
Άρθρο ∆εύτερο
Το Μέρος Ε΄ του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26) αντικα-

θίσταται ως εξής:
«ΜΕΡΟΣ Ε’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΜΗΜΑ Α’
Πειθαρχικά Παραπτώματα & Ποινές

Κεφάλαιο Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

Άρθρο 106
Πειθαρχικό παράπτωμα

Το πειθαρχικό παράπτωµα συντελείται µε υπαίτια πράξη ή παράλειψη του
υπαλλήλου που µπορεί να του καταλογισθεί.

Άρθρο 107
Απαρίθμηση πειθαρχικών παραπτωμάτων

1. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι:
α) πράξεις µε τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση αναγνώρισης του Συντάγµατος

ή έλλειψη αφοσίωσης στην Πατρίδα και τη ∆ηµοκρατία,
β) κάθε παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος που προσδιορίζεται από τις υπο-

χρεώσεις που επιβάλλουν στον υπάλληλο οι κείµενες διατάξεις, εντολές και οδη-
γίες. Το υπαλληλικό καθήκον σε καµία περίπτωση δεν επιβάλλει στον υπάλληλο
πράξη ή παράλειψη που να αντίκειται προς τις διατάξεις του Συντάγµατος και των
νόµων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 25 του παρόντος,

γ) η παράβαση καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα ή άλλους ειδικούς ποινι-
κούς νόµους,

δ) η απόκτηση οικονοµικού οφέλους ή ανταλλάγµατος προς όφελος του ιδίου
του υπαλλήλου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ
αφορµής αυτών,

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

στ) η παράβαση της αρχής της αµεροληψίας,
ζ) η παραβίαση της αρχής της ισότητας των ίσων ευκαιριών και της ίσης µετα-

χείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και απασχόλησης σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ στην ελληνι-
κή έννοµη τάξη,
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η) η παράβαση της υποχρέωσης εχεµύθειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 26 του παρόντος,

θ) η σοβαρή απείθεια,
ι) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων,
ια) η παραβίαση των υποχρεώσεων του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και

η αδικαιολόγητη προτίµηση νεότερων υποθέσεων µε παραµέληση παλαιότερων,
ιβ) η άρνηση παροχής πληροφόρησης στους πολίτες και τις αρχές,
ιγ) η µη έγκαιρη απάντηση σε αιτήσεις και αναφορές πολιτών σύµφωνα µε τις

κείµενες διατάξεις,
ιδ) η χρησιµοποίηση της δηµοσιοϋπαλληλικής ιδιότητας ή πληροφοριών που

κατέχει ο υπάλληλος λόγω της υπηρεσίας ή της θέσης του, για εξυπηρέτηση ιδιω-
τικών συµφερόντων του ίδιου ή τρίτων προσώπων,

ιε) η αδικαιολόγητη άρνηση προσέλευσης για ιατρική εξέταση,
ιστ) η άµεση ή µέσω τρίτου προσώπου συµµετοχή σε δηµοπρασία την οποία

διενεργεί επιτροπή, µέλος της οποίας είναι ο υπάλληλος ή όταν η επιτροπή αυτή
υπάγεται στην αρχή στην οποία ο υπάλληλος υπηρετεί,

ιζ) η άσκηση κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης αρχής που γίνεται δη-
µοσίως, γραπτώς ή προφορικώς, µε σκόπιµη χρήση εν γνώσει εκδήλως ανακρι-
βών στοιχείων ή µε χαρακτηριστικά απρεπείς εκφράσεις,

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

ιθ) η αδικαιολόγητα µη έγκαιρη σύνταξη ή η σύνταξη µεροληπτικής έκθεσης
αξιολόγησης ή η σύνταξη έκθεσης µε κρίσεις ή χαρακτηρισµούς που δεν εξειδι-
κεύονται µε αναφορά συγκεκριµένων στοιχείων,

κ) η άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας, 
κα) η χρησιµοποίηση τρίτων προσώπων για την απόκτηση υπηρεσιακής εύ-

νοιας ή την πρόκληση ή µαταίωση εντολής της υπηρεσίας,
κβ) η σύναψη στενών κοινωνικών σχέσεων µε πρόσωπα, µε αφορµή το χειρι-

σµό θεµάτων αρµοδιότητας του υπαλλήλου από την αντιµετώπιση των οποίων
εξαρτώνται ουσιώδη συµφέροντα των προσώπων αυτών,

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

κδ) η παράλειψη από τα πειθαρχικά όργανα δίωξης και τιµωρίας πειθαρχικού
παραπτώµατος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου
110 του παρόντος,

κε) η άσκηση εργασίας ή έργου µε αµοιβή χωρίς προηγούµενη άδεια της υπη-
ρεσίας,

κστ) η απλή απείθεια,
κζ) η µη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προ-

ϊσταµένου να ελέγχει την τήρησή του,
κη) η αµέλεια ή ατελής εκπλήρωση του υπηρεσιακού καθήκοντος,
κθ) τα ειδικά πειθαρχικά παραπτώµατα που ορίζονται στο στοιχείο α΄ της πα-

ραγράφου 4 του άρθρου 117 του παρόντος νόµου,
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