
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 54
 14 Μαρτίου 2012

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4057
Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δη−
μοσίου Δικαίου..

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Το κεφάλαιο ΣΤ΄ του Μέρους Δ΄ του Υπαλληλικού 
Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26 ) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΡΓΙΑ−ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Άρθρο 103
Αυτοδίκαιη θέση σε αργία

1. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος ο οποί−
ος στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία, ύστερα 
από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης. Υπάλ−
ληλος που παραπέμφθηκε αμετακλήτως στο ακροα−
τήριο προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της 
δωροδοκίας, της υπεξαίρεσης περί την υπηρεσία, της 
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια, της ασέλγειας με 
κατάχρηση εξουσίας ή της πορνογραφίας ανηλίκων, 
τίθεται αυτοδίκαια σε αργία. Ο υπάλληλος ασκεί εκ 
νέου τα καθήκοντά του αν αθωωθεί με τελεσίδικη δι−
καστική απόφαση.

2. Τίθεται αυτοδίκαια σε αργία ο υπάλληλος στον 
οποίο επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύ−
σης ή της προσωρινής παύσης άνω των έξι (6) μηνών. 
Η αργία αρχίζει από την κοινοποίηση στον υπάλληλο 
της πειθαρχικής απόφασης ή την πλήρη γνώση της από 
αυτόν και λήγει είτε την τελευταία ημέρα της προθε−
σμίας άσκησης προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας ή του αρμόδιου διοικητικού εφετείου είτε 
εφόσον έχει ασκηθεί προσφυγή, την ημέρα της δημοσί−
ευσης της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας 
ή του διοικητικού εφετείου.

3. Ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στα καθή−
κοντά του, εάν εκλείψει ο λόγος για τον οποίο έχει 
τεθεί σε αργία.

4. Η διαπιστωτική πράξη θέσης σε αργία εκδίδεται 
από το αρμόδιο για το διορισμό όργανο. Η πράξη επα−
νόδου του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται από το 
ίδιο όργανο όταν ο υπάλληλος απολύθηκε ή απολύθηκε 
υπό όρους μετά από έκδοση εντάλματος προσωρινής 
κράτησης, μετά από απαλλακτική απόφαση του Συμ−
βουλίου της Επικρατείας ή του αρμόδιου διοικητικού 
εφετείου ή τη σχετική βεβαίωση του προέδρου του 
οικείου δικαστικού σχηματισμού αυτού. Πράξη επανόδου 
του υπαλλήλου στην υπηρεσία εκδίδεται επίσης και 
μετά από απαλλακτική απόφαση του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ή σχετική βεβαίωση του Προ−
έδρου αυτού.

5. Ο υπάλληλος επανέρχεται στην υπηρεσία του από 
την κοινοποίηση σε αυτόν της αντίστοιχης διαπιστω−
τικής πράξης.

Άρθρο 104
Δυνητική θέση σε αργία

Αναστολή άσκησης καθηκόντων

1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος ή υπη−
ρεσιακοί λόγοι μπορεί να τεθεί σε αργία ο υπάλληλος 
κατά του οποίου:

α) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα, το οποίο 
μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία με 
την επιφύλαξη των οριζομένων στο δεύτερο εδάφιο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 103 και προκειμένου για 
το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, εφόσον έχει 
παραπεμφθεί στο ακροατήριο,

β) έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη,
γ) υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για άτακτη διαχείριση, 

η οποία στηρίζεται σε έκθεση της προϊσταμένης αρχής 
ή του αρμόδιου επιθεωρητή και

δ) εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης και ήρθη 
η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε με περιορι−
στικούς όρους.

2. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, όταν διακυβεύεται 
το συμφέρον της υπηρεσίας και πριν αποφανθεί το πει−
θαρχικό συμβούλιο, μπορεί να επιβληθεί στον υπάλληλο, 
από τον προϊστάμενο της αρχής στην οποία υπηρετεί, 
το μέτρο της αναστολής άσκησης των καθηκόντων του. 
Στην περίπτωση παράλειψης του προϊσταμένου της 
αρχής, το μέτρο αυτό μπορεί να επιβληθεί από κάθε 
πειθαρχικώς προϊστάμενο ανώτερο από αυτόν. Η παρά−
λειψη του προϊσταμένου της αρχής να επιβάλει το ως 
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Άρθρο 146Β
Σύσταση − Συγκρότηση και

λειτουργία πειθαρχικών συμβουλίων

1. Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύ−
εται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστώνται ένα 
ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια στα Υπουργεία, 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή Ν.Π.Δ.Δ.. Κατ’ 
εξαίρεση με απόφαση των οικείων Υπουργών επιτρέ−
πεται η σύσταση κοινών πειθαρχικών συμβουλίων για 
Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Περιφέρειες ή 
Ν.Π.Δ.Δ.. Με την απόφαση αυτή ορίζεται και η έδρα των 
κοινών πειθαρχικών συμβουλίων.

2. Τα πειθαρχικά συμβούλια είναι τριμερή, συνεδριά−
ζουν δημόσια και αποτελούνται από:

α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Ελε−
γκτικού Συνεδρίου ή εφέτης ή πρόεδρος πρωτοδικών 
ή πρωτοδίκης των διοικητικών ή των πολιτικών δικα−
στηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών ή εισαγγελέας ή 
αντεισαγγελέας πρωτοδικών με τον αναπληρωτή του, 
οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικεί−
ου δικαστηρίου ή από τον προϊστάμενο της οικείας 
εισαγγελίας.

β)  Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι πάρεδρος ή δικαστικός 
αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με 
τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον 
Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

γ) Ένα (1) μέλος, ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος, 
προϊστάμενος διεύθυνσης Υπουργείου, Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, Περιφέρειας ή Ν.Π.Δ.Δ., με τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του ορ−
γάνου που εκδίδει την απόφαση σύστασης του συμβου−
λίου της παραγράφου 1. Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων 
υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου ύστερα από κλήρωση που γί−
νεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 9 του παρόντος και υπηρετούν στην έδρα 
του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου.

3. Με την απόφαση της παραγράφου 1, που εκδίδεται 
κατά μήνα Δεκέμβριο, ορίζονται τα μέλη των πειθαρχι−
κών συμβουλίων με τους αναπληρωτές τους για θητεία 
δύο (2) ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, απαγορεύε−
ται η αντικατάσταση μελών, εκτός αν συντρέχουν απο−
δεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών καθορίζεται αποζημίωση των τακτικών μελών 
των πειθαρχικών συμβουλίων, καθώς και των αναπληρω−
ματικών μελών ανάλογα με τις συνεδριάσεις στις οποίες 
μετείχαν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5. Για τη διαδικασία ενώπιον των πειθαρχικών συμβου−
λίων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 
136,137,138,139 και 140 του παρόντος.

6. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών.

7. Ο αναπληρωτής του προέδρου προεδρεύει σε πε−
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου.

8. Οι διατάξεις των παραγράφων 11, 12, 13, 14 και 15 
του άρθρου 146Α εφαρμόζονται αναλόγως και στα πει−
θαρχικά συμβούλια του άρθρου 146Β.

9. Τον Οκτώβριο κάθε άρτιου έτους, κάθε Υπουργείο, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Περιφέρεια ή Ν.Π.Δ.Δ. που 
έχει ένα ή περισσότερα πειθαρχικά συμβούλια καταρτί−

ζει και αποστέλλει στον Πρόεδρο του Δευτεροβάθμιου 
Πειθαρχικού Συμβουλίου κατάσταση που συνοδεύεται 
από έγγραφο με το οποίο ζητεί τον ορισμό, ύστερα 
από κλήρωση, ενός (1) προϊσταμένου διεύθυνσης με 
τον αναπληρωτή του για κάθε πειθαρχικό συμβούλιο. 
Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει όλους τους προϊστα−
μένους των διευθύνσεων, των οποίων ο υπολειπόμενος 
χρόνος έως την αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής τους 
σχέσης είναι τουλάχιστον τρία (3) έτη και περιέχει τα 
εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, κλάδο, βαθμό και αριθ−
μό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Για τις υπηρεσίες 
που έχουν και περιφερειακές μονάδες, οι καταστάσεις 
καταρτίζονται κατά περιφερειακή ενότητα, στην οποία 
εδρεύουν οι υπηρεσίες. Ο Πρόεδρος του Δευτεροβάθ−
μιου Πειθαρχικού Συμβουλίου προβαίνει σε κλήρωση 
σε δημόσια συνεδρίαση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρ−
χικού Συμβουλίου από συγκεντρωτική κατάσταση κατά 
περιφερειακή ενότητα για τα Υπουργεία, Αποκεντρω−
μένες Διοικήσεις, Περιφέρειες και Ν.Π.Δ.Δ.. Ο αριθμός 
των προϊσταμένων διευθύνσεων που προκύπτει από την 
κλήρωση είναι τουλάχιστον διπλάσιος σε σχέση με τον 
αριθμό των προϊσταμένων που απαιτούνται για όλα τα 
πειθαρχικά συμβούλια.

10. Κάθε υπηρεσία υποχρεούται να κοινοποιεί στο 
Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο την απόφαση 
σύστασης, συγκρότησης όλων των πειθαρχικών συμ−
βουλίων όλων των υπηρεσιών.

11. Πειθαρχικά συμβούλια που ορίζονται με ειδικές 
διατάξεις και δεν καταργούνται με τον παρόντα νόμο 
εξακολουθούν να υφίστανται.»

Άρθρο τρίτο

1. Η παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επι−
λογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής 
μονάδας υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσί−
δικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδο−
χών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό 
παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 
του Υπαλληλικού Κώδικα όπως αντικαθίσταται με το 
άρθρο δεύτερο του παρόντος.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 159 του Υ.Κ., που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007, όπως αντικατα−
στάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010 (Α΄ 51), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα υπηρεσιακά συμβούλια είναι αρμόδια για την 
επιλογή προϊσταμένων τμημάτων και την εν γένει υπη−
ρεσιακή κατάσταση με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη 
των υπαλλήλων δημοσίων υπηρεσιών, ορισμένου νο−
μικού προσώπου ή περισσότερων νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (κοινά).»

3. Κείμενες διατάξεις νόμων που παραπέμπουν σε 
καταργούμενες με τον παρόντα νόμο διατάξεις θεω−
ρείται ότι παραπέμπουν στις αντίστοιχου περιεχομένου 
διατάξεις αυτού.

4. Στο άρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) προστίθεται 
παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Η μη ανάρτηση ή η μη έγκαιρη ανάρτηση στο 
διαδίκτυο των πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 2 
του παρόντος συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για το 
όργανο που την εξέδωσε ή για τον υπάλληλο που έχει 
την ευθύνη για την ανάρτηση.»
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30. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 17 του άρθρου 1 του ν. 
4038/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρα−
γράφου 12 και η παραγραφος 13 του άρθρου 17 του ν. 
2190/1994 (Α΄ 28) καταργούνται.»

31. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 40 
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμβάσεις μίσθωσης έργου βάσει αιτημάτων των 
Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, για τα οποία έχει 
δοθεί έγκριση από την Τετραμελή Επιτροπή του άρθρου 
2 της ΠΥΣ 33/2006 έως 31.12.2011, μπορούν να συναφθούν 
έως 31.12.2012 και εν συνεχεία να υλοποιηθούν.»

32. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 2396/1953 (Α΄ 117) προστίθεται 
παράγραφος 4 ως εξής:

«Οι Βουλευτές στους οποίους έχει διατεθεί αυτοκί−
νητο με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, υποχρε−
ούνται να το χρησιμοποιούν και ως υπουργικό, εφόσον 
στο πρόσωπο τους συντρέχει η ιδιότητα του Υπουργού, 
Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, χωρίς να δικαι−
ούνται άλλο αυτοκίνητο.»

33. Το έβδομο εδάφιο της υποπερίπτωσης (5) της 
περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 85 του 

Υπαλληλικού Κώδικα όπως αυτό αντικαταστάθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 3839/2010 (Α΄ 
51) και τροποποιήθηκε με τις παρ. 4 του άρθρου 46 του 
ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 
4002/2011 (Α΄ 180), αντικαθίσταται ως εξής:

«Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία για την επιλογή 
προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης έχουν οι υπάλληλοι 
κατηγορίας ΠΕ που κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο−
βολής των αιτήσεων συμμετοχής στη γραπτή εξέταση 
έχουν τουλάχιστον το βαθμό Β΄.»

34. Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που κατέχουν 
οργανική θέση σε υπηρεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. 
μπορούν να διορισθούν, εφόσον επιλεγούν σύμφωνα 
με τις ισχύουσες διατάξεις, σε άλλη θέση του Δημο−
σίου ή Ν.Π.Δ.Δ., χωρίς να θεωρείται ότι ο διορισμός 
τους εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 υπό την προϋπόθεση προγενέστερης ή 
ταυτόχρονης με το διορισμο παραιτησής τους από τη 
θέση που κατέχουν.

35. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 
3920/2011 (Α΄ 33) η ημερομηνία 31.12.2011 αντικαθίσταται 
με την ημερομηνία 31.12.2012.

Άρθρο δέκατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως 
νόμου του Κράτους.

 Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012
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