαξηζκνχληαη
πεξηνξηζηηθά ζηνλ λφκν (άξζξ. 109). Πξφθεηηαη γηα α) ηελ έγγξαθε επίπιεμε,
β) ην πξφζηηκν έσο ηηο απνδνρέο δψδεθα κελψλ, γ) ηε ζηέξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο γηα πξναγσγή απφ έλα έσο πέληε έηε, δ) ηε ζηέξεζε ηνπ
δηθαηψκαηνο ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία επηινγήο πξντζηακέλνπ νξγαληθήο
κνλάδαο νπνηνπδήπνηε επηπέδνπ απφ έλα έσο πέληε έηε, ε) ηελ αθαίξεζε ηεο
άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ πξντζηακέλνπ νξγαληθήο κνλάδαο νπνηνπδήπνηε
επηπέδνπ γηα ηε ζεηεία ή ην ππφινηπφ ηεο, ζη) ηνλ ππνβηβαζκφ έσο δχν
βαζκνχο, δ) ηελ πξνζσξηλή παχζε απφ ηξεηο έσο δψδεθα κήλεο κε πιήξε
ζηέξεζε ησλ απνδνρψλ θαη ε) ηελ νξηζηηθή παχζε. Μεηαμχ ησλ πνηλψλ
πθίζηαηαη θιηκάθσζε, ε νπνία ππνθξχπηεη ηελ απφ κεξηάο ηνπ λνκνζέηε
αθνκνίσζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο89.
♢
Παξάιιεια κε ηελ απνθιεηζηηθή απαξίζκεζε ησλ πεηζαξρηθψο
απνδνθηκαζηέσλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ, επηρεηξήζεθε δηά ηνπ Ν. 4057/2012
ν εμνξζνινγηζκφο θαη ε αξηηφηεξε δηαηχπσζή ηνπο (άξζξ. 107), ελψ πνιιέο
απφ ηηο απαξηζκνχκελεο πεξηπηψζεηο έρνπλ απαζρνιήζεη ηε λνκνινγία. Έηζη
ινηπφλ πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα είλαη:
α)πξάμεηο κε ηηο νπνίεο εθδειψλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ
Σπληάγκαηνο ή έιιεηςε αθνζίσζεο 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 λ.
4057/2012
Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ λνκνινγία ηνπ ηΔ90, ε παξαβίαζε ηεο
εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο (π.ρ. γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ, βι. ηΔ 3481/2014)
πνπ ζέηεη ζε δηαθηλδχλεπζε έλα αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ έλλνκν αγαζφ, ζπληζηά

89
90

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 157 και 160
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 69-72
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παξάβαζε θαζήθνληνο, ελψ ην ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε κε ζπκκφξθσζε κε ηνπο
δηεζλείο

θαλνληζκνχο,

ηηο

ζπληαγκαηηθέο

αξρέοθαη

ηηο

νδεγίεο

ησλ

πξντζηακέλσλ (π.ρ. παξαβίαζε ηεο πκθσλίαο έλγθελ θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ
Γεληθνχ Πξνμέλνπ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε ζεσξήζεσλ εηζφδνπ, βι. ηΔ
3676/2014 θαη ηΔ 3678/2014).
γ)ε παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο
πνηληθνχο λφκνπο
Πξφθεηηαη γηα κία πεξίπησζε πνπ απαηηεί ηελ εγξήγνξζε ηνπ
εξκελεπηή ηνπ δηθαίνπ, θαζψο πνιιέο ππνζέζεηο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηε
Γηνίθεζε σο «παξάβαζε θαζήθνληνο θαηά ηνλ Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο
εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο», αιιά, θαηφπηλ πξνζθπγήο ησλ επηφξθσλ
ππαιιήισλ ζηε δηθαηνζχλε91, έρεη ζπρλά θξηζεί φηη ειιείπνπλ πξνυπνζέζεηο
(φπσο π.ρ. ν δφινο, βι. ηΔ 619/2009) γηα ηελ ππαγσγή ζηελ πεξίπησζε γ)θαη
φηη πξφθεηηαη γηα άιιν παξάπησκα, φπσο ι.ρ. ε αηειήο εθπιήξσζε
θαζήθνληνο (ηΔ 770/2013).
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
πλήζσο πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά (ι.ρ. ρξήζε πιαζηνχ εγγξάθνπ) πνπ
ζεκειηψλνπλ ην αμηφπνηλν θαη γηα ηα νπνία έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε,
ζπληζηνχλ «αλαμηνπξεπή ή αλάξκνζηε ή αλάμηα γηα ππάιιειν ζπκπεξηθνξά
εθηόο ππεξεζίαο» θαηά ηελ πάγηα λνκνινγία ηνπ ηΔ (4222/2014, 2040/2011),
εθφζνλ βέβαηα έρνπλ απνδεηρζεί θαη δελ έρεη παχζεη ε πνηληθή δίσμε γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν (βι, ηΔ 110/2012, 4333/2014). Δπηπιένλ, ε επίηεπμε
ππεξεζηαθψλ θαη νηθνλνκηθψλ σθειεκάησλ (π.ρ. πιαζηνγξάθεζε πηπρίνπ γηα
επίηεπμε κεηάηαμεο, πξνψζεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ απφ ζσθξνληζηηθφ
ππάιιειν εληφο ησλ θπιαθψλ)θξίλεηαη σο αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά εληφο θαη
εθηφο ππεξεζίαο (ηΔ 2164/2014, 1719/2014, 1189/2012, 920/2012 θηι), ελψ
ε αληηδενληνινγηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. ε δήισζε αλαθξηβψλ δηθαηνινγεηηθψλ
91

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 72-73
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γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε έλαληη άιισλ ππνςεθίσλ γηα κία ζέζε), αθφκε
θαη αλ δελ απαμηψλεηαη πνηληθά, έρεη θξηζεί σο αλάξκνζηε εληφο ππεξεζίαο
(ηΔ 1264/2014, 1923/2013, 1789/2011 θηι)92.
ζη)ε παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο ακεξνιεςίαο
Ζ αξρή ηεο ακεξνιεςίαο απνηειεί γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ
πνπ έρεη απνηππσζεί θαη ζηνλ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξ. 7)93. Σα
κνλνκειή ή ζπιινγηθά δηνηθεηηθά φξγαλα πξέπεη λα παξέρνπλ εγγπήζεηο
ακεξφιεπηεο θξίζεο, θάηη πνπ κπνξεί λα δηαξξαγεί φηαλ πθίζηαηαη πξνζσπηθφ
ζπκθέξνλ ηνπ ππαιιήινπ γηα ηελ έθβαζε κηαο ππφζεζεο ή ηδηάδνπζα ζρέζε
ηνπ (ηδηαίηεξε θηιία ή νμεία έρζξα) κε εθείλνλ πνπ αθνξά ε ππφζεζε ή εχινγε
ππφλνηα φηη ην δηνηθεηηθφ φξγαλν έρεη ήδε ζρεκαηηζκέλε γλψκε γηα ηελ
ππφζεζε (ηΔ 3758/2010, 2251/2013, ΓΔθΑζ 1966/2012).
δ)ε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ ίζσλ επθαηξηψλ θαη ηεο ίζεο
κεηαρείξηζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζε ζέκαηα εξγαζίαο θαη απαζρφιεζεο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πνπ ελζσκάησζε ηελ Οδεγία 2006/54/ΔΚ
ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε
ε)ε παξάβαζε ηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4057/2012
ζ)ε ζνβαξή απείζεηα
Ζ λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ έρεη ππαγάγεη ζπκπεξηθνξέο ππαιιήισλ
ζην παξάπησκα ηεο απείζεηαο94, ζπλδένληάο ηηο ζπλήζσο θαη κε άιια
παξαπηψκαηα, φπσο ε αδηθαηνιφγεηε απνρή (ηΔ 2635/2014) θαη ε αλάμηα
ζπκπεξηθνξά (ηΔ 328/2005). Πξφθεηηαη γηα ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλίζηαληαη
ζηελ θαηαθαλή άξλεζε ηνπ ππαιιήινπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ππνδείμεηο ησλ
πξντζηακέλσλ ηνπ, βιάπηνληαο αλεπαλφξζσηα θάπνην δηθαίσκα ηνπ
δηνηθνχκελνπ (βι. ηΔ 724/2001). ηελ πεξίπησζε πνπ καδί κε ηελ πεηζαξρηθή
ηξέρεη θαη πνηληθή δηαδηθαζία γηα ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ην ηΔ έρεη
θξίλεη φηη ην πφξηζκα ηεο δεχηεξεο δεζκεχεη ηελ πξψηε (ηΔ 1670/2009).
η)ε αδηθαηνιφγεηε απνρή απφ ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ
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Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 74-85
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 91-93
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Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 93-98
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Ωο πξνο ην παξάπησκα ηεο αδηθαηνιφγεηεο απνρήο ην Γηθαζηήξην
νθείιεη λα ιάβεη ππφςε ηπρφλ ζηνηρεία πνπ δηθαηνινγνχλ κηα ηέηνηα απνρή95
φπσο ι.ρ. ηα ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα (ηΔ 3473/2014), λφκηκε ρνξήγεζε
άδεηαο (ηΔ 807/2011, 1669/2013, 2127/2013, 1256/2014, 3273/2014),
απφζπαζε ζε ζέζε κε νξηζκέλε ζεηεία (φπσο ζηελ πεξίπησζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πνπ θάλνπλ ζεηεία ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, βι. ηΔ 1670/2013),
ηηο

εληνιέο

ηεο

ππεξεζίαο

πξνο

απαζρφιεζε

ηνπ

ππαιιήινπ

γηα

ζπγθεθξηκέλεο κέξεο θαη ψξεο (ηΔ 1292/2011, 1926/2013) ή ηνλ δηνξηζκφ ζε
ζέζε δηαθνξεηηθή απφ εθείλελ πνπ αλέκελε ν ππάιιεινο (ηΔ 1064/200496).
ηα)ε παξαβίαζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4057/2012,
θαζψο θαη ε αδηθαηνιφγεηε πξνηίκεζε λεφηεξσλ ππνζέζεσλ κε παξακέιεζε
παιαηφηεξσλ
ηβ)ε άξλεζε παξνρήο πιεξνθφξεζεο ζηνπο πνιίηεο θαη ηηο αξρέο
ηγ)ε κε έγθαηξε απάληεζε ζε αηηήζεηο θαη αλαθνξέο πνιηηψλ 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
ηε) ε αδηθαηνιφγεηε άξλεζε πξνζέιεπζεο γηα ηαηξηθή εμέηαζε
ηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο αξλείηαη αδηθαηνιφγεηα θαη
απζαίξεηα λα πξνζέιζεη – ελψ έρεη θιεζεί – ελψπηνλ Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
γηα λα ηνπ ρνξεγεζεί αλαξξσηηθή άδεηα97, ππνπίπηεη ζην ελ ιφγσ παξάπησκα
(ηΔ 2427/2005, 408/2006), εθηφο αλ απνδεηθλχεηαη φηη, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο
ηεο πγείαο ηνπ, αδπλαηεί (ηΔ 356/2013, 1940/2013).
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

95

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 99«*…+Τυχόν παράλειψθ τθσ Διοίκθςθσ να διορίςει τθν προςφεφγουςα ςε κζςθ Μορφωτικοφ
Ακολοφκου (αντ’ αυτοφ διορίςτθκε ςε προςωρινι κζςθ διοικθτικοφ υπαλλιλου) δεν μπορεί
να δικαιολογιςει τθν αποχι τθσ από τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ*…+»
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Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 114-117
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ηδ)ε άζθεζε θξηηηθήο ησλ πξάμεσλ ηεο πξντζηακέλεο αξρήο πνπ γίλεηαη
δεκνζίσο, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο, κε ζθφπηκε ρξήζε ελ γλψζεη εθδήισο
αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ή κε ραξαθηεξηζηηθά απξεπείο εθθξάζεηο
Δλ πξνθεηκέλσ πξνθχπηεη δήηεκα νξηνζέηεζεο98, θαζψο εθθξάζεηο πνπ
απνηεινχλ κελ νμεία θξηηηθή, αιιά ζηξέθνληαη απνθιεηζηηθά ζηνλ ηξφπν
άζθεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ θαζεθφλησλ ηνπ πξντζηακέλνπ δελ ζηνηρεηνζεηνχλ
ην ελ ιφγσ παξάπησκα (ηΔ 4756/1984). Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηελ έθθξαζε
δπζαξέζθεηαο ή ακθηζβήηεζεο ηνπ πξντζηακέλνπ εληφο ηεο ππεξεζίαο
(ΓΔθΑζ 150/2011).
ηε)ε άξλεζε ζχκπξαμεο, ζπλεξγαζίαο, ρνξήγεζεο ζηνηρείσλ ή εγγξάθσλ
θαηά ηε δηεμαγσγή έξεπλαο, επηζεψξεζεο ή ειέγρνπ απφ Αλεμάξηεηεο
Γηνηθεηηθέο Αξρέο, ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη ηα ηδηαίηεξα
Σψκαηα θαη Υπεξεζίεο Δπηζεψξεζεο θαη Διέγρνπ
ηζ)ε 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
θ)ε άξλεζε ή παξέιθπζε εθηέιεζεο ππεξεζίαο
Ζ κε ζπκκφξθσζε ηνπ ππαιιήινπ κε κία απφθαζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ,
πνπ ηνλ αθνξά, είλαη επηιήςηκε θαη θηλεί ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, θαηά ηα
λνκίκσο πξνβιεπφκελα (ΓΔθΑζ 1692/2010, 2327/212)99.
θα) ε ρξεζηκνπνίεζε ηξίησλ πξνζψπσλ γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηαθήο
εχλνηαο ή ηελ πξφθιεζε ή καηαίσζε εληνιήο ηεο ππεξεζίαο
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
θγ)ε θζνξά ιφγσ αζπλήζηζηεο ρξήζεο, ε εγθαηάιεηςε ή ε παξάλνκε
ρξήζε πξάγκαηνο ην νπνίν αλήθεη ζηελ ππεξεζία
Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ππαιιειηθήο ηδηφηεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ
ίδηνπ ηνπ ππαιιήινπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ (ηΔ 1534/1995) ή
πξνζθείκελσλ ζε απηφ πξνζψπσλ (ηΔ 3433/1981), ρξεζηκνπνηψληαο

98
99

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 118-119
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 122

27

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ ππεξεζία, ζηνηρεηνζεηνχλ ην ελ ιφγσ
παξάπησκα. Αληίζεηα, δελ ζπληζηά παξάλνκε ρξήζε ε κεηαθίλεζε θαη θχιαμε
πξάγκαηνο ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηνλ αξρηθφ, φηαλ απηφ νπζηαζηηθά δελ
ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ ππεξεζία (ηΔ 2840/1984)100.
θδ)ε παξάιεηςε απφ ηα πεηζαξρηθά φξγαλα δίσμεο θαη ηηκσξίαο
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2
ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Ν. 4057/2012
θε)ε άζθεζε εξγαζίαο ή έξγνπ κε ακνηβή ρσξίο πξνεγνχκελε άδεηα ηεο
ππεξεζίαο
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 31 ηνπ ΤπΚ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζε
δεκφζην ππάιιειν άδεηα γηα άζθεζε εμσυπεξεζηαθήο επαγγεικαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο κε ακνηβή, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο ζχκθσλεο γλψκεο ηνπ
νηθείνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θξίλεη φηη
ηνχηε ε δξαζηεξηφηεηα δελ παξεκπνδίδεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο,
δελ κεηψλεη ην θχξνο ηνπ ππαιιήινπ, αζθείηαη ζε ηφπν θαη ρξφλν πνπ δελ
επεξεάδεη ηα ππαιιειηθά θαζήθνληα θαη δελ ζπγθξνχεηαη ην ηδησηηθφ θαη κε
ην ππεξεζηαθφ ζπκθέξνλ, ηφηε κπνξεί λα επηηξέςεη ζηνλ ππάιιειν λα ηελ
αζθεί. Δάλ δελ ζπληξέρνπλ απηά ηα θξηηήξηα, ν ππάιιεινο ππνπίπηεη ζην ελ
ιφγσ παξάπησκα (ηΔ 2127/2012, 3810/2012ΓΔθΑζ 673/2013, ΝΚ
190/2013, 249/2013, 193/2014 θ.α.)101.
θζη)ε απιή απείζεηα
θδ)ε κε ηήξεζε ηνπ σξαξίνπ απφ ηνλ ππάιιειν θαη ε παξάιεηςε ηνπ
πξντζηακέλνπ λα ειέγρεη ηελ ηήξεζή ηνπ
θε)ε ακέιεηα ή αηειήο εθπιήξσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο
Οη πξνθαλείο ειιείςεηο θαη πιεκκέιεηεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ
νδεγηψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζηνλ ππάιιειν θαη δελ νθείινληαη ζε αλζξψπηλν
ζθάικα ιφγσ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ (πρ ηεξάζηηνο φγθνο εξγαζίαο, βι. ηΔ
271/2002) ζπληζηνχλ ακέιεηα θαη αηειή εθπιήξσζε ηνπ ππεξεζηαθνχ
θαζήθνληνο (ηΔ 3678/2014). ην ελ ιφγσ παξάπησκα έρνπλ ππαρζεί
παξαηππίεο γξακκαηέα ζηηο εμεηάζεηο ΣΔΗ (ηΔ 1095/2014), ρνξήγεζε

100
101

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 124-125
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 126-128
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ππεξβνιηθήο δφζεο θαξκάθνπ απφ ηαηξφ (ηΔ 329/2012), ν πιεκκειήο
έιεγρνο νηθνλνκηθψλ βηβιίσλ θαη ηακεηαθψλ ππνινίπσλ (ηΔ 615/2009), ε
δίρσο έγθξηζε πξντζηακέλνπ νξγάλνπ δηνξγάλσζε ζρνιηθήο εθδξνκήο (ηΔ
2244/1997), ε ζπληαγνγξάθεζε θαη ε ππνγξαθή ζπληαγψλ ζε πιαζηά
ζπληαγνιφγηα (ΓΔθΑζ 804/2012)θ.α102.
θζ)ηα εηδηθά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα πνπ νξίδνληαη ζην ζηνηρείν α' ηεο
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν. 4057/2012
Παξαπηψκαηα φπσο ε αδηθαηνιφγεηε κε εμππεξέηεζε πνιηηψλ, ε κε
έγθαηξε δηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ηνπο θαη ε άξλεζε ζπλεξγαζίαο κε ηα ΚΔΠ
θαη απινχζηεπζεο ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ππνπίπηνπλ ζηελ
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε (ΓΔθΑζ 1615/2008)103.
ι)ην εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 2
ηνπ άξζξνπ 130 ηνπ λ. 4057/2012
ια)ην εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζην ηξίην εδάθην
ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 144 ηνπ λ. 4057/2012
ιβ)ην εηδηθφ πεηζαξρηθφ παξάπησκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 4
ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 4057/2012

2.3.H ζρέζε πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη πνηλήο. Ηαξρή ne bis in idem.
Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζρεηίδεηαη
κε ηε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαη γεληθά ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ππαιιήινπ
εληφο ή εθηφο ππεξεζίαο θαη θαζ’ ήλ πεξίπησζε δηαπηζησζεί ην ελ ιφγσ
παξάπησκα, επηβάιιεηαη

θαη ε αλάινγε πνηλή κε βάζε ηελ αξρή ηεο

αλαινγηθφηεηαο. ην αξζξ.111 ηνπ ΤΚ αλαθέξεηαη ξεηά, φηη αλ ν ππάιιεινο
δηέπξαμε πεξηζζφηεξα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα επηβάιιεηαη κε ζπγρψλεπζε104
κία ζπλνιηθή πνηλή, γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο νπνίαο ιακβάλεηαη ππφςηλ ε
102

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 131-148
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 150
104
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 60
103
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βαξχηεηα φισλ ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ.Αθνινχζσο, θαηά ηελ
επηκέηξεζε ησλπεηζαξρηθψλ πνηλψλ, ιακβάλνληαη ππφςηλ105 νη ειαθξπληηθέο ή
νη επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ε ηπρφλ έκπξαθηε κεηάλνηα, θαζψο θαη ε
πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε , ζηελ νπνία κπνξεί λα βξηζθφηαλ ν πεηζαξρηθψο
δησθφκελνο (δει νη πεξηπηψζεηο β, γ, ε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ αξζξ.108 ΤΚ).
Ζ αξρήnebisinidem( :δει θαλείο δελ δηψθεηαη γηα ην ίδην αδίθεκα δεχηεξε
θνξά) , δελ αλαγλσξηδφηαλ ζην Τπαιιειηθφ δίθαην πξηλ ηελ εηζαγσγή ηνπ
Τπ.Κ.

106

. ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλνχηαλ θαη ε λνκνινγία ηνπ ηΔ

107

. Με

ην ηζρχνλ δίθαην θαη θαηά ξεηή επηηαγή ηνπ αξζξ.111 ηνπ Τπ.Κ. ε πεηζαξρηθή
απφθαζε κπνξεί λα επηβάιεη κία θαη κφλε πνηλή ζηνλ πεηζαξρηθψο
δησθφκελν.Ωζηφζν, ελεψηεξε λνκνινγία ηνπ ηΔ δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή
πεξηζζνηέξσλ πνηλψλ ζην ίδην άηνκν γηα ηα ίδηα πεξηζηαηηθά, αξθεί νη πνηλέο
λα απνδίδνληαη ζην πξφζσπν γηα δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο, πνπ ππάξρνπλ ζην
πξφζσπφ ηνπ108. Αλ ε επηβνιή πεξηζζνηέξσλ πνηλψλ , δελ επηβάιιεηαη ππφ
απηέο ηηο πξνππνζέζεηο , ηφηε ζπγθξνχεηαη κε ηελ αξρή nebisinidem θαη ε
απφθαζε είλαη θαηαθαλψο κε λφκηκε.
Αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ππάιιεινο ηειέζεη
πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα κε επαλαιεπηηθέο πξάμεηο, νη νπνίεο ηέζεθαλ ελφςεη
ελφο πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ζα επηβιεζεί κία κφλν πνηλή.109 Βέβαηα, ζ απηή
ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο ζα ιεθζεί ππφςηλ ην
πεξηερφκελν ησλ επηκέξνπο παξαπησκάησλ.
ην ζεκείν απηφ, δένλ ζεκεησζεί θαη’ απφθιηζε ησλ παξαπάλσ νξηδνκέλσλ
πεξί επηβνιήο κίαο πνηλήο ζε κία πεηζαξρηθή απφθαζε, φηη , φηαλ
θαηαδηθάδνληαη καδί πεξηζζφηεξνη ππάιιεινη, κε ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα
επηβάιινληαη ηδηαίηεξεο πνηλέο ζε θάζε έλαλ απφ ηνπο πεηζαξρηθψο
δησθφκελνπο110. Καηά ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο, φκσο, ιακβάλνληαη ππφςηλ
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Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ΣΤ’ ζκδοςθ, Εκδ. Ακ. Σταμουλθσ, Ακινα, 2004,
ςελ.211
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Βλ. ΣτΕ 320/1939
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ςελ.211 και Βλ. και Α. ΡαπαδαμάκθσΗ ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πνηληθή δίθε,
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ν αξηζκφο θαη ε βαξχηεηα ησλ επηκέξνπο παξαπησκάησλ. Καη θπζηθά, ε
ππνηξνπή , ζπληζηά επηβαξπληηθή πεξίζηαζε.
Tέινο, ε άζθεζε111 λέαο πεηζαξρηθήο δίσμεο θαηά ηνπ ίδηνπ πξνζψπνπ γηα ην
ίδην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, επηηξέπεηαη κφλν θαζ’ ήλ πεξίπησζε δελ έρεη
εθδνζεί απφθαζε απφ ην αξκφδην πεηζαξρηθφ φξγαλν αθφκε. ηελ πεξίπησζε
απηή, ε εθθξεκήο δίθε θαηαξγείηαη θαη ζπλερίδεηαη θαλνληθά ε ηειεπηαία
πεηζαξρηθή δίσμε. Αλ αζθεζεί έλζηαζε ππέξ ηνπ ππαιιήινπ θαηά ηεο
απφθαζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ε απφθαζε πνπ ζα εθδνζεί επί ηεο
έλζηαζεο, ζεσξείηαη ,φηη δηνξζψλεη ηελ πξψηε απφθαζε θαη νπδφισο δελ
ιακβάλεηαη ππφςηλ σο επηβνιή δεχηεξεο πνηλήο.

2.4.Η άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο
χκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ λφκν(άξζξ. 110 παξ. 1), ε δίσμε θαη
ηηκσξία ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ απνηειεί θαζήθνλ ησλ πεηζαξρηθψλ
νξγάλσλ112. Ζ δηάηαμε απηή εηζάγεη ηελ δέζκηα αξκνδηφηεηα ησλ νξγάλσλ
απηψλ, ηα νπνία ελεξγνχλ πάληα πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο ππεξεζίαο θαη φρη πξνο
ην ζπκθέξνλ ηνπ ηδηψηε113. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ λφκν (άξζξ. 110 παξ. 3)
θαη ηε λνκνινγία (ηΔ 262/1999, 2472/2011) δελ επηηξέπεηαη δεχηεξε δίσμε
γηα ην ίδην πεηζαξρηθφ παξάπησκα (ne/nonbisinidem), νχηε απαηηείηαη άζθεζε
πνηληθήο δίσμεο γηα ηελ έλαξμε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο (άξζξ. 114
θαηηΔ 2166/2011, ΓΔθΑζ 1110/2012)114.
χκθσλα κε ην άξζξν 122 παξ. 1, ε πεηζαξρηθή δίσμε αξρίδεη είηε κε
ηελ θιήζε ηνπ ππαιιήινπ ζε απνινγία απφ ην κνλνκειέο πεηζαξρηθφ φξγαλν
είηε κε ηελ παξαπνκπή ηνπ ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Υξνληθφο νξίδνληαο
(απφ ηελ θιήζε ζε απνινγία έσο ηελ έθδνζε πεηζαξρηθήο απφθαζεο
111

Ιbid
Ν. Μαμουηζλοσ, Εξελίξεισ και ςτακερά ςθμεία αναφοράσ ςτο Πεικαρχικό Δίκαιο…, ό.π.,
ςελ. 93-94
113
Μ. Σταςινόπουλοσ, Μακιματα Διοικθτικοφ Δικαίου, Μζροσ Γϋ Δίκαιο των Δθμοςίων
Υπαλλιλων, Ακινα 1957.
114
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 172-174
112
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κνλνκεινχο νξγάλνπ ή ηελ παξαπνκπή ελψπηνλ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ)
είλαη νη δχν κήλεο ή νη ηέζζεξηο, ζηελ πεξίπησζε ηεο παξαπνκπήο ελψπηνλ
πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ115.
Ζ λνκνινγία έρεη θξίλεη φηη, βάζεη ηνπ ΚΓΓηαδ (άξζξ. 10 παξ. 5), νη ελ
ιφγσ πξνζεζκίεο είλαη ελδεηθηηθέο θαη φρη απνθιεηζηηθέο116. Έρνπλ δειαδή ηνλ
ραξαθηήξα έληνλεο ππφδεημεο πξνο ηε Γηνίθεζε, αιιά ζε θακία πεξίπησζε
δελ ζέιεη ν λνκνζέηεο λα εθδνζεί κία πξφρεηξε θαη εζθαικέλε ππφζεζε, κφλν
θαη κφλν γηα λα ηεξεζεί απζηεξά ε πξνζεζκία (ηΔ 4311/2012). Βέβαηα, αλ
παξαβηάδεηαηζθφπηκα ε ηήξεζε ησλ αλσηέξσ, πθίζηαηαη πεηζαξρηθφ
παξάπησκα γηα ηα κέιε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη εθδηθάδεηαη κεηά απφ
παξαπνκπή ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ (άξζξ. 122
παξ. 2)117.
ην επφκελν άξζξν (άξζξ. 123) πξνβιέπεηαη φηη ην πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην αλαιακβάλεη ηελ εμέηαζε ελφο πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο, ζηελ
πεξίπησζε πνπην παξαπέκςνπλ118ν Τπνπξγφο ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ελφο
ΝΠΓΓ (επεηδή έθξηλαλ φηη ηηκσξείηαη κε πνηλή κεγαιχηεξε ηεο αξκνδηφηεηάο
ηνπο), ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Τπνπξγφο ή ν Γεληθφο Γξακκαηέαο
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, πνπ επνπηεχνπλ έλα ΝΠΓΓ, απιψο ιάβνπλ
γλψζε ηνπππαιιειηθνχ παξαπηψκαηνο. Ζ παξαπνκπή είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ
ππάξρεη αηηηνινγεκέλε πξφηαζε αξκφδηαο ππεξεζίαο (ηΔ 3012/2011119), ελψ
γεληθά δελ επηηξέπεηαη παξαπνκπή κεηά ηελ έθδνζε νξηζηηθήο απφθαζεο γηα
ην ίδην παξάπησκα120121.
ην έγγξαθν, κε ην νπνίν ε ππφζεζε παξαπέκπεηαη ζην πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην, πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη αθξηβψο θαηά ηφπν θαη ρξφλν ηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο θαη ν δησθφκελνο

115

Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, εκδ. Σάκκουλα, ΑκιναΘεςςαλονίκθ, 2007b, ςελ. 1335
116
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ππάιιεινο (βι. ηΔ 2553/1990, 3598/1995, 1789/2004, 4333/2014 θ.α.)122.Σν
παξαπεκπηήξην έγγξαθν (ην νπνίν δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί) θνηλνπνηείηαη
ζηνλ δησθφκελν ππάιιειν θαη απνζηέιιεηαη κε ην θάθειν ηεο ππφζεζεο ζην
πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Αλ θαηά ηε δηαδηθαζία αλαθχςνπλ επζχλεο θαη γηα
άιινπο ππαιιήινπο, ην ζπκβνχιην ηνπο θαιεί ζε απνινγία θαη ζπλερίδεη ηελ
πεξαηηέξσ δηαδηθαζία ρσξίο γλσζηνπνίεζε ηνπ παξαπεκπηεξίνπ123, ελψ
δχλαηαη λα απνθαζίζεη θαηζπλεθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ (ηΔ 357/2013).
Δπηπιένλ, ε έθδνζε ηνπ παξαπεκπηεξίνπ εγγξάθνπ θαηαξγεί ηελ εθθξεκή
πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ελψπηνλ άιινπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ (άξζξ. 124).

2.5. Η εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαοελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχζπκβνπιίνπ. Απνπζία
αληηθεηκεληθφηεηαο/ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηα πεηζαξρηθά Σπκβνχιηα
Μεηά ηελ άζθεζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο
πξνθαηαξηηθήο έξεπλαο-έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο-πεηζαξρηθήο αλάθξηζεο
(άξζξ. 125-133) θαη θαηφπηλ ην ζηάδην ηεο απνινγίαο (άξζξ. 134-136).Μεηά
ηελ απνινγία έπεηαη ε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ(άξζξ.
136-137), φπνπ νξίδεηαη φηη, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο απνινγίαο (ή ηελ
παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ηεο), ν πξφεδξνο ηνπ πεηζαξρηθνχ
ζπκβνπιίνπ πξνζδηνξίδεη εκέξα, ψξα θαη ηφπν ζπδήηεζεοηεο ππφζεζεο –
ζηνηρεία πνπ θνηλνπνηνχληαη ζηνλ δησθφκελν ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο
εκέξεο πξηλ ηε ζπδήηεζε (βι. θαη ηΔ 167/2015).
Ο δησθφκελνο ππάιιεινο έρεη δηθαίσκα λα παξαζηεί ζην ζπκβνχιην
(κάιηζηα δηθαηνχηαη άδεηα απφ ηελ ππεξεζία ηνπ πξνο ηνχην)είηε
απηνπξνζψπσο είηε δηα ή κεηά πιεξεμνπζίνπ δηθεγφξνπ, ελψ ηπρφλ κε
πξνζέιεπζή ηνπ δελ εκπνδίδεη ηελ δηαδηθαζία (ηΔ 2320/2009, 3484/2014)124.
Αλ ην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θξίλεη αλεπαξθή ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία,
122

Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο…,ό.π., ςελ. 73-74 και Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο
δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 257-265
123
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1341-1342
124
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 322-323
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αλαβάιιεη ηελ θξίζε ηεο ππφζεζεο θαη δηαηάζζεη ζπκπιεξσκαηηθή αλάθξηζε
(ηΔ 1795/2012 θ.α.)125.
Σα κέιε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ δελ δηθαηνχληαη λα
δηεμάγνπλ αλάθξηζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξ. 127 ηνπ ίδηνπ
λφκνπ ή έρνπλ δηελεξγήζεη πεηζαξρηθή αλάθξηζε ζηελ θξηλφκελε ππφζεζε (βι.
ηΔ 2318/2007, 3461/2007), δελ κπνξνχλ λα κεηάζρνπλ ζηε ζχλζεζή ηνπ θαηά
ηελ θξίζε ηεο ππφζεζεο απηήο126. Ο δησθφκελνο κπνξεί κε έγγξαθε αίηεζή
ηνπ (δχν ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ ηε ζπδήηεζε) λα δεηήζεη ηελ εμαίξεζε κειψλ
ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ παξαβηάδεηαη ε
απαξηία(άξζξ. 137 ΤΚ, ηΔ 175/2002)127.Αλ εμαηξεζεί ην ηαθηηθφ θαη ην
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ κέινο, ην ζπκβνχιην ζπλεδξηάδεη κε ηα ππφινηπα κέιε
ηνπ εθφζνλ έρεη απαξηία.
Όζνλ αθνξά ηηο θνηλνπνηήζεηο ζηνλ δησθφκελν (άξζξ. 138), ε θιήζε
ζε απνινγία ηνπ δησθνκέλνπ επηδίδεηαη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή ή άιιν
δεκφζην φξγαλν ζηνλ ίδην ή ζηνλ ζπλνηθνχληα ηεο θαηνηθίαο πνπ έρεη
δειψζεη128. Δάλ δελ θαηαζηεί δπλαηή ε επίδνζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ην
έγγξαθν ηνηρνθνιιείηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ, ελψ ζε
πεξίπησζε άξλεζεο παξαιαβήο, ε άξλεζε βεβαηψλεηαη απφ ηνλ επηκειεηή129.
Ζ λνκνινγία έρεη δερηεί ππφ πξνυπνζέζεηο θαη ηελ ζπξνθφιιεζε ζηελ νηθία
ηνπ ππαιιήινπ (ηΔ 2721/2007, 1190/2012)130.
Σν πεηζαξρηθφ φξγαλν εθηηκά ειεπζέξσο ηηο απνδείμεηο131 (άξζξ. 139)
θαη κπνξεί λα ιάβεη ππφςε ηνπ θαη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ δελ πξνθχπηνπλ
απφ ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία αιιά απφ άιιε λφκηκε δηαδηθαζία (ηΔ
2677/2013), εθφζνλ έιαβε γλψζε ηνπο ν δησθφκελνο.πλαθή πεηζαξρηθά
παξαπηψκαηα, ηα νπνία δηαπηζηψλνληαη παξεκπηπηφλησο, δχλαληαη λα
ελζσκαησζνχλ ζηελ ίδηα δηαδηθαζία, εθφζνλ βέβαηα ν δησθφκελνο θιεζεί
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Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο…,ό.π., ςελ. 87 και Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο
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δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 326-329
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ζεαπνινγία γη’ απηά. Ζ θξίζε πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε απνδεδεηγκέλα
πξαγκαηηθά γεγνλφηα θαη λα είλαη εηδηθψο αηηηνινγεκέλε (βι. θαη ΝΚ
93/1994)132.
Ζπεηζαξρηθή απφθαζε133 δηαηππψλεηαη εγγξάθσο θαη κλεκνλεχνληαη ν
ηφπνο θαη ν ρξφλνο έθδνζήο ηεο, ην νλνκαηεπψλπκν, ε ηδηφηεηα θαη ν βαζκφο
ησλ κειψλ ηνπ κνλνκεινχο/ζπιινγηθνχ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ θαη ηνπ
θξηλφκελνπ, ε αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
παξαπηψκαηνο, ε ππνβνιή ή φρη απνινγίαο, ε αηηηνινγία ηεο απφθαζεο, ε
γλψκε ηεο κεηνςεθίαο θαη ε απαιιαγήή ε πνηλή ηνπ θξηλφκελνπ (άξζξ.
140)134.
ε πεξίπησζε πιεηνςεθίαο, φια ηα κέιε ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ
ςεθίδνπλ γηα ηελ επηβιεηέα πνηλή, δίρσο λα επηηξέπεηαη ιεπθή ςήθνο ή
απνρή. Ζ παξάιεηςε

ησλ ζηνηρείσλ πνπ

αλαθέξζεθαλ

εθηφο

ηνπ

νλνκαηεπψλπκνπ, δελ ζπλεπάγεηαη αθπξφηεηα ηεο απφθαζεο, εθφζνλ απηά
πξνθχπηνπλ απφ ην θάθειν ηεο ππφζεζεο. Δπηπιένλ ε αιιαγή λνκηθνχ
ραξαθηεξηζκνχ ησλ απνδηδφκελσλ παξαπησκάησλ απφ ην πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην δελ νδεγεί ζε αθχξσζε ηεο δηαδηθαζίαο (ηΔ 1736/2009)135. Ζ
πεηζαξρηθή απφθαζε ππνγξάθεηαη απφ ην φξγαλν πνπ ηελ εθδίδεη ή ηνλ
πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα, (ζηελ πεξίπησζε ζπιινγηθνχ νξγάλνπ) θαη
θνηλνπνηείηαη ζηνλ ππάιιειν θαη ηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ
έλζηαζε.Ζ πεηζαξρηθή απφθαζε δελ αλαθαιείηαη136.
Κιείλνληαο ηελ ππνελφηεηα γηα ηελ δηαδηθαζία ελψπηνλ ησλ
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη κία ζεκαληηθή
θαηλνηνκία πνπ επέθεξε ν Ν. 4057/2012 ήηαλ ε κε ζπκκεηνρή αηξεηψλ
ππαιιήισλ ζηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα, γηαηί ε θχζε ηεο πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο επηηάζζεη ηα κέιε ηνπο λα νξίδνληαη λνκνζεηηθά βάζεη ακηγψο
ππεξεζηαθψλ θξηηεξίσλ. Δηδάιισο, αλ κεηείραλ νη ελ ιφγσ ππάιιεινη κε
ζπλδηθαιηζηηθή ηδηφηεηα (πνπ έρνπλ εμ νξηζκνχ σο ζηφρν ηελ πξνάζπηζε ησλ
132

Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο…,ό.π., ςελ. 91 και Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο
δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 337
133
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1421
134
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο…,ό.π., ςελ. 92, βλ. και ΣτΕ 1064/2000, 3506/2007 ςτο Ν.
Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 341
135
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 342
136
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο…,ό.π., ςελ. 92-93
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ζπκθεξφλησλ ησλ εθινγέσλ ηνπο δεκνζίσλ ππαιιήισλ) δελ ζα κπνξνχζαλ εθ
ησλ πξαγκάησλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ακεξφιεπηα, κε ζπλέπεηα λα ππνλνκεχεηαη
ε δηαδηθαζία εμαξρήο137.
Ο Ν. 4325/2015 σζηφζν επέθεξε κία ζεκαληηθή νπηζζνδξφκεζε ζην
δήηεκα απηφ, θαζψο φξηζε (άξζξ. 5) φηη ηφζν ζηα πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηα
δεπηεξνβάζκηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα κπνξνχλ λα κεηέρνπλ ζπλδηθαιηζηέο.
Με ηνλ ηξφπν απηφ ειαρηζηνπνηνχληαη νη εγγπήζεηο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη
δηθαηνζχλεο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαζψο νη ζπλδηθαιηζηέο δελ είλαη
εχθνιν λα θξίλνπλ ακεξφιεπηα θαη λα ηηκσξήζνπλ αλζξψπνπο κε ηνπο
νπνίνπο δηαηεξνχλ εθινγηθή ζρέζε. Άιισζηε, ε απφθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ
ηΔ, ππ’ αξηζκφλ 4662/2012 έρεη θξίλεη φηη θακηά ζπληαγκαηηθή ή
ππεξλνκνζεηηθήο ηζρχνο δηάηαμε δελ επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή ζπλδηθαιηζηψλ
ζηα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα138.
Γεληθά, νη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο , πνπ επήιζαλ κε ην Ν 4325/2015,
θηλνχληαη ζε ζεηηθή θαηεχζπλζε, εθφζνλ απνθαζηζηνχλ θάπνηα ζεκαληηθά
δεηήκαηα, φπσο είλαη ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο (λέν αξζξ. 3 Ν
4325/2015)139, πνπ ζα έπξεπε λα δηαπλέεη θαη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία.
Πξέπεη , σζηφζν λα γίλνπλ δχν επηζεκάλζεηο : αηηία ηεο ππέξκεηξεο
απζηεξηνπνίεζεο νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ θαηά ηα
ηειεπηαία έηε (πρ. ππέξκεηξα επαρζή κέηξα κε ηνπο πξνεγνχκελνπο λφκνπο
γηα ζέζε ζε απηνδίθαηε αξγία θαη ζέζε ζε δπλεηηθή αξγία), ηα νπνία βέβαηα
επαλαπξνζδηνξίζηεθαλ κε ηνλ πξφζθαην λφκν140, ππήξμε ε πιεκκειήο
ιεηηνπξγία ησλ πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ζηελ πξάμε, ε νπφηα θαηέζηεζε
ειθπζηηθή ηελ «αμηνπνίεζε» ηεο πνηληθήοδηαδηθαζίαο σο ππνθαηάζηαην ηεο
πεηζαξρηθήο141, ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηελ εχξεζε ελδείμεσλ ελνρήο. Ζ ηαθηηθή
137

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. ΧΙΙΙ-XIV
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. ΧV
139
Ν.4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ, Καταπολζμθςθ τθσ Γραφειοκρατίασ και
Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Α’
47/11.05.2015
140
Καταργικθκαν οι Διατάξεισ : του αρκρ. 1 του Ν 4057/2012, των περιπτϊςεων 1-9 τθσ
υποπαραγράφου Η.3 του αρκρ.1 , του αρκρ.14 του Ν 4111/2013, τθσ παραγράφου 6 του
αρκρ.5 του Ν 4203/2013, των αρκρ. 14,15 του Ν 4210/2013, των παραγράφων 203 του
αρκρ.29 του Ν 4305/2014, των παραγράφων 1,3 του αρκρ.69 του Ν 4310/2014
141
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ. 225
138
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απηή , κε φια ηα κεηνλεθηήκαηα , πνπ ηε ζπλνδεχνπλ (πρ δπζιεηηνπξγίεο
πνηληθήο δηθαηνζχλεο), νδήγεζε ζηε δηφγθσζε ηνπ κέηξνπ ηεο απηνδίθαηεο
ζέζεο ζε αξγία, εηο βάξνο ηεο δπλεηηθήο ζέζεο ζε αξγία θαη άιισλ
πεηζαξρηθψλ κέηξσλ142. Δπνκέλσο, ε φπνηα αλακφξθσζε ηνπ λφκνπ πξνο ην
επηεηθέζηεξν, είλαη κελ εππξφζδεθηε, αιιά νθείιεη λα επηθεληξψλεηαη
πξσηίζησο ζηελ απνηειεζκαηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ
, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπο ιεηηνπξγία143.OΝ. 4325/205 ,
αξθέζηεθε ζε νξηζκέλεο παξεκβάζεηο , πνπ αθνξνχλ ηε ζχλζεζε ησλ
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, θαη κάιηζηα απηφ , κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ
πξνεγήζεθε, ζπληζηά νπηζζνδξφκεζε σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηηο
πξνζδνθίεο πνπ γελλήζεθαλ κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πεηζαξρηθνχ δίθαηνπ.
Γηαθνξεηηθά, εινρέπεη ν θίλδπλνο ηεο αηηκσξεζίαο ησλ ππαιιήισλ θαη ηεο
επίηαζεο θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο ζην δεκφζην ηνκέα.

2.6. Η παξαγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Δμάιεηςε ηνπ αμηνπνίλνπ
ε πξνεγνχκελε ελφηεηα εθηέζεθε κε ζαθήλεηα ηί αθξηβψο νξίδεη ν λφκνο σο
πεηζαξρηθφ παξάπησκα θαη ηί ππαιιειηθφ θαζήθνλ. Πξίλ ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ
Τπαιιειηθνχ

θψδηθα,

δελ

εηέζε

δήηεκα

παξαπηψκαηνο, παξά κφλν ζπνξαδηθά.

144

παξαγξαθήο

πεηζαξρηθνχ

Σνχην ζπλέβαηλε, δηφηη είρε

επηθξαηήζεη ε άπνςε, φηη εθφζνλ ν ζθνπφο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ είλαη ε
εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη πάληνηε πεηζαξρηθή επζχλε145. Ζ
ελ ιφγσ άπνςε, έξρεηαη ζε πιήξε αληίζεζε κε ηελ αξρή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ
πεξί παξαγξαθήο εγθιεκάησλ, δει κε ηελ πάξνδν ηνπ νξηδφκελνπ απφ ην λφκν
ρξφλνπ γηα πνηληθή αμίσζε ηεο Πνιηηείαο146. Με ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Τπ. Κ.
φκσο, πξνβιέπεηαη ξεηά ε παξαγξαθή ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ ζην
142

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ. 225
143
Ibid
144
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ΣΤ’ ζκδοςθ, Εκδ. Ακ. Σταμουλθσ, Ακινα, 2004,
ςελ.201
145
Μ. Σταςινοποφλου, Υπαλλθλικόσ Κϊδιξ ΝΠΔΔ, Ακινα, 1951 , ςελ.396 επ.
146
Υ.Μπισλφπνπινο, Πνηληθφ Γίθαην, Γεληθφ κέξνο, Τφκνο Ι, εθδ. Π.Ν. άθθνπια Γίθαην θαη
Οηθνλνκία, Αζήλα 2007,ζει.
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αξζξ. 112147. Ζ παξαγξαθή ζπληειείηαη κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ
ηα ηειεζζέληα παξαπηψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, θαηά ηα νξηδφκελα ζην αξζ. 112
Τπ Κ, ηα θνηλά πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, παξαγξάθνληαη κεηά απφ πέληε (5)
έηε. Αληίζεηα, ηα πην βαξέα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, φπσο πρ. πξάμεηο κε ηηο
νπνίεο εθδεισλεηαη άξλεζε αλαγλψξηζεο ηνπ πληάγκαηνο ή έιιεηςε
αθνζίσζεο ζηελ Παηξίδα θαη ηε Γεκνθξαηία, παξάβαζε θαζήθνληνο απφ ηνλ
Πνηληθφ Κψδηθα ή άιινπο εηδηθνχο Πνηληθνχο Νφκνπο, θηι. παξαγξάθνληαη
κεηά απφ επηά (7) έηε.Καη εμαίξεζε, γηα ην παξάπησκα ηεο απφθηεζεο
νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηνλ ππάιιειν ή απφ ηξίην πξφζσπν, ε παξαγξαθή
μεθηλάεη απφ ηελ εκέξα πνπ έιαβε γλψζε ηεο πξάμεο ν αξκφδηνο πεηζαξρηθψο
πξντζηάκελνο148. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη αλ έλα πεηζαξρηθφ
παξάπησκα ζπληζηά παξάιιεια θαη πνηληθψο θνιάζηκε πξάμε, ηφηε ,ζηελ
πεξίπησζε πνπ, σο πνηληθφ αδίθεκα ππφθεηηαη ζε καθξχηεξε παξαγξαθή απφ
φηη σο πεηζαξρηθφ, ην ηειεπηαίν δελ παξαγξάθεηαη αιιά ππφθεηηαη ζηελ
καθξχηεξε παξαγξαθή ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο , αλεμάξηεηα απφ ην αξζ.112
Τπ Κ. ε θάζε πεξίπησζε δελ παξαγξάθεηαη πξηλ ηελ παξαγξαθή ηνπ πνηληθνχ
αδηθήκαηνο.Σνχην ζεκαίλεη φηη γηα απηά ηα πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα, πξάμεηο
ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή ηνπ πεηζαξρηθνχ
παξαπηψκαηνο. 149
Δπηπιένλ, ε θιήζε ζε απνινγία ή ε παξαπνκπή ζην πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην δηαθφπηνπλ ηελ παξαγξαθή.  απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ν ζπλνιηθφο
ρξφλνο παξαγξαθήο έσο ηελ έθδνζε πξσηνβάζκηαο πεηζαξρηθήο απφθαζεο δελ
κπνξεί λα ππεξβεί ηα επηά (7) έηε θαη πξνθεηκέλνπ θαη ηα βαξέα παξαπηψκαηα
πνπ αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ ηα δέθα (10) έηε.
Έλαο αθφκε ιφγνο πνπ δηαθφπηεη ηελ παξαγξαθή , είλαη ε ηέιεζε λένπ
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο απφ ηνλ ππαίηην , ην νπνίν απνζθνπεί ζηελ
απφθξπςε ή ηελ παξεκπφδηζε ηεο πεηζαξρηθήο δίσμεο ηνπ πξψηνπ
παξαπηψκαηνο.150 ε απηή ηελ πεξίπησζε , ν λνκνζέηεο έρεη πξνβιέςεη ην
147

Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων ΝΠΔΔ, ο.π., ςελ.60
148
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων ΝΠΔΔ, ο.π., ςελ.61
149
Ιbid
150
Ιbid
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πξψην πεηζαξρηθφ παξάπησκα λα παξαγξάθεηαη κε ηελ παξαγξαθή ηνπ
δεχηεξνπ, αθνχ ε ηέιεζε απηνχ είλαη κεηαγελέζηεξε. Σνχην γίλεηαη,
πξνθεηκέλνπ λα κελ σθειεζεί ν ππάιιεινο , ν νπνίνο ηέιεζε ην δεχηεξν
αδίθεκα κε δφιν.
Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη δελ παξαγξάθεηαη ην
πεηζαξρηθφ παξάπησκα , γηα ην νπνίν εθδφζεθε πεηζαξρηθή απφθαζε πνπ
επηβάιιεη πεηζαξρηθή πνηλή ζε πξψην βαζκφ.

2.7.Τα κέζα πξνζηαζίαοησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ησλ πεηζαξρηθψλ
απνθάζεσλ
Οη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο ζεσξνχληαη πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, θαηά
ηνχην κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ κε έλδηθα βνεζήκαηα θαη κέζα. Έηζη ινηπφλ,
φπσο πξνθχπηεη απφ ην δηνηθεηηθφ δίθαην, έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο κπνξεί λα
θηλεζεί ελαληίνλ ηεο Γηνίθεζεο κε αίηεζε αθχξσζεο, αίηεζε αλαίξεζεο,
ππαιιειηθή πξνζθπγή, πξνζθπγή (νπζίαο), αγσγή, έθεζε,αίηεζε αλαζηνιήο
εθηέιεζεο, έλζηαζε θαη αίηεζε γηα επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο151.
Παξαθάησ ζα αζρνιεζνχκε θπξίσο κε ηελ έλζηαζε θαη ηελ πξνζθπγή
(ηαθηηθά έλδηθα κέζα), πνπ ξπζκίδνληαη εθηεηακέλα ζην πεηζαξρηθφ δίθαην,
θαζψο θαη κε ηελ επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, πνπ ζεσξείηαη
έθηαθην έλδηθν κέζν, δηφηη ζε αληίζεζε κε ηα ππφινηπα αλαηξεί ακεηάθιεηε
απφθαζε152.
Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηελ έλζηαζε θαη ηελ πξνζθπγή, αμίδεη λα γίλεη
κλεία θάπνησλ άιισλζεκαληηθψλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ. Οη δεκφζηνη
ππάιιεινη δχλαληαη λα πξνζβάινπλ κε αίηεζε αθχξσζεο πεηζαξρηθέο
151

Ρ. Δαγτόγλου, Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα-Θεςςαλονίκθ, 2011,
ςελ. 361 και Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, τόμοσ ΙΙ, εκδ. Σάκκουλα,
Ακινα-Κομοτθνι, 2001b, ςελ. 471-537
152
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1428
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απνθάζεηο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνβιέπεηαη ππαιιειηθή πξνζθπγή153.
Ζ αίηεζε αθχξσζεο αζθείηαη ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ, εθηφο απφ ηηο
εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηελ άζθεζε ζην ηΔ (άξζξ. 1 παξ. 2, Ν.
702/1977), κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη ε επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο απφ
ζπκβνχιην ζην νπνίν πξνεδξεχεη ή κεηέρεη αλψηαηνο δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο154.
Πνιινί ιφγνη κπνξνχλ λα ζεκειηψζνπλ κία αίηεζε αθχξσζεο, αιιά ε
λνκηκφηεηα ηεο αηηηνινγίαο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πεηζαξρηθέο απνθάζεηο
(εηδηθή θαη ιεπηνκεξήο αηηηνινγία, φπσο πξναλαθέξακε) είλαη ίζσο ν πην
ζπρλφο θαη ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηε ρξήζε ηνπ ελδίθνπ απηνχ βνεζήκαηνο155.
Δθηφο ηεο αίηεζεο αθχξσζεο, ε λνκνζεζία δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ
δεκφζην ππάιιειν λα εγείξεη ρξεκαηηθέο αμηψζεηο156, εάλ θξίλεη φηη
δεκηψζεθε απφ παξάλνκεο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο Γηνίθεζεο. Έηζη ινηπφλ,
θαη ηελ πεξίπησζε ησλ πξνζβαιιφκελσλ πεηζαξρηθψλ απνθάζεσλ, ν
ππάιιεινο κπνξεί λα αζθήζεη αγσγή ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ πξσηνδηθείνπ, ε
νπνία κάιηζηα είλαη αλεμάξηεηε ζε ζρέζε κε ηελ πξνζθπγή πνπ ζα δνχκε πην
θάησ (αλ θαη ρσξεί ζψξεπζε ζην ίδην δηθφγξαθν, 122 παξ. 2 θαη 124 παξ. 1
ΚΠνιΓ)157. ηελ πεξίπησζε πνπ ν δ.π. αζθεί θαζήθνληα δεκνζίνπ ππνιφγνπ
(δειαδή δηαρεηξίδεηαη πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ), δχλαηαη λα ζηξαθεί κε έθεζε
ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηά πξάμεσλ θαηαινγηζκνχ γηα δεκηνπξγία
ειιεηκκάησλ158.
Πεξλψληαο ηψξα ζηελ έλζηαζε, νξίδεηαη φηη νη απνθάζεηο ησλ
πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ (κε ηηο φπνηεο εμαηξέζεηο ζηνλ λφκν) ππφθεηληαη ζε
έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ αξκφδηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ. Οη απνθάζεηο ησλ
πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ θξίλνπλ ζε πξψην βαζκφ ππφθεηληαη ζε έλζηαζε
ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηνλ ππάιιειν
πνπ ηηκσξήζεθε ή απφ ηε Γηνίθεζε. Έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ πεηζαξρηθνχ
153

Ρ. Δαγτόγλου, Διοικθτικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 121
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 126-127
155
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, τόμοσ ΙΙ, εκδ. Σάκκουλα, ΑκιναΚομοτθνι, 2017, ςελ. 516-518
156
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 131-132
157
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, τόμοσ ΙΙ, ό.π.,, ςελ. 606
158
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 132 και Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, τόμοσ ΙΙ, ό.π., ςελ. 583-585
154
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ζπκβνπιίνπ ή ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ δηθαηνχληαη λα
αζθήζνπλ ν ππάιιεινο πνπ ηηκσξήζεθε θαη ππέξ ηεο δηνίθεζεο ή ππέξ ηνπ
ππαιιήινπ θάζε πεηζαξρηθψο πξντζηάκελνο, νη πξφεδξνη ησλ ζπιινγηθψλ
νξγάλσλ ηνπ άξζξνπ 119, ν Τπνπξγφο, θαζψο θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο
Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη αζθήζεη πεηζαξρηθή
δίσμε θαηά ππαιιήινπ159.
Ζ έλζηαζε – πνπ απνηειεί ελδηθνθαλή δηνηθεηηθή πξνζθπγή, δηφηη
γίλεηαη έιεγρνονπζίαο θαη λνκηκφηεηαο – αζθείηαη κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ή ηελ πιήξε γλψζε απηήο απφ ηνλ
ππάιιειν ή απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζηα φξγαλα πνπ δηθαηνχληαη λα αζθήζνπλ
έλζηαζε. Ζ πξνζεζκία απηή παξαηείλεηαη θαηά είθνζη εκέξεο γηα εθείλνπο πνπ
δηακέλνπλ ζην εμσηεξηθφ (βι. ππνπαξ. Σ.8 ηνπ Ν. 4152/2013)160. ηα
πξφζηηκα απνδνρψλ 1-4κελψλ, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο εθ
κέξνπο ηνπ ππαιιήινπ αξρίδεη απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ161 αληηγξάθσλ
ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο (ηΔ 2318/2007) θαη ηεο έλζηαζεο ππέξ ηεο
δηνίθεζεο ή απφ ηελ πιήξε γλψζε απηψλ.
Σα πεηζαξρηθά ζπκβνχιηα θαη ην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην, φηαλ θξίλνπλ κεηά απφ έλζηαζε ηνπ ππαιιήινπ ή ππέξ ηνπ, δελ
κπνξνχλ λα ρεηξνηεξεχνπλ ηε ζέζε ηνπ. Όηαλ θξίλνπλ έλζηαζε ππέξ ηεο
δηνίθεζεο, δελ κπνξνχλ λα επηβάινπλ ειαθξφηεξε πνηλή απφ απηήλ πνπ
επηβιήζεθε. Όηαλ αζθνχληαη ελζηάζεηο ηφζν απφ ηνλ ππάιιειν φζν θαη ππέξ
ηεο δηνίθεζεο, ην νηθείν ζπκβνχιην ηηο θξίλεη απφ θνηλνχ θαη δελ δεζκεχεηαη
σο πξνο ηελ πνηλή πνπ ζα επηβάιεη (άξζξ. 141, παξ. 5)162.
Ζ πξνζεζκία163 γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο
αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο. Σν πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην κπνξεί λα απνθαζίδεη ηελ άκεζε εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο

159

Για τον ΓΕΔΔ, βλ. και ΣτΕ 3273/2014,Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων
υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 351 και Ν. Μαμουηζλοσ,Εξελίξεισ και ςτακερά ςθμεία αναφοράσ ςτο
Πεικαρχικό Δίκαιο…, ό.π., ςελ. 36-37
160
Ν. Μαμουηζλοσ, Εξελίξεισ και ςτακερά ςθμεία αναφοράσ ςτο Πεικαρχικό Δίκαιο…, ό.π.,
ςελ. 36-37
161
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 352. Θ διοίκθςθ οφείλει
να ενθμερϊνει τον υπάλλθλο για τθ δυνατότθτα ζνςταςθσ, ΣτΕ 2318/2007 (ςκζψεισ 5-6)
162
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 344
163
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 345
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απφθαζεο αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο εθηφο εάλ κε απηή έρεη
επηβιεζεί ε πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηνπ ππνβηβαζκνχ.
Δηδηθέο δηαηάμεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ ππαιιήισλ
θαηά ην ρξφλν ηεο αλαζηνιήο δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ (άξζξ. 141, παξ. 6).
Ζ έλζηαζε θαηά ησλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλσλ
θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην. Ζ έλζηαζε θαηά απνθάζεσλ
ηνπ πεηζαξρηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ έθξηλε ζε πξψην βαζκφ θαηαηίζεηαη ζε απηφ,
ην νπνίν ηε δηαβηβάδεη ακειιεηί ζην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην κε
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο πεηζαξρηθήο ππφζεζεο. Σν Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ
πκβνχιην απνθαζίδεη γηα ηελ έλζηαζε εληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκέξα
πεξηέιεπζεο ζε απηφ ηνπ πιήξνπο θαθέινπ ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο(άξζξ.
141, παξ. 7).Οη απνθάζεηο ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ πνπ επηβάιινπλ ηηο
πεηζαξρηθέο πνηλέο ηνπ ππνβηβαζκνχ θαη ηεο νξηζηηθήο παχζεο δελ ππφθεηληαη
ζε έλζηαζε ελψπηνλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ αιιά ζε
πξνζθπγή ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο (άξζξ. 141, παξ. 8)164.
Όζνλ αθνξά ζην δηθαίσκα πξνζθπγήο (άξζξν 142), πξνβιέπεηαη φηη νη
κφληκνη ππάιιεινη δηθαηνχληαη λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπηθξαηείαο θαηά ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γεπηεξνβάζκηνπ Πεηζαξρηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηβάιινπλ πνηλέο ππνβηβαζκνχ ή νξηζηηθήο παχζεο θαη
ελψπηνλ ηνπ δηνηθεηηθνχ εθεηείνπ γηα θάζε πνηλή πιελ ηεο έγγξαθεο
επίπιεμεο θαη ηνπ πξνζηίκνπ ησλ απνδνρψλ έσο ελφο κελφο165. Καηάησλ
απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ ζπκβνπιίσλ, κπνξνχλ λα πξνζθχγνπλ ζην
ΓΔθγηα πνηλή πξνζηίκνπ απνδνρψλ 1-4 κελψλ θαηά ησλ νπνίσλ δελ κπνξνχλ
λα αζθήζνπλ έλζηαζε (άξζξ. 142, παξ. 2 θαη ηΔ 5304/2012, 4849/2013166).
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο αλσηέξσ πξνζθπγήο αξρίδεη απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο. Ζ πξνζεζκία θαη ε άζθεζε
ηεο πξνζθπγήο ελψπηνλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ή ηνπ αξκφδηνπ
Γηνηθεηηθνχ

Δθεηείνπ

δηέπνληαη

απφ

ηηο

θείκελεο

δηαηάμεηοθαη

δελ

αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο, κε εμαίξεζε ηηο
164

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 346
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 128
166
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 359
165
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πεηζαξρηθέο απνθάζεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο ή ηνπ
ππνβηβαζκνχ (άξζξ. 142, παξ. 4 θαη 5)167.
Σν αξκφδην δηνηθεηηθφ εθεηείν κπνξεί, χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
πξνζθεχγνληνο, κε απφθαζή ηνπ λα αλαζηείιεη ηελ εθηέιεζε ηεο πεηζαξρηθήο
απφθαζεο, εθφζνλ πηζαλνινγείηαη αλεπαλφξζσηε βιάβε ηνπ πξνζθεχγνληνο ή
επδνθίκεζε ηεο πξνζθπγήο, εθηφο εάλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
απνθιείνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο αλαζηνιήο168. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εθδίθαζε
ηεο πξνζθπγήο γίλεηαη εληφο νθηψ κελψλ απφ ηε ρνξήγεζή ηεο, εηδάιισο
αλαζηνιή παχεη λα ηζρχεη (άξζξ. 142, παξ. 5) θαη ζε θάζε πεξίπησζε απφ ην
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ή απφ ην αξκφδην δηνηθεηηθφ εθεηείν κέζα ζε νθηψ
κήλεο απφ ηελ πεξηέιεπζή ηεο ζην νηθείν δηθαζηήξην (άξζξ. 142, παξ. 6). Σν
πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ή ην δηνηθεηηθφ εθεηείν, φηαλ θξίλνπλ χζηεξα απφ
πξνζθπγή ηνπ ππαιιήινπ, δελ κπνξνχλ λα ρεηξνηεξεχνπλ ηε ζέζε ηνπ (άξζξ.
142, παξ. 7)169.
χκθσλα κε ην άξζξν 143 ηνπ Ν. 4057/2012, πξνβιέπεηαη ε
δπλαηφηεηα επαλάιεςεο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα
δεηεζεί απφ ηνλ ππάιιειν, φηαλ έρεη εθδνζεί αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε170
εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο.
Ζεπαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαοζπληζηά έθηαθην δηνηθεηηθφ κέζν
θαη έρεη σο ζηφρν ηελ απνθαηάζηαζε ηεο νπζηαζηηθήο λνκηκφηεηαο, δειαδή
ηεο ελαξκφληζεο ηεο πεηζαξρηθήο απφθαζεο κε ηελ πνηληθή. Σν δηθαίσκα γηα
επαλάιεςε παξαγξάθεηαη εληφο ελφο έηνπο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο
(ακεηάθιεηεο πιένλ) πνηληθήο απφθαζεο171.
Ζ αίηεζε γηα ηελ επαλάιεςε απεπζχλεηαη ζην αξκφδην πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην ή ζην Γεπηεξνβάζκην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην (παξ. 2). Καηά ηελ
επαλάιεςε, δχλαηαη

λα επηβιεζεί

167

ειαθξφηεξε

πεηζαξρηθή

πνηλή

ή

Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 129 και Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 353
168
Ε. Σπθλιωτόπουλοσ, Χ. Χρυςανκάκθσ, Βαςικοί κεςμοί Δθμοςιοχπαλλθλικοφ Δικαίου, ό.π.,
ςελ. 130
169
Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 354
170
Για τθν περίπτωςθ μθ ταφτιςθσ περιςτατικϊν αμετάκλθτθσ ποινικισ ακωωτικισ
απόφαςθσ με τθν πεικαρχικι διαδικαςία, βλ. ΣτΕ 2745/2002, 2251/2003, 2591/2013,
3330/2013, 1105/2014, 1731/2014 και ΝΣΚ 419/2009
171
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1519

43

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

απαιιαγήηνπ ππαιιήινπ (ζε πεξίπησζε χπαξμεο αζσσηηθήο πνηληθήο
απφθαζεο) ή βαξχηεξε (ζε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο πνηληθήο απφθαζεο).
Αλ ν ππάιιεινο είρε ηηκσξεζεί κε νξηζηηθή ή πξνζσξηλή παχζε ή ππνβηβαζκφ
δχλαηαη λα απνθαζηζηεί ε βαζκνινγηθή ή κηζζνινγηθή ηνπ απνθαηάζηαζε. Αλ
δελ ππάξρεη θελή ζέζε, ν ππάιιεινο παξακέλεη ππεξάξηζκνο θαη
θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε πνπ θελψλεηαη (παξ 3)172.

2.8. Η ιήμε ηεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ
Ζ ηδηαίηεξε ζρέζε εμνπζίαζεο , πνπ έρεη ν ππάιιεινο πξνο ην Κξάηνο
δηθαηνινγεί θαη ηελ αλαγλψξηζε ηδηαίηεξεο πεηζαξρηθήο επζχλεο ηνπ173. Σνχην
ζεκαίλεη, φηη γηα ηελ χπαξμε πεηζαξρηθήο επζχλεο θαη πεηζαξρηθνχ
παξαπηψκαηνο , απαηηείηαη ε χπαξμε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ππαιιήινπ 174. ην
αξζξ.113 Τπ Κ175 αλαθέξεηαη ξεηά , φηη ππάιιεινο , ν νπνίνο απψιεζε κε
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ δεκνζηνυπαιιειηθή ηνπ ηδηφηεηα, δελ δηψθεηαη
πεηζαξρηθψο. Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε απφθαζε ηνπ ηΔ 4545/1997176,
φπνπ αλαθέξεη «Η πεηζαξρηθή δίσμε πξνυπνζέηεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ δησθφκελνπ
σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη δελ είλαη επηηξεπηή θαηά λφκν ε έγεξζε πεηζαξρηθήο
αγσγήο θαηά ηηλφο μεηά ηελ απνβνιή απφ απηφλ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ». Ωζηφζν, εάλ έρεη ήδε μεθηλήζεη ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία θαη ε
απψιεηα ηεο ηδηφηεηαο επέξρεηαη κεηά, ηφηε, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία
ζπλερίδεηαη θαλνληθά θαη κάιηζηα, αλ ε επηβιεζείζα πνηλή πνπ επηβάιιεηαη
είλαη αλψηεξε ηνπ απινχ πξνζηίκνπ, ην ζπκβνχιην κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηελ
πνηλή ζε δηνηθεηηθή θχξσζε, δειαδή απφ 30 έσο 30.000 επξψ, θαηά ηα

172

Ν. Ρανταηισ, Πεικαρχικό δίκαιο δθμοςίων υπαλλιλων, ό.π., ςελ. 365
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 964
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ςελ.213
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Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό δίκαιο Δθμοςίων- Πολιτικϊν Υπαλλιλων & Υπαλλιλων ΝΠΔΔ,
εκδ. Αρνατοφθτθ, Ακινα, 2016, ςελ.62
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νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ αξζξ.109 Τπ. Κ177. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη
έρεη πξνβιεθζεί ε ζπλέρηζε ηεο δίθεο αθφκε θαη κεηά ηε ιχζε ηεο
δεκνζηνυπαιιειηθήο ζρέζεο, ε νπνία ήδε άξρηζε θαη απηφ , ψζηε ν ππάιιεινο
λα κελ είλαη δπλαηφλ λα παξαηηεζεί ηεο ηδηφηεηφο ηνπ γηα λα απνθχγεη κία δίθε
, ε νπνία ήδε έρεη αξρίζεη. Κξίζηκν ζηνηρείν, ινηπφλ, απνηειεί ν ρξφλνο ηεο
ιχζεσο ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο.
Μνλαδηθή πεξίπησζε κε ζπλέρηζεο ηεο δίθεο κεηά ηε ιχζε ηεο ππαιιειηθήο
ζρέζεο, είλαη ε πεξίπησζε θαζήλ ε ζρέζε ιπζεί κε ην ζάλαην ηνπ πεηζαξρηθψο
δησθνκελνπ (αξζξ.113178 παξ. 1 Τπ. Κ.). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε
απφθαζε ηνπ ηΔ 1534/1995179, κεηά ην ζάλαην ηνπ πξνζθεχγνληνο δελ είλαη
δπλαηή ε ζπλέρηζε ηεο δίθεο, ε δε απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ παξακέλεη
αλεθηέιεζηε.180
πλεπψο, ε πεηζαξρηθή επζχλε θαη νη ζπλέπεηεο ηεο κε πξνζήθνπζαο
ζηάζεο ηνπ ππαιιήινπ , αθνινπζεί ην δεκφζην ππάιιειν , αθφκε θαη κεηά ηε
ιχζε ηεο ππαιιειηθήο ζρέζεο, ππφ ηηο πξνππνζέζεηο πνπ εθηέζεθαλ αλσηέξσ.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2ν: Η πνηληθή επζύλε ηωλ δεκνζίωλ ππαιιήιωλ
Τπνθεθάιαην 1ν: Θεωξεηηθά δεηήκαηα πεξί ηεο πνηληθήο επζύλεο ηωλ
δεκνζίωλ ππαιιήιωλ
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Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1058
180
ΣτΕ1534/1995 , όπου «μετά το κάνατο του προςφεφγοντοε δεν είναι δυνατι θ ςυνζχιςθ
τθσ κατ’ αυτοφ πεικαρχικισ δίκθσ, θ δε απόφαςθ του πεικαρχικοφ Συμβουλίου κατά τθσ
οποίασ ζχει αςκθκεί προςφυγι ενϊπιον του ΣτΕ ςτερείται εφεξισ εκτελεςτότθτασ και
αποδυναμϊνεται εξυπαρχισ ςυνεπεία του κανάτου του διωκόμενου,μθκαταλειπομζνων εισ
βάροσ των κλθρονόμων του , οποιαδιποτε φφςεωσ εννομων ςυνεπειϊν, δεδομζνου , ότι ο
κανϊν κεωρείται διατελζςασ κατά το μζχρι του κανάτου του χρονικό διάςτθμα ςτθν
υπθρεςιακι κατάςταςθ που κα διατελοφςε αν δεν είχε εκδοκεί θ ενϊπιόν του πεικαρχικι
απόαςθ και αιρεταιεξυπαχισ και αυτοδικαίωσ κάκε δυςμενισ ςυνζπεια που επικε κατά το
νόμο εξαιτίασ τα δυςμενοφσ απόφαςθσ»
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3.1.1.Η πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ ζηνλ θνιαζκφ ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ
Σν πνηληθφ δίθαην, σο λνκηθφ εξγαιείν θνηλσληθνχ ειέγρνπ,
πξνηάζζεηαη πάληνηε ζηε ινγηθή ηεο έζραηεο ιχζεο181. Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ
ην πνηληθφ δίθαην δελ πξνβάιιεηαη εμαξρήο σο ηξφπνο άζθεζεο ειέγρνπ
έγθεηηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο. Ζ ζηάζκηζε φισλ ησλ
δηαζέζηκσλ κέηξσλ επηβνιήο θπξψζεσλ θαη ε ρξήζε εθάζηνπ αλαινγηθά κε ηε
δηαπηζησζείζα βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο (πιεξψληαο ηα θξηηήξηα ηεο
αλαγθαηφηεηαο, ηεο πξνζθνξφηεηαο θαη ηεο ππφ ζηελή έλλνηα αλαινγηθφηεηαο
κέηξνπ-ζθνπνχ), απαηηεί θαη ν πνηληθφο θνιαζκφο λα επηιέγεηαη κφλν φηαλ νη
ππφινηπεο ελαιιαθηηθέο ζην ζεζκηθφ καο νπινζηάζην δελ αξθνχλ γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ αδηθήκαηνο182.
Όπσο πξναλαθέξακε, ε ζηέξεζε πφξσλ απφ ην δεκφζην θαη ε
παξεκπφδηζε λα δηαηεζνχλ πξνο φθεινο ηνπ ζπλφινπ ησλ πνιηηψλ, ζπληζηά
ηελ δηθαηνπνιηηηθή αθεηεξία απφ ηελ νπνία εθθηλεί ν ηδηαίηεξνο, επαπμεκέλνο
έιεγρνο ησλ ππεξεηνχλησλ ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο.Παξάιιεια, θάηη ηέηνην
κνηάδεη λα δηθαηνινγεί ηελ επηινγή ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ φρη σο έζραηε ιχζε,
αιιά

σο

έλα

εθ

ησλ

θεληξηθψλ

εξγαιείσλ

αληηκεηψπηζεο

ηεο

εγθιεκαηηθφηεηαο ζηνλ δεκφζην ηνκέα. Μία επηινγή πνπ έρεη δερηεί αξθεηή
ακθηζβήηεζε, θαζψο κνηάδεη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθά απζηεξή θαη
θαηλνκεληθά κφλν απνηειεζκαηηθή (δίρσο φκσο νπζηαζηηθφ αληίθηππν)183.

3.1.2.Ο εγγπεηηθφο ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ σο πξνο ηελ δεκφζηα
181
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πεξηνπζία
ε θάζε πεξίπησζε, ε αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο
πεξλάεη κέζα απφ ηελ θαζηέξσζε ηεο ηδηαίηεξεο επζχλεο φζσλ είλαη εθ ηνπ
λφκνπ νξηζκέλνη λα ηελ δηαρεηξίδνληαη θαη λα ηελ δηαθπιάζζνπλ. Σνχηε ε
εμαηξεηηθά θαίξηα απνζηνιή ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ππνδειψλεη πσο ζε
πεξίπησζε πξνζβνιήο ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο απφ εθείλνπο, εθηφο ηεο
πεξηνπζηαθήο δεκίαο αθπξψλνπλ ηνλ ίδην ηνλ ξφιν ηνπ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ.
Καηαρξψληαη κε άιια ιφγηα ηεο εκπηζηνζχλεο πνπ επηθπιάζζεη ε ππεξεζία ζε
εθείλνπο θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη βξίζθνληαη εθ ηεο ζέζεσο ηνπο εγγχηεξα απφ
θάζε άιιν πνιίηε ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ Γεκνζίνπ184.
Έηζη ινηπφλ ε απαμία πνπ θέξεη ε πξνζβνιή ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο
επηβαξχλεηαη κε έλα επηπιένλ θνξηίν, ηελ δηαηάξαμε δειαδή ηεο εχξπζκεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ αγαζνχ ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο. Σφζν ε δηαρεηξηζηηθή ζρέζε
κε δεκφζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (πνπ έρεη ι.ρ. έλαο δηνηθεηήο αζθαιηζηηθνχ
νξγαληζκνχ) φζν θαη ε πην ραιαξή επαθή κε ηα ζηνηρεία απηά (ι.ρ. ην θαζήθνλ
θχιαμεο ελφο ηακία ΓΤΟ ρξεκαηηθψλ πνζψλ) πξνζδίδνπλ έλαλ εγγπεηηθφ
ραξαθηήξα185 ζηε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ, θάηη κνπ σζεί λα θαηαλνήζνπκε
θαιχηεξα ηελ αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο απμεκέλεο απαμίαο.
Δμάιινπ , ε δεκηνπξγία ηεο δεκφζηαο πεξηνπζία ηειείηαη ελ πνιινίο
απφ ηνλ θαηαλαγθαζκφ ησλ πνιηηψλ λα εηζθέξνπλ ζην θξάηνο ηκήκα ηεο
ηδησηηθήο ηνπο πεξηνπζίαο (κέζσ θφξσλ θαη άιισλ ηξφπσλ). Κξίλεηαη
ζπλεπψο επηηαθηηθφ απφ πιεπξάο θξαηηθήο εμνπζίαο λα δψζεη ην κήλπκα ζε
φζνπο πνιίηεο ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο φηη ε
πεξηνπζία ηνπο ηπγράλεη νξζήο κεηαρείξηζεο θαη φηη ζε πεξίπησζε ππαίηηαο
δεκίαο ζα απνδνζνχλ επζχλεο ζηνπο ελφρνπο θαη ε βιάβε ζα απνθαηαζηαζεί.
Απηφ ην αίζζεκα δηθαίνπ πνπ πξνζπαζεί λα εκπλεχζεη ε πνιηηεία ζρεηηθά κε
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ηνπο πφξνπο πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πνιίηεο ζπληζηά θαηά θάπνην ηξφπν ην
θίλεηξν πνπ ζέιεη λα ηνπο δψζεη ψζηε λα ζπλερίζνπλ λα εηζθέξνπλ186.

3.1.3. Η επηζηξάηεπζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπγηα ηε δηαθζνξά ζην Γεκφζην
Ζ δηαθζνξά ζηνλ δεκφζην ηνκέα βέβαηα πεξηιακβάλεη έλα εχξνο
ζπκπεξηθνξψλ (κε θνηλφ ζηνηρείν, φπσο είδακε, ηελ θαηάρξεζε ηεο
ππεξεζηαθήο εγγχηεηαο ζηε δεκφζηα πεξηνπζία θαη ηνλ ηδησθειή πξνζπνξηζκφ
ηεο), ζηνηρεηνζεηψληαο θαηά ηνχην έλα πνιπζχλζεην θαηλφκελν πνπ είλαη
δχζθνιν λα αληηκεησπηζηεί κε κνλήξεηο πνιηηηθέο. Σνχην ζεκαίλεη φηη ε
επηζηξάηεπζε ηεο πνηληθήο θαηαζηνιήο – φζν ξηδηθή θη αλ ζεσξείηαη σο ηξφπνο
αληηκεηψπηζεο – δελ αξθεί ή δελ ηαηξηάδεη πάληνηε. Ζ δεκφζηα δηνίθεζε
δηαζέηεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά – πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ απφ ηελ
θνηλσλία ή άιινπο ζεζκνχο – θαη απαηηεί πξνζήισζε ζε απηά πξνθεηκέλνπ λα
επηιπζνχλ νη παζνγέλεηέο ηεο187.
Ο

ζεζκφο

πνιππινθφηεηα
ςεθηνπνίεζεοθαη

ηεο
ησλ

κνληκφηεηαο
δηνηθεηηθψλ

ειεθηξνληθήο

ησλ

δεκνζίσλ

δηαδηθαζηψλ,

δηαθπβέξλεζεο,

ππαιιήισλ,

ε
ε

ε

αλαγθαηφηεηα

αμηνιφγεζε

ηνπ

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ε επξχηεξε εκπέδσζε ηεο αμηνθξαηίαο, απνηεινχλ
κεξηθά κφλν – ίζσο ηα πην θχξηα – απφ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
κεραληζκνχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ ζέηνπλ ηηο βάζεηο ηεο ζπδήηεζεο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ
πνιηηψλ ζην «πξφζσπφ» ηεο188. Γίρσο λα ιακβάλνληαη ππφςε απηά ηα
ραξαθηεξηζηηθά,

θάζε

πξνζπάζεηα

εχξεζεο

ηνπ

βέιηηζηνπ

δπλαηνχ

πεηζαξρηθνχ ζπζηήκαηνο θαη εθηίκεζεο αλ δηθαηνινγείηαη ε πνηληθή
παξέκβαζε ζηελ εθάζηνηε πεξίπησζε, κνηάδεη εμαξρήο θαηαδηθαζκέλε λα
απνηχρεη.
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Ζ αιφγηζηε ρξήζε ινηπφλ ηεο πνηληθήο θαηαζηνιήο δελ είλαη πάληνηε
ιπζηηειήο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ παζνγελεηψλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.
Δπί παξαδείγκαηη, έρεη δηαπηζησζεί εκπεηξηθά189 φηη ε πνηληθή αληηκεηψπηζε
γηα θάπνηεο (ήζζνλεο) πεξηπηψζεηο δσξνδνθίαο κε ηελ απεηιή θνιαζκνχ ζε
βαζκφ θαθνπξγήκαηνο δελ ζηάζεθε ηθαλή λα απνηξέςεη ηελ ηέιεζε ηνπ
αδηθήκαηνο, ζε αληίζεζε κε ηελ απεηιή (δηνηθεηηθνχ/ πεηζαξρηθνχ ραξαθηήξα)
ηεο νξηζηηθήο απνκάθξπλζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζίαείηε ζε
αληίζεζε κε έλα πξνιεπηηθφ δηνηθεηηθφ κέηξν φπσο εθείλν ηεο πεξηνδηθήο
ελαιιαγήο ππαιιήισλ ζε θαίξηεο ζέζεηο ή εθείλν ηεο ειεθηξνληθήο επνπηείαο
ηεο δηνηθεηηθήο δξάζεο (πρ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε).
Σα αλσηέξσ απνδεηθλχνπλ φηη ε επίκνλε παξνπζία ηεο δηαθζνξάο
ζηνπο κεραληζκνχο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο δελ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε ή
ζηελ ειαζηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνηληθήο θαηαζηνιήο190. Αληηζέησο, θαίλεηαη
πσο ε πξνζθφιιεζε ζηνλ πνηληθφ θνιαζκφ ηεξείηαη γηαηί δελ πθίζηαηαη ε
πξνζπκία αλάιεςεο πξσηνβνπιηψλ (αληίζηνηρσλ κε απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ
ελδεηθηηθά ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) ζε θάζε πηπρή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
ψζηε πξνιεθζνχλ παζνγέλεηεο ή λα εθαξκνζηνχλ πξνζεθφλησο νη θαλφλεο
θαηαζηνιήο.
Αζθαιψο, δελ ππνλνείηαη φηη ε πνηληθή θαηαζηνιή είλαη πεξηηηή,
σζηφζν ζα πξέπεη λα αλαπξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο ρξήζεο ηεο ζηηο δηνηθεηηθέο
δηαδηθαζίεο191. Γηα παξάδεηγκα, κία αμηφπνηλε πξάμε δεκνζίνπ ππαιιήινπ
θαηά ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζπληζηά πεξηνπζηαθή πξνζβνιή ε νπνία
απνδίδεηαη αδηαθξίησο σο ηδηαίηεξα δηαθεθξηκέλε (θαθνπξγεκαηηθή) κνξθή
ησλ επηκέξνπο ζρεηηθψλ αδηθεκάησλ, ελψ ζα κπνξνχζε θαηά πεξίπησζε λα
ζεσξείηαη απιψο δηαθεθξηκέλε (πιεκκειεκαηηθή) παξαιιαγή – κε ην
θαθνπξγεκαηηθφ ραξαθηήξα λα απνδίδεηαη φηαλ ζπληξέρνπλ επηπιένλ
επηβαξπληηθά ζηνηρεία, φπσο ε κεγάιε αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξάμεο.
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ό.π., ςελ. 48-49
190
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ. 49
191
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ. 42-43

49

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

3.1.4. Η έλλνηα ηνπ εζληθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην
Ζ δηάπιαζε ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ ζην πνηληθφ δίθαην
θαζνξίζηεθε απφ ην ζηνηρείν ηεο άζθεζεο δεκφζηαο ππεξεζίαο (άξζξ. 13
ζηνηρ. α΄ ΠΚ), θαζψο θξίζεθε αλαγθαίν ε ηειεπηαία λα πξνζηαηεπηεί απφ ηελ
έθλνκε δξάζε ηνπο192. Ζ άζθεζε εμνπζίαο πέξα απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο ηεο
δηαθξίζεηο (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή) εθδειψλεηαη θαη ππφ ηε
κνξθή ηεο παξνρηθήοππεξεζίαο ε νπνία αζθείηαη απφ ην θξάηνο, ηνπο ΟΣΑ
θαη ηα ΝΠΓΓ. Κάπσο έηζη πξνθχπηεη ε νξγαληθή έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ σο εθείλνπ ηνπ πξνζψπνπ ζην νπνίν έρεη λφκηκα αλαηεζεί ε
άζθεζε κηαο ηέηνηαο ππεξεζίαο θαη ππέρεη απμεκέλε επζχλε γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηεο193.
Ζ πνηληθή εθδνρή ηεο έλλνηαο ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ πεξηιακβάλεη
θάζε πξφζσπν πνπ αλήθεη ζηνλ κεραληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο,
αλεμάξηεηα απφ ην αλ ππφθεηηαη ή φρη ζε ηεξαξρηθή εμάξηεζε194. Κάζε
ππάιιεινο, βνπιεπηήο, πθππνπξγφο, αηξεηφο ηνπηθφο άξρσλ, δηθαζηηθφο
ιεηηνπξγφο,

άκηζζνο

δεκφζηνο

ιεηηνπξγφο

(ππνζεθνθχιαθαο,

ζπκβνιαηνγξάθνο, δηθαζηηθφο επηκειεηήο) κπνξεί λα ζεσξεζεί ππάιιεινο ππφ
πνηληθή έλλνηα.
Αζθαιψο ζην πεδίν ηνπ λφκνπ ππάγνληαη θαη φζνη θαηέρνπλ
ελδηάκεζεο θαη θαηψηαηεο ζέζεηο ζηε δηνηθεηηθή ηεξαξρία, απιψο νη φπνηεο
δηαθνξνπνηήζεηο (πξέπεη λα) γίλνληαη ζρεηηθά κε ηελ απεηινχκελε πνηλή θαη
ηελ επηκέηξεζή ηεο. Ακθηζβήηεζε έρεη πξνθχςεη αλ εκπίπηνπλ ζηελ πνηληθή
έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ πξφζσπα φπσο ν θεπνπξφο, ε θαζαξίζηξηα θ.η.ι.:
ζχκθσλα κε κία άπνςε δελ αζθνχλ νπζηαζηηθή δεκφζηα ππεξεζία, ελψ
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ζχκθσλα κε ηελ αληίζεηε άπνςε, ε πνηληθή έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ είλαη ηφζν
δηεπξπκέλε ψζηε λα πεξηιάβεη θαη απηέο ηηο εηδηθφηεηεο195.

3.1.5. Η αμηνθξαηία θαη ε δηαθάλεηα ηνπ πνηληθνχ δηθαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ
Δίλαη γεγνλφο φηη ν πνηληθφο δηθαηνδνηηθφο κεραληζκφο έρεη θαηά
θαηξνχο επηδείμεη ηαρείεο αληηδξάζεηο ζε πεξηζηαηηθά δηαθζνξάο, παξά ηαχηα
δελ έρεη ζεκεησζεί θάπνηα νινθιεξσκέλε πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ ηα
κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, λα αλαιπζνχλ ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη λα
αλαπηπρζεί έλαο εληαίνο κεραληζκφο απηνειέγρνπ θαη έγθαηξεο απνκφλσζεο
αμηφπνηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο αμηνθξαηίαο θαη δηαθάλεηαο ηνπ
πνηληθνχ δηθαηνδνηηθνχ κεραληζκνχ θξίλεηαη απνιχησο αλαγθαία, γηα λα
δηαηεξεζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππφινηπσλ ζεζκψλ ζην ζεζκφ
ηεο Γηθαηνζχλεο θαη ηελ δίθαηε θξίζε ηεο196.
Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαληάδεη θαίξηα ε ζηαηηζηηθή απνηχπσζε
ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, ψζηε λα πξνθχςνπλ ηα
πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ην έξγν ηεο αμηνιφγεζεο θάζε
δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ. Με άιια ιφγηα, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε κέηξεζε ηεο
ηαρχηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε δηθαζηηθνχ ζρεκαηηζκνχ φισλ
ησλ βαζκίδσλ197.
Ζ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ κε θσλνιεςία (142Α ΚΠΓ) είλαη αθφκε έλα
βήκα πξνο ην δεηνχκελν ηεο δηαθάλεηαο ηεο απνλνκήο δηθαηνζχλεο,
εληζρχνληαο ηνλ έιεγρν ηνπ αλαηξεηηθνχ δηθαζηή θαη αμηνινγψληαο πνηνηηθά
ην έξγν ηνπ θάζε δηθαζηή198. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηείλεη θαη ε
ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξαθηηθέο επηκέηξεζεο
πνηλψλ απφ κεξηάο δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ199.
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Πξέπεη λα ηνληζζεί φηη ηα πνζνηηθά ζηνηρεία (φπσο ι.ρ. ε ηήξεζε ησλ
πξνζεζκηψλ γηα ηε δηελέξγεηα ησλ δηθαζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ Ν. 4022/2011 θαη
ηνπ ΚΠΓ) δελ αξθνχλ γηα λα νδεγήζνπλ ζε κία ζεηηθή αμηνιφγεζε γηα ην έξγν
ελφο δηθαζηή, αιιά ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκψληαη θαη πνηνηηθέο παξάκεηξνη,
γεληθνχ ραξαθηήξα (φπσο νη πξφζζεηεο ζπνπδέο ή επηκνξθψζεηο ηνπ
ιεηηνπξγνχ) θαη εηδηθφηεξνπ (ζρεηηθνχ κε ηελ θάζε ππφζεζε, φπσο ν αξηζκφο
ησλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ, εμέηαζεο καξηχξσλ ή αηηεκάησλ γηα παξνρή
ζηνηρείσλ απφ αξκφδηεο αξρέο πνπ εθείλνο δηέηαμε)200.
Σέινο, ε εθαξκνγή πεξηζζφηεξν «αλνηθηψλ» κεζφδσλ ειέγρνπ είλαη
θνηλσληθά απαξαίηεηε201. Γηα παξάδεηγκα, ε ρξήζε πεξηνδηθψλ αλψλπκσλ
εξσηεκαηνινγίσλ πνπ λα πεξηιακβάλνπλ απαληήζεηο απφ φζνπο κεηέρνπλ ζην
δηθαηνδνηηθφ έξγν (δηθαζηέο, δηθεγφξνη, γξακκαηείο, έλνξθνη) ζα ζπλεηζέθεξε
ζεκαληηθά ζην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, ελψ αληίζηνηρεο πξσηνβνπιίεο πξέπεη
λα ιεθζνχλ γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ δηθεγνξηθνχ θιάδνπ, ν νπνίνο επίζεο
παξνπζηάδεη αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ζε εζσηεξηθά πεηζαξρηθά δεηήκαηα θαη
δεηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη πξναγσγήο.

Τπνθεθάιαην 2ν: Ο δεκόζηνο ππάιιεινο ωο δξάζηεο
3.2.1. Δηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο

Σα ηδηαίηεξα εγθιήκαηα δηαθξίλνληαη ζε γλήζηα θαη κε γλήζηα202. ηελ
πξψηε θαηεγνξία (αξζξ.49 ΠΚ, παξ.1), θαηαηάζζνληαη ηα εγθιήκαηα ζηα
νπνία ε ηδηαίηεξε ηδηφηεηαήζρέζε ηνπ απηνπξγνχ ζεκειηψλεη ην αμηφπνηλν κηαο
200
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πξάμεο πνπ ζα ήηαλ πνηληθψο αδηάθνξε, εάλ έιεηπε ε ηδηφηεηα απηή.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηδηαίηεξσλ εγθιεκάησλ απνηεινχλ ηα αδηθήκαηα
ηνπ ΗΒ΄ θεθαιαίνπ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (άξζξ. 235 επ. ΠΚ), δειαδή ηα
ππεξεζηαθά εγθιήκαηα.
Απηνπξγφο ηνχησλ ησλ εγθιεκάησλ κπνξεί λα είλαη κφλν φπνηνο έρεη
ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ203 («εθείλνο ζηνλ νπνίν λφκηκα έρεη αλαηεζεί, έζησ
θαη πξνζσξηλά, ε άζθεζε ππεξεζίαο δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ή άιινπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ», άξζξ. 13 πεξ. α΄ ΠΚ). ηελ πεξίπησζε
πνπ ν δξάζηεο δελ θαηέρεη ηελ ελ ιφγσ ηδηφηεηα, ε πξάμε ηνπ είλαη πνηληθψο
αδηάθνξε. Ωζηφζν, εμαίξεζε ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνηειεί ην έγθιεκα ηνπ
άξζξνπ 236 ΠΚ (ελεξγεηηθή δσξνδνθία), πνπ είλαη θνηλφ, δειαδή απηνπξγφο
ηνπ κπνξεί λα είλαη ν νπνηνζδήπνηε.
ηνλ αληίπνδα, δηαθξίλνληαη ηα «κε γλήζηα ηδηαίηεξα εγθιήκαηα»204.
ηακε γλήζηα ηδηαίηεξα εγθιήκαηα, ε ηδηαίηεξε ηδηφηεηα ή ζρέζε,πνπ
ζπληξέρεη ζην πξφζσπν ηνπ δξάζηε,επηηείλεη, κεηψλεη ή απνθιείεηηναμηφπνηλν
(αξζξ49 ΠΚ, παξ. 2) ηνπ θνηλνχ εγθιήκαηνο (πνπ ζα ζηνηρεηνζεηείην αλ δελ
είρε ηελ ηδηαίηεξε ηδηφηεηα). ε αληίζεζε, κάιηζηα, κε ηελ δηάηαμε ηνπ αξζξ.49
ΠΚ, παξ. 1, σο «ζπκκέηνρνη» δελ λννχληαη κφλν νη εζηθνί απηνπξγνί θαη
ζπλεξγνί, αιιά θαη νη ζπλαπηνπξγνί205.
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε πνπ έλαο ππάιιεινο θαηά ηελ έλλνηα
ηνπ άξζξ. 13 ΠΚ, πεξ. α΄ (εθείλνο ζηνλ νπνίν λφκηκα έρεη αλαηεζεί, έζησ θαη
πξνζσξηλά, ε άζθεζε ππεξεζίαο δεκφζηαο, δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο ή άιινπ
λνκηθνχ πξνζψπνπ δεκνζίνπ δηθαίνπ)ηειέζεηην θνηλφέγθιεκα ηεο ππεμαίξεζεο
(αξζξ.375

ΠΚ),ζηνηρεηνζεηείηαηην

κε

γλήζην

ηδηαίηεξνέγθιεκα

ηεο

ππεμαίξεζεο ζηελ ππεξεζία (αξζξ.258 ΠΚ), εθφζνλ θπζηθά πιεξνχληαη θαη ηα
ππφινηπα ζηνηρεία ηεο ππφζηαζεο ηνπ αδηθήκαηνο.
Κάηη αληίζηνηρν ζπκβαίλεη θαη ζηελ θνηλή απηζηία (αξζξ.390 ΠΚ). Ζ
ζπκπεξηθνξά πνπ απνδνθηκάδεηαη ζην αξζξ.390 ΠΚ (Όπνηνο κε γλψζε
δεκηψλεη ηελ πεξηνπζία άιινπ, ηεο νπνίαο βάζεη ηνπ λφκνπ ή δηθαηνπξαμίαο έρεη
203
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205
Χ. Μυλωνόπουλοσ, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μζροσ, Τόμοσ ΙΙ, ό.π., ςελ. 314

53

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

ηελ επηκέιεηα ή δηαρείξηζε), απμάλεη ην αμηφπνηλφ ηεο ζην έγθιεκα ηεο απηζηίαο
ζηελ ππεξεζία (αξζξ.256 ΠΚ), ην νπνίν απαηηεί επηπιένλ, γηα ηελ ηέιεζή ηνπ,
ν δξάζηεο λα είλαη ππάιιεινο πνπ απνθηά ίδηνλ φθεινο, δεκηψλνληαο ηε
δεκφζηα πεξηνπζία, θαηά ηε δηαρείξηζε θφξσλ, δαζκψλ, ηειψλ θαη ινηπψλ
εζφδσλ206.
Γελ απνθιείεηαη βέβαηα ε δπλαηφηεηα ηνπ εμσηηθνχ (extraneus)
ζπκκεηφρνπ, απηνχ δειαδή πνπ δελ έρεη ζην πξφζσπφ ηνπ ηελ απαηηνχκελε
ηδηφηεηα, λα ηηκσξεζεί σο ζπκκέηνρνο ζηελ πξάμε (άξζξ. 49 ΠΚ). Ζ δηάηαμε
γηα ηελ ελεξγεηηθή δσξνδνθία (αξζξ.236 ΠΚ), γηα παξάδεηγκα, απνδεηθλχεη
φηη ην έλλνκν αγαζφ ηεο Τπεξεζίαο κπνξεί λα πιεγεί θαη απφ ηξίηνλ, κε
ππάιιειν. ηε ζεσξία απηά ηα αδηθήκαηα έρνπλ νλνκαζηεί «κε γλήζηα πεξί
ηελ Υπεξεζία εγθιήκαηα»207. Άξα ινηπφλ, ην ηδηαίηεξν έγθιεκα δελ ζεκαίλεη
φηη εζσηηθφο (intraneus) δξάζηεο θαη ππνθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο είλαη πάληνηε
ην ίδην πξφζσπν (αθνχ ι.ρ. απηφο πνπ δσξνδνθεί ππάιιειν, δελ είλαη
ππάιιεινο)208.
3.2.2. Δηδηθφηεξα: ηα εγθιήκαηα θαζήθνληνο
Σν άξζξν 49 ΠΚ παξ. 1 νξίδεη φηη «Όπνπ ν λφκνο, γηα λα είλαη κία
πξάμε αμηφπνηλε, απαηηεί ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο, αλ απηέο ππάξρνπλ κφλν
ζην δξάζηε, ηφηε απηνί πνπ είλαη ζπκκέηνρνη θαηά ην άξζξν 46 παξ. 1, κπνξνχλ
λα ηηκσξεζνχλ κε πνηλή ειαηησκέλε (άξζξν 83 ΠΚ). Αλ φκσο ππάξρνπλ κφλν
ζ’ απηνχο πνπ είλαη ζπκκέηνρνη θαηά ηα άξζξα 46 παξ. 1 θαη 47, ηφηε νη
ηειεπηαίνη ηηκσξνχληαη σο απηνπξγνί θαη ν δξάζηεο σο ζπλεξγφο.»
Ο δεκφζηνο ππάιιεινο έρεη εγγπεηηθή ζέζε έλαληη ηνπ ελλφκνπ αγαζνχ
ηεο ππεξεζίαο, φπσο πξναλαθέξακε. Ζ χπαξμε ηεο ηδηαίηεξεο ηδηφηεηαο ή
ζρέζεο ζην πξφζσπν ηνπ απηνπξγνχ πξνζδίδεη ηδηαίηεξε απαμία ζηελ πξάμε
ηνπ. Δπνκέλσο, φηαλ εθιείπεη ε ππαιιειηθή ηδηφηεηα ή ζρέζε ζην πξφζσπν
θάπνηνπ ή θάπνησλ απφ ηνπο ζπκκεηφρνπο, δελ ππάξρεη θαη απηή ε ηδηαίηεξε
206

Ε. Φράγκου, Αξιόποινθ ςυμμετοχι ςε μθ γνιςιο ιδιαίτερο ζγκλθμα, Διπλωματικι Εργαςία
για το ΡΜΣ Ουςιαςτικοφ Ροινικοφ Δικαίου, ΔΡΘ, Κομοτθνι 2014, ςελ. 14
207
Ι. Μανωλεδάκθσ, Η διαλεκτικι ζννοια των ζννομων αγακϊν, εκδ. Σάκκουλα,Θεςςαλονίκθ
1973, ςελ. 86-89
208
Ε. Φράγκου, Αξιόποινθ ςυμμετοχι ςε μθ γνιςιο ιδιαίτερο ζγκλθμα, ό.π., ςελ. 10

54

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

απαμία, ζπλεπψο θξίλεηαη πσο ε πνηληθή κεηαρείξηζε πξέπεη λα είλαη πην
ήπηα209.
Άιισζηε, ν δξάζηεο πνπ δελ έρεη ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα δελ
βαξχλεηαη κε ην ίδην θαζήθνλ πίζηεσο νχηε κε ηε λνκηθή θαη εζηθή ππνρξέσζε
ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο εηδηθέο επηηαγέο πνπ απνξξένπλ απφ ην θαζήθνλ απηφ.
Παξφηη, δειαδή, ε απαμία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο πξάμεο ηνπ δελ δηαθέξεη
απφ εθείλε ηνπ θέξνληνο ηελ ππαιιειηθή ηδηφηεηα ή ζρέζε ζπκκεηφρνπ, ε
απαμία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ είλαη αξθεηά κηθξφηεξε210.
Φαίλεηαη ινηπφλ πσο ην άξζξ. 49 ΠΚ παξ. 1 δελ θαηαιακβάλεη φια ηα
ηδηαίηεξα εγθιήκαηα (delictapropria), αιιά κία ππνθαηεγνξία απηψλ, ηα
εγθιήκαηα θαζήθνληνο (φπσο είλαη ηα εγθιήκαηα πεξί ηελ ππεξεζία ή ην
θνηλφ έγθιεκα ηεο απηζηίαο ηνπ άξζξνπ 390 ΠΚ). Όπσο αλαθέξεη θαη ε
Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ ρεδίνπ ηνπ ΠΚ211, νη εμσηηθνί ζπκκέηνρνη «θπζηθφλ
είλαη λα κε έρσζη θαη ηελ ζπλαίζζεζηλ ηεο παξαβάζεσο ηνπ ηδηαηηέξνπ
θαζήθνληνο, ήηηο απνηειεί ηελ νπζίαλ ηνπ delictumproprium». Με απηφ ηνλ
ηξφπν, ηειείηαη ε δηθαηφηεξε δπλαηή εθηίκεζε ηεο ελνρήο θάζε ζπκκεηφρνπ,
αθνχ πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα κείσζεο ηεο πνηλήο ηνπ ζπκκεηφρνπ πνπ δελ
θέξεη ηελ ηδηαίηεξε ηδηφηεηα.
Ζ ππνθαηεγνξία ησλ εγθιεκάησλ θαζήθνληνο πεξηιακβάλεη, ινηπφλ,
ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ν δξάζηεο θέξεη απμεκέλε ππνρξέσζε
επζπλεηδεζίαο θαη αμηνπηζηίαο, ελψ αληηζηνίρσο πθίζηαηαη θαη δηθαηνινγεκέλε
εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην πξφζσπν ηνπ δξάζηε. Ζ παξαβίαζε ησλ
θαζεθφλησλ απφ πιεπξάο ηνπ δξάζηε, καηαηψλεη ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ
ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηλσλψλ απφ ηελ έλλνκε ηάμε, απφ φηη ε δηάςεπζε ηεο
εκπηζηνζχλεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ην θαζήθνλ απηφ δελ ζπληξέρεη. Έηζη,
παξαδείγκαηνο ράξηλ, ν εζηθφο απηνπξγφο ή άκεζνο ζπλεξγφοελφο ππαιιήινπ
κπνξεί λα ηηκσξεζεί κε ειαηησκέλε πνηλή, αλ δελ έρεη ππαιιειηθή ηδηφηεηα
(49 παξ. 1 εδ. α΄ ΠΚ)212.

209

Ι. Μανωλεδάκθσ, Γενικι κεωρία του Ποινικοφ δικαίου, Τ. Β2, ςελ. 466 και Χαραλαμπάκθσ,
Σφνοψθ Ποινικοφ δικαίου, ό.π., ςελ. 798
210
Χ. Μυλωνόπουλοσ, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μζροσ, Τόμοσ ΙΙ, ό.π., ςελ. 311
211
ΑιτΕκκΣχΡΚ 1929/1933, Εκδ. Ηαχαρόπουλου 1950, ςελ. 459
212
Χ. Μυλωνόπουλοσ, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μζροσ, Τόμοσ ΙΙ, ό.π., ςελ. 311-312
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Απνθαζηζηηθφ θξηηήξην γηα ην ραξαθηεξηζκφ ελφο εγθιήκαηνο σο
ηδηαίηεξν είλαη ζχκθσλα κε ηε ζεσξία ε «παξαβίαζε ελφο θαζήθνληνο πνπ
θείηαη έμσ απφ ηα φξηα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη πξνυπάξρεη ινγηθά θαη λνκηθά
απηνχ». ε απηά ηα εγθιήκαηα νη θνξείο ησλ θαζεθφλησλ απηψλ μερσξίδνπλ
απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηφρνπο, σο πξνο κία ηδηαίηεξε ζρέζε πνπ ηνπο
ζπλδέεη κε ηνλ άδηθν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο. Ο λνκνζέηεο πξνζιακβάλεη απηφ
ην ηδηαίηεξν θαζήθνλ σο ηε δηθαηνινγεηηθή βάζε ζεκειίσζεο ηεο ζρεηηθήο
δηάηαμεο θαη ην ρξεζηκνπνηεί αθφκε θαη γηα ηελ έκκεζε απηνπξγία (ηελ
πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ππάιιεινο επηηξέπεη ή δελ απνηξέπεη ηξίηνλ απφ ηελ
ηέιεζε ηεο πξάμεο)213.
Βέβαηα ε άπνςε απηή (πνπ ππνζηεξίρζεθε πξψηα ζηε γεξκαληθή
ζεσξία) επηθξίζεθε, επεηδή θαζηζηά απηνπξγία αθφκε θαη κία απνκαθξπζκέλε
ή

αζήκαληε

ζπκβνιή

ηνπ

θνξέα

ηεο

ηδηαίηεξεο

ηδηφηεηαο

ζην

έγθιεκα,παξαβηάδνληαο ηελ αξρή nullapoenasinelege214. Τπνζηεξίδεηαη
ινηπφλ απφ ηελ άιιε πιεπξάφηη ηα εγθιήκαηα θαζήθνληνο δελ απνηεινχλ κία
δηαθνξεηηθή θαηεγνξία εγθιεκάησλ: απιψο ζέηνπλ νξηζκέλεο επηπξφζζεηεο
πξνυπνζέζεηο, πεξηνξίδνληαο ηελ απηνπξγία. πλεπψο, κε ηα εγθιήκαηα απηά
δελ ηηκσξείηαη ην γεγνλφο ηεο ηδηαίηεξεο ηδηφηεηαο/ππνρξέσζεο ηνπ δξάζηε,
αιιά ε πξάμε απηή θαζαπηή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ν εζσηηθφο ζα πξέπεη λα
πξαγκαηψλεη θαη φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ
εγθιήκαηνο (κε κφλε ίζσο εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηεο έκκεζεο απηνπξγίαο
ηνπ άξζξνπ 49 παξ. 1 β ΠΚ).
Ζ ζεψξεζε ησλ ηδηαίηεξσλ εγθιεκάησλ σο απιψλ παξαβάζεσλ
θαζήθνληνο, έηζη ψζηε γηα ηελ ζεκειίσζε απηνπξγίαο λα αξθεί θαη κφλνε
αζέηεζε απηψλ ησλ ππνρξεψζεσλ, ζα είρε σο ζπλέπεηα ηε ζεψξεζε σο
πξάμεσλ απηνπξγίαο αθφκε θαη ησλ παξαβάζεσλ ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ
γίλνληαη κε ηε κνξθή ηεο εζηθήο απηνπξγίαο ή ζπλέξγεηαο. πκπεξαζκαηηθά215
πξνθχπηεη φηη ε ηδηαίηεξε ηδηφηεηα νξηζκέλσλ πξνζψπσλ ζηα ηδηαίηεξα
213

Χ. Μυλωνόπουλοσ, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μζροσ, Τόμοσ ΙΙ, ό.π., ςελ. 312-314 και Α.
Χαραλαμπάκθσ, Η ζμμεςθ αυτουργία, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Ακινα-Κομοτθνι,1988, ςελ.
363-364
214
Α. Χαραλαμπάκθσ, Η ζμμεςθ αυτουργία,ό.π., ςελ. 364
215
θ
Ν. Μπιτηιλζκθσ, Υπθρεςιακά εγκλιματα, 2 ζκδοςθ, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα - Θεςςαλονίκθ,
2001, ςελ. 341-343
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εγθιήκαηα δελ απνηειεί ην κφλν θξηηήξην ζεκειίσζεο απηνπξγίαο, αιιά κία
απφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο. Γηα ηα ηδηαίηεξα φπσο θαη ηα θνηλάεγθιήκαηα
ιεηηνπξγνχλ θαηά ηα ινηπά νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο ηεο απηνπξγίαο.
ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξ. 49 ΠΚ νξίδεηαη φηη «Οη ηδηαίηεξεο
ηδηφηεηεο ή ζρέζεηο ή άιιεο πεξηζηάζεηο πνπ επηηείλνπλ, κεηψλνπλ ή απνθιείνπλ
ηελ πνηλή ιακβάλνληαη ππφςε κφλν γηα εθείλνλ ην ζπκκέηνρν, ζηνλ νπνίν
ππάξρνπλ». Γηα ηελ πεξίπησζή καο ηνχην ππνδειψλεη φηη ε ππαιιειηθή
ηδηφηεηα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν γηα εθείλνλ απφ ηνπο ζπκπξάηηνληεο
(ζπλαπηνπξγφ, εζηθφ απηνπξγφ, ζπλεξγφ), ζην πξφζσπν ηνπ νπνίνπ ζπληξέρεη,
κε απνηέιεζκα ην άδηθν θαη ε πνηλή ηεο πξάμεο ηνπ ζπκκεηφρνπ λα είλαη
βαξχηεξα ή ειαθξφηεξα απφ ηνπ απηνπξγνχ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ι.ρ. έλαο ππάιιεινο ηειέζεη ππεμαίξεζε ζηελ
ππεξεζία ηνπ, ζσξείηαη φηη πξαγκαηνπνηεί ηαπηφρξνλα κε ηελ θχξηα
(ηδηαίηεξε) πξάμε ηεο ππεμαίξεζεοζηελ ππεξεζία, ην θνηλφ αδίθεκα ηεο
ππεμαίξεζεο (θαηλνκέλε θαη’ ηδέαλ ζπξξνή ελφο κε γλήζηνπ ηδηαίηεξνπ
εγθιήκαηνο κε έλα θνηλφ). Σν άδηθν ηεο θχξηαο πξάμεο ηνπ ππαιιήινπ
απνξξνθά ηελ θνηλή ππεμαίξεζε θαη ε πνηλή ηνπ ζα είλαη επηβαξπκέλε ιφγσ
ηεο ππαιιειηθήο ηδηφηεηαο.
Ωζηφζν, ν ηξίηνο πνπ ζπκκεηέρεη ζην αδίθεκα ηεο ππεμαίξεζεο ζηελ
ππεξεζία (δίρσο φκσο λα είλαη ππάιιεινο) δελ «θνξηψλεηαη» απηφ ην
επηβαξπληηθφ ζηνηρείν θαη ζεσξείηαη ζπκκέηνρνο ζηελ θνηλή ππεμαίξεζε,
ζχκθσλα κε ην αξζξ. 49 παξ. 2 ΠΚ216. Απηή ε επηδίσμε ηνπ λνκνζέηε
θαίλεηαη φηη αληηθάζθεη κε ην ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο εμάξηεζεο ηεο
ζπκκεηνρηθήο δξάζεο πνπ αθνινπζεί γεληθά ην ειιεληθφ πνηληθφ δίθαην. Βάζεη
απηήο ηεο εμάξηεζεο, ζα έπξεπε ν εμσηηθφο ζπκκέηνρνο πνπ ζπκβάιιεη
ι.ρζηελ απηζηία ζηελ ππεξεζία, απφ απηήλ (θαη φρη ηελ θνηλή απηζηία) λα αληιεί
απαμία217. Γη’ απηφ θαη έρεη πξνηαζεί λα αλαζεσξεζεί ην 49 ΠΚ θαη λα
θνιάδεηαη ν ζπκκέηνρνο βάζεη ηνπ ηδηαίηεξνπ εγθιήκαηνο, απιά κε
ειαηησκέλε πνηλή.
216

Γ. Δθμιτραινασ, Το δογματικό πρόβλθμα τθσ αξιόποινθσ ςυμμετοχισ ςε ιδιαίτερο
ζγκλθμα: και ιδίωσ θ ποινικι ευκφνθ των ςυμμετόχων ςτο ζγκλθμα τθσ απιςτίασ ςτθν
υπθρεςία, ΡοινΧρ ΝΘ ςελ. 401 επ., υπος. 16
217
Χ. Μυλωνόπουλοσ, Ποινικό Δίκαιο, Γενικό μζροσ, Τόμοσ ΙΙ, ό.π., ςελ. 319-320
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Όζνλ αθνξά ηε δηαηχπσζε ηνπ άξζξ. 49 ΠΚ πεξί «ζρέζεσλ» έρεη
δηαηππσζεί ε άπνςε ζηε ζεσξία φηη πξφθεηηαη γηα «ηα ζηνηρεία πνπ ζπλδένπλ
έλαλ άλζξσπν κε ηνλ εμσηεξηθφ ηνπ θφζκν, ηνπεξηβάιινλ ηνπ, δειαδή δηάθνξεο
ζρέζεηο κεηαμχ αλζξψπσλ ή κεηαμχ αλζξψπσλ θαη πξαγκάησλ.Τπ’ απηή ηελ
έλλνηα, ε ζέζε θάπνηνπ σο ππαιιήινπ ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία «ζρέζεηο»,
θαζψο ζπλδέεη ην άηνκν νξγαληθά θαη ιεηηνπξγηθά κε ηελ δεκφζηα δηνίθεζε218.
Ωζηφζν δελ είλαη εχθνιν λα δηαθξίλνπκε κε ζαθήλεηα εάλ πξφθεηηαη γηα
«ζρέζε» ή γηα «ηδηφηεηα», θαζψο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηφζν σο ηδηφηεηα,
ζην βαζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη έλα ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν, φζν θαη σο ζρέζε,
εθφζνλ αλαθέξεηαη θαη ζηελ ππαιιειηθή ζρέζε εμάξηεζεο, πνπ ζαθψο θαη
απνηειεί ζρέζε κεηαμχ αλζξψπσλ.
Ζ παξαβίαζε ηεο ηδηαίηεξεο λνκηθήο ππνρξέσζεο πνπ έρεη ν ππάιιεινο
ζηελ ππεξεζία ηνπ δελ ιεηηνπξγεί απηνηειψο, αιιά ζε ζρέζε κε κία
ζπγθεθξηκέλε πξνζβνιή ελλφκνπ αγαζνχ. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ην ηδηαίηεξν
λνκηθφ statusηνπ ππαιιήινπ θξίλεηαη αθεξεκέλα: δελ αξθεί λα έρεη θαλείο
γεληθψο ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ γηα λα θαηαζηεί θπζηθφο απηνπξγφο ελφο
(γλήζηνπ ή κε) ηδηαίηεξνπ εγθιήκαηνο, αιιά ε ελ ιφγσ άδηθε πξάμε λα
ηειέζηεθε ζην πιαίζην ηεο ππεξεζίαο ηνπ219. Άξα ινηπφλ ε ηδηφηεηα ηνπ
ππαιιήινπ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηα γλήζηα φζν θαη κε ηα κε γλήζηα
πεξί ηελ ππεξεζία εγθιήκαηα, ελψ άιινηε δχλαηαη λα αξθεί ε γεληθή έλλνηα
ηνπ ππαιιήινπ (βι. 235 ΠΚ) θαη άιινηε λα απαηηνχληαη εμεηδηθεπκέλεο
εθδνρέο

ηεο

(πρ

αζηπλνκηθφο

ππάιιεινο/260

ΠΚ,

ηαρπδξνκηθφο

ππάιιεινο/248 ΠΚ θηι).
3.2.3.Δηδηθφηεξα: Τν έγθιεκα ηεο απηζηίαο πεξί ηελ ππεξεζία (256 ΠΚ)
ηελ απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία ν δξάζηεο πξέπεη αξρηθά λα είλαη
ππάιιεινο (άξζξν 13 ΠΚ ζε ζπλδ. κε ην άξζξν 263Α πεξ. δ ΠΚ) θαη
δεχηεξνλ, δηαπηζηεπκέλνο κε ηε δηαρείξηζε ησλ θφξσλ θαη ησλ ινηπψλ εζφδσλ.
Σν ππνθείκελν ηέιεζεο ηεο πξάμεο ζα πξέπεη δειαδή λα είλαη ππάιιεινο.
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Ν. Μπιτηιλζκθσ, Υπθρεςιακά εγκλιματα,ό.π., ςελ. 355
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Καηά ηελ θξαηνχζα ζηε ζεσξία άπνςε, ε ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ είλαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλα ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν δελ
ζεκειηψλεη γηα πξψηε θνξά ην άδηθν ηεοπξάμεσο, αιιά απμάλεη ην αμηφπνηλν
ηεο θνηλήο απηζηίαο (άξζξν 390 ΠΚ)220.
χκθσλα κε κία άπνςε (θξαηνχζα), ην έγθιεκα ηνπ άξζξνπ 256 ΠΚ
είλαη κε γλήζην ηδηαίηεξν, δηφηη πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο θνηλήο απηζηίαο
(πνπ ζεσξείηαη γλήζην ηδηαίηεξν έγθιεκα), αιιά θαη νξηζκέλα πξφζζεηα
(ππαιιειηθή ηδηφηεηα, είδνο δηαρεηξίζεσο, δεκφζηα πεξηνπζία). Με άιια
ιφγηα, ε απηζηία ζηελ ππεξεζία δελ ζεκειηψλεη γηα πξψηε θνξά αμηφπνηλν,
αιιά επαπμάλεη ην ήδε ππάξρνλ, θαζψο ν ππάιιεινο ηνπ 256 ΠΚ δηαθέξεη
απφ ηνλ απιφ δηαρεηξηζηή/επηκειεηή μέλεο πεξηνπζίαο ηνπ 390 ΠΚ, σο πξνο ην
απμεκέλν ηδηαίηεξν θαζήθνλ δηαρείξηζεο δεκόζηαοπεξηνπζίαο.
Αλ ν ζπκκέηνρνο δελ είλαη ππάιιεινο, ηφηε ε πνηληθή ηνπ κεηαρείξηζε
θαζνξίδεηαη απφ ην άξζξν 49 παξ. 2 ΠΚ (ζεσξείηαη ζπκκέηνρνο ζηελ θνηλή
απηζηία, άξζξ. 390 ΠΚ). Δθφζνλ, φπσο είπακε, ε θνηλή απηζηία ζεσξείηαη,
θαηά ηελ θξαηνχζα άπνςε, γλήζην ηδηαίηεξν έγθιεκα, ν ηδηψηεο ζπκκέηνρνο
ππάγεηαη ζην 49 παξ. 1 εδ. α΄ ΠΚ, θαη ηηκσξείηαη κελ κφλν γηα ζπκκεηνρή ζε
θνηλή απηζηία,αιιά κε δπλαηφηεηακεησκέλεο πνηλήο θαηά ην άξζξν 83 ΠΚ, απφ
ηε ζηηγκή πνπ δελ θέξνπλ ηελ ηδηαίηεξε ηδηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή/επηκειεηή
μέλεο πεξηνπζίαο.
Δάλ ινηπφλ ππάιιεινο πνπ είλαη δηαπηζηεπκέλνο κε ηε δηαρείξηζε ησλ
θφξσλ, ηειέζεη ην αδίθεκα ηεο απηζηίαο ηφηε απηφο ηηκσξείηαη βαξχηεξα απφ
ηνλ αληίζηνηρν ηδηψηε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 256 ΠΚ. Σν ίδην ηζρχεη κε ηνλ
(δηαπηζηεπκέλν κε ηε δηαρείξηζε) ππάιιειν πνπ πείζεη έλαλ άιιν ππάιιειν λα
ηειέζεη ην έγθιεκα ηεο απηζηίαο ζηελ ππεξεζία. Αληηζέησο, εάλ απηφο πνπ
πείζεη ηνλ ππάιιειν είλαη ηξίηνο (ηδηψηεο), ηφηε ζην πξφζσπν ηνπ ηειεπηαίνπ
δελ ζπληξέρνπλ ηα επηβαξπληηθά ζηνηρεία θαη δελ γίλεηαη λα ηηκσξεζεί
βαξχηεξα: ζα ζεσξεζεί ζπκκέηνρνο ζηελ θνηλή απηζηία (άξζξν 390 ΠΚ) θαη
ζα ηνπ επηβιεζεί κεησκέλε πνηλή, θαη’ άξζξνλ 49 παξ. 1 εδ. α’ ΠΚ221.
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Ν. Μπιτηιλζκθσ, Υπθρεςιακά εγκλιματα,ό.π., ςελ. 584-585
ΤριμΕφΚακΘες 1092/2008, ΡοινΧρ ΝΘ, ςελ. 466
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3.2.4. Δηδηθφηεξα: νη επηβαξπληηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1608/1950 «πεξί
θαηαρξαζηψλ»
ηνλ ακθηιεγφκελν λ. 1608/1950 ε θξαηνχζα άπνςε ππνζηεξίδεη φηη νη
ζπκκέηνρνη ζε αμηφπνηλε πξάμε κε ηηο επηβαξπληηθέο δηαηάμεηο ηνπ ελ ιφγσ
λνκνζεηήκαηνο ηηκσξνχληαη κε ηελ πνηλή ηνπ απηνπξγνχ, δηφηη δελ πξφθεηηαη
πεξί πξνζσπηθήο ηδηφηεηαο, ζρέζεο ή άιιεο πεξίζηαζεο, αιιά ζηνηρείνπ πνπ
αλάγεηαη ζηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηεο πξάμεο.
εκείν αλαθνξάο γηα ηνλ λφκν απνηειεί ην άξζξν 49 παξ. 1 ΠΚ. Ζ
ηδηαίηεξε ππαιιειηθή ηδηφηεηα ηνπ θπζηθνχ απηνπξγνχ, πνπ ζεκειηψλεη ην
αμηφπνηλν, ηηκσξείηαη κε ηελ απμεκέλε πνηλή ηνπ λφκνπ, ελψ ν ζπκκέηνρνο
(ηδηψηεο) ζα ηηκσξεζείκε ηελ πνηλή ηνπ απηνπξγνχ, δπλεηηθά κεησκέλε κε ην
άξζξν 83 ΠΚ. Αλ πάιη ε ππαιιειηθή ηδηφηεηα αλήθεη κφλν ζηνλ ζπκκέηνρν,
ζα ηηκσξεζεί κε ηελ απμεκέλε πνηλή ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1608/1950 σο
έκκεζνο απηνπξγφο θαη ν δξάζηεο (πνπ δελ θέξεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ ππαιιήινπ)
επίζεο ζα ηηκσξεζεί κε ηελ απμεκέλε πνηλή ηνπ λφκνπ σο άκεζνο ζπλεξγφο
(άξζξν 49 παξ. 1 εδ. β ΠΚ)222.
Ση ζπκβαίλεη σζηφζν κε ηα κε γλήζηα ηδηαίηεξα εγθιήκαηα; ην
αδίθεκα ηεο ππεμαίξεζεο πεξί ηελ ππεξεζία (258 ΠΚ), ν δξάζηεο κε ηελ
ππαιιειηθή ηδηφηεηα ζα ηηκσξεζεί σο απηνπξγφο κε ηελ απμεκέλε πνηλή ηνπ λ.
1608/1950, ελψ ν εμσηηθφο ζπκκέηνρνο ζα ηηκσξεζεί κελ γηα ην αδίθεκα ηεο
(θνηλήο) ππεμαίξεζεο ηνπ άξζξνπ 375 ΠΚ, αιιά θαη απηφο κε ηηο
επηβαξπληηθέο

δηαηάμεηο

ηνπ

ίδηνπ

λφκνπ,

θαζψο

ε

δηάηαμε

απηή

πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1608/1950.
Δπίζεο, ζην έγθιεκα ηεο απηζηίαο πεξί ηελ ππεξεζία (256 ΠΚ), ν
εζσηηθφο δξάζηεο ζα ηηκσξεζεί σο απηνπξγφο κε ηελ απμεκέλε πνηλή ηνπ Ν.
1608/1950, ελψ ν εμσηηθφο ζπκκέηνρνο ζα ηηκσξεζεί σο ζπκκέηνρνο ζην
έγθιεκα ηεο (θνηλήο) απηζηίαο ηνπ άξζξνπ 390 ΠΚ. Καη επεηδή ην έγθιεκα ηεο
απηζηίαο ηνπ άξζξνπ 390 ΠΚ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ
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Λ. Μαργαρίτθσ, Ο Νόμοσ 1608/1950 και οι καταχραςτζσ δθμοςίου και (παρα)τραπεηικοφ
χριματοσ, ςελ. 49-50, του ιδίου, Δθμόςια περιουςία και ποινικι τθσ προςταςία: Από το
παρελκόν ςτο παρόν, ΡοινΔικ 2007, ςελ. 1178
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1 ηνπ Ν. 1608/1950, ε πνηλή ηνπ εμσηηθνχ ζπκκεηφρνπ δελ ζα επηβαξπλζεί απφ
ηε δηάηαμε απηή223.
ην αδίθεκα ηεο λφζεπζεο, θαηαζηξνθήο, βιάβεο ή ππεμαγσγήο ηνπ
εγγξάθνπ (242 παξ. 2 ΠΚ)ν ππάιιεινο/δξάζηεο ζα ηηκσξεζεί σο απηνπξγφο
ηνπ εγθιήκαηνο κε ηελ απμεκέλε πνηλή ηνπ λ. 1608/1950, ελψ ν
ηδηψηεο/ζπκκέηνρνο ζα ηηκσξεζεί σο ζπκκέηνρνο ηεο (θνηλήο) πιαζηνγξαθίαο
ηνπ άξζξνπ 216 ΠΚ, επίζεο κε ηελ επηβαξπληηθή πεξίζηαζε ηνπ λ. 1608/1950,
απφ ηε ζηηγκή πνπ ην έγθιεκα απηφ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθιήκαηα ηνπ ελ
ιφγσ λφκνπ. Απηφ ηζρχεη βέβαηα, αλ ην αδίθεκα ηειεζηείκφλν κε λφζεπζε
εγγξάθνπ.
Αλ ην έγθιεκα ηειεζηείκε ηηο κνξθέο ηεο θαηαζηξνθήο, βιάβεο ή
ππεμαγσγήο, ν ππάιιεινο/δξάζηεο ζα ηηκσξεζεί σο απηνπξγφο κε ηελ
απμεκέλε θχξσζε ηνπ Ν. 1608/1950, ελψ ν ηδηψηεο/ζπκκέηνρνο ζα ηηκσξεζεί
σο ζπκκέηνρνο ζην έγθιεκα ηεο ππεμαγσγήο εγγξάθσλ ηνπ άξζξνπ 222 ΠΚ,
ην νπνίν δελ πεξηιακβάλεηαη ζηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1608/1950,
θαη ζπλεπψο ε πνηλή απηνχ δελ ζα επαπμεζεί224.

Τπνθεθάιαην 3ν: Η δηωθηηθή δξάζε ηεο πνιηηείαο ζηα ππεξεζηαθά
εγθιήκαηα
3.3.1.Η πνηληθή δίσμε ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ
Όηαλ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ζην νπνίν ππέπεζε ν ππάιιεινο
ζπληζηά ζπγρξφλσο ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ελφο πνηληθνχ αδηθήκαηνο
μεθηλά παξάιιεια κε ηελ πεηζαξρηθή θαη ε πνηληθή δηαδηθαζία225. Δμάιινπ νη
δχν δηαδηθαζίεο κπνξεί λα παξνπζηάδνπλ ζπλάθεηα, αιιά ε πνηληθή δηαηεξεί
223

Λ. Μαργαρίτθσ, Ο Νόμοσ 1608/1950 και οι καταχραςτζσ δθμοςίου και (παρα)τραπεηικοφ
χριματοσ, ςελ. 50-51, του ιδίου, Δθμόςια περιουςία και ποινικι τθσ προςταςία: Από το
παρελκόν ςτο παρόν, ΡοινΔικ 2007, ςελ. 1178-1179
224
Λ. Μαργαρίτθσ, Ο Νόμοσ 1608/1950 και οι καταχραςτζσ δθμοςίου και (παρα)τραπεηικοφ
χριματοσ, ςελ. 51, του ιδίου, Δθμόςια περιουςία και ποινικι τθσ προςταςία: Από το
παρελκόν ςτο παρόν, ΡοινΔικ 2007, ςελ. 1178-1179
225
Για τθν ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, βλ. πιο αναλυτικά το
Κεφάλαιο ΙΙΙ.
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κία απηνηειή αμία πνπ δελ θέξεη θακία άιιε. Ζ πνηληθή δηθαηνζχλε απνηειεί
πάληνηε ηελ αληίδξαζε ηεο πνιηηείαο ζην έγθιεκα, γη’ απηφ θαη αληηδηθεί ε
ίδηα κε ηνλ δξάζηε. Δπηπιένλ ζηφρνο ηεο δελ είλαη ε δηαπίζησζε, αιιά ε
δηεξεχλεζε θαη δηάγλσζε ησλ πξάμεσλ πνπ δηαηαξάδνπλ ηελ εηξελεπκέλε
θαηάζηαζε ησλ ελλφκσλ αγαζψλ226.
Όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν 37 ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο «1. Οη
αλαθξηηηθνί ππάιιεινη νθείινπλ λα αλαθνηλψζνπλ ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηνλ
αξκφδην εηζαγγειέα νηηδήπνηε πιεξνθνξνχληαη κε θάζε ηξφπν γηα αμηφπνηλε
πξάμε πνπ δηψθεηαη απηεπαγγέιησο. 2. Οη ππφινηπνη δεκφζηνη ππάιιεινη, θαζψο
θαη εθείλνη ζηνπο νπνίνπο αλαηέζεθε πξνζσξηλά δεκφζηα ππεξεζία, έρνπλ ηελ
ίδηα ππνρξέσζε γηα ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο ηεο παξ. 1, αλ πιεξνθνξήζεθαλ γη’
απηέο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 3. Η αλαθνίλσζε γίλεηαη
γξαπηψο θαη πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ππάξρνπλ θαη αθνξνχλ ηελ
αμηφπνηλε πξάμε, ηνπο δξάζηεο θαη ηηο απνδείμεηο.»
Όπσο πξνθχπηεη απφ ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν (ηδίσο απφ ηελ δεχηεξε
παξάγξαθν), ζηελ πεξίπησζε φπνπ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ελφο
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο ζηνηρεηνζεηνχλ θαη ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε
ελφο

πνηληθνχ

αδηθήκαηνο227,

νη

πεηζαξρηθψο

πξντζηάκελνη228

(ν

δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο εμεηδηθεχεη ηνλ φξν «δεκφζηνη ππάιιεινη» ηνπ
37 ΚΠΓ) ππνρξενχληαη λα ελεκεξψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, κέζσ
κελπηήξηαο αλαθνξάο, ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα γηα ηελ ηέιεζε ηεο αμηφπνηλεο
πξάμεο πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςή ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ, δειαδή, ε πνηληθή
δηαδηθαζία έπεηαη ηεο πεηζαξρηθήο229.
ηελ πεξίπησζε πνπ πξνεγείηαη ε πνηληθή δηαδηθαζία ηεο πεηζαξρηθήο
αληίζηνηρε ππνρξέσζε έρνπλ θαη νη δηθαζηηθέο αξρέο νη νπνίεο νθείινπλ λα
ελεκεξψζνπλ ηε Γηνίθεζε ζε πεξίπησζε πνπ έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε ζε

226

Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα 2016, ςελ. 530
227
Βλ. και ΔΔΑΔ Δ 1101372 ΕΞ 2017
228
Α. Ραπαδαμάκθσ, Ποινικι Δικονομία, εκδ. Σάκκουλα, Ακινα-Θεςςαλονίκθ, 2017, ςελ. 327
και Α. Καρράσ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 2017, ςελ. 255-256
229
Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ό.π., ςελ.
530-531
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βάξνο ελφο ππαιιήινπ230. Όπσο νξίδεη κεηαμχ άιισλ ην άξζξν 114, παξ. 6 ηνπ
ππαιιειηθνχ θψδηθα «Ο Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ έρεη ππνρξέσζε λα
αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ πξντζηακέλε αξρή ηνπ ππαιιήινπ θάζε πνηληθή δίσμε
πνπ αζθείηαη θαη' απηνχ.». Σν ίδην αζθαιψο ηζρχεη θαη γηα ηηο ππφινηπεο
δηθαζηηθέο πξάμεηο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο (παξαπεκπηηθά, απαιιαθηηθά
βνπιεχκαηα, απνθάζεηο231), φπνπ ν πξντζηάκελνο ηνπ επηφξθνπ ππαιιήινπ
πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη απφ ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηνπ
Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ232.
Δπηπιένλ, ζην άξζξν 42 ΚΠΓ νξίδεηαη φηη «1. Δθηφο απφ απηφλ πνπ
αδηθήζεθε, θαη νπνηνζδήπνηε άιινο έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ζηελ αξρή
ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο πνπ δηψθνληαη απηεπαγγέιησο, ηηο νπνίεο πιεξνθνξήζεθε
κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 2. Η κήλπζε γίλεηαη απεπζείαο ζηνλ εηζαγγειέα
πιεκκειεηνδηθψλ, αιιά θαη ζηνπο άιινπο αλαθξηηηθνχο ππαιιήινπο, είηε απφ ηνλ
ίδην ην κελπηή είηε απφ εηδηθφ πιεξεμνχζην. […] 3. Αλ ε κήλπζε έγηλε ζε
αλαθξηηηθφ ππάιιειν, απηφο ηε ζηέιλεη ρσξίο ρξνλνηξηβή ζηνλ αξκφδην γηα ηελ
πνηληθή δίσμε εηζαγγειέα ή ζην δεκφζην θαηήγνξν […]»
Καηά ζπλέπεηα, εθηφο ηνπ πεηζαξρηθψο πξντζηακέλνπ, θάζε πνιίηεο
πνπ βάζηκα ζεσξεί φηη αδηθήζεθε θέξεη επίζεο ην δηθαίσκα λα θαηαζέζεη
αλαθνξά ή κήλπζε ζηνλ Δηζαγγειέα Πιεκκειεηνδηθψλ ή ζε αλαθξηηηθφ
ππάιιειν233. Δίλαη απηνλφεην εληνχηνηο φηην θαηαγγέιισλ πνιίηεο ζα πξέπεη
λα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ επαξθή θαη ηθαλά απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε
δηάπξαμε ησλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηνλ λφκν,
δηαθνξεηηθά ε ππφζεζε αξρεηνζεηείηαη234.
Όπσο άιισζηε νξίδεη θαη ην άξζξν 43 ΚΠΓ ζηελ παξάγξαθν 1, «Ο
εηζαγγειέαο φηαλ ιάβεη ηε κήλπζε ή ηελ αλαθνξά, θηλεί ηελ πνηληθή δίσμε,
παξαγγέιινληαο πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε ή εηζάγνληαο ηελ ππφζεζε κε
απεπζείαο θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη.
Σε θαθνπξγήκαηα θηλεί ηελ πνηληθή δίσμε κφλν εθφζνλ έρνπλ ελεξγεζεί
230

Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ό.π., ςελ.
531-532
231
Α. Ραπαδαμάκθσ, Ποινικι Δικονομία, ό.π., ςελ. 478-482
232
Α. Καρράσ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 257-258
233
Α. Καρράσ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 255
234
Α. Ραπαδαμάκθσ, Ποινικι Δικονομία, ό.π., ςελ. 327
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πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο θαηά ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ
άξζξνπ 243 θαη πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα λα θηλεζεί ε πνηληθή
δίσμε[…]».
Δπνκέλσο, ε ππνβνιή κήλπζεο ή αλαθνξάο απφ πνιίηε ζε βάξνο
ππαιιήινπ δελ ζπλεπάγεηαη ζε θάζε πεξίπησζε θαη άζθεζε πνηληθήο δίσμεο
ζε βάξνο ηνπ235. Ο εηζαγγειέαο νθείιεη λα εμεηάζεη, πξηλ απνθαζίζεη λα
αζθήζεη ηελ πνηληθή δίσμε, εάλ ππάξρνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα ηε
ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ θαηαγγειιφκελνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο θαη θαηφπηλ λα
πξάμεη αλάινγα. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε κήλπζε ή αλαθνξά δελ ζηεξίδεηαη
ζην λφκν ή είλαη πξνδήισο αβάζηκε σο πξνο ηελ νπζία ηεο ή αλεπίδεθηε
δηθαζηηθήο εθηίκεζεο, ν εηζαγγειέαο ζέηεη ηελ ππφζεζε ζην αξρείν θαη δελ
αζθεί ηελ πνηληθή δίσμε236.
χκθσλα κε ηελ αθξηβή δηαηχπσζε ησλ πξψησλ εδαθίσλ ζε
ακθφηεξεο ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3ηνπ άξζξνπ 43 ΚΠΓ, «Αλ ε κήλπζε ή ε
αλαθνξά δελ ζηεξίδεηαη ζην λφκν ή είλαη πξνθαλψο αβάζηκε ζηελ νπζία ηεο ή
αλεπίδεθηε δηθαζηηθήο εθηίκεζεο, ν εηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ ηε ζέηεη ζην
αξρείν θαη ππνβάιινληαο ηε δηθνγξαθία ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, αλαθέξεη ζε
απηφλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ άζθεζε πνηληθή δίσμε […] Αλ έρεη
δηελεξγεζεί πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλαθξηηηθέο πξάμεηο θαηά ηελ
παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 243 ή έλνξθε δηνηθεηηθή εμέηαζε θαη ν εηζαγγειέαο
πιεκκειεηνδηθψλ θξίλεη φηη δελ πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα λα θηλεζεί ε
πνηληθή δίσμε, ζέηεη ηελ ππφζεζε ζην αξρείν θαη ππνβάιινληαο ηε δηθνγξαθία
ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ, αλαθέξεη ζε απηφλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
άζθεζε πνηληθή δίσμε.
ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν εηζαγγειέαο εθεηψλ παξαγγέιιεη
πξναλάθξηζε ή αλάθξηζε θαη εάλ δελ πξνθχπηνπλ επαξθείο ελδείμεηο γηα λα
θηλεζεί ε πνηληθή δίσμε, ε κήλπζε ηίζεηαη επίζεο ζην αξρείν.ε θάζε
πεξίπησζενη επαξθείο θαη ζαθείο ελδείμεηο γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε δηάπξαμεο
ηνπ θαηαγγειιφκελνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο είλαη ην αλαγθαίν θξηηήξην γηα λα
αζθεζεί πνηληθή δίσμε απφ ηνλ εηζαγγειέα νπνηαζδήπνηε βαζκίδαο237.
235

Α. Ραπαδαμάκθσ, Ποινικι Δικονομία, ό.π., ςελ. 453-472
Α. Καρράσ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 263-267
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Α. Καρράσ, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., ςελ. 268-269
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Γηα λα αλαθέξνπκε ηελ αθξηβή δηαηχπσζεησλ δεχηεξσλ εδαθίσλ ζε
ακθφηεξεο ηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 43 ΚΠΓ «Ο ηειεπηαίνο (ζ.ζ.: ν
εηζαγγειέαο εθεηψλ) έρεη δηθαίσκα λα παξαγγείιεη πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε αλ
πξφθεηηαη γηα θαθνχξγεκα ή ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ή ηε δηελέξγεηα
πξνθαηαξθηηθήο εμέηαζεο ζηα ινηπά εγθιήκαηα […] Ο ηειεπηαίνο (ζ.ζ.: ν
εηζαγγειέαο εθεηψλ) έρεη δηθαίσκα λα παξαγγείιεη ηελ άζθεζε πνηληθήο
δίσμεο.».
Σέινο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα αλαζπξζεί κία ππφζεζε ζηελ πεξίπησζε
κφλν πνπ πξνθχςνπλ λέα ζεκαληηθά ζηνηρεία, γηα ηα νπνία αμίδεη λα
επαλεμεηαζηεί ε ππφζεζε (άξζξ. 43, παξ. 5 ΚΠΓ, «Ο αξκφδηνο εηζαγγειέαο
αλαζχξεη ηε δηθνγξαθία απφ ην αξρείν κφλνλ φηαλ γίλεηαη επίθιεζε ή
αλαθαίλνληαη λέα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ή ζηνηρεία, ηα νπνία δηθαηνινγνχλ
θαηά ηελ θξίζε ηνπ ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζεο. Σηελ πεξίπησζε απηή θαιεί
ην κελπφκελν ή απηφλ ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ δηελεξγήζεθε πξνθαηαξθηηθή
εμέηαζε λα παξάζρεη εμεγήζεηο»)238.
3.3.2. Πεξάησζε ηεο αλάθξηζεο
Ζ άζθεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο , φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, γίλεηαη κε ηνπο
εμήο ηξεηο ηξφπνπο (αξζξ.43 παξ. 1 ΚΠΓ) : 1) κε απεπζείαο παξαπνκπή ζην
αθξναηήξην, 2) κε παξαγγειία γηα δηελέξγεηα πξναλάθξηζεο, θαη 3) κε
παξαγγειία γηα δηελέξγεηα θύξηαο αλάθξηζεο .239 Οη ζπλέπεηεο θίλεζεο ηεο
πνηληθήο δίσμεο είλαη α)Δθθξεκνδηθία (θαη σο εθ ηνχηνπ nebisinidem),
β)αδπλακία αλάθιεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο, γ) απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ

(72 ΚΠΓ), δ) ακεηάβιεην ηνπηθήο αξκνδηφηεηαο, ε)

ζεκαηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πνηληθήο δίθεο, ζη)
απαγφξεπζε εμφδνπ απφ ηε ρψξα – αλ δηαηαρζεί απφ ηνλ Δηζαγγειέα, σο
πξψηκν κέηξν δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ, θαη αξζξ. 2 πεξ. β’ Ν 2475/1920240

.

238

Ibid.. Βλ. και ΔΔΑΔ Δ 1101372 ΕΞ 2017
Αδάμ Χ Ραπαδαμάκθσ, Ποινικι Δικονομία, Στ Ζκδοςθ, Εκδ. Σάκκουλα ΑΘ-Θεσ., ςελ.323 επ.
240
Ibid , ςελ 323-326
239
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ε πεξίπησζε , πνπ ε πξάμε , πνπ ηειέζεη ν δεκφζηνο ππάιιεινο, ζπληζηά
αδίθεκα πιεκκειεκαηηθήο θχζεσο, ν Δηζαγγειέαο, ππνρξενχηαη λα δηαηάμεη
ηε δηελέξγεηα πξναλάθξηζεο κνλν εάλ ην αδίθεκα ππάγεηαη ζηελ πιηθή
αξκνδηφηεηα ηνπ ηξηκεινχο πιεκκειεηνδηθείνπ ή έρεη ηειεζηεί απφ πξφζσπν
ηδηάδνπζαο δσζηδηθίαο, όηαλ, όκωο, έρεη πξνεγεζεί ΔΓΔ ή ππάξρνπλ
εμαηξεηηθνί ιφγνη , πνπ πξεπεη λα κλεκνλεχνληαη ζηελ παξαγγειία ηνπ
εηζαγγειέα (αξζξ. 244 ΚΠΓ).
Ζ πξναλάθξηζε είλαη ζπλνπηηθή θαη , φπσο ξεηά νξίδεηαη ζην αξζξ. 245 παξ. 1
ΚΠΓ , πεξαηψλεηαη είηε κε απεπζείαο θιήζε ζην αθξναηήξην , είηε κε
απαιιαθηηθή πξφηαζε εηζαγγειέα ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην (πκβνχιην
Πιεκκειεηνδηθψλ ), είηε κε παξαγγειία ηνπ εηζαγγειέα ζηνλ αλαθξηηή γηα
δηελέξγεηα θχξηαο αλάθξηζεο, ζε πεξίπησζε

πνπ πξνθχςεη φηη ε πξάμε

ζπληζηά θαθνχξγεκα θαη φρη πιεκκέιεκα.
Αληίζεηα, αλ ε πξάμε ζπληζηά θαθνχξγεκα ή πιεκκέιεκα ζην νπνίν, φκσο,
κπνξνχλ λα επηβιεζνχλ πεξηνξηζηηθνί φξνη θαηά ην αξζξ. 282 ΚΠΓ, ηφηε , ν
εηζαγγειέαο δηαηάζζεη ηε δηελέξγεηα θχξηαο αλάθξηζεο, θαη αξζξ. 246 παξ.3
ΚΠΓ. Ο αλαθξηηήο, έρεη δηθαίσκα λα κελ εθηειέζεη ηελ παξαγγειία ηνπ
εηζαγγειέα, κφλν εάλ θξίλεη ηνλ εαπηφ ηνπ αλαξκφδην ή αλ ε πξάμε δελ έρεη
αμηφπνηλν ραξαθηήξα ή αλ ηίζεηαη δήηεκα παξαγξαθήο ή αλ ππάξρνπλ ιφγνη
πνπ εκπνδίδνπλ ή αλαζηέιινπλ ηελ πνηληθή δίσμε.
Ζ πεξάησζε ηεο θχξηαο αλάθξηζεο θεξχζζεηαη κε βνχιεπκα απφ ην
ζπκβνχιην πιεκκειεηνδηθψλ (αξζξ. 308 παξ. 1 ΚΠΓ). Αλ , φκσο, ηα αδίθεκα
ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ν 1608/1950 πεξί θαηαρξαζηψλ , ηφηε ε
πεξάησζε ηεο θχξηαο αλάθξηζεο γίλεηαη κε βνχιεπκα απφ ην ζπκβνχιην
Δθεηψλ. Γη απηφ ην ιφγν, κεηά ηελ ηειεπηαία αλαθξηηηθή πξάμε ε δηθνγξαθία
δηαβηβάδεηαη ζηνλ εηζαγγειέα εθεηψλ . Ο ίδηνο ηξφπνο πεξάησζεο ηεο θχξηαο
αλάθξηζεο, ηζρχεη θαη φηαλ ε πξάμε πνπ ηέιεζε ν δεκφζηνο ππάιιεινο ,
ππάγεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ αξζξ. 1 ηνπ Ν 4022/2011. πγθεθξηκέλα, ην
αξζξ. 1 ηνπ σο άλσ λφκνπ, αλαθέξεη : «241Οι διατάξεισ του νόμου αυτοφ
εφαρμόηονται για: …*..+..β) κακουργιματα τα οποία διαπράττουν, κατά τθν άςκθςθ
241

Νόμοσ υπ’ αρικμ. 4022 ,Εκδίκαςθ πράξεων διαφκοράσ Πολιτικϊν και Κρατικϊν
Αξιωματοφχων, υποκζςεων μεγάλου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ και μείηονοσ Δθμοςίου
Συμφζροντοσ και άλλεσ διατάξεισ, (ΦΕΚ Α' 219/03-10-2011)
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των κακθκόντων τουσ ι επωφελοφμενοι από τθν ιδιότθτά τουσ, γενικοί και ειδικοί
γραμματείσ

Υπουργείων,

διοικθτζσ,

υποδιοικθτζσ

ι

πρόεδροι

διοικθτικϊν

ςυμβουλίων ι διευκφνοντεσ ι εντεταλμζνοι ςφμβουλοι νομικϊν προςϊπων
δθμοςίου δικαίου, δθμοςίων επιχειριςεων, δθμοςίων οργανιςμϊν και νομικϊν
προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου τθ διοίκθςθ των οποίων ορίηει άμεςα ι ζμμεςα το
κράτοσ, κακϊσ και αιρετά μονοπρόςωπα όργανα των οργανιςμϊν τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ, εφόςον αυτά υπάγονται ςτθν κακφλθν αρμοδιότθτα του τριμελοφσ
εφετείου

και

γ) κακουργιματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ ι μείηονοσ δθμοςίου
ςυμφζροντοσ, εφόςον υπάγονται ςτθν κακφλθν αρμοδιότθτα του τριμελοφσ
εφετείου, ο δε χαρακτθριςμόσ τθσ υπόκεςθσ ωσ ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικοφ
ενδιαφζροντοσ ι μείηονοσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ γίνεται με πράξθ από τον
ειςαγγελζα του Αρείου Πάγου».Ρεραιτζρω, ςτο αρκρ 2 του νόμου, αναφζρεται ρθτά
ότι «242Στα εγκλιματα που προβλζπονται ςτο άρκρο 1, θ περάτωςθ τθσ κφριασ
ανάκριςθσ κθρφςςεται από το ςυμβοφλιο των εφετϊν με βοφλευμα. Για το ςκοπό
αυτό θ δικογραφία διαβιβάηεται αμζςωσ μετά τθν τελευταία ανακριτικι πράξθ ςτον
ειςαγγελζα εφετϊν, ο οποίοσ, μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα, τθν ειςάγει με
πρόταςι του ςτο ςυμβοφλιο εφετϊν, το οποίο, μζςα ςε προκεςμία ενόσ μινα,
αποφαίνεται αμετακλιτωσ, είτε να μθ γίνει κατθγορία είτε εκδίδοντασ
παραπεμπτικό βοφλευμα, ακόμθ και για τα ςυναφι πλθμμελιματα ι κακουργιματα,
ανεξαρτιτωσ τθσ βαρφτθτασ των τελευταίων ι εάν για αυτά προβλζπεται
διαφορετικόσ τρόποσ περάτωςθσ τθσ ανάκριςθσ, και όταν από τθν ζρευνα τθσ ουςίασ
τθσ υπόκεςθσ κρίνει ότι δεν κεμελιϊνεται προβλεπόμενο από το άρκρο 1 ζγκλθμα».

3.3.3..Η πνηληθή θαηαζηνιή ηεο δσξνδνθίαο ησλ ππαιιήισλ ηεο Έλσζεο θαη
ησλ
θξαηψλ κειψλ ηεο ζην εζληθφ καο δίθαην
242

ibid
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Ζ πνηληθνπνίεζε ηεο δηαθζνξάο απαζρφιεζε ηνλ Έιιελα λνκνζέηε, ν
νπνίνο πξνζπάζεζε λα ελζσκαηψζεη ζην εζληθφ δίθαην ηηο ελσζηαθέο επηηαγέο.
Οη λφκνη 2803/2000 θαη 2802/2000 ελζσκάησζαλ ην Πξσηφθνιιν ηεο
χκβαζεο PIFγηα ηε δσξνδνθία θνηλνηηθψλ ππαιιήισλ θαη ηε δσξνδνθία
ζηνλ δεκφζην ηνκέα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηελ χκβαζε ηνπ 1997 πνπ
ξχζκηδε αθξηβψο ην ίδην δήηεκα. Σν ίδην έγηλε θαη κε ηνλ λφκν 3666/2008 πνπ
θχξσζε ηε χκβαζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηε δηαθζνξά, ελψ επηπιένλ ελσζηαθέο
ξπζκίζεηο ζην πεδίν απηφ εηζήρζεζαλ κε ηνπο λφκνπο 4254/2014, 4258/2014
θαη 4262/2014243.
Ο λ. 2802/2000 δηεχξπλε ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο ελεξγεηηθήο θαη
παζεηηθήο

δσξνδνθίαο

ζε

θνηλνηηθνχο

θαη

αιινδαπνχο

δεκνζίνπο

ππαιιήινπο. Ήηαλ κία ζεκαληηθή εμέιημε, δεδνκέλνπ φηη κέρξη ηφηε αμηφπνηλε
ήηαλ κφλν ε ελεξγεηηθή δσξνδνθία ησλ αιινδαπψλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ
(είρε εηζαρζεί κε ηνλ Ν. 2656/1998 πνπ θχξσλε ηε ζρεηηθή ζχκβαζε ηνπ
ΟΟΑ) θαη ηδηαίηεξα απηή πνπ ζρεηηδφηαλ κε δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο
ζπλαιιαγέο. Δπηπιένλ ππήξραλ αξθεηέο δπζθνιίεο εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ,
ιφγσ ηεο δπζρέξεηαο ζηε δηεζλή δηθαζηηθή ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ244.
Σα θαηλνθαλή ζηνηρεία, πνπ εηζήρζεζαλ κε ηνλ λφκν ηνπ 2000 θαη
απηνχο πνπ αθνινχζεζαλ ηα επφκελα ρξφληα (θαη επί ηεο νπζίαο
ηξνπνπνίεζαλ ή ζπκπιήξσζαλ ηνλ Ν. 2802), αθνξνχζαλ245i)ζηε δηεχξπλζε
ηνπ νξηζκνχ γηα ηελ δσξνδνθία (πνπ πιένλ πεξηειάκβαλε θαη λφκηκεο πξάμεηο
ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ), ii) ζηε δηεχξπλζε ηνπ αμηνπνίλνπ (πξνζζέηνληαο
ηελ παξνρή κε νθεηιφκελσλ απνθηεκάησλ θαη γηα ηηο ηειεησζείζεο πξάμεηο
ηνπ ππαιιήινπ ζηηο αμηφπνηλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπληζηνχλ δσξνδνθία),
iii)ζηελ θαθνπξγεκαηηθή ηηκψξεζε ηεο δσξνδνθία γηα πνζά άλσ ησλ 120.000
επξψ, iv) ζηελ επίζεο θαθνπξγεκαηηθή ηηκψξεζε παζεηηθήο δσξνδνθίαο
ππαιιήινπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, v)ζηελ ζέζπηζε πξφζζεηεο
243

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
ό.π., ςελ. 709-710
244
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
ό.π., ςελ. 710
245
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
ό.π., ςελ. 71-712

68

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

ρξεκαηηθήο πνηλήο ηνπιάρηζηνλ 50πιάζηαο ηνπ σθειήκαηνο, vi) ζηε
ζεκειίσζε δηεζλνχο δσζηδηθίαο ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλvii) θαη ζηελ
εμαίξεζε απφ ην αμηφπνηλν ησλ πιηθψλ παξνρψλ επγλσκνζχλεο (απηφ
θαηαξγήζεθε ιίγνπο κήλεο κεηά).
εκαληηθφ κέξνο ηεο θαηάζηαζεο, πνπ είρε δηακνξθσζεί κε ηνλ Ν.
2802/2000, κεηαβιήζεθε κε ηνλ Ν. 4254/2014, θαζψο θαηαξγήζεθαλ αξθεηέο
δηαηάμεηο πνπ πεξηείραλ νπζηαζηηθέο ξπζκίζεηο σο πξνο ηελ έλλνηα ηνπ εζληθνχ
θαη θνηλνηηθνχ ππαιιήινπ, ηελ εμνκνίσζε θνηλνηηθψλ θαη εζληθψλ
ππαιιήισλ, ην πεξηερφκελν ησλ εγθιεκάησλ δσξνδνθίαο, ηελ επζχλε
δηεπζπληηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα ζέκαηα δηθαηνδνζίαο246. πγρξφλσο, ην
263Α ΠΚ δηεχξπλε ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ κε ηελ έληαμε ζε απηφ ησλ
ελσζηαθψλ ππαιιήισλ θαη ιεηηνπξγψλ, ησλ ππαιιήισλ μέλσλ ρσξψλ θαη ησλ
ππαιιήισλ δηεζλψλ ή ππεξεζληθψλ νξγαληζκψλ247.
Βέβαηα ην ελ ιφγσ άξζξν ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαηέζηεζε ππφινγνπο
γηα έλα κεγάιν θαηάινγν ππεξεζηαθψλ αδηθεκάησλ (263Α παξ. 1 ΠΚ) κφλν
ηνπο ελσζηαθνχο ππαιιήινπο θαη φρη ηνπο ππαιιήινπο ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ: νη ηειεπηαίνη ζεσξήζεθαλ ππφινγνη κφλν γηα ηε δσξνιεςία θαη
δσξνδνθία248. Δπηπιένλ, κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν νη δηθαζηέο ηνπ ΓΔΔ θαη
ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΔΔ ππήρζεζαλ ζην δηαθεθξηκέλν έγθιεκα ηεο
δσξνιεςίαο/δσξνδνθίαο δηθαζηψλ (237 παξ. 3 ΠΚ), ζε αληίζεζε κε ηνπο
δηθαζηέο μέλσλ ρσξψλ πνπ ζεσξνχληαη ππάιιεινη κφλν σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ηεο απιήο δσξνιεςίαο θαη δσξνδνθίαο (235 θαη 236 ΠΚ)249.
Σν ίδην άξζξν ηνπ ΠΚ ζέηεη έλα εξκελεπηηθφ δήηεκα σο πξνο ηελ
πνηληθή επζχλε ηνπ επξσβνπιεπηή250. Οη επξσβνπιεπηέο δελ αλαθέξνληαη
ξεηά καδί κε ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο Δ.Δ.
ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ – θάηη πνπ ζα ζήκαηλε ηελ εθαξκνγή γη’ απηνχο ελφο

246

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.),
ό.π., ςελ. 712
247
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.),
ό.π., ςελ. 712-713
248
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.),
ό.π., ςελ. 713
249
Ibid.
250
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.),
ό.π., ςελ. 714

Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),

Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
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κεγάινπ θάζκαηνο ππεξεζηαθψλ εγθιεκάησλ. Απφ ηελ άιιε, ε παξάγξαθνο 2
αλαθέξεηαη ζε κέιε θνηλνβνπιεπηηθψλ ζπλειεχζεσλ δηεζλψλ ή ππεξεζληθψλ
νξγαληζκψλ (φπσο ε ΔΔ), ζηνπο νπνίνπο αλήθεη ε Διιάδα – γηα ηα κέιε απηά
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θνιαζκνχ κφλν γηα δσξνιεςία. Παξά ηαχηα έρεη θξηζεί
πσο νξζφηεξν είλαη λα ππαρζνχλ ζηελ πξψηε παξάγξαθν ηνπ 263Α ΠΚ, θαζψο
ε έλλνηα ηνπ ππαιιήινπ είλαη επξεία ζηνλ Κψδηθα θαη πεξηιακβάλεη φζνπο
ππεξεηνχλ αθφκε θαη πξφζθαηξα κε νπνηαδήπνηε ηδηφηεηα ζε φξγαλα ηεο Δ.Δ..

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3ν : Γηακνξθώλνληαο ηε ζρέζε πνηληθήο θαη πεηζαξρηθήο
δηαδηθαζίαο. Αιιεινεπεξεαζκνί θαη δεζκεύζεηο.
4.1.To πιαίζην ηεο πξνβιεκαηηθήο: αλάγθε ζπληνληζκνχ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ
ε πξνεγνχκελν θεθάιαην εθηέζεθε αλαιπηηθά πσο ε επζχλε ηνπ
ππαιιήινπ είλαη δηνηθεηηθή θαη δηαρσξίδεηαη απφ ηελ πνηληθή , ζε πεξίπησζε
πνπ ζπληξέρνπλ απηέο νη δχν γηα ηελ ίδηα πξάμε. Οη θαλφλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηε
δηνηθεηηθή επζχλε ηνπ ππαιιήινπ, αλήθνπλ ζην δηνηθεηηθφ δίθαην θαη
απνβιέπνπλ ζηε δηαζθάιηζε ηεο εζσηεξηθήο έλλνκεο ηάμεο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο251. Σν πεηζαξρηθφ δίθαην, δελ απνηειεί ηκήκα ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.
Σν πνηληθφ δίθαην απνβιέπεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο επηαμίαο. Όηαλ
πθίζηαηαη πεηζαξρηθή ,παξάιιεια, κε πνηληθή επζχλε ηνπ ππαιιήινπ, ππάξρεη
αλάγθε λα ζπληνληζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί252 απνηειεζκαηηθά ε
εγθιεκαηηθφηεηα θαη ε δηαθζνξά ζην δεκφζην ηνκέα, εηδηθά ελφςεη ηνπ
γεγνλφηνο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα253 αλαθηλείηαη νινέλα θαη πην έληνλα ε
πξνζπάζεηα

θαηαπνιέκεζεο

θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο

251

ζηνλ ππαιιειηθφ

Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 964επ.
Εαραξηάδεο, Α., Καδαλάο, Α.-Σα, θαη ζπλ., Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα θαη Γηαθζνξά ζηνλ
Γεκφζην Τνκέα - 3νο ηφκνο: Πξνηάζεηο λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, επηκ. Κατάθα-Γθκπάληη,
Μ., εθδ. Π.Ν. άθθνπια-Γίθαην θαη Οηθνλνκία, Αζήλα 2015, ζει. 204
253
Παπαδακάθεο, Α., Η ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πνηληθή δίθε, ζην Έγθιεκα
θαη πνηληθή θαηαζηνιή ζε επνρή θξίζεο, εθδ. άθθνπια, Αζήλα 2016
252
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κεραληζκφ ηνπ Κξάηνπο. Ζ αιιεινεπηθάιπςε254 απηψλ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ,
εθδειψλεηαη ζε αξθεηά λνκηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ιακβάλνπλ ρψξα γηα ηα
ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, φπσο π.ρ. έξεπλεο (είηε ζην πιαίζην δηνηθεηηθνχ
ειέγρνπ είηε ζην πιαίζην αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ), θπξψζεηο (δηνηθεηηθέο θαη
πνηληθέο ) δέζκεπζε ή κε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηή απφ ηελ πξφνδν ή ηελ έθβαζε
ηεο δηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο (θαη ην αληίζηξνθν) , θ.α. Απηά, απνηεινχλ κφλν
κεξηθά παξαδείγκαηα ζηα νπνία αλαθχνληαη πξνβιήκαηα ζπληνληζκνχ. Οη
πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο λα είλαη απνζπαζκαηηθέο255θαη αλαπνηειεζκαηηθέο. Ο
ηξφπνο πνπ γφλνληαηνη εθάζηνηε λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο δελ είλαη ηφζν
θαηάιιεινο. Έλα νξζνινγηθφ θαη δηθαηνθξαηηθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα
νξηνζεηεί κε ζαθήλεηαηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ πνηληθή θαη δηνηθεηηθή
δηαδηθαζία ,κε βάζε θάπνηεο θεληξηθέο νξγαλσηηθέο αξρέο256 . ε θάζε
πεξίπησζε απηφ πνπ πξνέρεη είλαη ε ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο παξαλνκίαο , ε εγξήγνξζε ησλ ζεζκηθά θαζηεξσκέλσλ
νξγάλσλ, θαη θπξίσο ε άςνγε δεκφζηα εηθφλα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ
ραξαθηήξα ηεο απνλεκφκελεο δηθαηνζχλεο257.
Γεληθά, φηαλ ππάξρεη κία δηαθνξά πνπ ζπληζηά ηφζν δήηεκα δεκνζίνπ φζν θαη
πνηληθνχ δηθαίνπ θαη πξνέρεη ν εμαλαγθαζκφο ηνπ ππαιιήινπ ζε ζπκκφξθσζε
κε επηηαγέο ηεο έλλνκεο ηάμεο ,πνπ ξπζκίδνπλ ηελ ηδηαίηεξε ζρέζε ηνπ κε ηε
δεκφζηα δηνίθεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο
δηνηθεηηθέο θπξψζεηο. Αληίζεηα, ε ρξήζε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ επηβάιιεηαη ,
κε βάζε ηελ αξρή ηεο ultimaratio, φηαλ ην παξάπησκά ηνπ αθνξά ζε νπζηψδε
πξνζβνιή ελλφκνπ αγαζνχ θαη φρη απιψο ηππηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο.
ηελ πεξίπησζε , ηψξα, ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη δχν
δηαδηθαζίεο, δειαδή ,θάζε θνξά πνπ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα, κε ην νπνίν
βαξχλεηαη ν ππάιιεινο, ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη πνηληθά θνιαδφκελε πξάμε,
πξνθχπηεη αθφκε θαη ζήκεξα, ζην πιαίζην ηνπ πεηζαξρηθνχ ειέγρνπ ησλ
254

Εαραξηάδεο, Α., Καδαλάο, Α.-Σα, θαη ζπλ., Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα θαη Γηαθζνξά ζηνλ
Γεκφζην Τνκέα - 3νο ηφκνο: Πξνηάζεηο λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, επηκ. Κατάθα-Γθκπάληη,
Μ., ν.π. ζει. 204
255
Ibid
256
Εαραξηάδεο, Α., Καδαλάο, Α.-Σα, θαη ζπλ., Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα θαη Γηαθζνξά ζηνλ
Γεκφζην Τνκέα - 3νο ηφκνο: Πξνηάζεηο λνκνζεηηθψλ παξεκβάζεσλ, επηκ. Κατάθα-Γθκπάληη,
Μ., εθδ. Π.Ν. άθθνπια-Γίθαην θαη Οηθνλνκία, Αζήλα 2015, ζει. 204
257
Παπαδακάθεο, Α., Η ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ πνηληθή δίθε, ζην Έγθιεκα
θαη πνηληθή θαηαζηνιή ζε επνρή θξίζεο
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δεκνζίσλ Τπαιιήισλ , λα πξνζδηνξηζηεί ε ζρέζε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο
κε ηελ πνηληθή δίθε.

4.2.Δθαξκνγή αξρψλ θαη θαλφλσλ πνηληθνχ δηθαίνπ ζηελ πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία
ην πεηζαξρηθφ δίθαην , θαηά ξεηή επηηαγή ηνπ αξ.108 Τπ. Κ. εθαξκφδνληαη
αλαινγηθά αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ηεο πνηληθήο δηθνλνκίαο , ππφ ηελ
πξνυπφζεζε βέβαηα 258. Ζ πξνυπφζεζε πνπ ζέηεη ην αξζξ.108παξ.1 Τπ. Κ. γηα
λα εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά νη αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ , είλαη : α) λα κελ
αληίθεηληαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ ππαιιειηθνχ θψδηθα, θαη β) λα ζπλάδνπλ κε ηε
θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, δειαδή κε ηε δηνηθεηηθή θχζε
ηεο πεηζαξρηθήο πνηλήο θαη ηελ επηδίσμε ηεο ηήξεζεο επαλαθνξάο ηεο
ππεξεζηαθήο επηαμίαο ζην πιαίζην ηεο δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο , πνπ είλαη
ηαγκέλε λα ππεξεηεί ην ιαφ (αξζξ.26 παξ.2 θαη αξ.103 παξ.1 )259
Ζ αλαινγηθή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ , είλαη
επηηξεπηή ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο , φηη θαη νη δχν θιάδνη αθνξνχλ θπξσηηθή
ιεηηνπξγία.260.
ηελ δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ (108 Τπ. Κ) , αλαθέξνληαη νη
αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ , πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ αλαινγηθά ζην
πεηζαξρηθφ δίθαην (πρ.

261

ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ιφγνη απνθιεηζκφ ηεο

ππαηηηφηεηαο, έκπξαθηε κεηάλνηα, πξαγκαηηθή θαη λνκηθή πιάλε, ηεθκήξην
αζσφηεηαο θηι..). Γελ πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο, ε ιέμε «ηδίσο»262
ε νπνία θαζηζηά ηελ απαξίζκεζε ελδεηθηηθή θαη φρη πεξηνξηζηηθή.
Δίλαη ρξήζηκν λα δνχκε αλαιπηηθά ηηο αξρέο ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, πνπ
δηαηππψλνληαη ζην αξζξ.108 παξ 1 Τπ Κ θαη κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ
258

Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ο.π. ςελ.210
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1009
260
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1008
261
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ. 48
262
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1009
259
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αλαινγηθά ζην πεηζαξρηθφ δίθαην, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο, βέβαηα, πνπ ηάζζεη ε
παξάγξαθνο 1 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ :
α) νη δηαηάμεηο γηα ηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο ππαηηηφηεηαο :

263

δειαδή ηνπ

δφινπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ελδερφκελνπ ) θαη ηεο ακέιεηαο (αξζξ.
27, 28 ΠΚ) θαη νη δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηνπο ιφγνπο άξζεο ηνπ
θαηαινγηζκνχ θαη ηνπ αδίθνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ελάζθεζε δηθαηψκαηνο
ή εθπιήξσζε θαζήθνληνο (αξζξ.20 ΠΚ) , ε πξνζηαγή (αξζξ.21 ΠΚ), ε άκπλα
(αξζξ. 22ΠΚ), ε θαηάζηαζε αλάγθεο (αξζξ. 25 ΠΚ),ε δηαηάξαμε πλεπκαηηθψλ
ιεηηνπξγηψλ (αξζξ.34 ΠΚ )θηι.
β) Οη δηαηάμεηο γηα ηηο ειαθξπληηθέο πεξηζηάζεηο σο ιφγνο επηβνιήο κηθξφηεξεο
πεηζαξρηθήο πνηλήο264: (αξζξ.84 ΠΚ), φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνζσπηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ηεινχζε ν ππάιιεινο, ε πξνεγνχκελε
θαιή ηνπ ππεξεζηαθή εηθφλα (ηΔ 2712/1992), ε εηιηθξηλήο κεηάλνηα (ηΔ
990/1996) ή ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε (ηΔ 381/1994), ην λεαξφ ηεο
ειηθίαο ηνπ, ην θαιφ ήζνο (ηΔ 990/1996), ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν (ηΔ
338/1982) ( ειαθξπληηθή πεξίζηαζε απνηειεί θαη ε έκπξαθηε κεηάλνηα ). ηνλ
αληίπνδα, επηβαξπληηθέο επηπηψζεηο ,πνπ ιακβάλνληαη ππφςηλ αλαινγηθά,
ζπληζηνχλ ε ππνηξνπή , ε ζπξξνή θαη ε θαη’ εμαθνινχζεζίλ ηέιεζε ηεο
πξάμεο.
γ) έκπξαθηε κεηάλνηα :Ζ έκπξαθηε κεηάλνηα, δελ265 δχλαηαη λα εθαξκνζηεί
ζην πεηζαξρηθφ δίθαην , φπσο αθξηβψο ζην πνηληθφ δίθαην πνπ απνηειεί ιφγν
άξζεο ηνπ αμηνπνίλνπ – φπνπ πξνβιέπεηαη ξεηά- ηεο πξάμεο (αξζξ.14 ΠΚ).
Σνχην ζπκβαίλεη, ελφςεη ηεο ελδεηθηηθήο απαξίζκεζεο θαη ηεο αλαληηζηνηρίαο
ησλ πεηζαξρηθψλ παξαπησκάησλ κε ηηο πεηζαξρηθέο πνηλέο. Μπνξεί, φκσο λα
εθαξκνζηεί, σο ιφγνο κείσζεο ηεο πνηλήο (84 ΠΚ) , εθφζνλ είλαη εθηθηή ε
επαλφξζσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ππαιιήινπ 266 ζηα
πιαίζηα ηνπ αξζξ. 79ΠΚ γηα ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο.
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δ) ην δηθαίσκα ζησπήο ηνπ πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ :πξφθεηηαη γηα ην
δηθαίσκα ζησπήο θαη κε απηνελνρνπνίεζεο ηνπ αξζξ. 273 παξ.2 ηνπ ΚΠΓ. Σα
ελ ιφγσ δηθαηψκαηα ζηεξίδνληαη ζπζηεκαηηθά ηφζν ζηηο δηαηάμεηο ηνπ
πληάγκαηνο γηα ην ζεβαζκφ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αμίαο

267

ηνπ αλζξψπνπ

αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο

268

, φζν

θαη ζηελ ΔΓΑ (αξζξ. 6) γηα ην δηθαίσκα ζηε ρξεζηή απνλνκή ηεο
δηθαηνζχλεο (δίθαηε δίθε) θαη ηνλ ΟΖΔ269 (αξζξ.14 παξ 3 δ’).
ε) νη δηαηάμεηο γηα ηε λνκηθή θαη πξαγκαηηθή πιάλε :(αξζξ.30, 31 ΠΚ). Ζ
πξαγκαηηθή πιάλε απνθιείεη ηνλ θαηαινγηζκφ (αλ ην αδίθεκα δελ κπνξεί λα
απνδνζεί ζε ακέιεηα ηνπ ππαηηίνπ). Αληίζεηα, ε λνκηθή πιάλε απνθιείεη ην
άδηθν (αμηφπνηλν), εθφζνλ θξηζεί «ζπγγλσζηή» , δειαδή, εθφζνλ ν θπζηθφο
απηνπξγφο δελ κπνξνχζε λα δηαγλψζεη ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα ηεο πξάμεο
ηνπ, φζε επηκέιεηα θη αλ επέδεημε270.
ζη’) Τν ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο ηνπ δησθφκελνπ –θαηεγνξνχκελνπ :ην ελ
ιφγσ δηθαίσκα , πνπ θαηνρπξψλεηαη ζηελ ΔΓΑ (αξζξ.6) έρεη ηελ έλλνηα φηη
δελ επηηξέπεηαη άκεζε ή έκκεζε θαηάγλσζε ελνρήο271
δ’) Οη δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαηνινγεκέλσλ ζπκθεξφλησλ ηνπ
δησθφκελνπ ή ηεο ππεξεζίαο :(αξζξ.367 ΠΚ θαη ΑΠ 995/1991) . Βέβαηα, ε
εθαξκνγή ηεο ελ ιφγσ αξρήο δελ είλαη απεξηφξηζηε θαζψο ηίζεηαη απφ ην
λνκνζέηε έλαο πεξηνξηζκφο : πξνθεηκέλνπ λα είλαη εθηθηή ε αλαινγηθή
εθαξκνγή, ζα πξέπεη ε παξάβαζε ηνπ ππαιιήινπ λα κελ ζπληζηά ην
παξάπησκα ηεο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο272.
Γένλ ζεκεησζεί, φηη αθ’ ήο ζηηγκήο , φπσο ειέρζε αλσηέξσ, ε απαξίζκεζε ηεο
παξαγξάθνπ 2 ηνπ αξζξ. 108 Τπ. Κ. είλαη ελδεηθηηθή, είλαη θξφληκν λα
αλαθεξζεί, φηη κπνξνχλ αλαινγηθά λα εθαξκνζηνχλ θαη άιιεο αξρέο θαη

267

Αρκρο 2 παραγραφοσ 1 , Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ
Αρκρο 5 , Σφνταγμα τθσ Ελλάδοσ
269
Αρκρ.14 παρ 3 η’ ΔΣ ΟΘΕ «Κάκε πρόςωπο που κατθγορείται…*…+ να μθν εξαναγκάηεται να
κατακζςει εναντίον του εαυτοφ του ι να ομολογιςει τθν ενοχι του»
270
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 1010
271
Ibidπαραπζμπει ςτθν ΟλΑΡ 8/2002, Ροιν. Δικ. 2002, ςελ.842
272
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ. 48
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θαλφλεο ηνπ Πνηληθνχ δηθαίνπ, κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο , είλαη : 273ε αλαδξνκηθή
ηζρχο ηνπ επκελέζηεξνπ λφκνπ (αξζξ.2 παξ. 1), νη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη
ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ρξφλνπ ηέιεζεο ηεο πξάμεο (αξζξ. 17 ΠΚ), νη
δηαηάμεηο γηα ηελ εζηθή απηνπξγία (αξζξ.46 παξ 1 α ΠΚ) , νη δηαηάμεηο γηα ηελ
απνδεκίσζε ζε φζνπο δεκηψζεθαλ παξαλφκσο ή αδίθσο θαη έρνπλ απαιιαγή
κεηαγελέζηεξα (537 επ. ΚΠΓ ), θ.α.

4.3. Γηάθξηζε κεηαμχ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ

Ζ εγθιεκαηηθφηεηα θαη ελ γέλεη ε δηαθζνξά , απνηεινχλ παξαδείγκαηα
εθηεηακέλεο «ηνκήο» ησλ επξχηεξσλ θχθισλ ησλ δηνηθεηηθψλ θαη πνηληθψλ
θπξψζεσλ

274

. Ο δηθαζηήο, δελ ππνρξενχηαη λα επηβάιιεη ζπγθεθξηκέλε

θχξσζε , φηαλ εμεηάδεη κία ππφζεζε . Τπάξρεη βέβαηα έλα πιαίζην πνηλήο, πνπ
ζηεξίδεηαη ηφζν ζηε βαξχηεηα ηνπ παξαπηψκαηνο φζν θαη ζηηο ειαθξπληηθέο
πεξηζηάζεηο, ζηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ δησθφκελνπ-θαηεγνξνχκελνπ (θ.α.)
αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ πξνβιέπεηαη ξεηά ππνρξέσζε ηνπ δηθαζηή λα
επηβάιιεη νξηζκέλε θχξσζε γηα ζπγθεθξηκέλν παξάπησκα.
Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη ε επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, δελ
ζηεξίδεηαη θαη’ αλάγθε ζε έλα νξηδφληην άμνλα θξηηεξίσλ , πνπ λα
απαξηζκνχλ κε ηξφπν πεξηνξηζηηθφ φιεο ηηο κνξθέο παξαβαηηθφηεηαο κε έλαλ
νκνηφκνξθν ηξφπν. Ζ αλνκνηνγέλεηα απηή εληζρχεηαη ιφγσ ηνπ επθαηξηαθνχ
ραξαθηήξα
δηαθξίλνληαη

ησλ
απφ

πεξηζζφηεξσλ
έιιεηςε

λνκνζεηηθψλ

παξεκβάζεσλ

ζπζηεκαηηθφηεηαο.

Βέβαηα,
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ε

,

πνπ

έιιεηςε

ζπζηεκαηηθφηεηαο , νθείιεηαη θαη ζηελ απνπζία κίαο δνγκαηηθήο ζεσξίαο γηα
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ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζε πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο276(ζηηο πεξηπηψζεηο
πνπ ν δηνηθνχκελνο δηψθεηαη ηφζν πνηληθά φζν θαη δηνηθεηηθά).
Παξά ηελ έιιεηςε , βέβαηα, απηήο ηεο δνγκαηηθήο ζεσξίαο, είλαη ζεκαληηθφ λα
αλαθεξζεί , φηη νη πνηληθέο θπξψζεηο δηαθξίλνληαη απφ ηηο δηνηθεηηθέο. Οη
ηειεπηαίεο επηβάιινληαη θαηά θαλφλα απφ ηε Γηνίθεζε ή ηηο Αλεμάξηεηεο
Γηνηθεηηθέο Αξρέο,277 φηαλ ν δηνηθνχκελνο παξαβηάδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ,
δειαδή απνδνθηκάδεηαη σο δηνηθνχκελνο (φρη σο πνιίηεο!), επεηδή παξέβε
ππνρξέσζε ζην πιαίζην κηαο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Δμ απηνχ ηνπ
ιφγνπ, πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθήο πνηλήο, είλαη ε χπαξμε ελφο
πθηζηάκελνπ δεζκνχ ηνπ δηνηθνχκελνπ κε ηελ δηνίθεζε. ηηο δηνηθεηηθέο
θπξψζεηο , ππάγνληαη θαη νη πεηζαξρηθέο , πνπ επηβάιινληαη ζε δεκφζηνπο
ιεηηνπξγνχο ή ππαιιήινπο278.
Oη δηνηθεηηθέο πνηλέο, δηαθξίλνληαη ,ελ πξψηνηο ζε ππεξεζηαθέο ή πεηζαξρηθέο
αθελφο, θαη ζε κε ππεξεζηαθέο αθεηέξνπ. Με ηηο πξψηεο, απηφο πνπ
ηηκσξείηαη, πιήηηεηαη θαηά ην εηδηθφ statusηνπ σο δεκνζίνπ ππαιιήινπ (πρ.
επίπιεμε, πξφζηηκν, θ.α.) θαη απνδνθηκάδεηαη απφ ηελ Πνιηηεία κε ηελ
ηδηφηεηά ηεο σο θπξίαο ησλ Κξαηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ράξε ηεο αλαγθαίαο
πεηζαξρίαο θαη επξπζκίαο. Οη κε ππεξεζηαθέο, επηβάιινληαη θαηά ησλ
ππνινίπσλ δηνηθνπκέλσλ279.
Ζ δηαθνξεηηθή θχζε ησλ δηνηθεηηθψλ πνηλψλ ζπλεπάγεηαη κία ζεηξά
νπζησδψλ δηαθνξψλ ζηε ξχζκηζε ηνπο απφ ηελ «αιεζηλή» πνηλή (ηνπ πνηληθνχ
δηθαίνπ).280Ζ ζεκαζία ηεο δηάθξηζεο κεηαμχ πνηληθψλ θπξψζεσλ θαη
δηνηθεηηθψλείλαη κεγάιε θαη αθνξά , ζην αλ ζα παξαζρεζνχλ ζηνλ εθάζηνηε
παξαβάηε νη εγγπήζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ απνλνκή ηεο πνηληθήο
δηθαηνζχλεο281.
276

Ibid
Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π.
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Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π. παραπζμπει ςτον Φ. Μπισλφπνπινπ, Πνηληθφ
Γίθαην, Γελ. κέξνο, Η, 2007, ζ. 47 επ., θαη ζηνλ Ν. Κνπξάθε, πζηΔξκ ΠΚ αξζξ. 50 επ.,
αξηζκ.15.
279
Ν. Αλδξνπιάθεο, Πνηληθφ Γίθαην, Γελ. κέξνο, Η, ζ. 31
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και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π.
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Δλδεηθηηθά, είλαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ ηα εμήο :
i) Ζ πεηζαξρηθή εμνπζία αζθείηαη επί ησλ ππεξεηνχλησλ ππαιιήισλ ηφζν
εληφο φζν θαη εθηφο ηεο επηθξάηεηαο θαη δελ έρεη ηνπηθά φξηα ηζρχνο, φπσο έρεη
ε πνηληθή εμνπζία (αξζξ. 5 ΠΚ, αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο 282 - κε νξηζκέλεο
εμαηξέζεηο, γηα παξάδεηγκα δηεζλή εγθιήκαηα , πνπ αθνξνχλ δεηήκαηα
Παγθφζκηαο Γηθαηνζχλεο, θα -.)
ii) Γηα λα ππάξμεη πεηζαξρηθή εμνπζία πξνππνηίζεηαη ε ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ
Τπαιιήινπ θαη ιχεηαη θαηά θαλφλα κε ηελ παχζε ηεο (βι. αξζξ. 113 Τπ. Κ.) ,
ελψ ε πνηληθή εμνπζία αζθείηαη θαη κεηά ηελ απψιεηα ηεο ελ ιφγσ ηδηφηεηαο283
iii) Ζ επηβνιή ηεο πνηλήο, ζε αληίζεζε κε ηε δηνηθεηηθή – πεηζαξρηθή θχξσζε
απνηειεί απνλνκή δηθαηνζχλεο θαη φρη άζθεζε δηνίθεζεο.284
iv) Ζ δηνηθεηηθή πνηλή είλαη ειεπζέξσο αλαθιεηή απφ ηελ αξρή πνπ ηελ
επέβαιε, θάηη πνπ δελ ζπκβαίλεη κε ηελ πνηληθή θχξσζε285
v) Οη πεηζαξρηθέο πνηλέο δηαθέξνπλ θαη’ νπζίαλ απφ ηηο πνηληθέο θαη
ζπκπίπηνπλ κφλν σο πξνο ην πξφζηηκν286
vi) Ζ πνηληθή θχξσζε πάληνηε ελέρεη θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ (θνηλσληθνεζηθή
απνδνθηκαζία) ελψ ε δηνηθεηηθή (πεηζαξρηθή) θχξσζε δελ ελέρεηθαη’ αλάγθε,
αιιά θαη φηαλ ελέρεη ηέηνηα απνδνθηκαζία (πρ. απφιπζε δαζθάινπ απφ ην
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και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π. παραπζμπει ςτον Φ. Μπισλφπνπινπ, Πνηληθφ
Γίθαην, Γελ. κέξνο, o.π.
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Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 964
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ζρνιείν

ιφγσ

παηδεξαζηίαο),

απηή

πεξηνξίδεηαη

ζην

εηδηθφstatusηνπ

πεηζαξρηθψο δησθφκελνπ σο δηνηθνχκελνπ287
vi) ηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, δελ ηζρχεη ε ζπληαγκαηηθή αξρή «Έγθιεκα δελ
ππάξρεη, νχηε πνηλή επηβάιιεηαη ρσξίο λφκν, πνπ λα ηζρχεη πξηλ απφ ελ ηέιεζε
ηεο πξάμεο (αξζξ. 7 παξ 1 Σ)», δηφηη αθελφο απηά απαξηζκνχληαη ελδεηθηηθά,
αθεηέξνπ , είλαη δπλαηφλ ε πεηζαξρηθή εμνπζία λα ξπζκηζηεί αλαδξνκηθά288
.289
vii) Ζ αξκνδηφηεηα γηα ηνλ θνιαζκφ ησλ εγθιεκάησλ αλήθεη ζηα πνηληθά
δηθαζηήξηα, ελψ ε επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ, ζηα δηνηθεηηθά
δηθαζηήξηα.
viii) ε αληίζεζε κε ηηο γλήζηεο πνηλέο, φπνπ κφιηο ε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε
γίλεη ακεηάθιεηε θαηαιακβάλνληαη εθεμήο απφ ηελ ηζρχ ηνπ δεδηθαζκέλνπ290,
νη δηνηθεηηθέο πνηλέο ππφθεηληαη ζε ηξνπνπνίεζε ή αλάθιεζε απφ ηελ αξρή,
πνπ ηηο επέβαιε (εμαίξεζε ζηηο πνηληθέο θπξψζεηο : κφλν νη πνηλέο ηάμεσο
δχλαληαη λα αλαθιεζνχλ ή λα ζσξεπζνχλ κε κηα γλήζηα πνηλή).
ix) Ζ επηβνιή κηα δηνηθεηηθήο πνηλήο, ππφθεηληαη ζηνλ ηεξαξρηθφ έιεγρν ηεο
πξντζηάκελεοαξρήο , γεγνλφο αδηαλφεην γηα ηνπο δηθαζηηθνχο θνξείο291.
x) Μηα δηνηθεηηθή πνηλή, κπνξεί ελδερνκέλσο λα ζσξεπζεί κε κία γλήζηα
πνηλή ελφςεη ηνπ ίδηνπ παξαπηψκαηνο. Αληηζέησο, δχν γλήζiεο πνηλέο γηα ην
ίδην αδίθεκα δελ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ , δηφηη παξαβηάδεηαη ε αξρή
nebisinidem292 .
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Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
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289
Α. Τάχοσ και Ι. Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ. 964
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4.4. H πξνβιεκαηηθή ηεο δηπιήο αμηνιφγεζεο ηνπ πνιίηε. Ηαξρήnebisin
idem
χκθσλα κε ηελ αλάιπζε , πνπ έρεη πξνεγεζεί, ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ
αλαθχπηεη είλαη ε δηπιή αμηνιφγεζε ηνπ πνιίηε , ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ίδηα
πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηνλ θέξνπλ ελψπηνλ ηφζν ησλ πνηληθψλ φζν θαη ησλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.Ωο πξνο απηφ ην ζπνπδαίν δήηεκα ηεο δηπιήο
αμηνιφγεζεο ηεο ίδηαο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ζθνπηκφηεηα ηεο χπαξμεο
δεδηθαζκέλνπ , πνπ λα δεζκεχεη ηα πνηληθά θαη ηα δηνηθεηηθή δηθαζηήξηα
εθαηέξσζελ, ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη εμήο επηζεκάλζεηο : Γεληθά, φηαλ έλαο
πνιίηεο (φρη ππάιιεινο) θαηεγνξείηαη γηα κία πξάμε, ε νπνία απαζρνιεί ηφζν
ηνλ πνηληθφ φζν θαη ηνλ δηνηθεηηθφ κεραληζκφ θαη ε ππφζεζε εθθηλεί απφ ηα
πνηληθά δηθαζηήξηα, καο θαζνδεγεί293ε δηάηαμε ηνπ αξζξ. 5 παξ.2 ηνπ Κψδηθα
Γηνηθεηηθήο δηαδηθαζίαο, κε βάζε ηελ νπνία φηαλ ην δηθαζηήξην αζρνιείηαη κε
ζπγθεθξηκέλε δηνηθεηηθή παξάβαζε, δελ δεζκεχεηαη απφ ηπρφλ αθωωηική
απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, πνπ πξνεγήζεθε, απιψο ηε ζπλεθηηκά γηα ηελ
αζψσζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαηά ηε δηακφξθσζε ηεο θξίζεο ηνπ.
Γεζκεχεηαη, φκσο, απφ ακεηάθιεηε καηαδικαζηική απφθαζε ηνπ πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ σο πξνο ηελ ελνρή ηνπ δξάζηε. Ζ ηάζε απηή επηθξαηεί θαη
δηεζλψο απνξξένπζα απφ ηε δηαβάζκηζε ησλ πνηληθψλ αμηψζεσλ ηεο πνηληθήο
ζε ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή δίθε. Ο αηηηνινγηθφο ζθνπφο είλαη , φηη ηπρφλ
αζψσζε ηνπ δξάζηε ζην πνηληθφ δηθαζηήξην, δελ ζπλεπάγεηαη θαη άλεπ εηέξνπ
απαιιαγή ηνπ απφ δηνηθεηηθή επζχλε, θαζψο ε ηειεπηαία κπνξεί λα
ζεκειησζεί κε πνιχ ιηγφηεξεο πξνυπνζέζεηο απφ φηη ε πνηληθή. Αληίζεηα, ε
ηπρφλ θαηαδίθε ζε πνηληθφ δηθαζηήξην, ζπλεπάγεηαη ηε ζεκειίσζε δηνηθεηηθήο
επζχλεο, δεδνκέλεο ηεο ππέξβαζεο ησλ απνδεηθηηθψλ δπζρεξεηψλ πνπ έρνπλ
ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δίθεο θαη έρνπλ νδεγήζεη ζηελ
θαηαδίθε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ294.
293

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
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Έλαο ιφγνο, πνπ ζπλεγνξεί ππέξ ηεο κε δέζκεπζεο ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ απφ ηηο απνθάζεηο ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ, είλαη , φηη ε
δηνηθεηηθή βεβαίσζε έρεη κία απηνηέιεηα ζε ζρέζε κε ηελ πνηληθή (ε
απηνηέιεηα απηή , πεγάδεη ηφζν απφ ην χληαγκα φζν θαη απφ ηε λνκνινγία
ηνπ πκβνπιηνπ ηεο Δπηθξαηείαο). Βέβαηα, ε πεπνίζεζε απηή δελ ππήξμε
πάληνηε δεδνκέλε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. ηε λνκνινγία ησλ
δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ, έρεη γίλεη θαη’ επαλάιεςε δεθηφ, φηη , φηαλ θξίλεηαη
ζε πνηληθφ δηθαζηήξην ε χπαξμε ή ε αλππαξμία πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ
πνπ , ηαπηφρξνλα , απνηεινχλ πξνυπφζεζε γηα έθδνζε δηνηθεηηθήο πξάμεο,
ηφηε ν δηνηθεηηθφο δηθαζηήο δεζκεχεηαη απφ ηελ απφθαζε ηνπ πνηληθνχ
δηθαζηεξίνπ. Αλ γηα παξάδεηγκα, έρεη δηαπηζησζεί, ζην πιαίζην αζσσηηθήο
πνηληθήο απφθαζεο ε αλππαξμία πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηφηε ε δηνηθεηηθή
πξάμε ζηεξείηαη λφκηκήο αηηίαο295.
Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ζην πιαίζην ηνπ
πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, ε ζσξεπηηθή επηβνιή πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο
θχξσζεο δελ ζπληζηά θαηά βάζεδηπιή αμηνιφγεζε ηνπ απηνχ αδίθνπ θαη
είλαηθαηά θαλφλα επηηξεπηή296. Αλ

έλαο δεκφζηνο ππάιιεινο ηειέζεη

ππεμαίξεζε ζηελ ππεξεζία επηηξέπεηαη ηφζν ε απφιπζή ηνπ, φζν θαη ε
θπιάθηζε απηνχ ζσξεπηηθά. Αληίζεηα ,ε ζψξεπζε δχν πνηλψλ γηα ηελ απηή
πξάμε ζην πιαίζην ηεο ίδηαο έλλνκεο ηάμεοπαξαβηάδεη ηε ζεκειηψδε αξρή
nebis in idem (αξζξ.4 7ν Πξφζζεην Πξσηφθνιιν ηεο ΔΣΓΑ)
Πξάγκαηη, κηα δηνηθεηηθή πνηλή , κπνξεί ελδερνκέλσο λα ζσξεπηεί κε κηα
γλήζηα εγθιεκαηηθή ελφςεη ησλ ηδίσλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ ζην πιαίζην
ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ. 297
Όπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, ζηελ πεξίπησζε ελφο πνιίηε , φπνπ
θξίλεηαη ζε πνηληθφ δηθαζηήξην ε ύπαξμε ή ε αλππαξμίαπξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ πνπ , κπνξνχλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ελφςεη θξίζεσο ηφζν ηνπ
πνηληθνχ φζν θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαζηή, ν ηειεπηαίνο δεζκεχεηαη απφ ηελ
295

Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (3),
ό.π., ςελ. 219
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Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π. παραπζμπει ςτον Αλδξνπιάθε, Πνηληθφ Γίθαην,
Γελ. κέξνο, Η, ζ. 32
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απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ . Σν ίδην ζπκβαίλεη mutatismutandisζην
πιαίζην ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ (βι. Κεθ.4.5., 4.6. ) . Γειαδή, ην πεηζαξρηθφ
φξγαλν,

δεζκεχεηαη

απφ

ακεηάθιεηε

αζσσηηθή

απφθαζε

πνηληθνχ

δηθαζηεξίνπ , σο πξνο ηελ αλππαξμία ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ (αξζξ.
114 παξ.3 Τπ. Κ). Βέβαηα, ζην πεηζαξρηθφ δίθαην, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ,
γελλάηαη δήηεκα γηα ην αλ ζα έπξεπε λα ππάξρεη δέζκεπζε ηνπ πεηζαξρηθνχ
νξγάλνπ απφ αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε κε κε θξηηήξην ηε λνκηθή ηεο βάζε
(βι. θεθ.4.7.)
πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί , φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
δηνηθνχκελνο δησρζεί ηφζν δηνηθεηηθά φζν θαη πνηληθά, ε παξάιιειε θίλεζε
298

ηφζν ηεο δηνηθεηηθήο φζν θαη ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο επί ησλ ίδησλ

πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ , θαη ε ζπλαθφινπζε επηβνιή ηφζν δηνηθεηηθψλ
φζν θαη πνηληθψλ θπξψζεσλ εγείξεη ζηελ νπζία δήηεκα ζεβαζκνχ ηεο αξρήο
nebisinidem . Σν δήηεκα απηφ , έρεη ζπδεηεζεί , ππφ ην πξίζκα ηνπ αξζξ. 4 παξ
1 ηνπ 7νπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, κε βάζε ην νπνίν ζπδεηείηαη
ηφζν ν ραξαθηήξαο νξηζκέλσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ σο πνηληθψλ , φζν θαη ε
έλλνηα ηεο «ηαπηφηεηαο ηεο παξάβαζεο».
ε φ,ηη αθνξά ην δήηεκα ηεο δηπιήο αμηνιφγεζεο ηνπ δηνηθνπκέλνπ ,
ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γαιιηθφ κνληέιν299. Σν γαιιηθφ κνληέιν
αθνινπζεί έλα ζχζηεκα πεξηνξηζκέλεο ζψξξεπζεο, δειαδή είλαη επηηξεπηή ε
επηβνιή πεξηζζφηεξσλ θπξψζεσλ ,αιιά ην άζξνηζκά ηνπο δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ην αλψηαην φξην νπνηαζδήπνηε απφ ηηο απεηινχκελεο
θπξψζεηο. ην ειιεληθφ δίθαην , ε ζέζπηζε αλάινγνπ πεξηνξηζκνχ πξνηείλεηαη
θαη θάηη ηέηνην ζα ήηαλ θαη επθφισο εθαξκφζηκν300. Bέβαηα, είλαη ζθφπηκν λα
αλαθεξζεί, φηη ε εθαξκνγή ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, κπνξεί απφ ηε κία λα
δηεπθνιχλεη ηελ παξάιιειε θίλεζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε αξρή nebisinidem , σζηφζν ε πηνζέηεζή

298
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ηνπ δελ ελδείθλπηαη , αθνχ ζα λφζεπε ην ζχζηεκα επηβνιήο θπξψζεσλ πνπ
ηζρχεη ζηελ Διιάδα301.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ πνπ θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ειιεληθφ ζχζηεκα
, είλαη ν κεηξηαζκφο ηεο πνηλήο κέζσ ηεο αλαγλψξηζεο

302

επηκεηξηθνχ εηδηθά

πξνβιεπφκελνπ θαλφλα , ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο πξνεγήζεθε ε
κία εθ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ θαη ε πνηλή πνπ επηβιήζεθε εθηειέζηεθε. Σνχην
ζπλεπάγεηαη ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο ζπλππνινγηζκνχ.
Ζ πηζηή ηήξεζε ηεο αξρήο nebisinidem, φπσο θαηνρπξψλεηαη ζην αξζξ. 4
ηνπ 7νπ Πξνζζέηνπ Πξσηνθφιινπ ηεο ΔΓΑ, πξνυπνζέηεη κία αλακφξθσζε
ηεο λνκνζεζίαο, δηφηη ε παξάιιειε θίλεζε ησλ δχν δηαδηθαζηψλ δελ ζα
δηέξρεηαη κε επηηπρία απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΓΓΑ.
Ο ζπλππνινγηζκφο ησλ θπξψζεσλ, φπσο εθηέζεθε αλσηέξσ, ζπληζηά κελ κηα
βειηίσζε ζε ζρέζε κε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, δελ απνηειεί φκσο κία
δηαζθάιηζε γηα ηε ζπκθσλία ηνπ ΔΓΓΑ, δεδνκέλνπ, φηη ην ηειεπηαίν απαηηεί
κία θαη κφλε πνηλή303.

4.5. Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πξνεγείηαη ηεο πνηληθήο δίθεο
χκθσλα κε ηελ πξνεγεζείζα αλάιπζε θαη ιακβάλνληαο ππφςηλ , ηφζν
ηνλ πξνζσπνπαγή ραξαθηήξα ηεο πεηζαξρηθήο θχξσζεο304, φζν θαη ηε
δπλαηφηεηα ζσξεπηηθήο επηβνιήο πνηληθήο θαη δηνηθεηηθήο θχξσζεο,
αλαγλσξίδνληαο παξάιιεια ηελ αλάγθε χπαξμεο δηαθξηηψλ ξφισλ ζηηο δχν
δηαδηθαζίεο, είλαη εθηθηφ θαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχλ νη ζπζρεηίζεηο αλάκεζα
ζηηο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο .
301
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Καηά ξεηή επηηαγή ηνπ αξζξ. 114 παξ. 1 Τπ. Κ , ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία
είλαη απηνηειήο θαη αλεμάξηεηε απφ ηελ πνηληθή ή άιιε δίθε305.Ζ ελ ιφγσ αξρή
ίζρπε κάιηζηα θαη πξηλ ηελ θαζηέξσζε ηνπ Τπαιιειηθνχ θψδηθα

306

. Ζ

απηνηέιεηα ησλ δχν δηθψλ , επηβεβαηψλεηαη θαη ζην άξζξν 115 Τπ. Κ. , φπνπ
νξίδεηαη, φηη αθφκε θαη ζε πεξίπησζε απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο ζην πνηληθφ
δηθαζηήξην, ή απνλνκήο ράξηηνο, ή άξζεο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν ηνπ
θνιαζίκνπ ηεο πξάμεο ή κεηαβνιήο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο πνηληθήο θαηαδίθεο, δελ
αίξεηαη ην πεηζαξρηθψο θνιάζηκν ηεο πξάμεο307.
Ζ απηνηέιεηα απηή ηζρχεη θαη κε ην πεηζαξρηθφ δίθαην , ην νπνίν ηειεί
ζε ζρέζε απηνλνκίαο κε ην πνηληθφ δίθαην308.Σν απνηέιεζκα ηεο απηνλνκίαο
απηήο, είλαη , φηη ε πξντζηακέλε ππεξεζία δελ έρεη ππνρξέσζε λα πεξηκέλεη ηε
δηεμαγσγή ηεο πνηληθήο δίθεο, ε νπνία ,

309

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηεο

ειιεληθήο δηθαηνζχλεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα αξθεηφ ρξφλν κεηά. Aληίζεηα,
κπνξεί λα θηλήζεη ηελ πεηζαξρηθή δίσμε κε ην πνπ ιάβεη γλψζε γηα ην
παξάπησκα ηνπ ππαιιήινπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ αληίζηξνθε
πεξίπησζε, θαζ’ήλ, ν Δηζαγγειέαο Πιεκκειεηνδηθψλ ιάβεη γλψζε γηα ηελ
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ Τπαιιήινπ 310. πλεπψο, δελ δεζκεχεηαη , νχηε
ν Δηζαγγειέαο απφ ηελ άζθεζε πεηζαξρηθήο δίσμεο , πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη
πξψηα ν ίδηνο πνηληθή δίσμε , παξαγγέιινληαο θχξηα αλάθξηζε (ή
πξναλάθξηζε, αλάινγα ην έγθιεκα).
Ζ

αληίιεςε

απηή

είλαη

ζσζηή

θαη

απνηππψλεη

ηνπο

φξνπο

αλαγθαηφηεηαο ηεο θάζε δηαδηθαζίαο311. Ζ δηθαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ηνπ
πνηληθνχ

δηθαζηή

δελ

είλαη

δηαπηζησηηθή,

αιιά

δηεξεπλεηηθή

θαη

δηαγλσζηηθή312. Αληίζεηα, ε πεηζαξρηθή δίθε, κπνξεί λα παξνπζηάδεη ζπλάθεηα
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Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ.62
306
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ο.π. ςελ.207
307
και Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ.64, Βλ και Α. Τάχοσ και Ι.
Συμεωνίδθσ, Ερμθνεία Υπαλλθλικοφ Κϊδικα, ό.π., ςελ.1067
308
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ο.π. ςελ.207
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Ibid , Βλ. και Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν
Υπαλλιλων και Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ.62
311
Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π
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σο πξνο ην απνδεηθηηθφ επίπεδν κε ηελ πνηληθή δίθε, σζηφζν, ην αληηθείκελφ
ηεο είλαη επξχηεξν θαη κάιηζηα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ιεηηνπξγηθφ πξννξηζκφ
ηνπ ππαιιήινπ313.
Όηαλ ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία πξνεγείηαη ηεο πνηληθήο, ηα αξκφδηα
πεηζαξρηθά φξγαλα έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα ελεκεξψζνπλ ηνλ Δηζαγγειέα ,
ζρεηηθά κε ηελ πηζαλνινγνχκελε ηέιεζε ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο 314. Ζ
αλαθνίλσζε ζηνλ Δηζαγγειέα είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο
δίσμεο θαζψο ν αξκφδηνο Δηζαγγειέαο, πξνθεηκέλνπ λα θηλήζεη ηελ πνηληθή
δίσμε, πξέπεη πξψηα λα ιάβεη γλψζε ηεο ηέιεζεο ηνπ εγθιήκαηνο
(notitiacriminis)315 , ρσξίο λα απνθιείεηαη θαη ε πξνζσπηθή γλψζε ηνπ
Δηζαγγειέα (αξζξ. 36, 37, 40, 42 ΚΠΓ). Ζ αλαθνίλσζε απηή ζηνλ Δηζαγγειέα,
κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηε κνξθή ηεο κελπηήξηαο αλαθνξάο (αξζξ. 37 παξ 2,3
ΚΠΓ) είηε κε απνζηνιή αληηγξάθνπ θαθέινπ ηεο ηπρφλ δηελεξγεζείζαο
Έλνξθεο Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (ΔΓΔ).
Αλ

ε

πεηζαξρηθή

δηαδηθαζία

έρεη

νινθιεξσζεί,

πξηλ

απφ

ηελ

έθδνζεακεηάθιεηεο απφθαζεο απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην, θαη νδήγεζε ζε
απαιιαγή ηνπ ππαιιήινπ ή ζε επηβνιή πεηζαξρηθήο πνηλήο ειαθξχηεξεο ηεο
νξηζηηθήο παχζεο, ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη , κε ηνλ ηξφπν
πνπ

νξίδεη ην αξζξ. 143 Τπ. Κ. , εθφζνλ ν ππάιιεινο κεηαγελέζηεξα

θαηαδηθάζηεθε ακεηάθιεηα απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην βάζεη πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ,

ηα

νπνία

ζπγθξνηνχλ

ηελ

αληηθεηκεληθή

ππφζηαζε

παξαπηψκαηνο ηεο παξ. 4 πεξηπη. α’ ηνπ άξζξ. 109 ΤΚ θαη γηα ηα νπνία
δηθαηνινγείηαη πνηλή νξηζηηθήο316 παχζεο317.Γηα παξάδεηγκα, αλ έλαο
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315
A. Ραπαδαμάκθσ, Ροινικι Δικονομία, Στ’ ζκδοςθ, εκδ. ΣάκκουλαΑκ.-Θεσ/νίκθ, 2012,
ςελ.297
316
*οριςτικι παφςθ μπορεί να επιβλθκεί μόνο για τα ακόλουκα παραπτϊματα : τθσ
παράβαςθσ του αρκρ. 107 παρ 1, τθσ παράβαςθσ κακικοντοσ κατά τον ΠΚ ι άλλουσ ειδικοφσ
νόμουσ, τθσ απόκτθςθσ οικονομικοφ οφζλουσ ι ανταλλάγματοσ προσ όφελοσ του ιδίου ι
τρίτου κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων του ι εξ αφορμισ αυτϊν, τθσ χαρακτθριςτικϊσ
αναξιοπρεπουσ ι ανάξιασ ςυμπεριφοράσ εντόσ ι εκτόσ υπθρεςίασ , τθσ παράβαςθσ τθσ
υποχρζωςθσ εχεμφκειασ, τθσ αδικαιολόγθτθσ αποχισ ,τθσ ςοβαρισ απείκειασ, τθσ άμεςθσ ι
μζςω τρίτου ςυμμετοχισ ςε δθμοπραςία τθν οποία διενεργεί επιτροπι μζλοσ τθσ οποίασ
είναι ο υπάλλθλοσ
317
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ.62 , Βλ και Α. Ραπαδαμάκθσ, Η
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ππάιιεινο πνπ εξγάδεηαη ζην

Γήκν Αζελέσλ, δσξνδνθεζεί απφ έλαλ

ηδηνθηήηε θαθεηέξηαο, γηα λα ηνπ ζβήζεη έλα ππέξνγθν πξφζηηκν πνπ επέβαιε
ε δεκνηηθή αζηπλνκία γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, παξαλφκσο ηνπνζεηεκέλα ζηελ
πιαηεία (δεκνηηθφο ρψξνο), έρεη ηειέζεη ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηνπ 107
παξ. 1 πεξ. δ΄ (απφθηεζε νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαηά ηελ ππεξεζία). Ζ πξάμε
ηνπ απηή γίλεηαη γλσζηή , αζθείηαη πεηζαξρηθή δίσμε θαη ην πεηζαξρηθφ
ζπκβνχιην ηνχ επηβάιιεη ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2017 πξνζσξηλή παχζε 5 κελψλ
κε πιήξε ζηέξεζε απνδνρψλ (109 παξ. 1 πεξ. δ΄).
Παξάιιεια, ελεκεξψλεηαη ν Δηζαγγειέαο θαη αζθεί πνηληθή δίσμε γηα
ελεξγεηηθή δσξνδνθία (235 ΠΚ) . Ζ απφθαζε ηνππνηληθνχ δηθαζηεξίνπ , φπνπ
εθδίδεηαη ην Μάξηην ηνπ 2017 θαη θαζίζηαηαη ακεηάθιεηε ιίγν αξγφηεξα, ηνλ
θαηαδηθάδεη πξάγκαηη γηα δσξνδνθία. Ο ΓΔΓΓ δεηάεη ζχκθσλα κε ην 143 Τπ.
Κ. (θαη 123) επαλάιεςε ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο, θαζψο γηα ην ελ ιφγσ
παξάπησκα/αδίθεκα είλαη δπλαηή ε επηβνιή νξηζηηθήο παχζεο.
Σν πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην θαηά ηελ δεχηεξε δηαδηθαζία δελ κπνξεί βάζεη ηνπ
114 παξ. 4 θαη ηνπ 109 παξ. 4 πεξ. α΄ (ζηελ νπνία ππάγεηαη ην παξάπησκα ηνπ
νηθνλνκηθνχ νθέινπο) λα επηβάιεη πνηλή θαηψηεξε ηνπ ππνβηβαζκνχ (109
παξ. 1 πεξ. ζη΄). Γχλαηαη , φκσο λα ηνπ επηβάιεη , κε βάζε ην αξζξ. 109 παξ. 1
ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο. Έηζη, ινηπφλ, δεζκεπφκελν απφ ηελ απφθαζε
ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ζχκθσλα κε ην αξζξ. 114 παξ. 3 ,4 ,απνθαζίδεη λα
ηνπ επηβάιεη ηελ πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο.
Άιιε

πεξίπησζε,

θαηά

ηελ

νπνία

ε

πεηζαξρηθή

δηαδηθαζία

επαλαιακβάλεηαη, θαηά ξεηή επηηαγή ηνπ αξζξ. 114 παξ 4β, είλαη , αλ κεηά
ηελ έθδνζε θαηαδηθαζηηθήο πεηζαξρηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία επηβάιιεηαη
νπνηαδήπνηε πνηλή,

εθδνζεί ακεηάθιεηε πνηληθή αζσσηηθή απφθαζε ή

ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα γηα ηελ πξάμε ή ηελ παξάιεηςε γηα ηα
νπνία ηηκσξήζεθε πεηζαξρηθά ν ππάιιεινο318.

ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα και ποινικι καταςτολι
ςε εποχι κρίςθσ, ο.π
318
Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ.62 , Βλ και Α. Ραπαδαμάκθσ, Η
ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα και ποινικι καταςτολι
ςε εποχι κρίςθσ, ο.π
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Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, καο θαζνδεγεί θαη ε δηαηχπσζε ηνπ αξζξ.
114 Τπ. Κ., φπνπ νξίδεη, φηη ην πεηζαξρηθφ φξγαλν δεζκεχεηαη απφ ηελ θξίζε
πνπ πεξηέρεηαη ζε ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή ζε ακεηάθιεην
απαιιαθηηθφ βνχιεπκα , κφλν φκσο, σο πξνο ηελ χπαξμε ή ηελ αλππαξμία ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πνπ ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε
πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο(αξζξ. 114 παξ 3 Υπ. Κ.)319. Ζ πνηληθή απφθαζε,
δεζκεχεη ζηελ εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθώλ πεξηζηαηηθώλ θαη όρη ζηνλ
ραξαθηεξηζκό απηώλ320321(
πλνςίδνληαο, ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη πξνεγεζεί ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία
ηεο πνηληθήο , ε πεηζαξρηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζηηο εμήο
πεξηπηψζεηο : (α) φηαλ απνθάλζεθε απαιιαθηηθά γηα ηνλ ππάιιειν θαη ήδε
πθίζηαηαη πνηληθή θαηαδίθε (β) φηαλεπέβαιε πεηζαξρηθή πνηλή ζηνλ ππάιιειν
ειαθξχηεξε ηεο νξηζηηθήο παχζεο θαη ε θαηαδίθε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ
αθνξά ζε πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηα νπνία δηθαηνινγνχλ ηελ απζηεξφηεξε
πεηζαξρηθή πνηλή ηεο νξηζηηθήο παχζεο θαη (γ) φηαλ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν
επέβαιε νπνηαδήπνηε πεηζαξρηθή πνηλή θαη ελ ζπλερεία εθδφζεθε ακεηάθιεηε
αζσσηηθή απφθαζε ή ακεηάθιεην απαιιαθηηθφ βνχιεπκα γηα ηελ πξάμε ή ηελ
παξάιεηςε γηα ηελ νπνία δηψρζεθε πεηζαξρηθά ν ππάιιεινο.

4.6. Hπεηζαξρηθή δηαδηθαζία έπεηαη ηεο πνηληθήο δίθεο
ηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηψξα, φπνπ ε πνηληθή δηαδηθαζία πξνεγείηαη ηεο
πεηζαξρηθήο δίθεο ν Δηζαγγειέαο πιεκκειεηνδηθψλ έρεη ππνρξέσζε λα
αλαθνηλψζεη ακέζσο ηελ θίλεζε ηεο πνηληθήο δίσμεο ζηελ πξντζηακέλε αξρή
319

Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
Υπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου, ο.π. ςελ.62
320
Θ. Ραναγόπουλοσ, Υπαλλθλικό Δίκαιο, ο.π. ςελ.208 που παραπζμπει ςτθ Μ.
Σταςινοποφλου, ςελ.402
321
βι. Κεθάιαην 3ν, ελφηεηα 4.4ηεο παξνχζαο
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ηνπ ππαιιήινπ322 (άξζξ. 114§6 ΤΚ)323. ηελ ίδηα αξρή αλαθνηλψλεηαη ,επίζεο,
απφ ηνλ αξκφδην εηζαγγειέα ε απφθαζε ή ην βνχιεπκα κε ηα νπνία
ηεξκαηίδεηαη ε πνηληθή δίσμε.Αθνινχζσο, ζε πεξίπησζε εγθιεηζκνχ ηνπ
θαηεγνξνπκέλνπ ζε ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα, ν δηεπζπληήο ησλ θπιαθψλ
νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη απηφ (δειαδή ηελ θξάηεζε) ζηελ πξντζηάκελε αξρή
ηνπ ππαιιήινπ (αξζξ. 114 παξ.6 Τπ Κ.)324. Μεηά ηελ σο άλσ αλαθνίλσζε , ην
πεηζαξρηθφ φξγαλν νθείιεη εληφο 20 εκεξψλ λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα γηα
ην αλ ζα αζθήζεη ή φρη πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηνπ ππαιιήινπ.
ην ζεκείν απηφ, είλαη θξίζηκν λα αλαθεξζεί , φηη ε πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία δελ θσιχεηαη θαη κπνξεί λα αξρίζεη ή αλ άξρηζε κπνξεί λα εμειηρζεί,
εθηφο εάλ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν επηιέμεη λα αλαζηείιεη ηε δηαδηθαζία γηα
εμαηξεηηθνχο ιφγνπο θαη ην πνιχ γηα έλα έηνο (αξζξ. 114 παξ. 2 Υπ. Κ). Σέηνηα
αλαζηνιή βέβαηα, δελ κπνξεί λα δηαηαρζεί , φηαλ ην πεηζαξρηθφ παξάπησκα
πξνθαιεί «δεκφζην ζθάλδαιν» ή «ζίγεη ζνβαξά ην θχξνο ηεο ππεξεζίαο (άξζξ.
114 παξ.2 ΥΚ).
Αλαθνξηθά κε ηε δέζκεπζε ή κε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ απφ ηελ πνηληθή
απφθαζε (ή βνχιεπκα), ζα πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα εμήο : φπσο αλαθέξεηαη
ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ αξζξνπ 114 Τπ Κ θαη δηαηππψζεθε θαη ζηελ
πξνεγνχκελε ελφηεηα, ην πεηζαξρηθφ φξγαλν δεζκεχεηαη απφ ηελ θξίζε πνπ
πεξηέρεηαη ζε ακεηάθιεηε απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ ή ζε ακεηάθιεην
απαιιαθηηθφ βνχιεπκα , κφλν φκσο, σο πξνο ηελ χπαξμε ή ηελ αλππαξμία ησλ
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ. Αλ γηα παξάδεηγκα, έρνπκε αζσσηηθή απφθαζε γηα
ηνλ ππάιιειν ζε πνηληθφ δηθαζηήξην, ζηελ νπνία , φκσο δελ βεβαηψλεηαη φηη
δελ έγηλαλ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά κε βάζε ηα νπνία θαηεγνξείηαη ν
ππάιιεινο, ηφηε, δελ ππάξρεη δέζκεπζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, φπσο ζα
ζπλέβαηλε αλ είρε βεβαησζεί ζηελ εηπκεγνξία ησλ ελφξθσλ ην αληίζεην325.
Γένλ ζεκεησζεί, φηη αλ δελ απνδείρζεθε ην πνηληθφ αδίθεκα πρ. ηεο
δσξνδνθίαο (235 ΠΚ) θαηά ηε δηάξθεηα πνηληθήο δίθεο, δελ ζεκαίλεη , φηη ν
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Γ. Φερετηάκθσ, Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν-Διοικθτικϊν Υπαλλιλων και
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ππάιιεινο δελ είλαη δπλαηφλ λα δησρζεί θαη πεηζαξρηθά

326

. Σνχην κπνξεί λα

ζπκβεί , φηαλ ε ζηάζε ηνπ θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπληζηά άιιν πεηζαξρηθφ
παξάπησκα , φπσο γηα παξάδεηγκα απηφ ηεο αλαμηνπξεπνχο ζπκπεξηθνξάο327.
Πεξαηηέξσ, ε ηπρφλ απαιιαγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα
ιφγσ ακθηβνιηψλ κε δηθαζηηθή απφθαζε ή απαιιαθηηθφ βνχιεπκα, δελ
ζπλεπάγεηαη ηελ κε πεηζαξρηθή ηνπ δίσμε328 . Hπάγηα λνκνινγία ηνπ ηΔ έρεη
θάλεη δεθηφ329, φηη φηαλ δηθάδεη θαη’ νπζίαλ πξνζθπγή ππαιιήινπ, έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα εθδψζεη (πξσηφδηθα) θαη απφθαζε αληίζεηνπ πεξηερνκέλνπ απφ
ηελ πνηληθή. Θεψξεζε δειαδή, φηη δελ δεζκεχεηαη απφ πξνγελέζηεξε πνηληθή
απφθαζε θαζψο θαη ην ίδην απηφ Γηθαζηήξην εμέηαζε θαη νπζίαλ ηελ
ππφζεζε330.
Σν εξκελεπηηθφ λφεκα ηεο δηάηαμεο ηνπ αξζξ. 114 παξ. 3

331

, είλαη φηη

θαηαξρήλ αλαγλσξίδεηαη έλα είδνο «πνηληθνχ δεδηθαζκέλνπ», ζε ζρέζε κε ηα
θξηζέληα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία ζπγθξνηνχλ ηε λνκνηππηθή κνξθή
ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο αιιά παξάιιεια ζηνηρεηνζεηνχλ ηελ πεηζαξρηθψο
δησθηέα πξάμε. Ωο εθ ηνχηνπ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν κπνξεί λα επηβάιιεη
πεηζαξρηθή θχξσζε , φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ, παξά ην γεγνλφο φηη ν
ππάιιεινο αζσψλεηαη απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην κφλν, θαη ζε εληειψο
εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο,φηαλ απηή ε αζψσζε δελ έζημε νχηε έζεζε ελ
ακθηβφισ ηα απνδεηρζέληα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
Ωζηφζν, γηα ην ελ ιφγσ δήηεκαε λνκνινγία ηνπ ηΔ , παξαηεξνχκε φηη άιινηε
δέρεηαη ηε δεζκεπηηθφηεηα απηή , άιινηε φρη. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ
απνθάζεηο ηνπ ηΔ332βάζεη ησλ νπνίσλ , ε αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε πνπ
αθνξά ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά είλαη δεζκεπηηθή γηα ην πεηζαξρηθφ
φξγαλν. Ζ λνκνινγηαθή απηή ζηάζε είλαη απνηέιεζκα ηεο απφθαζεο ηνπ
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ΔΓΓΑ ζηελ ππφζεζε Σηαπξφπνπινο θαηά Διιάδνο333, φπνπ είρε θξηζεί φηη ε
αζψσζε απφ πνηληθφ δηθαζηήξην ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζεβαζηή απφ νπνηνδήπνηε
δηθαζηήξην θαη πεηζαξρηθφ φξγαλν , πνπ αζρνιείηαη κε ηα ίδηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά.
χκθσλα κε ηνλ Α. Παπαδακάθε, ε λνκνινγηαθή απηή ζηάζε ηνπ ηΔ
είλαη νξζή, δηφηη αλαγλσξίδεη θαη δηαζθαιίδεη ηελ ηζρχ ηνπ ηεθκεξίνπ
αζσφηεηαο θαη έλαληη ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο.
ηνλ αληίπνδα, ππάξρνπλ άιιεο απνθάζεηο ηνπ ηΔ δέρζεθαλ φηη δελ είλαη
δεζκεπηηθή ε ακεηάθιεηε αζσσηηθή πνηληθή απφθαζε θαη απιψο γελλάηαη
ππνρξέσζε ζπλεθηίκεζήο ηεο334.

4.7. Η λνκηθή βάζε ηεο αζσσηηθήο πνηληθήο απφθαζεο, σο θξηηήξην γηα ηε
δέζκεπζεηνπ πεηζαξρηθνχνξγάλνπ.. Η αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο.

Έρνληαο δεη αλαιπηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, αμίδεη λα
εγείξνπκε ηνλ εμήο θξίζηκν πξνβιεκαηηζκφ : Δίλαη νξζφ λα αζθεί επηξξνή
ζηελ απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ ε κνξθή ηεο εθηεζείζαο αζσσηηθήο
απφθαζεο ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ; ηελ αξρή ηεο ελ ιφγσ ελφηεηαο
δηαηππψζεθε φηη ε απαιιαγή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ιφγσ ακθηβνιηψλ κε
δηθαζηηθή

απφθαζε ή απαιιαθηηθφ βνχιεπκα, δελ ζπλεπάγεηαη ηελ κε

πεηζαξρηθή ηνπ δίσμε. Δίλαη νξζφ θάηη ηέηνην ; Δπίζεο, ζα έπξεπε λα καο
πξνβιεκαηίζεη

ηη γίλεηαη

ηηο

πεξηπηψζεηο , φπνπ

ε αζψσζε ηνπ

θαηεγνξνπκέλνπ νθείιεηαη ζε ιφγνπο πνπ αίξνπλ ην άδηθν ηεο πξάμεο ηνπ
.Πνηα ζα πξέπεη λα είλαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ, ηφηε ;
333
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Δίλαη πξνθαλέο κε βάζε ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε , φηη ζηηο
πεξηπηψζεηο πνπ

ε αζψσζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηεξίδεηαη ζηε

κε

ζπλδξνκή ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ηφηε ηνπεηζαξρηθφ φξγαλν
αζθαιψο θαη δεζκεχεηαη απφ ηελ επλντθή δηθαζηηθή θξίζε. Σν πξφβιεκα
αλαθχπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, φπνπ , είηε ζπληξέρνπλ ηα πξαγκαηηθά
πεξηζηαηηθά κηαο αμηφπνηλεο πξάμεο, πιελ φκσο εμαηηίαο ηεο ζπλδξνκήο
ιφγσλ άξζεο ηνπ αδίθνπ (π.ρ. άκπλαο- αξζξ. 20επ. ΠΚ) ή ηνπ θαηαινγηζκνχ
(π.ρ. θαηάζηαζε αλάγθεο- αξζξ.25 ΠΚ) ην δηθαζηήξην νδεγείηαη ζε αζσσηηθή
απφθαζε, είηε ε αζψσζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ γίλεηαη ιφγσ ακθηβνιηψλ.
ηελ πεξίπησζε πνπ ε αζσσηηθή απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε ιφγνπο άξζεο
ηνπ αδίθνπ ή ηνπ θαηαινγηζκνχ, είλαη νξζφηεξν λα γίλεη δεθηφ φηη , είλαη
επηηξεπηή ε επαλαμηνιφγεζε απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν γηα λα εμαθξηβσζεί αλ
κπνξνχλ ηα335 απνδεηρζέληα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά λα ππαρζνχλ ή κε ζηελ
έλλνηα ηνπ πεηζαξρηθνχ παξαπηψκαηνο. Αθφκε θαη ηφηε, φκσο, εγείξνληαη
ζνβαξνί πξνβιεκαηηζκνί γηα ην αλ παξαβηάδεηαη ε αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο
αζσφηεηαο (αξζξ. 6 παξ 2 ΔΓΑ, φπνπ «πάλ πξφζσπν επί αδηθήκαηη
ηεθκαίξεηαη φηη είλαη αζψνλ κέρξη ηεο λνκίνπ απνδείμεσο ηεο ελνρήο ηνπ»), απφ
ην νπνίν δεζκεχνληαη φρη κφλν νη Γηθαζηέο αιιά θαη φια ηα θξαηηθά
φξγαλα336. ’ απηή ηελ πεξίπησζε βέβαηα, θα’ ήλ πξνθξίλεηαη ε
επαλαμηνιφγεζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν,
ζα κπνξνχζακε λα πνχκε (άπνςε ηεο γξάθνπζαο) , φηη δεδνκέλνπ ηνπ αξζξ.
108 Τπ. Κ, δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο εθαξκνγήο αξρψλ θαη θαλφλσλ ηνπ
πνηληθνχ δηθαίνπ ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία (πρ. ιφγνη πνπ αθνξνχλ ζην
αμηφπνηλν ή ηελ ππαηηηφηεηα, θηι), ππάξρεη κία νηνλεί δηθιείδα αζθαιείαο , φηη
ην πεηζαξρηθφ φξγαλν ελ ηέιεη ζα απαιιάμεη ηνλ πεηζαξρηθψο δησθφκελν.
Πξέπεη λα ηνληζηεί, φκσο, φηη απηφ δελ είλαη απφιπην, θαζψο, ην πεηζαξρηθφ
φξγαλν θαηά ην ζρεκαηηζκφ ηεο θξίζεο ηνπ, κπνξεί λα θαηαιήμεη , φηη νη
ζπγθεθξηκέλεο αξρέο δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηελ ππφ θξίζηλ ππφζεζε.
Πεξαηηέξσ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν θαηεγνξνχκελνο απαιιάζζεηαη ιφγσ
ακθηβνιηψλ, ζα έπξεπε ε απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ λα δεζκεχεη ην
335
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πεηζαξρηθφ φξγαλν, θαζψο

«337ζην δηαηαθηηθφ ηεο απφθαζεο απνηππψλεηαη

σο ζθέηε αζψσζε, γεγνλφο πνπ, θαη’ νξζή εθδνρή, δελ επηδέρεηαη
δηαθνξνπνηήζεηο θαη θαη’ επέθηαζε δελ ζπλεγνξεί ζηε κε δεζκεπηηθφηεηα ηεο
ζρεηηθήο αζσσηηθήο θξίζεο. Άιισζηε ε αζψσζε ιφγσ ακθηβνιηψλ δελ
πξνβιέπεηαη νχηε θαη αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ ΚΠΓ ελψ γη’ απηή αξθεί απιψο ε
θήξπμε ηεο αζσφηεηαο».Οπζηαζηηθά, ε

ελ ιφγσ άπνςε, ( κε ηελ νπνία

ζπκθσλεί θαη ε γξάθνπζα ), πξνθξίλεηαη σο ζσζηή, δεδνκέλνπ φηη αλ
αζσσζεί έλαο πνιίηεο ιφγσ ακθηβνιηψλ, νη έλλνκεο ζπλέπεηεο ηεο αζσσηηθήο
απφθαζεο ζηελ θνηλσληθή ηνπ δσή, είλαη νη ίδηεο κε ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ
ζα αλέπηπζζε νπνηαδήπνηε αζσσηηθή απφθαζε κε δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν.
Καηά άιιε άπνςε338, φκσο, ζα έπξεπε λα ιακβάλεηαη ππφςηλ ε λνκηθή βάζε
ηεο αζσσηηθήο απφθαζεο απφ πνηληθφ δηθαζηήξην, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη, φηη
κφλν ε έιιεηςε ησλ ζηνηρείσλ , πνπ αμηψλεηαη ζην πιαίζην δηνηθεηηθήο
δηαδηθαζίαο , θσιχνπλ θαη ηελ παξάιιειε επηβνιή δηνηθεηηθήο θχξσζεο.
Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε , πνπ ε αζσσηηθή απφθαζε ζηεξίδεηαη ζε ιφγνπο
άξζεο ηνπ αμηνπνίλνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε έκπξαθηε κεηάλνηα, ζα πξέπεη
λα γίλεη δεθηφ, φηη, δελ ηζρχεη ην ίδην339. Ζ απφθαζε ηνπ πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ
δελ ζα πξέπεη λα δέζκεχεη ηελ απφθαζε ηνπ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ.
Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ην πεηζαξρηθφ φξγαλν δελ δεζκεχεηαη θαη ζηελ
πεξίπησζε , φπνπ έλα κέξνο ηεο δέζκεο ησλ επηιήςηκσλ πξαγκαηηθψλ
πεξηζηαηηθψλ πνπ ήξζαλ ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ δηθαζηή ζεκειηψλεη πεηζαξρηθφ
παξάπησκα , αιιά ε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ δελ έζημε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ,
επεηδή ζηεξνχληαλ πνηληθνχ ελδηαθέξνληνο.

340

Σνχην ζπκβαίλεη, φηαλ , κφλν

έλα ηκήκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δξάζηε θξίζεθε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην
ελψ ην ππφινηπν ππφθεηηαη ρσξίο δεζκεχζεηο ζηελ απηνηειή αμηνιφγεζε ηνπ
πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ. Γηα παξάδεηγκα341 : ππάιιεινο ,εζηζκέλνο ζηνλ ηδφγν
δηαπιεθηίδεηαη κε ζακψλεο ραξηνπαηθηηθήο ιέζρεο ζηελ νπνία παξεπξίζθεηαη,
επεηδή απαίηεζαλ απφ απηφλ ηα νθεηιφκελα ρξέε. Ο δηαπιεθηηζκφο
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κεηαηξέπεηαη ζε θαβγά θαη ν ππάιιεινο ακπλφκελνο , αληαπνδίδεη θηππήκαηα.
Ζ ηπρφλ απαιιαγή ηνπ απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην ιφγσ άκπλαο (22ΠΚ) δελ
ζεκαίλεη , φηη δεζκεχεη ην πεηζαξρηθφ φξγαλν λα ηνπ επηβάιεη πεηζαξρηθή
θχξσζε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ (αλαμηνπξεπήο ζπκπεξηθνξά) , θαζψο κφλν
έλα ηκήκα ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο θξίζεθε απφ ην πνηληθφ δηθαζηήξην, ελψ
ην ππφινηπν ππφθεηηαη ρσξίο δεζκεχζεηο ζηελ απηνηειή αμηνιφγεζε απφ ην
πεηζαξρηθφ φξγαλν342.
343Ζ

άπνςε απηή αθνινπζεί ηελ θαηεχζπλζε πνπ πηνζεηείηαη απφ απνθάζεηο

ηνπ ηΔ, νη νπνίεο δέρνληαη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηνηθεηηθήο δηθαηνζχλεο ( παξά
ην γεγνλφο , φηη πξνεγήζεθε αζσσηηθή απφθαζε) λα ζηεξηρζεί ζε ζηνηρεία
δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ζηα νπνία ζηήξημε ηελ θξίζε ηνπ ην πνηληθφ
δηθαζηήξην.

4.8. Δηδηθφηεξα δεηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ πεηζαξρηθή θαη πνηληθή δηαδηθαζία
Θέκαηα δηθαηνθξαηηθήο θχζεο ηνπ λένπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ
Δίλαη γεγνλφο, πψο παξά ηηο αιιεπάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ
Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη ηηο ελ γέλεη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο , ε πεηζαξρηθή
δηαδηθαζία αιιά θαη ν ζπληνληζκφο απηήο κε ηελ πνηληθή δηαδηθαζία, δελ
θαηάθεξαλ λα αληηκεησπίζνπλ απνηειεζκαηηθά ηε δηαθζνξά ζην δεκφζην
ηνκέα. Αληίζεηα, ε βξαδχηεηα ησλ δχν δηαδηθαζηψλ θαη ν ηξφπνο πνπ
αμηνινγνχλ ην απνδεηθηηθφ πιηθφ, δεκηνπξγνχλ επηπιένλ πξνβιήκαηα ζηα ήδε
ππάξρνληα πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ειεγθηηθνί θαη δησθηηθνί
κεραληζκνί344 .

342

Ibid
Ibid
344
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι (επιμ.), Οικονομικό Ζγκλθμα και Διαφκορά ςτον Δθμόςιο Τομζα (1),
ό.π., ςελ. 223
343

92

Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

Ο λφκνο 4093/2012345 ήξζε λα απζηεξηνπνηήζεη ην πεηζαξρηθφ δίθαην,
φκσο δελ ηα θαηάθεξε θαη δελ επέδσζε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, εμαηηίαο
ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο
άκπλαο πνπ παξέρεη ην δηνηθεηηθφ δίθαην ζηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο346.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ζε αξγία :
θαηά ην πξψην δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ θπξίσο, πξνέθπςε ε
δπλαηφηεηα λα επαλέιζεη ν ππάιιεινο ζηελ ππεξεζία κε πξνζσξηλή δηαηαγή ,
ελφζσ εθθξεκνχζε ε ππφζεζε ζην πεηζαξρηθφ ζπκβνχιην347. Πεξαηηέξσ, ζηηο
πεξηπηψζεηο ,πνπ, ηειηθά δελ επηβαιιφηαλ απφ ην πεηζαξρηθφ φξγαλν ε πνηλή
ηεο νξηζηηθήο παχζεο ηνπ ππαιιήινπ (δειαδή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο), ν
ππάιιεινο, κπνξνχζε φρη απιά λα επαλέιζεη ζηελ ππεξεζία αιιά λα δεηήζεη
λα ηνπ θαηαβάινπλ αλαδξνκηθά ηνπο κηζζνχο πνπ δελ ηνπ θαηέβαιαλ ην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα

348

. Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαηάμεσλ ήηαλ

εκθαλήο, θαζψο απφ ηε κία ην Γεκφζην , ζηεξνχληαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ
ππαιιήινπ, θαη απφ ηελ άιιε δεκησλφηαλ, θαζψο ηνπ θαηέβαιε αλαδξνκηθά
κηζζνχο γηα φζν δηάζηεκα δελ αμηνπνηνχζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ.
Γη απηφ θαη ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα επηζπκεηά θαη ζε θακία πεξίπησζε
ηθαλνπνηεηηθά.
Καη βέβαηα, δελ πξέπεη λα ακειήζνπκε λα αλαθέξνπκε ηηο πεξηπηψζεηο
«θάιπςεο» ησλ επίνξθσλ ππαιιήισλ απφ ηνπο πξντζηακέλνπο ηνπο γηα
ιφγνπο ζθνπηκφηεηαο, γεγνλφο , πνπ κπνξεί λα εθδεισλφηαλ θαη κε αλεπαξθή
ζπιινγή απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ , πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηπρφλ πνηληθή ή
πεηζαξρηθή επζχλε ηνπο349.
Δπηπιένλ, έλα άιιν δήηεκα ζην νπνίν πξέπεη λα εζηηάζνπκε, είλαη ε πνηλή
ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο. Ζ ζέζε ζε απηνδίθαηε αξγία κπνξεί λα επηβιεζεί ζηνλ
ππάιιειν κε κφλε ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε πνηληθφ δηθαζηήξην . Γειαδή,
κπνξεί λα παχζεη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ κε κφλε ηελ άζθεζε ηεο πνηληθήο
345

«Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016 – Επείγοντα
Μζτρα εφαρμογισ του Ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ
ςτρατθγικισ 2013-2016», ΦΕΚ Α’ 222/12.01.2012
346
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δίσμεο θαη ηελ επαθφινπζε παξαπνκπή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζην αθξναηήξην
πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ. Σνχην ην κέηξν θξίλεηαη ηδηαίηεξα επαρζέο, ζην πιαίζην
κάιηζηα ηεο γεληθφηεξεο αξγνπνξίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ πνηληθή δηαδηθαζία
θαζψο έηζη, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα βαξχλεηαη ν ζπλεπήο ππάιιεινο κε
άδηθεο θαη ςεπδείο θαηεγνξίεο

θαη λα αξγήζεη λα δηαιεπθαλζεί ε

ππφζεζε350(αο κελ μερλάκε ηνλ ζηηγκαηηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο πνηληθήο
δηαδηθαζίαο). Δμάιινπ, είλαη γλσζηφ θαηλφκελν ε εμεχξεζε απνδηνπνκπαίσλ
ηξάγσλ , ην νπνίν ζεκαίλεη φηη351 ελίνηε εμαληιείηαη ε απζηεξφηεηα ηεο
πεηζαξρηθήο θαη πνηληθήο θαηαζηνιήο ζε φζνπο ππαιιήινπο έρνπλ δηαπξάμεη
πεηζαξρηθά παξαπηψκαηα ή αμηφπνηλεο πξάμεηο εηο βάξνο πνιιέο θνξέο ηνπ
ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο ή ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο.
Αλαινγηδφκελνη φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε ηελ
αηηηνινγηθή βάζε ηεο αλακφξθσζεο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, κε ηνλ
πξφζθαην λφκν ηνπ 4325/2015 (γηα παξάδεηγκα ην αξζξ. 3

έρεη ηίηιν

«απνθαηάζηαζε ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο ζηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία»)352.
Με ηνλ ελ ιφγσ λφκν θαηαξγνχληαη κία ζεηξά δηαηάμεσλ353 , πνπ ίζρπζαλ ηα
ηειεπηαία έηε θαη παξάιιεια αλαπξνζαξκφδεηαη ην λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ
αθνξά ηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο απηνδίθαηεο354 θαη ηεο δπλεηηθήο αξγίαο.
πλεπψο, ζα ιέγακε, φηη νη παξεκβάζεηο ,πνπ έγηλαλ θηλνχληαη ζε ζεηηθή
θαηεχζπλζε, ζην βαζκφ, πνπ απνθαζηζηνχλ ην ηεθκήξην ηεο αζσψηεηαο.

350
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Ibid
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Ν.4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ Διοίκθςθσ, Καταπολζμθςθ τθσ Γραφειοκρατίασ και
Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ», ΦΕΚ Α’
47/11.05.2015
353
Διατάξεισ : του αρκρ. 1 του Ν 4057/2012, των περιπτϊςεων 1-9 τθσ υποπαραγράφου Η.3
του αρκρ.1 , του αρκρ.14 του Ν 4111/2013, τθσ παραγράφου 6 του αρκρ.5 του Ν 4203/2013,
των αρκρ. 14,15 του Ν 4210/2013, των παραγράφων 203 του αρκρ.29 του Ν 4305/2014, των
παραγράφων 1,3 του αρκρ.69 του Ν 4310/2014
354
Σφμφωνα με το νζο αρκρ. 103 Υπ.Κ ςε αυτοδίκαιθ αργία , τίκεται : (α)ο υπάλλθλοσ που
ςτερικθκε τθν προςωπικι του ελευκερία φςτερα από ζνταλμα προςωρινισ κράτθςθσ ι με
δικαςτικι απόφαςθ, ζςτω κι αν απολφκθκε με εγγφθςθ, (β) ο υπάλλθλοσ ςτον οποίο
επιβλικθκε θ ποινι τθσ οριςτικισ παφςθσ. Θ αργία αρχίηει από τθν κοινοποίθςθ τθσ
απόφαςθσ και λιγει από τθν τελευταία θμζρα τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ενϊπιον
το ΣτΕ, (γ) ο εκπαιδευτικόσ ι ο υπάλλθλοσ που υπθρετεί ςε ςχολείο και αςκικθκε ποινικι
δίωξθ εναντίον του για ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι για οποιοδιποτε ζγκλθμα
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ κατά τθσ γενετιςιασ ηωισ. Ο υπάλλθλοσ επανζρχεται
αυτοδικαίωσ ςτα κακικοντά του εάν εκλείψει ο λόγοσ , για τον οποίο ζχει τεκεί ςε αργία
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ/ΠΡΟΣΑΔΙ
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ εθηεζέληα θαη , αθνχ είδακε αλαιπηηθά βαζηθέο
έλλνηεο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ, ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή επζχλε ηνπ δεκνζίνπ
ππαιιήινπ , ηνλ ηξφπν δίσμεο ηεο θάζε κίαο, , ηα ζεκεία ζχγθιηζεο θαη
απφθιηζεο ησλ δχν δηαδηθαζηψλ , εληνπίζακε

,φηη,

ηα ίδηα πξαγκαηηθά

πεξηζηαηηθά κπνξεί λα ζπληζηνχλ πεηζαξρηθφ θαη παξάιιεια πνηληθφ αδίθεκα
θαη απηφ

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε «ζπληνληζκνχ» ησλ δχν δηαδηθαζηψλ

(πεηζαξρηθήο θαη πνηληθήο) .
Σν πεηζαξρηθφ θαη ην πνηληθφ αδίθεκα κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ ζηελ ίδηα δέζκε
πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ θαη ην δήηεκα πνπ ηέζεθε θαη αλαιχζεθε (κε
ζαθήλεηα –ζέινπκε λα πηζηεχνπκε) ζηελ παξνχζα εξγαζία , είλαη θαηά πφζν
επεξεάδεηαη ε κία δηαδηθαζία απφ ηελ άιιε.
Δλψ ινηπφλ, είδακε , φηη ππάξρεη απηνηέιεηα κεηαμχ σλ δχν δηαδηθαζηψλ, ε
αλάγθε ζπληνληζκνχ ηνπο, έρεη νδεγήζεη ζε νξηζκέλεο λνκνζεηηθέο
παξεκβάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη ζηφρνη ηεο θάζε δηαδηθαζίαο
αθελφο, θαη λα κέλεη δηαθξηηφο ν ξφινο ηνπο αθεηέξνπ . Θα πξέπεη , ινηπφλ, λα
ζπγθξαηήζνπκε , φηη κεηαμχ ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πνηληθήο
δίθεο ππάξρεη κηα ζρέζε επηθνηλσλίαο, ε νπνία αμηψλεη νη δχν δηαδηθαζίεο λα
ζπληνλίδνπλ ην βεκαηηζκφ ηνπο θαη λα θηλνχληαη ζε παξάιιειε ηξνρηά, ρσξίο
σζηφζν λα εθδίδνληαη αληηθαηηθέο απνθάζεηο.
Ζ απηνηέιεηα ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο έλαληη ηεο πνηληθήο, απνηειεί κία
γεληθή παξαδνρή θαη απηφ ζα πξέπεη ν λνκνζέηεο αιιά θαη ν εθαξκνζηήο ηνπ
δηθαίνπ

355

πάληα λα ην ζέβεηαη. Ζ απηνηέιεηα απηή, σζηφζν, δελ είλαη

απεξηφξηζηε θαη ππφθεηηαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ356 ηεθκεξίνπ αζσφηεηαο,
φπσο απηφ αλαδεηθλχεηαη θάζε θνξά απφ κηα αζσσηηθή απφθαζε πνηληθνχ
355

Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π
356
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δηθαζηεξίνπ. Αο κελ μερλάκε, φηη ε αξρή ηνπ ηεθκεξίνπ ηεο αζσφηεηαο, καδί
κε ηελ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο, ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο απνηεινχλ
νξηζκέλεο απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ λνκηθνχ καο ζπζηήκαηνο.
Δπίζεο, θάηη πνπ αμίδεη λα ηνληζηεί είλαη , φηη θάζε θνξά πνπ ην πεηζαξρηθφ
φξγαλν, έρεη ελψπηνλ ηνπ κία ππφζεζε, θξίλεηαη ζθφπηκν λα κελ πξνβαίλεη ζε
αβαζάληζηε νηθεηνπνίεζε357 κίαο πνηληθήο απφθαζεο, ακειψληαο ηνπο
ζθνπνχο ηεο πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο.
ε βάζε ησλ παξαπάλσ παξαηεξήζεσλ θαη ελφςεη ηνπ λένπ λνκνζεηηθνχ
πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ πεηζαξρηθή δηαδηθαζία, ζα κπνξνχζαλ λα ζπδεηεζνχλ
θάπνηεο παξεκβάζεηο ζε απηφ ην πεδίν , πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ζε
ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηφζν ε απνηειεζκαηηθφηεηα, φζν θαη ε αλάγθε
ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ ππαιιήινπ.
Γηα παξάδεηγκα, ζην λέν άξζξν 103 Τπ Κ, πιένλ δελ επηβάιιεηαη
απηνδίθαηε ζέζε ζε αξγία, αθφκε θη φηαλ ν ππάιιεινο παξαπεκθζεί
ακεηάθιεηα ζην αθξναηήξην πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ γηα πξάμε δσξνιεςίαο
(236 ΠΚ) , εθφζνλ , βέβαηα, δελ έρεη ζηεξεζεί ηελ ειεπζεξία ηνπ (103 παξ.
1α’). Γεδνκέλεο , φκσο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο , ε νπνία
κάιηζηα είρε νδεγήζεη ηελ παιαηφηεξε λνκνινγία ησλ δηνηθεηηθψλ
δηθαζηεξίσλ ζηελ απνδνρή ηνπ κέηξνπ ηεο απηνδίθαηεο αξγίαο , εηδηθά γηα
απηήλ, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν εθαξκνγήο ελαιιαθηηθψλ
κέηξσλ, πνπ ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ππεξεζίαο, ρσξία λα
ζίγνπλ ην ηεθκήξην ηεο αζσφηεηαο358, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ππνρξεσηηθή
κεηάζεζε ηνπ ππαιιήινπ ζε νκφινγε ή εηεξφινγε ππεξεζία άιινπ ηφπνπ,
κέρξη λα πεξαησζεί ε πνηληθή δηαδηθαζία ακεηάθιεηα359.
Δπίζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο
δηαδηθαζίαο , ηφζν ελψπηνλ ησλ πεηζαξρηθψλ φζν θαη ησλ πνηληθψλ
δηθαζηεξίσλ : Γηα παξάδεηγκα, δεδνκέλεο ηεο θαζπζηέξεζεο πνπ δηέπεη ελ
γέλεη ηε δηαδηθαζία ζηα πνηληθά δηθαζηήξηα ζα κπνξνχζε λα θαζηεξσζεί έλα
357

Α. Ραπαδαμάκθσ, Η ςχζςθ τθσ πεικαρχικισ διαδικαςίασ με τθν ποινικι δίκθ, ςτο Ζγκλθμα
και ποινικι καταςτολι ςε εποχι κρίςθσ, ο.π
358
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είδνο πξνηεξαηφηεηαο εθδίθαζεο ησλ ππνζέζεσλ απηψλ, εηδηθά , φηαλ ν
ππάιιεινο/ θαηεγνξνχκελνο ηειεί ζε πξνζσξηλή αξγία.360 Γεδνκέλνπ
κάιηζηα, φηη νη ππάιιεινη ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί ην ηφζν επαρζέο κέηξν
ηεο απηνδίθαηεο ή δπλεηηθήο αξγίαο, κπνξεί λα ηχρνπλ άδηθεο κεηαρείξηζεο ,
επεηδή δηψθνληαη πνηληθά θαη πνιιέο θνξέο παξαπέκπνληαη ρσξίο επαξθή
ζηνηρεία, θξίλεηαη δηθαηνινγεκέλε ε άκεζε ζπδήηεζε ηεο ππφζεζεο ,
πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ζέζε ηνπ ππαιιήινπ ή ελ πάζε πεξηπηψζεη
λα μεθαζαξίζεη ε ππφζεζε θαη λα παξαρζνχλ νη έλλνκεο ζπλέπεηεο. Δμάιινπ,
απηφ γίλεηαηθαη ζήκεξα, ζην πνηληθά δηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 320
ΚΠΓ, ζηηο πεξηπηψζεηο , πνπ έρεη επηβιεζεί ζηνλ θαηεγνξνχκελν πξνζσξηλή
θξάηεζε, θαζψο ην κέηξν ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο είλαη ην επαρζέζηεξν
κέηξν δηθνλνκηθνχ θαηαλαγθαζκνχ361. Πξνηείλεηαη362 , ινηπφλ , ην άξζξν
απηφ λα επεθηαζεί θη εδψ θαη λα θαηαιάβεη θαη ηηο πεξηπηψζεηο , φπνπ ν
ππάιιεινο έρεη ηεζεί ζε απηνδίθαηε ή δπλεηηθή αξγία.
Έλα άιιν δήηεκα , πνπ ρξήδεη πξνζνρήο, είλαη νη ζπλερείο ηξνπνπνηήζεηο
θαη παξεκβάζεηο ηνπ πεηζαξρηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο έρνπλ νδεγήζεη ζε κία
ζπγθερπκέλε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο363.
Αλάινγα κε ηελ νπηηθή θαη ηε ζηφρεπζε ηνπ εθάζηνηε λνκνζέηε , θαηά
δηαζηήκαηα πξνβάιιεηαη είηε ε απζηεξηνπνίεζε είηε ε ππεξβνιηθή επηείθεηα
ηνπ ζπζηήκαηνο.Γηα παξάδεηγκα, αλ ήζειε θάπνηνο λα επηθαιεζηεί ηνλ αξηζκφ
ησλ ππαιιήισλ , πνπ έρνπλ ηεζεί ζε αξγία, δελ είλαη ηφζν εχθνιν νχηε
μεθάζαξν, θαζψο, νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ επαλέιζεη ζηελ ππεξεζία ηνπο κέζα
ζε δηάζηεκα πνπ θπκαίλεηαη απφ ιίγεο κέξεο ζε ιίγνπο κήλεο364. Άξα,
απαηηείηαη ε ζπιινγή θαη ε ζπζηεκαηηθή επεμεξγαζία ζπγθεληξσηηθψλ
ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ , ηα νπνία ζα θαηαγξάθνπλ ηελ πξφνδν θαη ηελ έθβαζε
θάζε ππφζεζεο, φπσο επίζεο θαη ην θφζηνο γηα ην δεκφζην απφ θάζε ηέηνηα
360
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Αρκρ. 320 ΚΡΔ : οριςμόσ δικαςίμου ςτισ περιπτϊςεισ κατθγορουμζνων που κρατοφνται
προςωρινά, γίνεται κατά απόλυτθ προτεραιότθτα
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πεξίπησζε (δει ηε ζέζε ζε αξγία ππαιιήινπ). θφπηκν θξίλεηαη λα
θαηαγξάθεηαη θαη ην πνζνζηφ αζσσηηθψλ θαη θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ
αλά είδνο παξάβαζεο θαη αλά ππεξεζία365 .
Eπηπιένλ, θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε απνθαηάζηαζε ηεο δπλαηφηεηαο
ακθηζβήηεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ πεηζαξρηθψλ νξγάλσλ απφ ηε Γηνίθεζε
κέζσ ηεο άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ366. Θα έπξεπε, δειαδή λα δηαηεξείηαη ε
δπλαηφηεηα άζθεζεο ελζηάζεσλ ή πξνζθπγήο απφ ηα Γηνίθεζε , θαηά
απνθάζεσλ ησλ πξσηνβάζκησλ πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ, δπλαηφηεηα ηελ
νπνία δηέζεηε ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, πξηλ ηνλ Ν
4057/2012, θαη επαλήιζε ΟΡΘΑ367 κε ην Ν 4152/2013, φπνπ επαλέθεξε ην
θαζεζηψο ηνπ Ν 3613/2007368 .
Σέινο, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε ελαξκφληζε ηεο ειιεληθήο έλλνκεο ηάμεο
κε ηε λνκνινγία369 ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ
, αλαθνξηθά κε ηε δέζκεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ηπρφλ
αζσσηηθή απφθαζε πνηληθνχ δηθαζηεξίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ ιφγνπ, πνπ
ζηεξίρζεθε ε θξίζε ηνπ δηθαζηή γηα ηελ αζψσζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ.

365

Ibid
Ibid
367
* κατά τθν Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι
368
«υκμίςεισ κεμάτων Ανεξάρτθτων Αρχϊν , Γενικοφ Επικεωρθτι Δθμόςασ Διοίκθςθσ,
Σϊματα Επικεωρθτϊν Ελεγκτϊν Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ
Υπουργείου Εςωτερικϊν» ΦΕΚ Α’ 263/ 23.11.2007
369
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ηΔ 361/2010

ηΔ 2677/2013

ηΔ 4756/1984

ηΔ 3758/2010

ηΔ 3330/2013

ηΔ 2553/1990

ηΔ 807/2011

ηΔ 4849/2013

ηΔ 1534/1995

ηΔ 1292/2011

ηΔ 1095/2014

ηΔ 3598/1995

ηΔ 1789/2011

ηΔ 1105/2014

ηΔ 2244/1997

ηΔ 2040/2011

ηΔ 1256/2014

ηΔ 262/1999

ηΔ 2166/2011

ηΔ 1264/2014

ηΔ 1064/2000

ηΔ 2472/2011

ηΔ 1719/2014

ηΔ 724/2001

ηΔ 3012/2011

ηΔ 1731/2014

ηΔ 175/2002

ηΔ 110/2012

ηΔ 2164/2014

ηΔ 271/2002

ηΔ 329/2012

ηΔ 2635/2014

ηΔ 2745/2002

ηΔ 920/2012

ηΔ 3273/2014

ηΔ 2251/2003

ηΔ 1068/2012

ηΔ 3473/2014

ηΔ 1064/2004

ηΔ 1189/2012

ηΔ 3481/2014

ηΔ 1789/2004

ηΔ 1190/2012

ηΔ 3484/2014

ηΔ 328/2005

ηΔ 1795/2012

ηΔ 3676/2014

ηΔ 997/2005

ηΔ 2127/2012

ηΔ 3678/2014

ηΔ 2427/2005

ηΔ 3810/2012

ηΔ 4222/2014
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Η πεηζαξρηθή δηαδηθαζία ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο
θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ πνηληθή δίθε

ηΔ 4333/2014

ηΔ 167/2015

ηΔ 4333/2014

ηΔ 294/2015
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ηΔ 1214/2015

