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Πρόλογος

Με τον ν. 4057/2012 και τον ν. 4093/2012 που ακολούθησε επήλθαν
σημαντικές τροποποιήσεις στο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων,
τόσο ως προς το πλαίσιο των πειθαρχικών παραπτωμάτων και των ποινών που
επισύρουν, όσο και ως προς τη διαδικασία επιβολής των πειθαρχικών ποινών,
με κύριο χαρακτηριστικό την αυστηροποίηση των σχετικών διατάξεων. Με-
ταβολές επήλθαν εξάλλου και στο καθεστώς της θέσης των υπαλλήλων σε
αργία. Η μεγαλύτερη αυστηρότητα του συστήματος των πειθαρχικών ποινών
έχει ως σκοπό, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του νόμου, την ουσιαστική
τιμωρία των επίορκων υπαλλήλων και την αποφασιστική πάταξη της διαφθο-
ράς. Παράλληλα με τις νέες ρυθμίσεις επιταχύνεται σημαντικά η πειθαρχική
διαδικασία και συστήνονται για πρώτη φορά ιδιαίτερα πειθαρχικά συμβούλια
με τη συμμετοχή δικαστικών λειτουργών και χωρίς τη συμμετοχή συνδικα-
λιστικών εκπροσώπων. Οι διατάξεις τέλος του Πειθαρχικού Δικαίου των δη-
μοσίων υπαλλήλων επεκτείνονται σε όλο το προσωπικό του δημόσιου τομέα,
είτε απασχολείται με σχέση δημοσίου δικαίου είτε με σύμβαση εργασίας ιδιω-
τικού δικαίου. Έτσι το Πειθαρχικό Δίκαιο του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα
καθίσταται πειθαρχικό δίκαιο όλων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Είναι βέβαιο ότι το νέο πειθαρχικό δίκαιο θα βρει σημαντική πρακτική
εφαρμογή και θα απασχολήσει τόσο τους νομικούς όσο και τους εμπλεκόμε-
νους στην πειθαρχική διαδικασία υπαλλήλους.

Στο βιβλίο αυτό καταγράφεται κατά συστηματικό τρόπο το ουσιαστικό
και διαδικαστικό πειθαρχικό δίκαιο, επιχειρείται μία συνοπτική αλλά περιε-
κτική ερμηνεία των σχετικών διατάξεων και συγκεντρώνεται όλη η πρόσφατη
νομολογία καθώς και παλαιότερες αποφάσεις των δικαστηρίων με τις λύσεις
που έδωσαν στα ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν. Ελπίζουμε να αποτελέσει
χρήσιμο βοήθημα για όλους όσοι εμπλέκονται στην πειθαρχική διαδικασία.

Αγγελική Σπ. Καίσαρη
Αθήνα, Απρίλιος 2013
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