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ΕΙΑΓΩΓΗ 

Η αποκατϊςταςη, η προφϑλαξη και η ενύςχυςη   τησ φόμησ του Τπουργεύου 

Οικονομικών, ωσ του μοναδικοϑ φορϋα που εύναι επιφορτιςμϋνοσ με τη ςυλλογό 

των απαιτοϑμενων για ϐλεσ τισ κρατικϋσ ανϊγκεσ και δαπϊνεσ εςϐδων εύναι 

προνϐμιο αλλϊ και ευθϑνη ϐλων των υπαλλόλων του υπουργεύου, οι οπούοι με 

ςυλλογικό εργαςύα και ςυνεργαςύα μποροϑν να διαςφαλύςουν την επύτευξη των 

ςωςτών αποτελεςμϊτων με το ςωςτϐ τρϐπο.  

 Κϊθε ενϋργεια των υπαλλόλων του Τπουργεύου Οικονομικών πρϋπει να 

χαρακτηρύζεται απϐ επαγγελματικό ακεραιϐτητα και να εύναι ςϑμφωνη με τα  

υψηλϐτερα πρϐτυπα δεοντολογύασ, αφοϑ ο υπϊλληλοσ ςυμβϊλλει ςτην 

κουλτοϑρα του Τπουργεύου ωσ οργανιςμοϑ που παρϋχει πρώτιςτα υπηρεςύεσ 

προσ το κοινωνικϐ ςϑνολο. Πιο ςυγκεκριμϋνα, κϊθε υπϊλληλοσ πρϋπει να: 

 τηρεύ πϊντα το νϐμο, τον παρϐντα Κώδικα και ϐλεσ τισ ϊλλεσ πολιτικϋσ 

και διαδικαςύεσ που ιςχϑουν γενικϊ και ειδικϊ για την εργαςύα του,  

 αναλαμβϊνει την ευθϑνη των πρϊξεών του, 

 μιλϊ με ειλικρύνεια, 

 ζητϊ τη ςυμβουλό των διευθυντών, προώςταμϋνων ό ϊλλων αρμϐδιων 

ϐταν δεν εύναι ςύγουροσ για τον τρϐπο που πρϋπει να ενεργόςει, 

 εύναι αλληλϋγγυοσ με τουσ ςυναδϋλφουσ, 

  αμφιςβητεύ  ό αναφϋρει ενϋργειεσ που ϋρχονται ςε αντύφαςη με το νϐμο,   

τον παρϐντα Κώδικα ό τισ λοιπϋσ πολιτικϋσ και διαδικαςύεσ του 

Τπουργεύου. 

Σο Τπουργεύο και οι υπϊλληλού του δεςμεϑονται ςε μια κουλτοϑρα 

δεοντολογύασ, ςϑμφωνα με την οπούα, ϐςο επεύγουςα κι αν εύναι η ανατεθεύςα 

εργαςύα, ο υπϊλληλοσ δεν πρϋπει ποτϋ να:   

 θϋτει ςε κύνδυνο την ποιϐτητα των προςφερϐμενων υπηρεςιών   

 προτρϋπει ϊλλουσ να παραβοϑν το νϐμο, τον παρϐντα Κώδικα ό τισ 

ιςχϑουςεσ πολιτικϋσ και διαδικαςύεσ. 

Η   κουλτοϑρα δεοντολογύασ ςυμβϊλλει, εκτϐσ απϐ την τόρηςη του νϐμου, ςτην 

καλλιϋργεια ενϐσ θετικοϑ περιβϊλλοντοσ εργαςύασ, προϊγει την ομαδικό 

εργαςύα και βοηθϊει ςτη δημιουργύα και υποςτόριξη μιασ ςϑγχρονησ και 

αποτελεςματικόσ δημϐςιασ υπηρεςύασ. 

 

ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ 

Ο Κώδικασ ιςχϑει για ϐλεσ τισ κατηγορύεσ των υπαλλόλων του Τπουργεύου 

Οικονομικών, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ϋκτακτων και ςυμβαςιοϑχων 

υπαλλόλων, αλλϊ και του μετακλητοϑ  προςωπικοϑ.  

 

ΚΟΠΟ 
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Ο παρϐν Κώδικασ ςτοχεϑει ςτην ανϊδειξη ενιαύων αρχών και κανϐνων 

δεοντολογύασ που αφοροϑν τη δρϊςη των υπαλλόλων του Τπουργεύου και 

ιςχϑει παρϊλληλα με ϐλα τα ςχετικϊ με την δεοντολογύα, ηθικό και 

ςυμπεριφορϊ, Νομοθετόματα που ιςχϑουν για το ςϑνολο του δημϐςιου τομϋα, 

τα οπούα παρατύθενται ςτο Παρϊρτημα του παρϐντοσ. 

υγκεκριμϋνα ο παρϐν Κώδικασ α) κωδικοποιεύ τισ θεμελιώδεισ αρχϋσ που 

διϋπουν τη δρϊςη των υπαλλόλων του υπουργεύου οικονομικών, β)  εντοπύζει 

πιθανϋσ πηγϋσ κινδϑνου, γ) αναδεικνϑει ενδεδειγμϋνουσ τρϐπουσ δρϊςησ, 

βοηθώντασ ςτη λόψη των ςωςτών αποφϊςεων και δ) ενημερώνει για τισ 

υπηρεςύεσ που εύναι αρμϐδιεσ για τυχϐν απορύεσ ό ερωτόςεισ ςχετικϋσ με θϋματα 

δεοντολογύασ. 

 

1. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙ ΑΡΦΕ ΠΟΤ ΔΙΕΠΟΤΝ ΣΗ ΔΡΑΗ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Ο υπϊλληλοσ του Τπουργεύου Οικονομικών προκειμϋνου να εκτελεύ ςωςτϊ την 

εργαςύα του και να λαμβϊνει τισ ςωςτϋσ κϊθε φορϊ αποφϊςεισ πρϋπει να 

ακολουθεύ θεμελιώδεισ αρχϋσ, οι οπούεσ αποτελοϑν κϊθε φορϊ τη βαςικό πυξύδα 

για κϊθε ενϋργεια που εκτελεύ. Η καθιϋρωςη, η εμπϋδωςη και η 

ςυνειδητοπούηςη των αρχών αυτών απϐ ϐλουσ τουσ υπαλλόλουσ του 

Τπουργεύου εύναι καύριασ ςημαςύασ και θα ςυμβϊλλει αποφαςιςτικϊ ςτη 

δημιουργύα τησ εικϐνασ ενϐσ ευνομοϑμενου ςυςτόματοσ διούκηςησ. Παρϊλληλα 

διαςφαλύζει το κϑροσ του Τπουργεύου Οικονομικών ωσ φορϋα ϊςκηςησ 

Δημϐςιασ Διούκηςησ, δημιουργώντασ με τουσ πολύτεσ ςχϋςεισ αμοιβαύασ 

εμπιςτοςϑνησ. Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να αςκεύ τα καθόκοντϊ του με ςεβαςμϐ ςτη 

νομιμϐτητα (τόρηςη ιςχϑουςασ εθνικόσ και ευρωπαώκόσ νομοθεςύασ, διεθνών 

ςυμβϊςεων κλπ), αποβλϋπει ςτην ικανοπούηςη του γενικοϑ (δημϐςιου) 

ςυμφϋροντοσ και κατατεύνει ςτην εξυπηρϋτηςη των διοικοϑμενων-

φορολογοϑμενων, με αμεροληψύα, αντικειμενικϐτητα και ανιδιοτϋλεια. Η 

ςυμπεριφορϊ  του πρϋπει να διϋπεται απϐ  ακεραιϐτητα και διαφϊνεια και η 

δρϊςη του απϐ υπευθυνϐτητα, αποτελεςματικϐτητα και πολιτικό 

ουδετερϐτητα, ϐπωσ αυτϋσ αναλϑονται παρακϊτω: 

1.1. Ανεξαρτηςύα και αμεροληψύα 

 Η ανεξαρτηςύα του υπαλλόλου απϐ τον πολύτη,  διαφυλϊςςει την ικανϐτητα του 

να διαμορφώνει μύα γνώμη ό κρύςη και να παύρνει αποφϊςεισ χωρύσ να 

επηρεϊζεται απϐ παρϊγοντεσ που μπορεύ να εξαςθενοϑν τη γνώμη και την κρύςη 

αυτό. Η ανεξαρτηςύα ενιςχϑει την ικανϐτητα του υπαλλόλου να ενεργεύ με 

ακεραιϐτητα, να εύναι αντικειμενικϐσ και να διατηρεύ ςτϊςη επαγγελματικόσ 

προςϋγγιςησ. 

Για τον λϐγο αυτϐ κϊθε πρϊξη του ςτο πλαύςιο τησ εργαςύασ του πρϋπει : 

 να παρϋχει ςτον πολύτη κατ’ ελϊχιςτο, την εγγϑηςη αμερϐληπτησ και 

αντικειμενικόσ κρύςησ, δηλ. κρύςησ απαλλαγμϋνησ απϐ οποιαςδόποτε μορφόσ 

επιρροό.  
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 να μην επηρεϊζεται απϐ κοινωνικό, επαγγελματικό ό οικονομικό θϋςη των 

πολιτών, αλλϊ να εφαρμϐζει τισ αρχϋσ τησ ιςϐτητασ και τησ δικαιοςϑνησ.  

 Μη δϋχεται επιρροϋσ ϋξω-υπηρεςιακϋσ ό ενδοϒπηρεςιακϋσ τϐςο ωσ προσ τη 

χρονικό προτεραιϐτητα χειριςμοϑ των υποθϋςεων ϐςο και  ςτο περιεχϐμενο 

αυτών.  

 Να καταλόγει ςε ορθϋσ  και αιτιολογημϋνεσ αποφϊςεισ, αφοϑ λϊβει υπϐψη 

ϐλα τα ςτοιχεύα τησ υπϐθεςησ που χειρύζεται..  

 Να εφαρμϐζει ομοιϐμορφα τουσ κανϐνεσ και τισ διοικητικϋσ λϑςεισ.  

1.2. Ακεραιότητα –Εντιμότητα   

O υπϊλληλοσ του Τπουργεύου Οικονομικών πρϋπει να εύναι ευθϑσ και 

ειλικρινόσ ςε ϐλεσ τισ επαγγελματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ και να :  

 Εκτελεύ την εργαςύα του με εντιμϐτητα, επιμϋλεια και υπευθυνϐτητα 

 Σηρεύ τουσ νϐμουσ και προβαύνει ςτισ επιδϐςεισ που απαιτοϑνται απϐ τη 

νομοθεςύα και τισ καθοριςμϋνεσ διαδικαςύεσ. 

 Μην εμπλϋκεται ςε οποιαδόποτε παρϊνομη δραςτηριϐτητα, οϑτε ςε 

πρϊξεισ που θύγουν το κϑροσ και την αξιοπιςτύα τησ υπηρεςύασ του ό του 

Τπουργεύου. 

 ϋβεται και να ςυμβϊλλει ςτην επύτευξη των νϐμιμων και ηθικών 

αντικειμενικών ςκοπών και ςτϐχων του Τπουργεύου. 

 Καλλιεργεύ, με κϊθε τρϐπο, το αύςθημα εμπιςτοςϑνησ των πολιτών και να 

αποφεϑγει κϊθε ενϋργεια που θα μποροϑςε να θϋςει ςε αμφιςβότηςη την 

εντιμϐτητα, την προςόλωςη ςτο καθόκον ό την ηθικό του ακεραιϐτητα. 

ε περύπτωςη αμφιβολύασ, να αποφεϑγει κϊθε πρϊξη που θα μποροϑςε 

να δημιουργόςει υπϐνοιεσ ϐτι παραβιϊζει το νϐμο ό τισ ηθικϋσ αρχϋσ και 

την δεοντολογύα που πρϋπει να διϋπουν τισ ενϋργειϋσ του.  

 Εύναι ϋντιμοσ και να μην αποδϋχεται, ϊμεςα ό ϋμμεςα, οποιοδόποτε δώρο 

(προςφορϊ αντικειμϋνου ό υπηρεςύασ με χρηματικό αξύα, δϊνειο, 

ϋκπτωςη, διευκϐλυνςη, διαςκϋδαςη, φιλοξενύα, ταξύδι, ςτϋγαςη και 

διατροφό ςε χαμηλό τιμό, καθώσ και εκπαύδευςη) για υπϐθεςη που ο 

ύδιοσ χειρύζεται, εύτε προϋρχεται απϐ τον ενδιαφερϐμενο πολύτη εύτε απϐ 

τρύτο. Εϊν ο υπϊλληλοσ ό κϊποιοσ απϐ τουσ ςτενοϑσ ςυγγενεύσ του γύνει 

αποδϋκτησ δώρου, οφεύλει, αφοϑ ενημερώςει ςχετικϊ την υπηρεςύα του, 

να το επιςτρϋψει αμϋςωσ ό να πληρώςει την αγοραύα αξύα του.  

 Μην  χρηςιμοποιεύ το αξύωμϊ του ό την θϋςη του ςτην υπηρεςύα για να 

αποκομύςει προςωπικϊ οφϋλη ό για να ευνοόςει κϊποιο προώϐν, 

υπηρεςύα ό επιχεύρηςη και γενικϊ το ιδιωτικϐ ςυμφϋρον τρύτων, οϑτε 

πρϋπει να επιτρϋπει ςε ςυγγενεύσ ό φύλουσ του να επικαλεςθοϑν ϊμεςα ό 

ϋμμεςα την ιδιϐτητϊ του για να προωθόςουν τα ςυμφϋροντϊ τουσ.  

 Φαρακτηρύζεται απϐ υψηλό ευςυνειδηςύα και ςεβαςμϐ για την 

αξιοπρϋπεια των ςυναδϋλφων του και των πολιτών. Οφεύλει να ενεργεύ 

με τρϐπο δύκαιο, και η ςυμπεριφορϊ του να εύναι απαλλαγμϋνη απϐ 

οποιαδόποτε πρϐθεςη δϐλου ό απϊτησ. 
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1.3. Αντικειμενικότητα  

Ο υπϊλληλοσ πρϋπει να  αντιςτϋκεται και να μην επιτρϋπει τισ 

προκαταλόψεισ, τη ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων ό την καταχρηςτικό επιρροό 

ϊλλων, να αναιρεύ την επαγγελματικό του κρύςη και οφεύλει να: 

 Μη ςυμμετϋχει ςε οποιαδόποτε δραςτηριϐτητα ό ςχϋςη καθώσ και να 

μην αποδϋχεται οτιδόποτε ενδϋχεται να βλϊψει ό να θεωρεύται ϐτι 

βλϊπτει την αμερϐληπτη εκτύμηςό του. Αυτό η ςυμμετοχό περιλαμβϊνει 

εκεύνεσ τισ δραςτηριϐτητεσ ό ςχϋςεισ που ενδϋχεται να ςυγκροϑονται με 

τα ςυμφϋροντα του Τπουργεύου. 

 Κοινοποιεύ ςτισ αρμϐδιεσ Τπηρεςύεσ, με την προϒπϐθεςη τησ τόρηςησ του 

απορρότου, ϐλεσ τισ ςημαντικϋσ πληροφορύεσ που του γνωςτοποιοϑνται 

και ενδϋχεται να βοηθοϑν ςτο ϋργο του Τπουργεύου. 

 Αντιμετωπύζει ϐμοιεσ περιπτώςεισ με τον ύδιο τρϐπο και διαφορετικϋσ 

περιπτώςεισ με διαφορετικϐ τρϐπο. Οι υπϊλληλοι δεν μποροϑν να 

κρύνουν με διαφορετικϊ κριτόρια δυο αιτόςεισ ό υποθϋςεισ που αφοροϑν 

την ύδια περύοδο και βαςύζονται ςτα ύδια πραγματικϊ περιςτατικϊ.  

 Λαμβϊνει ορθϋσ και αντικειμενικϋσ αποφϊςεισ. 

1.4. Επαγγελματικό ςυμπεριφορϊ - επϊρκεια  

 Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να καταβϊλει κϊθε προςπϊθεια για τη διατόρηςη των 

επαγγελματικών γνώςεων και δεξιοτότων ςτο επύπεδο που απαιτεύται για 

να διαςφαλιςτεύ ϐτι οι πολύτεσ λαμβϊνουν τισ κατϊλληλεσ και υψηλοϑ 

επιπϋδου υπηρεςύεσ, μϋςω ςυνεχοϑσ επιμϐρφωςησ με βϊςη τισ τρϋχουςεσ 

εξελύξεισ ςτη νομοθεςύα, τισ πρακτικϋσ και τισ τεχνικϋσ και να :  

 Παρϋχει υπηρεςύεσ ςϑμφωνα με τουσ Νϐμουσ και την Δεοντολογύα . 

 Βελτιώνει ςυνεχώσ την επϊρκεια, αποτελεςματικϐτητα και ποιϐτητα των 

προςφερϐμενων υπηρεςιών τουσ, ενώ οι προώςτϊμενού τουσ οφεύλουν να 

τουσ αναθϋτουν μϐνο εκεύνεσ τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ διαθϋτουν τισ 

αναγκαύεσ γνώςεισ, δεξιϐτητεσ και εμπειρύεσ. 

 Έχει ϊριςτη γνώςη του αντικειμϋνου, ςτο οπούο ϋχει κληθεύ να 

υπηρετόςει και να ενημερώνεται ςυνεχώσ για τισ εξελύξεισ που 

ςημειώνονται ςτον επαγγελματικϐ χώρο του. 

 Προςπαθεύ, με τρϐπο απλϐ και κατανοητϐ, να εξηγόςει ςτουσ πολύτεσ τα 

ςχετικϊ με την υπϐθεςό τουσ και να τουσ καθοδηγεύ ςωςτϊ, απαντώντασ 

ςτισ ερωτόςεισ τουσ με τη μεγαλϑτερη δυνατό πληρϐτητα και ακρύβεια, 

αποφεϑγοντασ τη χρόςη νομικών ό δϑςκολα κατανοητών ϐρων, 

τεκμηριώνοντασ  πϊντοτε τισ απϐψεισ του.  

 Ενημερώνει τουσ πολύτεσ για τα μϋτρα προςταςύασ που υπϊρχουν ςτη 

διϊθεςό τουσ, τισ αρχϋσ ενώπιον των οπούων μποροϑν αυτϊ να αςκηθοϑν, 

και τισ προθεςμύεσ ϊςκηςόσ τουσ . 

 Σηρεύ ςειρϊ προτεραιϐτητασ κατϊ την εξυπηρϋτηςη των πολιτών και να 

λαμβϊνει ειδικό μϋριμνα για ϊτομα με αναπηρύεσ, εγκϑουσ, μητϋρεσ με 

μικρϊ παιδιϊ, ηλικιωμϋνουσ κ.λπ.  
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 Αντιμετωπύζει με διακριτικϐτητα και ευαιςθηςύα τουσ πολύτεσ, ιδιαύτερα 

ϐταν βρύςκονται ςε κατϊςταςη πϋνθουσ, ςϑγχυςησ, ψυχικοϑ κλονιςμοϑ ό 

ϐταν ανόκουν ςε ευϊλωτεσ κοινωνικϋσ ομϊδεσ (π.χ. ϊνεργοι, ηλικιωμϋνοι 

ό αναλφϊβητοι).  

 Επιδεικνϑει ιδιαύτερη προςοχό ϐταν εξυπηρετεύ αλλοδαποϑσ, ιδύωσ ςτην 

περύπτωςη που δεν μιλοϑν καλϊ ελληνικϊ, προςπαθώντασ να γύνεται 

πϊντα  κατανοητϐσ με οποιοδόποτε τρϐπο, και αν χρειαςτεύ, να ζητϊ τη 

ςυνδρομό ςυναδϋλφων του.  

 Ενδιαφϋρεται πϊντα για τα αποτελϋςματα τησ εργαςύασ του και να 

αναγνωρύζει τα τυχϐν λϊθη του, φροντύζοντασ  να μην τα επαναλϊβει ςτο 

μϋλλον. Όταν διαπιςτώςει ϐτι πρϊξη του ό παρϊλειψό του, ϋθιξε κϊποιο 

δικαύωμα πολύτη, οφεύλει αμϋςωσ να προβεύ ςε κϊθε νϐμιμη ενϋργεια για 

να επανορθώςει.  

 Εύναι απϐλυτα ςυνεπόσ ςτισ δεςμεϑςεισ του προσ τουσ πολύτεσ. Αν ϋχει 

δεςμευθεύ να αποςτεύλει γραπτό απϊντηςη (εντϐσ προθεςμύασ 

ςυντομϐτερησ απϐ τα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ του ΚΔΔ), ό να 

επικοινωνόςει τηλεφωνικϊ ό να δεχθεύ τον πολύτη ςτην υπηρεςύα, 

οφεύλει με κϊθε τρϐπο, να ανταποκριθεύ ς’ αυτόν τη δϋςμευςη. Αν αυτϐ 

δεν εύναι δυνατϐ, οφεύλει να ενημερώςει εγκαύρωσ τον πολύτη.  

 Αντιμετωπύζει ϐλουσ τουσ πολύτεσ δύκαια, ϊςχετα απϐ τη θϋςη εργαςύασ 

τουσ, την αναπηρύα τουσ, το χρώμα τουσ, το φϑλο τουσ, την ηλικύα τουσ, 

την εθνικό τουσ προϋλευςη, την υπηκοϐτητϊ τουσ, τισ πολιτικϋσ τουσ 

πεποιθόςεισ, την οικογενειακό τουσ κατϊςταςη, τισ ςεξουαλικϋσ τουσ 

προτιμόςεισ, την εμπειρύα τουσ και τα θρηςκευτικϊ τουσ πιςτεϑω. 

 Τποςτηρύζει ϋνα χώρο εργαςύασ ανοικτϐ ςτην ελεϑθερη ϋκφραςη των 

ιδεών, ϐπου εκτιμϊται η ποικιλομορφύα, ενθαρρϑνεται η ειλικρύνεια και 

επιβραβεϑεται η καινοτομύα, η ομαδικό εργαςύα και η δεκτικϐτητα 

απϋναντι ςτην αλλαγό. 

 Ακολουθεύ τουσ περιβαλλοντικοϑσ κανϐνεσ και τουσ κανϐνεσ αςφαλεύασ 

και υγιεινόσ, αναφϋροντασ ϊμεςα τυχϐν ατυχόματα, τραυματιςμοϑσ ό 

ςυνθόκεσ. 

 Έχει επιμελημϋνη και ευπρεπό εμφϊνιςη.  

 υμπεριφϋρεται με ευγϋνεια εντιμϐτητα και κοςμιϐτητα.  

 Απευθϑνεται ςτουσ πολύτεσ και ςτουσ προώςταμϋνουσ του ςτον 

πληθυντικϐ.  

 Να μην καπνύζει ςε χώρουσ που δεν επιτρϋπεται.  

 Εξυπηρετεύ τουσ πολύτεσ κατϊ το ωρϊριο που ϋχει ορύςει η υπηρεςύα του, 

ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ γενικϋσ και ειδικϋσ διατϊξεισ, αφιερώνοντασ 

εξολοκλόρου και αποκλειςτικϊ το χρϐνο εργαςύασ ςασ ςτα καθόκοντϊ 

του, και παραμϋνοντασ και πϋρα του ιςχϑοντοσ χρϐνου εργαςύασ, εφϐςον 

ϋκτακτεσ και εξαιρετικϋσ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ επιβϊλλουν τοϑτο.  

 Μην  διακϐπτει για προςωπικϋσ του υποθϋςεισ την επικοινωνύα με τουσ 
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πολύτεσ που ςυναλλϊςςεται. Αν ωςτϐςο, προκϑψει λϐγοσ τϐςο ςοβαρϐσ, 

ώςτε να επιβϊλλεται η διακοπό τησ ςυνομιλύασ, οφεύλει να ζητόςετε 

ςυγγνώμη απϐ τον πολύτη και να παρακαλϋςει ϊλλον ςυνϊδελφϐ του να 

ςυνεχύςει τη ςυναλλαγό.  

  Να δηλώνει το ϐνομϊ του και να αντιμετωπύζει  με ευγϋνεια και προθυμύα 

τισ ερωτόςεισ που του απευθϑνονται, ϐταν απαντϊ ςε τηλεφωνικϋσ 

κλόςεισ. Εϊν εύναι αναρμϐδιοσ, θα πρϋπει να διευκολϑνει τον πολύτη ςτο 

να πληροφορηθεύ το ςωςτϐ αριθμϐ κλόςησ και το ονοματεπώνυμο του 

αρμοδύου. Εϊν αυτϐ δεν εύναι δυνατϐ, θα πρϋπει να φροντύζει να 

παραπϋμψει τον πολύτη ςε κϊποια υπηρεςύα πληροφϐρηςησ κοινοϑ.  

 Αντιμετωπύζει με ψυχραιμύα και κατανϐηςη, αποφεϑγοντασ τισ εντϊςεισ 

ό τουσ διαπληκτιςμοϑσ, ϐταν ϋρχεται ςε επαφό με πολύτη δϑςτροπο ό 

ιδιαιτϋρωσ εριςτικϐ. Ακϐμη και αν ο πολύτησ τον προςβϊλει, ο υπϊλληλοσ 

οφεύλει να διατηρόςει τον αυτοϋλεγχϐ του και, εφϐςον χρειαςθεύ, να 

ζητόςετε τη ςυνδρομό του προώςταμϋνου του για τη διευθϋτηςη τησ 

κατϊςταςησ.  

 Μην εκδηλώνει οϑτε να διαδύδει τισ πολιτικϋσ, θρηςκευτικϋσ και 

φιλοςοφικϋσ του πεποιθόςεισ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων του.  

 Αποφεϑγει γενικϐτερα, κϊθε πρϊξη που θα μποροϑςε να προςβϊλει ό να 

μειώςει την προςωπικϐτητα ό την επαγγελματικό υπϐςταςη των 

ατϐμων, με τα οπούα ςυναλλϊςςεται αλλϊ και ϐταν ϊλλοι 

ςυμπεριφϋρονται προσ αυτϐν ανϊρμοςτα να το αναφϋρει ϊμεςα ςτον 

προώςτϊμενϐ του.  

 Να ςυμπεριφϋρεται πϊντα με κϐςμιο και διακριτικϐ τρϐπο ςτουσ πολύτεσ, 

τουσ ςυναδϋλφουσ, τουσ προώςταμϋνουσ και τουσ υφιςταμϋνουσ ώςτε να 

μη θύγεται το κϑροσ τησ υπηρεςύασ  του (αποφεϑγοντασ πρϊξεισ, 

αγϋνειασ, ςεξουαλικόσ παρενϐχληςησ κ.λπ.), τϐςο εντϐσ τησ υπηρεςύασ 

ϐςο και  ςτην ιδιωτικό του ζωό.  

1.5. Εχεμύθεια  

Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να τηρεύ την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 

αποκτόθηκαν ωσ αποτϋλεςμα των εργαςιών που εκτελεύ κατϊ την ϊςκηςη 

τησ εργαςύασ του, ςυνεπώσ, να μην αποκαλϑπτει οποιαδόποτε τϋτοια 

πληροφορύα ςε τρύτουσ χωρύσ την κατϊλληλη και ειδικό αρμοδιϐτητα και αν 

δεν υπϊρχει νομικϐ ό επαγγελματικϐ δικαύωμα ό υποχρϋωςη να 

γνωςτοποιόςει, να μη χρηςιμοποιεύ τισ πληροφορύεσ για προςωπικϐ ϐφελοσ 

ό για ϐφελοσ τρύτων. υγκεκριμϋνα οφεύλει να: 

 Εύναι ςυνετϐσ ςτη χρόςη και προςταςύα των πληροφοριών που αποκτϊ 

κατϊ τη διϊρκεια ϊςκηςησ των καθηκϐντων του. 

 Μη χρηςιμοποιεύ πληροφορύεσ για προςωπικϐ κϋρδοσ ό κατϊ τρϐπο 

αντύθετο με τη νομοθεςύα ό επιβλαβό για τουσ νϐμιμουσ και ηθικοϑσ 

αντικειμενικοϑσ ςκοποϑσ του Τπουργεύου. 

 Προςτατεϑει τα προςωπικϊ δεδομϋνα των πολιτών.  



Ομάδα Καταπολζμηςησ Διαφθοράσ 
 

9 

 ϋβεται τα δικαιώματα εμπιςτευτικϐτητασ και προςωπικοϑ απϐρρητου 

ϐλων. 

 Υροντύζει και διαςφαλύζει την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 

χειρύζεται ςε κϊθε περύπτωςη και ιδιαύτερα ϐταν χρηςιμοποιεύ 

τεχνολογύεσ πληροφορικόσ και επικοινωνύασ.  

 Μην δημοςιοποιεύ πληροφορύεσ που αφοροϑν την ιδιωτικό και 

οικογενειακό ζωό των πολιτών (ό ϊλλα ευαύςθητα προςωπικϊ 

δεδομϋνα), τισ οπούεσ κατϋχει λϐγω τησ υπηρεςιακόσ του θϋςησ.  

 Εξηγεύ τουσ λϐγουσ για τουσ οπούουσ δεν επιτρϋπεται η χορόγηςη 

πληροφοριών, ϐταν κϊποιοσ πολύτησ ζητϊ πληροφορύεσ, οι οπούεσ 

εμπύπτουν ςτη ςφαύρα του απορρότου.  

1.6. Κοινωνικό υπευθυνότητα  

Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να αςκεύ την επαγγελματικό του δραςτηριϐτητα με 

αξιοπιςτύα και κοινωνικό υπευθυνϐτητα απϋναντι ςτον εαυτϐ του, τον κλϊδο 

του, το Τπουργεύο, τον πολύτη και το κοινωνικϐ ςϑνολο. το πλαύςιο αυτόσ του 

τησ υποχρϋωςησ εντϊςςεται και η υποχρϋωςη ςεβαςμοϑ ςτην περιουςύα του 

Τπουργεύου, την οπούα οφεύλει να προςτατεϑει.  

Η ιδιοκτηςύα του Τπουργεύου περιλαμβϊνει αντικεύμενα ϐπωσ υπολογιςτϋσ, 

φωτοαντιγραφικϊ μηχανόματα, τηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ, πρϐςβαςη ςτο 

Διαδύκτυο, ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο, ϋπιπλα γραφεύων, προμόθειεσ, εξοπλιςμϐ, 

πολϑπλοκα ηλεκτρονικϊ μηχανόματα κ.λπ.  

ε ςχϋςη με αυτό την ιδιοκτηςύα, κϊθε υπϊλληλοσ ϋχει την υποχρϋωςη να: 

 Σην προςτατεϑει απϐ την κλοπό, την κακό ό μη εξουςιοδοτημϋνη χρόςη. 

 Σην χρηςιμοποιεύ αποτελεςματικϊ και να αποφεϑγει τη φθορϊ. 

 Σην χρηςιμοποιεύ για ςωςτοϑσ επαγγελματικοϑσ ςκοποϑσ. 

 Αναφϋρει ϊμεςα τυχϐν απώλειεσ, κακό χρόςη ό κλοπό τησ.  

Η υλικό ιδιοκτηςύα, ϐπωσ τα τηλϋφωνα, οι υπολογιςτϋσ, η πρϐςβαςη ςτο 

Διαδύκτυο, το ηλεκτρονικϐ ταχυδρομεύο και τα φωτοαντιγραφικϊ μηχανόματα, 

μπορεύ να χρηςιμοποιεύται περιςταςιακϊ για μη επαγγελματικοϑσ ςκοποϑσ, 

αλλϊ μϐνο εϊν μια τϋτοια χρόςη, εύναι λογικό και περιοριςμϋνησ διϊρκειασ και 

δεν εμποδύζει την εργαςύα.  

 

2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΖΗΣΗΜΑΣΩΝ ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 

Ο ϋγκαιροσ εντοπιςμϐσ και η επύλυςη των θεμϊτων δεοντολογύασ ςυμβϊλλουν 

ςτη δημιουργύα και διατόρηςη ιςχυρών και αμοιβαύα καλών και δύκαιων 

ςχϋςεων, τϐςο του Τπουργεύου με το προςωπικϐ του ϐςο και του Τπουργεύου με 

τουσ πολύτεσ. Οι υπϊλληλοι του Τπουργεύου οφεύλουν να απϋχουν απϐ κϊθε 

ενϋργεια που μπορεύ να χαρακτηριςτεύ ωσ αναξιοπρεπόσ ό ανϊρμοςτη ό ανϊξια 

για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊ. 

 

2.1. ΟΡΙΜΟ ΑNΑΞΙΟΠΡΕΠΟΤ/ΑΝΑΡΜΟΣΗ/ΑΝΑΞΙΑ ΓΙΑ 

ΤΠΑΛΛΗΛΟ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ  
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Οποιαδόποτε ςυμπεριφορϊ, η οπούα εκδηλώνεται με πρϊξη ό παρϊλειψη, που 

αποκλύνει απϐ την αναμενϐμενη, ϋρχεται ςε αντύθεςη με την κουλτοϑρα 

δεοντολογύασ και την κεύμενη νομοθεςύα, ϋςτω και αν αυτό δεν εύναι ποινικϊ ό 

πειθαρχικϊ κολϊςιμη θεωρεύται ϐτι αντιβαύνει ςτον παρϐντα Κώδικα. 

Επειδό πϊντα υπϊρχει το ενδεχϐμενο να προκϑψουν καταςτϊςεισ ςτο χώρο 

εργαςύασ, οι οπούεσ ύςωσ να προκαλοϑν αμηχανύα ό ύςωσ να μην εύναι ξεκϊθαροσ 

ο ςωςτϐσ τρϐποσ αντιμετώπιςόσ τουσ, παρατύθεται η παρακϊτω διαγραμματικό 

απεικϐνιςη, με την οπούα αναδεικνϑονται περιπτώςεισ για τισ οπούεσ εκπϋμπεται 

ςόμα κινδϑνου και απαιτεύται δρϊςη τησ υπηρεςύασ. 

ΕΝΔΕΙΞΕΙ ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΝΑΡΜΟΣΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

 

 

 

“Κανϋνασ δε θα το προςϋξει”. 

 

Ο κανονιςμϐσ δεν ϋχει νϐημα, γιατύ 

πρϋπει να τον ακολουθοϑμε;” 

 

“Δεν θα ολοκλόρωνα ποτϋ την εργαςύα μου, εϊν  

ακολουθοϑςα ϐλεσ τισ πολιτικϋσ και διαδικαςύεσ”. 

 

 

“ Όλοι οι ϊλλοι το κϊνουν”. 

 

“Πϊντα το κϊναμε με αυτϐ τον τρϐπο,  

οπϐτε δεν υπϊρχει πρϐβλημα”. 

 

 

 

“Δεν αποτελεύ πρϐβλημϊ μου αφοϑ δεν εύναι δουλειϊ  

μου. Οϑτωσ ό ϊλλωσ θα το αντιληφθεύ κϊποιοσ ϊλλοσ”. 

 

 

“Πρϋπει να παραδώςουμε ελϋγχουσ και δεν  

θα πετϑχουμε το ςτϐχο μασ, εϊν δεν βροϑμε ϋνα 

 τρϐπο να το κϊνουμε. Δεν πειρϊζει, λοιπϐν,  

εϊν παραβοϑμε τουσ κανϐνεσ αυτό τη φορϊ”. 

 

 

“Δεν ϋχει ςημαςύα τι λϋνε οι διαδικαςύεσ  

και οι Νϐμοι, ϋτςι λειτουργοϑμε εμεύσ εδώ”. 
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“Δεν τον πύεςα, μϐνοσ του μου ϋκανε ϋνα δωρϊκι”  

 

 

 

Για την αντιμετώπιςη τϋτοιου εύδουσ διλημμϊτων, και πριν απϐ κϊθε ενϋργεια ο 

υπϊλληλοσ πρϋπει να μπορεύ να απαντϊ καταφατικϊ ςτισ παρακϊτω προτϊςεισ : 

 Δεν υπϊρχει κϊτι που μπορεύ να τον φϋρει ςε δϑςκολη θϋςη ςχετικϊ με 

αυτό την κατϊςταςη. 

 Οι ενϋργειϋσ του ςυμμορφώνονται με  τον παρϐντα Κώδικα, τισ ιςχϑουςεσ 

πολιτικϋσ και τουσ νϐμουσ. 

 Οι αποφϊςεισ του δεν θα ϋχουν αρνητικϐ αντύκτυπο ςε ϊλλουσ. 

 Οι ενϋργειϋσ ό οι παραλεύψεισ του δεν ενδϋχεται να θεωρηθοϑν ωσ 

αναξιοπρεπόσ/ανϊρμοςτη/ανϊξια για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊ. 

2.2. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΥΟΡΑ-ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

Αναφορϋσ/καταγγελύεσ ςε βϊροσ υπηρεςιών και υπαλλόλων του Τπουργεύου 

Οικονομικών1 μποροϑν να γύνονται προφορικϊ ό γραπτϊ, ανώνυμα ό επώνυμα. 

Για αναφορϋσ/καταγγελύεσ που αφοροϑν ςε ποινικϊ αδικόματα και πειθαρχικϊ 

παραπτώματα που διαπρϊττουν ό ςυμμετϋχουν υπϊλληλοι του Τπουργεύου και 

των εποπτευομϋνων φορϋων/Νομικών προςώπων που επιςϑρουν ποινικϋσ 

κυρώςεισ, αρμϐδια εύναι η Διεϑθυνςη Εςωτερικών Τποθϋςεων. υγκεκριμϋνα το 

Α΄ Σμόμα εξετϊζει ϐλεσ τισ περιπτώςεισ χρηματιςμοϑ, 

αναξιοπρεποϑσ/ανϊρμοςτησ/ανϊξιασ για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊσ και 

παρϊβαςησ καθόκοντοσ κατϊ τον Ποινικϐ Κώδικα. Οι ςχετικϋσ 

αναφορϋσ/καταγγελύεσ μποροϑν να υποβϊλλονται προφορικϊ ςτο τηλϋφωνο 

2103303774, ό γραπτϊ ςτο φαξ 2103826038, ό ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη 

desyp@1987.syzefxis.gov.gr, ό ςτην διεϑθυνςη Νικηταρϊ 1 & Εμμ. Μπενϊκη, Σ.Κ. 

101 84, ΑΘΗΝΑ οι επιςτολϋσ/υπηρεςιακϋσ αναφορϋσ.  

Για τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ αρμοδιϐτητα ϋχει η Επιτροπό Αξιολϐγηςησ 

Καταγγελιών, με ϋδρα την Νικηταρϊ 1& Εμμ. Μπενϊκη, Σ.Κ. 101 84, ΑΘΗΝΑ, 

τηλϋφωνο 2103231663, φαξ 2105239703, ηλεκτρονικό διεϑθυνςη 

eak@3279.syzefxis.gov.gr. 

Αν αναφορϋσ/καταγγελύεσ υποβληθοϑν ςε ϊλλη υπηρεςύα, η τελευταύα οφεύλει 

να την διαβιβϊςει ϊμεςα ςτην αρμϐδια για την εξϋταςό τουσ υπηρεςύα. 

Ο αναφϋρων/καταγγϋλλων πρϋπει να γνωρύζει ϐτι εύναι απαραύτητη η χορόγηςη 

ςτοιχεύων που καθιςτοϑν την καταγγελύα διαχειρύςιμη και ϐτι υποβληθεύςεσ 

αναφορϋσ/καταγγελύεσ ςκϐπιμα αναληθεύσ ό παραπλανητικϋσ, θα ϋχουν 

ςυνϋπειεσ ςε βϊροσ του, ενώ ςε περύπτωςη που ο αναφϋρων/καταγγϋλλων εύναι 

υπϊλληλοσ, θα επιβϊλλονται πειθαρχικϋσ κυρώςεισ.  

                                                           
1
 Σημειώνεται ότι για καταγγελίεσ ςε βάροσ πολιτών ή επιχειρήςεων για μη τήρηςη ή πλημμελή 

εκπλήρωςη των υποχρεώςεων προσ το Δημόςιο ή για παραβάςεισ τησ φορολογικήσ νομοθεςίασ, η 
αρμοδιότητα ανήκει ςτην καθ’φλην (ανάλογα με τα καταγγελόμενα) υπηρεςία.  
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Όλα τα αιτόματα για βοόθεια ό οι αναφορϋσ για ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ 

αντιμετωπύζονται ςοβαρϊ και ϋγκαιρα, με επαγγελματιςμϐ και με τη μεγαλϑτερη 

δυνατό εχεμϑθεια. Άλλωςτε με αυτϐν τον τρϐπο: 

 Εμποδύζονται και διορθώνονται αθϋμιτοι ό αντιεπαγγελματικού τρϐποι 

ςυμπεριφορϊσ. 

 Βελτιώνονται υπηρεςιακϋσ λειτουργύεσ. 

 Διατηρεύται ϋνασ αςφαλόσ, υγιόσ, αξιοςϋβαςτοσ και παραγωγικϐσ χώροσ 

εργαςύασ. 

 Καλλιεργεύται η ανοιχτό επικοινωνύα και διαςφαλύζεται η γρόγορη 

επύλυςη   των προβλημϊτων ςτο χώρο εργαςύασ. 

 Εξαςφαλύζεται ϐτι οι ςυνταςςϐμενεσ απαντόςεισ, εκθϋςεισ και τα εν γϋνει 

ϋγγραφα  εύναι ακριβό και πλόρη. 

 Προςτατεϑονται οι πολύτεσ ςτο πλαύςιο τησ δρϊςησ μύασ χρηςτόσ 

Διούκηςησ. 

2.3.  Ενδεδειγμϋνοσ τρόποσ αντιμετώπιςησ αναφορϊσ-καταγγελύασ 

ε περύπτωςη προφορικόσ αναφορϊσ/καταγγελύασ απϐ μϋλοσ τησ ομϊδασ ςτον 

προώςτϊμενο απαιτεύται  ςοβαρϐσ και επαγγελματικϐσ χειριςμϐσ. Προτεύνεται ο 

προώςτϊμενοσ να: 

 υναντόςει ιδιαιτϋρωσ ςε ϋνα γραφεύο ό αύθουςα ςυςκϋψεων για να 

μπορεύ να γύνει μύα ελεϑθερη και εχϋμυθη ςυνομιλύα.  

 Να ακοϑςει τον υπϊλληλο απροκατϊληπτα και να αποφϑγει να 

“υπεραςπιςτεύ” την υπηρεςύα ό τα ϊτομα που εμπλϋκονται. 

 Κϊνει “ανοικτϋσ” ερωτόςεισ για να εξαςφαλιςτεύ ϐτι θα μϊθει και θα 

κατανοόςει πλόρωσ την ανηςυχύα του. 

 Ενημερώςει τον υπϊλληλο ϐτι το Τπουργεύο αντιμετωπύζει πολϑ ςοβαρϊ 

τισ αναφορϋσ/καταγγελύεσ και ϐτι το ζότημα θα διερευνηθεύ απϐ τα 

αρμϐδια ϊτομα. Επύςησ να του υπενθυμύςει ϐτι το ζότημα πρϋπει να 

παραμεύνει απϐρρητο και ϐτι δεν πρϋπει να προβεύ ςε καμύα ενϋργεια απϐ 

μϐνοσ του, ώςτε να μπορεύ να διεξαχθεύ η κατϊλληλη ϋρευνα. 

 Ευχαριςτόςει τον υπϊλληλο για την εκδόλωςη τησ ανηςυχύασ του, 

αναγνωρύζοντασ του ϐτι μπορεύ να μην όταν εϑκολο να το κϊνει. 

 Ενημερώςει ϊμεςα τα αρμϐδια ϊτομα ( Τπηρεςύεσ Εςωτερικοϑ Ελϋγχου ό 

Εςωτερικών Τποθϋςεων) για την αναφορϊ, ώςτε να μπορϋςουν να τον 

καθοδηγόςουν και να βοηθόςουν με τα επϐμενα βόματα ςε περύπτωςη 

που δεν πρϐκειται για κϊτι που μπορεύτε να χειριςτεύ μϐνοσ του. 

Αντύςτοιχα αντιμετωπύζεται η γραπτό αναφορϊ/καταγγελύα εύτε εύναι ανώνυμη 

εύτε επώνυμη, ενώ κρύνεται ςκϐπιμη ςτην τελευταύα περύπτωςη η επικοινωνύα 

με τον αναφϋροντα/καταγγϋλλοντα, ώςτε να αποφευχθεύ, κατϊ το μϋτρο του 

δυνατοϑ, η εναςχϐληςη με προδόλωσ αβϊςιμεσ ό ςκοπύμωσ αναληθεύσ 

καταγγελύεσ. 

Σϋλοσ ςε περύπτωςη προδόλωσ αβϊςιμησ καταγγελύασ, αυτό θα τύθεται ςτο 

αρχεύο απϐ την αρμϐδια υπηρεςύα, ενώ ςε περύπτωςη ςκοπύμωσ αναληθοϑσ 
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καταγγελύασ ο καταγγϋλλων θα υφύςταται τισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

2.4. Ενδεδειγμϋνοσ τρόποσ δρϊςησ από υπαλλόλουσ  

ε περύπτωςη που ο υπϊλληλοσ αντιλαμβϊνεται ϐτι  ϋνασ ςυνϊδελφοσ εύναι 

ϋτοιμοσ να προβεύ ςε μια ενϋργεια, η οπούα ϋρχεται ςε αντύθεςη με τον παρϐντα 

Κώδικα, οφεύλει να τον βοηθόςει να καταλϊβει ϐτι αυτϐ που πρϐκειται να κϊνει 

δεν επιτρϋπεται και ϐτι πρϐκειται για λϊθοσ που θα μποροϑςε να ςτοιχύςει 

ακριβϊ και ςτον ύδιο και ςτην υπηρεςύα. Εϊν αυτϐσ δεν πειςτεύ, ο υπϊλληλοσ ϋχει 

την ευθϑνη να αναφϋρει το ζότημα ςτον προώςτϊμενϐ του ό ςε ϋνα απϐ τα ϊλλα 

πρϐςωπα που αναφϋρονται ςε αυτό την ενϐτητα, ώςτε να μποροϑν να ληφθοϑν 

τα απαραύτητα μϋτρα ενϋργειεσ.  

Η κατ΄ αρχόν καταφυγό ςτην κρύςη και την κοινό λογικό  εύναι απαραύτητη., 

δηλαδό αν κϊτι φαύνεται αντιδεοντολογικϐ ό ανϊρμοςτο, ύςωσ και να εύναι. ε 

περύπτωςη που ο υπϊλληλοσ ϋχει  ερωτόςεισ-απορύεσ ςχετικϊ με:  

α) την εφαρμογό διατϊξεων, εγκυκλύων και οδηγιών, απευθϑνεται ςτην αρμϐδια 

Διεϑθυνςη που ςυνϋταξε την οδηγύα ό την εγκϑκλιο, 

 β) τον καλϑτερο τρϐπο δρϊςησ ςτη ςυγκεκριμϋνη περύπτωςη, ό εϊν τύθεται 

ζότημα  πιθανόσ παρϊβαςησ νϐμου, κανονιςμοϑ, πολιτικόσ ό προτϑπου 

δεοντολογύασ του Τπουργεύου, απευθϑνεται ςτον  ϊμεςα προώςτϊμενϐ του ό τον 

διευθυντό του,  

γ) περιπτώςεισ ενδεύξεων παρϊνομησ ό αντιδεοντολογικόσ ό αναξιοπρεποϑσ ό 

επιλόψιμησ ςυμπεριφορϊσ, απευθϑνεται ςτη  Διεϑθυνςη Εςωτερικοϑ Ελϋγχου, 

για θϋματα διαδικαςιών και ςτη Διεϑθυνςη Εςωτερικών Τποθϋςεων, για τισ 

λοιπϋσ περιπτώςεισ.   

 

3. ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΟΝΣΟ-ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΟΤ 

Προκειμϋνου να ενθαρρϑνονται ϐλοι (υπϊλληλοι και πολύτεσ) να καταγγϋλλουν 

περιπτώςεισ διαφθορϊσ που εμπύπτουν ςτην αντύληψό τουσ και να 

προλαμβϊνονται περιςτατικϊ διαφθορϊσ, το Τπουργεύο προςτατεϑει τϐςο τουσ 

πολύτεσ ϐςο τουσ υπαλλόλουσ που κϊνουν ερωτόςεισ, που εκφρϊζουν ανηςυχύεσ 

ό κϊνουν αναφορϋσ/καταγγελύεσ ό που ςυμμετϋχουν ςε ϋρευνεσ τησ υπηρεςύασ 

για ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ απϐ ενϋργειεσ αντεκδύκηςησ οποιαςδόποτε 

μορφόσ.   

Για τον καταγγϋλλοντα μη υπϊλληλο εφαρμϐζεται η διϊταξη του ϊρθρου 6 ν. 

3610/07, ενώ για τον καταγγϋλλοντα υπϊλληλο η διϊταξη του ϊρθρου 7α του 

ύδιου νϐμου2. 

Η αντεκδύκηςη  ςε υπαλλόλουσ   που ζητοϑν βοόθεια, κϊνουν αναφορϋσ για 

ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ με καλό πρϐθεςη ό ςυμμετϋχουν ςε κϊποια ϋρευνα, 

εύναι ςυμπεριφορϊ που τιμωρεύται πειθαρχικϊ, αν ο καταγγϋλλων εύναι 

υπϊλληλοσ, ό/και διοικητικϊ με χρηματικϋσ ποινϋσ και πρϐςτιμα, ϐταν πρϐκειται 

για ϊτομο για το οπούο δεν ιςχϑει ο παρϐν κώδικασ.    

                                                           
2 Για υποθϋςεισ δωροδοκύασ πριν την 22-11-2007, οπϐτε δημοςιεϑθηκε ο ν. 3610, εφαρμογό ϋχει 
η διϊταξη του ϊρθρου 50 ν. 2065/92 (ΥΕΚ 113 Α/30-06-1992). 
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Μϊλιςτα ειδικϊ για τισ περιπτώςεισ που ϋχει αςκηθεύ ποινικό δύωξη ςε 

υπαλλόλουσ για αδικόματα που τουσ αποδύδονται κατϊ την εκτϋλεςη των 

καθηκϐντων τουσ προβλϋπεται η δυνατϐτητα χορόγηςησ νομικόσ υπερϊςπιςησ 

απϐ το Ν..Κ., κατϐπιν ϋγκριςησ του αρμϐδιου υπουργοϑ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 

24 παρ. 5α ν. 4002/20113.  

ε περύπτωςη που υπϊλληλοσ αντιμετωπύζει αντεκδύκηςη, το αναφϋρει  ςτον 

προώςτϊμενϐ του.  

 

4. ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΥΕΡΟΝΣΩΝ.  
ϑγκρουςη ςυμφερϐντων ανακϑπτει, ϐταν  οι ενϋργειεσ του υπαλλόλου 

(διενϋργεια ελϋγχου, ϋκδοςη απϐφαςησ, λόψη μϋτρων, οποιαδόποτε εργαςύα ό 

ενϋργεια λαμβϊνει χώρα ςτο πλαύςιο τησ αρμοδιϐτητασ τησ υπηρεςύασ) 

επηρεϊζονται ό ενδϋχεται να φανεύ ςε ϊλλουσ ϐτι επηρεϊζονται απϐ ιδιωτικϊ 

ςυμφϋροντα (ςυνόθωσ οικονομικόσ φϑςεωσ)  του ιδύου ό ςυγγενικοϑ ό κοντινοϑ 

του προςώπου.  
4.1. Έννοια ςυγγενικού ό κοντινού προςώπου ό καλυμμϋνησ ςχϋςησ 

τον κϑκλο αυτϐ εμπύπτουν ςυγγενεύσ του υπαλλόλου, δηλαδό ο/η ςϑζυγοσ ό 

ςυγγενόσ εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ, ςε ευθεύα γραμμό απεριορύςτωσ, ςε πλϊγια 

γραμμό ϋωσ και τρύτου βαθμοϑ, ό ϊτομα με τα οπούα ϋχει ιδιαύτερη ςχϋςη φιλύασ 

ό εχθρϐτητασ4 ό με τα οπούα ϋχει μύα καλυμμϋνη ςχϋςη. 

4.2. Έννοια ιδιαύτερου οικονομικού ό ϊλλου ςυμφϋροντοσ 

Ιδιαύτερο οικονομικϐ ό ϊλλο ςυμφϋρον ςυνιςτϊ η πραγματικό και προβλϋψιμη  

πιθανϐτητα ϐτι το αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ του υπαλλόλου θα ϋχει για τον ύδιο 

ό τα παραπϊνω πρϐςωπα ϋνα οικονομικϐ αποτϋλεςμα που μπορεύ να εύναι 

κϋρδοσ ό ζημύα.  

Προκειμϋνου να εξαιρεθεύ ϋνασ υπϊλληλοσ απϐ μύα εργαςύα πρϋπει να υπϊρχει 

ςτενό αιτιώδησ ςυνϊφεια μεταξϑ οποιαδόποτε απϐφαςησ ό ενϋργειασ του 

υπαλλόλου και τησ  αναμενϐμενησ επύπτωςησ ςτο οικονομικϐ ςυμφϋρον των 

παραπϊνω προςώπων. 

4.3. Περιπτωςιολογύα 

Γενικϊ οι υπϊλληλοι δεν μποροϑν να ςυμμετϋχουν προςωπικϊ και ουςιαςτικϊ ςε 

κϊθε "ειδικϐ θϋμα", εν γνώςει τουσ, με κύνδυνο να τουσ καταλογιςτεύ ϋνα 

προςωπικϐ "οικονομικϐ ςυμφϋρον". ε μια τϋτοια ςϑγκρουςη, ο υπϊλληλοσ εύναι 

υποχρεωμϋνοσ να το δηλώςει ςτον ϊμεςα προώςτϊμενϐ του, ζητώντασ την 

εξαύρεςό του, να το αιτιολογόςει και αυτϐσ οφεύλει, εφϐςον κρύνει ϐτι 

ςυντρϋχουν περιπτώςεισ ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων, να  αποκλεύςει τη 

                                                           
3
 Σχετικό εύναι το υπ΄αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Υ.64β/449/οικ./08-04-2009 ϋγγραφο του Τπουργεύου 

Εςωτερικών. 
4 Εμπύπτουν οι περιπτώςεισ αντιδικύασ (εντϐσ ό εκτϐσ υπηρεςύασ) ό ενεςτώςασ ό παρελθοϑςασ 

δικαςτικόσ διϋνεξησ για προςωπικοϑσ λϐγουσ (π.χ. μόνυςη, αγωγό, διαζϑγιο, κληρονομικϊ κ.λπ.)  
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ςυμμετοχό του ςτο ςυγκεκριμϋνο θϋμα, εκτϐσ αν ιςχϑει μια κανονιςτικό 

εξαύρεςη.  

Ο προςδιοριςμϐσ των περιπτώςεων που μπορεύ να οδηγόςουν ςτη μεύωςη τησ 

αμεροληψύασ του υπαλλόλου εύναι ευθϑνη του ιδύου. Εϊν η ςυμμετοχό του εύναι 

αμφιςβητόςιμη, θα πρϋπει να ζητόςει την εξαύρεςό του με  αύτημα προσ τον 

προώςτϊμενϐ του, ώςτε να μην ςυμμετϋχει ςε εργαςύα τησ υπηρεςύασ που ενϋχει 

ςϑγκρουςη ςυμφερϐντων. Τπϊρχουν αρκετϋσ περιπτώςεισ, ϐπου ο 

προώςτϊμενοσ του υπαλλόλου θα πρϋπει ενδεχϐμενα να ζητόςει τον αποκλειςμϐ 

του απϐ τη ςυμμετοχό ςε ϋνα θϋμα ό μύα εργαςύα, λϐγω ςϑγκρουςησ 

ςυμφερϐντων και για να αποφευχθεύ το ενδεχϐμενο τησ μεροληψύασ.  

Παρακϊτω γύνεται ενδεικτικό αναφορϊ περιπτώςεων ςϑγκρουςησ 

ςυμφερϐντων με την εμπλοκό υπαλλόλου ςε θϋμα- εργαςύα ό υπϐθεςη με 

κϊποιο φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο που γνωρύζει ϐτι εύναι πιθανϐ να ϋχει ϊμεςη 

και προβλϋψιμη επύδραςη ςτα οικονομικϊ ςυμφϋροντα ενϐσ μϋλουσ τησ 

οικογϋνειϊσ του. υγκεκριμϋνα : 

 Όταν ο υπϊλληλοσ εμπλακεύ ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο θϋμα- εργαςύα ό 

υπϐθεςη ςτο οπούο εμπλϋκεται και ϋνα ϊτομο με το οπούο ϋχει μια 

"καλυμμϋνη ςχϋςη".   

Π.χ. Κϊποιοσ με τον οπούο ϋνα πρϐςωπο που ςυνδϋεται, ϋχει ό 

επιδιώκει να δημιουργόςει μύα επιχεύρηςη, ό να ςυνϊψει μύα 

ςϑμβαςη ό κϊποια ϊλλη οικονομικό ςυμφωνύα, εκτϐσ απϐ μια 

ςυνηθιςμϋνη καταναλωτικό ςυναλλαγό.  

Ή Μια επιχεύρηςη ό οργανιςμϐσ για την οπούα ο ςϑζυγϐσ του, ο 

γονϋασ του ό το παιδύ του εργϊζονται ό επιθυμοϑν να εργαςτοϑν 

εκεύ. 

Ή Μια επιχεύρηςη ό οργανιςμϐσ ςτον οπούο εργαζϐταν κατϊ το 

παρελθϐν.  

τα πρϐςωπα αυτϊ δεν πρϋπει να εννοηθεύ ϐτι ανόκουν μϐνο αυτϊ του 

οικογενειακοϑ του περιβϊλλοντοσ, αλλϊ και κϊθε πρϐςωπο που η ςχϋςη του 

μαζύ του μπορεύ να επηρεϊςει το αποτϋλεςμα τησ εργαςύασ του. 

Ακϐμη και αν η κατϊςταςη δεν καλϑπτεται ρητώσ απϐ τουσ κανϐνεσ περύ 

ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων ό περύ αμεροληψύασ ό απϐ κϊποιο ϊλλο ςχετικϐ 

νϐμο, μπορεύ να χρειαςτεύ να ζητηθεύ η εξαύρεςη του υπαλλόλου. 

Παρϊδειγμα : 

Η ςϑζυγϐσ του υπαλλόλου εργϊζεται ωσ λογύςτρια ςτην επιχεύρηςη τησ οπούασ ο 

φορολογικϐσ ϋλεγχοσ του ϋχει ανατεθεύ ςτον υπϊλληλο. Οφεύλει να ενημερώςει 

το προώςτϊμενϐ του για την ςϑγκρουςη αυτό, αφοϑ η αρχό τησ 

αντικειμενικϐτητασ τύθεται ςε αμφιβολύα και ο προώςτϊμενοσ οφεύλει να τον 

απαλλϊξει απϐ τον ϋλεγχο τησ ςυγκεκριμϋνησ επιχεύρηςησ. 

4.4. Εργαςύεσ που απαγορεύονται εκτόσ υπηρεςύασ 
Ενϐψει των θεμελιωδών αρχών του παρϐντοσ κώδικα κρύνεται ςκϐπιμο να γύνει 

ενδεικτικό αναφορϊ περιπτώςεων, που δεν επιτρϋπεται η εκτϐσ υπηρεςύασ 
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ςυμμετοχό υπαλλόλου : 

 υναντόςεισ με φορολογοϑμενουσ για αμιγώσ υπηρεςιακϊ θϋματα 

 Παροχό οποιονδόποτε νομικών, φορολογικών, τελωνειακών ό λοιπών 

υπηρεςιών ςυναφών με το αντικεύμενο τησ εργαςύασ του.  Σϋτοια θϋματα 

εύναι για παρϊδειγμα, η ςϑνταξη προςφυγόσ ελεγχϐμενου, παροχό 

ςυμβουλών για τελωνειακϊ φορολογικϊ και λοιπϊ θϋματα. 

 υμμετοχό ςτη λογιςτικό  και οικονομικό ανϊλυςη αλλϊ και ςτην 

ερμηνεύα των οικονομικών ςτοιχεύων οποιουδόποτε, ϐταν η 

δραςτηριϐτητα αυτό περιλαμβϊνει φορολογικϊ θϋματα.  

 υμμετοχό ςτην τόρηςη βιβλύων και την καταγραφό των ςυναλλαγών 

οποιουδόποτε. 

 Προετοιμαςύα φορολογικών δηλώςεων τρύτων.  

 Τποβολό-ςυμπλόρωςη φορολογικών δηλώςεων αιτόςεων και εν γϋνει 

εγγρϊφων που ςχετύζονται με το αντικεύμενο τησ εργαςύασ ςασ για 

λογαριαςμϐ τρύτων. 

Ειδικϐτερα ϐςον αφορϊ ςτη διδαςκαλύα, ομιλύεσ και δημοςιεϑςεισ και επειδό η 

παροχό ςτουσ φορολογοϑμενουσ-διοικοϑμενουσ ϐλων των απαιτοϑμενων 

πληροφοριών και τησ ανϊλυςησ που απορρϋει απϐ τα διϊφορα νομοθετόματα 

και διαδικαςύεσ που εκδύδει και εφαρμϐζει το Τπουργεύο εύναι ευθϑνη του ύδιου 

του Τπουργεύου, α) ϐταν γύνονται κατ’ εντολό ό με την ϊδεια του υπουργεύου, 

επιτρϋπονται, β) ϐταν γύνονται ςτο πλαύςιο τησ επιςτημονικόσ εξϋλιξησ ό των 

ςπουδών του υπαλλόλου επιτρϋπονται αλλϊ χωρύσ τη χρηςιμοπούηςη τησ 

υπαλληλικόσ του ιδιϐτητασ.  

Θα πρϋπει να επιςημανθεύ ότι η χρηςιμοπούηςη από οποιονδόποτε 

εμπύπτει ςτο πεδύο εφαρμογόσ του παρόντοσ κώδικα του προώόντοσ 

ςυλλογικόσ εργαςύασ καθώσ και τησ γνώςησ-εμπειρύασ που αποκτϊται 

λόγω τησ υπαλληλικόσ ιδιότητασ ό/και τησ ςυμμετοχόσ ςε επιτροπϋσ-

ομϊδεσ εργαςύασ κ.λπ. δεν επιτρϋπεται. 

Σϋλοσ η αποδοχό πρϐςθετησ αμοιβόσ για την πραγματοπούηςη ενϐσ απϐ τα 

παραπϊνω, πϋραν τησ ϐποιασ νϐμιμησ αμοιβόσ   απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών 

ό ϊλλη δημϐςια υπηρεςύα παροχόσ εκπαύδευςησ, ϐταν  η εργαςύα γύνεται κατ’ 

εντολό του Τπουργεύου, απαγορεϑεται και επιφϋρει πειθαρχικϋσ κυρώςεισ. 

 

5. ΕΙΔΙΚΑ ΖΗΣΗΜΑΣΑ 

5.1. Διαχεύριςη αρχεύων και ακεραιότητα πληροφορικών 
Απαραύτητη προϒπϐθεςη για τη λειτουργύα τησ υπηρεςύασ εύναι η ϑπαρξη καλϊ 

διατηρημϋνων αρχεύων, ςτα οπούα περιλαμβϊνονται ϐλεσ οι πληροφορύεσ που 

δημιουργοϑνται ό χρηςιμοποιοϑνται απϐ την υπηρεςύα, ϐπωσ υποβληθεύςεσ 

δηλώςεισ, εκθϋςεισ ελϋγχου, δελτύα πληροφοριών, αλληλογραφύα, κ.λπ.  

Η μη ακριβόσ τόρηςη αρχεύων, αλλϊ και η λανθαςμϋνη διαχεύριςό τουσ 

επηρεϊζει   την επιτυχό και εϑρυθμη λειτουργύα τησ υπηρεςύασ, προκαλεύ βλϊβη 

ςτο κϑροσ τησ, αυξημϋνα ϋξοδα, αντιδικύεσ, ακϐμη και ποινικϋσ κυρώςεισ για 
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τουσ υπαλλόλουσ.  

Η εκκαθϊριςη των αρχεύων του Τπουργεύου Οικονομικών ρυθμύζεται απϐ το π.δ. 

276/2000 (ΥΕΚ Α’, Σεϑχοσ 226), ενώ ενδεικτικϊ αναφϋρεται ϐτι η καταςτροφό 

των αρχεύων για υποθϋςεισ που ελϋγχονται ό εκκρεμοϑν ςτα δικαςτόρια δεν 

επιτρϋπεται, ενώ η για την καταςτροφό γενικϊ του τηροϑμενου αρχεύου τησ 

υπηρεςύασ τηροϑνται οι προβλεπϐμενεσ διαδικαςύεσ και με το ενδεχϐμενο ϐτι 

μελλοντικϊ η υπηρεςύα ό κϊποια ϊλλη υπηρεςύα του υπουργεύου ενδϋχεται να 

βαςιςτοϑν ό να χρηςιμοποιόςουν κϊποιο ϋγγραφο μϐνον ωσ ϋχει, χωρύσ να 

ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ ϊλλεσ ςχετικϋσ πληροφορύεσ.   

Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να  διευκολϑνει την πρϐςβαςη των πολιτών ςτα διοικητικϊ 

ϋγγραφα (ηλεκτρονικϊ ό μη) καθώσ και ςτα ιδιωτικϊ ϋγγραφα (ηλεκτρονικϊ ό 

μη), που φυλϊςςονται ςτισ υπηρεςύεσ  και αφοροϑν εκκρεμό ό διεκπεραιωμϋνη 

υπϐθεςό τουσ, ώςτε οι πολύτεσ να λαμβϊνουν γνώςη των εγγρϊφων, τηρώντασ, 

αφενϐσ τουσ περιοριςμοϑσ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ (απϐρρητο, ευαύςθητα 

δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα κτλ), αποφεϑγοντασ ϐμωσ απϐ την ϊλλη 

μεριϊ την προςχηματικό επύκληςη αυτών των περιοριςμών.  

5.2. Επικοινωνύα με το κοινό 
Εύναι ςημαντικϐ ϐλη η επικοινωνύα του Τπουργεύου με το ευρϑτερο κοινϐ και τα 

μϋςα ενημϋρωςησ να γύνεται με ακρύβεια και ςυνϋπεια. Αυτϐ ςημαύνει ϐτι η 

επικοινωνύα του Τπουργεύου με το κοινϐ ό τα μϋςα ενημϋρωςησ (εφημερύδεσ, 

περιοδικϊ, εμπορικϊ περιοδικϊ, τηλεοπτικού ό ραδιοφωνικού ςταθμού ό 

υπηρεςύεσ Διαδικτϑου) πρϋπει να γύνεται μϐνο απϐ τα ϊτομα που εύναι 

εξουςιοδοτημϋνα να μιλοϑν εκ μϋρουσ του Τπουργεύου. Συχϐν ερωτόςεισ απϐ το 

κοινϐ ό τα μϋςα ενημϋρωςησ ςχετικϊ με την απϐδοςη του Τπουργεύου την 

πορεύα των εργαςιών ό ζητόματα εξειδικευμϋνα που μπορεύ να επηρεϊζουν 

ουςιαςτικϊ τη φόμη του Τπουργεύου, πρϋπει να απαντιοϑνται απϐ 

εξουςιοδοτημϋνα ϊτομα που ϋχουν αναλϊβει τϋτοια ευθϑνη. 

 

6. ΣΕΛΙΚΕ ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ 
Η τόρηςη του παρϐντοσ Κώδικα αλλϊ και των διατϊξεων που απορρϋουν απϐ το 

ϑνταγμα ό τουσ νϐμουσ επαφύεται πρώτα απϐ ϐλα ςτον κϊθε υπϊλληλο, ο 

οπούοσ καλεύται να διαφυλϊξει την υπηρεςύα του απϐ φαινϐμενα που μειώνουν 

την αξιοπιςτύα τησ. 

Μϐνο ϐταν οι υπϊλληλοι μιασ υπηρεςύασ επιλϋξουν να ςυνεργαςτοϑν μεταξϑ 

τουσ για να κϊνουν πραγματικϐτητα τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ κώδικα, με την 

καθημερινό εφαρμογό των αρχών του, θα αναδειχθεύ η πραγματικό του αξύα. 

Κατ’ αυτϐ τον τρϐπο, το Τπουργεύο Οικονομικών θα καταςτεύ μια υπηρεςύα 

ςϑγχρονη και λειτουργικό . 

Για οποιαδόποτε ερώτηςη ό απορύα ςχετικϊ με τον παρϐντα Κώδικα του 

Τπουργεύου Οικονομικών μπορεύτε να απευθϑνεςτε ςτον προώςτϊμενϐ ςασ ό 

ςτη Διεϑθυνςη Εςωτερικών Τποθϋςεων ςτο τηλϋφωνο 2103303774.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 

ΒΑΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ 

1. Οι υπϊλληλοι του Τπουργεύου Οικονομικών πρϋπει να τηροϑν πιςτϊ το 

ϑνταγμα, τουσ νϐμουσ και να θϋτουν τισ ηθικϋσ αρχϋσ πϊνω απϐ το ατομικϐ 

κϋρδοσ/ςυμφϋρον, ώςτε να απολαμβϊνουν τησ εμπιςτοςϑνησ του κοινοϑ.  

2. Οι υπϊλληλοι δεν πρϋπει να ϋχουν οικονομικϊ ςυμφϋροντα, τα οπούα 

ςυγκροϑονται με την ευςυνεύδητη εκτϋλεςη των καθηκϐντων τουσ. 

3. Οι υπϊλληλοι δεν πρϋπει να αςχολοϑνται με οικονομικϋσ ςυναλλαγϋσ, 

χρηςιμοποιώντασ εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ ό να χρηςιμοποιοϑν αυτϋσ 

ανϊρμοςτα για την προώθηςη οποιουδόποτε ιδιωτικοϑ ςυμφϋροντοσ. 

4. Οι υπϊλληλοι δεν πρϋπει να δϋχονται δώρα ό οποιοδόποτε 

αντικεύμενο/υπηρεςύα με νομιςματικό αξύα (εκτϐσ αν νϐμοσ ορύζει διαφορετικϊ) 

απϐ οποιοδόποτε πρϐςωπο ό επιχεύρηςη που τουσ ζητϊ κϊποια επύςημη 

ενϋργεια για την ϊςκηςη τησ επιχειρηματικόσ τουσ δραςτηριϐτητασ ό ϊλλεσ 

δραςτηριϐτητεσ που ρυθμύζονται απϐ τισ υπηρεςύεσ του υπαλλόλου, ό τα 

ςυμφϋροντα των οπούων μποροϑν να επηρεαςτοϑν ςημαντικϊ απϐ την απϐδοςη 

ό τη μη εκτϋλεςη των καθηκϐντων του. 

5. Οι υπϊλληλοι πρϋπει να καταβϊλλουν ειλικρινό προςπϊθεια κατϊ την 

εκτϋλεςη των καθηκϐντων τουσ. 

6. Οι υπϊλληλοι δεν πρϋπει εισ γνώςη τουσ και χωρύσ ϊδεια, να δύνουν 

υποςχϋςεισ που δεςμεϑουν τη διούκηςη. 

7. Οι υπϊλληλοι δεν πρϋπει να χρηςιμοποιοϑν το δημϐςιο αξύωμα για ύδιο 

ϐφελοσ 

8. Οι υπϊλληλοι πρϋπει να ενεργοϑν με αμεροληψύα και να μην παρϋχουν 

προνομιακό μεταχεύριςη ςε οποιονδόποτε ιδιώτη ό επιχεύρηςη. 

9. Οι υπϊλληλοι πρϋπει να προςτατεϑουν τη δημϐςια περιουςύα. 

10. Οι υπϊλληλοι δεν μποροϑν να αςχολοϑνται με εξωϒπηρεςιακϋσ 

δραςτηριϐτητεσ που ϋρχονται ςε ςϑγκρουςη  με τισ ευθϑνεσ και τα καθόκοντϊ 

τουσ. 

11. Οι υπϊλληλοι πρϋπει να γνωςτοποιοϑν ςτισ αρμϐδιεσ αρχϋσ φαινϐμενα 

απϊτησ, κατϊχρηςησ, διαφθορϊσ. 

12. Οι υπϊλληλοι πρϋπει να τηροϑν τισ υποχρεώςεισ τουσ ωσ πολύτεσ και 

ειδικϊ ϐςεσ απορρϋουν απϐ νϐμουσ και αφοροϑν φορολογικϋσ υποχρεώςεισ, 

τελών κ.λπ. 

13. Οι υπϊλληλοι θα πρϋπει να τηροϑν ϐλουσ τουσ νϐμουσ και κανονιςμοϑσ, 

δύνοντασ ύςεσ ευκαιρύεσ ςε ϐλουσ τουσ πολύτεσ ανεξαρτότωσ φυλόσ, χρώματοσ, 

θρηςκεύασ, φϑλου, καταγωγόσ, ηλικύασ ό αναπηρύασ. 

14. Οι υπϊλληλοι πρϋπει να αποφεϑγουν οποιαδόποτε ενϋργεια παραβιϊζει 

το νϐμο ό τον Κώδικα Ηθικόσ Δεοντολογύασ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2  

ΙΦΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

 

1. ΤΝΣΑΓΜΑ  

Άρθρο 103 παρ. 1  

«Οι δημϐςιοι υπϊλληλοι εύναι εκτελεςτϋσ τησ θϋληςησ του κρϊτουσ και 

υπηρετοϑν το λαϐ οφεύλουν πύςτη ςτο ϑνταγμα και αφοςύωςη ςτην Πατρύδα».  

Άρθρο 4 παρ. 1 και 2  

« Οι Έλληνεσ εύναι ύςοι ενώπιον του νϐμου»  

«Οι Έλληνεσ και οι Ελληνύδεσ ϋχουν ύςα δικαιώματα και υποχρεώςεισ».  

Άρθρο 5 παρ. 2  

«Όλοι ϐςοι βρύςκονται ςτην Ελληνικό Επικρϊτεια απολαμβϊνουν την απϐλυτη 

προςταςύα τησ ζωόσ, τησ τιμόσ και τησ ελευθερύασ τουσ, χωρύσ διϊκριςη 

εθνικϐτητασ, φυλόσ, γλώςςασ και θρηςκευτικών ό πολιτικών πεποιθόςεων. 

Εξαιρϋςεισ επιτρϋπονται ςτισ περιπτώςεισ που προβλϋπει το διεθνϋσ δύκαιο».  

Άρθρο 10 παρ. 3  

«Η αρμϐδια υπηρεςύα ό αρχό υποχρεοϑται να απαντϊ ςτα αιτόματα για παροχό 

πληροφοριών και χορόγηςη εγγρϊφων, ιδύωσ πιςτοποιητικών, δικαιολογητικών 

και βεβαιώςεων μϋςα ςε οριςμϋνη προθεςμύα, ϐχι μεγαλϑτερη των 60 ημερών, 

ϐπωσ νϐμοσ ορύζει. ε περύπτωςη παρϐδου ϊπρακτησ τησ προθεςμύασ αυτόσ ό 

παρϊνομησ ϊρνηςησ, πϋραν των ϊλλων τυχϐν κυρώςεων και ϋννομων 

ςυνεπειών, καταβϊλλεται και ειδικό χρηματικό ικανοπούηςη ςτον αιτοϑντα, 

ϐπωσ νϐμοσ ορύζει».  

Άρθρο 25 παρ. 1  

«Σα δικαιώματα του ανθρώπου ωσ ατϐμου και ωσ μϋλουσ του κοινωνικοϑ 

ςυνϐλου και η αρχό του κοινωνικοϑ κρϊτουσ δικαύου τελοϑν υπϐ την εγγϑηςη 

του Κρϊτουσ. Όλα τα κρατικϊ ϐργανα υποχρεοϑνται να διαςφαλύζουν την 

ανεμπϐδιςτη και αποτελεςματικό ϊςκηςό τουσ. Σα δικαιώματα αυτϊ ιςχϑουν 

και ςτισ ςχϋςεισ μεταξϑ ιδιωτών ςτισ οπούεσ προςιδιϊζουν. Οι κϊθε εύδουσ 

περιοριςμού που μποροϑν κατϊ το ϑνταγμα να επιβληθοϑν ςτα δικαιώματα 

αυτϊ πρϋπει να προβλϋπονται εύτε απευθεύασ απϐ το ϑνταγμα εύτε απϐ το νϐμο, 

εφϐςον υπϊρχει επιφϑλαξη υπϋρ αυτοϑ και να ςϋβονται την αρχό τησ 

αναλογικϐτητασ».  

Άρθρο 29 παρ. 3  

«Απαγορεϑονται απολϑτωσ οι οποιαςδόποτε μορφόσ εκδηλώςεισ υπϋρ ό κατϊ 

πολιτικοϑ κϐμματοσ ςτουσ δικαςτικοϑσ λειτουργοϑσ και ςε ϐςουσ υπηρετοϑν 

ςτισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ και ςτα ςώματα αςφαλεύασ. Απαγορεϑονται απολϑτωσ οι 

οποιαςδόποτε μορφόσ εκδηλώςεισ υπϋρ ό κατϊ πολιτικοϑ κϐμματοσ, κατϊ την 

ϊςκηςη των καθηκϐντων τουσ, ςτουσ υπαλλόλουσ του Δημοςύου, οργανιςμών 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ, ϊλλων νομικών προςώπων δημοςύου δικαύου ό 

δημϐςιων επιχειρόςεων ό επιχειρόςεων οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ ό 

επιχειρόςεων η διούκηςη των οπούων ορύζεται ϊμεςα ό ϋμμεςα απϐ το Δημϐςιο 
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με διοικητικό πρϊξη ό ωσ μϋτοχο». 

 

2. ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3528/2007- ΥΕΚ 26 A)  

Άρθρο 24  

Ο υπϊλληλοσ εύναι εκτελεςτόσ τησ θϋληςησ του Κρϊτουσ, υπηρετεύ μϐνο το Λαϐ 

και οφεύλει πύςτη ςτο ϑνταγμα και αφοςύωςη ςτην Πατρύδα και τη 

Δημοκρατύα.  

Άρθρο 25  

1. Ο υπϊλληλοσ εύναι υπεϑθυνοσ για την εκτϋλεςη των καθηκϐντων του και τη 

νομιμϐτητα των υπηρεςιακών του ενεργειών. 

Άρθρο 26  

1. Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να τηρεύ εχεμϑθεια για θϋματα που χαρακτηρύζονται ωσ 

απϐρρητα απϐ τησ κεύμενεσ διατϊξεισ. Οφεύλει επύςησ να τηρεύ εχεμϑθεια ςε 

κϊθε περύπτωςη που αυτϐ επιβϊλλεται απϐ την κοινό πεύρα και λογικό, για 

γεγονϐτα ό πληροφορύεσ των οπούων λαμβϊνει γνώςη κατϊ την εκτϋλεςη των 

καθηκϐντων του ό επ’ ευκαιρύα αυτών.  

2. Η υποχρϋωςη τησ εχεμϑθειασ δεν αντιτϊςςεται τησ περιπτώςεισ που 

προβλϋπεται δικαύωμα των πολιτών να λαμβϊνουν γνώςη των διοικητικών 

εγγρϊφων.  

3. Μαρτυρύα ό πραγματογνωμοςϑνη για θϋματα απϐρρητα επιτρϋπεται μϐνο με 

ϊδεια του οικεύου Τπουργοϑ.  

Άρθρο 27  

1. Ο υπϊλληλοσ οφεύλει να ςυμπεριφϋρεται εντϐσ και εκτϐσ τησ υπηρεςύασ κατϊ 

τρϐπο ώςτε να καθύςταται ϊξιοσ τησ κοινόσ εμπιςτοςϑνησ.  

2. Ο υπϊλληλοσ οφεύλει κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων του να 

ςυμπεριφϋρεται με ευπρϋπεια ςτουσ διοικοϑμενουσ και να τουσ εξυπηρετεύ κατϊ 

τη διεκπεραύωςη των υποθϋςεών τουσ.  

3. Κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων του, ο υπϊλληλοσ δεν επιτρϋπεται να κϊνει 

διακρύςεισ ςε ϐφελοσ ό ςε βϊροσ πολιτών, εξαιτύασ των πολιτικών, των 

φιλοςοφικών ό των θρηςκευτικών τουσ πεποιθόςεων.  

Άρθρο 29  

1. Ο υπϊλληλοσ παρϋχει την εργαςύα του μϋςα ςτον οριζϐμενο απϐ τισ κεύμενεσ 

γενικϋσ ό ειδικϋσ διατϊξεισ χρϐνο.  

2. Εφϐςον ϋκτακτεσ και εξαιρετικϋσ υπηρεςιακϋσ ανϊγκεσ το επιβϊλλουν, ο 

υπϊλληλοσ οφεύλει να εργαςτεύ και πϋρα απϐ το χρϐνο εργαςύασ ό ςε μη 

εργϊςιμεσ ημϋρεσ.  

Άρθρο 30  

1. Ο υπϊλληλοσ εκτελεύ τα καθόκοντα του κλϊδου ό τησ ειδικϐτητϊσ του.  

2. ε περιπτώςεισ επιτακτικόσ υπηρεςιακόσ ανϊγκησ που δεν μπορεύ να 

καλυφθεύ με ϊλλο τρϐπο, επιτρϋπεται να ανατύθεται ςτον υπϊλληλο καθόκοντα 

ϊλλου κλϊδου ό ειδικϐτητασ. ε ϐμοιεσ περιπτώςεισ επιτρϋπεται να ανατύθενται 
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ςτον υπϊλληλο εργαςύεσ ςυναφεύσ με την ειδικϐτητα ό τα καθόκοντϊ του ό για 

τισ οπούεσ ϋχει την απαιτοϑμενη εμπειρύα ό ειδύκευςη.  

Άρθρο 31  

1. Μετϊ απϐ ϊδεια ο υπϊλληλοσ μπορεύ να αςκεύ ιδιωτικϐ ϋργο ό εργαςύα με 

αμοιβό, εφϐςον ςυμβιβϊζεται με τα καθόκοντα τησ θϋςησ του και δεν 

παρεμποδύζει την ομαλό εκτϋλεςη τησ υπηρεςύασ του.  

Άρθρο 36  

1. Ο υπϊλληλοσ δεν επιτρϋπεται εύτε ατομικώσ εύτε ωσ μϋλοσ ςυλλογικοϑ 

οργϊνου να αναλαμβϊνει την επύλυςη ζητόματοσ ό να ςυμπρϊττει ςτην ϋκδοςη 

πρϊξεων, εϊν ο ύδιοσ ό ςϑζυγϐσ του ό ςυγγενόσ του εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ 

ϋωσ και τον τρύτο βαθμϐ ό πρϐςωπο με το οπούο τελεύ ςε ςχϋςη ιδιαύτερησ 

φιλύασ ό ϋχθρασ ϋχει πρϐδηλο ςυμφϋρον ςτην ϋκβαςη τησ υπϐθεςησ.  

2. Η παρϊβαςη τησ διϊταξησ τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου αποτελεύ λϐγο 

ακυρώςεωσ τησ ςχετικόσ διοικητικόσ πρϊξησ.  

3. Τπϊλληλοι που εύναι ςϑζυγοι ό ςυγγενεύσ μεταξϑ τουσ ϋωσ και τον τρύτο 

βαθμϐ εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ δεν επιτρϋπεται να εύναι μϋλη του ιδύου 

ςυλλογικοϑ οργϊνου. 

 

Ν.4057/2012 (ΥΕΚ 54 Α) «Πειθαρχικό Δύκαιο Δημοςύων Πολιτικών 

Διοικητικών Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Νομικών Προςώπων Δημοςύου 

Δικαύου»  

Άρθρο δεύτερο  

Σο Μϋροσ Ε΄ του Τπαλληλικοϑ Κώδικα (ν.3528/2007, ΥΕΚ 26 Α’) 

αντικαθύςταται ωσ εξόσ:  

Άρθρο 107 Απαρύθμηςη πειθαρχικών παραπτωμϊτων  

1. Πειθαρχικϊ παραπτώματα εύναι:  

α) πρϊξεισ με τισ οπούεσ εκδηλώνεται ϊρνηςη αναγνώριςησ του υντϊγματοσ ό 

ϋλλειψη αφοςύωςησ ςτην Πατρύδα και τη Δημοκρατύα,  

β) κϊθε παρϊβαςη υπαλληλικοϑ καθόκοντοσ που προςδιορύζεται απϐ τισ 

υποχρεώςεισ που επιβϊλλουν ςτον υπϊλληλο οι κεύμενεσ διατϊξεισ, εντολϋσ και 

οδηγύεσ. Σο υπαλληλικϐ καθόκον ςε καμύα περύπτωςη δεν επιβϊλλει ςτον 

υπϊλληλο πρϊξη ό παρϊλειψη που να αντύκειται προσ τισ διατϊξεισ του 

υντϊγματοσ και των νϐμων, υπϐ  

τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 25 του παρϐντοσ,  

γ) η παρϊβαςη καθόκοντοσ κατϊ τον Ποινικϐ Κώδικα ό ϊλλουσ ειδικοϑσ 

ποινικοϑσ νϐμουσ,  

δ) η απϐκτηςη οικονομικοϑ οφϋλουσ ό ανταλλϊγματοσ προσ ϐφελοσ του ιδύου 

του υπαλλόλου ό τρύτου προςώπου, κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων του ό εξ 

αφορμόσ αυτών,  

ε) η αναξιοπρεπόσ ό ανϊρμοςτη ό ανϊξια για υπϊλληλο ςυμπεριφορϊ εντϐσ ό 

εκτϐσ υπηρεςύασ,  

ςτ) η παρϊβαςη τησ αρχόσ τησ αμεροληψύασ,  
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ζ) η παραβύαςη τησ αρχόσ τησ ιςϐτητασ των ύςων ευκαιριών και τησ ύςησ 

μεταχεύριςησ ανδρών και γυναικών ςε θϋματα εργαςύασ και απαςχϐληςησ 

ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα που ενςωμϊτωςε την Οδηγύα 2006/54/ΕΚ 

ςτην ελληνικό ϋννομη τϊξη,  

η) η παρϊβαςη τησ υποχρϋωςησ εχεμϑθειασ, ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του 

ϊρθρου 26 του παρϐντοσ,  

θ) η ςοβαρό απεύθεια,  

ι) η αδικαιολϐγητη αποχό απϐ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων,  

ια) η παραβύαςη των υποχρεώςεων του ϊρθρου 27 του παρϐντοσ, καθώσ και η 

αδικαιολϐγητη προτύμηςη νεϐτερων υποθϋςεων με παραμϋληςη παλαιϐτερων,  

ιβ) η ϊρνηςη παροχόσ πληροφϐρηςησ ςτουσ πολύτεσ και τισ αρχϋσ,  

ιγ) η μη ϋγκαιρη απϊντηςη ςε αιτόςεισ και αναφορϋσ πολιτών ςϑμφωνα με τισ 

κεύμενεσ διατϊξεισ,  

ιδ) η χρηςιμοπούηςη τησ δημοςιοϒπαλληλικόσ ιδιϐτητασ ό πληροφοριών που 

κατϋχει ο υπϊλληλοσ λϐγω τησ υπηρεςύασ ό τησ θϋςησ του, για εξυπηρϋτηςη 

ιδιωτικών ςυμφερϐντων του ύδιου ό τρύτων προςώπων,  

ιε) η αδικαιολϐγητη ϊρνηςη προςϋλευςησ για ιατρικό εξϋταςη,  

ιςτ) η ϊμεςη ό μϋςω τρύτου προςώπου ςυμμετοχό ςε δημοπραςύα την οπούα 

διενεργεύ επιτροπό, μϋλοσ τησ οπούασ εύναι ο υπϊλληλοσ ό ϐταν η επιτροπό αυτό 

υπϊγεται ςτην αρχό ςτην οπούα ο υπϊλληλοσ υπηρετεύ,  

ιζ) η ϊςκηςη κριτικόσ των πρϊξεων τησ προώςταμϋνησ αρχόσ που γύνεται 

δημοςύωσ, γραπτώσ ό προφορικώσ, με ςκϐπιμη χρόςη εν γνώςει εκδόλωσ 

ανακριβών ςτοιχεύων ό με χαρακτηριςτικϊ απρεπεύσ εκφρϊςεισ,  

ιη) η ϊρνηςη ςϑμπραξησ, ςυνεργαςύασ, χορόγηςησ ςτοιχεύων ό εγγρϊφων κατϊ 

τη διεξαγωγό ϋρευνασ, επιθεώρηςησ ό ελϋγχου απϐ Ανεξϊρτητεσ Διοικητικϋσ 

Αρχϋσ, τον Γενικϐ Επιθεωρητό Δημϐςιασ Διούκηςησ και τα ιδιαύτερα ώματα και 

Τπηρεςύεσ Επιθεώρηςησ και Ελϋγχου, 

ιθ) η αδικαιολϐγητα μη ϋγκαιρη ςϑνταξη ό η ςϑνταξη μεροληπτικόσ ϋκθεςησ 

αξιολϐγηςησ ό η ςϑνταξη ϋκθεςησ με κρύςεισ ό χαρακτηριςμοϑσ που δεν 

εξειδικεϑονται με αναφορϊ ςυγκεκριμϋνων ςτοιχεύων,  

κ) η ϊρνηςη ό παρϋλκυςη εκτϋλεςησ υπηρεςύασ,  

κα) η χρηςιμοπούηςη τρύτων προςώπων για την απϐκτηςη υπηρεςιακόσ εϑνοιασ 

ό την πρϐκληςη ό ματαύωςη εντολόσ τησ υπηρεςύασ,  

κβ) η ςϑναψη ςτενών κοινωνικών ςχϋςεων με πρϐςωπα, με αφορμό το χειριςμϐ 

θεμϊτων αρμοδιϐτητασ του υπαλλόλου απϐ την αντιμετώπιςη των οπούων 

εξαρτώνται ουςιώδη ςυμφϋροντα των προςώπων αυτών,  

κγ) η φθορϊ λϐγω αςυνόθιςτησ χρόςησ, η εγκατϊλειψη ό η παρϊνομη χρόςη 

πρϊγματοσ το οπούο ανόκει ςτην υπηρεςύα,  

κδ) η παρϊλειψη απϐ τα πειθαρχικϊ ϐργανα δύωξησ και τιμωρύασ πειθαρχικοϑ 

παραπτώματοσ, με την επιφϑλαξη των διατϊξεων τησ παραγρϊφου 2 του 

ϊρθρου 110 του παρϐντοσ,  

κε) η ϊςκηςη εργαςύασ ό ϋργου με αμοιβό χωρύσ προηγοϑμενη ϊδεια τησ 
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υπηρεςύασ,  

κςτ) η απλό απεύθεια,  

κζ) η μη τόρηςη του ωραρύου απϐ τον υπϊλληλο και η παρϊλειψη του 

προώςταμϋνου να ελϋγχει την τόρηςό του,  

κη) η αμϋλεια ό ατελόσ εκπλόρωςη του υπηρεςιακοϑ καθόκοντοσ,  

κθ) τα ειδικϊ πειθαρχικϊ παραπτώματα που ορύζονται ςτο ςτοιχεύο α΄ τησ 

παραγρϊφου 4 του ϊρθρου 117 του παρϐντοσ νϐμου,  

λ) το ειδικϐ πειθαρχικϐ παρϊπτωμα που προβλϋπεται ςτην παρϊγραφο 2 του 

ϊρθρου 130 του παρϐντοσ νϐμου,  

λα) το ειδικϐ πειθαρχικϐ παρϊπτωμα που προβλϋπεται ςτο τρύτο εδϊφιο τησ 

παραγρϊφου 1 του ϊρθρου 144 του παρϐντοσ νϐμου,  

λβ) το ειδικϐ πειθαρχικϐ παρϊπτωμα που προβλϋπεται ςτην παρϊγραφο 4 του 

ϊρθρου τρύτου του παρϐντοσ νϐμου.  

2. Διατϊξεισ που ορύζουν ειδικϊ πειθαρχικϊ παραπτώματα διατηροϑνται ςε ιςχϑ.  

……  

Άρθρο 117  

4. Πειθαρχικό εξουςύα μπορεύ να αςκεύ και ο Τπουργϐσ Διοικητικόσ 

Μεταρρϑθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ:  

α) ςτουσ υπαλλόλουσ του Δημοςύου και των νομικών προςώπων δημοςύου 

δικαύου για ανϊρμοςτη ςυμπεριφορϊ προσ τουσ πολύτεσ, αδικαιολϐγητη μη 

εξυπηρϋτηςό τουσ, μη ϋγκαιρη διεκπεραύωςη των υποθϋςεών τουσ, ϊρνηςη 

ςυνεργαςύασ με τα Κϋντρα Εξυπηρϋτηςησ Πολιτών (Κ.Ε.Π.), παρϊλειψη 

ανϊρτηςησ ό πλημμελό ανϊρτηςη πρϊξεων που προβλϋπονται απϐ την παρ. 4 

του ϊρθρου 2 του ν. 3861/2010 και μη εφαρμογό των περύ απλοϑςτευςησ των 

διαδικαςιών και καταπολϋμηςησ τησ  

γραφειοκρατύασ διατϊξεων,  

β) ςτουσ υπαλλόλουσ των Κ.Ε.Π. για οποιοδόποτε πειθαρχικϐ παρϊπτωμα. 

Ειδικϊ για τουσ υπαλλόλουσ των Κ.Ε.Π. που ανόκουν ςτουσ ΟΣΑ ο Τπουργϐσ 

Διοικητικόσ Μεταρρϑθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ μπορεύ να αςκεύ 

πειθαρχικό δύωξη ενώπιον του αρμοδύου οργϊνου κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα.  

……  

Άρθρο 130  

Μϊρτυρεσ  

2. Η μη εμφϊνιςη ό η ϊρνηςη κατϊθεςησ του μϊρτυρα χωρύσ εϑλογη αιτύα 

αποτελεύ πλημμϋλημα και αν εύναι υπϊλληλοσ και πειθαρχικϐ παρϊπτωμα. 

Εϑλογη αιτύα θεωρεύται και η ςυγγϋνεια του διωκομϋνου με το μϊρτυρα ςε 

ευθεύα γραμμό ό ϋωσ και το δεϑτερο βαθμϐ ςε πλϊγια γραμμό. 

Άρθρο 144 Εκτϋλεςη απόφαςησ  

1. Η τελεςύδικη πειθαρχικό απϐφαςη εκτελεύται υποχρεωτικώσ. Η εκτϋλεςη 

γύνεται απϐ την οικεύα υπηρεςύα ό νομικϐ πρϐςωπο δημοςύου δικαύου. 

Παρϊλειψη εκτϋλεςησ τησ ποινόσ αποτελεύ πειθαρχικϐ παρϊπτωμα….»  
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Άρθρο τρύτο  

4. το ϊρθρο 3 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) προςτύθεται παρϊγραφοσ 5 ωσ εξόσ:  

«5. Η μη ανϊρτηςη ό η μη ϋγκαιρη ανϊρτηςη ςτο διαδύκτυο των πρϊξεων που 

αναφϋρονται ςτο ϊρθρο 2 του παρϐντοσ ςυνιςτϊ πειθαρχικϐ παρϊπτωμα για το 

ϐργανο που την εξϋδωςε ό για τον υπϊλληλο που ϋχει την ευθϑνη για την 

ανϊρτηςη.» 

 

3. ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (Ν. 2690/1999, όπωσ ιςχύει)  

Άρθρο 3 Αιτόςεισ προσ τη Διούκηςη  

1. Αύτηςη του ενδιαφερϐμενου, για την ϋκδοςη διοικητικόσ πρϊξησ, απαιτεύται 

ϐταν το προβλϋπουν οι ςχετικϋσ διατϊξεισ.  

2. Ο ενδιαφερϐμενοσ μπορεύ, πριν απϐ την ϋκδοςη τησ διοικητικόσ πρϊξησ, να 

παραιτηθεύ απϐ την αύτηςό του χωρύσ ςυνϋπειεσ, εκτϐσ αν υπϊρχει ειδικό 

αντύθετη ρϑθμιςη. Ανϊκληςη τησ παραύτηςησ δεν μπορεύ να γύνει.  

3. Για τη διευκϐλυνςη των ενδιαφερομϋνων, χρηςιμοποιοϑνται ϋντυπα 

αιτόςεων, τα οπούα χορηγοϑν υποχρεωτικώσ οι δημϐςιεσ αρχϋσ, για ϐλα τα 

θϋματα που εμπύπτουν ςτην αρμοδιϐτητϊ τουσ. τα ϋντυπα αναφϋρονται οι 

προβλεπϐμενεσ απϐ τη νομοθεςύα προϒποθϋςεισ για την ικανοπούηςη του 

αιτόματοσ, οι εφαρμοςτϋεσ διατϊξεισ, τα δικαιολογητικϊ που πρϋπει να 

προςκομύςει ο ενδιαφερϐμενοσ, καθώσ και ο χρϐνοσ μϋςα ςτον οπούο θα δοθεύ η 

απϊντηςη. Αν ο ενδιαφερϐμενοσ δηλώςει ϐτι δεν μπορεύ να γρϊψει, ο αρμϐδιοσ 

υπϊλληλοσ, ϑςτερα απϐ προφορικό ϋκθεςη του αιτόματοσ του ενδιαφερομϋνου, 

οφεύλει να ςυντϊξει ο ύδιοσ την αύτηςη.  

Άρθρο 4 Διεκπεραύωςη των υποθϋςεων από τη Διούκηςη  

1.α. Οι δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, οι οργανιςμού τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και τα νομικϊ 

πρϐςωπα δημοςύου δικαύου, ϐταν υποβϊλλονται αιτόςεισ, οφεύλουν να 

διεκπεραιώνουν τισ υποθϋςεισ των ενδιαφερομϋνων και να αποφαύνονται για τα 

αιτόματϊ τουσ μϋςα ςε προθεςμύα πενόντα (50) ημερών, εφϐςον απϐ ειδικϋσ 

διατϊξεισ δεν προβλϋπονται μικρϐτερεσ προθεςμύεσ. Η προθεςμύα αρχύζει απϐ 

την κατϊθεςη τησ αύτηςησ ςτην αρμϐδια υπηρεςύα και την υποβολό ό 

ςυγκϋντρωςη του ςυνϐλου των απαιτοϑμενων δικαιολογητικών, 

πιςτοποιητικών ό ςτοιχεύων. Αν η αύτηςη υποβληθεύ ςε αναρμϐδια υπηρεςύα, η 

υπηρεςύα αυτό οφεύλει, μϋςα ςε τρεισ (3) ημϋρεσ, να τη διαβιβϊςει ςτην αρμϐδια 

υπηρεςύα και να γνωςτοποιόςει τοϑτο ςτον ενδιαφερϐμενο. την περύπτωςη 

αυτό η προθεςμύα αρχύζει απϐ τϐτε που περιόλθε η αύτηςη ςτην αρμϐδια 

υπηρεςύα. Για υποθϋςεισ αρμοδιϐτητασ περιςςϐτερων υπηρεςιών, η προθεςμύα 

του πρώτου εδαφύου παρατεύνεται κατϊ δϋκα (10) ακϐμη ημϋρεσ.  

1.β. Με απϐφαςη του Τπουργοϑ Εςωτερικών, Δημϐςιασ Διούκηςησ και 

Αποκϋντρωςησ και του κατϊ περύπτωςη αρμϐδιου Τπουργοϑ, μπορεύ να 

ορύζεται, κατϊ περύπτωςη, διαφορετικό προθεςμύα για τη διεκπεραύωςη 

υποθϋςεων, εφϐςον το επιβϊλλουν ειδικού λϐγοι, που αναφϋρονται ρητώσ ς’ 

αυτόν. 



Ομάδα Καταπολζμηςησ Διαφθοράσ 
 

25 

2. Εϊν κϊποια υπϐθεςη δεν μπορεύ να διεκπεραιωθεύ λϐγω αντικειμενικόσ 

αδυναμύασ, ειδικϊ αιτιολογημϋνησ, η αρμϐδια υπηρεςύα οφεύλει, εντϐσ πϋντε (5) 

τουλϊχιςτον ημερών πριν απϐ την εκπνοό τουσ, να γνωςτοποιόςει εγγρϊφωσ 

ςτον αιτοϑντα: α) τουσ λϐγουσ τησ καθυςτϋρηςησ, β) τον υπϊλληλο που ϋχει 

αναλϊβει την υπϐθεςη και τον αριθμϐ τηλεφώνου του, για την παροχό 

πληροφοριών και γ) κϊθε ϊλλη χρόςιμη πληροφορύα.  

3. Οι υπηρεςύεσ απαλλϊςςονται απϐ τισ κατϊ την παρϊγραφο 1 υποχρεώςεισ αν 

το αύτημα εύναι εμφανώσ παρϊλογο, αϐριςτο, ακατϊληπτο ό επαναλαμβϊνεται 

κατϊ τρϐπο καταχρηςτικϐ.  

4. Οι διοικητικϋσ αρχϋσ οφεύλουν, ϑςτερα απϐ αύτηςη του ενδιαφερομϋνου, να 

χορηγοϑν αμϋςωσ πιςτοποιητικϊ και βεβαιώςεισ. Αν η ϊμεςη χορόγηςη τοϑτων 

δεν εύναι δυνατό, αυτϊ αποςτϋλλονται ταχυδρομικώσ, μϋςα ςε προθεςμύα δϋκα 

(10) ημερών, ςτη διεϑθυνςη που ϋχει δηλωθεύ. Η υποχρϋωςη αυτό δεν 

υφύςταται αν ο ενδιαφερϐμενοσ, με την αύτηςό του, δηλώςει ϐτι δεν επιθυμεύ 

την ταχυδρομικό αποςτολό και ϐτι θα παραλϊβει τα ϋγγραφα αυτϊ 

αυτοπροςώπωσ ό με εξουςιοδοτημϋνο εκπρϐςωπϐ του.  

5. Η υπηρεςύα ςτην οπούα υποβϊλλεται η αύτηςη χορηγεύ ςτον ενδιαφερϐμενο 

απϐδειξη παραλαβόσ ϐπου περιλαμβϊνονται ο οικεύοσ αριθμϐσ πρωτοκϐλλου, η 

προθεςμύα εντϐσ τησ οπούασ υφύςταται υποχρϋωςη προσ διεκπεραύωςη τησ 

υπϐθεςησ, καθώσ και η επιςόμανςη ϐτι, ςε περύπτωςη υπϋρβαςησ των χρονικών 

ορύων που καθορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 1 και 2 του παρϐντοσ ϊρθρου, 

παρϋχεται δυνατϐτητα αποζημύωςησ κατϊ τισ ρυθμύςεισ των παραγρϊφων 7 και 

8 του Ν. 1943/1991 (ΥΕΚ 50 Α’), ϐπωσ ιςχϑει.  

6. Οι προθεςμύεσ των παραγρϊφων 1 και 2 του παρϐντοσ ϊρθρου δεν ιςχϑουν 

για αναγνώριςη απαιτόςεων κατϊ του Δημοςύου, εφϐςον υφύςταται ςχετικό 

εκκρεμόσ δύκη, καθώσ και για τισ περιπτώςεισ ϐπου απαιτεύται εμφϊνιςη του 

ενδιαφερομϋνου ενώπιον ςυλλογικοϑ οργϊνου, και η μη προςϋλευςη του 

οφεύλεται ςε υποκειμενικοϑσ ό αντικειμενικοϑσ λϐγουσ.  

Άρθρο 5 Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα  

1. Κϊθε ενδιαφερϐμενοσ ϋχει το δικαύωμα, ϑςτερα απϐ γραπτό αύτηςό του, να 

λαμβϊνει γνώςη των διοικητικών εγγρϊφων. Ωσ διοικητικϊ ϋγγραφα νοοϑνται 

ϐςα ςυντϊςςονται απϐ τισ δημϐςιεσ υπηρεςύεσ, ϐπωσ εκθϋςεισ, μελϋτεσ, 

πρακτικϊ, ςτατιςτικϊ ςτοιχεύα, εγκϑκλιεσ οδηγύεσ, απαντόςεισ τησ Διούκηςησ, 

γνωμοδοτόςεισ και αποφϊςεισ.  

2. Όποιοσ ϋχει ειδικϐ ϋννομο ςυμφϋρον δικαιοϑται, ϑςτερα απϐ γραπτό αύτηςό 

του, να λαμβϊνει γνώςη των ιδιωτικών εγγρϊφων που φυλϊςςονται ςτισ 

δημϐςιεσ υπηρεςύεσ και εύναι ςχετικϊ με υπϐθεςό του η οπούα εκκρεμεύ ςε αυτϋσ 

ό ϋχει διεκπεραιωθεύ απϐ αυτϋσ.  

3. Σο κατϊ τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ δικαύωμα δεν υφύςταται ςτισ 

περιπτώςεισ που το ϋγγραφο αφορϊ την ιδιωτικό ό οικογενειακό ζωό τρύτου, ό 

αν παραβλϊπτεται απϐρρητο το οπούο προβλϋπεται απϐ ειδικϋσ διατϊξεισ. Η 

αρμϐδια διοικητικό αρχό μπορεύ να αρνηθεύ την ικανοπούηςη του δικαιώματοσ 
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τοϑτου αν το ϋγγραφο αναφϋρεται ςτισ ςυζητόςεισ του Τπουργικοϑ 

υμβουλύου, ό αν η ικανοπούηςη του δικαιώματοσ αυτοϑ εύναι δυνατϐν να 

δυςχερϊνει ουςιωδώσ την ϋρευνα δικαςτικών, διοικητικών, αςτυνομικών ό 

ςτρατιωτικών αρχών ςχετικώσ με την τϋλεςη εγκλόματοσ ό διοικητικόσ 

παρϊβαςησ.  

4. Σο δικαύωμα των παρ. 1 και 2 αςκεύται: α) με μελϋτη του εγγρϊφου ςτο 

κατϊςτημα τησ υπηρεςύασ ό β) με χορόγηςη αντιγρϊφου, εκτϐσ αν η 

αναπαραγωγό τοϑτου μπορεύ να βλϊψει το πρωτϐτυπο. Η ςχετικό δαπϊνη 

αναπαραγωγόσ βαρϑνει τον αιτοϑντα εκτϐσ αν ο νϐμοσ ορύζει διαφορετικϊ. Αν 

πρϐκειται για πληροφορύεσ ιατρικοϑ χαρακτόρα, αυτϋσ γνωςτοποιοϑνται ςτον 

αιτοϑντα με τη βοόθεια γιατροϑ ο οπούοσ ορύζεται για το ςκοπϐ αυτϐν.  

5. Η ϊςκηςη του κατϊ τισ παρ. 1 και 2 δικαιώματοσ γύνεται με την επιφϑλαξη τησ 

ϑπαρξησ τυχϐν δικαιωμϊτων πνευματικόσ ό βιομηχανικόσ ιδιοκτηςύασ.  

6. Η χρονικό προθεςμύα για τη χορόγηςη εγγρϊφων κατϊ τισ παραγρϊφουσ 1 

και 2 ό την αιτιολογημϋνη απϐρριψη τησ ςχετικόσ αύτηςησ του πολύτη εύναι 

εύκοςι (20) ημϋρεσ.  

Άρθρο 6 Προηγούμενη ακρόαςη του ενδιαφερομϋνου  

1. Οι διοικητικϋσ αρχϋσ, πριν απϐ κϊθε ενϋργεια ό μϋτρο ςε βϊροσ δικαιωμϊτων ό 

ςυμφερϐντων ςυγκεκριμϋνου προςώπου, οφεύλουν να καλοϑν τον 

ενδιαφερϐμενο να εκφρϊςει τισ απϐψεισ του, εγγρϊφωσ ό προφορικώσ ωσ προσ 

τα ςχετικϊ ζητόματα.  

2. Η κλόςη προσ ακρϐαςη εύναι ϋγγραφη, αναφϋρει τον τϐπο, την ημϋρα και την 

ώρα τησ ακρϐαςησ, προςδιορύζει δε το αντικεύμενο του μϋτρου ό τησ ενϋργειασ. 

Η κλόςη κοινοποιεύται ςτον ενδιαφερϐμενο τουλϊχιςτον πϋντε (5) πλόρεισ 

ημϋρεσ πριν απϐ την ημϋρα τησ ακρϐαςησ. Ο ενδιαφερϐμενοσ ϋχει το δικαύωμα 

να λϊβει γνώςη των ςχετικών αποδεικτικών ςτοιχεύων και να προβεύ ςε 

ανταπϐδειξη.  

3. Αν η ϊμεςη λόψη του δυςμενοϑσ μϋτρου εύναι αναγκαύα για την αποτροπό 

κινδϑνου ό λϐγω επιτακτικοϑ δημϐςιου ςυμφϋροντοσ, εύναι, κατ’ εξαύρεςη, 

δυνατό η, χωρύσ προηγοϑμενη κλόςη του ενδιαφερομϋνου, ρϑθμιςη. Αν η 

κατϊςταςη που ρυθμύςτηκε εύναι δυνατϐν να μεταβληθεύ, η διοικητικό αρχό, 

μϋςα ςε χρονικϐ διϊςτημα δεκαπϋντε (15) ημερών, καλεύ τον ενδιαφερϐμενο να 

εκφρϊςει τισ απϐψεισ του ςϑμφωνα με τισ προηγοϑμενεσ παραγρϊφουσ, οπϐτε 

και προβαύνει ςε τυχϐν νϋα ρϑθμιςη. Αν η πιο πϊνω προθεςμύα παρϋλθει 

ϊπρακτη, το μϋτρο παϑει αυτοδικαύωσ, και χωρύσ ϊλλη ενϋργεια, να ιςχϑει.  

4. Οι διατϊξεισ των παρ. 1 και 2 εφαρμϐζονται και ϐταν οι ςχετικϋσ με τη 

δυςμενό διοικητικό πρϊξη διατϊξεισ προβλϋπουν δυνατϐτητα ϊςκηςησ 

διοικητικόσ προςφυγόσ.  

Άρθρο 7 Αμεροληψύα των διοικητικών οργϊνων  

1. Σα διοικητικϊ ϐργανα, μονομελό ό ςυλλογικϊ, πρϋπει να παρϋχουν εγγυόςεισ 

αμερϐληπτησ κρύςησ κατϊ την ϊςκηςη των αρμοδιοτότων τουσ.  

2. Σα μονομελό ϐργανα καθώσ και τα μϋλη των ςυλλογικών οργϊνων, οφεύλουν 
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να απϋχουν απϐ κϊθε ενϋργεια ό διαδικαςύα που ςυνιςτϊ ςυμμετοχό ςε λόψη 

απϐφαςησ ό διατϑπωςη γνώμησ ό πρϐταςησ εφϐςον: α) η ικανοπούηςη 

προςωπικοϑ ςυμφϋροντϐσ τουσ ςυνδϋεται με την ϋκβαςη τησ υπϐθεςησ ό β) 

εύναι ςϑζυγοι ό ςυγγενεύσ εξ αύματοσ ό εξ αγχιςτεύασ, κατ΄ ευθεύα μεν γραμμό 

απεριορύςτωσ, εκ πλαγύου δε ϋωσ και τετϊρτου βαθμοϑ, με κϊποιον απϐ τουσ 

ενδιαφερομϋνουσ ό γ) ϋχουν ιδιαύτερο δεςμϐ ό ιδιϊζουςα ςχϋςη ό εχθρϐτητα με 

τουσ ενδιαφερομϋνουσ.  

3. Σο ϐργανο ό το μϋλοσ του ςυλλογικοϑ οργϊνου, εφϐςον κρύνει ϐτι ςυντρϋχει 

ςτο πρϐςωπο του λϐγοσ που επιβϊλλει την αποχό του, οφεύλει να το δηλώςει 

αμϋςωσ ςτην προώςτϊμενη αρχό ό ςτον προεδρεϑοντα του ςυλλογικοϑ οργϊνου, 

αντιςτούχωσ, και να απϋχει απϐ οποιαδόποτε ενϋργεια. τισ περιπτώςεισ αυτϋσ, 

η προώςτϊμενη αρχό, ό το ςυλλογικϐ ϐργανο, αποφαύνεται το ταχϑτερο δυνατϐν.  

Άρθρο 10 Προθεςμύεσ προσ ενϋργεια  

4. Αν οι διατϊξεισ επιβϊλλουν τη ςυνυποβολό πιςτοποιητικών, δικαιολογητικών 

ό ϊλλων δημϐςιων εγγρϊφων και αυτϊ δεν ςυνυποβϊλλονται για λϐγουσ που 

αφοροϑν την αρμϐδια για την ϋκδοςό τουσ διοικητικό αρχό, αρκεύ η εμπρϐθεςμη 

υποβολό του εγγρϊφου του ενδιαφερομϋνου. την περύπτωςη αυτό, πρϋπει ςτο 

υποβαλλϐμενο απϐ τον ενδιαφερϐμενο ϋγγραφο να γύνεται μνεύα του λϐγου τησ 

μη ςυνυποβολόσ των δημϐςιων εγγρϊφων, τα οπούα, πϊντωσ, ο ενδιαφερϐμενοσ 

οφεύλει να προςκομύςει ϐταν εκλεύψει η αιτύα που κατϋςτηςε αδϑνατη τη 

ςυνυποβολό τουσ.  

4.α. Με αποφϊςεισ του Τπουργοϑ Εςωτερικών, Δημϐςιασ Διούκηςησ και 

Αποκϋντρωςησ και του κατϊ περύπτωςη αρμϐδιου Τπουργοϑ μπορεύ να 

καταργεύται η υποχρϋωςη υποβολόσ δικαιολογητικών, ϐταν αυτϊ ϋχουν όδη 

κατατεθεύ ςε ϊλλη υπηρεςύα, οι ενϋργειεσ τησ οπούασ αποτελοϑν αναγκαύα 

προϒπϐθεςη των επϐμενων ςταδύων τησ διοικητικόσ διαδικαςύασ.  

4.β. Με ϐμοιεσ αποφϊςεισ εύναι δυνατό, προκειμϋνου για ανανϋωςη ϊδειασ, η 

κατϊργηςη δικαιολογητικών, εφϐςον αυτϊ δεν αναφϋρονται ςε ςτοιχεύα των 

οπούων πιθανολογεύται η μεταβολό μετϊ τη λόξη του χρϐνου ιςχϑοσ τησ αρχικόσ 

ϊδειασ.  

5. Οι προθεςμύεσ για τη διούκηςη εύναι ενδεικτικϋσ, εκτϐσ αν απϐ τισ διατϊξεισ 

που τισ προβλϋπουν προκϑπτει ϐτι εύναι αποκλειςτικϋσ. Οι προθεςμύεσ για την 

ϋκδοςη ατομικών διοικητικών πρϊξεων, δυςμενών για το πρϐςωπο το οπούο 

αφοροϑν αμϋςωσ, εύναι αποκλειςτικϋσ.  

6. Τπϋρβαςη των προθεςμιών ςυγχωρεύται ςε περύπτωςη ανώτερησ βύασ, καθώσ 

και ϐταν ο ενδιαφερϐμενοσ επικαλεύται τη ςυνδρομό γεγονϐτων γνωςτών ςτην 

υπηρεςύα5.  

7. Οι υπηρεςύεσ υποχρεοϑνται να παραλαμβϊνουν και αιτόςεισ οι οπούεσ δεν 

ςυνοδεϑονται απϐ τα απαιτοϑμενα δικαιολογητικϊ. την περύπτωςη αυτό 

                                                           
5 Η παρϊγραφοσ 6 αντικαταςτϊθηκε ωσ ϊνω με το ϊρθρο 6 του Ν.3242/2004 

(ΥΕΚ Α102/24-5-05). 
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γύνεται ειδικό περιγραφό των δικαιολογητικών που ελλεύπουν ςτη ςχετικό 

απϐδειξη παραλαβόσ η οπούα χορηγεύται απϐ την υπηρεςύα ςτον ενδιαφερϐμενο.  

Άρθρο 12 Σόρηςη πρωτοκόλλου υπηρεςύασ - Φορόγηςη βεβαύωςησ για 

την καταχώριςη εγγρϊφου  

Κϊθε ϋγγραφο που περιϋρχεται ςτην υπηρεςύα με οποιονδόποτε τρϐπο, 

καταχωρύζεται αυθημερϐν ςτο βιβλύο ειςερχομϋνων, κατ' αϑξοντα αριθμϐ, με 

χαρακτηριςμϐ και μνεύα του θϋματοσ ςτο οπούο αναφϋρεται και του αριθμοϑ 

των ςτοιχεύων που το ςυνοδεϑουν. το ύδιο βιβλύο αναγρϊφονται επύςησ το 

ϐργανο προσ το οπούο το ϋγγραφο απευθϑνεται, καθώσ και η ημερομηνύα 

ειςϐδου του. Η υπηρεςύα οφεύλει να χορηγεύ βεβαύωςη καταχώριςησ του 

εγγρϊφου με ϐλα τα παραπϊνω ςτοιχεύα.  

Άρθρο 17 Αιτιολογύα  

1. Η ατομικό διοικητικό πρϊξη πρϋπει να περιϋχει αιτιολογύα, η οπούα να 

περιλαμβϊνει τη διαπύςτωςη τησ ςυνδρομόσ των κατϊ νϐμο προϒποθϋςεων για 

την ϋκδοςό τησ.  

2. Η αιτιολογύα πρϋπει να εύναι ςαφόσ, ειδικό, επαρκόσ και να προκϑπτει απϐ τα 

ςτοιχεύα του φακϋλου, εκτϐσ αν προβλϋπεται ρητώσ ςτο νϐμο ϐτι πρϋπει να 

περιϋχεται ςτο ςώμα τησ πρϊξησ. 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ  

Ν. 3610/2007 Αντιμετώπιςη τησ φοροδιαφυγόσ και ϊλλεσ διατϊξεισ 

Άρθρο 6 Κύνητρα για την αποκϊλυψη φαινομϋνων παραβατικόσ 

ςυμπεριφορϊσ επύ φορολογικών υποθϋςεων 

1. την περύπτωςη που καταγγελθεύ απϐ επιτηδευματύα ό ϊλλο 

φορολογοϑμενο, φυςικϐ ό νομικϐ πρϐςωπο, και πιςτοποιηθεύ με ςυμμετοχό τησ 

αςτυνομικόσ ό ϊλλησ αρμϐδιασ αρχόσ δωροδοκύα, τελοϑμενη απϐ υπϊλληλο 

φορολογικόσ αρχόσ κατϊ την ϊςκηςη των καθηκϐντων του γενικώσ ό του 

φορολογικοϑ ελϋγχου ειδικϐτερα, ο επιτηδευματύασ ό ϊλλοσ φορολογοϑμενοσ, 

απϐ τον οπούο ζητόθηκε η παροχό ανταλλϊγματοσ απαλλϊςςεται των 

προςτύμων, προςαυξόςεων και ποινικών κυρώςεων για τισ παραβϊςεισ που 

επιδιωκϐταν η ςυγκϊλυψη. 

Ειδικϊ ςτισ περιπτώςεισ φορολογικοϑ ελϋγχου, η κατϊ τα ανωτϋρω 

απαλλαγό καταλαμβϊνει κϊθε εύδουσ φορολογικό παρϊβαςη του ελεγχϐμενου 

που εύχε όδη διαπιςτωθεύ ςτο πλαύςιο εκτϋλεςησ του διαταχθϋντοσ ελϋγχου ό 

περαιτϋρω θα διαπιςτωθεύ ςτο πλαύςιο ολοκλόρωςησ αυτοϑ, εφϐςον δεν εύχε 

ολοκληρωθεύ. την τελευταύα αυτό περύπτωςη, ο ϋλεγχοσ ολοκληρώνεται απϐ 

υπαλλόλουσ ϊλλησ ελεγκτικόσ αρχόσ που ορύζονται με απϐφαςη τησ οικεύασ 

οικονομικόσ επιθεώρηςησ, ο οπούοσ και προϏςταται του ελϋγχου. 

2. τισ περιπτώςεισ των δϑο τελευταύων εδαφύων τησ προηγοϑμενησ 

παραγρϊφου, πϋραν των οριζομϋνων ςε αυτϊ, δεν διενεργεύται επύςησ τακτικϐσ 

(οριςτικϐσ) φορολογικϐσ ϋλεγχοσ ςτον καταγγϋλλοντα επιτηδευματύα για την 

τρϋχουςα κατϊ το χρϐνο τησ δωροδοκύασ χρόςη, καθώσ και για τισ επϐμενεσ 
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ςυνεχϐμενεσ δϑο χρόςεισ. Σα οριζϐμενα ςτο προηγοϑμενο εδϊφιο δεν ιςχϑουν, 

αν πρϐκειται για χρόςεισ για τισ οπούεσ διαπιςτώνονται ουςιαςτικϋσ 

παραβϊςεισ του Κ.Β.. απϐ οποιονδόποτε ϊλλο ϋλεγχο. Ωσ ουςιαςτικϋσ 

παραβϊςεισ για την εφαρμογό των ανωτϋρω νοοϑνται οι παραβϊςεισ που 

αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 3, 4 και 6 του ϊρθρου 30 του Κ.Β.., ανεξϊρτητα 

απϐ το εύδοσ και την ϋκταςό τουσ, καθώσ και την τελικό επύπτωςό τουσ επύ του 

κϑρουσ των βιβλύων και ςτοιχεύων, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 7 και 8 του 

ύδιου πιο πϊνω ϊρθρου του Κ.Β.. 

τισ περιπτώςεισ των προηγοϑμενων εδαφύων, για τον τακτικϐ (οριςτικϐ) 

ϋλεγχο των χρόςεων για τισ οπούεσ διαπιςτώνονται ουςιαςτικϋσ παραβϊςεισ 

ιςχϑουν ανϊλογα ωσ προσ τα ϐργανα διενϋργειϊσ του τα οριζϐμενα ςτο 

τελευταύο εδϊφιο τησ παρ. 1. 

3. Οι διατϊξεισ των προηγοϑμενων παραγρϊφων ιςχϑουν επύ υποθϋςεων ςτισ 

οπούεσ η δωροδοκύα τελεύται απϐ την ημϋρα δημοςύευςησ του παρϐντοσ νϐμου 

και μετϊ. 

4. Επύ υποθϋςεων με δωροδοκύεσ που ϋχουν τελεςτεύ πριν την ημερομηνύα 

δημοςύευςησ του παρϐντοσ νϐμου, ςυνεχύζουν να εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του 

ϊρθρου 50 του ν. 2065/1992 (ΥΕΚ 113 Α/30-06-92). 

Άρθρο 7α Πρϊξεισ ελεγκτικών οργϊνων (προςτϋθηκε με ϊρθρο 77 του ν. 

3842/10) 

1. Δεν εύναι ϊδικη η πρϊξη δημοςύου υπαλλόλου ό αςτυνομικοϑ ό λιμενικοϑ 

υπαλλόλου που με εντολό του Ειδικοϑ Γραμματϋα του ΔΟΕ ό του ΓΓ 

Υορολογικών και Σελωνειακών Θεμϊτων του Τπουργεύου Οικονομικών ό του 

Προώςταμϋνου τησ Διεϑθυνςησ Οικονομικοϑ Εγκλόματοσ του Τπουργεύου 

Προςταςύασ του Πολύτη και με ςκοπϐ την ανακϊλυψη ό ςϑλληψη υπαλλόλου 

του Τπουργεύου Οικονομικών που διαπρϊττει το ϋγκλημα τησ παθητικόσ 

δωροδοκύασ (ϊρθρο 235 Π.Κ.), εμφανύζεται ωσ φορολογοϑμενοσ ό ειςαγωγϋασ ό 

εξαγωγϋασ αγαθών ό εν γϋνει ενδιαφερϐμενοσ, για φορολογικό ό τελωνειακό 

υπϐθεςη και ςυμμετϋχει ςτην πρϊξη. Σο ύδιο ιςχϑει και για τον ιδιώτη που με 

αυτϐν τον ςκοπϐ ενεργεύ ϑςτερα απϐ πρϐταςη των προςώπων του 

προηγοϑμενου εδαφύου. την περύπτωςη αυτό αυτϐσ που δύνει την εντολό 

οφεύλει να ειδοποιόςει προηγουμϋνωσ με οποιονδόποτε τρϐπο τον αρμϐδιο 

Ειςαγγελϋα Πλημμελειοδικών. 

2. Δεν εύναι ϊδικη η πρϊξη δημοςύου υπαλλόλου ό αςτυνομικοϑ ό λιμενικοϑ 

υπαλλόλου που με εντολό του Ειδικοϑ Γραμματϋα του ΔΟΕ ό του ΓΓ 

Υορολογικών και Σελωνειακών Θεμϊτων του Τπουργεύου Οικονομικών ό του 

Προώςταμϋνου τησ Διεϑθυνςησ Οικονομικοϑ Εγκλόματοσ του Τπουργεύου 

Προςταςύασ του Πολύτη και με ςκοπϐ την ανακϊλυψη ό ςϑλληψη προςώπων 

που διϋπραξαν ϋνα ό περιςςϐτερα αδικόματα τησ φοροδιαφυγόσ που 

προβλϋπονται ςτα ϊρθρα 17, 18 και 19 του ν. 2523/1997 (ΥΕΚ 179 Α’), ϐπωσ 

ιςχϑουν, ό τησ λαθρεμπορύασ που προβλϋπεται ςτα ϊρθρα 155 ϋωσ και 157 του 

ν. 2960/2001 (ΥΕΚ 265 Α’), ϐπωσ ιςχϑει, εμφανύζεται ωσ ςυναλλαςςϐμενοσ ό 
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ςυμπρϊττων με οποιαδόποτε ϊλλη ιδιϐτητα, ςτη διϊπραξη των ανωτϋρω 

αδικημϊτων. Σο ύδιο ιςχϑει και για τον ιδιώτη που με αυτϐν το ςκοπϐ ενεργεύ 

ϑςτερα απϐ πρϐταςη των προςώπων του προηγοϑμενου εδαφύου. την 

περύπτωςη αυτό αυτϐσ που δύνει την εντολό οφεύλει να ειδοποιόςει 

προηγουμϋνωσ με οποιονδόποτε τρϐπο τον αρμϐδιο Ειςαγγελϋα 

Πλημμελειοδικών. 

 

Ν. 4002/2011: υντϊξεισ Δημοςύου-Σουριςτικϋσ Επενδύςεισ, Υορολογικϊ, 

υγχωνεύςεισ Νομικών Προςώπων, Παύγνια κ.λπ. 

Άρθρο 24 Δημοςιονομικϋσ διατϊξεισ και ρυθμύςεισ θεμϊτων Ν..Κ. 

5.α. Σο πρώτο εδϊφιο τησ παραγρϊφου 7 του ϊρθρου 24 του ν. 3200/2003 (Α` 

281), ϐπωσ αυτϐ αντικαταςτϊθηκε με την παρϊγραφο 14 του ϊρθρου 13 του ν. 

3790/2009 (Α` 143), αντικαθύςταται ωσ εξόσ: 

"τουσ τακτικοϑσ υπαλλόλουσ του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ανεξϊρτητων 

Αρχών, των οπούων η νομικό υπηρεςύα διεξϊγεται απϐ το Νομικϐ υμβοϑλιο του 

Κρϊτουσ, κατϊ των οπούων αςκεύται ποινικό δύωξη για αδικόματα που τουσ 

αποδύδονται κατϊ την εκτϋλεςη των καθηκϐντων τουσ, παρϋχεται η δυνατϐτητα 

υπερϊςπιςησ τουσ ενώπιον των ποινικών δικαςτηρύων, απϐ λειτουργοϑσ του 

Νομικοϑ υμβουλύου του Κρϊτουσ, με απϐφαςη του Προϋδρου του Ν..Κ., μετϊ 

απϐ προηγοϑμενη ϋγκριςη του αρμϐδιου Τπουργοϑ, εφϐςον: α) με την ϋκθεςη 

επύ τησ ϋνορκησ διοικητικόσ εξϋταςησ, δεν διαπιςτώνεται η διϊπραξη 

πειθαρχικοϑ παραπτώματοσ ςχετικοϑ με την πρϊξη, για την οπούα διώκονται 

και β) δεν θα εκπροςωπηθοϑν απϐ δικηγϐρο, κατϊ την ενώπιον του δικαςτηρύου 

διαδικαςύα." 

 

Π.Δ. 114 (ΥΕΚ 165/Α΄/30.6.2005), Τποχρεωτικό αναςύςταςη φακϋλου, ο 

οπούοσ ϋχει απολεςθεύ με υπαιτιϐτητα τησ υπηρεςύασ, με το οπούο καθορύζεται η 

διαδικαςύα υποχρεωτικόσ αναςϑςταςησ φακϋλου ο οπούοσ ϋχει απολεςθεύ με 

υπαιτιϐτητα τησ υπηρεςύασ και ςτον οπούο εμπεριϋχονται πιςτοποιητικϊ και 

δικαιολογητικϊ που ϋχουν υποβληθεύ απϐ τον ενδιαφερϐμενο. το ύδιο 

προεδρικϐ διϊταγμα προβλϋπονται οι προϒποθϋςεισ ςϑμπραξησ του 

ενδιαφερομϋνου, καθώσ και οι τρϐποι προςωρινόσ διεκπεραύωςησ του 

αιτόματοσ για το χρονικϐ διϊςτημα που μεςολαβεύ ωσ την ολοκλόρωςη τησ 

αναςϑςταςησ ενώ ορύζεται ϐτι η διαδικαςύα αναςϑςταςησ του φακϋλου 

ολοκληρώνεται μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών απϐ τη διαπύςτωςη τησ 

απώλειϊσ του.  

Ν.3242/2004, Οργϊνωςη τησ Κυβϋρνηςησ, απλούςτευςη διοικητικών 

διαδικαςιών, θϋματα Ο.Σ.Α., ϊδεια διαμονόσ κ.λπ.   

Άρθρο 7 Αποζημύωςη πολιτών για τη μη τόρηςη προθεςμιών 

διεκπεραύωςησ υποθϋςεων από τη διούκηςη  

1. Οι παρϊγραφοι 7, 8 και 12 του ϊρθρου 5 του Ν. 1943/1991 (ΥΕΚ 50/Α΄) 

αντικαθύςτανται ωσ ακολοϑθωσ :  
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7. ε περύπτωςη μη τόρηςησ των προθεςμιών που προβλϋπονται ςτισ διατϊξεισ 

του Ν. 2690/1999 (ΥΕΚ 45/Α΄), ϐπωσ ιςχϑουν, καταβϊλλεται ςτον αιτοϑντα, 

απϐ τον οικεύο φορϋα, πλόρησ αποζημύωςη. Η αποζημύωςη αυτό αφαιρεύται απϐ 

το τυχϐν, μεταγενεςτϋρωσ, επιδικαζϐμενο ποςϐ, εφϐςον γύνει δεκτό απϐ το 

αρμϐδιο δικαςτόριο ςχετικό αγωγικό απαύτηςη, κατϊ τισ περύ αςτικόσ ευθϑνησ 

διατϊξεισ.  

8. Σο ϑψοσ του καταβλητϋου χρηματικοϑ ποςοϑ που προβλϋπεται ςτην 

προηγοϑμενη παρϊγραφο καθορύζεται απϐ τισ Επιτροπϋσ τησ παραγρϊφου 13 

του παρϐντοσ ϊρθρου μετϊ απϐ ειςόγηςη τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Δημϐςιασ 

Διούκηςησ και Ηλεκτρονικόσ Διακυβϋρνηςησ του Τπουργεύου Εςωτερικών, 

Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ ό τησ Περιφϋρειασ27, που 

επιλαμβϊνονται μετϊ απϐ αύτηςη του πολύτη.  
Απϐ την 1η Ιανουαρύου 2011, με την ϋναρξη εφαρμογόσ του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87 Α) «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ 

Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ –πρϐγραμμα Καλλικρϊτησ», η αρμοδιϐτητα τησ λειτουργύασ των 

Ειδικών Επιτροπών Ελϋγχου Εφαρμογόσ Νομοθεςύασ των Περιφερειών περιϋρχεται αυτοδικαύωσ και χωρύσ ϊλλη 

διατϑπωςη ςτισ Αποκεντρωμϋνεσ Διοικόςεισ, με πεδύο ευθϑνησ τουσ τα ϐρια των καταργοϑμενων Περιφερειών ςτα 

οπούα κϊθε μια απϐ αυτϋσ εκτεύνεται. 

 

Για τον καθοριςμϐ του ϑψουσ τησ καταβλητϋασ πλόρουσ αποζημύωςησ 

λαμβϊνονται υπϐψη ιδύωσ: α) το μϋγεθοσ τησ περιουςιακόσ ζημύασ και τησ 

ηθικόσ βλϊβησ που προκλόθηκε απϐ την καθυςτϋρηςη, β) οι ςυνθόκεσ ςτισ 

οπούεσ οφεύλεται η καθυςτϋρηςη, γ) το τυχϐν υφιςτϊμενο ςχετικϐ πϐριςμα του 

υνηγϐρου του Πολύτη. Η απϐφαςη τησ Επιτροπόσ, που εκδύδεται μϋςα ςε δϑο 

μόνεσ απϐ την υποβολό τησ ςχετικόσ αύτηςησ και μετϊ απϐ εξϋταςη τησ 

ςυνδρομόσ των ανωτϋρω προϒποθϋςεων, κοινοποιεύται ςτον ενδιαφερϐμενο, 

καθώσ και ςτην υπηρεςύα που δεν ενόργηςε μϋςα ςτη νϐμιμη προθεςμύα και 

αποτελεύ εντολό καταβολόσ ςτον πολύτη του οριςθϋντοσ ποςοϑ. Αν η καταβολό 

αυτό δεν γύνει μϋςα ς' ϋναν μόνα, απϐ την κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ τησ 

Επιτροπόσ, το χρηματικϐ ποςϐ καταβϊλλεται εντϐκωσ. Ο τϐκοσ υπολογύζεται για 

κϊθε μόνα με το επιτϐκιο τησ Εθνικόσ Σρϊπεζασ τησ Ελλϊδοσ, που ιςχϑει για τισ 

καταθϋςεισ, επύ προθεςμύα διϊρκειασ ενϐσ ϋτουσ.  

12. Με απϐφαςη των Τπουργών Εςωτερικών, Δημϐςιασ Διούκηςησ και 

Αποκϋντρωςησ και Οικονομύασ και Οικονομικών καθορύζεται ο τρϐποσ 

καταβολόσ του, κατϊ τισ παραγρϊφουσ 7 και 8, χρηματικοϑ ποςοϑ, καθώσ και 

κϊθε ϊλλη αναγκαύα λεπτομϋρεια.  

4. Με προεδρικϐ διϊταγμα, που εκδύδεται ϑςτερα απϐ πρϐταςη του Τπουργοϑ 

Εςωτερικών, Δημϐςιασ Διούκηςησ και Αποκϋντρωςησ, εύναι δυνατϐν οι 

αρμοδιϐτητεσ των επιτροπών που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2 αυτοϑ του 

ϊρθρου να ανατεθοϑν ςτον υνόγορο του Πολύτη. Με το ύδιο προεδρικϐ 

διϊταγμα ρυθμύζονται και ϐλα τα θϋματα που ανακϑπτουν απϐ τη μεταφορϊ 

αυτών των αρμοδιοτότων ςτον υνόγορο του Πολύτη, ιδύωσ δε τα θϋματα που 

ςχετύζονται με την αναγκαύα ςτελϋχωςη των υπηρεςιών του και την 

απαιτοϑμενη υλικοτεχνικό υποδομό.   



Ομάδα Καταπολζμηςησ Διαφθοράσ 
 

32 

ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ 

 Άρθρο 252 Παραβύαςη υπηρεςιακού απορρότου  

Ο υπϊλληλοσ που εκτϐσ απϐ τισ περιπτώςεισ των ϊρθρων 248, 249, 250 και 251, 

παραβαύνοντασ τα καθόκοντϊ του γνωςτοποιεύ ςε ϊλλον: α) πρϊγμα, το οπούο 

γνωρύζει μϐνο λϐγω τησ υπηρεςύασ του ό β) ϋγγραφο που του εύναι 

εμπιςτευμϋνο ό προςιτϐ λϐγω τησ υπηρεςύασ του, αν τϋλεςε κϊποια απϐ τισ 

πρϊξεισ αυτϋσ με ςκοπϐ να ωφεληθεύ ο ύδιοσ ό να βλϊψει το κρϊτοσ ό κϊποιον 

ϊλλο, τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών.  

 

Ν. 2472/1997, «Προςταςύα του ατόμου από την επεξεργαςύα δεδομϋνων 

προςωπικού χαρακτόρα»  

 

Ν. 3304/2005, «Εφαρμογό τησ αρχόσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ ανεξαρτότωσ 

φυλετικόσ ό εθνοτικόσ καταγωγόσ, θρηςκευτικών ό ϊλλων πεποιθόςεων, 

αναπηρύασ, ηλικύασ και γενετόςιου προςανατολιςμού»  

 

Ν. 3448/15-3-2006(ΥΕΚ 57/Α΄/15.3.2006), «Για την περαιτϋρω χρόςη 

πληροφοριών του δημόςιου τομϋα και τη ρύθμιςη θεμϊτων 

αρμοδιότητασ Τπουργεύου Εςωτερικών, Δημόςιασ Διούκηςησ και 

Αποκϋντρωςησ»  

 

Ν. 3868/3-8-2010 (ΥΕΚ 129/Α΄/3-8-2010), «Αναβϊθμιςη του Εθνικού 

υςτόματοσ Τγεύασ και λοιπϋσ διατϊξεισ αρμοδιότητασ του Τπουργεύου 

Τγεύασ και Κοινωνικόσ Αλληλεγγύησ»  

 

ΤΑ Γ.Π.οικ.104720/25.8.2010 (ΥΕΚ 1315/Β/25.8.2010) «Καθοριςμόσ των 

οργϊνων, τησ διαδικαςύασ ελϋγχου πιςτοπούηςησ των παραβϊςεων και 

επιβολόσ των προβλεπόμενων κυρώςεων, καθώσ και των κριτηρύων 

προςδιοριςμού του ύψουσ του προςτύμου, τησ διαδικαςύασ εύςπραξησ»  

 

Ν. 3861/2010, «Ενύςχυςη διαφϊνειασ : Ανϊρτηςη νόμων-πρϊξεων ςτο 

διαδύκτυο»  

Άρθρο 2  

Πεδύο εφαρμογόσ  

4. το διαδύκτυο αναρτώνται:  

1) νϐμοι που εκδύδονται και δημοςιεϑονται κατϊ το ϑνταγμα,  

2) πρϊξεισ νομοθετικοϑ περιεχομϋνου του ϊρθρου 44 παρ. 1 του υντϊγματοσ,  

3) τα προεδρικϊ διατϊγματα κανονιςτικοϑ χαρακτόρα,  

4) λοιπϋσ πρϊξεισ κανονιςτικοϑ χαρακτόρα με εξαύρεςη τισ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ 

που αφοροϑν την οργϊνωςη, διϊρθρωςη, ςϑνθεςη, διϊταξη, εφοδιαςμϐ και 

εξοπλιςμϐ των Ενϐπλων Δυνϊμεων τησ Φώρασ, καθώσ και κϊθε ϊλλη πρϊξη, η 

δημοςιοπούηςη τησ οπούασ προκαλεύ βλϊβη ςτην εθνικό ϊμυνα και αςφϊλεια τησ 
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χώρασ,  

5) ερμηνευτικϋσ εγκϑκλιοι και εγκϑκλιοι για την εφαρμογό τησ νομοθεςύασ,  

6) οι προϒπολογιςμού, απολογιςμού, ιςολογιςμού και οι επύ μϋρουσ δαπϊνεσ 

Τπουργεύων, κεντρικών και περιφερειακών δημϐςιων υπηρεςιών, Ν.Π.Δ.Δ., 

φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα και φορϋων των οργανιςμών τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ,  

7) πρϊξεισ διοριςμοϑ μονομελών οργϊνων και ςυγκρϐτηςησ ςυλλογικών 

οργϊνων διούκηςησ των φορϋων του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ., των φορϋων του 

ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα και των φορϋων των οργανιςμών τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ, καθώσ και οι τροποποιόςεισ 

αυτών, 

8) πρϊξεισ διοριςμοϑ, αποδοχόσ παραύτηςησ, αντικατϊςταςησ ό παϑςησ Γενικών 

Γραμματϋων Τπουργεύων και Περιφερειών, Ειδικών Γραμματϋων Τπουργεύων, 

μελών ςυλλογικών οργϊνων διούκηςησ φορϋων του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ., των 

φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα και φορϋων των οργανιςμών τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ,  

9) πρϊξεισ ςυγκρϐτηςησ αμειβϐμενων ό μη επιτροπών, ομϊδων εργαςύασ, 

ομϊδων ϋργου και ςυναφών οργϊνων γνωμοδοτικόσ ό ϊλλησ αρμοδιϐτητασ, 

ανεξαρτότωσ αν τα μϋλη τουσ αμεύβονται ό ϐχι,  

10) πρϊξεισ καθοριςμοϑ των αμοιβών και αποζημιώςεων των μελών μονομελών 

και ςυλλογικών οργϊνων διούκηςησ, μελών επιτροπών, ομϊδων εργαςύασ, 

ομϊδων ϋργου και ςυναφών οργϊνων γνωμοδοτικόσ ό ϊλλησ αρμοδιϐτητασ,  

11) προκηρϑξεισ πλόρωςησ θϋςεων με διαγωνιςμϐ ό με επιλογό, ςτισ οπούεσ 

περιλαμβϊνονται και οι προκηρϑξεισ για επιλογό και πλόρωςη θϋςεων 

διευθυντικών ςτελεχών των Ν.Π.Δ.Δ., φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, 

και των επιχειρόςεων και φορϋων των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ 

πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ, καθώσ και οι προκηρϑξεισ εξετϊςεων υποψηφύων 

δικηγϐρων, ςυμβολαιογρϊφων και ϊμιςθων υποθηκοφυλϊκων,  

12) προκηρϑξεισ πλόρωςησ θϋςεων διδακτικοϑ ερευνητικοϑ προςωπικοϑ (ΔΕΠ) 

του πανεπιςτημιακοϑ τομϋα και του εκπαιδευτικοϑ προςωπικοϑ (ΕΠ) του 

τεχνολογικοϑ τομϋα τησ ανώτατησ εκπαύδευςησ,  

13) πύνακεσ επιτυχϐντων, διοριςτϋων και επιλαχϐντων των προκηρϑξεων 

επιλογόσ προςωπικοϑ, ςτισ περιπτώςεισ κατϊ τισ οπούεσ η δημοςύευςη τουσ 

προβλϋπεται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα,  

14) περιλόψεισ πρϊξεων διοριςμοϑ, μετϊταξησ, διαθεςιμϐτητασ, αποδοχόσ 

παραύτηςησ, λϑςησ τησ υπαλληλικόσ ςχϋςησ ό υποβιβαςμοϑ υπαλλόλων, 

μϐνιμων και μετακλητών, και διευθυντικών ςτελεχών του Δημοςύου, των 

Ν.Π.Δ.Δ., φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα, φορϋων των οργανιςμών 

τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ, καθώσ και αντιςτούχων 

πρϊξεων που αφοροϑν δημϐςιουσ λειτουργοϑσ, των οπούων η δημοςύευςη 

απαιτεύται κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, και περιλόψεισ πρϊξεων διοριςμοϑ και 

ςυμβϊςεων με ςχϋςη εργαςύασ ιδιωτικοϑ δικαύου ό ςυμβϊςεων ϋργου ςτο 
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Δημϐςιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τουσ φορεύσ του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα και φορϋων 

των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ,  

15) το ςϑνολο των ςυμβϊςεων και των πρϊξεων που αναφϋρονται ςε 

αναπτυξιακοϑσ νϐμουσ, ςτισ οπούεσ ςυμπεριλαμβϊνονται οι πρϊξεισ υπαγωγόσ 

επενδϑςεων ςε διατϊξεισ αναπτυξιακών νϐμων και οι αποφϊςεισ ϋναρξησ 

παραγωγικόσ λειτουργύασ επενδϑςεων,  

16) περιλόψεισ διακηρϑξεων, αποφϊςεισ και πρϊξεισ κατακϑρωςησ και 

ανϊθεςησ δημϐςιων ςυμβϊςεων ϋργων, προμηθειών, υπηρεςιών και μελετών 

του Δημοςύου, των Ν.Π.Δ.Δ., φορϋων του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα και φορϋων 

των οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ,  

17) πρϊξεισ αποδοχόσ δωρεών ςτο Ελληνικϐ Δημϐςιο, ςτα Ν.Π.Δ.Δ., ςε φορϋα 

του ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα ό ςε φορεύσ των οργανιςμών τοπικόσ 

αυτοδιούκηςησ πρώτου και δευτϋρου βαθμοϑ, καθώσ και ςυμβϊςεων 

πολιτιςτικών χορηγιών του ν. 3525/2007 (ΥΕΚ 16 Α΄),  

18) πρϊξεισ δωρεών, επιχορηγόςεων, παραχώρηςησ χρόςησ περιουςιακών 

ςτοιχεύων απϐ το Δημϐςιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τουσ φορεύσ των Ο.Σ.Α. ό φορεύσ του 

ευρϑτερου δημϐςιου τομϋα ςε φυςικϊ πρϐςωπα, νομικϊ πρϐςωπα ιδιωτικοϑ 

δικαύου και νομικϊ πρϐςωπα δημοςύου δικαύου,  

19) οι πρϊξεισ: α) παραχώρηςησ δημϐςιων και δημοτικών κτημϊτων, 

καθοριςμοϑ χρόςησ γησ παραχωροϑμενου δημϐςιου κτόματοσ, αλλαγόσ χρόςησ 

γησ κοινϐχρηςτου κτόματοσ, β) καθοριςμοϑ εθνικών δρυμών, δαςών και 

δαςικών εκτϊςεων, γ) χαρακτηριςμοϑ εκτϊςεων ωσ αναδαςωτϋων, δ) 

καθοριςμοϑ αιγιαλοϑ, παραλύασ, λιμνών, ποταμών, ρεμϊτων και χειμϊρρων, ε) 

καθοριςμοϑ βιομηχανικών ζωνών, ςτ) καθοριςμοϑ λατομικών ζωνών, ζ) 

ςϑνταξησ και ϋγκριςησ πολεοδομικών μελετών και Γενικοϑ Πολεοδομικοϑ 

ςχεδύου, ϋγκριςησ και τροποπούηςησ χωροταξικών και ρυμοτομικών ςχεδύων, 

προςδιοριςμοϑ ό τροποπούηςησ ορύων οικιςμοϑ και ϋγκριςησ τησ μεταφορϊσ 

αυτοϑ, η) ςϑνταξησ και ϋγκριςησ Ζωνών Οικιςτικοϑ Ελϋγχου (ΖΟΕ), θ) 

καθοριςμοϑ και τροποπούηςησ ϐρων δϐμηςησ, ι) χορόγηςησ, αναςτολόσ 

χορόγηςησ, τροποπούηςησ οικοδομικών αδειών, ια) χωροθϋτηςησ, ιβ) 

καθοριςμοϑ αρχαιολογικών χώρων, ιγ) χαρακτηριςμών κτιρύων ωσ 

διατηρητϋων και αποχαρακτηριςμών αυτών. Αναρτώνται επύςησ οι πρϊξεισ 

ανϊκληςησ και ακϑρωςησ των παραπϊνω πρϊξεων,  

20) οι γνωμοδοτόςεισ και τα πρακτικϊ γνωμοδοτόςεων του Νομικοϑ 

υμβουλύου του Κρϊτουσ,  

21) οι πρϊξεισ και γνωμοδοτόςεισ των ανεξϊρτητων και ρυθμιςτικών 

διοικητικών αρχών, η δημοςύευςη των οπούων προβλϋπεται απϐ την κεύμενη 

νομοθεςύα,  

22) ατομικϋσ διοικητικϋσ πρϊξεισ, η δημοςύευςη των οπούων προβλϋπεται απϐ 

ειδικό διϊταξη νϐμου.  

 

Π.Δ. 276/2000: Εκκαθϊριςη αρχεύων των Τπηρεςιών του Τπουργεύου 
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Οικονομικών (ΥΕΚ Α`22/ 20-10-2000)  

Άρθρο 1 Έκταςη Εφαρμογόσ 

1. Οι διατϊξεισ του παρϐντοσ διατϊγματοσ ϋχουν εφαρμογό για τα αρχεύα 

αδιαβϊθμητου υλικοϑ, που αφοροϑν ςε θϋματα αποκλειςτικόσ αρμοδιϐτητασ 

του Τπουργεύου Οικονομικών. 

Για το διαβαθμιςμϋνο υλικϐ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Κανονιςμοϑ 

Αςφαλεύασ Εθνικοϑ Διαβαθμιςμϋνου Τλικοϑ (ΚΑΕΔΤ). 

2. Προκειμϋνου για την εκκαθϊριςη των αρχεύων, που αφοροϑν ςε κοινϊ  

αντικεύμενα Τπηρεςιών του Τπουργεύου Οικονομικών και ϊλλων Δημοςύων 

Τπηρεςιών, εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του Προεδρικοϑ Διατϊγματοσ  

162/1979 "περύ εκκαθαρύςεωσ των αρχεύων των Δημοςύων Τπηρεςιών (Α`42), 

ϐπωσ αυτϐ ιςχϑει κϊθε φορϊ. 

Άρθρο 2 Αρχεύα Τπουργεύου Οικονομικών 

1. την Κεντρικό Τπηρεςύα, καθώσ και ςτισ Αποκεντρωμϋνεσ Τπηρεςύεσ και τισ 

Περιφερειακϋσ Τπηρεςύεσ του Τπουργεύου Οικονομικών, τηροϑνται αρχεύα, ςτα 

οπούα φυλϊςςονται ϐλα τα ϋγγραφα και λοιπϊ ςτοιχεύα, μετϊ την περαύωςη 

τησ υπϐθεςησ ςτην οπούα αναφϋρονται και τον χαρακτηριςμϐ τουσ απϐ τουσ 

αρμϐδιουσ υπαλλόλουσ. 

2. Σα αρχεύα τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου διακρύνονται ςε "οριςτικϊ" 

και "προςωρινϊ". Σα "οριςτικϊ" αρχεύα περιλαμβϊνουν τα διατηρητϋα ςτο 

διηνεκϋσ ϋγγραφα ςτοιχεύα και τα "προςωρινϊ" αρχεύα περιλαμβϊνουν ϐλα τα 

υπϐλοιπα ϋγγραφα. 

Άρθρο 3 Φαρακτηριςμόσ εγγρϊφων ωσ προσ το χρόνο διατόρηςόσ τουσ 

1. Με την επιφϑλαξη των διατϊξεων των ϊρθρων 1, 3, και 4 του Ν.Δ. 1196/1972 

"περύ τησ δια μικροφωτογραφιών τηρόςεωσ των αρχεύων των δημοςύων 

υπηρεςιών, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανιςμών τοπικόσ αυτοδιοικόςεωσ (Ο.Σ.Α) και τησ 

αποδεικτικόσ αυτών ιςχϑοσ" (Α` 109), και του Β.Δ. 750/1972 "περύ ρυθμύςεων 

λεπτομερειών τινών για την εφαρμογό του Ν.Δ. 1196/1972 κ.λπ." (Α` 109), 

χαρακτηρύζονται ωσ διατηρητϋα ςτα αρχεύα του Τπουργεύου Οικονομικών το 

αναφερϐμενα ςτο Κεφϊλαιο Β` του παρϐντοσ 

διατϊγματοσ ϋγγραφα, κατϊ τα οριζϐμενα ςτισ διατϊξεισ του κεφαλαύο αυτοϑ. 

2. Οι ςυντϊςςοντεσ ςχϋδια εγγρϊφων υπϊλληλοι, ϐςο και οι αρμϐδιοι για το 

χαρακτηριςμϐ ειςερχομϋνων ςτο "Αρχεύο", εγγρϊφων, υποχρεοϑνται να 

αναγρϊφουν ςε εμφανϋσ ςημεύο αυτοϑ, την ϋνδειξη για το χρϐνο που πρϋπει να 

διατηρηθοϑν ςτα Αρχεύα, με βϊςη τισ διατϊξεισ του Κεφαλαύου Β` του παρϐντοσ 

διατϊγματοσ. 

Η ϋνδειξη για την ημερομηνύα λόξησ τησ υποχρϋωςησ φϑλαξησ του εγγρϊφου, 

αναγρϊφεται μϐνο ςτο ςχϋδιο αυτοϑ και ϐχι ςτα εκδιδϐμενα αντύγραφο 

τοϑτου. 

Ωσ ημερομηνύα λόξησ του χρϐνου διατόρηςησ των εγγρϊφων ςτο Αρχεύο, 

ορύζεται η 31 Δεκεμβρύου του ϋτουσ που λόγει η υποχρϋωςη φϑλαξόσ τουσ. 

3. Η κατϊ την προηγοϑμενη παρϊγραφο ϋνδειξη χαρακτηριςμοϑ των 
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εγγρϊφων, αποτελεύ ουςιαςτικϐ ςτοιχεύο για την διακύνηςη προσ υπογραφό 

των ςυνταςςομϋνων ςχεδύων. 

4. Σα αναφερϐμενα ςε κϊθε ϋγγραφο, ωσ ςυνημμϋνα "ϋγγραφα ςτοιχεύα" αυτοϑ, 

ακολουθοϑν τον τρϐπο διατόρηςησ του κϑριου εγγρϊφου, χωρύσ να 

αναγρϊφεται ς` αυτϊ η ϋνδειξη χαρακτηριςμοϑ του χρϐνου διατόρηςόσ τουσ. 

5. Ο χρϐνοσ διατόρηςησ κϊθε εκδιδϐμενου εγγρϊφου, που αναγρϊφεται ςτο 

 ςχϋδιο αυτοϑ, ιςχϑει και για το ειςερχϐμενο που προκϊλεςε την ενϋργεια. 

Άρθρο 4 Διαδικαςύα Εκκαθϊριςησ προςωρινών αρχεύων 

Ο Προώςτϊμενοσ κϊθε Διεϑθυνςησ ό Τπηρεςύασ ορύζει ϋναν ό περιςςοτϋρουσ 

υπαλλόλουσ απϐ κϊθε τμόμα, για την εκκαθϊριςη του ϊχρηςτου προςωρινοϑ 

αρχειακοϑ υλικοϑ (εγγρϊφων και λοιπών ςτοιχεύων). Ο παραπϊνω υπϊλληλοσ, 

αφοϑ εξετϊςει τουσ φακϋλουσ του αρχεύου, αποχωρύζει τα ϋγγραφα και λοιπϊ 

ςτοιχεύα, τα οπούα πρϋπει, κατϊ την κρύςη του, να καταςτραφοϑν και 

καταγρϊφει ςε κατϊςταςη, τον αριθμϐ πρωτοκϐλλου, τη 

χρονολογύα και την περύληψη του θϋματοσ, που αφορϊ το ϋγγραφο. 

 τισ περιπτώςεισ, κατϊ τισ οπούεσ υφύςτανται πολλϊ καταςτρεπτϋα ϋγγραφα,   

που αφοροϑν το ύδιο θϋμα και βρύςκονται ταξινομημϋνα ςε φακϋλουσ, δϑναται 

να καταγρϊφεται περύληψη του ευρϑτερου θϋματοσ του φακϋλου, αντύ του 

θϋματοσ κϊθε εγγρϊφου. 

Άρθρο 5 Διαδικαςύα καταςτροφόσ ό διατόρηςησ των εγγρϊφων 

1. Η, κατϊ το προηγοϑμενο ϊρθρο, κατϊςταςη υπογρϊφεται απϐ τον υπϊλληλο 

ό τουσ υπαλλόλουσ που ϋχουν οριςθεύ προσ τοϑτο και παραδύδεται 

ςτον Προώςτϊμενο τησ Τπηρεςύασ τουσ, ο οπούοσ φροντύζει για την ϋκδοςη απϐ 

το αρμϐδιο ϐργανο τησ απϐφαςησ καταςτροφόσ ό διατόρηςησ των 

αναφερομϋνων ςτην κατϊςταςη εγγρϊφων και λοιπών ςτοιχεύων. Αν οριςμϋνα 

καταςτρεπτϋα ϋγγραφα θεωρηθοϑν ϐτι, πιθανϐν να εύναι χρόςιμα και πϋραν 

απϐ το χρϐνο διατόρηςησ που ορύζεται ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 8 ϋωσ 41 του 

παρϐντοσ διατϊγματοσ, μικροφωτογραφοϑνται κατϊ την κεύμενη 

νομοθεςύα ό αρχειοθετοϑνται με τη μϋθοδο τησ ηλεκτρονικόσ αρχειοθϋτηςησ 

τεκμηρύωςησ . 

2. τη ςυνϋχεια καλοϑνται, με ϋγγραφο "επύ αποδεύξει", τα Γενικϊ Αρχεύα του 

Κρϊτουσ (Γ.Α.Κ.), για να επιλϋξουν μϋςα ςε τακτό προθεςμύα, που ορύζεται ςτο 

ϋγγραφο αυτϐ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 2 του Π.Δ. 87/1961 "Περύ 

εκκαθαρύςεωσ των αρχεύων των δημοςύων υπηρεςιών και ΝΠΔΔ" (Α` 27), τα 

ιςτορικοϑ ενδιαφϋροντοσ ϋγγραφα. 

3. Μετϊ την επιλογό απϐ τα Γενικϊ Αρχεύα του Κρϊτουσ (Γ.Α.Κ.) των ιςτορικόσ 

ςημαςύασ εγγρϊφων ό την παρϋλευςη ϊπρακτησ τησ ςχετικόσ προθεςμύασ που 

ϋχει τεθεύ προσ τοϑτο, ακολουθεύται η διαδικαςύα πολτοπούηςησ των 

εγγρϊφων, που ϋχουν χαρακτηριςτεύ ωσ καταςτρεπτϋα, ϐπωσ αυτό 

προβλϋπεται απϐ τισ ιςχϑουςεσ κϊθε φορϊ διατϊξεισ. 

4. Οι καταςτϊςεισ καταγραφόσ των καταςτρεπτϋων εγγρϊφων, οι εγκριτικϋσ 

αποφϊςεισ περύ καταςτροφόσ και τα προσ τα Γενικϊ Αρχεύα του Κρϊτουσ 
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ϋγγραφα τησ παραγρϊφου 2 του παρϐντοσ διατϊγματοσ, φυλϊςςονται ςε 

ιδιαύτερο φϊκελο του αρχεύου τησ Τπηρεςύασ, ωσ αναπϐςπαςτο τμόμα αυτοϑ 

και διατηροϑνται ςτο διηνεκϋσ.         

Άρθρο 6 Περιοδικό εκκαθϊριςη νϋων αρχεύων 

Κϊθε Τπηρεςύα του Τπουργεύου Οικονομικών, μϋςα ςτο πρώτο τρύμηνο κϊθε 

ϋτουσ, επιμελεύται για την εκκαθϊριςη του αρχεύου τησ απϐ τα ϋγγραφα και 

λοιπϊ ςτοιχεύα, των οπούων ϋχει παρϋλθει ο χρϐνοσ διατόρηςόσ τουσ, που 

προβλϋπεται ςτισ διατϊξεισ των ϊρθρων 8 και επϐμενων του παρϐντοσ 

διατϊγματοσ. 

Άρθρο 7 Εκκαθϊριςη παλαιών αρχεύων παραγεγραμμϋνων υποθϋςεων 

  Προκειμϋνου για την εκκαθϊριςη των παλαιών αρχεύων των Τπηρεςιών του 

Τπουργεύου Οικονομικών απϐ ςτοιχεύα υποθϋςεων που ϋχουν παραγραφεύ, 

εφαρμϐζονται οι ιςχϑουςεσ κϊθε φορϊ ειδικϋσ διατϊξεισ και τα οριζϐμενα ςτισ 

ςχετικϋσ αποφϊςεισ του Τπουργοϑ Οικονομικών, που ϋχουν εκδοθεύ κατ` 

εξουςιοδϐτηςη αυτών. 

 

Απόφαςη Τπουργού Διοικητικόσ Μεταρρύθμιςησ και Ηλεκτρονικόσ 

Διακυβϋρνηςησ ΔΙΑΔΠ/Υ.Β.1/15884/10-8-2011, (ΑΔΑ: 4ΑΜ7Φ-ΤΕΔ) 

«Καθοριςμόσ ωρών εβδομαδιαύασ εργαςύασ, προςϋλευςησ και 

αποχώρηςησ των υπαλλόλων του Δημοςύου, των Ο.Σ.Α. α’ και β’ βαθμού 

και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών ειςόδου του κοινού ςτισ δημόςιεσ 

υπηρεςύεσ»  

 

Εγκύκλιοσ ΔΙΚΠΟ /Υ.18/οικ.6190/12-3-2012 (ΑΔΑ : Β44ΤΦ-ΥΗ0), 

«Δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρόςεων ςτισ ςυναλλαγϋσ τουσ 

με τισ δημόςιεσ υπηρεςύεσ» 


