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ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ 

  

ΠΡΟΣ: 1) Τους Προέδρους των Ανώτατων Περιφερειακών Υπηρεσιακών 

Συμβουλίων Δ/θμιας Εκπ/σης –ΑΠΥΣΔΕ στις έδρες τους 

2) Τους Προέδρους των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δ/θμιας 

Εκπ/σης –ΠΥΣΔΕ στις έδρες τους 

3) Τον Πρόεδρο του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δ/θμιας Εκπ/σης- ΚΥΣΔΕ 

του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού 

4) Τον Πρόεδρο των Σχολικών Συμβούλων του Υπουργείου Παιδείας & 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού 

  

  

  

  

  

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος σχετικά με πειθαρχικά παραπτώματα εκπαιδευτικών σύμφωνα με 

τον Ν.4093/2012 

  

΄Υστερα από την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ-ΔΙΠΙΔΔ/οικ.26188/12-11-2012 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία 

έλαβε αριθμό Α_Α: Β4ΣΨΧ-Μ3Υ ,παρακαλούμε όπως αποστείλετε, εντός της 

σήμερον, στο email της Υπηρεσίας μας τα στοιχεία (δηλαδή ονοματεπώνυμο-

παράπτωμα ,αριθμό πράξης ή παραπεμπτηρίου εγγράφου ,καθώς και την 

ημερομηνία κοινοποίησης στον εκπαιδευτικό) των πειθαρχικών αποφάσεων των 

Συμβουλίων σας με τις οποίες επιβλήθηκαν οι ποινές τις προσωρινής ή οριστικής 

παύσης όπως προβλέπεται στις διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 6 της 

υποπαραγράφου Ζ.3 του Ν.4093/2012, προκειμένου το οικείο όργανο να εκδώσει 

τις αντίστοιχες διαπιστωτικές πράξεις . Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος 

αφορά και υποθέσεις εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί ενώπιον του 

Υπηρεσιακού σας Συμβουλίου και εκκρεμούν κατά την δημοσίευση του 

Ν.4093/2012 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τα πειθαρχικά παραπτώματα 

των περιπτώσεων(α΄,γ’,δ’,ε’,θ’,ι’,ιδ’,ιη’,κγ’,κδ’,κζ’ και κθ΄) του άρθρου 107 του 

προϊσχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999), του Ν.3528/2007 όπως ίσχυε 

πριν την αντικατάστασή του με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012,καθώς και 

όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, όπως αυτά 

αναφέρονται κατωτέρω: 

1. Των Πράξεων με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγματος 

ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και την Δημοκρατία. 

2. Της παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς 

ποινικούς νόμους . 

3 Της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου 

του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ 

αφορμής αυτών . 

4. Της αποδοχής οποιασδήποτε υλικής εύνοιας ή ανταλλάγματος για το χειρισμό 

υπόθεσης από τον υπάλληλο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 



5. Της χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο διαγωγής εντός ή 

εκτός υπηρεσίας. 

6. Της εξαιρετικώς σοβαρής απείθειας 

7. Της αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων 

8. Της χρησιμοποίησης της δημοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που 

κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση 

ιδιωτικών συμφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων 

9. Της άρνησης σύμπραξης συνεργασίας, χορήγησης στοιχείων ή 

εγγράφων κατά την διεξαγωγή έρευνας, επιθεώρησης ή ελέγχου από τον Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και Υπηρεσίες 

Επιθεώρησης και Ελέγχου. 

10. Της φθοράς λόγω ασυνήθιστης χρήσης ή εγκατάλειψης ή παράνομης χρήσης 

πράγματος το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία. 

11. Της παράλειψης δίωξης και τιμωρίας πειθαρχικού παραπτώματος, με την 

επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 3528/2007 όπως 

ισχύει ( περ. κα΄ του άρθρου 107) . 

12. Της μη τήρησης του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του 

Προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του. 

13. Της ανάρμοστης συμπεριφοράς προς τους πολίτες, η αδικαιολόγητη μη 

εξυπηρέτηση τους η μη έγκαιρη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους , η άρνηση 

συνεργασίας με τα ΚΕΠ και η μη εφαρμογή των περί απλούστευσης διαδικασιών 

και καταπολέμησης της γραφειοκρατίας διατάξεων ( στοιχείο α΄ 

της παραγράφου 4 του άρθρου 117 ) . 

Επιπλέον επισημαίνουμε ότι επειδή η πειθαρχική δίωξη είναι αυτοτελής και 

ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη σύμφωνα με το άρθρο 114 του 

Ν.3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύτερο του Ν.4057/2012, 

παρακαλούμε όπως γνωστοποιηθούν τα στοιχεία υπαλλήλων οι οποίοι : 

1.Στερήθηκαν την προσωπική τους ελευθερία ύστερα από Π/θμια ή Δ/θμια 

απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης. 

2. Εκδόθηκε εναντίον τους ένταλμα προσωρινής κράτησης και στην συνέχεια ήρθη 

η προσωρινή κράτηση ή αντικαταστάθηκε από περιοριστικούς όρους. 

3. Παραπέμφθηκαν αμετακλήτως ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου για 

κακούργημα, ή για τα αδικήματα της κλοπής της υπεξαίρεσης ( κοινής και στην 

υπηρεσία) ,απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας 

περί την υπηρεσία καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ( 

Ν.4093/2012 όπως αντικαταστάθηκε από την αριθ. ΦΕΚ 224 ΤΑ΄΄/12-11-2012 

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου). 

  

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ( σελ. 18) οι Δ/ντες Δ/θμιας 

Εκπ/σης και οι Περιφερειακοί Δ/ντες Εκπ/σης υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν 

στην βάση του Μητρώου Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου ( Απογραφή ) τα 

στοιχεία εκείνα των υπαλλήλων που τίθενται σε καθεστώς αυτοδίκαιης αργίας και 

στην συνέχεια να τους αποδεσμεύσουν με την αιτιολογία «Θέση σε Αργία» .Η θέση 

σε αργία επέρχεται αυτοδικαίως με την δημοσίευση του Νόμου 4093/2012. 

  

 

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΗΣ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ 

 


