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Σο ςχζδιο νόμου με τίτλο «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ διοίκθςθσ- Καταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και 

Ηλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ-Αποκατάςταςθ Αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ» που δόκθκε ςτθ δθμοςιότθτα 

από το  Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ αναμφίβολα περιζχει και διατάξεισ 

που ικανοποιοφν ζνα μζροσ των απαιτιςεων και αιτθμάτων του κινιματοσ. Η επαναπρόςλθψθ των 

διακζςιμων-απολυμζνων ςυναδζλφων κακθγθτϊν ειδικοτιτων των ΕΠΑΛ - ΕΠΑ  και θ ακφρωςθ 

πλευρϊν του πεικαρχικοφ δικαίου που οδθγοφςε ςε ςτραγγαλιςμό των δικαιωμάτων των δθμοςίων 

υπαλλιλων είναι μια πρϊτθ επιτυχία του κινιματοσ. Είναι αποτζλεςμα των μαχθτικϊν και 

αποφαςιςτικϊν αγϊνων του κινιματοσ όλου του προθγοφμενου διαςτιματοσ. Όμωσ και ςτα δφο 

αυτά κζματα υπάρχουν ςοβαρά ηθτιματα που απαιτοφν περιςςότερθ δθμοκρατικι ευαιςκθςία.  

Θετικά ςθμεία οπωςδιποτε είναι θ -ζςτω μερικι - κατάργθςθ τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ αλλά και 

θ κατάργθςθ του επικίνδυνου αρ. 42 του ν. 4250/2014 για τον επανζλεγχο των ςυμβάςεων των ΙΔΑΧ 

του Δθμοςίου που ςτόχευε ςαφζςτατα ςε απολφςεισ. 

Από κει και πζρα, οφείλουμε όπωσ να επιςθμάνουμε και μια ςειρά ςοβαρότατων προβλθμάτων που 

υπάρχουν ςε αυτό το ςχζδιο νόμου και για τα οποία οφείλουμε να παρατθριςουμε:    

1. Για τθν πολιτικι επιςτράτευςθ: (Άρκρο 1 Επίταξθ προςωπικϊν υπθρεςιϊν -Απαγόρευςθ 

πολιτικισ επιςτράτευςθσ απεργϊν), το βιμα προσ τθν κατάργθςι τθσ, είναι μετζωρο.  

 Ενϊ καταργείται το άρκρο 41 του ν. 3536/2007 (Α’ 42) και το άρκρου 23 του Ν.Δ. 17/ 1974 

(Αϋ236), παραμζνει το ςυνολικό πλαίςιο για τθν πολιτικι επιςτράτευςθ (το ςφνολο του Ν.Δ. 

17/1974) και επομζνωσ θ κυβζρνθςθ διατθρεί τθ δυνατότθτα πολιτικισ επιςτράτευςθσ 

απεργϊν.    

2. Για το Πεικαρχικό Δίκαιο και τθν «Αποκατάςταςθ του τεκμθρίου ακωότθτασ ςτθν πεικαρχικι 

διαδικαςία», το βιμα είναι τουλάχιςτον θμιτελζσ με αποτζλεςμα να διατθρείται ο αυταρχικόσ και 

αντιδθμοκρατικόσ πυρινασ ςτθ δθμόςια διοίκθςθ, ςυγκεκριμζνα:   

 Καταργοφνται οι διατάξεισ που αφοροφν τθν αυτοδίκαιθ αργία και αυτό είναι πολφ κετικό. Όμωσ, 

παραμζνει το ςυνολικό πλαίςιο των μνθμονιακϊν νόμων αλλά και του αυταρχικοφ πεικαρχικοφ 
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δικαίου (το ςφνολο του Ν.4057/2012 και το ςφνολο τθσ παραγράφου Ζ του Ν.4093/12 αλλά και του ν. 

3584/2007).  

 Δεν υπάρχει θ άμεςθ παφςθ πεικαρχικϊν και διοικθτικϊν διϊξεων ενάντια ςε εργαηόμενουσ που 

ςυμμετείχαν ςτθν απεργία-αποχι που προκιρυξε θ Α.Δ.Ε.Δ.Τ.  

 Δεν διατυπϊνεται θ αναςτολι εκτζλεςθσ πεικαρχικισ ποινισ μζχρισ τθν τελεςιδικία τθσ υπόκεςθσ 

τόςο ςτο ποινικό όςο και ςτο πεικαρχικό  ςκζλοσ ςε εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ πριν τον μνθμονιακό  

νόμο 4093/12 Μανιτάκθ, πράξθ θ οποία ζχει προςβλθκεί με υπαλλθλικι προςφυγι. 

 φμφωνα με τθν πάγια Νομολογία του τΕ , οι αρχζσ τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ επιβάλουν, όπωσ, όταν 

ζχει αςκθκεί το προβλεπόμενο από το νόμο ζνδικο βοικθμα κατά διοικθτικισ πράξθσ, θ Διοίκθςθ 

οφείλει να απζχει από κάκε ενζργεια που τείνει ςτθν εκτζλεςθ τθσ προςβλθκείςασ πράξθσ τθσ 

(Γνωμάτευςθ ΝτΚ-Γραφείο Πατρϊν αρικ. Πρωτ. 4758/Π-1997 / 14-9-2012).     

 Δεν απαλείφεται πλιρωσ το πεικαρχικό αδίκθμα «τθσ αναξιοπρεποφσ ςυμπεριφοράσ εντόσ και 

εκτόσ υπθρεςίασ», που με τθν αςάφειά του ζχει δθμιουργιςει «βιομθχανία» πεικαρχικϊν διϊξεων.  

 Οφτε απαλείφεται το πεικαρχικό αδίκθμα τθσ «παραβίαςθσ υποχρζωςθσ εχεμφκειασ» το οποίο 

χρθςιμοποιείται για να αποτρζψει καταγγελίεσ αυκαιρεςιϊν τθσ διοίκθςθσ.  

 υμπεριλαμβάνεται ςτα πεικαρχικά παραπτϊματα θ «αδικαιολόγθτθ μθ εξυπθρζτθςθ πολιτϊν και 

μθ ζγκαιρθ διεκπεραίωςθ των  υποκζςεων τουσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ», που κα οδθγιςει 

ςε νζα βιομθχανία διϊξεων λόγω τθσ μεγάλθσ αποψίλωςθσ των υπθρεςιϊν του δθμοςίου. 

 Δεν προβλζπεται το δικαίωμα προθγοφμενθσ ακρόαςθσ του Δθμόςιου υπαλλιλου από τθ 

διοίκθςθ, που κατοχυρϊνεται ςτο άρκρο 20 παρ. 2 του υντάγματοσ, πριν τθν λιψθ απόφαςθσ ζναρξθσ 

κάκε πεικαρχικισ διαδικαςίασ.  

 Δεν προβλζπεται ο κεςμόσ του ςυνιγορου του Δθμόςιου υπαλλιλου όταν θ πεικαρχικι ι και 

ποινικι υπόκεςθ αφορά εκτζλεςθ υπθρεςίασ.      

 Σζλοσ, θ διατφπωςθ ςτο άρκρο 5, ότι ςτο Δευτεροβάκμιο Τπθρεςιακό υμβοφλιο οι εκπρόςωποι 

τθσ Α.Δ.Ε.Δ.Τ. πρζπει να είναι «μόνιμοι υπάλλθλοι προϊςτάμενοι Διεφκυνςθσ δθμοςίων υπθρεςιϊν, 

Ν.Π.Δ.Δ. ι Περιφερειϊν», δεν μπορεί και δεν πρζπει να γίνει αποδεκτι από το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα. 

Δεν μπορεί ο ιεραρχικά υπεφκυνοσ για τθν ανάκριςθ να τον υπεραςπίηεται ταυτόχρονα το ςυνάδελφο! 

Παραβιάηεται ευκζωσ ο Ν. 1264/82 και το ποινικό δίκαιο ενϊ φανερϊνει ότι επιδιϊκεται ζνασ 

ιδιότυποσ διοικθτιςμόσ ςτισ αποφάςεισ των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων. Σο ςθμείο αυτό ερίηει επίδικων 

αποφάςεων και περαιτζρω δικαςτικϊν αμφιςβθτιςεων.  το ςθμείο αυτό κζλουμε να υπενκυμίςουμε, 

ότι ςτα περιςςότερα ςωματεία των υπαλλιλων οι γενικοί διευκυντζσ δεν γίνονται μζλθ, πωσ τϊρα κα 

τουσ μετατρζπουν ςε εκπροςϊπουσ μασ είναι ζνα ηιτθμα. Οφείλει και θ ΟΛΜΕ να αντιδράςεισ ςτο 

κζμα αυτό. 

 Κεφάλαιο 2  
Εξορκολογιςμόσ του πεικαρχικοφ δικαίου 

Άρθρο 3 - Αποκατάςταςη του τεκμηρίου αθωότητασ ςτην πειθαρχική διαδικαςία  

  «υνζπειεσ αργίασ 

 Παρ. 1. τον υπάλλθλο που τελεί ςε κατάςταςθ αργίασ καταβάλλεται το ιμιςυ των αποδοχϊν του…» 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1θ: Η διατφπωςθ είναι ςε αντίκεςθ με τθν πρόςφατθ γνωμάτευςθ του  
τΕ.Ολ 1900/2014 και θ οποία αναφζρει ότι το ποςό ςτθν αργία είναι το 75% του μιςκοφ του 
υπαλλιλου.  
υγκεκριμζνα αναφζρει το τΕ: 
….» τισ περιπτϊςεισ αυτοδίκαιθσ αργίασ τθσ παραγράφου 1 περίπτωςθ εϋ του άρκρου 103 του 
Τπαλλθλικοφ Κϊδικα και τθσ παραγράφου 1 περίπτωςθ εϋ του άρκρου 107 του Κϊδικα Κατάςταςθσ 



Δθμοτικϊν και Κοινοτικϊν Τπαλλιλων, όπωσ αντικακίςτανται με τισ περιπτϊςεισ 1 και 3 τθσ 
παροφςασ υποπαραγράφου, οι αποδοχζσ τθσ αργίασ ορίηονται ςτο 75% των νομίμων αποδοχϊν των 
υπαλλιλων…….». 
 
Παράγραφο 2.   …….» Σο υπόλοιπο ιμιςυ ι μζροσ αυτοφ μπορεί να αποδοκεί ςε αυτόν, μετά από 
ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςη του πειθαρχικοφ ςυμβουλίου, εφόςον απαλλαγεί με τελεςίδικη 
δικαςτική απόφαςη ή τιμωρηθεί με πειθαρχική ποινή κατώτερη από την οριςτική παφςη μετά από 
ειδικά αιτιολογημζνη απόφαςη του πειθαρχικοφ ςυμβουλίου…»,  
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 2θ: δεν προβλζπει ποιοσ αποφαςίηει τθν επιςτροφι του υπόλοιπου μιςκοφ που 
παρακρατικθκε, για τισ περιπτϊςεισ με πεικαρχικι ποινι προςωρινισ παφςθσ που εκκρεμοφν ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο ι ςτον Άρειο Πάγο (ΑΠ), και δεν ανικουν πλζον ςτθν δικαιοδοςία του πεικαρχικοφ 
εξ αντικειμζνου. 
Στο ίδιο άρθρο 3, παρ. 8. ….»παραπζμποντασ τουσ με την ίδια απόφαςη ςτο οικείο πειθαρχικό 
ςυμβοφλιο για τη θζςη τουσ ή μη ςε δυνητική αργία με τη διαδικαςία τησ παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 
3528/2007 ή  με τη διαδικαςία τησ παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 3584/2007 όπωσ τροποποιήθηκαν με 
το άρθρο αυτό.  
 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 3θ: α) Για τισ περιπτϊςεισ που εκκρεμοφν ςτο Διοικθτικό Εφετείο ι ςτον Άρειο Πάγο 
(ΑΠ), και δεν ανικουν πλζον ςτθν δικαιοδοςία των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων και εξ αντικειμζνου οφτε 
καν κα γνωρίηουν τα μζλθ τουσ τθν υπόκεςθ και τον υπάλλθλο, τίκεται ευκζωσ το ερϊτθμα ποια θ 
ςκοπιμότθτα τθσ επιςτροφισ τθσ υπόκεςθσ (ουςιαςτικά για νζα κρίςθ) ςτο όργανο εκείνο που θ 
υπαλλθλικι προςφυγι του δθμοςίου υπαλλιλου ερείδεται επί ακυρωτζασ πράξεϊσ του; Πολφ δε 
φοβοφμαςτε ότι με τθν διάταξθ αυτι θ όποια ειςιγθςθ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων για απόδοςθ 
του υπόλοιπου μιςκοφ ι μζρουσ αυτοφ κα ζχει ωσ ςυνζπεια και τον επθρεαςμό τθσ τελικισ κρίςεωσ 
των διοικθτικϊν δικαςτθρίων. 
β) Η διατφπωςθ «μετά από ειδικά αιτιολογημζνη απόφαςη το πεικαρχικό ςυμβοφλιο»  εκτιμοφμε ότι 
τα περιςςότερα ςυμβοφλια κα αρνοφνται να ειςθγοφνται και αντί αποκατάςταςθσ του υπαλλιλου κα 
επιτείνουν τθν οικονομικι εξακλίωςθ και ςτθν ουςία τθν ακφρωςθ του πνεφματοσ του νόμου!  
ΠΡΟΣΑΗ:  Αυτι θ  χρονοβόρα και ατελζςφορθ διαδικαςία (υπάρχουν παραδείγματα για τθν μθ 
ζγκυρθ λειτουργία των πεικαρχικϊν ςυμβουλίων) θ ειςιγθςθ μπορεί να γίνεται για τθν απόδοςθ του 
υπόλοιπου μιςκοφ που παρακρατικθκε από τον Περιφερειακό Διευκυντι εκπαίδευςθσ, που ωσ 
υπθρεςία γνωρίηει τθν υπθρεςιακι και οικονομικι κατάςταςθ του υπαλλιλου κακϊσ  και εάν 
υφίςταται ςχετικόσ επιτακτικόσ λόγοσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ. 
Ευελπιςτοφμε ο κ. Τπουργόσ και οι κ.κ. Βουλευτζσ του τμιματοσ και ςτθν ολομζλεια να ζχουν 
κατανοιςει το μείηον πρόβλθμα που δθμιουργείται και κα φροντίςουν για τθν κεραπεία του 
ειςαχκζντοσ προσ ψιφιςθ νόμου, ςτα ςθμεία των δικϊν μασ παρατθριςεων. 
 

ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΠΕΣΕΕΜ – ΚΛΑΔΟΤ ΣΕ01 
 

Ο Α’ ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ                              Η  ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ  

 

 

     ΒΑΙΛΗ ΚΑΛΟΤΔΙΩΣΗ                     ΛΟΓΟΘΕΣΗ ΑΠΟΣΟΛΙΑ – ΛΙΑ 


