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ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΗΓΑΙ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Διοικητικόν Δίκαιον είναι τό σΰνολον ιών κανόνων, ot
όποιοι διέπουν χήν οργάνωσιν και τήν λειτουργίαν τής Διοικήσεως και τάς σχέσεις αυτής προς τούς διοικουμένους. Περιλαμβά
νει δε τα εξής μέρη : 1) Γενικόν μέρος ή γενικαί άρχαί, Ινθα
εξετάζονται ο! κανόνες of Ισχΰοντες όμοιομόρφως επί πάσης υπη
ρεσίας τής Διοικήσεως, π.χ. οι κανόνες του Ιεραρχικοΰ ελέγχου,
οί κανόνες των διοικητικών συστημάτων κλπ. 2) Ειδικόν μέρος,
περιλαμβάνον τούς κανόνας, τούς Ιφαρμοζομένους είδικώς επί
μιας εκάστης διοικητικής υπηρεσίας, π.χ. περί αστυνομίας, περί
δημοσίων κτημάτων, περί μεταλλείων, περί δημοσίων έργων
κλπ. 3) Δίκαιον τών διοικητικών διαφορών, περιλαμβάνον τά
τής δργανώσεως καί λειτουργίας τών διοικητικών δικαστηρίων
καί 4) Δίκαιον τών δημοσίων υπαλλήλων, δπερ είναι τό σΰνο
λον τών κανόνων, οΐτινες διέπουν τας εκ τής Ιδιότη'τος τού ’ δη
μοσίου ύπαλλήλου προκυπτοΰσας σχέσεις.
ΠηγαΙ του υπαλληλικού δικαίου είναι : 1) Τό Σύνταγμα,
δπερ περιλαμβάνει πολλάς διατάξεις, άφορώσας τούς δημοσίους
υπαλλήλους. Π.χ. τό άρθρον 34 του Συντάγματος του 1911 ορί
ζει δτι ούδείς διορίζεται είς μή νενομοθετημένην θέσιν. 2) Οι νό
μοι, οι άφορώντες ζητήματα τών δημοσίων ύπαλλήλων, π.χ.
περί οργανισμού υπουργείων, περί μισθών κλπ. 3) Τα κανονι
στικά διατάγματα, τά εκδιδόμενα εις εκτέλεσιν τών νόμων ή κατ’
Ιξουσιοδότησιν αυτών. 4) Τά απλά διοικητικά διατάγματα, τά
Ικδιδόμενα κατά τό άρθρον 27 τού Συντάγματος καί καθορίζοντα λεπτομέρειας τής έκτελέσεως τών νόμων καί 5) Ή νομο.
λογία τών διοικητικών δικαστηρίων, κατά τήν δρθοτέραν γνώ
μην, διότι τά διοικ. δικαστήρια επιλύουν πολλά ζητήματα υπαλ
ληλικού δικαίου» μή ρυθμιζόμενα είδικώς ύπό τής νομοθεσίας.
Τουναντίον, δεν είναι πηγαί τού ΰπαλλ. δικαίου, 1) at εγ
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κύκλιοι, διότι δι3 αυτών δεν τίθενται κανόνες, άλλα δίδονται
όδηγίαι, ίσχυουσαι άποκλειστικώς εντός του πλαισίου τής Διοικήσεως και 2) Τα έθιμα, δηλαδή ή τακτική, την όποιαν ακολουθεί
όμοιομόρφως μία διοικ. υπηρεσία εν τή εφαρμογή ενός νόμου*

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

Α'.

ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα έμμεσα όργανα τής Πολιτείας,
τα ύπηρετοΰντα, δυνάμει σχέσεως προαιρετικής και πειθαρχικής,
είς δημοσίας υπηρεσίας, διοικουμένας άμεσους υπό τής Πολιτείας.
Τα στοιχεία λοιπόν τήν έννοιας είναι τα εξής :
α) Ί δ ιό τ η ς τ ο ν όρ γά νου τής Π ολιτεία ς.— Ή Πολιτεία χρη
σιμοποιεί διά τήν λειτουργίαν των δημοσίων υπηρεσιών φυσικά
πρόσωπα. Τα φυσικά ταΰτα πρόσωπα είναι δυνατόν νά συνδεθώσι προς τήν Πολιτείαν κατά δυο τρόπους, ήτοι 1) ε ν ο χ ι κ ώ ς διά συμβάσεως μισθώσεως υπηρεσιών ή μισθώσεως έργου,
ως είναι οι εργολάβοι δημοσίων έργων, οί προμηθευται δημοσίου
ύλικοΰ, ή δι3 ειδικής συμβάσεως, ως είναι οί άνάδοχοι δημοσίων
υπηρεσιών, π.χ. ή ’ Ηλεκτρική ή Τηλεφωνική Ε ταιρία. Τα πρό
σωπα ταΰτα συνδέονται μέν συμβατικώς προς τήν Πολιτείαν, ενεργοΰσι διά λογαριασμόν αυτής, άλλα δεν συγχωνεύονται προς τήν
Πολιτείαν, παραμένοντα εκτός τής προσωπικότητος αυτής."Αλλοτε
δμως ή Πολιτεία συνδέεται 2) ο ρ γ α ν ι κ ώ ς , ήτοι συγχωνεύει
ώρισμένα φυσικά πρόσωπα προς τήν νομικήν προσωπικότητα
αυτής, καθιστά λοιπόν ταΰτα ό'ργανα αυτής. Τα όργανα δεν άντιπροσωπευουσι τήν Πολιτείαν, διότι ή άντιπροσωπεία προϋποθέτει
δυο πρόσωπα, ενφ όργανον και Πολιτεία είναι εν και τό αυτό,
διότι τό όργανον είναι αυτή ή Πολιτεία. Αί πράξεις του είναι
πράξεις τής Πολιτείας. *Όθεν εκ τής έννοιας τοΰ δημοσίου υπαλ
λήλου άποκλείονται τα πρόσωπα, άτινα συνδέονται διά σχέσεως
ούχί οργανικής, άλλ3 ενοχικής άπλώς (εργολάβοι, προμηθευται,
άνάδοχοι).
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' ύποβ) Ίδίότης τοϋ èμ μέσον όργάνον τής Πολιτείας.— Πας
υπάλληλος είναι δργανον. Ουχι δμως καί παν δργανον είναι δη
μόσιος υπάλληλος, άλλα μόνον τα ε μ μ έ σ α . Τα όργανα διαι
ρούνται εις ά μ ε σ α και ε μ μ έ σ α . ’Ά μεσα είναι τα εύθυνόμενα
μόνον έναντι τής άφηρημένης προσωπικότητος τής Πολιτείας,
ουχι δ’ έναντι ετέρας αρχής. Τοιαϋτα είναι ό Βασιλεύς, περί τοϋ
οποίου τό Σύνταγμα ορίζει δτι είναι ανεύθυνος κα'ι απαραβία
στος και οι Βουλευταί, μη εύθυνόμενοι επίσης διά γνώμην ή
ψήφον, δοθεΐσαν κατά την άσκησιν των καθηκόντων των.
γ) Σχέσις προαιρετική.— Τα πρόσωπα τα άναγκαιοϋντα διά
την λειτουργίαν των δημοσίων υπηρεσιών στρατολογοϋνται κατά
δυο τρόπους: 1) ύποχρεωτικώς ήτοι δια νομικού καταναγκασμού
(ένορκοι, στρατιώται) και β) προαιρετικώς. Δημόσιοι υπάλληλοι
είναι μόνον οι τής δευτέρας κατηγορίας. Τό κράτος προτιμά τό
προαιρετικόν σύστημα, διότι ευρίσκει πρόσωπα πρόθυμα και
διότι ή δημ. ύπάλλ. σχέσις διαρκεΐ συνήθως επί μακρόν, δη
λαδή καθ’ δλον τό εργάσιμον διάστημα τοϋ ανθρωπίνου βίου.
δ) Σχέσις πειθαρχική.— Πάντες οι δημόσιοι υπάλληλοι
άνήκουσιν εις άρχάς, αι όποΐαι είναι συγκεκροτημέναι εις Ιεραρ
χικήν κλίμακα. Χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής ιεραρχίας είναι
δτι ό κατέχων εκάστην βαθμίδα υπέχει μεν εϋθϋνην έναντι τοϋ
κατέχοντος τήν W uù^ qclv βαθμίδα, ζητεί δε εϋθϋνας από τον
κατέχοντα κατωτέραν βαθμίδα. Τοϋτο καλείται Ι ε ρ α ρ χ ι κ ό ς
έλεγχος, ασκείται δε οϋτος είτε επι των πράξεων, διά τής άκυρώσεως των πράξεων τοϋ υφισταμένου, εάν είναι παράνομοι ή εν
δεχομένως άσκοποι, είτε επι των προσώπων δια τής επιβολής
των οικείων ποινών. Ό επί τών προσώπων έλεγχος ονομάζεται
εΐδικώτερον π ε ι θ α ρ χ ι κ ό ς έλεγχος. Μόνον λοιπόν τα έμμεσα
όργανα, τα υποκείμενα εις τοιοϋτον έλεγχον είναι δημόσιοι υπάλ
ληλοι. Οί ‘ Υπουργοί, όντες έμμεσα όργανα τής Πολιτείας, ευρίσκονται επί κεφαλής τής ίεραρχικής κλίμακος τοϋ οικείου κλά
δου, ή οποία καταλήγει εις αυτούς καί όχι εις τον Βασιλέα.
Ά σκ οϋ ν συνεπώς πειθαρχικόν έλεγχον, χωρίς να ύπόκεινται εις
αυτόν. Οί ‘ Υπουργοί υπέχουν ποινικήν ευθύνην, αστικήν καί πο
λιτικήν, όχι δμως καί πειθαρχικήν. Ό Βασιλεύς, κατά τό Συν-
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ταγμα, διορίζει και παύει τούς ‘ Υπουργούς, ή άπόλυσις όμως
Υπουργού, γεγονός σπανιώτατον εν τη πολίτικη ημών Ιστορία,
θ ά ή το συνέπεια π ο λ ι τ ι κ ή ς και ούχί πειθαρχικής ευθύνης τού
'Υπουργού. Δια τούτο, οι 'Υπουργοί, μη ευρισκόμενοι εις πει
θαρχικήν σχέσιν, δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλα γενικώτερον δημόσιοι λειτουργοί.
ε) Υ π η ρ ε σ ία διοίκ ουμ ένη άμέσω ς υπό τής Πολιτείας. At
δημόσιαι ύπηρεσίαι είναι δυνατόν να διοικώνται κατά τρεις τρό
πους : 1) ’ Αμέσως υπό τής Πολιτείας, ως συμβαίνει κατά κανόνα
δια τα Υπουργεία, αστυνομίαν, στρατόν κλπ. 2) "Αλλοτε δι’ εΐδικούς λόγους, μία δημοσία υπηρεσία προικίζεται μέ νομικήν προ
σωπικότητα καί Ιδιους πόρους, καί διοικεΐται κατά τό σύστημα τής
α ύ τ ο δ ιο ικ ή σ ε ω ς , είτε κατά τόπον (δήμοι, κοινότητες) είτε καθ’
ύλην (Πανεπιστήμιον, Κοινωνικαί ’ Ασφαλίσεις, Μετοχικά Ταμεία
’ Επιμελητήρια), άνευ συνδέσμου προς ώρισμένην εδαφικήν περιο
χήν. 3) Ά λλοτε ή Πολιτεία, δι’ οικονομικούς κυρίως λόγους καί
λόγους οργανώσεως, παραχωρεί τήν εκμετάλευσιν μιας υπηρεσίας
εις ίδιώτας, καλουμένους ά ν α δ ό χ ο υ ς , (Έταιρίαι ’ Ηλεκτρισμού,
'Υδρεύσεως, Τηλεφώνων κλπ.). Έ κ των τριών τούτων κατηγοριών,
μόνον α! ύπηρεσίαι τής πρώτης κατηγορίας λειτουργούν διά δη
μοσίων υπαλλήλων. Οϊ υπάλληλοι τών αύτοδιοικουμένων καί
τών παραχωρουμένων υπηρεσιών δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι,
διότι δεν είναι όργανα τής Πολιτείας, άλλα τού νομικού- προσώ
που τής υπηρεσίας (Δήμου, Ε ταιρίας κλπ.).
Οί υπάλληλοι τής ’ Εκκλησίας ως νομικού προσώπου εχοντος πνευματικήν καί διοικητικήν άποστολήν, δεν είναι δημόσιοι
υπάλληλοι.— Οι δικηγόροι δίδουσιν δρκον δημοσίου υπαλλήλου,
δντες δημόσιοι λειτουργοί, χωρίς να έχωσι τα στοιχεία τού δη
μοσίου υπαλλήλου.— Οΐ συμβολαιογράφοι χαρακτηρίζονται ως
δημόσιοι υπάλληλοι υπό τού Ό ργαν. Δικαστηρίων καί τού άν.
νόμου 356 τού 1936.
Οί υπάλληλοι διαιρούνται εις απλά όργανα καί δημοσίας
άρχάς. Α ρχή είναι τό ό'ργανον, τό κεκτημένον υπηρεσιακήν αυ
τοτέλειαν (π.χ. ’ Αστυνομικόν Τμήμα, ’ Εφορία, Νομαρχία, Νομομηχανικός) καί άποφαστικήν αρμοδιότητα, δηλ. εξουσίαν νά
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δημιουργή διά των εκτελεστών πράξεών του δικαιώματα κα'ι υπο
χρεώσεις. Δεν άρκεϊ μόνη ή άποφαστική άρμοδιότης. Π.χ. ό Διευ
θυντής Νομαρχίας εκδίδει πράξεις εκτελεστός, άλλα δεν είναι αρχή,
διότι δεν εχει υπηρεσιακήν αυτοτέλειαν, άνήκων εις τήν αρχήν
τής Νομαρχίας.
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Β'.

ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
Αί άναπτυχθεΐσαι επί τής νομικής φΰσεως τής δημοσίας
υπαλληλικής σχέσεως θεωρίαι δΰνανται νακαταταχθώσιν ώς εξής:
'Α π ολυταρχικ ή έ π ο χ ή . — Κατά τήν Ιποχήν κατά τήν οποίαν
τα κράτη εκυβερνώντο υπό φεουδαρχών καί απολύτων μοναρ
χών, τό κράτος εταυτίζετο προς το πρόσωπον τοΰ ήγεμόνος καί
πάσα σχέσις του κράτους προς άτομόν τι εθεωρεΐτο ώς προσω
πική σχέσις τοΰ ήγεμόνος, ήρμηνεύετο δε καί εξηγείτο νομικώς
διά τής εφαρμογής τών εννοιών καί τών κανόνων τοΰ Ιδιωτικοΰ,
ήτοι τοΰ ρωμαϊκοΰ δικαίου. Οΰτω λοιπόν καί ή δημοσία υπαλ
ληλική σχέσις εθεωρεΐτο υπό τών νομικών τής εποχής ώς*σχέσις
ενοχική τοΰ ήγεμόνος προς τον υπάλληλον, δηλαδή ώς σΰμβασις
μισθώσεως υπηρεσιών, ή εντολής, ή ώς σχέσις παρακλήσεως, ή
τέλος ώς προσωπικόν προνόμιον παραχωρουμενον υπό τοΰ ήγε
μόνος. Ούτως, ό υπάλληλος εθεωρεΐτο οΰχι ώς υπάλληλος τής
Πολιτείας, άλλ3 ώς υπάλληλος καί θεράπων τοΰ ήγεμόνος.
Ν εω τέρα π ερίοδος. — 3Από τών αρχών τοΰ 19ου αιώνος, ή
Πολιτεία θεωρείται ώς άποτελοΰσα ιδίαν νομικήν προσωπικό
τητα, άποχωριζομένην από τό πρόσωπον τοΰ άρχηγοΰ τής Πολι
τείας, καί άποτελοΰσαν τό κέντρον ιδιαιτέρας κατηγορίας νομι
κών σχέσεων καί εννοιών, αΐτινες άπαρτίζουσι τό δημόσιον δί
καιον. Τό δημόσιον δίκαιον εξηγεί μέ ιδικόν του τρόπον τα φαι
νόμενα, τα άναφερόμενα είς τήν ζωήν τής Πολιτείας, δια τοΰτο
δεν δΰναται πλέον να ίκανοποιηθή μέ τας εκ τοΰ άστικοΰ δι
καίου προερχομένας θεωρίας. 'Όθεν απορρίπτονται γενικώς αί
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κατά την απολυταρχικήν περίοδον κρατήσασαι Ιδέαι περί συμβάσεως Ιδιωτικού δικαίου, αναπτύσσονται δε ήδη αι εξής θεωρίαι :
α) 'Η θεωρία τής σνμβάσεως δημοσίου δικαίου.— Ή θεω 
ρία αυτή δεν δΰναται ν’ άρνηθή τον συμβατικόν χαρακτήρα τής
υπαλληλικής σχέσεως, άφοΰ αυτή ιδρύεται τή συμπράξει τής
βουλήσεως του διοριζόμενου, δεν δΰναται όμως καί να δεχθή
δτι ή σΰμβασις αυτή πρέπει να ταυτισθή προς τούς τύπους συμ
βάσεων του ιδιωτικού δικαίου (Ιντολή, μίσθωσις υπηρεσιών), διό
καί χαρακτηρίζει την υπαλληλικήν σχέσιν ως σΰμβασιν δημοσίου
δικαίου, διεπομένην υπό των κανόνων τού δημοσίου δικαίου,
διότι άφορςί τό δημόσιον συμφέρον, ήτοι τήν ασκησιν τής πολι
τικής εξουσίας. Συνεπεία δε τής τοιαΰτης φΰσεως τής συμβάσεως,
δΰναται ή Πολιτεία να μεταβάλλη μονομερώς τούς συμβατικούς
δρους, υπό τούς οποίους συνήφθη ή σχέσις, χωρίς να θίγη εκ
τούτου τα συμβατικά δικαιώματα τού διορισθέντος.
Τήν θεωρίαν διετΰπωσεν δ γερμανός νομοδιδάσκαλος Laband, εδίδαξε δε παρ’ ήμιν ό καθηγητής κ. Θ. Άγγελόπουλος.
β) 'Η εξουσιαστική ΰεω ρία.— Αύτη απορρίπτει τήν θεωρίαν
περί συμβάσεως δημοσίου δικαίου, διότι, σΰμβασις δεν δΰναται
να νοηθή χωρίς μίαν διαπραγμάτευσιν μεταξύ των δΰο συμβαλ
λόμενων μερών, τα όποια καθορίζουν ελευθέρως τούς δρους τής
συμβάσεως καί συμμορφώνονται εφεξής μέ τούς δρους αυτούς.
Εις τήν δημοσίαν δμως υπαλληλικήν σχέσιν, καμμία τοιαΰτη
διαπραγμάτευσις δεν προηγείται μεταξύ Πολιτείας καί διοριζομένου, τό κυριώτερον δέ, ή Πολιτεία δεν δεσμεύεται εφεξής από
τούς δρους, υπό τούς οποίους συνήφθη ή σΰμβασις. Διαρκοΰσης
τής υπαλληλικής σχέσεως, ή Πολιτεία δΰναται μονομερώς να
μεταβάλλη τούς δρους, π. χ. τον μισθόν, τον χρόνον τής προαγω
γής, τήν έδραν τού υπαλλήλου, καί δμως ό υπάλληλος δεν δΰναται να ίσχυρισθή δτι προσβάλλονται κεκτημένα δικαιώματα
του, ούτε δΰναται δι’ αγωγής να άξιώση άποζημίωσιν. ’ Εάν λοι
πόν ό υπάλληλος εΐχεν αποκτήσει συμβατικά δικαιώματα, θα
ήδΰνατο να διεκδικήση άποζημίωσιν διά τήν προσβολήν τών δι
καιωμάτων τούτων. ’ Αληθές λοιπόν είναι δτι ούτε συζητεΐ ό
υπάλληλος τούς δρους τής υπαλληλικής σχέσεως, ούτε συντελεί
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δια τής βουλήσεώς του είς τον καθορισμόν των δρων τούτων.
Τούτο συμβαίνει διότι ή δημ. ύπαλλ. σχέσις δεν δΰναται ν’ άποτελέση άντικείμενον συμβάσεως, διότι άφορά την λειτουργίαν
των δημοσίων υπηρεσιών, ήτις, ως διεπομένη, υπό του γενικού
συμφέροντος, δεν καθορίζεται δια συμβάσεων, άλλα διά τής βουλήσεως τής Πολιτείας, εκδηλουμένης κυρίως διά νόμων. ΕΙς την
παρατήρησιν ταυτην προσθέτομεν καί τό δτι προϋπόθεσις τής
συμβάσεως είναι ή συμπτωσις βουλήσεων ίσων, αΐτινες έχουν
έναντι του δικαίου την αυτήν νομικήν αξίαν. Ά λ λ ’ ή βοΰλησις
τής Πολιτείας δεν είναι ίση προς τήν του ιδιώτου, διότι ή Π ο
λιτεία, ως ασκούσα τήν πολιτικήν εξουσίαν, είναι πρόσωπον,
του οποίου ή βούλησις έχει ηύΚημένην νομικήν αξίαν. Μεταξύ
ά ν ί σ ω ν λοιπόν βουλήσεο)ν δεν δυναται να ύπάρξη συμβασις.
Έξαιρετικώς υπάρχει συμβασις, δταν ή Πολιτεία παραιτεΐται εν
δλψ ή εν μέρει των προνομίων τής πολιτικής εξουσίας καί συμ
βάλλεται προς ιδιώτας. Προκειμένου δμως περί τής δημ. ύπαλλ.
σχέσεως, ή οποία έχει σκοπόν ακριβώς τήν άσκησιν τής πολιτι
κής εξουσίας, δεν δυνάμεθα να δεχθώμεν δτι ή Πολιτεία ήθέλησε να παραιτηθή, προς σΰναψιν αυτής, τών προνομίων τής
πολιτικής εξουσίας.
"Οθεν, κατά τήν εξουσιαστικήν θεωρίαν, ή δημ. ύπαλλ.
σχέσις δεν είναι ούτε συμβασις ιού ιδιωτικού δικαίου, ούτε σύμβασις τού δημοσίου δικαίου, άλλα σχέσις ύποταγής, σχέσις εξου
σίας, εις τήν οποίαν ή Πολιτεία καί μόνη διατάσσει, άσκούσα τήν
πολιτικήν εξουσίαν. 'Η πράξις λοιπόν τής Πολιτείας, διά τής
όποιας Ιδρύεται ή δημ. ύπαλλ. σχέσις, ήτοι ή πράξις τού διορι
σμού δεν είναι πρότασις ή άποδοχή, δηλαδή τμήμα συμβάσεως,
άλλα μονομερής διοικητική πράξις, ή οποία καί μόνη είναι άρκετή δια να ιδρυθή ή δημοσία ύπαλληλική σχέσις.
Πλήν δμως καί ή θεωρία αύτη δεν δυναται να παραβλέψη τό
γεγονός, δτι διά τήν ιδρυσιν τής δημοσίας ύπαλληλικής σχέσεως
είναι αναγκαία δπως δήποτε καί ή συγκατάθεσις τού διοριζόμε
νου. Ποιαν λοιπόν νομικήν σημασίαν έχει ή δήλωσις αύτη τής
βουλήσεώς τού διοριζομένου, άφού δεν δεχόμεθα δτι είναι πρότασις ή άποδοχή, άγουσα είς τήν κατάρτισιν συμβάσεως; Αύτη
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αποτελεί εξωτερικήν προϋπόθεσιν, εξωτερικόν νομικόν δρον (condi
tio juris) διά την έγκυρον εκδοσιν τής μονομερούς πράξεως τής
Πολιτείας περί διορισμού. Α φ ο ύ ή σύμβασις αποτελεί συγχώνευσιν βουλήσεων, μια έκαστη από τάς βουλήσεις αύτας είναι
εσωτερικόν στοιχεΐον τής συμβάσεως. Έ ν φ διά την μονομερή
πράξιν του διορισμού, ή συγκατάθεσις τού διοριζόμενου δεν είναι
εσωτερικόν στοιχεΐον, αφού δεν συγχωνεύεται συμβατικώς προς
την βούλησιν τής Πολιτείας, αλλά στοιχεΐον εξωτερικόν, ήτοι
εξωτερική αντικειμενική προϋπόθεσις διά το κύρος τού διορισμού.
γ) Ή εκλεκτικη θεωρία.— Τρίτη θεωρία, δφειλομένη εις
τον γάλλον καθηγητήν Η. Berthélemy, δέχεται δτι ή δ. ύπ.
σχέσις φέρει χαρακτήρα ότέ μεν συμβατικόν, ότέ δε εξουσιαστι
κόν, ήτοι μονομερή, άναλόγως τής φΰσεως των καθηκόντων τα
όποια ασκεί ό υπάλληλος. Στηρίζεται δηλαδή ή θεωρία αυτή είς
τήν παρατήρησιν δτι εκ των δημοσίων υπαλλήλων, άλλοι μεν,
ενεργούν πράξεις, διά των οποίων διατάσσεται ή απαγορεύεται τι
είς τούς πολίτας, τάς οποίας όνομάζομεν π ρ ά ξ ε ι ς ε ξ ο υ 
σ ί α ς , ως π.χ. ό δικαστής; ό αστυνόμος, ό λιμενάρχης· άλλοι
δε υπάλληλοι εκτελοΰν πράξεις, διά των οποίων δεν διατάσσεται
ή απαγορεύεται τι εις τούς πολίτας, ήτοι πράξεις, τάς οποίας
δύναται να ενεργήση και εις ιδιώτης, μή ασκών πολιτικήν εξου
σίαν. Π.χ. ό καθηγητής δημοσίου σχολείου ενεργεί καθ’ δν τρό
πον και ό καθηγητής Ιδιωτικού σχολείου, ό δασάρχης, δταν δια
χειρίζεται τα δημόσια δάση, ενεργεί δπως εις ιδιώτης κατά τήν
διαχείρισιν των δασών του, ό νομομηχανικός δταν αναθέτει διά
συμβάσεως είς εργολάβον τήν επισκευήν δημοσίου κτιρίου, ενερ
γεί καθώς και ό ιδιώτης, ό άναθέτων εις εργολάβον τήν άνέγερσιν οικοδομής. Τάς πράξες αύτας όνομάζομεν π ρ ά ξ ε ι ς δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς. Έ π ι τή βάσει τής διακρίσεως ταύτης τών πρά
ξεων, ή εκλεκτική θεωρία διακρίνει και τούς υπαλλήλους εις
υ π α λ λ ή λ ο υ ς ε ξ ο υ σ ί α ς κα'ι υ π α λ λ ή λ ο υ ς δ ι α
χ ε ι ρ ί σ ε ω ς. Και ο! μέν υπάλληλοι εξουσίας εύρίσκονται εις
σχέσιν μονομερή ή εξουσιαστικήν, διότι ή άσκησις τής δημοσίας
εξουσίας δεν είναι δυνατόν να άποτελέση άντικείμενον συμβά
σεως, τουναντίον δέ οί υπάλληλοι διαχειρίσεως είς σχέσιν συμβα-

11
τικήν, διότι, ελλειπούσης εκ των καθηκόντων αυτών τής άσκήσεως
εξουσίας, τίποτε δεν εμποδίζει να χαρακτηρίσωμεν ως συμβατι
κήν μίαν σχέσιν όμοίαν με την συναπτομένην υπό του ιδιώτου
του άσκοΰντος ανάλογα έργα.
*Η εκλεκτικη θεωρία είναι απορριητέα διά τούς εξής λόγους :
α) Ή διάκρισις των διοικητικών πράξεων εις πράξεις εξου
σίας και πράξεις διαχειρίσεως, εχρησίμευεν άλλοτε διά τον χαρα
κτηρισμόν μιας διαφοράς ως διοικητικής ή μή. Έδέχετο δηλαδή
άλλοτε ή νομολογία του γαλλικού Συμβουλίου Επικράτειας ότι
διάφορά! διοικητικά! (ή, άλλως, διάφορά! τού αμφισβητούμε
νου διοικητικού) είναι μόνον αί προκύπτουσαι εκ πράξεων εξου
σίας, κα! συνεπώς μόνον έκείναι υπάγονται είς τήν αρμοδιό
τητα των διοικητικών δικαστηρίων, ουσιαστικών ή ακυρωτικών.
AÎ λοιπαί, αι προκύπτουσαι εκ πράξεων διαχειρίσεως δεν έθεωρούντο ως διοικητικά! διαφοραι, άλλ3 ως ιδιωτικής φύσεως διαφοραί, τών οποίων ή έπίλυσις ύπήγετο είς τήν αρμοδιότητα τών
αστικών δικαστηρίων. Ούτω διαφορά προκύπτουσα εκ μιας ερ
γολαβίας δημοσίων έργων δεν εθεωρεϊτο ως διοικητική διαφορά,
διότι δεν προήρχετο, έλεγον, εκ πράξεως εξουσίας. *Η διάκρισις
δμως αύτη έχει πλέον εγκαταλειφθή, δέχεται δέ προ πολλού ή
νομολογία δτι διοικητική διαφορά είναι πάσα διαφορά προκύ
πτουσα εκ διοικητικής πράξεως, σχετιζομένης με τήν λειτουργίαν
μιάς δημοσίας υπηρεσίας, άδιάφορον αν ή πράξις αύτη είναι
πράξις εξουσίας ή πράξις διαχειρίσεως. Ούτω κα! ή έκ τής εργολα
βίας δημοσίων έργων προκύπτουσα διαφορά θεωρείται σήμερον
ώς διοικητική διαφορά, ‘διότι σχετίζεται προς τήν λειτουργίαν
τής δημοσίας υπηρεσίας δημοσίων έργων, έστω κα! αν είναι πρά
ξις διαχειρίσεως. Παραμένουν δε ιδιωτικά! διαφοραι μόνον αι
διάφορά! αι προκύπτουσαι από πράξεις διαχειρίσεως τής ιδια)τικής περιουσίας τής Πολιτείας, π.χ. από μίαν εκμίσθωσιν δη
μοσίου κτήματος. Ή νομολογία αύτη ακολουθείται παγίως και
από τό εν Έ λλάδι Συμβούλιον τής Επικράτειας. "Οθεν ή διάκρισις μεταξύ πράξεων εξουσίας κα! πράξεων διαχειρίσεως έχει
χάσει πλέον τήν σημασίαν της, διά τούτο δεν δύναται να στή
ριξή αντίστοιχον διάκρισιν τών υπαλλήλων.
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0) Φαινομενικώς ώρισμένοι υπάλληλοι ενεργούν πράξεις
δμοίας μέ ανάλογους πράξεις Ιδιωτών, πλήν όμως, εις τό βάθος,
αί πράξεις αύταί είναι διάφοροι, διότι σχετίζονται κατά ενα βα
θμόν προς την ασκησιν εξουσίας. Ό καθηγητής δημοσίου σχο
λείου, δταν βαθμολογεί, δημιουργεί νομικός συνέπειας διαφό
ρους από εκείνας, αί όποΐαι προκύπτουν από άνάλογον πραξιν
τοΰ ιδιωτικού καθηγητοΰ. Ό δημόσιος δασάρχης δΰναται εις
πάσαν στιγμήν να χρησιμοποίηση την δημοσίαν δΰναμιν, ό τα
χυδρομικός υπάλληλος να επιβάλη πρόστιμα διά την παράβασιν
των κανονισμών τοΰ ταχυδρομείου κλπ. Κατ’ ουσίαν λοιπόν δεν
υπάρχουν αμιγείς πράξεις διαχειρίσεως.
γ) Και αν δεχθώ μεν ως δυνατήν τήν διάκρισιν τών πράξεων
κα'ι πάλιν δεν είναι δυνατή ή αντίστοιχος διάκρισις τών υπαλλήλων,
διότι είναι δυνατόν, εις καί ό αυτός υπάλληλος να ενεργή ότέ μεν
πράξεις εξουσίας, ότέ δε πράξεις διαχειρίσεως. Π. χ. ό νομομηχανικός, διατάσσων κατεδάφισιν ετοιμορρόπου οικοδομής, ενεργεί
πραξιν εξουσίας, δταν δμως εγκρίνει σΰμβασιν εργολαβίας κατα
σκευής όδοΰ, ενεργεί πραξιν διαχειρίσεως. Ό νομομηχανικός
λοιπόν είναι υπάλληλος εξουσίας ή υπάλληλος διαχειρίσεως ;
’ Επίσης ό δασάρχης, δταν ενεργεί διαχείρισιν δημοσίων δασών,
εκδίδει πράξεις διαχειρίσεως. "Οταν δμοος εκδίδει διάταξιν άπαγορεΰσεως τής θήρας, ενεργεί πραξιν εξουσίας. Είναι λοιπόν
υπάλληλος εξουσίας ή διαχειρίσεως ;
f
Ποία είνα ι ή όρ&οτέρα ΰ'εω ρία.— Έ κ τών τριών ώς άνω
θεωριών, ή ορθότερα είναι ή εξουσιαστική θεωρία, συμφώνως
προς τήν όποιαν ή δημοσία υπαλληλική σχέσις είναι σχέσις εξου
σίας, ιδρυόμενη διά πράξεως τής Πολιτείας, ήτοι τοΰ διορισμού,
δστις είναι μεν πραξις μονομερής, πλήν δμως διατελεΐ υπό τήν
προϋπόθεσιν τής συγκαταθέσεως τοΰ διοριζόμενου, άποτελοΰσης
στοιχεΐον οΰχί εσωτερικόν, άλλα εξωτερικόν, καθώς εξεθέσαμεν
ανωτέρω. Τήν εξουσιαστικήν θεωρίαν ακολουθεί καί ή νομολο
γία τοΰ γαλλικοΰ καί τοΰ ήμετέρου Συμβουλίου τής Επικράτειας.
Αί συνέπειαι τής παραδοχής τής εξουσιαστικής καί μονομεροΰς φΰσεως τής δημ. ύπαλλ. σχέσεως είναι αί ακόλουθοι :
1) Οΐ δροι τής δημ. ύπαλλ. σχέσεως ορίζονται καί μετά-
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βάλλονται μονομερώς υπό τής Πολιτείας, χωρ'ις να δΰναται νά
Ισχυρισθή ό διορισθε'ις δτι έκ τής μεταβολής ταΰτης των δρων
(π. χ. αποδοχών, έδρας του υπαλλήλου), προσβάλλονται κεκτημένα
δικαιώματα αυτού.
2)
Πάσα διαφορά προκυπτουσα έκ τής δημ. ύπαλλ. σχέσεως είναι κατά τ’ ανωτέρω διοικητική διαφορά (αφού 6 διορι
σμός, διά του οποίου ιδρύεται ή ύπαλλ. σχέσις, είναι πραξις
άφορώσα την λειτουργίαν τής δημοσίας υπηρεσίας), δεν είναι
δμως συμβατική διαφορά, άλλα διαφορά προκΰπτουσα έκ μονο
μερούς διοικητικής πράξεως. Τα διοικητικά δικαστήρια διαι
ρούνται εις δικαστήρια ουσίας (τοιαύτα δέ είναι παρ’ ήμΐν κατά
κανόνα τα τακτικά δικαστήρια, δυνάμει τού διατηρηθέντος έν
ισχΰϊ άρθρ. 105 τού Συντάγματος τού 1927) και εις δικαστήρια
ακυρωτικά (τοιούτον δέ είναι κυρίως τό Συμβ. ’ Επικράτειας). AÎ έκ
συμβάσεως προκΰπτουσαι διοικητικά! διάφορά! υπάγονται εις τα
διοικητικά δικαστήρια ουσίας, έξαιρούνται δέ τής άρμοδιότητος
τού Συμβουλίου ’ Επικράτειας, τό όποιον είναι αρμόδιον διά τήν
άκύρωσιν μόνον των μονομερών πράξεων τών διοικητικών αρ
χών. ’ Εάν λοιπόν at έκ τής υπαλληλικής σχέσεως διάφορά! ήσαν
συμβατικαί, θά έξηρούντο τής άρμοδιότητος τού Συμβουλίου
’ Επικράτειας. ’ Ακριβώς δμως έπειδή τό Συμβ. ’ Επικράτειας δέ
χεται τήν δημ. ύπαλλ. σχέσιν ούχ! ως συμβατικήν, άλλ’ ως
μονομερή, θεωρεί εαυτό αρμόδιον νά έπιλαμβάνηται αιτήσεων
άκυρώσεως, άσκουμένων ύπό δημοσίων ύπαλλήλων, διεκδικοΰντων δικαιώματα αυτών άπορρέοντα έκ τής ύπαλληλικής σχέσεως.
’ Εάν π. χ. εις ύπάλληλος ζητεί προσαύξησιν μισθού, ή δέ Διοίκησις άρνεΐται, Ισχυριζομένη δτι δέν είναι νόμιμος, δΰναται ό
ύπάλληλος ν’ άσκήση αΐτησιν άκυρώσεως ενώπιον τής ολομέλειας
τού Συμβ. ’ Επικράτειας, ζητών νά ύποχρεωθή ή Διοίκησις νά
χορηγήση τήν προσαύξησιν. ’ Εάν δμως ή δημ. ύπαλλ. σχέσις
έθεωρεΐτο ως σΰμβασις, ό ύπάλληλος θά επρεπε νά καταφυγή
είς τά διοικητικά δικαστήρια τής ουσίας, ήτοι εις τά τακτικά δι
καστήρια παρ’ ήμΐν, άτινα είναι αρμόδια έπ! συμβατικών διοι
κητικών διαφορών.
*Η μόνη διαφορά έκ δ. ύπ. σχέσεως, ή όποια ύπάγεται εις
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την αρμοδιότητα των τακτικών δικαστηρίων, είναι ή άφορώσα
δεδουλευμένος άποδοχάς. (Βλ. κατωτ. είς Κεφ. περί μισθού).
Υπάλληλοι ènï σνμβάσει.— Κατ3 έξαίρεσιν, δημόσιοί τινες
υπάλληλοι συνάπτουν την σχέσιν αυτών διά συμβάσεως, ήτις
και καθορίζει ώρισμένους εκ τών δρων τής υπαλληλικής σχέσεώς, δηλαδή τάς άποδοχάς και την διάρκειαν τής υπηρεσίας.
Ή σύναψις τοιαύτης συμβάσεως επιτρέπεται μόνον εάν ό νόμος
προβλέπη αυτήν. Έ ν τή περιπτώσει ταύτη, δεν ύφίσταται σχέ”
σις εξ ολοκλήρου συμβατική, άλλ3 ή σχέσις παραμένει μονομερής
δσον αφορά τά καθήκοντα, τάς υποχρεώσεις, τήν αρμοδιότητα,
τήν πειθαρχίαν κλπ. του υπαλλήλου, καθίσταται δέ μόνον εν
μέρει συμβατική, δσον αφορά τάς άποδοχάς καί τήν διάρκειαν.
*Ως προς τα τελευταία ταΰτα σημεία (άποδοχαί, διάρκεια), ή υπαλ
ληλική αυτή σχέσις υπάγεται είς τήν αρμοδιότητα τών τακτικών
δικαστηρίων, ως προς τα λοιπά δέ είς τήν αρμοδιότητα του Συμβ.
Επικράτειας.
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ
Τρόποι ίδρύοεως της δημοσίας υπαλληλικής σχέαεως.
Ή δημοσία υπαλληλική σχέσις είναι δυνατόν να ιδρυθή κατά
ένα άπό τούς εξής τρεις τρόπους:
α) Μεταβίβασις ΰ'έσεως κατά κυριότητα.— Κατά τό σύ
στημα τούτο, έν πρόσωπον ήγόραζε μίαν θέσιν άπό τον ηγεμό
να, καταβάλλον χρηματικόν τι ποσόν και καθίστατο ιδιοκτήτης
τής θέσεως, ήτις δεν ή δυνατό νά άφαιρεθή άπό αυτό άνευ άποζημιώσεως. Τήν θέσιν ήδΰνατο νά μεταβιβάση είς άλλο πρόσω
πον επί άμοιβή, εν περιπτώσει δέ θανάτου αυτού, ήδυναντο νά
ενεργήσουν τήν μεταβίβασιν τής θέσεως οί καθολικοί αυτού διά
δοχοι. Ούτως, είς τό παρελθόν, Ιδίφ επί φεουδαλικής έποχής,
υπήρξαν δικαστικοί υπάλληλοι, οί όποιοι ήσαν ίδιοκτήται τής
θέσεώς των καί ήμείβοντο όχι άπό τήν Πολιτείαν, άλλά άπό
τούς διαδίκους. Σήμερον, τό σύστημα τούτο έχει εγκαταλειφθή.

Λείψανα μόνον αυτού διατηρούνται διά τινας κατωτέρας διχα
στικάς 'θέσεις εν Γαλλίρ, όπου ό κατέχων αύτάς δικαιούται να
υπόδειξη τον διάδοχόν του.
β) ’ Ε κ λογή .— *Ως Ικλογήν εννοούμεν τήν ύπόδειξιν του
υπαλλήλου από ώρισμένον εκλογικόν σύλλογον, άποτελοΰμενον
άπό πολίτας και ούχί από όργανα τής Πολιτείας. Π.χ. ή ύπόδειξις καθηγητού από τον σύλλογον των καθηγητών μιας πανε
πιστημιακής σχολής δεν είναι εκλογή, άλλα διορισμός από εν
συλλογικόν διοικητικόν δργανον. Τό σύστημα τής εκλογής Ισχύει
εν μέρει εν Α γγλία διά διχαστικάς τινας θέσεις, είχε δε είσαχθή
καί εν Γαλλίρ κατά τήν επαναστατικήν περίοδον, άλλα ταχέως
εγκατελείφθη. Πράγματι, τό αιρετόν σύστημα εξασφαλίζει μεν
τήν άνεξαρτησίαν του δημοσίου υπαλλήλου άπέναντι τής Πολι
τείας, άλλα δημιουργεί εξάρτησιν άπό τούς εκλογείς, ή οποία
εμποδίζει τον αιρετόν υπάλληλον νά είναι άμερόληπτος.
Τό αίρετόν σύστημα διατηρείται σήμερον συνήθως εις τάς αΰτοδιοικουμένας υπηρεσίας, των οποίων τα όργανα συχνάκις εκλέγονται
άπό τα πρόσωπα, τά εχοντα σχέσιν μέ τήν αύτοδιοικουμένην υπηρεσίαν.
Οΰτω π.χ. ή εκλογή των δημοτικών αρχόντων υπό των δημοτών, τών μελών
τής Διοικήσεως διαφόρων Επιμελητηρίων υπό τοΰ συνόλου τών μελών
τών Επιμελητηρίων κλπ. Εϊπομεν όμως ανωτέρω (σελ. 6) ότι τά όργανα
ταΰτα δέν είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

γ) Διορισμός.— 'Ο κύριος τρόπος ιδρύσεως τής δ. ύπ. σχέσεως, είναι ό διορισμός παρ’ οργάνου τής Πολιτείας. Διορισμός
λοιπόν είναι ή πραξις τής Πολιτείας, διά τής οποίας ιδρύεται
ή δ. ύπ. σχέσις, ήτοι άπονέμεται εις τινα ή ιδιότης τού δημο
σίου υπαλλήλου.
Φύσις τον διορισμού.— 1) Ό διορισμός είναι πραξις κατ* ου
σίαν διοικητική, εφ’ δσον δε προέρχεται κατά κανόνα άπό δργανον τής εκτελεστικής εξουσίας, είναι πραξις καί κατά τύπους
διοικητική, ύποκειμένη εις προσβολήν ενώπιον τού Συμβ. Ε π ι 
κράτειας.
2) Ό διορισμός είναι διοικητική πραξις μ ο ν ο μ ε ρ ή ς .
’ Αφού εδέχθημεν δτι ή δ. ύπ. σχέσις δέν είναι σύμβασις, άλλα
σχέσις εξουσίας, ϋίπεται δτι ό διορισμός δέν είναι πρότασις τής
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Πολιτείας, άναμένουσα τήν αποδοχήν του διοριζόμενου διά να
καταρτισθή σΰμβασις, ούτε αποδοχήν δηλωθείσης ήδη προτάσεως του διοριζόμενου, αλλά είναι μονομερής δήλωσις βουλήσεως τής Πολιτείας, δια τής οποίας και μόνης ιδρύεται ή δ. ύπ.
σχέσις, εκτός εάν δ διορισμός άποκρουσθή, οπότε ανακαλείται
(κατωτ. σελ. 18 καί 30).
3)
Ό διορισμός είναι πράξις δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ς ε ξ ο υ σ ί α ς .
Δεν ύφίσταται δηλ. ύποχρέωσις διά τήν Πολιτείαν, να συμπληρώση διά διορισμού μίαν κενήν θέσιν, άλλ’ είναι ελεύθερα
ν5 άποφασίση εάν θά προβή είς τήν συμπλήρωσιν. Έ ά ν άποφασίση να μή τήν συμπληρώση, οι’ δενός δικαίωμα προσβάλλει,
έστω καί αν έχη δημοσιεύσει σχετικήν προκήρυξιν, καί οι ενδια
φερόμενοι έχουν υποβάλει τα δικαιολογητικά των, έστω ακόμη
καί αν ελαβον μέρος εις ενεργηθέντα διαγωνισμόν καί επέτυχον. Ό επιτυχών είς διαγωνισμόν δεν έχει άξίιοσιν ΐνα πληρωθή
ή θέσις, διά τήν οποίαν διηγωνίσθη, άλλα μόνον άξίωσιν να
προτιμηθή, εάν ποτέ άποφασίση ή Διοίκησις να προβή εις τήν
πλήρωσιν τής θέσεως. Τούτο σημαίνει δτι ή Πολιτεία, ενφ εχει
διακριτικήν εξουσίαν ν’ άποφασίση, εάν κατ’ άρχήν θά πλήρωσή
τήν θέσιν, δεν έχει πάντοτε διακριτικήν εξουσίαν ν’ άποφασίση
ποιον εκ των υποψηφίων θά διορίση.
*Αρμοδιότης προς διορισμόν.— Κατά τό άρθρ. 34 του Συν
τάγματος, «ό Βασιλεύς διορίζει καί παύει κατά νόμον τούς δημο
σίους υπαλλήλους, πλήν των υπό του νόμου οριζόμενων εξαιρέ
σεων». Συνεπώς ή αρμοδιότης προς εκδοσιν τής πράξεως τού διο
ρισμού άνήκει κατ’ άρχήν εις τον βασιλέα, δστις άσκεΐ τήν αρμο
διότητα ταύτην διά β. διαταγμάτων, προσυπογραφομένων υπό τού
αρμοδίου υπουργού. Ή αρμοδιότης δμως αυτή δεν είναι αποκλει
στική, διότι τό Σύνταγμα επιτρέπει ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς . *Όθεν δύνανται
να καταστώσιν αρμόδια προς διορισμόν καί άλλα όργανα, (‘ Υπουρ
γοί, Γενικοί Διοικηταί, Νομάρχαι, Γενικοί Γραμματείς ή Διευθυνταί 'Υπουργείων κλπ.). Δεν δύναται δμως ό Βασιλεύς νά μεταβιβάση κατ’ οίκείαν κρίσιν τήν αρμοδιότητα του προς διορισμόν
είς άλλο δργανον, διότι ή αρμοδιότης δεν είναι δικαίωμα τού
οργάνου, δυνάμενον νά μεταβιβασθή, αλλά πρέπει ό ν ό μ ο ς
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να όρίση δτι άλλο δργανον έχει αρμοδιότητα προς διορισμόν.
'Όταν δέ λέγομεν νόμον, εννοούμεν ουσιαστικόν νόμον' συνεπώς
δΰναται και κανονιστικόν διάταγμα, έκδιδόμενον κατά νομοθε
τικήν έξουσιοδότησιν, να όρίση την αρμοδιότητα ταύτην. AÎ
εξαιρέσεις δμως ύπόκειται εις δύο περιορισμούς : α) Πρέπει να
μή φθάνουν μέχρις ανατροπής τού κανόνος. Πότε αί εξαιρέσεις
θ α ήσαν τόσον πολλαί, ώστε ν’ ανατρέψουν τον κανόνα, αποτε
λεί ζήτημα, τό όποιον θα ήδύνατο να εκτίμηση ό δικαστής. Ό
Βασιλεύς πάντως πρέπει να παραμένη κατά κανόνα αρμόδιος,
και9 εξαίρεσιν δέ μόνον άλλα όργανα, β) Δεν δύνανται at εξαι
ρέσεις ν’ άφορώσιν είς τον διορισμόν δικαστών, διότι διά τον
διορισμόν αυτών είναι πάντοτε αρμόδιος ό Βασιλεύς, συμφώνως
προς τό άρθρον 87 τού Συντάγματος, δπερ ορίζει δτι «ή δικαιο
σύνη άπονέμεται υπό δικαστών, διοριζομένων ύποό τού Βασιλέως».
α) Ό διορισμός δέον να είναι έ γ γ ρ α φ ο ς . Πάσα διοικη
τική πράξις πρέπει κατά κανόνα να είναι έγγραφος. Ή νομολο
γία δμως τού Συμβ. Επικράτειας αναγνωρίζει ενίοτε καί προ
φορικός πράξεις, ως π. χ. προφορικήν άπόλυσιν υπαλλήλου,
τούτο δέ δια να μή άφίση άπροστάτευτον τον προσφεύγοντα
υπάλληλον. Ά φ 9 ετέρου, ό νόμος 3713 περί Συμβουλίου Ε π ι
κράτειας αναγνωρίζει και σιωπηρός διοικητικός πράξεις, δηλαδή
τός σιωπηρός αρνήσεις, αι όποΐαι συνάγονται εκ τριμήνου σιω
πής τής Διοικήσεως επι ύποβληθείσης αΐτήσεοίς τού διοικουμένου.
Ό διορισμός δμως δέν δύναται νό είναι ούτε προφορικός ούτε
σιωπηρός, άλλ9 έγγραφος, τούτο δέ διό τούς εξής λόγους: 1)
9Α φού τό Σύνταγμα ορίζει δτι ούδεμία πράξις τού Βασιλέως
Ισχύει ούδ9 έκτελεΐται, αν δέν είναι προσυπογεγραμμένη από τον
αρμόδιον υπουργόν, έπεται δτι καί τό Διάταγμα τού διορισμού
πρέπει νό προσυπογραφή υπό τού αρμοδίου υπουργού, προσυπογραφή δέ προφορικής πράξεως δέν είναι δυνατή. 2) Έ κ τής
αξιώσεως τού νόμου, δπως ot διορισμοί δημοσιεύωνται είς τήν
Έ φ η μ . τής Κυβερνήσεως, προκύπτει δτι ούτοι δέον νό είναι έγ
γραφοι. 3) Ό έγγραφος τύπος επιβάλλεται προς αποφυγήν ασαφείας και συγχίσεως.

2
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β) *0 διορισμός δέον να δ η μ ο σ ι ε ύ ε τ α ι εις την ’ Εφημε
ρίδα τής Κυβερνήσεως. Ή δημοσίευσις είναι σ υ σ τ α τ ι κ ό ν στοιχεΐον τής πράξεως τοΰ διορισμού, ούχ'ι δε απλώς δηλωτικόν.
Συνεπώς, ό μη δημοσιευτείς διορισμός δεν ύφίσταται.
γ) Δέον να κ ο ι ν ο π ο ι ή τ α ι προς τον ενδιαφερόμενον,
ώς πάσα ατομική διοικητική πραξις. Ή δημοσίευσις πρέπει να
προηγήται και ή κοινοποίησις να έπεται. Έ ά ν κοινοποίησή
διορισμός μή δημοσιευτείς, ό διορισθείς δεν απέκτησε τήν ιδιό
τητα τοΰ υπαλλήλου, διότι, ελλείψει δημοσιεΰσεως, δεν ύφίσταται νομίμως διορισμός. Πάντως ό νόμος ορίζει δτι προ τής δημοσιεΰσεως τοΰ διορισμοΰ, δεν καταβάλλεται μισθός. Τό περ'ι
κοινοποιήσεως έγγραφον δέον να μνημονεΰη δτι ό κοινοποιού
μενος διορισμός έχει δημοσιευθή. ’ Εάν ή τοιαΰτη μνεία παραλειφθή, ό διοριζόμενος χάνει ενός μηνός μισθόν.
Ή κοινοποίησις δεν προσθέτει τίποτε εις τον ήδη συντετελεσμένον δια τής δημοσιεΰσεως διορισμόν, δεν είναι δηλαδή
συστατικόν στοιχεΐον τοΰ διορισμοΰ, δπως είναι ή δημοσίευσις,
άλλ’ είναι απλή ειδοποίησις προς τον διοριζόμενον, δπως άναλάβη υπηρεσίαν. *0 διορισμός δμως έχει συντελεσθή διά τής
δημοσιεΰσεως, από τής οποίας ή Διοίκησις δεσμεΰεται, μή δυναμένη νά άνακαλέση τον δημοσιευθέντα διορισμόν, έστω και
άν ’ δέν έχη ακόμη κοινοποιηθή. Άνάκλησις τοΰ δημοσιευθέντος
διορισμοΰ επιτρέπεται μόνον εις τάς εξής περιπτώσεις : α) εάν
ό διορισθείς άποκροΰση ρηιώς τον διορισμόν, β) εάν παρήλθεν
άπρακτος ή τυχόν ταχθεισα προθεσμία προς άνάληψιν υπηρε
σίας, γ) εάν παραλίπη επί μακρόν χρόνον να άναλάβη υπηρε
σίαν, οπότε τεκμαίρεται σιωπηρά άπόκρουσις τοΰ διορισμοΰ,
καί δ) εάν ό διορισμός εΐχεν εκδοθή κατά παράβασιν τοΰ νόμου,
(περί οΰ κατωτ. Κεφ. Δ ' σελ. 30).
*Ανάληψις υπ ηρεσίας καί όρκ ω μ οσία .— Μετά τήν κοινοποίησιν τοΰ διορισμοΰ, λαμβάνουν χώραν συνήθως δΰο ένέργειαι έκ μέρους τοΰ διορισθέντος : α) ή άνάληψις υπηρεσίας καί
β) ή όρκωμοσία.
Διά τής άναλήψεως τής υπηρεσίας δηλοΰται ή συναίνεσις
τοΰ διοριζομένου διά τήν ΐδρυσιν τής δ. ύπ. σχέσεως. Διά τής

ν
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ουναινέσεως ταΰτης πληρούται ή νόμιμος προϋπόθεσις διά τό
κύρος του διορισμού, δστις άλλως θά ήτο άνακλητέος, (άνωτ.
οελ. 12).
Ή ορκωμοσία είναι τό πρώτον εκ των καθηκόντων του
προσώπου, τό όποιον εχει ήδη αποκτήσει την Ιδιότητα του δη
μοσίου υπαλλήλου. Διά τής ορκωμοσίας ουδέν προστίθεται είς
την ήδη δημιουργημένην σχέσιν, απλώς δε δημιουργεΐται διά
τον υπάλληλον μία δέσμευσις ηθικής φΰσεως. Έξαιρετικώς δι3
ώρισμένους υπαλλήλους, Ιδίμ δικαστικούς, ό νόμος ορίζει δτι «ό
•διορισμός τελειουται διά τής ορκωμοσίας».

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Ν Δ '.

ΝΟΜΙΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Αΐ προϋποί)έσεις του νομίμου διορισμού είναι αί εξής :
Α '.
Β '.
Ι ν.
Α'.

Νενομούετημένη ϋ·έσις.
eΙκανότης προς διορισμόν.
Ύπαρξις των νομίμων προσόντων.
’Έλλειψις κωλύματος.

3Επί τούτων παρατηροΰμεν είδικώτερον τα εξής:

Α '. Νενομοθετημένη θέσις.
Τό άρθρον 34 του Συντάγματος ορίζει δτι ό Βασιλεύς διο
ρίζει καί παύει τούς δημοσίους υπαλλήλους, άλλα δεν δΰναται να διορίση τινά είς μη νενομοθετημένην θέσιν. Τούτο ση
μαίνει δτι, πριν ή προβή είς την εκδοσιν τής περί διορισμού
πράξεως, οφείλει να εξετάση, 1) εάν ό νόμος προβλέπη την θέ
σιν, καί 2) εάν ή θέσις είναι ή οχι κενή.
1) Λέγοντες δτι πρέπει να προβλέπη την θέσιν ό νόμος, εννοούμεν δτι ή θέσις πρέπει να έχη ΐδρυθή διά νόμου ή κατ3
εξουσιοδότησιν αυτού, διά κανονιστικού διατάγματος. Τούτο δε
διότι ή λέξις «νόμος» εν τή διατάξει τού άρθρου 34 τού Συν-
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τάγματος χρησιμοποιείται υπό την ουσιαστικήν έννοιαν, ήτοι
υπό την έννοιαν του «κανόνος δικαίου». Πάντως δμως δεν δΰναται να προβλέπηται από άπλοΰν Διάταγμα, διότι τότε θά ήδυνατο ή εκτελεστική εξουσία να ιδρΰη θέσεις κατά βοΰλησιν καί
να διορίζη εις αύτάς, ενώ τό Σύνταγμα ακριβώς ήθέλησε, προς
αποφυγήν τών χαριστικών διορισμών, ν3 άναθέση τήν κρίσιν
περί του αν εκάστοτε ύπάρχη ή όχι ανάγκη ϊδρΰσεως θέσεων,
ουχί είς τήν εκτελεστικήν εξουσίαν, άλλ3 είς τήν νομοθετικήν, ή
οποία εξετάζει προσεκτικώτερον τάς άνάγκας τών δημοσίων υπη
ρεσιών καί τήν αντοχήν τών δημοσίων οικονομικών.
Ζήτημα δΰναται να γεννηθή, εάν δ νόμος τοΰ π ρ ο ϋ π ο λ ο γ ι σ μ ο ΰ δΰναται εμμέσως να ίδρυση θέσεις, διά τής άναγραφήί
πιστώσεως διά τήν μισθοδοσίαν αυτών. Τό ζήτημα, μέχρι τοΰ
1911, ελΰετο εν τή πράξει καταφατικώς. Ή Βουλή δη λ. άνέγραφεν
εις τον κατ3 έτος ψηφιζόμενον νόμον τοΰ προϋπολογισμοΰ πι
στώσεις δια τήν μισθοδοσίαν ώρισμένων θέσεων, αί δποΐαι όμως
προηγουμένως δεν ειχον ίδρυθή διά νόμου. Ούτως εδημιουργοΰντο εμμέσως νέαι θέσεις κατά τήν ψήφισιν τοΰ προϋπολογι
σμού. Τοΰτο δμως δεν ήτο ορθόν, πρώτον διότι δ προϋπολογι
σμός ψηφίζεται υπό τής Βουλής κατά διαδικασίαν πολύ συντομωτέραν από τήν τών άλλων νόμων καί δεύτερον διότι δ προϋπο
λογισμός είναι ογκώδης τόμος περιέχων τάς πιστώσεις καί δεν εί
ναι εΰκολον να εξονυχισθή πάσα πίστωσις, εάν άνταποκρίνεται
προς τάς υπό τοΰ νόμου προβλεπομένας θέσεις. *Η άντίληψις αυτή
καθιερώθη διά τοΰ άρθρου 61 τοΰ άναθεωρηθέντος εν έτει 1911
Συντάγματος, δπερ ώρισεν δτι «μισθός, σύνταξις, χορηγία δεν
έγγράφεται εις τον προϋπολογισμόν, οΰτε χορηγείται άνευ δργανικοΰ ή άλλου ειδικού νόμου». "Ωστε σήμερον, πρέπει πρώτον
να ίδρυθή ή θέσις διά νόμου ή κανονιστικού διατάγματος κατ3
εξουσιοδότησιν τοΰ νόμου, ειτα δε να αναγραφή ή πίστωσις είς
τον προϋπολογισμόν.
2) Κενή είναι μία οργανική θέσις, δταν οΰδείς έχει διορισθή είς αυτήν, ή δταν δ διορισθείς άπελΰθη όριστικώς. Έ ά ν
έχη άπολυθή προσωρινώς ή εάν έχη τεθή είς διαθεσιμότητα, ή
θέσις δεν θεωρείται κενή. Έξαιρετικώς, ωρισμένοι νόμοι προ
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βλέπουν διορισμούς εις θέσιν μην κενήν, π.χ. διορισμόν προσωρι
νών αναπληρωτών δημοδιδασκάλων, οι όποιοι εκπληρούν στρα
τιωτικήν -θητείαν.
Έ ά ν δεν ύπάρχη νενομοθετημένη θέσις κατά τα ανωτέρω,
παρά ταύτα δμως ή Διοίκησις κρίνει δτι ύφίσταται ανάγκη νέου
προσωπικού, είναι δυνατόν να προσλάβη ή Διοίκησις, εις πλήρωσιν έπειγουσών αναγκών, εάν οι νόμοι δεν τό απαγορεύουν,
ημερομισθίους έργάτας ή υπαλλήλους, προς διεκπεραίωσιν πα
ροδικής εργασίας. Μετά ιών προσώπων δμως τούτων, ή Πολι
τεία δεν συνάπτει οργανικήν, άλλα απλώς ενοχικήν σχέσιν μι
σθώσεως υπηρεσιών ή μισθώσεως έργου, σχέσιν ή οποία διέπεται υπό τού ιδιωτικού δικαίου. Έ κ τής συμβάσεως ταύτης δεν
ιδρύεται δ. ύπ. σχέσις, αί δε εκ τής συμβάσεως ταύτης προκύπτουσαι διαφορα'ι δεν υπάγονται εις τήν αρμοδιότητα τού Συμβ.
’ Επικράτειας.

Β\ ‘Ικανότης προς διορισμόν.
'Ικανόν προς διορισμόν, είναι κατά κανόνα πάν φυσικόν
πρόσωπον, Ικανόν να δηλώση τήν βούλησιν αυτού. Κατ’ εξαίρε-’
σιν, είναι ανίκανοι προς διορισμόν οι εξής :
1)
Ot Αλλοδαποί,— Ή άνικανότης τών αλλοδαπών προς άνάληψιν δημοσίας υπηρεσίας καθιεροΰται έν τφ άρθρφ 3 τού Συν
τάγματος, τό όποιον ορίζει δτι «μόνον πολίται Έλληνες είναι δε
κτοί εις τάς δημοσίας υπηρεσίας, πλήν τών δι’ ειδικών νόμων
είσαγομένων ειδικών εξαιρέσεων».
Οί λόγοι τής καθιερώσεως τής άνικανότητος τών αλ
λοδαπών είναι τρεις, ήτοι α) Ή Πολιτεία έχει μείζονα πεπο ίθησιν δτι τα πρόσωπα, τα όποια συνδέονται μετ’ αυτής
διά τού νομικού δεσμού τής Ιθαγένειας, θά εξυπηρετήσωσι
μετά πίστεως τα συμφέροντα τής Πολιτείας, τα όποια σχετίζον
ται με τήν ύπ’ αυτών άσκουμένην δημοσίαν υπηρεσίαν, β) Είναι
λογικόν ot έλληνες πολίται να έχωσι τό δικαίωμα να διευθύνωσιν αυτοί τάς δημοσίας υπηρεσίας, δηλαδή εν τφ συνόλφ τήν
λειτουργίαν τής Πολιτείας, δεδομένου δτι πας δημόσιος ύπάλ-

22
ληλος συμβάλλει εν οίκείφ μέτριο, εις την ρύθμισιν τής ζωής εν
γένει τής Διοικήσεως και γ) δ διορισμός εις δημοσίας θέσεις,
έχει εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις και οικονομικήν σημασίαν,
διότι ή άσκησις δημοσίας υπηρεσίας αποτελεί ταύτοχρόνως καί
βιοποριστικόν επάγγελμα, τροφοδοτούμενον εκ του κρατικοί)
προϋπολογισμοί), διά τούτο είναι δίκαιον να εξασφαλισθή τό
επάγγελμα τούτο υπέρ των ελλήνων πολιτών, οι όποιοι κυρίως
συνεισφέρουν είς τον κρατικόν προϋπολογισμόν.
Τό άρθρον 3 τοϋ Συντάγματος, δταν όμιλεί περί « έ λ λ η 
ν ώ ν π ο λ ι τ ώ ν » μεταχειρίζεται τήν λέξιν «πολίτης» υπό την
εύρεΐαν έννοιαν, ή οποία περιλαμβάνει τούς κεκτημένους τήν ελ
ληνικήν υπηκοότητα καί ούχί υπό Χήν στενήν έννοιαν, ή οποία
θά περιλάμβανε μόνον τούς ιθαγενείς τούς άσκούντας τα πολι
τικά αυτών δικαιώματα. Συνεπώς ούχί μόνον οι άσκοΰντες πο
λιτικά δικαιώματα, άλλα καί πάντες οί έλληνες υπήκοοι είναι
ικανοί προς διορισμόν, έφ’ δσον έχουν τα προσόντα, τα όποια
έκάστοτε ορίζει ό νόμος.
Τό Σύνταγμα αποκλείει μεν τούς αλλοδαπούς, επιτρέπει δμως
να καθιερώση ό νόμος ε ξ α ι ρ έ σ ε ι ς . Ή διάταξις ή άποκλείουσα
τούς αλλοδαπούς ύπήρχεν ήδη είς τό άρθρον 3 τοϋ Συντάγματος
τού 1864, τό όποιον ώριζεν απλώς δτι «μόνοι οΐ έλληνες πολΐται είναι δεκτοί εις τάς δημοσίας υπηρεσίας», χωρίς να έπιτρέπη
εξαιρέσεις. Έ ν τούτοις, ή Πολιτεία εύρέθη ενίοτε εις τήν ανάγ
κην να προσλάβη δημοσίους υπαλλήλους αλλοδαπούς, δια τούτο
δέ καί εθέσπιζε διά νόμου εξαιρέσεις τής άνικανότητος τών αλ
λοδαπών καί διοίριζεν αυτούς π.χ. εις θέσεις προξένων, ερμηνέων κλπ. ’ Επίσης διά τήν δργάνωσιν τών στρατιωτικών υπη
ρεσιών παρέστη ανάγκη να μετακληθώσι ξέναι οργανωτικοί άποστολαί, τών οποίων τα μέλη, διά να δυνηθοϋν να ασκήσουν τα
καθήκοντά των, ένετάχθησαν είς τα στελέχη τών αξιωματικών
καί έλαβον τήν ιδιότητα τοϋ δημοσίου υπαλλήλου, καίτοι ήσαν
αλλοδαποί. Τήν τακτικήν αυτήν, ή οποία ήτο αντισυνταγματική,
ήθέλησε να νομιμόποιήση εφεξής ή εν έτει 1911 γενομένη άναθεώρησις τού άρθρου 3, εις τό όποιον προσετέθη ή φράσις
«εκτός τών δι’ είδικών νόμων εισαγομένων ειδικών εξαιρέσεων».
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"Ωστε σήμερον δΰναται ό νόμος νά δρίση δτι είς ώρισμένας δέ
σεις επιτρέπεται να διορίζωνται και αλλοδαποί, οφείλει δμως
α) να είσαγάγη «ειδικός» εξαιρέσεις, δηλαδή εξαιρέσεις άφορώσας είς ώρισμένας μόνον θέσεις κα'ι οΰχί εις ολόκληρον κλάδον
υπηρεσιών, β) Δεν δΰναται να δρίση δτι είς ώρισμένας θέσεις
είναι δεκτοί μ ό ν ο ν αλλοδαποί, διότι τό Σύνταγμα επιτρέπει
μεν την παραδοχήν των αλλοδαπών, δχι δμως καί τον αποκλει
σμόν τών ημεδαπών.
Ό αλλοδαπός, δ δποΐος δυνάμει μιας εξαιρετικής διατάξεως
του νόμου, διορίζεται είς δημοσίαν θέσιν, δεν άποκτςί διά του
διορισμού του τήν ελληνικήν ιθαγένειαν, εκτός εάν δ νόμος προβλέπη τούτο, ώς π.χ. δια τους αλλοδαπούς, εις οΰς άπονέμεται
στρατιωτικός βαθμός
2) ϋ ο ιν ιχ ίι καταδίκη. — Ανίκανοι προς διορισμόν είναι
καί οι καταδικασθέντες εφ’ οίφδήποτε κακουργήματι ή επί
πλημμελήματι εκ τών άπαριθμουμένων εν αρθρφ 22 ποιν. ν.
(κλοπή, ύπεξαίρεσις, άπατη, παραποίησις, ψευδορκία, ήτοι πλημ
μελήματα άφορώντα εις τα ήθη κλπ.), είς ποινήν ενιαυσίου
τουλάχιστον φυλακίσεως. Οΰτοι στερούνται τής ίκανότητος να
είναι δημόσιοι, εκκλησιαστικοί, δημοτικοί υπάλληλοι καί να
μετέχωσι δημοτικών, νομαρχιακών συμβουλίων ή πάσης άλλης
πολιτικής συνελεΰσεως.
Ή άνικανότης αυτή διαρκεΐ διά βίου. Αίρεται δμως εάν δ
καταδικασθείς άποκατασταθή, κατά τα άρθρα 564 κ. επ. τής
Ποιν. Δικονομίας, εκδιδομένου Β. Διατάγματος κατόπιν γνωματεΰσεως του οικείου έφετείου, διά του δποίου, μετά τήν εκτισιν
τής ποινής καί εξετάσεως τής μετέπειτα διαγωγής του καταδικασθέντος, αίρονται αι συνέπειαι τής καταδίκης.
’Άλλοτε δμως ή άνικανότης είναι προσωρινή, διαρκοΰσα
μόνον έφ’ δσον χρόνον διαρκεΐ ή ποινή, ώς π.χ. δταν καταδικασθή τις επί ζωοκλοπή ή ζωοκτονία, κλπ.
Προκειμένου περί δικαστικών υπαλλήλων, δ νόμος είναι
αυστηρότερος. ’ Ανίκανος ϊνα διορισθή εις δικαστικήν θέσιν είναι
πας καταδικασθείς επί κακουργήματι ή επί πλημμελήμματι εκ
τών του άρθρου 22 του Ποιν. Νόμου, έστω καί είς ποινήν κα-
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τωιέραν τής ενιαυσίου φυλακίσεως. Ή άνικανότης δέ αυτή
διαρκεΐ δια βίου και δεν αίρεται δια τής άποκαταστάσεως.
Νόμοι τινές επεκτείνουσι τάς αύστηροτέρας ταύτας άρχάς
και επι άλλων κατηγοριών υπαλλήλων.
3) Σ τέρ η σις π ολ ιτικ ώ ν δικ α ιω μ ά τω ν.— Αυτή δεν επάγεται καθ’ εαυτήν ανικανότητα προς διορισμόν, την ανικανότητα
δμως επιφέρει είς τάς περισσοτέρας περιπτώσεις ή α ι τ ί α , διά
την οποίαν εστερήθη τις των πολιτικών του δικαιωμάτων. Πράγ
ματι, ή στέρησις επέρχεται διά τούς εξής λόγους : α) 'Ένεκα κα
ταδίκης εις εγκληματικήν ποινήν, (ειρκτήν 5— 10 ετών, πρόσκαι
ρα δεσμά 10— 20 ετών, ισόβια δεσμά), επί κακουργήματι ή επί
πλημμελήματι έκ τών εν τφ άρθρφ 22 τού ποιν. νόμου άπαριθμουμένων. Ή άνικανότης προς διορισμόν επέρχεται ούχί
ενεκα τής στερήσεως τών πολιτικών δικαιωμάτων, άλλ9 ενεκα
τής καταδίκης, συμφώνως προς τα ανωτέρω, υπό αριθμόν 2,
άναπτυχθέντα.
β) Ένεκεν άπαγορεΰσεως ή άντιλήψεως, διατασσομένης υπό
τού δικαστηρίου. Και υπό άπαγόρευσιν μέν τίθεται τις ενε
κα μανίας, βλακείας ή παραφροσύνης, υπό άντίληψν δ9 ενεκεν
άσωτείας ή διφορουμένων φρενών. Εις τάς περιπτώσεις ταύτας,
ό νόμος δεν ορίζει δτι ό τεθείς υπό άπαγόρευσιν ή δικαστικήν
άντίληψιν καθίσταται άνίκανος προς διορισμόν, πλήν δμως είναι
λογικόν να δεχθώμεν δτι τα πρόσωπα ταΰτα, άφού δεν είναι
'ικανά να δηλώσουν ελευθέριος καί εγκύρως τήν βούλησιν αυτών
με πλήρεις νομικός συνέπειας, δεν είναι Ικανά καί νά δηλώσουν
εγκύρως τήν άπαιτουμένην συναίνεσίν των προς διορισμόν.
γ) *Ένεκα πτωχεύσεως στερείται τις τής έλευθέρας διαχειρίσεως τής περιουσίας του, συνεπεία δέ τούτου στερείται, κατά τον
εκλογικόν νόμον, καί τής άσκήσεως τών πολιτικών αυτού δι
καιωμάτων. 'Η στέρησις δμως αυτή δεν επέρχεται διά λόγους
άναγομένους εις τήν φυσικήν Ικανότητα τού προσώπου προς δήλωσιν βουλήσεως καί συνεπώς δεν υπάρχει λόγος νά θεωρήσωμεν αυτόν ως άνίκανον προς διορισμόν, εφ9 δσον ό νόμος δεν
καθιερο&νει ειδικώς τήν τοιαύτην άνικανότητα.
δ) Στέρησιν τών πολιτικών δικαιωμάτων επιβάλλουν τέλος
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οι νόμοι και ως συνέπειαν καταδίκης δι3 ωρισμένα αδικήματα,
π.χ· δια λαθρεμπορίαν, δια παράβασιν του εκλογικού νόμου
κλπ. ΕΙς τάς περιπτώσεις ταΰτας ή στέρησις δεν συνεπάγεται και
άνικανότητα προς διορισμόν έκτος εάν ό νόμος καθιερώνη είδικώς αυτήν.
Έ ν συμπεράσματι, δια να κρίνωμεν εάν ή στέρησις των πο
λιτικών δικαιωμάτων επιφέρει ή όχι άνικανότητα προς διο
ρισμόν, θά έξετάσωμεν εάν ή α ι τ ί α, διά την οποίαν άπηγγέλθη ή στέρησις άποτελή ή όχι λόγον άνικανότητος.
4)
Μ ή έχπλήρω σις στρ α τιω τικ ή ς ΰ η ο χ ρ εώ α εω ς.— Την
άνικανότητα ταΰτην καθιερώνουν γενικώς οί νόμοι, διότι ή
στρατιωτική θητεία θεωρείται ως τό σπουδαιότερον καθήκον
προς την Πολιτείαν.
'Ως μη έκπληρώσαντες τάς στρατιωτικός αυτών υποχρεώσεις
θεωρούνται εκείνοι, οι όποιοι ύπεΐχον ύποχρέωσιν και άπέφυγον
την έκπλήρωσιν αυτής, ούχι δε οσοι νομίμως άπηλλάγησαν
αυτής. Κατά κανόνα, ή σωματική άνικανότης διά τήν στρατιω
τικήν υπηρεσίαν δεν έπάγεται και άνικανότητα διά τήν δημο
σίαν υπηρεσίαν, διότι είναι δυνατόν ό κριθε'ις ανίκανος διά τήν
στρατιωτικήν υπηρεσίαν να είναι ικανός διά μίαν έλαφράν υπη
ρεσίαν γραφείου. Προς τήν μή έκπλήρωσιν τής στρατιωτικής ύποχρεώσεως έξομοιοΰται και ή μή έγγραφή είς τό μητρφον άρρένων.,^

Γ\ Προσόντα.
Τρίτη νόμιμος προϋπόθεσις του διορισμού είναι ή ΰπαρξις
τών υπό του νόμου άπαιτουμένων προσόντων, άτινα κατατάσ
σονται ως εξής :
1) "Η λικ ία. — *0 νόμος δεν άπαιτεΐ να είναι τις ένήλικος διά να διορισθή εις δημοσίαν θέσιν, άλλα καθορίζει
έκάστοτε τό άνώτατον και τό κατώτατον δριον ηλικίας, ή ό
ποια άπαιτεΐται ώς προσόν διά τήν κατάληψιν τής θέσεως.
Ή ηλικία άποδεικνύεται διά τής έγγραφής εις τό μητρώον
άρρένων.
*
2) Φ νλ ο ν,— Τό να άνήκη τις εις ωρισμένον φΰλον άποτε-
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λεΐ ενίοτε προσόν διά τον διορισμόν, διότι οί νόμοι ωρισμένας
μέν θέσεις άφίνουσι προσιτός εις υποψηφίους άμφοτέρων των
φυλών, άλλας δμως προορίζουσιν άποκλειστικώς διά τούς άρρενας, π.χ. τάς θέσεις των στρατιωτικώς συντεταγμένων υπηρε
σιών εν γένει, τάς δικαστικός θέσεις κλπ. ή άποκλειστικώς διό
τάς γυναίκας, π.χ. τός τθέσεις διδασκαλισσών εις σχολεία θηλέων»
η υπαλλήλων εις γυναικείας φύλακας κλπ.
Έρωταται, εάν ό υπό τού νόμου αποκλεισμός προσώπων
από δημοσίας θέσεις ενεκα τού φύλου των, είναι σύμφωνος προς
τό Σύνταγμα. Τό άρθρον 3 ορίζει, ως εΐδομεν, ότι μόνον οί πολΐται ελληνες είναι δεκτοί εις τός δημοσίας υπηρεσίας. Ό δρος
«πολίται ελληνες», περιλαμβάνει δχι μόνον τούς άσκούντας πο
λιτικά δικαιώματα πολίτας (στενή έννοια τού «πολίτου») άλλα
πάντας τούς κεκτημένους την ελληνικήν Ιθαγένειαν (εύρεϊα έν
νοια τού «πολίτου»). Συνεπώς, άνδρες και γυναίκες, είναι δεκτοί
εις τός δημοσίας υπηρεσίας. Τό Σύνταγμα μάλιστα τού 1927
περιείχε καί ερμηνευτικήν δήλωσιν, ή οποία καθώριζεν δτι «εν
νοούνται οί πολίται ελληνες, άνευ διακρίσεως φύλου ή ηλικίας».
Αί διατάξεις δμως αύται δεν έχουν τήν έννοιαν δτι δλοι οί πολΐται, καί οί ανήλικοι ακόμη καί αί γυναίκες δύνανται να αξιώ
σουν νό είναι προσιτά! εις αυτούς π ά σ α ι αί δημόσιαι θέσεις,
άλλ5 δτι είς τήν κρίσιν τού νομοθέτου ανήκει νό καθορίζη ποΐαι
θέσεις, ώς εκ τής φύσεώς των, πρέπει νό καθορίζωνται άποκλειστικώς διό τούς άρρενας καί ποΐαι νό είναι προσιταί είς άμφότερα τό φυλά. Ούτω π.χ. τό Συμβούλιον τής Επικράτειας,
υπό τό κράτος ακόμη τού Συντάγματος τού 1927, είχε δεχθή δτι
δεν είναι αντισυνταγματικός δ νόμος ό όποιος αποκλείει τός γυ
ναίκας από ωρισμένας θέσεις (π.χ. θέσεις δικαστών). Καί εάν δέ
ό νόμος σιωπά, ή διοικητική αρχή δεν είναι υποχρεωμένη νό δε
χθή αδιακρίτως άνδρας καί γυναίκας, αλλά δέον ν’ άποβλέψη εις
τήν φύσιν τής υπηρεσίας καί νό μή δεχθή τός γυναίκας, εάν κρίνη δτι τό καθήκοντα τής υπηρεσίας είναι ασυμβίβαστα προς τήν
φύσιν τής γυναικός. Ούτω π.χ. δεν είναι ανάγκη νό όρίζη ό
νόμος δτι αί γυναίκες αποκλείονται από τός θέσεις τών αξιωμα
τικών, διότι τούτο προκύπτει από τήν φύσιν τής υπηρεσίας, έξε-
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ταζομένην πάντως εν συνδυασμφ προς τάς κρατούσας έκάστοτε
κοινωνικός αντιλήψεις.
Π αρ’ ήμίν· οί νόμοι ενίοτε αποκλείουν τάς γυναίκας καί
από υπηρεσίας, τάς οποίας, κατά κοινήν πείραν, -θα ήδΰναντο να
εκτελέσουν. Οΰτω π.χ. ό αν. νόμος 1488 του 1938 περί διοικη
τικών υπηρεσιών απαγορεύει εις τάς γυναίκας τον διορισμόν εις
θέσεις διοικητικών ύπαλλήλοον άρμοδιότητος υπουργείου εσωτε
ρικών, εξαιρούμενων τών θέσεων τών δακτυλογράφων.
Προσκαίρως είχε καθιερωθή ό αποκλεισμός τών γυναικών
από τάς δημοσίας θέσεις δυνάμει τής Θ' Συντακτικής Πράξεως
του 1935, ήτις όμως κατηργήθη μετά τινας μήνας.
3) Υ γ ε ί α ·— Ή καλή κατάστασις τής υγείας τών δημοσίων
υπαλλήλων εξυπηρετεί τό συμφέρον τής Πολιτείας, διότι θ υγιής
υπάλληλος αποδίδει περισσότερον δια τής εργασίας του, επί
πλέον δέ δεν υπάρχει τόσον μεγάλη πιθανότης να ύποχρεωθή ή
Πολιτεία να χορηγήση άναρρωτικάς άδειας, τουθ’ δπερ θ ’ άπέβαινεν εις επιβάρυνσιν του προϋπολογισμού, προσλαμβανομένων
αναπληρωτών.
'Ωρισμένοι νόμοι ύποχρεούν τούς υποψηφίους εϊς προηγουμένην σωματικήν έξέτασιν, π.χ. δια τάς θέσεις τών στρατιωτι
κής συντεταγμένων υπηρεσιών, θα ήτο δμως ορθόν να έπεκταθή
τό μέτρον τούτο δι’ δλους τούς κλάδους.
4) Δ ια γω γή χρηστή· Ή επιλογή τών δημοσίων υπαλλή
λων μεταξύ τών περισσότερον χρηστών στοιχείων εξασφαλίζεται
εν μεγάλψ μέτρψ, αφού οί καταδικασθέντες επί κακουργήματι ή
πλημμελήματι εκ τών τού άρθρου 22 τού ποιν. νόμου είναι ώς
εΐπομεν ανίκανοι προς διορισμόν. Ά λ λ α συχνά οι νόμοι απαι
τούν λευκόν ποινικόν μητρφον. Προκειμένου περί υπαλλήλου
προϋπηρετήσαντος ήδη, ή επιδειχθεΐσα κατά τό παρελθόν δια
γωγή του δύναται να πιστοποιηθή διά πιστοποιητικού τής αρ
χής, παρά τή οποία είχε προϋπηρετήσει.
5) ΕΙδική μ ό ρ φ ω σ ις.— Ή ειδική μόρφωσις καί αι γνώσεις,
at όποΐαι απαιτούνται ώς προσόν διά τήν είσοδον εις τάς δημο
σίας υπηρεσίας ποικίλλουν άναλόγως τού είδους μιας έκάστης
θέσεως. Γενικήν διάταξιν περιέχει ό άν. νόμος 897 τού 1937, ό
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όποιος ορίζει ότι 1) τό απολυτήριον γυμνασίου δεν χορηγεί δι
καίωμα προς διορισμόν είς θέσιν βαθμοί) ανώτερου του γραφέως α' τάξεως καί 2) ότι τό πτυχίον πανεπιστημίου ή ισοτί
μου ανώτατης σχολής δεν χορηγεί δικαίωμα προς διορισμόν εις
θέσιν βαθμού ανώτερου του γραμματέως β' τάξεως. Περιέχει
όμως καί ό νόμος οΰτος πολλάς εξαιρέσεις.
Ή άπόδειξις τής ύπάρξεως των ειδικών γνώσεων δΰναται
να είναι τυπική ή ουσιαστική άμα καί τυπική. Τ υ π ι κ ή είναι
όταν ό νόμος άρκεΐται εις τήν προσαγωγήν των πτυχίων καί δι
πλωμάτων, τα όποια ή Πολιτεία αναγνωρίζει ώς άποδεικνΰοντα
ώρισμένας γνώσεις. "Οταν όμως ό νόμος δεν άρκεΐται εις τήν
προσαγωγήν των πτυχίων, άλλα εξακριβώνει εάν καί πράγματι
οί κεκτημένοι τα πτυχία είναι επαρκώς κατηρτισμένοι, τότε λέγομεν ότι ή άπόδειξις είναι τυπική άμα καί ο υ σ ι α σ τ ι κ ή .
*Η ουσιαστική άπόδειξις των γνώσειον ενεργεΐται διά δοκι
μασίας, ή οποία δύνατα να είναι είτε απλή ε ξ έ τ α σ ι ς , είτε
δ ι α γ ω ν ι σ μ ό ς . Εξέτασις είναι όταν εξακριβώνεται ή ίκανότης των υποψηφίων καί οι κριθέντες ικανοί δύνανται να καταλάβωσιν ώρισμένας θέσεις, άνευ συγκρίσεως μεταξύ των, κατά
τήν κρίσιν τής διοικήσεως. Διαγωνισμός είναι όταν δεν άρκεΐ να
κριθή τις ικανός, άλλα δέον να γίνη ό διαγωνισμός κατά τήν
σειράν τής επιτυχίας.
6 ) Εϋνοιαι νηέρ ώριομένων κατηγοριών ύηοψηφίων.
Οί νόμοι καθιερώνουν προτίμησιν των υποψηφίων, οί όποιοι
άνήκουν εις ώρισμένας κατηγορίας π.χ. θύματα πολέμου, πα
λαιούς πολεμιστάς, πολυτέκνους. Γενική αρχή, διέπουσα τάς ει
δικός ταύτας προστατευτικός διατάξεις, είναι ότι οί άνήκοντες είς
τάς εύνοουμένας κατηγορίας προτιμώνται των άλλων μόνον εάν
εύρίσκωνται υπό ίσους όρους προς αυτούς, ούχί δέ εάν εύρίσκωνται υπό όρους κατωτέρους, εκτός άν ό νόμος όρίζη άλλως.

Δ'. Έλλειψις κωλύματος.
Κώλυμα προς διορισμόν ονομάζομεν τήν νομικήν εκείνην
ή πραγματικήν ιδιότητα τού προσώπου, ή οποία, χωρίς νό κα
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θιστά αυτό ανίκανον προς διορισμόν, εμποδίζει εν τοΰτοις την
νόμιμον παρ’ αυτού κατάληψιν ωρισμένης δημοσίας θέσεως. Ή
διαφορά λοιπόν μεταξύ ά ν ι κ α ν ό τ η τ ο ς και κ ω λ ύ μ α τ ο ς
έγκειται εις τό δτι ή μεν περίπτωσις άνικανότητος πλήσσει τό
πρόσωπον τού υποψηφίου κα'ι άφαιρεΐ απ’ αυτού την ικανότητα
να απόκτηση την ιδιότητα τού υπαλλήλου, ενώ ε’ις την περίπτωσιν κωλύματος τό πρόσωπον έχει την ικανότητα, άλλα ό νόμος
απαγορεύει την ΰπ’ αυτού κατάληψιν ωρισμένης θέσεως, εφ’
όσον συντρέχουσιν ε’ιδικαί, υπό τού νόμου προβλεπόμεναι, συνθήκαι.
Τα κωλύματα είναι τα εξής :
1) Tb ά α υμ β ίβ α α τον μιας δημοσίας θέσεως προς άλλην.
Κατά κανόνα επιτρέπεται, εάν ό νόμος σιωπά, εϊς έν κα'ι τό αυτό
πρόσωπον να κατέχη δυο ή πλείονας θέσεις, περιορισμός δέ ΰφίσταται μόνον ώς προς την άπόληψιν δυο μισθών (κατωτ. κεφ.
Ζ'). Κατ’ εξαίρεσιν ό νόμος άπαγορεύει εις ώρισμένας κατηγο
ρίας υπαλλήλων, π.χ. τούς δικαστάς, να κατέχουν άλλην θέσιν,
πλήν τής τού καθηγητού τού Πανεπιστημίου ή άνωτάτων ισο
τίμων σχολών.
Διάφορον σημασίαν έχει τό λεγόμενον βουλευτικόν άσυμβίβαστον, δυνάμει τού οποίου βουλευτής, άποδεχόμενος δημο
σίαν θέσιν εκπίπτει τού βουλευτικού άξιώματος. ’ Ενταύθα ό διο
ρισμός δεν είναι παράνομος, άλλα ή άποδοχή τής θέσεως παρά
τού βουλευτού επιφέρει την εκπτωσιν αυτού άπό τής βουλευτι
κής ιδιότητος. Συνεπώς τό βουλευτικόν άσυμβίβαστον δεν συγ
καταλέγεται μεταξύ των κωλυμάτων προς διορισμόν.
2) CH ά η ό λ υ σ ις εκ θέσεως προηγουμένως κατεχομένης,
άποτελεΐ κώλυμα προς άναδιορισμόν, εάν δεν γνωμάτευση εύνοϊκώς τό υπηρεσιακόν συμβούλιον τού υπουργείου, παρ’ φ ύπηρέτησεν ό άπολυθείς.
’ Εκτός τής γενικής ταύτης διατάξεως, συνήθως ο! νόμοι
καθιερώνουν διαρκές ή πρόσκαιρον κώλυμα τού διά πειθαρχι
κούς λόγους άπολυθέντος δπως άναδιορισθή είτε εις την θέσιν,
εξ ής άπελύθη είτε εϊς πάσαν θέσιν.
3) Κ ώ λ υμ α έχ τή ς έ ντο π ιό τη το ς.— Έντοπιότης καλείται
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ό Ιδιαίτερος δεσμός τού προσώπου προς ώρισμένην περιφέρειαν,
«νεκα του οποίου δ νόμος απαγορεύει είς αυτό να άσκή καθή
κοντα υπαλλήλου εν τη περιφερεία ταύτη. Την άπαγόρευσιν δι
καιολογεί ή δυσπιστία προς τον υπάλληλον, δστις, συνδεόμενος
προς την τοπικήν περιφέρειαν, δεν θ ά παρέχη επαρκείς εγγυή
σεις, περί τής άμερολήπτου άσκήσεως των καθηκόντων του. Ό ρίζει
δηλαδή ό νόμος δτι δεν δΰναται να υπηρέτη ό υπάλληλος είς τον
τόπον, 6%οΰ κατάγεται, ή εξ ου έλαβε σύζυγον, ή εν τφ> όποίφ
ασκεί τσΕ&ολιτικά αύτοΰ δικαιώματα ή ήσκησε ταΰτα κατά τήν
τελευταίαν τριετίαν. Τό κώλυμα τούτο περιλαμβάνει τούς νομάρχας, πρωτοδίκας, εισαγγελείς, γραμματείς, οικονομικούς εφόρους,
ταμίας, τελώνας, δασονόμους καί πολλάς άλλας κατηγορίας δη
μοσίων υπαλλήλων. Ε ξαιρεί δ νόμος τάς περιφερείας τών ’ Α θη
νών κα'ι τού Πειραιώς και τάς έδρας τών Έ φετείων ώς προς τα
μέλη τών αυτόθι Πρωτοδικείων.
Τό κώλυμα τής εντοπιότητος πρέπει να θεωρείται κατ’ άκριβολογίαν ώς κώλυμα προς τ ο π ο θ έ τ η σ ι ν . Ό παρά τήν εντοπιότητα γενόμενος διορισμός δεν είναι παράνομος, άλλα προ
κύπτει διά τον διορισθέντα ύποχρέωσις να άποποιηθή ούχ'ι
τον διορισμόν γενικώς, άλλα απλώς τήν εγκατάστασιν είς τήν
θέσιν ταύτην. Ό μή άποποιηθεΐς τήν εγκατάστασιν τιμω
ρείται διά τριετοΰς στερήσεως τών πολιτικών αυτού δικαιω
μάτων.
4) Κ ώ λ υμ α έκ της συ γγένεια ς.— Κατά τό άρθρον 273
τού ’ Οργανισμού τών Δικαστηρίων, τα μέλη τών δικαστηρίων,
οι γραμματείς και ο! εισαγγελείς δεν δύνανται να διορισθώσιν
εις δικαστήριον, παρ’ φ ύπηρετοΰσι συγγενείς αυτών εξ αίματος
ή κηδεστίας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμήν άπολύτως, έκ πλαγίου
δε μέχρι τρίτου βαθμού.
Και ενταύθα πρόκειται περί κωλύματος προς τοποθέτησιν.
*0 μή άποποιηθεΐς τήν τοποθέτησιν τιμωρείται διά προστίμου
και προσωρινής παύσεως, επ'ι πλέον δε μετατίθεται.
Τό κώλυμα εκ τής συγγένειας αίρεται διά Διατάγματος, παρέχοντος συγγνώμην συγγένειας, ή οποία δμως πρέπει να ζητηθή
καί δοθή προ τής έγκαταστάσεως.
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’Αποτελέσματα του παρανόμου διορισμού.
Ό διορισμός, ό γενόμενος χωρίς να συντρέχωσιν αί ώς άνω
προϋποθέσεις, (δηλ. Α ' νενομοθετημένη θέσις, Β ' Ίκανότης προς
διορισμόν, Γ ' Προσόντα καί Δ ' Έλλειψις κωλύματος), είναι πα
ράνομος, δύναται δε ν3 άνακληθή συμφώνως προς τούς εξής κα
νόνας :
1) Έ ά ν προεκλήθη δι3 απατηλής ενέργειας τοΰ διορισθέντος, έάν π. χ. ό διοριστείς προσήγαγε ψευδή πιστοποιητικά περί
των προσόντων αυτού, ή Διοίκησις δύναται οποτεδήποτε ν3 άνακαλέση τον διορισμόν, διότι τό έν δόλψ διατελούν πρόσωπον,
ούδέν δικαίωμα αποκτά έκ τής δολίως προκληθείσης πράξεως.
2) 3Εάν δμως ό διορισμός έγένετο έκ πλάνης τής Διοικήσεως παρανόμως, χωρίς είς τούτο να εύθύνεται ό διορισθείς, τότε
ό διορισμός ούτος δύναται καί πάλιν ν3 άνακληθή, πλήν δμως
ή άνάκλησις πρέπει να γίνη τό ταχύτερον, εντός εύλογου χρονι
κού διαστήματος. Διότι αν ή Διοίκησις άφίση νά παρέλθη μακρόν χρονικόν διάστημα, έν τώ μεταξύ δε ό διοριστείς ασκεί
άνενοχλήτως τα καθήκοντά του, ούτος αποκτά πλέον δικαίωμα
δπως διατηρηθή εν Ισχύϊ ή κατάστασις αύτη, ή οποία οίνευ ΰπαιτιότητος αυτού εδημιουργήθη. Λέγομεν τότε δτι ό διορισμός
καθίσταται άμετάκλητος. Ποιον είναι δμως εκάστοτε τό εύλογον
χρονικόν διάστημα, δεν δύναται να καθορισθή δια γενικής αρχής,
άλλα κρίνει περί τούτου Ικάστοτε τό Συμβούλιον τής ’ Ε πι
κράτειας.
3) “Εάν ό διορισμός εγένετο είς θέσιν, τής οποίας τα καθή
κοντα έχουν άμεσον σχέσιν μέ σοβαρά δημόσια συμφέροντα, είναι
δυνατόν πάντοτε ν3 άνακληθή, έστω καί αν παρήλθε μακρόν
χρονικόν διάστημα. Π.χ. εάν διωρίσθη τις δικαστής ένφ στερεί
ται ουσιωδών προσόντων, πρέπει πάντοτε να έπανορθωθή τό
σφάλμα τούτο τής Διοικήσεως.
4) Έ ά ν ό διορισμός προήλθεν από ό'ργανον απολύτως έστ*-ρημένον άρμοδιότητος προς διορισμόν, ό τοιούτος διορισμός
δύναται πάντοτε καί οφείλει ν3 άνακληθή.
Έ ρωταται ήδη, κατά τό διάστημα τό μεσολαβούν από τής
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έκδόσεως του παρανόμου διορισμού μέχρι τής άνακλήσεως αυτού,
ό παρανόμως διορισθε'ις ασκεί νομίμως τα καθήκοντα του και
εκδίδει έγκυρους πράξεις;
Διά να δοθή λΰσις, πρέπει να γίνη ή διάκρισις μεταξύ διο
ρισμού, ό οποίος εξεδόθη από ό'ργανον εστερημένον πάσης άρμοδιότητος προς τούτο, από τον διορισμόν ό όποιος εγένετο από
αρμόδιον μέν οργανον, πλήν όμως χωρίς να συντρέχουν αί άλλαι
προϋποθέσεις τού διορισμού (προσόντα κλπ.).
Εις την πρώτην περίπτωσιν, ό διορισθε'ις παρ’ απολύτως
αναρμοδίου οργάνου (π.χ. διωρίσθη τις Νομάρχης από τον Π ρό
εδρον τού Ά ρείου Πάγου) εξομοιούται μέ εκείνον ό όποιος ου
δόλως έχει διορισθή και ό όποιος καλείται «νοσφιζόμενος εξου*
σίαν» (usurpator). Τού νοσφιζομένου αί πράξεις είναι άκυροι
και δεν δημιουργούν συνέπειας, καταρρέουν δέ, άμα ώς άνακληθή
ό άναρμοδίως έκδοθείς διορισμός, όστις δεν ήτο απλώς παράνο
μος, αλλά νομικώς ανύπαρκτος.
"Οταν δμως ό διορισμός εξεδόθη παρά τού αρμοδίου ορ
γάνου χωρίς δμως να συντρέχωσι τα νόμιμα προσόντα καί αί
λοιπαί προϋποθέσεις, ή παρ’ αρμοδίου μέν οργάνου άλλα άνήκοντος εις την αυτήν ίεραρχικήν τάξιν μέ τό νόμφ αρμόδιον (π.χ.
διωρίσθη τις δημοδιδάσκαλος υπό τού Γενικού Διοικητοϋ Μα
κεδονίας, ενφ αρμόδιος κατά τόπον ήτο ό Γενικός Διοικητής
Θράκης), τότε ό διορισμός δέν θεωρείται ανύπαρκτος, άλλ’ απλώς
παράνομος, ό δέ ούτω διορισθε'ις δέν θεωρείται ώς Usurpator,
αλλά απλώς ώς παρανόμως διωρισμένος υπάλληλος, (υπάλληλος
de facto). Τού υπαλλήλου τούτου αι πράξεις—δέν—άκ-ορη^ντσίαμα ώς άνακληθή ό. διορισμός,, άλλα παραμένουν_ ΙσχυράίΓΤούτο
γίνεται δεκτόν άπό τής εποχής τού ρο)μαϊκού δικαίου. ΕΙς εν
χωρίον των Πηγών άναφέρεται ή περίπτωσις δούλου καλουμένου Barbarius Philippus, ό όποιος, καίτοι εστερημένος τών
προσόντων, ώς δούλος, κατώρθωσε να εξαπατήση τάς άρχάς και
καί να διορισθή πραίτωρ, δηλαδή δικαστής. "Οταν άνεκαλύφθη,
φυσικά άπελύθη. Ά λ λ α ό νόμος προύνόησε να διατηρηθούν εν
ισχύει αί άποφάσεις, τάς όποιας ειχεν έκδώσει. Διότι αυτό ύπαγορεύι ή προστασία τών πολιτών, οϊ όποιοι εδικάσθησαν υπ9 αύ-
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τοΰ, χωρίς νά γνωρίζουν διι παρανόμως είχε διορισθή. Ό νόμος
οΰτος καλείται εκτοτε I,e x Barbari us Philippus.
Συμφαδνως με την αρχήν ταύτην τοΰ ρωμαϊκού δικαίου,
εφαρμοζομένην καί είς τό διοικητικόν δίκαιον, αί πράξεις των
παρανόμως διορισθέντων υπαλλήλων θεωρούνται ως έγκυροι,
έφ3 όσον εξεδόθησαν προ τής άνακλήσεως του παρανόμου διορι
σμού, ή προ τής άκυρώσεως αυτοί) υπό τοΰ Συμβουλίου τής
’ Επικράτειας. Εξαιρούνται αί πράξεις τοΰ διορισθέντος καθ’ ύπέρβασιν καθηκόντων, παρ’ οργάνου εστερημένου πάσης άρμοδιότητος προς διορισμόν, αί όποΐαι θεωρούνται άκυροι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε\
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟ Υ ΥΠ ΑΛΛΗ ΛΟΥ

1)
'Ο ρκ οδοσία.— Τό καθήκον προς ορκοδοσίαν καθιερώ
νεται εν άρθρφ 449 τοΰ ποινικοΰ νόμου, δπου ορίζεται δτι
πας δημόσιος υπάλληλος, δστις άρχεται των εργασιών του, πριν
ή δώση τον διατεταγμένον δρκον, δΰναται να τιμωρηθή διά χρη
ματικής ποινής. ’ Εκτός τής ποινικής ταΰτης εύθΰνης, είναι δυ
νατόν και πειθαρχικώς να τιμωρηθή. Αί πράξεις όμως, τάς
οποίας ενήργησε προ τής ορκοδοσίας, δεν πάσχουν ακυρότητα,
διότι, διά τοΰ διορισμοΰ, εχει ήδη νομίμως άποκτηθή ή ίδιότης
τοΰ δημοσίου υπαλλήλου.
‘ Αρμοδία προς δρκισιν είναι ή προϊστάμενη αρχή τοΰ υπαλ
λήλου. Έπ'ι δικαστικών υπαλλήλων, τό δικαστήριον, παρά τώ
όποίφ διωρίσθησαν, συνεδριάζον δημοσίςι, επί δέ άνωτέρων τινων
υπαλλήλων, 6 αρμόδιος Υ πουργός ή ό Βασιλεύς. Είς περίπτωσιν άπολΰτου αδυναμίας δόσεως τοΰ όρκου ενώπιον τής αρμόδιας
αρχής (π.χ. δταν δ διορισθείς εΰρίσκεται είς τήν αλλοδαπήν), δ
νόμος επιτρέπει να συντάξη δ δρκισθείς πρακτικόν, δπερ υπο
γράφει μόνος.
Περιεχόμενον τοΰ δρκου είναι ή διαβεβαίωσις πίστεως προς
τήν Πατρίδα καί τον Βασιλέα, ύπακοής εις τό Σύνταγμα καί τους
3

34
νόμους του Κράτους καί τίμιας και ευσυνείδητου διεξαγωγής
τής άνατεθείσης είς τον υπάλληλον υπηρεσίας.
Δεν είναι δεκτός προς δρκισιν ό διοριστείς, εάν τό έγγρα
φον του διορισμού του δεν άναφέρη τό φύλλον τής Έ φημερίδος
τής Κυβερνήσεως, δπου έδημοσιεύθη. Ή αρχή ή παρά ταύτα
δεχόμενη αυτόν προς' δρκισιν, τιμωρείται επί παραβάσει καθή
κοντος.
Ό δοθείς δρκος Ισχύει μέχρι λΰσεως τής υπαλληλικής σχέσεως. "Οθεν δεν απαιτείται νέος δρκος είς εκάστην προαγωγήν
ή μετάθεσιν του υπαλλήλου.
2)
*Ε γγυ ο δ ο σ ία . — Τό καθήκον τής εγγυοδοσίας υπέχουν μ ο -,
νον οί υπάλληλοι, οΐ όποιοι διαχειρίζονται δημόσια χρήματα ή
υλικόν (υπόλογοι). Σκοπός τής εγγυοδοσίας είναι να εξασφαλισθή ή
Πολιτεία κατά ενδεχομένης μειώσεως του δημοσίου θυσαυρού, εκ
λογιστικών λαθών ή εξ ελαφρας αμελείας τού δημοσίου υπολό
γου, ούχί δέ εκ δόλου ή βαρείας αμελείας αυτού, διότι, εάν ήθε
λε να εξασφαλισθή κατά πάσης ενδεχομένης καταχρήσεως, θά
έπρεπε να ζητήση εγγύησιν ύπέρογκον, τήν όποιαν ό υπάλληλος
δεν θά ήτο εις θέσιν να παράσχη.
Τα περιουσιακά στοιχεία, τα όποια είναι δυνατόν να δοθώσιν ώς εγγύησις είναι α) μετρητά χρήματα, β) χρεώγραφα εθνικών
δανείων, γ) χρεώγραφα ώρισμένων ισχυρών πιστωτικών ιδρυμάτων
καί δ) υποθήκη επί ακινήτου άνήκοντος εις τον υπόλογον ή είς_
τρίτον εγγυητήν. Καί τα μεν χρήματα περιέρχονται είς τήν κυ
ριότητα τής Πολιτείας δι’ άναμίξεως, διό καί ό υπάλληλος έχει
ενοχικήν μόνον άξίωσιν διά τήν άπόδοσιν ίσου ποσού, τα δέ
χρεώγραφα παραμένουν εις τήν κυριότητα τού υπαλλήλου, δστις
έχει εμπράγματον άξίωσιν διά τήν επιστροφήν των. Τέλος, επί
παροχής υποθήκης, ό υπάλληλος έχει ενοχικήν άξίωσιν, ινα ή
Πολιτεία ενεργήση δ,τι δει προς εξάλειψιν αυτής. Πάντως, εις
τον υπάλληλον άνήκουσιν οι τόκοι καί οι καρποί.
Ή εγγυοδοσία συνάπτεται διά συμβολαιογραφικού έγγράφου, άφού προηγουμένως γνωμοδοτήση υπέρ αυτής τό ’ Ελεγκτικόν
Συνέδριον, παραμένει υπό τήν διαχείρισιν τού Ταμείου Παρα
καταθηκών καί Δανείων, καί είναι άκατάσχετος, πλήν τών τόκων.
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Ή εγγυοδοσία Ισχύει μέχρις οΰ ό υπόλογος λογοδοτήση και
εξελεγχθούν οι λογαριασμοί του, ουχί δε απλώς μέχρις οΰ απο
χώρηση τής υπηρεσίας. ’ Εάν κηρυχθή έλλειμματίας δι’ άποφάσεως του ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου, ή εγγύησις κρατείται διά την
κάλυψιν του ελλείμματος καί Ιπιστρέφεται τό τυχόν υπόλοιπον.
3) Έ κ τέλ εσ ις τή ς υ π η ρ εσ ία ς.— Ό υπάλληλος εχει καθή
κον να έκτελή πάσαν πράξιν άναγομένην εις την αρμοδιότητα του,
ό δε παραβαίνων τό καθήκον τούτο τιμωρείται κατά τον ποινι
κόν νόμον. "Οταν δμως ό υπάλληλος συνδέεται προς ώρισμένην
ύπόθεσιν, ώστε να συντρέχη νόμιμον κώλυμα ενεργείας κατά τό
άρθρον 36 τής πολιτικής δικονομίας, τότε οχι μόνον δικαιούται,
αλλα καί ύποχρεοΰται να άπόσχη πάσης ενεργείας, άλλως υπο
πίπτει εις τό αδίκημα τής «άποσιωπήσεως τής Ιδίας συμμετο
χής», τό προβλεπόμενον υπό του άρθρου 463 του ποινικού νόμου.
Ή έκτέλεσις τής υπηρεσίας πρέπει να είναι αυτοπρόσωπος,
διότι ή δημοσία υπαλληλική ίδιότης είναι προσωποπαγής. Εις
τάς υπό του νόμου προβλεπομένας περιπτώσεις, ό αναπληρωτής
δεν είναι έντολοδόχος του άναπλήρουμένου, αλλά ενεργεί ίδίφ
δικαίφ, δυνάμει του νόμου, ουχί δέ δυνάμει εντολής, μή ύποχρεοΰμενος να συμμορφωθή προς διαταγάς τοΰ άναπληρουμένου.
'Η άπομάκρυνσις τοΰ υπαλλήλου επιτρέπεται μόνον κατόπιν
ά δ ε ι α ς . Ή άδεια είναι α) κανονική, μέχρις ενός μηνός κατ’
έτος, β) άναρρωτική, τόσων μηνών μετ’ αποδοχών, δσα είναι τα
ετη τής υπηρεσίας τοΰ υπαλλήλου (άν. νόμος 1959), τό ήμισυ
δ’ επί πλέον χρονικόν διάστημα άνευ αποδοχών, καί γ) εκπαι
δευτική, οσάκις δ νόμος προνοει.
Ή χορήγησις τής άδειας άπόκειται εις τήν δ ι α κ ρ ι τ ι κ ή ν
ε ξ ο υ σ ί α ν τής προϊστάμενης αρχής. Έ ά ν ή προϊσταμένη άρχή
άμφιβάλλη βασίμως περί τής ύπάρξεως νόσου, δΰναται ν’ άρνηθή τήν χορήγησιν καί τής άναρρωτικής άδειας. Έ ά ν δμως
υπάρχουν άντίθετα στοιχεία, δηλαδή βεβαιώσεις περί τής ύπάρ
ξεως νόσου, ή Διοίκησις οφείλει να αιτιολογήση τήν άρνησιν.
Ό μ ο ίω ς πρέπει να αιτιολογηθή καί ή άνάκλησις χορηγηθείσης
ήδη άναρρωτικής άδειας.
Ώρισμένοι νόμοι προβλέπουν α ν α γ κ α σ τ ι κ ή ν άδειαν.
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ήτις είναι η διοικητικόν μέτρον σκοπούν την άπομάκρυνσιν ασθε
νών υπαλλήλων ή συγκεκαλυμμένη πειθαρχική ποινή·
Ό εν άδείςι διατελών υπάλληλος ενεργεί έγκυρους πράξεις;
’ Ορθόν είναι να δεχθώμεν ότι αι πράξεις είναι έγκυροι, χάριν
προστασίας των πολιτών, μή δυναμένων να γνωρίζωσιν εάν ό
υπάλληλος εύρίσκεται ή δχι εν άδεια.
4) *Υ π οχρέω σις π αραμ ονής &ν τή ε δ ρ $ .— Υ φ ίσταται τοιαΰτη ύποχρέωσις μόνον διά τους άσκοΰντας καθήκοντα τοιαύτα,
ώστε ή παρουσία των εν τή έδρα είναι αναγκαία καί πέραν τών ερ
γασίμων ωρών, προς πλήρωσιν άπροβλέπων αναγκών τής υπηρε
σίας (αστυνομικοί, άνακριταί, εισαγγελείς κ.λ.π.).
5) Υ π η ρ ε σ ια κ ή π ίσ τ ις .— Ό υπάλληλος ύποχρεοΰται να
φυλάττη ε χ ε μ ύ θ ε ι α ν επί τών απορρήτων, άτινα γνωρίζει
ένεκα τής υπηρεσίας του. Τίνα είναι τα απόρρητα, οφείλει υπό
Ιδίαν αυτού ευθύνην να κρίνη. Ή ύποχρέωσις υφίσταται και
δταν ό υπάλληλος καλείται ως μάρτυς ή πραγματογνώμων, διαρκεΐ δε και μετά την λΰσιν τής υπαλληλικής σχέσεως. Ά λ λ ’ ό
παυσας να είναι υπάλληλος, υπέχει μόνον ποινικήν ευθύνην, εν
δεχομένως δε και αστικήν, εάν ζημιώση τήν Πολιτείαν, ούχί δμως
καί πειθαρχικήν ευθύνην, διότι ή πειθαρχική ευθύνη εκλείπει διά
λύσεως τής υπαλληλικής σχέσεως.
6) ’Α ξιοπ ρ επ ή ς δ ια β ίω α ις.— Ό υπάλληλος ύποχρεοΰται
να ζή άξιοπρεπώς καί να συμμορφώνεται προς τον μέσον δρον
τής ύγιοΰς κοινής γνώμης, άποφεύγων πάσαν πράξιν, ιδίφ εκ
τών άναγομένων εις τα ήθη, τήν οποίαν ή κοινωνία θεωρεί ως
μή αξιοπρεπή. Μέχρις ενός ορίου, είναι ύπεύθυνος διά τήν αξιο
πρεπή διαβίωσιν καί τών μελών τής οικογένειας του.
7) Σ τ ο λ ή .— Τό καθήκον τούτο ισχύει διά τούς ύπαλλήλους
α) τών στρατιωτικών σωμάτων, β) τούς άσκοΰντας άστυνομίαν
(άστυνομία πόλεων, χωροφυλακή, δασοφυλακή, άγροφυλακή, λιμενοφυλακή, τελωνοφυλακή κλπ.) καί γ) τούς δικαστικούς, άπό
τοΰ βαθμού τού εφέτου καί άνω.
8) Ύ π α κ ο ή .— ‘ Ο ύπάλληλος οφείλει κατ’ άρχήν ύπακοήν
είς τάς διαταγάς τής προϊσταμένης του άρχής. Τό καθήκον δμως
τούτο δεν είναι άπεριόριστον. Περί τών ορίων τής ύπακοής τού
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υπαλλήλου διδάσκονται δυο θεωρίαι : Κατά την μίαν θεωρίαν, ό
υπάλληλος οφείλει νά υπάκουη εις πάσαν διαταγήν τής προϊστά
μενης αρχής, διότι άλλως θ ά παρέλυεν ή πειθαρχία. Κατά την
δευτέραν θεωρίαν, ό υπάλληλος μόνον εις τάς νομίμους διαταταγάς οφείλει ύπακοήν, διότι διαταγή εκδοθεΐσα κατά παράβασιν τοϋ νόμου δεν εκδηλώνει εγκύρως βοΰλησιν τής Πολιτείας
και συνεπώς δεν ύποχρεοϊ τον υπάλληλον είς ύπακοήν.
Τί ορίζουν παρ3ήμΐν οι νόμοι; 1) Τό Δ. τού 1833 περί σχη
ματισμού των γραμματειών ορίζει δτι ό υπάλληλος οφείλει
ύπακοήν είς τάς τ υ π ι κ ώ ς νομίμους διαταγάς τού 'Υπουργού.
’Ά ρ α δεν ύποχρεούται να ύπακούση εις τάς τυπικώς μή νομί
μους διαταγάς. Πέραν τούτου δμως, δεν έχει δικαίωμα να εξετάση τό ο ύ σ ι α σ τ ι κ ώ ς νόμιμον τής διαταγής. Τό Δ. δμως
τούτο δέον να θεωρείται καταργηθέν α) ύπό τού Συντάγματος
τού 1864, δπερ επιβάλλει τήν τήρησιν αυτού εις πάντας, πολίτας και ύπαλλήλους και β) ύπό τού ψηφίσματος τής Έθνοσυνελεύσεως τού 1864, δπερ καθώρισεν τον δρκον- Ό δημόσιος ύπάλληλος ομνύει ύπακοήν εις τό Σύνταγμα καί τούς νόμους, άρα
δεν οφείλει ύπακοήν εις νόμον αντισυνταγματικόν καί διαταγήν
άντιτιθεμένην προς τον νόμον.
2)
Τό Δ. τού 1845 περί καθηκόντων τών νομαρχών ορίζει
επίσης δτι ο! νομάρχαι δέον να ύπακούωσιν εις τάς διαταγάς τού
αρμοδίου Υπουργού, άρα δεν δύνανται να εξετάσωσιν άλλο τι,
πλήν τού αν ή πράξις εξεδόθη αρμοδίως. Τό Δ. δμως τούτο, εκτός
τού δτι αφορά μόνον είς τούς νομάρχας, είναι άκυρον, ως εκδοθέν άνευ νομίμου προς τούτο έξουσιοδοτήσεως.
Συνεπώς, οί νόμοι παρ’ ήμΐν δεν επιλύουν τό ζήτημα. Τίνα
λοιπόν είναι πράγματι τα δρια τής ύπακοής;
Κατά τήν κρατούσαν γνώμην, ό ύπάλληλος δικαιούται να
μή ύπακούση εις τήν διαταγήν τού προϊσταμένου:
α) "Οταν αύτυ εκδίδεται από άναοαόδιον δργανον ή διατάσσει πραξιν εύρι^σκρμέν.η.γ_1ζω τού _Κ3ΐκλο.υ--ΐ5άς- άομο.διότητος τού

δίατά^σύμέίΐου^
β) "Οταν εκδίδεται άνευ. τής τηρήσεων τών νομίμων τύπων
καί γ) δταν άντίκειται εις σαφείς ουσιαστικός διατάξεις τών νόμων.
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‘ Υποχρεούται όμως να έκτελέση διαταγήν άντικειμένην εις μή
σαφείς διατάξεις του νόμου. Έ ν τούτοις, είναι σπάνιαι αί περιπτώ
σεις, κατά τάς όποιας ό νόμος είναι απολύτως σαφής και ανεπί
δεκτος διττής τής ερμηνείας, δια τούτο πάσα διαταγή του προϊστα
μένου πρέπει να θεωρείται κ α τ ά τ ε κ μ ή ρ ι ο ν ως νόμιμος.
Έ ά ν εις μίαν διάταξιν ό υπάλληλος άποδίδη έννοιαν διάφορον
εκείνης, ήν αποδίδει ή προϊστάμενη αρχή, ό υπάλληλος δεν δύναται να θέση τήν γνώμην του ύπεράνω τής γνώμης του προϊστα
μένου, άλλ’ οφείλει να συμμορφωθή, ύποβάλλων απλώς Ιεραρχικώς τάς παρατηρήσεις του. Τό αυτό οφείλει να πράξη, εάν εύρίσκη μίαν διαταγήν νόμιμον μέν, πλήν ά σ κ ο π ο ν , αντίθε
τον δηλαδή προς τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα τής υπη
ρεσίας.
Συνέπεια τών ως άνω αρχών, είναι δτι ό υπάλληλος δεν εύθυνεται πειθαρχικώς, εάν άρνηθή τήν ύπακοήν εις διαταγήν
άναρμοδίως ή παρατΰπως εκδιδομένην ή άντικειμένην εις σαφείς
ουσιαστικός διατάξεις. ’Όχι μόνον τούτο, άλλα είναι δυνατόν
άντιστρόφως, να ευθύνεται εάν τήν εκτελέση.
Ειδικοί κανόνες Ισχύουν δια τούς στρατιωτικούς καί τούς δικαστάς. Οί στρατιωτικοί οφείλουν ύπακοήν είς πάσαν διαταγήν,
πλήν τής διατασσοΰσης πραξιν ποινικώς κολάσιμον. ΟΙ δικασταί
δεν οφείλουν ύπακοήν εις καμμίαν διαταγήν σχετικήν μέ τα δι
καστικά των καθήκοντα, διότι εις αυτούς καί μόνους είναι ανα
τεθειμένη ή απονομή τής δικαιοσύνης.
Ή νομολογία τού Συμβουλίου τής ’ Επικράτειας παρέχει δύο
παραδείγματα: α) ‘ Υπάλληλος μετατίθεται δυνάμει νομοθετικού
διατάγματος εκδοθέντος επί δικτατορίας Παγκάλου, άρνεϊται δε
να μεταβή εις τήν νέαν θέσιν του επί τώ λόγφ ότι τό νομ. αυτό
διάταγμα είναι αντισυνταγματικόν, ως μή έκδοθέν ύπό τής νομί
μου κυβερνήσεως. Ό ρ θ ώ ς τιμωρείται πειθαρχικώς δι’ άρνησιν
ύπηρεσίας, διότι ή διαταγή τής μεταθέσεως δεν παρεβίαζε σαφείς
διατάξεις τού νόμου (δεδομένου δτι ήτο αμφίβολον τό ζήτημα
τής Ισχύος τών νομοθετικών διαταγμάτων τής κατηγορίας ταύτης).
β) Πολιτικός νομοκτηνίατρος διατάσσεται από τον Διοικητήν
τής Χωροφυλακής, να μεταβή εις πόλιν τής περιφερείας του, ινα
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περίθαλψη τούς ίππους τής χωροφυλακής, άρνεΐται δε να συμμορφωθή επί τφ λόγφ δτι δεν είναι αρμόδιος προς τούτο, άφού
υπάρχει ειδική στρατιωτική κτηνιατρική υπηρεσία διά τούς ίπ
πους τής χωροφυλακής. Τιμωρείται πειθαρχικώς, άλλα τό Συμβούλιον τής Επικράτειας άκυροι τήν τιμωρίαν, διότι νομίμως δ
υπάλληλος οΰτος ήρνήθη νά συμμορφωθή προς διαταγήν διατάσσουσαν ενέργειαν, εξερχομένην τής άρμοδιότητός του (Σ. Ε. 363
του 1932). ,·>
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'.
&
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Τα δικαιώματα εν γένει του υπαλλήλου, έκτος των γ ε ν ι κ ώ ν
περιορισμών, οι όποιοι επιβάλλονται εις όλους τούς πολίτας,
ύφίστανται και ε ι δ ι κ ο ύ ς περιορισμούς, ίσχύοντας μόνον διά
τούς υπαλλήλους ένεκα τής υπαλληλικής των ίδιότητος.
Α '. Π εριορισμ οί τω ν π ολ ιτικ ώ ν δ ικ α ιω μ ά τω ν,— ΟΙ υπάλ 
ληλοι δεν στερούνται τού δικαιώματος τού ε κ λ έ γ ε ι ν . Ή προϊσταμένη όμως άρχή δέν έχει ύποχρέωσιν νά καταστήση εμπράκτως
δυνατήν τήν άσκησιν αυτού, δυναμένη ν3 άρνηθή διά λόγους υπη
ρεσιακούς, τήν τυχόν άναγκαίαν προς τούτο άδειαν άπουσίας. Στε
ρούνται δμως τού δικαιώματος τού έ κ λ έ γ ε σ θ α ι , διότι τό άρθρον 71 τού Συντάγματος ορίζει δτι έμμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι,
στρατιωτικοί έν ενεργεία, δήμαρχοι, συμβολαιογράφοι, φύλακες
υποθηκών και μεταγραφών και δικαστικοί κλητήρες δέν δύνανται
νά έκλεγώσι βουλευταί, αν μή παραιτηθώσι προ τής ημέρας τής
άνακηρύξεως τών υποψηφίων. Στερούνται επίσης τού δικαιώμα
τος τού έκλέγεσθαι είς τάς δημοτικός καί κοινοτικός εκλογάς.
Β '. Π εριορισμ οί τ ώ ν ά τομ ικ ώ ν δ ικ α ιω μ ά τω ν.— Ό δη
μόσιος υπάλληλος ύφίσταται ε ι δ ι κ ο ύ ς
περιορισμούς τής
προσωπικής αυτού ελευθερίας.
α) ’ Απαγορεύεται είς ώρισμένους υπαλλήλους (π.χ. δικα
στικούς) ή άσκησις οΐασδήποτε τέχνης ή εμπορίου δηλ. πάσης
βιοποριστικής άσχολίας, ήτις δέν έχει καθαρώς πνευματικόν πε-
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ριεχόμενον. "Οταν δ νόμος δεν ορίζει, εις ιήν κρίσιν τής προϊ
στάμενης αρχής ανήκει να χαρακτηρίση την άσκησιν ώρισμένων
επαγγελμάτων ώς ασυμβίβαστον διαγωγήν, πειθαρχικώς τιμωρητέαν. Διότι ή αυτή ασχολία δυνατόν να είναι ασυμβίβαστος
μέν π. χ. διά τον Διευθυντήν, συμβιβαστή δμως διά τον κλητήρα.
’ Απαγορεύεται ή. συμμετοχή εις π λ ε ι σ τ η ρ ι α σ μ ο ύ ς, είς τήν
διεξαγωγήν των οποίων μετέχει, ώς εκ τής υπηρεσίας του, δ
υπάλληλος.
β) Εις τούς στρατιωτικούς απαγορεύεται ή σύναψις γάμον,
ώς και ή ύπόσχεσις γάμου ά'νευ άδειας τοΰ υπουργού των στρα
τιωτικών, ήτις χορηγείται μόνον εάν ύφίστανται ώρισμέναι ηθι
κά! κα! περιουσιακά! προϋποθέσεις (άν. ν. 409) ’ Επίσης απαιτεί
ται κα! διά τον γάμον των αστυνομικών, άδεια τού υπουργού
τών εσωτερικών ή τού αρχηγού τής αστυνομίας πόλεων, άναλόγως τού βαθμού. ΕΙς τούς ώς άνω υπαλλήλους, απαγορεύεται ό
γάμος με άλλοδαπάς.
γ) Τό δικαίωμα τού σννεταιρίζεσ&αι άνεγνωρίζετο άλλοτε
υπέρ τών δημοσίων υπαλλήλων, καθώς υπέρ τών λοιπών πολι
τών. eO νόμος 4879 (τού 1931) περιώρισε τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι, δρίζων δτι επιτρέπονται μόνον κ λ α δ ι κ α ι οργανώ
σεις, απαγορεύονται δέ at συνδικαλιστικά! οργανώσεις. Ό νόμος
ούτος κατηργήθη υπό τής Κ ' Συντακτικής Πράξεως τού 1935, δυ
νάμει τής όποιας διελύθησαν άπασαι αί υπαλληλικά! οργανώσεις.
Μετά τήν επαναφοράν τού Συντάγματος τού 1911, (εν έ'τει 1935)
άνεβίωσε προς καιρόν τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι, πλήν
δμως, μετά τήν αναστολήν τού άρθρου 11 τού Συντάγματος (από
τής 4 Αύγ. 1936), ή νομοθετική εξουσία είναι ελεύθερα να καθορίζη τούς περιορισμούς τού δικαιώματος τού συνεταιρίζεσθαι τών
υπαλλήλων, ώς κα! τών πολιτών εν γένει. Ούτως οι άναγκ. ν.
906 (1937) κα! 1162 (1938), ώρισαν δτι απαγορεύεται είς τούς
δημοσίους υπαλλήλους να συνιστώσα συλλόγους, σωματεία ή
ενώσεις πάσης φύσεως ή να μετέχωσιν δπωςδήποτε αυτών, άνευ
έγκρίσεως τού αρμοδίου υπουργού, παρεχόμενης από κοινού
μετά τού υφυπουργού τής δημοσίας ασφαλείας κα! υποκεί
μενης εις άνάκλησιν. Ούτω καθιερούται
προληπτικόν
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μέτρον, άποκείμενον είς τήν διακριτικήν εξουσίαν του υ
πουργοί.
δ) Τό δικαίωμα τής απεργίας απαγορεύεται εις τούς δημο
σίους υπαλλήλους υπό του άρθρου 451 του ποινικού νόμου, δπερ
προβλέπει ποινήν φυλακίσεοος δυο ετών κατά των δημοσίων υπαλ
λήλων, οι όποιοι κατά κοινήν σύσκεψιν και άπόφασιν εζήτησαν
τήν από τής υπηρεσίας παραίτησίν των επί τφ σκοπώ να εμποδίσωσι τήν ενέργειαν τής διοικήσεως.
*0 ν. 5458 τοΰ 1932 απαγορεύει α) τήν ομαδικήν έγκατάλειψιν τής υπηρεσίας (απεργία) καί β) τήν εκ προθέσεως ομαδι
κήν παραμέλησιν τής εκτελέσεως τών καθηκόντων (λευκή απερ
γία). Προβλέπει δε ποίνάς φυλακίσεως, βαρυτέρας δια τούς
αρχηγούς καί έλαφροτέρας διά τούς απλώς προσχωροίντας.
'Ορίζει επίσης ότι οι άπέχοντες τών καθηκόντων λόγφ απεργίας
θεωρούνται ύποβαλόντες παραίτησίν, ήτις δεν δύναται να άνακληθή, γίνεται ύποχρεοοτικώς αποδεκτή, απαγορεύεται δέ ό άναδιορισμός τοΰ ούτω παραιτηθέντος προ τής παρελεύσεως έτους.
Τό Συμβ. Επικράτειας έδέχθη δτι ή διάταξις αύτη δεν άντίκειται εις τό άρθρον 114 τοΰ Συντάγματος, δπερ απαιτεί άπόφασιν
υπηρεσιακοί συμβουλίου διά τήν άπόλυσιν τών μονίμων υπαλ
λήλων (βλ. κατωτ. Κεφ. Ι Α .), διότι ή περίπτωσις τής απεργίας,
ώς έκτακτον καί ανώμαλον γεγονός εν τή λειτουργίφ τής δημοσίας
υπηρεσίας, επιφέρον διάσπασιν τής συνεχείας αυτής, δεν προβλέπεται, ουδέ προστατεύεται υπό τοί άρθρου 114 τοί Συν
τάγματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ'.
Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α Τ Ο Υ

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ

Τα δικαιώματα τοί δημοσίου υπαλλήλου φέρουσι τον χα
ρακτήρα δ η μ ο σ ί ω ν δικαιωμάτων, διότι δεν θεσπίζονται χάριν
τ ο ί ιδιωτικοί συμφέροντος του υπαλλήλου, άλλα χάριν τοΰ δη
μοσίου συμφέροντος. Συνέπειαι τούτου είναι αι εξής :
α) Δεν είναι παραιτητά, δηλαδή ενδεχομένη δήλωσις τοί
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υπαλλήλου δ η παραιτεΐται εν δλφ ή εν μέρει των δικαιωμάτων
τούτων δεν παράγει εννομον αποτέλεσμα.
β) Διέπονται κατ’ αρχήν ούχί υπό των κανόνων του αστι
κού δικαίου, άλλα υπό ιδιαιτέρων κανόνων του δημοσίου δι
καίου, θεσπιζόμενων εις τούς σχετικούς διοικητικούς νόμους.
γ) Πάσα περ'ι των δικαιωμάτων τούτων άμφισβήτησις υπά
γεται εις την αρμοδιότητα των διοικητικών δικαστηρίων, ουσια
στικών ή ακυρωτικών, άναλόγως τής φΰσεως τής άμφισβητήσεως.
Τα δικαιώματα τού υπαλλήλου είναι ηθικά ή περιουσιακά.
Α '. Ή ΰΊ κ ά δ ικ α ιώ μ α τα .— α) Δικαίωμα επί την έμπρα
κτον ασκησιν τής υπηρεσίας. Έ άν ή Διοίκησις, παρά τον νόμον
καί άνευ υπηρεσιακής αίτιας, άρνήται να χρησιμοποιήση τον υπάλ
ληλον, ούτος δΰναται δι’ αιτήσεως άκυρώσεως ενώπιον τού Συμβ.
Επικράτειας να ζητήση δπως ύπροχρεωθή ή Διοίκησις να ανά
θεση εις αυτόν υπηρεσίαν (Συμβ. Έ πικρ. 78 τού 1929, 33 τού
1931. ’ Αντίθετος ή 310 τού 1932).
β) Δικαίωμα επί τού τίτλον. Τίτλος είναι ή ονομασία τής
θέσεως, ήτις δηλοΐ τα ασκούμενα καθήκοντα (π.χ. επιθεωρητής
δασών, επόπτης εργασίας, καθηγητής γυμνασίου). Ό τίτλος απο
κτάται διά τής τοποθετήσεως. ’ Επίτιμος τίτλος, μετά τήν έξοδον
έκ τής υπηρεσίας, άπονέμεται εις εξαιρετικός περιπτώσεις, ως π.χ.
εις δικαστάς, καθηγητάς Πανεπιστημίου κλπ.
γ) Δικαίωμα επί τού βα&μοϋ. Ό βαθμός διαφέρει τού τίτ
λου. *0 βαθμός είναι έννοια συγκριτική, αποτελεί δηλ. έν μέτρον συγκρίσεως μεταξύ ιών υπαλλήλων, διά τον καθορισμόν τής
θέσεως ενός εκάστου εις τήν ίεραρχικήν κλίμακα.
Έ π ί τή βάσει τού βαθμού κανονίζεται :
α) ‘ Η άσκησις τού ίεραρχικού καί πειθαρχικού ελέγχου, εάν
πρόκειται περί υπαλλήλων άνηκόντων εις τήν αυτήν ίεραρχικήν
κλίμακα.
β) *Η προεδρία συλλογικών οργάνων (συμβουλίων ή επι
τροπών), εάν εις ταΰτα μετέχωσιν υπάλληλοι άνήκοντες εις διαφό
ρους ίεραρχικάς κλίμακας. Π.χ. έν συμβούλιον συντίθεται εξ ενός
τμηματάρχου 'Υπουργείου, ενός Πρωτοδίκου καί ενός αστυνό
μου α' τάξεως. Τίς εκ τούτων θά προεδρεύση, εάν ό νόμος σιω-
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π$; Τούτο θ α καθορισθή έκ τής συγκρίσεως των βαθμών των
υπαλλήλων τούτων προς άλλήλους.
γ) Ή εθιμοτυπία, ήτοι τό λεγόμενον προβάδισμα ή προκαθεδρία. Ό ανώτερος κατά βαθμόν προηγείται τού κατωτέρου
εις πάσαν υπηρεσιακήν περίπτωσιν κα'ι εις τάς επισήμους τελετάς.
Οι βαθμοί καθορίζονται κατά κατηγορίας υπαλλήλων. Ι δ ι 
αιτέρα βαθμολογική κλϊμαξ ισχύει διά τούς διοικητικούς υπαλ
λήλους, ιδιαιτέρα διά τούς δικαστικούς, τούς στρατιωτικούς κλπ.
Και ή μεν βαθμολογική σχέσις μεταξύ υπαλλήλων τής αυτής κα
τηγορίας καθορίζεται ευκόλως. Π.χ. ό Διευθυντής είναι ανώτερος
του τμηματάρχου κλπ. Δυσχερής δμως είναι ή συσχέτισις δύο
υπαλλήλων διαφόρων κλάδων. ΙΙ.χ. ό πρωτόδικης είναι ανώτε
ρος τού Τμηματάρχου, ή ό συνταγματάρχης είναι ανώτερος τού
Διευθυντού; ΟΙ νόμ°ι δεν επιλύουν σαφώς τό ζήτημα. Ό Ό ρ γαν. Δικαστηρίων καθορίζει μίαν αντιστοιχίαν δικαστικών και
διοικητικών υπαλλήλων, ή οποία δμως είναι σήμερον απηρχαιω
μένη και δύσχρηστος.
Ό βαθμός είναι κατά κανόνα «πραγματικός», δηλ. αντι
στοιχεί προς τήν κατεχομένην οργανικήν θέσιν. Δύναται δμως
νά είναι «προσωπικός», δταν άπονέμεται εϊδικώς εις υπάλληλον,
καίτει κατέχει οργανικήν θέσιν κατωτέρου βαθμού. Τό ν. διατ.
τής 27 Ίαν. 1935 άπηγόρευσε τήν εφεξής απονομήν βαθμών
προσωπικών, διετήρησεν δμως τούς ήδη άπονεμηθέντας.
Π εριουσιακ ά δικαιώ μ ατα.— Τα υλικά ή περιουσιακά δι
καιώματα τού δημοσ. υπαλλήλου είναι δ μισθός και ή σύνταξις.
α) Μ ισ& ός.
‘ Ο μισθός δεν είναι συμβατικόν αντάλλαγμα τής υπό τού
υπαλλήλου παρεχομένης εργασίας, δεν είναι δηλ. ή εϊς χρήμα
άποτίμησις τής αξίας τής εργασίας ταύτης, άλλ’ είναι χρηματική
παροχή, χορηγουμένη εις τον υπάλληλον διά νά εξασφαλισθή
εις αυτόν έν μέτρον αξιοπρεπούς διαβιώσεως, ήν ή θέσις αυτού
απαιτεί. Διά τούτο δ μισθός είναι παροχή δ η μ ο σ ί α ς τ ά ξ ε ω ς .
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Συνέπειαι τής ςρΰσεως του μισθού είναι αί εξής :
1) Δεν είναι παραιτητός. Δήλωσις του υπαλλήλου δτι παραιτεΐται έν δλφ ή εν μέρει του μισθού, δεν έχει εννομον απο
τέλεσμα.
2) ’ Αφού ό μισθός παρέχεται χάριν ενός δημοσίου συμφέ
ροντος (τής συντηρήσεως του υπαλλήλου), δεν δΰναται να διατεθή προς άλλον σκοπόν. Δεν επιτρέπεται λοιπόν εις τον υπάλ
ληλον να εκχωρήση αυτόν, πάσα δε τοιαΰτη συμφωνία είναι
άκυρος.
3) Οι δανεισταί του υπαλλήλου δεν δΰνανται να κατάσχουν
τον μισθόν εις χεΐρας τής Πολιτείας. Έξαίρεσις αναγνωρίζεται
α) υπέρ των προσώπων, εις την διατροφήν των οποίων ύποχρεούται ό υπάλληλος, (σΰζυγος, ανιόντες, κατιόντες) άτινα δΰνανται
να κατάσχουν μέχρι του V* τού μισθού καί β) υπέρ του Δημο
σίου, μέχρι του ήμίσεος.
Τό άρθρον 61 του Συντάγματος ορίζει δτι μισθός, σύνταξις,
χορηγία δέν καταβάλλεται οΰτε έγγράφεται είς τον προϋπολο
γισμόν ανευ νόμου (υπό ουσιαστικήν έννοιαν, μή αποκλεισμένου
κανονιστικού διατάγματος κατ’ εξουσιοδότησιν). °Οθεν διά να
καταβληθή δ μισθός δέν αρκεί ή αναγραφή εις τον προϋπολο
γισμόν, άλλα δέον να προβλέπη αυτόν ό νόμος (βλ. καί άνωτ.
σ. 20).
Ό νομοθέτης, κανονίζων τούς μισθούς, δΰναται και να
μειώνη αυτούς, χωρίς να θίγη κεκτημένα δικαιώματα των υπαλ
λήλων. Κατά τό Σύνταγμα τής Βαϊμάρης εν Γερμανίςι, ό νόμος
δέν ήδύνατο να θίξη τα κεκτημένα δικαιώματα των ύπαλλήλα)ν,
καί τα δικαστήρια ήδύναντο να θεωρήσουν αντισυνταγματικόν
ενα νόμον, δ δποίος εμείωνε τούς μισθούς.
'Έναρξις μισ&ον.— Διάταγμα τού 1833 ωριζεν δτι δ μισθός
άρχεται από τής εγκαταστάσεως, δηλαδή από τής άναλήψεως
υπηρεσίας. Διάταγμα τού 1852, εις εκτέλεσιν τού νόμου περ'ι
δημοσίου λογιστικού, ωριζεν δτι άρχεται από τής επομένης τής
εγκαταστάσεως. Ό άν. νόμος 1016 τού 1937, λύων τήν άντίφασιν, δρίζει δτι δ μισθός άρχεται από τής ημέρας τής εγκα
ταστάσεως, ήτις δέν δΰναται να λάβη χώραν προ τής δρκοδο-
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σίας. Ό μισθός των προαγομένων αρχεται από τής δημοσιεΰσεως τής προαγωγής, πλήν αν διά τής προαγωγής μεταβάλλωνται τα καθήκοντα, οπότε αρχεται από τής εγκαταστάσεως εις τα
νέα καθήκοντα.
’Αναστέλλεται ό μισθός, εν περιπτώσει άπολΰσεως, μέχρις
εκπνοής τής μηνιαίας προθεσμίας προσφυγής ενώπιον του Συμβ.
Επικράτειας και μέχρις εκδικάσεως τής ασκηθείσης προσφυγής,
καταβαλλόμενος άναδρομικώς εν περιπτώσει άκυρώσεως τής
άπολΰσεως.
Ό μισθός αντιστοιχεί προς τον βαθμόν. Κατ3 εξαίρεσιν,
ωρισμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν μισθόν «προσωπικόν», δηλ.
μη άντιστοιχοϋντα προς τον βαθμόν των, άλλ3 εις άνώτερον.
Τούτο ήδη εχει άπαγορευθή διά διατ. τής 12 Ταν. 1934, περί
αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων.
Ό μισθός ύπόκειται εις προσαΰξησιν δταν ό υπάλληλος
προαχθή ή συμπληρώση ευδόκιμος ΙΟετίαν, οπότε προσαυξά
νεται κατά 5°|0, ώς και άνά πάσαν περαιτέρω πενταετίαν, μέχρις
ου ή προσαΰξησις φθάση τα 25% ·
Περισσοτέρας τής μιάς θέσεως δεν απαγορεύεται εις τον
υπάλληλον να κατέχη. ’ Απαγορεύεται ό'μως, κατά τον ν. περί
δημοσίου λογιστικού, ή άπόληψις δυο μισθών. Διά την δευτέραν
θέσιν καταβάλλεται επιμίσθιον, Τό σΰνολον τών επιμισθίων δεν
πρέπει να ύπερβαίνη τον μισθόν τής κυρίας θέσεως.
Σύνταξις καί μισθός ταυτοχρόνως δεν καταβάλλεται. Έ ξαίρεσις θεσπίζεται μόνον διά τα θύματα πολέμου, τραυματίας κλπ.
Οί λοιποί συνταξιούχοι, εάν διορισθούν εις δημοσίαν θέσιν
λαμβάνουν τον μισθόν τής θέσεως ταΰτης, εάν είναι ανώτε
ρος τής συντάξεως, άλλως εκλέγουν μεταξύ συντάξεως καί μι
σθού. Καί εδώ νόμοι τινές επιτρέπουν, κατ3 εξαίρεσιν, άπόληψιν συντάξεως καί μισθού, μέχρι συμπληρώσεως ώρισμένου
ποσού.
Λοιπαι άποδοχαί.— Αΰται διακρίνονται 1) εις τάς παρεχομένας λόγφ προσθέτων υπηρεσιών π.χ. αμοιβή διά συμμετοχήν είς
συμβούλια ή δι3 εργασίαν πέραν τής κεκανονισμένης, 2) εις τάς
άποτελοΰσας κεκαλυμμένην αύξησιν μισθού, π.χ. ποσοστά διά τήν
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(
)

εΐσπραξιν δημοσίων εσόδων, δικαίωμα κατοικίας δωρεάν και 3)
εις τάς άποτελουσας απλήν άπόδοσιν εκ μέρους τής Πολιτείας
δαπανών, εις ας υπεβλήθη ό υπάλληλος χάριν τής υπηρεσίας,
π.χ. γραφικά, οδοιπορικά έξοδα.
Διοικητικοί διάφοροί.— Ή άξίωσις του υπαλλήλου επί
του μισθοί) καί των λοιπών αποδοχών δημιουργεί διοικη
τικήν διαφοράν, διότι είναι σχετική με τήν λειτουργίαν τής
δημοσίας υπηρεσίας. Συνεπώς, ή επίλυσις τής τοιαΰτης άμφισβητήσεως υπάγεται εις τήν αρμοδιότητα τών διοικητικών
δικαστηρίων, με τήν εξής διάκρισιν :
1) Έ α ν ή άμφισβήτησις αφορά αυτό τό δικαίωμα του υπαλ
λήλου επί τών αποδοχών ή μέρους αυτών, ή διαφορά δύναται
να επιλυθή υπό του Συμβουλίου Επικράτειας, κατόπιν αιτήσεως άκυρώσεως. Έ α ν π. χ. ή Διοίκησις άρνήται να αναγνώριση
δτι ό υπάλληλος δικαιούται να λαμβάνη προσαΰξησιν διά πο
λυετή υπηρεσίαν, λόγφ του δτι π. χ. δεν έχει αρκετήν υπηρεσίαν,
ό υπάλληλος δΰναται να προσβάλη τήν άρνησιν τής Διοικήσεως
δι3 αιτήσεως άκυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου Επικράτειας.
2) Έ α ν δμως ή άμφισβήτησις άφορφ ώρισμένον ποσόν, χωρίς να
τίθεται υπό συζήτησιν καί τό δικαίωμα του υπαλλήλου, π. χ. εάν
ό υπάλληλος έχη άπαίτησιν επί δεδουλευμένων άποδοχών, ή δέ
Διοίκησις άρνεΐται να τας πληρώση, διότι π. χ. Ισχυρίζεται δτι
παρεγράφησαν, ή διαφορά αυτή δεν θά ύπαχθή εις τό Συμβοΰλιον τής Επικράτειας, άλλ3 εις τά τακτικά δικαστήρια, ως σχετιζομένη προς απλήν άναγνώρισιν χρηματικής άξιώσεως, καί ούχί
προς τήν εφαρμογήν διοικητικοί) νόμου. ’ Αλλά καί εις τήν περίπτωσιν ταΰτην, τά τακτικά δικαστήρια θά έκτελέσουν έργα διοι
κητικών δικαστηρίων τής ουσίας καί ούχί άστικών δικαστηρίων.
Τούτο δέ διότι ή διαφορά, εν πάση περιπτώσει, δέν παΰει να
είναι διοικητική, άφού πάντως σχετίζεται προς τήν λειτουργίαν
δημοσίας υπηρεσίας.
Παραγραφαί.— Ό νόμος καθιερώνει βραχυπρόθεσμον δι
ετή παραγραφήν τών άξιώσεων τών υπαλλήλων επί τών μισθών
καί λοιπών άποδοχών, χάριν ταχείας τακτοποιήσεως τών^ λοναριασμών τής Πολιτείας.
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β) Σ ύ ν τα ξις.
Μέριμνα διά την χορήγησιν συντάξεων παρ* ήμίν ελήφθη
τό πρώτον εν ετει 1861, δια του νόμου ΧΝΒ, δτε ίδρύθη Ιδιαί
τερον Ταμεΐον Συντάξεων προικοδοτούμενον εκ των κρατήσεων
εκ των μισθών τών δημοσίων υπαλλήλων καί εξ επιχορηγήσεων
τής Πολιτείας. Ά λ λ α τό Ταμεΐον τούτο, εξαντληθέν οικονομικώς, διελΰθη εν ετει 1876, οπότε την πληρωμήν τών συντάξεων
άνέλαβεν ή Πολιτεία, καταβάλλουσα αύτάς εκ του κρατικοί} προϋ
πολογισμοί} άπ3 ευθείας.
Περί τής νομικής φύσεως τής συντάξεως ύπεστηρίχθησαν
τρεις αντιλήψεις: 1) "Οτι ή σύνταξις είναι προϊόν υποχρεωτικής
άσφαλίσεως του υπαλλήλου, ή οποία συντελεΐται διά ιών μη
νιαίων κρατήσεων εκ τοϋ μισθού του. *Η άντίληψις αΰτη δεν
είναι ορθή, διότι ή κράτησις δεν έχει τον σκοπόν άσφαλίσεως,
άπόδειξις δε τούτου, δτι τό Κράτος δεν προβαίνει εις μαθηματι
κούς υπολογισμούς ανάλογους προς τούς κανόνας τούς διέποντας
τάς Ιδιωτικός ασφαλίσεις. Ή κράτησις είναι κεκαλυμμένη μείωσις μισθού, διά νά άντιμετωπισθούν αι διά τάς συντάξεις δαπάναι. Ά λ λ ω ς τε, θεωρητικώς, τίποτε δεν εμποδίζει να χορηγηθή
σύνταξις, χωρίς να ενεργηθούν ποσώς κρατήσεις. 2) Κατ3 άλλην
άντίληψιν, ή σύνταξις είναι επιστροφή καθυστερουμένων μι
σθών. Με τα ποσά δηλ. τών κρατήσεων συνεκεντρώθη έν ποσόν,
άντιπροσωπεύον ώρισμένον αριθμόν μισθών, οί όποιοι καθυστεροΰνται καί αποδίδονται εις μικράς μηνιαίας δόσεις προς τον
υπάλληλον, μετά τήν λύσιν τής υπαλληλικής σχέσεως. Καί ή άντίληψις δμως αυτή δεν είναι ορθή, διότι τότε θά έπρεπε να
ύπάρχη μία αναλογία τού συνολικού ποσού τών εις ένα υπάλ
ληλον καταβαλλόμενων συντάξεων προς τό συνολικόν ποσόν
τών κρατήσεων, τάς οποίας ούτος ύπέστη, Ιν φ εις τήν πράξιν
συμβαίνει συχνότατα τό αντίθετον : π. χ. εις κατώτερος υπάλ
ληλος άποχωρήσας ενωρίς, καί κατά τεκμήριον εις νέαν ήλικίαν έκ τής υπηρεσίας καί υποβληθείς διά τούτο εις κρατήσεις
επί βραχύ χρονικόν διάστημα, θά λάβη σύνταξιν επί πολλά έτη
μέχρι τού θανάτου του, εις τρόπον ώστε θά είσπράξη συνολι-
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κώς ποσά πολύ μεγαλύτερα των δσων κατέβαλε διά κρατήσεων.
Τουναντίον, εις ανώτερος υπάλληλος, καταβαλών κρατήσεις
επι 30 έτη καί άποχωρών λόγφ ορίου ηλικίας, εν φ κατέβαλε συνολικώς μέγα ποσόν, θα λάβη σύνταξιν μόνον δι3 ολίγα ετη, δσα
υπολείπονται μέχρι του θανάτου του, θα λάβη δηλ. ποσά σχετικώς ολιγώτερα των καταβληθέντων ύπ3 αυτού λόγφ κρατήσεων.
3)
Ή ορθή άντίληψις είναι δτι ή σύνταξις αποτελεί συνεχιζόμενον μισθόν, καταβαλλόμενον εις τον υπάλληλον εν εΐδει
τελευταίας ανταμοιβής διά τάς παρασχεθείσας ύπ3 αυτού υπηρε
σίας. Ό σκοπός τής συντάξεως είναι συνεπώς ό αυτός μέ τον
τού μισθού δηλ. ή εξασφάλισις ενός ελάχιστου ορίου συντηρή^.
σεως τού προσώπου, τό όποιον επι μακρόν σχετικώς χρόνον
έφερε την ιδιότητα τού δημοσίου υπαλλήλου. *Άρα και ή σύν
ταξις, ως και ό μισθός, είναι παροχή χορηγουμένη χάριν τού γε
νικού συμφέροντος, διό κα'ι δεν είναι π α ρ α ι τ η τ ό ν δ ι 
κ α ί ω μ α , ή δέ δηλωθεΐσα τυχόν υπό τού υπαλλήλου παραίτησις από τής συντάξεως δεν επάγεται απώλειαν τού δικαιώμα
τος επί ταύτης.
'Η σύνταξίς καθορίζεται διά νόμον, υπό τήν ουσιαστικήν
έννοιαν, δηλ. κα'ι διά κανονιστικού διατάγματος, κατά νομοθε
τικήν εξουσιοδότησιν. Τούτο προκύπτει εκ τού άρθρου 61 τού
Συντάγματος, ένθα ορίζεται δτι μισθός σύνταξις κ.λ.π. δεν χο
ρηγείται ούτε έγγράφεται εις τον προϋπολογισμόν άνευ νόμου.
Έ κ τής διατάξεως ταύτης τού Συντάγματος προκύπτει ακόμη δτι
δεν επιτρέπεται να θεσπισθή εμμέσως σύνταξις διά τής αναγρα
φής τής αναγκαίας πιστώσεως είς τον προϋπολογισμόν, άλλα ή
αναγραφή αύτη τότε μόνον επιτρέπεται, όταν προηγουμένως ό
νόμος έχει θεσπίσει τήν σύνταξιν.
Πρόσωπα δικαιούμενα συντάξεως, κατά τον άν. νόμον 1635
είναι τα εξής :
Ό μόνιμος υπάλληλος, εις τάς εξής ιδία περιπτώσεις:
α) Έ ά ν άπομακρυνθή δπως δήποτε τής θεσεώς του, μετά
25ετή υπηρεσίαν ή μετά 20ετή υπηρεσίαν και συμπλήρωσιν τού
60ού έτους τής ηλικίας του.
β) Έ ά ν άπολυθή μετά 20ετή ύπερεσίαν.
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γ) Έ ά ν άπ ολυ θή μετά ΙΟετή υπηρεσίαν λόγφ νόσου η λόΥΦ ορίου ηλικίας η λόγφ καταρνήσεως θέσεως.
δ) Έ ά ν καταστή σω μ ατικώ ς ανίκανος ένεκα τής υπηρεσίας,
ασχέτως προς τά έτη υπηρεσίας.
Συγγενείς του υπαλλήλου, δικαιούμενοι είς σύνταξιν, εάν εκλίπη ο υπάλληλος, είναι ot εξή ς:
α) Ή

χήρα, εάν έχη διατελέση εις νόμιμον συμβίωσιν επί

εξάμηνον.
β) Τ ά άνήλικα άρρενα ή άγαμα θήλεα τέκνα,
γ) Ή

άνευ ύπαιτιόχητος διαζευχθεΐσα θυγάτηρ καί ή άπο-

μήτηρ.
δ) O f άπ οροι γονείς καί α! άπ οροι άγαμοι άδελφαί, κατά
τάς διακρίσεις τού νόμου, εάν ό υπάλληλος άποθάνη άγαμος.
Υπολογισμός της συντάξεως.— Συντάξιμος μ ισθός είναι ό
οργανικός μ ισθός του τελευταίου μηνός προ τής λΰσεως τής υπαλ
ληλικής σχέσεως, μειούμενος κατά ποσοστόν

προοδευτικόν από

15— 40°/ο· Ο ύτω επί μισθού 14.000 δραχμών, συντάξιμος μ ισθός
είναι 8.400 αφ ού μ ειωθή δηλαδή κατά 40% · "Επί μισθού 4.000
δραχμών ό συντάξιμος είναι 3.400, δηλαδή μειωθείς κατά 1 5 % .
'Ο συντάξιμος αυτός μ ισθός διαιρείται είς πεντήκοντα ϊσα
μέρη καί λαμβάνει ό υπάλληλος τόσα πεντηκοστά, δσ α τα έτη τής
υπηρεσίας. "Ω στε ό

εχων 2 5 έτη

λαμβάνει ’ % ο · Πέραν δμ ω ς

τω ν 2 5 ετών, έκαστον έτος προσθέτει

άνά δύο πεντηκοστά καί

"~jtiB£QOL τώ ν 3 0 ετών, άνά τρία πεντηκοστά. Ό

εχων λοιπόν 31

έτη, λαμβάνει * % ο + ι% ο + % ο = , % · εν δλ φ .
Διαδικασία άπονομήα awrA^pmc — JFvrnr apyrnprigc από
τής γενέσεως τού δικαιώματος, ή εντός έτους από τής μετά τό
π ά θ η μ α άπομακρύνσεως τού υπαλλήλου, δέον νά ζητηθή ή απο
νομή συντάξεως, δι’ αιτήσεως ύποβαλλομένης εις τό προϊστάμε
νον τού

υπαλλήλου ύπουργεΐον, τό όποιον διαβάζει τήν αϊτη-

σιν είς τό Ε λεγκτικ όν Συνέδριον.
Τ ό Έ λ . Συνέδριον ενεργεί τήν δέουσαν άνάκρισιν καί τελικώς ή αναγνώρισις τού προς σύνταξιν δικαιώματος γίνεται δι3
ά π ο φ ά σ εω ς τού επί τών συντάξεων αρμ οδίου τμήματος αυτού.
Έ ά ν τό Ε λεγκτικ όν Συνέδριον άπορρίψη τήν αΐτησιν,

4

9

/;
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χωρεΐ αγωγή ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, ως επιτρέπετο μέ
χρι του περί οργανισμού του Έ λ . Συνεδρίου ν. δ/τος του 1923.
Ε νώπιον του Συμβ. Επικράτειας επίσης δεν χωρεΐ προ
σφυγή. Αΐτησις άκυρώσεως δεν χωρεΐ, διότι αυτή ασκείται μόνον
κατά των πράξεων των διοικητικών οργάνων, ενφ τό Ελεγκτικόν
Συνέδριον δεν είναι διοικητικόν ό'ργανον άλλα διοικητικόν δικαστήριον. Αΐτησις άναιρέσεως δεν χωρεΐ, διότι τό διάταγμα, τό όποιον,
κατ’ έξουσιοδότησιν του νόμου, καθώρισε τά διοικητικά δικαστή
ρια, κατά τών αποφάσεων τών οποίων επιτρέπεται αΐτησις άναιρέ
σεως ενώπιον του Συμβ. Επικράτειας, δεν συμπεριέλαβε μεταξύ
αυτών τάς αποφάσεις του Έ λ . Συνεδρίου, τάς σχετικός μέ jjvtt*-ξεις, άλλα μόνον τάς άποφάσεις τάς εχούσας φορολογικόν άντικείμενον. Επιτρέπεται μόνον προσφυγή ενώπιον τής ολομέλειας του
Ελεγκτικοί} Συνεδρίου, ή οποία δικάζει ως δικαστήριον ουσίας.
*Εκπτωσις άπό του δικαιώματος επέρχεται, εάν δεν ζητηθή
ή άπονομή τής συντάξεως εντός τών άνωτέρω άναφερομένων
προθεσμιών του νόμου.
Παραγραφή επέρχεται ξάν δεν είσπραχθή ή σύνταξις εντός
ενός έτους, άφ ’ δτου κατέστη άπαιτητή. Ή παραγραφή διαφέρει
τής εκπτώσεως κατά τούτο, δτι ή μέν έκπτωσις άφορα είς τό
δ ι κ α ί ω μ α τής συντάξεως, ενφ ή παραγραφή άφορα μόνον
είς τά προ έτους άπαιτητά ποσά.
Διά τά επόμενα ποσά, παραμένει άκέραιον τό δικαίίομα τής
ν.
συντάξεως.
’Απώλεια επέρχεται, α) εάν ό υπάλληλος άπολυθή λόγφ
έγκαταλείψεως θέσεως, β) εάν καταδικασθή έπ'ι παραβάσει τού
νόμου 5458, ήτοι διά συμμετοχήν είς άπεργίαν, γ) εάν ό δι
καιούχος (είτε ως υπάλληλος, εΐτε άφού εγένετο συνταξιούχος)
καταδικασθή εις εγκληματικήν ποινήν, επί κλοπή, υπεξαιρέσει,
απάτη, ίδιοποιήσει, πλαστογραφίφ, άπιστία κλπ. εφ’ δσον τα
άδικήματα ταύταστρέφονται κατά τού Δημοσίου, δ) εάν ή συν
ταξιούχος χήρα έλθη εις δεύτερον γάμον ή εάν εκπέση τής επι
τροπείας τών τέκνων αυτής, ένεκεν αίσχρας διαγωγής.
’Αναστολή τού δικαιώματος επέρχεται, α) εάν καταδικασθή
ό δικαιούχος είς εγκληματικήν ποινήν επί οίφδήποτε άδικήματι,
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πλήν των αμ έσω ς ανω τέρω μνημονευθέντων (διότι τότε επέρχε
ται απώλεια) καί β) εάν άπ οβάλη την Ιλληνικήν Ιθαγένειαν.
Ή

αναστολή διαφέρει τής απώλειας κατά τοΰτο, δτι τό

δικ αίω μ α τής συντάξεως,
α π λώ ς

ό

επί αναστολής, δεν άπόλλυται, άλλ3 .

δικαιούχος δεν δΰναται

τοΰτο εφ 3 ωρισμένον χρόνον. Ή

προσωρινώς

ν3 άσκηση

επανάληψις τής άσκήσεως επι

τρέπεται ευθύς ω ς εκτιθή ή ποινή εις τήν οποίαν κατεδικάσθη
ό δικαιούχος ή άνακτήση ούτος τήν Ιλληνικήν ιθαγένειαν. Ε π ε ι 
δή δ μ ω ς κατά τό διάστη μ α

τής αναστολής δεν καταβάλλεται

σύνταξις καί είναι δυνατόν να δεινοπαθοΰν οι οίκεΐοι τού συν
ταξιούχου, ό νόμος ορίζει δτι, είς περίπτωσιν καταδίκης, ή σύ
ζυγος καί τα τέκνα τού καταδικασθέντος δύνανται να

λάβουν

π ρ οσ ω ρ ιν ώ ς κατά τό χρονικόν διάστημα τής ποινής, τήν σύνταξιν
τήν οποίαν θ ά ελάμβανον εάν ό καταδικασθείς ειχεν άποθάνει. Τα
αυτά καί επί καταδίκης, ήτις επιφέρει απώλειαν τής συντάξεως.

Κατάσχεσις και εκχώρησις τής

συντάξεως

απαγορεύεται

δ π ω ς καί επί μισθού, μέ τάς αύτάς εξαιρέσεις.
Τ α τών συντάξεων διέπονται υπό τού ν.δ. τής 3 1 3Οκτ. 1935.
Μετοχικά Ταμεία καί Ταμεία ϋρονοίας .— Χάριν συμπ λη ρώ σεω ς τής συντάξεως, έχουν συσταθή διά νόμου Ειδικά Τ α 
μεία, (Μετοχικά Ταμεία Π ολιτικών Υ π α λ λ ή λ ω ν , Στρατού, Β.
Ναυτικού, Ταμεία Π ρονοίας, Ταμεία ’ Α λληλοβοήθειας), τα οποία
σκοπόν έχουν να παρέχουν εν χρηματικόν ποσόν είτε μηνιαίως είτε
έ φ 3 άπαξ είς τον συνταξιοδοτούμενον. Ή

συμμετοχή εις τα Τ α 

μεία ταύτα διά καταβολής μηνιαίων δόσεων είναι υποχρεωτική
κατά νόμον, αποτελεί δε υποχρεωτικήν άσφάλισιν, εν άντιθέσει
προς τήν σύνταξιν, τής όποιας ό χαρακτήρ είναι διά φ ορος, ώ ςά νεπτύξαμεν ανωτέρω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
Α Σ Τ ΙΚ Η Ε Υ Θ Υ Ν Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ
Ή

ευθύνη εν γένει τού δημοσίου υπαλλήλου διακρίνεται

είς α) αστικήν, ήτις ύποχρεοΐ απ λώς τον υπάλληλον ε!ς ά νόρθ ω -
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σιν προξενηθείσης ύπ’ αυτού ζημίας είς την Πολιτείαν η τούς
ίδιώτας, κατά την άσκησιν τής υπηρεσίας του, β) ποινικήν, ήτις
υποβάλλει τον υπάλληλον εις τας κυρώσεις τού ποινικού νόμου
καί γ) πειθαρχικήν, ήτις σκοπεί την τήρησιν εσωτερικής τάξεως
εντός τού πλαισίου τής δημοσίας υπηρεσίας.
Ή αστική ευθύνη τού υπαλλήλου δύναται να ύπάρχη α)
έναντι τής Πολιτείας καί β) έναντι των ιδιωτών.
α) ’Έ να ντι της Π ολιτείας, — "Εναντι τής Πολιτείας, ό
υπάλληλος ενέχεται, κατά τό άρθρον 33 τού νομοθ. διατάγματος
τής 4 ’ Ιουλίου 1923 «περί οργανισμού τού Ελεγκτικού Συνε
δρίου», δπερ ορίζει δτι πας δημόσιος υπάλληλος εύθύνεται διά
πάσαν έκ δόλου ή άμελείας επελθούσαν είς τό δημόσιον θετικήν
ζημίαν, επί πλειόνων δε υπαλλήλων, ενέχονται οΰτοι άλληλεγγύως. Έ π ί τούτου παρατηρούμεν τα εξής :
1) Ή ευθύνη ύφίσταται διά πάσαν, άρα καί ελαφράν αμέ
λειαν.
2) Ή ευθύνη ύφίσταται δια θ ε τ ι κ ή ν ζημίαν, ήτοι διά
τήν μείωσιν των κεκτημένων περιουσιακών στοιχείων τού δημο
σίου θησαυρού, λ. χ. καταστροφήν δημοσίου υλικού, ούχί δε διά
τήν αποθετικήν, ήτοι τήν ματαίωσιν ενδεχομένων ώφελημάτθ)ν
τού δημοσίου.
3) Ή διάταξις δεν εφαρμόζεται επί τών υπουργών καί επί
τών διατακτών, περί τών οποίων ίσχύουσιν είδικαί διατάξεις.
4) Είδικωτέραν ευθύνην ύπέχουσιν οί δημόσιοι υπόλογοι,
κατά τας διατάξεις τού δημοσίου λογιστικού, λογοδοτούντες επί
σης ενώπιον του ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου.
5) 'Αρμόδιον ινα κηρύξη υπεύθυνον τον υπάλληλον είναι
τό ’ Ελεγκτικόν Συνέδριον, δικάζον εν όλομελεία, τή αιτήσει τού
παρ’ αύτώ ’ Επιτρόπου, ενεργούντος είτε κατόπιν εντολής τού
οικείου υπουργού, εϊτε αύτεπαγγέλτως.
6) Κατά τής άποφάσεως ταύτης τού ’ Ελεγκτικού Συνε
δρίου, ήτις καθορίζει καί τό ποσόν τής άποζημιώσεως, δεν επι
τρέπεται αγωγή ενώπιον τών τακτικών δικαστηρίων, ούτε αΐτησις άναιρέσεως ενώπιον τού Συμβουλίου ’ Επικράτειας, διότι
τοιαύτη αϊτησις άναιρέσεως έχει χορηγηθή υπό τού νόμου μό
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νον κατά ιών φορολογικής φΰσεως αποφάσεων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
β) *Έναντι τών Ιδιωτών.— Ε νταύθα πρέπει να διακρίνωμεν την εΰθυνην των δικαστικών υπαλλήλων από τής τών λοι
πών υπαλλήλων.
1)
Ευ&ύνη τών δικαστικών.— ‘ Η πολιτική δικονομία προ
βλέπει την εΰθΰνην τών δικαστικών υπαλλήλων διά αρνησιδι
κίαν, δόλον, άσΰγγνωστον αμέλειαν ή παραδρομήν.
’Ή δη, τό άρθρον 103 του Συντάγματος του 1911 ορίζει δτι
αϊ άγωγα'ι κακοδικίας κατά τών αρεοπαγιτών, συμβουλών τής
επικρατείας, μελών τοΰ Ελεγκτικοί) Συνεδρίου, δικάζονται υπό
ειδικού πενταμελούς δικαστηρίου (εξ ενός συμβούλου επικράτειας,
Ινός αρεοπαγίτου, ενός συμβουλου τοΰ Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ενός καθηγητοΰ τής νομικής σχολής τοΰ Πανεπιστημίου, ενός
δικηγόρου μέλους τοΰ άνωτάτου πειθαρχικοΰ συμβουλίου τοΰ
δικηγορικοΰ ^συλλόγου) συγκροτουμένου διά κληρώσεως εν τφ
καταστήματι τοΰ Συμβουλίου Επικράτειας. Τό Σΰνταγμα επιτρέ
πει να ύπαχθοΰν εις τό αυτό δικαστήριον άγωγαί κακοδικίας κατά
πρωτοδικών, έφετών καί εισαγγελέων. Πράγματι, ο νόμος 407
τοΰ 1914 προβλέπει περ'ι τής συγκροτήσεως τοΰ Δικαστηρίου Κα
κοδικίας, ορίζει δ’ οτι εΐσάγονται εις αυτό άγωγα'ι καθ’ δλων τών
ώς άνω δικαστικών υπαλλήλων ή καί ολοκλήρων δικαστηρίων.
Ή εΰθΰνη αυτή προκύπτει εκ δόλου, άσυγγνώστου άμελείας ή παραδρομής και αρνησιδικίας. ’ Αρνησιδικία υπάρχει
δταν ό δικαστής παραλείπει ή ύπερμέτρως αναβάλλει πραξίν τινα
τών καθηκόντοον του άνευ αιτίας και ιδία υπό τήν πρόφασιν άσαφείας ή σιωπής τοΰ νόμου.
Προς αποφυγήν άσκοπων ενοχλήσεων τών δικαστικών υπαλ
λήλων, ή άγωγή κακοδικίας δεν εγείρεται, αν μή πρότερον ύποβληθή, εντός εξ μηνών άπό τής ζημιογόνου πράξεως ή παραλείψεως, ειδική άναφορά, άναφέρουσα τήν βάσιν τής άγωγής.
Μόνον αν γίνη δεκτή ή άναφορά, επιτρέπεται εγερσις άγωγή;
κακοδικίας, εντός τής προθεσμίας, τήν οποίαν θά τάξη ειδικώς
ή άπόφασις τοΰ δικαστηρίου κακοδικίας.
’ Αγωγα'ι κακοδικίας κατά τών λοιπών δικαστικών ύπαλλή-
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λων, (εϊρηνοδικών, δικ. γραμματέων καί κλητήρων) δικάζονται
υπό του Πρωτοδικείου.
2)
Ε νύννη τών λοιπών υπαλλήλων.— Έ ν Γαλλίφ, ή εύθΰνη
των διοικητικών υπαλλήλων έναντι των ιδιωτών ή τής Πολιτείας
εξαρτάται από τον χαρακτήρα τής πράξεως ώς πταίσματος υπη
ρεσιακού ή προσωπικού.
Υπηρεσιακόν πταίσμα είναι τό γενόμενον ένεκα τής υπηρε
σίας και δυνάμενον Vs άποδοθή εις πλάνην ή αμέλειαν τού
υπαλλήλου. Π. χ. αστυνομικόν όργανον, καταδιώκον κακοποιόν,
ανατρέπει και τραυματίζει διαβάτην. ’Ή εκ πλάνης συλλαμβάνει
άλλο πρόσωπον άντ’ άλλου.
Προσωπικόν πταίσμα είναι τό γενόμενον μέν έν σχέσει προς
την υπηρεσίαν, ούχί όμως ένεκα ταύτης, άλλ’ ένεκα δολίων δια
θέσεων τού υπαλλήλου’ π. χ. αλήτης, οδηγηθείς είς τό αστυνο
μικόν τμήμα, κακοποιείται. ’Ή διευθυντής τεχνικής υπηρεσίας,
παραμορφώνει σχεδιάγραμμα υπαλλήλου, ινα βλάψη τούτον.
Συμφώνως προς την διάκρισιν ταΰτην, εν Γαλλίφ, ο υπάλ
ληλος εύθΰνεται άστικώς έναντι τών ιδιωτών μόνον διά τό προ
σωπικόν πταίσμα. Διά τα υπηρεσιακά πταίσματα εύθΰνεται
έναντι τών Ιδιωτών ή Πολιτεία.
'Η διάκρισις δμως αύτη, ή οποία καί ορθή είναι καί εύ
χρηστος, δεν έχει είσαχθή παρ’ ήμΐν. Π αρ’ ήμΐν τα τακτικά δι
καστήρια, αρμόδια ως διοικητικά δικαστήρια τής ουσίας, ρυθμίζουσι τό ζήτημα τής αστικής ευθύνης τών δημοσίων υπαλλή
λων καί τής Πολιτείας έναντι τών ιδιωτών, επί τή βάσει τού ρω 
μαϊκού δικαίου. Δέχονται δηλαδή δτι :
1) ’ Εάν δ υπάλληλος εκ δόλου προύξένησε ζημίας είς
ίδιώτας κατά τήν άσκησιν τής υπηρεσίας του, εύθΰνεται προσωπικώς εις άποζημίωσιν. Ή Πολιτεία εύθΰνεται έναντι τού
ιδιώτου, μόνον καθ’ δ ποσόν ωφελήθη, ήτοι κατέστη πλουσιωτέρα.
2) Έ ά ν ή ζημία τού ιδιώτου προήλθεν εξ άμελείας τού
υπαλλήλου κατά τήν άσκησιν τών καθηκόντων του, εύθΰνεται
μέν δ ίδιος ένεκα τού πταίσματος, ήτοι τής άμελείας, παραλλή*
λως δμως εύθΰνεται καί ή Πολιτεία, δυνάμει τού αξιώματος τού
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ρωμαϊκού δικαίου, καθ’ δ δ «προστήσας» (διορίσας) ευθυνεται
διά τα πταίσματα του «προεστώτος» (υπαλλήλου). *0 ζημιωθείς
ό'μως Ιδιώτης προτιμά να στραφή κατά τής Πολιτείας, διότι αυτή
είναι περισσότερον άξιόχρεως καί οΰτω, πρακτικώς, ή ευθΰνη
βαρύνει την Πολιτείαν.
Ειδικήν αστικήν εύθυνην, έκτος τής ποινικής, φέρει δ δη
μόσιος υπάλληλος, δ μή συμμορφοΰμενος προς άπόφασιν του
Συμβουλίου τής Επικράτειας, κατά τδ άρθρ. 50 του ν. 3713
«περί Συμβουλίου Επικράτειας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ'
Π Ο ΙΝ ΙΚ Η

ΕΥΘΥΝΗ

ΤΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Κατ’ αρχήν, δ δημόσιος υπάλληλος, διαπράττων αδικήματα
του ποινικού δικαίου, ύπόκειται εις ας ποινάς καί οί ίδιώται.Έ άν
όμως διέπραξεν αδίκημα κατά τήν άσκησιν τής υπηρεσίας του ή
καταχρώμενος τής εξουσίας του, ή ίδιότης του υπαλλήλου απο
τελεί έπιβαρυντικήν αιτίαν (άρθρ. 494 του ποιν. νόμου).
'Υπάρχουν όμως καί αδικήματα, άτινα δεν ύφίστανται άνευ
τής ιδιότητος του υπαλλήλου. Τοιοΰτον γενικόν αδίκημα είναι
ή παράβασις καθήκοντος, κατά τό άρθρον 487 του ποιν. νόμου.
’ Εκτός δμως του γενικού τοΰτου αδικήματος, δ ποινικός νόμος
καί άλλοι ειδικοί νόμοι καθιερώνουν καί ειδικά αδικήματα,
άτινα έχουν ως άναγκαίαν καί απαραίτητον προϋπόθεσιν (con
ditio sine qua non) τήν ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Ταυτα
καλοΰμεν Ιδιώνυμα αδικήματα (delicta propria), είναι δε τα εξής
κυρίως, α) Παοάνη^^ς
vm
rrjr
δημοσίας υ π η ρ ε σ ί α ς , ήτοι 1^ έναρξις τής υπηρεσίας προ του όρ
κου, ή 2) συνέχισις μετά μετάθεσιν ή παΰσιν ή 3) ένκατάλειιΐπς
θέσετε διιαδική. 'Η τελευταία τιμωρείται εϊδικώς από τον νόμον
5458 του 1932 (άνωτ. σελ. 41).
Παράβασις ένεμνΰείας, εάν
εγένετο εξ ίδιοτελους σκοπού ή προεκάλεσε ζημίας εις τήν Πολι
τείαν, άλλως δ υπάλληλος ευθυνεται μόνον πειθαρχικώς. γ) Δω-
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ροδοκία, ή^οι ή εκ των προτέρων η εκ των υστέρων λήψις δώρου
διά πράξιν είτε νόμιμον, είτε παράνομον, δ) Άποαιώπησις τής
ιδίας συμμετοχής, ήτοι άπόκρυψις υφισταμένου κωλύματος προς
έπιχείρησιν ωρισμένης ένεργείας. ε) Κ’ητηττ.{$πιςι ήτοι εκ δόλου
και προς ίδιον όφελος εΐσπραξις φόρων μή οφειλομένων νομίμως. στ) Συμμετοχή εις πράγματα μή συμβ ιβαζόμενα προς τα
Ιογα xnc âî^ûaLoj;„JUia^£ôίας (πλειστηριασμοί, μισθώσεις καί
εργολαβίαι, ών την διευθυνσιν καί εποπτείαν έχει ό υπάλληλος),
ζ) Κατάχ&ησίς^Ι&ανΩίίΐς,, ήτοι παράνομος ενέργεια η παράλειψις
ανακρίσεων, άπόλυσις κατηγορουμένων, παραβίασις άσυλου τής
κατοικίας, παραβίασις απορρήτου επιστολών., αυθαίρετος κατάγνωσις ποινών κλπ. *Η κατάχρησις εξουσίας κατά τον ποινικόν
νόμον διαφέρει από την κατάχρησιν κατά τον νόμον 3713 περί
Συμβουλίου Επικράτειας, ένθα ή κατάχρησις εξουσίας (δηλ.
επιδίωξις διά μιας διοικητικής πράξεως σκοπού ξένου προς τον
νόμον) είναι ίδιος λόγος άκυρότητος των διοικητικών πράξεων,
μή συνεπαγομένη κατ’ ανάγκην ποινικήν ευθύνην τού δημοσίου
υπαλλήλου.
Ύπέοβασις καϋ·ηκόνw m, ήτοι άνάμιξις τών δικα
στικών υπαλλήλων εις τα έργα τής νομοθετικής ή εκτελεστικής
εξουσίας ή καί τών διοικητικών εις τα έργα τής νομοθετικής ή
δικαστικής εξουσίας, θ) ’[Αρνησις ύπηρεαία ς - Ε νταύθα εφαρμό
ζονται τα περί ορίων ύπακοής, περί ών άνοη. σελ. 36. ι) Ά π ι2τ/ ^ - ή τ01 ελάττωσις τής υπό τού υπαλλήλου διαχειριζομένης
δημοσίας περιουσίας ή άτακτος τήρησις τών κεκανονισμένων βι
βλίων, άνάμιξις ιδίων χρημάτων μετά τών δημοσίων, έκμετάλλευσις τών χρημάτων διά τοκισμού κλπ.
Κατά τό άρθρον 19 τού Συντάγματος τού 1911, ούδεμία
άδεια τής διοικητικής αρχής απαιτείται προς είσαγωγήν εις δίκην
τών δημοσίων υπαλλήλων, διά τάς περί τήν υπηρεσίαν αξιοποί
νους πράξεις αυτών, ως άπητεΐτο πρότερον, κατά τό άρθρον 28
τής ποινικής δικονομίας.
Υ π έρ ώρισμένων υπαλλήλων, ισχύει έκτακτος ποινική δωσιδικία: οί Νομάρχαι καί οΐ δικαστικοί δικάζονται υπό δικα
στηρίου άνωτέρου κατά βαθμόν εκείνου, όπερ δικάζει τα αδική
ματα τών λοιπών πολιτών.
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Ή πειθαρχική ευθυνη του δημοσίου υπαλλήλου, εν αναθέ
σει προς την ποινικήν, δεν αποβλέπει εις την προστασίαν τής
δημοσίας τάξεως, άλλα μόνον τής εσωτερικής υπηρεσιακής τά
ξεως εντός του πλαισίου τής δημοσίας υπηρεσίας. Αί πράξεις
δηλαδή, διά τάς οποίας ό υπάλληλος υπέχει πειθαρχικήν ευθύ
νην, ώς π.χ. ή αμελής εκτέλεσις υπηρεσίας, δεν θεωρούνται δτι
βλάπτουν τήν δημοσίαν τάξιν, τήν κοινωνικήν δηλαδή ευταξίαν,
άλλα μόνον τήν ομαλήν λειτουργίαν τής δημοσίας υπηρεσίας.
Οι κανόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν τήν πειθαρχικήν εύθΰνην του
δημοσίου υπαλλήλου αποτελούν τό π ε ι θ α ρ χ ι κ ό ν δ ί κ α ι ο ν Γενικώς αι ποιναί, τάς οποίας δύνανται να επιβάλλουν τά δη
μόσια όργανα, διαιρούνται εις δυο κατηγορίας, ήτοι α) τάς ποινάς του ποινικού δικαίου και β) τάς διοικητικός ποινάς. Αί
ποιναί του ποινικού δικαίου υποδιαιρούνται εις τάς ποινάς του
κ ο ι ν ο ύ ποινικού δικαίου, at όποΐαι επιβάλλονται εις πάντα πα
ραβάτην, καί τάς ποινάς του ε ι δ ι κ ο ύ ποινικού δικαίου, αί όποΐαι
επιβάλλονται μόνον εις πρόσωπα άνήκοντα εις ώρισμένην κατη
γορίαν (π.χ. εις στρατιωτικούς, διά λιποταξίαν κλπ.). Αί δέ διοι
κητικοί ποιναί διαιρούνται είς τάς πειθαρχικός καί τάς απλώς
διοικητικός. Πειθαρχικοί είναι αί επιβαλλόμενοι επί δημοσίων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων άσκοΰντων διοίκησιν. Διοικητικοί απλώς είναι πάσαι αί λοιπαί, επιβαλλόμενοι
υπό διοικητικών οργάνων π. χ. υπό μηχανικού δι’ όδοφθοράν,
ποινή κλεισίματος φαρμακείου, επιβαλλομένη υπό του 'Υπουρ
γ ο ί 'Υγιεινής κλπ.
Τό πειθαρχικόν δίκαιον διαιρείται εις ουσιαστικόν καί τυ
πικόν ή δικονομικόν. Τό ουσιαστικόν πειτ^αρχικόν δίκαιον κα
θορίζει 1) τά πειθαρχικά άδικήματα 2) τά υποκείμενα αυτών
καί 3) τάς πειθαρχικός ποινάς, τό δέ τυπικόν ή δικονομικόν κα
θορίζει τον τρόπον, καθ’ ον επιβάλλονται αί πειθαρχικοί ποιναί, ήτοι 1) τά αρμόδια διά τήν επιβολήν πειθαρχικών ποινών

/

/

58
όργανα, 2) την διαδικασίαν, την οποίαν ακολουθούν και 3) την
σχέσιν τής πειθαρχικής διώξεως προς την ποινικήν.

I. Ουσιαστικόν πειθαρχικόν δίκαιον.
Α'. Πειθαρχικόν αδίκημα είναι πάσα υπαίτιος παράβασις
υπαλληλικού καθήκοντος, δυναμένη να καταλογισθή. Στοιχεία,
λοιπόν του πειθαρχικοί) αδικήματος είναι τα εξής :
α) Παράβασις υπαλληλικού καθήκοντος. Ποια είναι τα
υπαλληλικά καθήκοντα γενικώς άνεφέραμεν ανωτέρω, εϊς ταΰτα
δε πρέπει να προστεθούν και τα ιδιαίτερα καθήκοντα, τα όποια
προσιδιάζουν εις μίαν έκάστην κατηγορίαν υπαλλήλων, ως εκ
τής φΰσεως τής υπηρεσίας των. Π. χ. κοινόν καθήκον δι3 δλους
τούς υπαλλήλους είναι ή ύποχρέωσις ΰπακοής, ιδιαίτερον δμως
καθήκον των στρατιωτικών υπαλλήλων είναι νά χαιρετώσι καθ3
οδόν __
τυπικώς τούς άνωτέρους των.
^
Πότε δμως υπάρχει παράβασις καθήκοντος, τούτο είναι δυ
σχερές να καθορισθή, κατά τρόπον ό όποιος να περιλάβη δλας
τάς περιπτώσεις" π. χ. καθήκον είναι ή αξιοπρεπής διαβίωσις,
άλλ3 ή παράβασις τού καθήκοντος τούτου είναι δυνατόν να λάβη
χώραν εις πλείστας περιπτώσεις (π. χ. μέθη, συναναστροφή μετά
προσώπων μή εντίμων, σύναψις χρεών καθ* εξιν κλπ.) τάς
οποίας δεν δύναται ό νόμος να προβλέψη. Δια τούτο οι νόμοι
περιορίζονται συνήθως ν3 απαριθμούν ωρισμένας μόνον περιπτώ
σεις, άφίνουν δέ τήν συμπλήρωσιν αυτών είς τό αρμόδιον πει
θαρχικόν δργανον. Ή άπαρίθμησις λοιπόν τών πειθαρχικών
αδικημάτων είς τον νόμον είναι ε ν δ ε ι κ τ ι κ ή .
Τουναντίον είς τό ποινικόν δίκαιον, ή άπαρίθμησις τών
αδικημάτων είναι π ε ρ ι ο ρ ι σ τ ι κ ή , δηλαδή δεν επιτρέπεται
εϊς τον ποινικόν δικαστήν να θεωρήση ως τιμωρητέαν μίαν πραξιν, εάν ή πράξις αύτη δεν χαρακτηρίζεται ως αδίκημα εις τον
νόμον. Διά τούτο τό πειθαρχικόν δργανον εχει εύρύτερον από τον
ποινικόν δικαστήν στάδιον εκτιμήσεως, και ως προς τον χαρακτη
ρισμόν τού αδικήματος καί ώς προς τήν επιμέτρησιν τής ποινής.
Τα συνήθως άναφερόμενα εις τούς νόμους πειθαρχικά άδι-
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κήματα είναι : 1) Ή άτακτος προσέλευσις κατά τάς εργασίμους
ώρας. 2) Ή αμελής έκτέλεσις των καθηκόντων. 3) Ή άρνησις
υπηρεσίας. 4) Ή αδικαιολόγητος αποχή από τής υπηρεσίας. 5)
Ή απρεπής συμπεριφορά είτε εν τή ασκήσει των καθηκόντων
είτε εν τφ ΐδιωτικφ βίφ. 6) Ή παράβασις τής υπηρεσιακής εχε
μύθειας κλπ.
β') ‘ Υπαίτιος παράβασις. Ή παράβασις του υπαλληλικού
καθήκοντος πρέπει να είναι υπαίτιος. Συνεπώς δεν ύφίσταται
πειθαρχικόν αδίκημα, δταν ό υπάλληλος παρέβη τυχόν τό καθή
κον του ευρισκόμενος εις κατάστασιν ανάγκης ή άμΰνης, ήτοι είς
κατάστασιν, ή οποία, κατά τό ποινικόν δίκαιον, αποκλείει τον
καταλογισμόν. Έ ν τούτοις, δλοι οι λόγοι, οι όποιοι αποκλείουν
τον καταλογισμόν, δηλαδή τήν εύθΰνην, είς τό ποινικόν δίκαιον,
δεν αποκλείουν καί τήν πειθαρχικήν ευθύνην. Π. χ. εάν εν άτομον εξυβρίση διατελούν εν μέθη, είναι πιθανόν ν3 απαλλαγή τής
ποινικής ευθύνης λόχφ τής μέθης. Έ α ν δμως ό εξυβρίσας είναι
δημόσιος υπάλληλος, τότε λόγφ ακριβώς τής μέθης δυνατόν να
ύπέχη πειθαρχικήν ευθύνην, διότι ή μέθη αποτελεί ενδεχομένως
διά τον υπάλληλον πειθαρχικόν αδίκημα, δηλαδή αναξιοπρεπή
διαγωγήν.
Β '. Υποκείμενον τον πειθαρχικοί) αδικήματος δύναται να
είναι μόνον ό δημόσιος υπάλληλος, μόνιμος, έκτακτος ή προσω
ρινός. Ούδεις μή φέρων τήν ιδιότητα τού δημοσίου υπαλλήλου
δύναται να διαπράξη αδίκημα πειθαρχικόν. Διότι ή πειθαρχική
ευθύνη συγγεννάται καί συνεκλείπει μετά τής υπαλληλικής ίδιότητος, δηλαδή διαρκεΐ τόσον μόνον χρόνον, δσον διαρκει καί ή
υπαλληλική ιδιότης. Συνέπειαι τού κανόνος τούτου είναι αί εξής:
α) Ό υπάλληλος δεν υπέχει πειθαρχικήν ευθύνην διά πρά
ξεις αυτού, τελεσθείσας προ τής άποκτήσεως τής υπαλληλικής
ίδιότητος, δηλαδή προ τής δημοσιεύσεως τού διορισμού, ακόμη
καί αν αί πράξεις αΰται έχουν σχέσιν με τον διορισμόν’ εάν π. χ.
ό διορισθείς έξηπάτησε τήν Διοίκησιν καί προεκάλεσε τον διορι
σμόν δι3 απατηλών δηλώσεων, πάλιν δεν δύναται να τιμωρηθή
πειθαρχικώς διά τήν ενέργειαν αυτήν, ασχέτως προς τό ότι ή
Διοίκησις δύναται, ενεκα τών απατηλών Ινεργειών, ν3 άνακαλέση
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τον διορισμόν (άνωι. σ. 31). Δΰναται όμως ό διορισθείς να τι
μωρηθώ πειθαρχικώς διά πραξιν, την οποίαν ένήργησε μετά την
δημοσίευσιν του διορισμού, έστω καί προ τής ορκωμοσίας, διότι
καί προ τής ορκωμοσίας έχει ήδη άποκτηθή ή υπαλληλική
ΐδιότης.
β) Ό τέως υπάλληλος δεν υπέχει πειθαρχικήν εύθΰνην μετά
τήν λΰσιν τής υπαλληλικής σχέσεως, ουδέ καί διά πράξεις τελεσθείσας δταν ήτο ακόμη υπάλληλος. Έ ά ν π. χ. εξύβριση τον
προϊστάμενόν του καί μετά τούτο ύποβάλη παραίτησιν καί γίνη
αυτή δεκτή, δεν δΰναται, μετά τούτο, να τιμωρηθή πειθαρχικώς.
Δΰναται δμως να διωχθή ποινικώς. Έ ά ν δμως δεν εγένετο
ακόμη αποδεκτή ή παραίτησις, ή υπαλληλική σχέσις δεν εχει
λυθή καί δΰναται ή Διοίκησις να τιμωρήση πρώτον πειθαρχικώς τον υπάλληλον καί κατόπιν νά δεχθή τήν παραίτησιν του,
έάν, εννοείται, ή πειθαρχική ποινή, ή οποία θα τώ έπιβληθή,
δεν θά είναι ή ποινή τής οριστικής άπολΰσεως. Τοΰτο μάλιστα
είναι καί σκόπιμον, διότι ό ύποπεσών εις εν πειθαρχικόν αδίκημα,
δυνατόν να σπεΰση να ύποβάλη παραίτησιν, ακριβώς διά ν’ άποφΰγη τήν πειθαρχικήν ποινήν καί να εμφανίζεται ώς παραιτη
θείς καί όχι ώς πειθαρχικώς απολυθείς. Είναι συμφέρον λοι
πόν διά τήν δημοσίαν υπηρεσίαν να γνωρίζη τό παρελθόν του
διατελέσαντος υπαλλήλου, εις περίπτωσιν, καθ’ ήν θά έζήτει
ούτος ν’ άναδιορισθή.
Ό συνταξιούχος δεν υπέχει πειθαρχικήν εύθΰνην. Ή δια
κοπή τής συντάξεως εις περίπτωσιν καταδίκης, (άνωτ. σελ. 50)
είναι άπλούν διοικητικόν μέτρον, συνοδεϋον τήν ποινικήν κατα
δίκην, καί ούχί πειθαρχική ποινή.
γ) Υπάλληλος, απολυθείς καί άναδιορισθείς, δεν υπέχει
εύθΰνην διά πράξεις, τάς οποίας έτέλεσε κατά τήν πρώτην υπαλ
ληλικήν του σχέσιν, διότι ή πειθαρχική εύθΰνη δια τάς πράξεις
ταΰτας εξέλιπε μετά τήν λΰσιν τής πρώτης υπαλληλικής σχέσεως,
υπέχει δέ εφεξής εύθΰνην διά τάς πράξεις, ας ήθελε τελέσει από
τής συνάψεως τής δευτέρας σχέσεως, ήτοι από τού άναδιορισμού.
Γ '. Πει^αρχικαι ποιναί.— Έ π ί τών πειθαρχικών ποινών
δεν ισχύουν δΰο θεμελιώδη αξιώματα τού ποινικού δικαίου, ήτοι

α ) τό

ά ξίω μ α «ού δεμ ία ποινή άνευ νόμ ου » (n ulla p o e n a sin e

le g e ), δπερ καθιερώνεται υπό του άρθρου 7 του Συντάγματος,
όρίζοντος δτι οΰδεμία ποινή επιβάλλεται οίνευ νόμου,
μένως όρίζοντος αυτήν.

Ή

προηγου

έννοια τής διατάξεως ταυτης είναι

δτι δ δικαστής δεν δΰναται να έπιβάλη μίαν ποινήν, τήν οποίαν
δεν προέβλεψεν ό νόμος, προ τής τελέσεως τής τιμωρούμενης
πράξεως. Ν όμος λοιπόν, θεσπ ίζω ν ποινήν δι9 ωρισμένην πραξιν
ή όρίζω ν τοιαΰτην

βαρυτέραν τής προηγουμένως ισχυούσης, θ ά

εφ α ρ μ ο σθ ή μόνον επί των μετά τήν εναρξιν τής ισχύος του τε
λουμένων πράξεων. Π . χ. νόμος τιμωρεί τήν κλοπήν δια φυλακίσεως.

Ύ πό

τό

κράτος του νόμου τοΰτου

διαπράττεται μ ία

κλοπή, κατόπιν δέ, προ τής εκδικάσεως τής πράξεως ύπό του ποι
νικού δικαστηρίου, νεώτερος νόμος ορίζει δτι ή κλοπή τιμωρεί
ται με εΙρκτήν. *0 δικαστής δεν θ ά λάβη ύπ9 δψιν του τον νεώτερον αύτόν νόμον, άλλα θ α εφ αρμ όση τον νόμον, ό όποιος ΐσχυεν
δταν ετελέσθη ή πραξις.
Δ ια τάς πειθαρχικός δμ ω ς ποινάς δεν ισχύουν οι αύστηροι
αυτοί κανόνες.

Είναι δηλαδή

δυνατόν να καθιερώση ό νόμ ος

πειθαρχικήν ποινήν διά μίαν πραξιν καί μετά τήν τέλεσιν αυτής
ή να καθιερώση επίσης μετά τήν τέλεσιν αυτής ποινήν βαρυτέ
ραν. Τ ό πειθαρχικόν δργανον, θ ά εφ αρμ όση ούχί τον νόμον τον
ίσχύοντα κατά τήν τέλεσιν, αλλά τον νεώτερον νόμον τον Ισχύοντα
κατά τήν Ικδίκασιν τού πειθαρχικού αδικήματος, (Σ . Ε . 52 3/3 1,
2 7 8 /3 2 , 1007/36).
β) Τ ό ά ξίω μ α τού ποινικού δικαίου «μ ή δίς επί τό αύτό»(n o n b is in id e m ) δεν ισχύει επίσης επί των πειθαρχικών ποι
νώ ν. Τ ό

άξίω μ α τούτο σημαίνει δτι διά τό αυτό αδίκημα δεν

δύνανται να επ ιβληθώσι πλείονες τής μιας ποιναί. Α φ ο ύ άπ αξ
τιμ ω ρη θ ή ό εγκληματίας, δέν δύναται τό αυτό ή άλλο δικαστήριον να επιληφθή έκ νέου τής ύποθέσεως διά να επιβάλη δευτέραν ποινήν.
Ε ις τό πειθαρχικόν δμ ω ς δίκαιον Ισχύει ό κανών δτι εάν ό
ιεραρχικώς προϊστάμενος επέβαλε πειθαρχικήν ποινήν κατά τού
υπαλλήλου, ό ανώτερος Ιεραρχικώς προϊστάμενος δεν κωλύεται,
εάν κρίνη ανεπαρκή τήν επιβληθεΐσαν

ποινήν, νά επιβάλη καί
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Δευτέραν, δια τό αυτό αδίκημα (Σ .Ε . 802/33). Τούτο διότι ή πει
θαρχική άρμοδιότης είναι κατανεμημένη κλιμακηδόν μεταξύ των
διαφόρων ίεραρχικώς προϊσταμένων και πολλάκις τό κατώτερον
όργανον π. χ. ό τμηματάρχης δεν εχει αρμοδιότητα νά επιβάλη
αρκούντως βαρεΐαν ποινήν, την οποίαν ό Διευθυντής ή ό 'Υ 
πουργός κρίνει κατάλληλον. “Αποκλείεται δμως να επιβάλη
τ ό α υ τ ό δργανον δευτέραν πειθαρχικήν ποινήν δια τό αυτό
αδίκημα.
“Εάν διά μίαν πραξιν τού υπαλλήλου π. χ. δωροδοκίαν,
έπεβλήθη υπό τού ποινικού δικαστηρίου ή άρμόζουσα ποινή,
τοΰτο δεν αποκλείει να επιβληθή δια τό αυτό αδίκημα κα'ι πει
θαρχική ποινή, π. χ. προσωρινή ή οριστική άπόλυσις.
“Επίσης, εάν διά μίαν πραξιν τού υπαλλήλου ελήφθη έν
δυσμενές διοικητικόν μέτρον, π.χ. διαθεσιμότης, στασιμότης, μετάθεσις, τούτο δεν εμποδίζει νά επιβληθή διά τήν αυτήν πραξιν
και πειθαρχική ποινή (Σ .Ε . 111/32, 1005/33).
Αί συνήθεις έν τφ νόμφ καθοριζόμενοι ποιναί είναι αί Ιξής :
1) Έπίπληξις, ήτις είναι ή ήπιωτάτη των ποινών, θίγουσα
τήν φιλοτιμίαν τού υπαλλήλου, εν μέρει δε μόνον έπιφέρουσα
υλικήν ζημίαν (τέλη χαρτοσημάνσεως). Τής έπιπλήξεως διαφέ
ρουν αι άπλαΐ συστάσεις και παρατηρήσεις, αϊτινες δεν αποτε
λούν πειθαρχικός ποινάς, ειμή εάν διατυπώνωνται έγγράφως και
ακολουθούν πειθαρχικήν διαδικασίαν.
2) Πρόστιμον, ποινή καθαρώς περιουσιακή, και άρα άστο
χος, διότι στερεί τον υπάλληλον μέρους τής αναγκαίας προς συντήρησίν του μισθοδοσίας.
3) Προσωρινή πανσις, ποινή ηθική κα'ι περιουσιακή, έπιβαλλομένη οσάκις απαιτείται ή προσωρινή άπομάκρυνσις τού
πταίσαντος εκ τής υπηρεσίας. Οι νόμοι ορίζουν συνήθως τό
άνώτατον κα'ι τό κατώτατον δριον αυτής.
4) Υποβιβασμός είναι ή τοποθέτησις εις κατωτέραν βαθμίδα
τής αυτής ιεραρχικής κλίμακος. “Εάν άλλάσση ή ιεραρχική κλΐμαξ, θα πρόκειται συγχρόνως περ'ι μετατάξεως. Υ ποβιβασμός δεν
είναι ή μείωσις των αποδοχών, άλλα ή απονομή βαθμού κατω
τέρου. Υ ποβιβασμός δεν είναι ή άνάκλησις παρανόμως γενομέ-
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νης προαγωγής, οΰτε ή μείωσις τής άρχαιότητος, οΰτε ή μετάθεσις εις θέσιν όμοιόβαθμον, άλλα μικροτέρας σημασίας. Του
νόμου σιωπώντος, ό υποβιβασμός γίνεται κατά ένα μόνον βαθ
μόν καί ούχί πλείονας.
5) Δυσμενής μετάθεσις. Πολλάκις οΐ νόμοι κατατάσσουν
καί ταΰτην μεταξύ των πειθαρχικών ποινών, άλλα θεωρητικώς
είναι άπλούν διοικητικόν μέτρον. Συνεπάγεται άνωμαλίαν υπη
ρεσιακήν, διότι προκαλεΐ άντιμεταθέσεις.
6) 'Οριστική άπόλνσις. Ή εσχάτη τών πειθαρχικών ποι
νών, ήτις δρρ προληπτικώς μόνον, διότι δι9 αυτής δεν βελτιούται ό υπάλληλος, άφού λύεται όριστικώς ή υπαλληλική σχέσις.
’ Αλλαχού ή ποινή τής οριστικής άπολύσεως δύναται να συνο
δεύεται καί άπό στέρησιν ή μείωσιν τού συνταξιοδοτικού δικαιώ
ματος' παρ’ ήμΐν τούτο συμβαίνει μόνον εις περίπτωσιν άπολύ
σεως δι9 εγκατάλειψιν θέσεως.
Παραγραφή τώ ν πειθαρχικών αδικημάτων.— Ό ποινικός
νόμος καθιερώνει χρονικά δρια άπό τής τελέσεως τών ποινικών
άδικημάτων, μετά τήν παρέλευσιν τών οποίων τα άδικήματα
ταύτα παραγράφονται. Ή παραγραφή αύτη ποικίλλει άναλόγως
τής σοβαρότητος τού άδικήματος. (Έπταετία διά τα κακουρ
γήματα, τριετία διά τα πλημμελήματα, έτος διά τα πταίσ
ματα κλπ.).
Ό δικαιολογικός λόγος τής παραγραφής τών ποινικών
άδικημάτων, δηλαδή ή κατάπαυσις τής κοινωνικής άντιδράσεως
κατά τού εγκληματίου, δεν ισχύει επί τών πειθαρχικών άδικη
μάτων, διότι πρέπει να δύναται ή δημοσία άρχή εις οϊανδήποτε εποχήν να άπαλλαγή άπό τα επιζήμια εις αυτήν πρόσωπα,
δσοσδήποτε χρόνος καί αν παρήλθεν άπό τής τελέσεως τού πειθαρ
χικού αδικήματος. Διά τούτο δεν καθιερούται γενική παραγραφή.
Έ ν τούτοις, νόμοι τινες καθιερώνουν δι9 ωρισμένους κλάδους
τήν παραγραφήν κατά τρόπον ομοιόμορφον δι9 δλα τα πειθαρ
χικά άδικήματα άσχέτως προς τήν σοβαρότητα αυτών. Ή ίσοπέδωσις αύτη δεν είναι ορθή. Ε πίσης δεν είναι ορθόν να θεωρήται
παραγεγραμμένον εν πειθαρχικόν άδικη μα πριν ή παραγραφή καί
ή ποινική δίωξις, ή οποία τυχόν παραλλήλως συντρέχει. Ε πίσης
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ή εκκρεμότης τής ποινικής διώξεως, θά επρεπε να θεωρήται ώς
άναστέλλουσα την παραγραφήν του πειθαρχικού αδικήματος.
II. Δ ι κ ο ν ο μ ι κ ό ν π ε ι θ α ρ χ ι κ ό ν δ ί κ α ι ο ν .

Α '. 'Αρμοδιότης.— Τά αρμόδια όργανα προς επιβολήν των
πειθαρχικών ποινών καθορίζει ό νόμος, εις έκαστον κλάδον.
Γενικής φύσεως διατάξεις εν τφ Συντάγματι, περιορίζουσαι τον
νόμον, είναι αί εξής :
1) Ή διάταξις του άρθρου 114 του Συντάγματος του 1927
(διατηρηθεΐσα εν ΐσχΰι κα'ι μετά τήν επαναφοράν του Συντάγ
ματος του 1911), ένθα ορίζονται τα αρμόδια συμβούλια διά τήν
επιβολήν ποινής άπολΰσεως κα'ι υποβιβασμού εις τούς μονίμους
διοικητικούς υπαλλήλους (βλέπ. κατωτ. Κεφ. ΙΑ ').
2) Ή διάταξις τού άρθρου 88 τού Συντάγματος, ένθα ορί
ζεται δτι οΐ ισόβιοι και οί μόνιμοι δικαστικοί υπάλληλοι δεν
απολύονται δίνευ δικαστικής άποφάσεως.
3) Ή διάταξις τού άρθρου 104 τού Συντάγματος ένθα ορί
ζεται δτι τήν πειθαρχικήν εξουσίαν επι τών μελών τού Συμβου
λίου Επικράτειας, τού Ά ρείου Πάγου και τού Ελεγκτικού Συ
νεδρίου άσκεϊ ειδικόν συμβούλιον συγκείμενον εκ 2 μελών εκάστου σώματος και 3 καθηγητών τής Νομικής Σχολής τού Πανε
πιστημίου, εξαιρούμενων εκάστοτε τών μελών τού σώματος, εις
ο ανήκει ό διωκόμενος.
Κατά τα λοιπά, ό νόμος είναι ελεύθερος να κανονίση τα
αρμόδια όργανα διά τήν άσκησιν τής πειθαρχικής εξουσίας. Συ
νήθως ό νόμος δεν απονέμει άκεραίαν τήν πειθαρχικήν εξουσίαν
εις εν και μόνον δργανον, άλλα κατανέμει αυτήν κατά κ λ ι μ α 
κ ω τ ό ν τρόπον εις διάφορα όργανα (άνωτ. σ. 62).
'Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από όργανα ατομικά ή συλ
λογικά. Τα συλλογικά πειθαρχικά ό'ργανα, ήτοι τά πειθαρχικά συμ
βούλια ή επίτροποί, δεν αποτελούν δικαστήρια (ώς π. χ. ένΓερμανίφ), αλλά είναι συλλογικά διοικητικά όργανα. Συνεπώς αι πράξεις
αυτών δεν ύπόκεινται εις αΐτησιν άναιρέσεως, άλλ3είς αΐτησιν άκυρώσεως ενώπιον τού Συμβουλίου τής Επικράτειας διά παράβασιν
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νόμου.Επίσης, εφ° δσον δεν είναι δικαστήρια, δεν ύποχρεοΰνται να
συνεδριάζωσι δημοσία, οΰτε να δημοσιεΰωσι τάς αποφάσεις των,
δπως επιβάλλει τό Σύνταγμα είς τα δικαστήρια, (άρθρ. 92— 93).
Ό αρμόδιος ‘ Υπουργός ασκεί ιεραρχικόν ελεγχον νομιμότητος επί
των αποφάσεων των πειθαρχικών συμβουλίων, δυνάμενος ν’ άκυρώνη αΰτας διά παράβασιν τοΰ νόμου.
‘Αρμοδιότης κατά τόπον. — Έ ά ν ό υπάλληλος μεταβάλη
προϊστάμενον λόγφ μεταθέσεως πριν ή ύποστή πειθαρχικήν ποι
νήν διά πειθαρχικόν αδίκημα, δπερ διάπραξε προ τής μεταθέσεώς του, αρμόδιον δργανον διά τήν πειθαρχικήν του δίωξιν
είναι τό πειθαρχικόν δργανον τού τόπου, ένθα ετελέσθη τό πει
θαρχικόν αδίκημα καί ουχι του τόπου, ένθα υπηρετεί καθ’ δν
χρόνον γίνεται ή διώξις (Σ. Ε. 694 του 1933).
Δικαστικός ελεγχος επί των αποφάσεων των πειθαρχικών
συμβουλίων ασκείται υπό του Συμβουλίου τής Επικράτειας.
’Έλεγχος σκοπιμότητος ασκείται μόνον επί τών αποφάσεων δια
τών οποίων επιβάλλεται ποινή υποβιβασμού ή οριστικής άπολΰ-'
σεως είς μόνιμον διοικητικόν υπάλληλον. Είς τάς περιπτώσεις
ταύτας, επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Α ' Τμήματος του
Συμβ. Επικράτειας, τό όποιον δΰναται να εκτίμηση εκ νέου, ως
δευτεροβάθμιον πειθαρχικόν συμβοΰλιον, τήν σπουδαιότητα του
πειθαρχικού αδικήματος καί να άρη τήν ποινήν ή να μετριάση
αυτήν. Δΰναται επίσης να ακυρώση τήν επιβληθεΐσαν ποινήν,
εάν κρίνη δτι παρεβιάσθη ό νόμος, δΰναται δηλαδή να άσκήση
ταυτόχρονον ελεγχον νομιμότητος.
"Ελεγχος νομιμότητος μόνον, ασκείται επί δλων τών άλλων
πειθαρχικών αποφάσεων, δια τών οποίων επιβάλλεται όποιαδήποτε πειθαρχική ποινή κατά οίουδήποτε δημοσίου υπαλλήλου.
Τον ελεγχον άσκεΐ ή ολομέλεια του Συμβ. Επικράτειας, επί δε
τών στρατιωτικών υπαλλήλων τό Β ' Τμήμα αύτοΰ. Ε νταύθα
δμως δεν χωρεί νέα εκτίμησις του πειθαρχικού αδικήματος, οΰτε
τροποποίησις τής επιβληθείσης ποινής, αλλά μόνον άκΰρωσις
τής πειθαρχικής άποφάσεως διά παράβασιν του νόμου.
Έ κ τών ώς άνω δΰο ενδίκων μέσων, ή αΐτησις άκυρώσεως
Ινώπιον τής όλομελείας ή του Β'. Τμήματος του Σ. Έ π . δεν
5
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αναστέλλει την εκτέλεσιν τής ποινής. Έ ά ν π. χ. έπεβλήθη είς
ενα υπάλληλον πρόστιμον ή δυσμενής μετάθεσις, οΰτος θα καταβάλη τό πρόστιμον ή θα άναλάβη τα νέα του καθήκοντα, έστω
κα'ι αν ήσκησεν αΐτησιν άκυρώσεως κατά τής πειθαρχικής άποφάσεως.
Τουναντίον ή προσφυγή ενώπιον του Α\ Τμήματος του Συμ.
’ Επικράτειας κατ’ άποφάσεως πειθαρχικού συμβουλίου περί ορι
στικής άπολΰσεως ή υποβιβασμού μονίμου διοικητικού υπαλλή
λου εχει α ν α σ τ α λ τ ι κ ό ν α π ο τ έ λ ε σ μ α . Διαρκουσης
τής προθεσμίας άσκήσεως τής προσφυγής, δηλαδή επί ενα μήνα
από τής κοινοποιήσεως τής πειθαρχικής άποφάσεως προς τον
τιμωρηθέντα καί μέχρις δτου εκδικασθή ή προσφυγή, δεν εκτελεΐται ή άπόφασις, δηλαδή ό ύποβιβασθείς δεν αναλαμβάνει νέα
καθήκοντα, ό δε απολυθείς δεν χάνει τήν ιδιότητα τοΰ δημοσίου
υπαλλήλου.
Κατά τό διάστημα δμως τής αναστολής, ό τιμωρηθείς δεν
ασκεί τα καθήκοντά του, άλλα διατελεΐ Ι κ τ ό ς υ π η ρ ε σ ί α ς ,
μή λαμβάνων οΰτε άποδοχάς. Λαμβάνει δμως αυτάς άναδρομικώς, εάν γίνη δεκτή ή προσφυγή του καί εξαφανισθή ή περί
άπολΰσεως πειθαρχική άπόφασις, (άν. νόμος 1016 του 1937).
Β '. Διαδικασία. Αϋτεπάγγελτος δίώξις. — Ή πειθαρχική
δίωξις χωρεΐ πάντοτε α ΰ τ ε π α γ γ έ λ τ ω ς δι’ οίονδήποτε
πειθαρχικόν άδίκημα. Εις τό ποινικόν δίκαιον, ώρισμένα άδικήματα δεν διώκονται εάν δεν ζητήση τοΰτο, διά τής υποβολής
μηνΰσεως, τό πρόσωπον τό όποιον εθίγη εκ του άδικήματος.
Ταΰτα είναι τά κατ’ εγκλησιν διωκόμενα άδικήματα (π. χ. έξΰβρισις). Ή εξαίρεσις αυτή οφείλεται είς τό δτι τά άδικήματα
ταΰτα δεν θίγουν τόσον τήν δημοσίαν τάξιν, δσον τό πρόσωπον
του άδικηθέντος, διά τοΰτο ό νόμος κρίνει δτι, εάν δεν επιθυμή
ό άδικηθείς, δεν είναι σκόπιμον να κινηθή δίκη, εκ τής οποίας
καί αυτός θά ενοχληθή ϊσως άκόμη περισσότερον.
Τοιαΰτη δμως κατηγορία πειθαρχικών άδικημάτων δεν
υπάρχει, διότι κάθε πειθαρχικόν άδίκημα θίγει τήν υπηρεσιακήν
τάξιν καί πρέπει να τιμωρηθή, χάριν τής υπηρεσίας, έστω καί
αν ό εξ αΰτοΰ τυχόν θίγεις δεν έζήτησε τοΰτο.
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5Απολογία. — Ή πειθαρχική δίωξις άρχεται δια τής προσκλήσεως εις απολογίαν, ή οποία αποτελεί ουσιώδη τύπον τής
πειθαρχικής διαδικασίας, επιβεβλημένον επί ποινή άκυρότητος,
εκ γενικής αρχής του πειθαρχικού δικαίου, έστω καί αν δεν επιβάλλη αυτήν ρητώς ό νόμος.
Τήν πρόσκλησιν εις απολογίαν πρέπει να άπευθΰνη τό ό'ργανον, τό όποιον εχει τήν αρμοδιότητα να επιβάλη καί τήν ποι
νήν. Έ ά ν π. χ. δικαίωμα απολΰσεως εχη ό υπουργός, δεν δΰναται να άπαγγείλη τήν άπόλυσιν, εάν ό υπάλληλος εκλήθη εις
απολογίαν από τον Διευθυντήν, ό όποιος δεν δΰναται να επι
βολή ποινήν άπολύσεως, άλλα μόνον π. χ. έπιπλήξεως ή προ
στίμου. Τούτο επιβάλλεται, διά να γνωρίζη ό απολογούμενος
υπάλληλος μέχρι ποιας ποινής ενδέχεται να τιμωρηθή.
Ή κλήσις πρέπει να περιέχη σαφώς τα στοιχεία τής διωκομένης πράξεως. Δεν είναι νόμιμος π. χ. ή κλήσις «καλείσαι ν’
άπολογηθής δι’ αναξιοπρεπή διαγωγήν», άλλα «καλείσαι ν’ άπο·
λογηθής διά τήν α συγκεκριμένην πράξιν». Κλήσις μή περιέχουσα τά στοιχεία ταΰτα θεωρείται ώς μή υπάρχουσα.
Ή παράλειψις τής προσκλήσεως είς άπολογίαν δΰναται ν’
άναπληρωθή, εάν ό διωκόμενος, καίτοι δεν εκλήθη, υπέβαλε τήν
άπολογίαν του, ή όποία καί ελήφθη ύπ’ οψιν.
Γ '. Σχέσις της πειθαρχικής διώξεως προς τήν ποινικήν.—
Ή πειθαρχική δίωξις είναι άνεξάρτητος άπό τήν ποινικήν. Έ κ
τής άρχής ταΰτης προκΰπτουσι τά εξής :
α) Ή προϊσταμένη αρχή δεν ύποχρεοΰται να άναμείνη τήν
έναρξιν τής ποινικής διώξεως, διά να κινήση τήν πειθαρχικήν
άγω/ήν.
β) Έ ά ν ήρχισεν ή ποινική δίωξις, τό προϊστάμενον οργανον δεν ύποχρεοΰται να άναστείλη τήν πειθαρχικήν δίωξιν μέχρις δτου άποφανθή ό ποινικός δικαστής. Έ ν τοΰτοις θά ήτο
σκόπιμον να άναμείνη, διότι τό ποινικόν δικαστήριον εξακριβώ
νει μετά μείζονος προσοχής τά πραγματικά περιστατικά καί ή
άπόφασις αύτοΰ, άποτελοΰσα επί του ζητήματος τούτου δεδικασμένον, θά διαφώτιση τό πειθαρχικόν οργανον περί του αν ό
υπάλληλος διέπραξεν ή όχι ωρισμένον άδικη μα.
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y) Ή άπόφασις του ποινικού δικαστηρίου δεσμεύει τό πει
θαρχικόν δργανον μόνον ώς προς την διαπίστωσιν των πραγμα
τικών περιστατικών. Έ ά ν ό καταγγελθείς διότι εκλεψεν, ή θω ώ θη από τό ποινικόν δικαστήριον, δεν δΰναται να τιμωρηθή πειθαρχικώς έπ'ι κλοπή. Κα'ι τάνάπαλιν, ό καταδικασθεις επί κλοπή
δεν δύναται να θεωρηθή από τό πειθαρχικόν δργανον ώς μη
κλέψας.
Έ κ του δτι όμως ήθωώθη ώς μη κλέψας, δέν επεται δτι
δεν δΰναται να διοοχθή πειθαρχικώς. Τα αυτά πραγματικά περι
στατικά, τα όποια έθεωρηθησαν από τό ποινικόν δικαστήριον ώς
μη συνιστώντα κλοπήν, δΰνανιαι να θεωρηθούν από τό πειθαρ
χικόν δργανον ώς συνιστώντα πειθαρχικόν αδίκημα π. χ. ανα
ξιοπρεπή διαγωγήν καί να τιμωρηθή ό υπάλληλος πειθαρχικώς,
διότι «δέν εκλεψε μέν, πλήν όμως διά τής συναναστροφής του
μετά κλεπτών, εξεδήλωσεν αναξιοπρεπή διαγωγήν καί εξέθηκε
τήν υπηρεσίαν εις τα ό'μματα τής κοινωνίας».
δ) Έ άν ή πραξις, διά τήν οποίαν ήδΰνατο να τιμιορηθή
τις πειθαρχικώς παρεγράφη ή ήμνηστεΰθη ή έάν εϊς τον τυχόν
καταδικασθέντα εδόθη χάρις, δέν κωλύεται εκ τοΰτου ή πειθαρ
χική δίωξις διά τήν αυτήν πράξιν. (Σ. Ε. 173, 975 του 1936).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'·
Η Μ Ο Ν ΙΜ Ο Τ Η Σ

Τ Ω Ν Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Μονιμότης είναι τό σΰνολον τών εγγυήσεων, τάς οποίας τό
δίκαιον θεσπίζει κατά τών αυθαιρέτων απολύσεων καί μεταβολών
καταστάσεων τών δημοσίων υπαλλήλων. Αί εγγυήσεις αΰται θε
σπίζονται είτε υπό του κοινού νόμου, είτε υπό του Συντάγματος.
Π αρ3 ήμΐν τό σύνταγμα του 1864 εθέσπιζε τήν ισοβιότητα
τών δικαστών από του πρωτοδίκου καί άνω. Διάφοροι νόμοι
εθέσπισαν εγγυήσεις δια τήν άσκησιν τής πειθαρχικής εξουσίας
επί τών λοιπών δημοσίων υπαλλήλων. Κατά τήν άναθεώρησιν
του 1911 ώρίσθησαν τα εξής:
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1) ’ Ισόβιοι είναι οι Άρεοπαγΐται, Έ φέται και Πρωτοδίκαι, οι Σύμβουλοι τής Επικράτειας και τά μέλη του Ελεγκτικού
Συνεδρίου. 'Ως ισόβιοι, διατηρούν την ιδιότητά των, έστω και
άν καταργηθή ή θέσις, ήν κατέχουν, Οι μόνιμοι τουναντίον δια
τηρούν τήν ιδιότητά των, μόνον εφ’ δσον ύφίστανται αι σχετι
κά! θέσεις.
2) Μόνιμοι είναι οι Εισαγγελείς, ’ Αντεισαγγελείς, Είρηνοδίκαι, Πταισματοδίκαι, Γραμματείς και ΎπογραμματεΧς των Δι
καστηρίων κα! Εισαγγελιών, Συμβολαιογράφοι και 'Υποθηκο
φύλακες. Οΰτοι, ως και οί Ισόβιοι, δεν δΰνανται να παυθώσιν
άνευ δικαστικής άποφάσεως, αι δε προαγωγαί, μεταθέσεις και
αποσπάσεις γίνονται μετά σύμφωνον γνώμην του Ά νωτάτου Δι
καστικού Συμβουλίου.
3) Μόνιμοι είναι κα! οι λοιποί, εκτός των δικαστικών, δη
μόσιοι υπάλληλοι, κατά τό διατηρηθέν οίρθρ. 114 του Συντάγ
ματος τοϋ 1927.
Είδικώτερον ερευνάται ή μονιμότης ήν θεσπίζει τό άρ
θρον 114.

Ποιας κατηγορίας υπαλλήλων περιλαμβάνει
τό άρθρον 114.
Τό άρθρον 114 ορίζει δτι τα προσόντα των διοικητικών
υπαλλήλων ορίζονται δια νόμου. Οι τακτικό! υπάλληλοι από του
διορισμού αυτών είναι μόνιμοι, εφ’ δσον ύφίστανται αί σχετι
κά! ύπηρεσίαι και θέσεις, πλήν δέ τών περιπτώσεων τής παΰσεως διά δικαστικής άποφάσεως, ούτε μετατίθενται άνευ γνωμοδοτήσεως, ούτε απολύονται ούτε υποβιβάζονται άνευ ειδικής
άποφάσεως κατά νόμον ώργανωμένου συμβουλίου, άποτελουμένου κατά τά 2/3 τουλάχιστον άπό μονίμους υπαλλήλους.
Κατά τής άποφάσεως ταύτης επιτρέπεται προσφυγή ενώ
πιον τού Συμβουλίου Επικράτειας.
α) Εις τον δρον «διοικητικοί υπάλληλοι» δεν υπάγονται οί
δικαστικοί, περί ών προνοούν άλλαι διατάξεις.
β) Τό άρθρον 114 άφορά τούς ύπηρετούντας είς άμέσωςδιοι-
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κουμένας δημοσίας υπηρεσίας, ούχί δέ τούς υπαλλήλους των νομι
κών προσώπων των άσκούντων διοίκησιν' ούχ3 ήττονή νομολογία
έδέχθη δτι άφορά: καί τούς υπαλλήλους των Σ . Ε. Κ., λόγφ τής
στενής σχέσεως τού νομικού τούτου προσώπου προς τό Κράτος.
Τό άρθρον 114 δεν εφαρμόζεται επί των υπαλλήλων των Δήμων
καί Κοινοτήτων, των Έ μ π ορ. καί Βιομηχ. Επιμελητηρίων, των
Πανεπιστημίων, των διαφόρων είδικών Ταμείων κλπ. ΕΙς τούς
υπαλλήλους τούτους δύναται νά χορηγήση μονιμότητα ό νόμος,
ως καί χορηγεί κατά κανόνα, δεν τυγχάνουν δμως ούτοι συν
ταγματικής προστασίας, μεταγενέστερος δέ νόμος δύναται να καταργήση την μονιμότητά των, ενφ τούτο δεν δύναται να συμβή
διά τούς δημοσίους υπαλλήλους.
γ) Προστατεύονται μόνον οι τακτικοί, ούχί δέ οί έ κτακτοι .
Τις είναι τακτικός καί τίς έκτακτος προκύπτει ούχί έ.κ τής ονο
μασίας, ήν δίδει ό νόμος, άλλ3 εκ τής φύσεως τής έκτελουμένης
υπηρεσίας. Έ ά ν τα καθήκοντα τής θέσεως είναι τακτικά καί
διαρκή, πληρούντα δργανικάς άνάγκας μιας υπηρεσίας, ό νόμος
είναι συνταγματικώς υποχρεωμένος να χαρακτηρίση την θέσιν ως
μόνιμον, άλλως παραβαίνει τό Σύνταγμα. "Εκτακτοι είναι οί
πληρούντες προσωρινός άνάγκας των κρατικών υπηρεσιών, οί
ημερομίσθιοι καί μαθητευόμενοι, μέχρις ού μονιμοποιηθώσι.
Μόνιμοι είναι καί οί επί θητεία εφ3 δσον διαρκεΐ ή θητεία. Μό
νιμοι είναι καί οί δημόσιοι ύπηρέται, οί πληρούντες διαρκείς
καί δργανικάς άνάγκας. Πάντως ή άνεύρεσις τής ίδιότητος τού
μονίμου ή εκτάκτου είναι ζήτημα εκτιμήσεως τού δικαστού.
δ) Εις τό άρθρον. 114 δέν περιλαμβάνονται οί σ τ ρ α τ ι ω τ ι 
κοί, ως εγένετο δεκτόν εκ σχετικής δηλώσεως, γενομένης Ιν τή
Βουλή κατά την ψήφισιν τού άρθρου. Οί στρατιωτικοί προ
στατεύονται διά τών άνακριτικών συμβουλίων πρώτου καί δευ
τέρου βαθμού, ών αί πράξεις ελέγχονται άπό άπόψεως νομιμότητος μόνον, υπό τού Β ' τμήματος τού Συμβουλίου Επικράτειας.
’ Εννοείται δτι ό νόμος δύναται νά επεκτείνη καί επ3 αυτών τάς
εγγυήσεις τού άρθρου 114. 'Ως στρατιωτικοί θεωρούνται οί
άξιωματικοί καί ύπαξιωματικοί τού στρατού, ναυτικού, άεροπορίας, χωροφυλακής καί λιμενικού σώματος- Δέν είναι στρατιω
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τικοί, οι υπάλληλοι τής αστυνομίας πόλεων και οι πολίτικοι
υπάλληλοι των στρατιωτικών υπηρεσιών,
ε) Τής μονιμότητος δυνανται διά νόμου να εξαιρεθούν οι
πρέσβεις, οί γενικοί διοικηταί, οι γενικοί γραμματείς κα'ι γενι
κοί διευθυνταί τών Υπουργείων, οί νομάρχαι, ό Επίτροπος
παρά τή 'Ιεροί Συνόδφ, οί υπάλληλοι του Πολίτικου Γραφείου
καί τών ιδιαιτέρων γραφείων τών 'Υπουργών, και του προέδρου
τής Βουλής.
στ) Οί υπάλληλοι τής Βουλής υπάγονται επίσης είς τάς δια
τάξεις του άρθρου 114, δυνάμει ειδικής μνείας εν αυτφ. Περί
υποβιβασμού ή άπολΰσεως αυτών άποφαίνεται συμβουλιον εκ 10
βουλευτών Ικλε/ομένων διά κλήρου, κατά τών αποφάσεων του
οποίου επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του Συμβ. Επικράτειας.
Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν τ ή ς έν ά ρ θ ρ ιο 114 π ρ ο σ τ α σ ί α ς .

α) Τα προσόντα τών διοικητικών υπαλλήλων ορίζονται διά
νόμου, υπό ουσιαστικήν έννοιαν.
β) Άπόλυσις, υποβιβασμός καί μετάθεσις δέον να ενεργήται καθ’ ώρισμένην διαδικασίαν.
Ά πόλνσις.— Ή άπόλυσις τοΰ δημοσίου υπαλλήλου δυνα
τοί να έπέλθη διά τέσσαρας λόγους: 1) ένεκα συμπληρώσεως
ορίου ηλικίας, 2) διά σωματικήν ή πνευματικήν ανικανότητα, 3)
διά κατάργησιν θέσεως καί 4) διά λόγους πειθαρχικούς.
1) Διά τήν άπόλυσιν λόγφ ορίου ηλικίας δεν απαιτείται
άπόφασις υπηρεσιακού συμβουλίου, άλλα διάταγμα ή υπουρ
γική πράξις, ως ορίζει δ νόμος. *0 νόμος δμως δεν δυναται να
καθορίση τό δριον, εις προφανώς χαμηλόν σημεΐον, διότι τότε
θά κατεστρατηγεΐτο ή μονιμότης, ήν καθιεροΐ τό άρθρον 114.
2) Ή άπόλυσις διά σωματικήν ή πνευματικήν άνικανότητα
δέον να γίνεται δΓ άποφάσεως συμβουλίου συντεθειμένου κατά
τό ά'ρθρον 114, ως εκτίθεται κατωτέρω.
3) Ή άπόλυσις διά κατάργησιν θέσεως δέον επίσης ν’ απαγ
γέλλεται δΓ άποφάσεως όμοιου συμβουλίου. Ά π όφ ασις δεν
άπαιτεΐται δταν ή καταργουμένη θέσις είναι μ ο ν α δ ι κ ή , ως
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και δταν καταργειται όλοσχερώς ή υπηρεσία. Έ ά ν δμως καταργηθή μία η τινές των πλειόνων όμοιοβάθμων θέσεων, π. χ. ή
θέσις του τελώνου της A πόλεως, ή μονιμότης αίρεται ούχί μονον διά τον κατέχοντα την καταργουμένην, άλλα δι3 άπαντας
τούς τελώνας, κρίνει δε τό υπηρεσιακόν συμβούλιον, επί τη βάσει
των φακέλλων, τίνες είναι οι άπολυτέοι, τής κρίσεώς του ελεγχό
μενης κατ’ ουσίαν υπό τού Συμβουλίου Επικράτειας. Ούτω προ
λαμβάνεται καταστρατήγησις, ή οποία θά έλάμβανε χώραν, εάν ό
A μετετίθετο σκοπίμως είς την θέσιν, τής όποιας μελετάται ή
κατάργησις, διά να εύρεθή εκεί κα'ι άπολυθή. Άνασυσταθείσης
δέ τής θέσεως, δέον να προτιμηθή ό απολυθείς, διότι άλλως θά
κατεστρατηγειτο ή μονιμότης. Ό μ οίω ς εάν καταργούνται θέσεις
καί άντ3 αυτών συνιστώνται ετεραι με τα αυτά καθήκοντα υπό
άλλην ο ν ο μ α σ ί α ν , δέον να καταληφθώσιν από τούς κατέ
χοντας τάς καταργουμένας.
4)
Ά πόλυσις διά πειθαρχικούς λόγους δέον επίσης ν3 απαγ
γέλλεται δι3 άποφάσεως όμοιου συμβουλίου, δπερ πρέπει να εχη
ουσιαστικήν αρμοδιότητα να κρίνη εάν ύψίσταται περίπτωσις
πειθαρχικού αδικήματος, συνεπαγομένου άπόλυσιν.
Υ ποβιβασμός επίσης δέον ν3 απαγγέλλεται δι3 άποφάσεως
όμοιου συμβουλίου.
Μετά&εσις τού μονίμου υπαλλήλου δεν δΰναται να ενεργηθή, άνευ προηγουμένης γνώμης όμοιου συμβουλίου. Ή γνώμη
αύτη δεν είναι υποχρεωτική διά τον υπουργόν, δέον δμως να
είναι ή τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η .
Τό υπηρεσιακόν συμβούλιον, δπερ έχει τάς ώς άνω αρμο
διότητας, δέον να πληρή τάς εξής δύο άπαιτήσεις τού άρ{)ρου
114 τού Συν)τος: 1) Να είναι ώργανωμένον κατά νόμον, δηλαδή
να εχη ίδρυθή διά νόμου, δσιις να προβλέπη καί περί τής λει
τουργίας καί περί τής συνθέσεώς του κατά τρόπον διαρκή, να
μή συνιστάται δέ επ* ευκαιρία ωρισμένης περιπτώσεως, ώς π. χ.
τα άνακριτικά συμβούλια των άξιωματικών, ά'τινα δεν πληρούσι
τάς άπαιτήσεις τού άρθρου 114. ’ Αντισυνταγματικόν π. χ. εθεωρήθη εν ετει 1929 συμβούλιον συσταθέν ειδικώς, ινα εντός ώρισμένου χρόνου προβή εις τήν εκκαθάρισιν τού άστυνομικού σ ώ 
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ματος. 2) Να συντίθεται κατά 2/3 έκ μονίμων υπαλλήλων, εις
τούς οποίους υπολογίζονται και οι αξιωματικοί. ’ Αμφίβολον
δμως είναι, εάν τό συμβούλιον τούτο δύναται ν’ άποτελεσθή ούχί
από μονίμους, άλλα από Ισοβίους δικαστάς. Φαίνεται δτι τό
Σύνταγμα άπέβλεψε μάλλον είς τούς μονίμους διοικητικούς υπαλ
λήλους, ως προερχόμενους εκ τής αυτής κατηγορίας, ούχι δ’ είς
τούς ισοβίους.
Ή άπόφασις τού συμβουλίου τούτου ύπόκειται είς τον ου
σιαστικόν ελεγχον τού Α ' τμήματος τού Συμβ. ’ Επικράτειας, δπερ
δικάζει, κατόπιν προσφυγής, ως δικαστήριον ουσίας, τάσσει απο
δείξεις, τροποποιεί την ποινήν, π. χ. επιβάλλει αντί οριστικής
-άπολύσεως προσωρινήν παύσιν, δεν καθιστά δμως χείρονα την
θέσιν τού προσφεύγοντος, δεν δύναται δηλ. να επιβάλλη, αντί
τού υποβιβασμού, οριστικήν άπόλυσιν. Δύναται είτε ν’ ακύρωση
τήν πράξιν καί ν’ άναπέμψη εις τό υπηρεσιακόν συμβούλιον, είτε
να δικάση κατ’ ουσίαν.
Ή προσφυγή λοιπόν, ή οποία ασκείται υπό των μονίμων
δημοσίων υπαλλήλων ενώπιον τού Α '. Τμήματος τού Συμ. ’ Επι
κράτειας, διαφέρει από τήν αΐτησιν άκυρώσεως, ή οποία ασκεί
ται ενώπιον τής ολομέλειας, κατά τά εξής σημεία :
α) Ή προσφυγή ασκείται μόνον κατώ τών άποφάσεων των
υπηρεσιακών συμβουλίων, αί όποΐαι απαγγέλλουν υποβιβασμόν
ή οριστικήν άπόλυσιν μονίμου, διοικητικού υπαλλήλου, ενφ ή
αΐτησις άκυρώσεως ασκείται κ α τ ά π ά σ η ς εκτελεστής πράξεως
διοικητικού οργάνου (ούχί δμως καί κατά των αποφάσεων περί
άπολύσεως ή υποβιβασμού, διότι ή προσφυγή ενώπιον τού Α '.
Τμήματος θεωρείται ως παράλληλος προσφυγή άποκλείουσα τήν
αΐτησιν άκυρώσεως).
β) Ή προσφυγή άσκεΐται εντός 30 ήμερων (60 δέ εάν
δ υπάλληλος υπηρετεί εις τήν άλλοδαπήν), ενφ ή αΐτησις άκυ
ρώσεως άσκεΐται εντός 60 ήμερων.
γ) Ή προσφυγή άσκεΐται μόνον άπό τον ύποβιβασθέντα ή
άπολυθέντα υπάλληλον, ενφ ή αΐτησις άκυρώσεως άπό πάντα
εχοντα ε ν ν ο μ ο ν σ υ μ φ έ ρ ο ν .
δ) Ή προσφυγή άποβλέπει εις τον ελεγχον τής άποφάσεως
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του υπηρεσιακού συμβουλίου από άπόψεως ν ό μ ο υ κ α ί ο υ 
σ ί α ς . Έ ν φ ή ολομέλεια, δικάζουσα επί αίτήσεως άκυρώσεως,
δικαιούται μόνον ν’ άκυρώση την παράνομον πράξιν, ουδέποτε
δέ να κρίνη κατ’ ουσίαν.
ε) Ή αΐτησις άκυρώσεως δεν α ν α σ τ έ λ λ ε ι την έκτέλεσιν τής προσβληθείσης πράξεως, ένφ ή προσφυγή αναστέλλει
την έκτέλεσιν τής άποφάσεως, μέχρις ου έκδοθή ή επί τής προσ
φυγής άπόφασις του Τμήματος (άνωτ. σελ. 66).
στ) Την προσφυγήν δΰναται ν’ άσκηση καί ό ' Υ π ο υ ρ γ ό ς ,
ένφ ουδέποτε 6 'Υπουργός δΰναται ν’ άσκηση αΐτησιν άκυρώ
σεως κατά πράξεως οργάνου, ύπαγομένου εις τήν δικαιοδοσίαν του.
Ή μόνιμό της των δημοτικών υπαλλήλων.— Οι δημοτικοί
υπάλληλοι, ως μή τελούντες εις δργανικήν σχέσιν προς τό νομι
κόν πρόσωπον τής Πολιτείας, δεν περιλαμβάνονται εις τό άρθρον
114. Ό κώδιξ περί δήμων καί κοινοτήτων περιελάμβανε διατά
ξεις προστατευοΰσας τούς υπαλλήλους δήμων πληθυσμού άνω
των 2 χιλ., έχοντας πενταετή υπηρεσίαν.
'Ο νόμος 4548 περί καταστάσεως δημοτικών υπαλλήλων,
ορίζει ότι οι δημοτικοί υπάλληλοι διορίζονται διά διαγω
νισμού, μονιμοποιούνται δέ μετά ενιαύσιον υπηρεσίαν. ’ Απο
λύονται μόνον 1) άμα τη συμπληρώσει τού 65ου έτους 2)
ένεκα πνευματικής ή σωματικής άνικανότητος 3) ένεκα υπηρεσια
κής άνεπαρκείας ή πειθαρχικού παραπτώματος, μετ’ άπόφασιν
τής δημαρχιακής επιτροπής. Κατά τής άποφάσεως ταύτης επι
τρέπεται έ φ ε σ ι ς ενώπιον τού δημοτικού συμβουλίου. Κατά
τής άποφάσεως τού δημοτικού συμβουλίου επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον τού Συμβουλίου ’ Επικράτειας, δικάζοντος κατ’ ουσίαν.
Εις τήν προστασίαν ταύτην υπάγονται μόνον οι υπάλληλοι, ούχί
δέ οΐ δημοτικοί ύπηρέται. Τις είναι υπάλληλος καί τις υπηρέτης,
είναι ζήτημα έκτιμήσεως των ύπ’ αυτού έκτελουμένων έργων.
Τα έργα τού δημοτικού υπηρέτου δέν άπαιτούν εϊδικάς επιστημονικάς, τεχνικάς ή γραμματικός γνώσεις.
Ή μονιμότης των δημοτικών υπαλλήλων δΰναται διά δια
ταγμάτων να έπεκταθή καί επί τών υπαλλήλων τών δημοτικών
Ι δ ρ υ μ ά τ ω ν , φιλανθρωπικών καί κοινωφελών.
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Οι κοινοτικοί υπάλληλοι δεν περιλαμβάνονται εις την μονι
μότητα, ή άπόλυσις δμως αυτών δέον να είναι προσηκόντως
ήτιολογημένη.
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ

Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ

Ε ΙΣ

ΤΗ Ν

1Β\

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ν

ΤΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Διαρκούσης τής υπαλληλικής σχέσεως, ό υπάλληλος ύφίσταται μεταβολάς εις την κατάστασιν αύτοΰ, κυριώτεραι των οποίων
είναι αί εξής :
α) Π ροαγωγή.— Είναι ή άνευ άνανεώσεως τής υπαλληλικής
σχέσεως τοποθέτησις του υπαλλήλου εις θέσιν άνωτέρου βαθ
μού, άνήκουσαν εις την αυτήν Ιεραρχικήν κλίμακα. Έ ά ν ή θέσις δεν άνήκ^, εις τήν αυτήν ϊεραρχικήν κλίμακα, πρόκειται ουχί
περί προαγωγής, άλλα περί νέου διορισμού εις άνωτέραν θέσιν'
π. χ. Διευθυντής υπουργείου τίνος διορίζεται εις θέσιν πρεσβευτοΰ. Δέον δέ να ύπάρχη τοποθέτησις, ήτοι κατάληψις οργανι
κής θέσεως ούχ'ι δέ απλή άπόσπασις.
Καθώς ό διορισμός, ουτω και ή προαγωγή ανήκει κατ’ αρ
χήν εις τήν διακριτικήν εξουσίαν τής Διοικήσεως. ’ Ενίοτε δμως
οι νόμοι καθιερώνουν υποχρεωτικός προαγωγάς π. χ. είς τα
στρατιωτικώς ωργανωμένα σώματα. Μόνον εις τήν τελευταίαν
ταΰτην περίπτωσιν, δυναται να ύποχρεωθή ή Διοίκησις είς τήν
ενέργειαν των προαγωγών, δι’ άποφάσεως του Σ. ’ Επικράτειας.
Ή προαγωγή ενεργεϊται, 1) κατ’ αρχαιότητα, 2) κατ’ εκλο
γήν και 3) κατόπιν ειδικού διαγωνισμού.
Εις τήν αρχαιότητα υπολογίζεται ή εν τφ τελευταίφ βαθμφ
υπηρεσία, μόνον δ* επί ίσης τοιαΰτης υπηρεσίας λαμβάνεται ύπ’
δψιν ή συνολική. Ή παράλειψις από τής κατ’ αρχαιότητα προα
γωγής λέγεται σ τ α σ ι μ ό τ η ς . Ή στασιμότης δέον να είναι
είδικώς ήτιολογημένη, ούχί δέ δι’ αορίστων καί γενικών εκφρά
σεων (π. χ. κρίνεται στάσιμος, διότι δέν είναι ικανός), τό δέ αρ
μόδιον δργανον, κατά τον χαρακτηρισμόν τών προακτέων καί
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των στάσιμων, δέον να τηρή ενιαΐον μέτρον κρίσεως’ εάν εκρινε
την α πράξιν ως λόγον στασιμότητος διά τον μέν, δέον να κρίνη
ομοίως κα'ι διά τον δέ. Ταύτα πάντα ελέγχονται υπό του Συμ
βουλίου τής Επικράτειας.
Ή κατ’ εκλογήν προαγωγή ανήκει κατ’ αρχήν εις τήν δια
κριτικήν εξουσίαν του αρμοδίου οργάνου, ήτις δεν ύπόκειται εις
ουσιαστικόν έλεγχον εκ μέρους τού Συμβ. Επικράτειας. Έ ν
τοΰτοις τό Συμβ. Επικράτειας ελέγχει τήν κρίσιν του οργάνου
από των εξής απόψεων :
1) ’ Απαιτεί να είναι ή τ ι ο λ ο γ η μ έ ν η ή προτίμησις του
μέν από τον δέ. Ή αιτιολογία πρέπει να είναι ε π α ρ κ ή ς ,
ούχ! δέ είναι αόριστος ή στερεότυπος (π. χ. προάγεται διότι είναι
ΐκανώτερος). Να στηρίζηται εις τα πραγματικά στοιχεία του φακέλλου (υπηρεσιακά! εκθέσεις, τό πειθαρχικόν παρελθόν, ή εν
γένει σταδιοδρομία του υπαλλήλου).
2) ’ Απαιτεί να γίνη κ α λ ή χ ρ ή σ ι ς τής διακριτικής εξου
σίας. Κακή χρήσις υπάρχει π. χ. όταν δέν θεωρείται προακτέος
ό υπάλληλος, του οποίου αί υπηρεσιακά! εκθέσεις εμφανίζουν
αυτόν ως αριστον. ’Ή δταν προάγεται 6 κ α τ α δ ή λ ω ς ύστε
ρων άντ! τού προφανώς ύπερτέρου.
3) ’ Ελέγχει τήν κ α τ ά χ ρ η σ ι ν ε ξ ο υ σ ί α ς , δταν δη
λαδή προάγεται υπάλληλος, ούχ! ως ό καταλληλότερος, άλλα χάριν Ιδιαιτέρας προς αυτόν εύνοιας.
0) Υποβιβασμός, άντιθέτως, είναι ή τοποθέτησις εις θέσιν
κατωτέρου βαθμού τής αυτής ιεραρχικής κλίμακος. Ε νταύθα
πρόκειται όχι περ'ι πειθαρχικής ποινής, άλλα περ! διοικητικού
μέτρου, λαμβανομένου ούχ! ένεκα πταίσματος τού υπαλλήλου,
άλλ’ ενεκα υπηρεσιακής άνάγκης, δταν π. χ. ό υπάλληλος, παρά
πάσαν προσπάθειάν του, δέν κατορθώνει ν’ άνταποκριθή εϊς τα
καθήκοντα τής θέσεώς του, οπότε, άντ! τής άπολΰσεως, ή υπη
ρεσία διατηρεί αύτόν, άλλ’ άναθέτει εϊς αύτόν καθήκοντα ελα
φρότερα.
γ) Μετά&εσις είναι ή άνευ άνανεώσεως τής υπαλληλικής
σχέσεως μετακίνησις τού υπαλλήλου εις θέσιν όμοιόβαθμον τής
αύτής ιεραρχικής κλίμακος. Συνήθως ή μετάθεσις συνεπάγεται
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και μεταβολήν τόπου διαμονής, ήτοι μεταβολήν έδρας. Τούτο
δμως δεν είναι απαραίτητον. Π. χ. ό διευθυντής τής Α ' οικο
νομικής εφορίας ’ Αθηνών μετατίθεται εις τήν Β ' οίκονομικήν
εφορίαν ’ Αθηνών. ’Ή π. χ. ό τμηματάρχης υπουργείου οικο
νομικών μετατίθεται εις τήν Α ' οίκονομικήν εφορίαν ’ Α θη
νών. Εις τήν τελευταίαν περίπτωσιν, δυνατόν να πρόκειται περί
μετατάξεως, εάν οι νόμοι θεωρούν ώς αυτοτελείς καί μή συγχωνευομένας τάς δύο Ιεραρχικάς κλίμακας, ήτοι τήν τής κεντρικής
καί τήν τής περιφερειακής υπηρεσίας. ”Αν όμως οί νόμοι θεω 
ρούν ενιαΐον τό προσωπικόν τών δύο υπηρεσιών, πρόκειται περί
μεταθέσεως. "Οταν τέλος ό υπάλληλος, εντός τής αυτής υπηρε
σίας παραμένων, μεταβάλη απλώς καθήκοντα, δεν πρόκειται περί
μεταθέσεως. Π.χ. ό τμηματάρχης τής διεκπεραιώσεως τού υπουρ
γείου εσωτερικών τοποθετείται ώς τμηματάρχης προσωπικού
τού αυτού υπουργείου : δεν καταλαμβάνει άλλην θέσιν, άλλα με
ταβάλλει απλώς καθήκοντα.
Ή διάκρισις έχει σημασίαν, διότι πάσα μετάθεσις,' κατά τό
114 τού Συντάγματος, δέον να στηρίζηται εις γνωμοδότησιν
υπηρεσιακού συμβουλίου, ένψ τοιαύτη γνωμοδότησις δεν επιβάλ
λεται εκ τού Συντάγματος διά τάς άπλάς μεταβολάς καθηκόντων.
Αΐ μεταθέσεις γίνονται είτε τή αιτήσει τού μετατιθεμένου,
εΐτε οΐκοθεν. Πάντως δεν απαιτείται συναίνεσις τού υπαλλήλου,
δταν ή Διοίκησις θεωρεί τήν μετάθεσιν ώς επιβεβλημένην.
δ) Άπόοπαοις είναι ή προσωρινή τοποθέτησις υπαλλήλου
εις άλλην υπηρεσίαν, χωρίς να διακοπή ό οργανικός δεσμός
αυτού προς τήν θέσιν του.
ε) Δια&εοιμότης είναι ή άνευ λύσεως τής υπαλληλικής σχέσεως προσωρινή άπομάκρυνσις τού υπαλλήλου από τής άσκήσεως τών καθηκόντων του. Δι’ ώρισμένας κατηγορίας υπαλλή
λων, προβλέπεται αύτη εϊδικώς υπό τού νόμου, π. χ. διά τούς
αξιωματικούς, μηχανικούς τών δημοσίων έργων κλπ.
Είδος διαθεσιμότητος είναι ή κατάστασις, εις ήν τίθεται ό
υπάλληλος, καθ’ ού άπηγγέλθη άπόλυσις ή υποβιβασμός, μέχρις
ου εκδικασθή ή ύπ’ αυτού άσκηθεΐσα προσφυγή ενώπιον τού
Συμβουλίου τής ’ Επικράτειας.
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Γενικόν μέτρον διαθεσιμότητος θεσπίζει ο άν. νόμος 120 του
1936. Συμφώνως προς αυτόν, μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι τίθεν
ται εις διαθεσιμότητα εξ μηνών, δυναμένην να παραταθή επί εξ
είσέτι μήνας, διά τρεις λόγους 1) ύπεραριθμίαν 2) ανεπάρκειαν
ή 3) άκαταλληλότητα. Τό μέτρον τούτο δεν είναι πάντοτε δυ
σμενές, διότι λ. χ. δ υπεράριθμος τίθεται εις διαθεσιμότητα,
ένφ θά έπρεπε κανονικώς να άπολυθή.
Κλήσις εις απολογίαν δεν απαιτείται, διότι δεν πρόκειται
περί πειθαρχικής διώξεως, άλλα περί διοικητικού μέτρου. Διά
τοΰτο, ή διαθεσιμότης δΰναται να έπιβληθή και δΓ αιτίαν, δΓ ήν
έπεβλήθη ήδη πειθαρχική ποινή.
Ό εις διαθεσιμότητα τελών λαμβάνει ήλαττωμένας άποδοχάς, άναλόγως τών ετών υπηρεσίας.
*0 επί εξάμηνον διατελέσας εις διαθεσιμότητα καί μη άνακληθείς εξ αυτής, είσάγεται εις τό οίκεΐον υπηρεσιακόν συμβούλιον προς άπόλυσιν οριστικήν.
"Ομοιον μέτρον θεσπίζει δ νόμος καί διά τούς δημοτικούς
καί κοινοτικούς υπαλλήλους.
Κατά τον νόμον, πάσα περί μεταβολής καταστάσεως τού
υπαλλήλου πραξις, δέον να δημοσιεύεται εις την Ε φημερίδα τής
Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.
Λ Υ Σ ΙΣ

ΤΗΣ

Υ Π Α Λ Λ Η Λ ΙΚ Η Σ Σ Χ Ε Σ Ε Ω Σ

Ή λύσις τής υπαλληλικής σχέσεως επέρχεται είτε α) αυτο
δικαίως, είτε β) διά διοικητικής πράξεως.
I. Αυτοδίκαια λύσις, ήτοι χωρίς να ύφίσταται ανάγκη να
δηλώση ή Πολιτεία ή δ υπάλληλος βοΰλησίν τινα περί τής λύσεως, επέρχεται άμα ως λάβη χώραν φυσικόν ή νομικόν γεγονός,
δπερ δ νόμος θεωρεί ώς έχον την δύναμιν να λύση την σχέσιν.
Τοιαΰτα γεγονότα είναι τα εξής :
α) 'Ο θάνατος. Ή υπαλληλική σχέσις είναι προσωποπαγής,
ήτοι δεν μεταβιβάζεται ε’ις καθολικούς ή ειδικούς διδόχους, άλλ’
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άποσβέννυται διά του θανάτου. Διάταξίς τις εις τα πολιτεύματα
τής επαναστάσεως ειχεν ορίσει δτι τα στρατιωτικά αξιώματα μετα
βιβάζονται εις τούς υιούς των άποβιοΰντων, άλλα προσέθετεν
«Ιάν είναι ικανοί». Προκειμένου περί των ταμιών, ό νόμος ορί
ζει δτι οι λογαριασμοί αποδίδονται υπό των κληρονόμων ή αν
τιπροσώπου των. Εις τούς κληρονόμους πάντως μεταβιβάζονται
τα κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα τού υπαλλήλου, π. χ. δε
δουλευμένοι μισθοί.
β) Α ήξις τής θητείας, εάν ό υπάλληλος είχε διορισθή επί
ώρισμένη θητεία.
γ) Ποινική καταδίκη. Αύτοδικαίαν λΰσιν επιφέρει ή διά τε
λεσιδίκου άποφάσεως εις εγκληματικήν ποινήν έφ9 οίφδήποτε
κακουργήματι ή εις ενιαύσιον τουλάχιστον επανορθωτικήν ποι
νήν δι9 ατιμωτικόν αδίκημα εκ των έν άρθροις 21— 22 τού ποιν.
νόμου (κλοπή, απάτη, ύπεξαίρεσις, πλαστογραφία κλπ.) ή ενεκα
ζωοκλοπής ή ζωοκτονίας κλπ. Ό νόμος απαιτεί τελεσίδικον άπόφασιν. *Ως τελεσίδικος δμως νοείται ή δλως άμετάκλητος (Σ.Ε .
188/29).
Ή απώλεια των προσόντων τού διορισμού δεν έπάγεται
αύτοδικαίαν λύσιν τής ύπαλλληλικής σχέσεως, εκτός αν είδικώς
όρίζη δ νόμος.
II. Λ νσις διά διοικητικής πράξεως. Ή διοικητική πραξις,
διά τής οποίας λύεται ή υπαλληλική σχέσις δύναται να εκδοθή,
είτε τή αιτήσει τού υπαλλήλου, είτε αύτεπαγγέλτως.
α) Παραίτησις είναι ή αιτησις τού υπαλλήλου, δπως εκδοθή
ή περί λύσεως τής σχέσεως πραξις. Ή παραίτησις δύναται νά ύποβληθή οποτεδήποτε. Ό υπάλληλος δεν ύποχρεούται νά επικαλεσθή ώρισμένους λόγους, αφού ή υπαλληλική σχέσις είναι προαι
ρετική. Ή λύσις δμως τής σχέσεως δεν επέρχεται πριν ή ή παραίτησις γίνη δεκτή. Τού νόμου σιωπώντος, ή παραίτησις δέον
νά γίνη δεκτή εντός ε ύ λ ο γ ο υ χρόνου, άναλόγως των αναγκών
τής υπηρεσίας. Ε ντός τού εύλογου τούτου χρόνου και προ τής
αποδοχής« ό υπάλληλος δικαιούται ν9 ά ν α κ α λ έ σ η τήν παραίτησιν. Έ ά ν άποχωρήση προ τής αποδοχής, υποπίπτει εις τό άδί-
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κημα τής εγκαταλείψεως δέσεως. Προ χής αποδοχής τής παραιτήσεως επιτρέπεται πειθαρχική δίωξις*Η εν περιπτώσει απεργίας αποδοχή τής τεκμαιρομένης παραιτήσεως δεν εθεωρήθη ώς προσκροΰουσα εις τό άρθρ. 114
του Συντάγματος (άνωτ. σ. 41).
β) Ή αντεπάγγελτος εκδοσις τής περί άπολΰσεως πράξεως
λέγεται ά π ό λ υ σ ι ς. Ό τρόπος τής άπολΰσεως καί ή άρμοδιότης
διαφέρει άναλόγως τής κατηγορίας εις ήν ανήκει ό υπάλληλος καί
του λόγου τής άπολΰσεως. Περί τούτων βλέπε άνωτ. σελ. 64.
Πότε επέρχεται ή λνοις.— Ή πράξις περί άπολΰσεως ή άποδοχής παραιτήσεως δέον να δημοσιεύεται εις τήν Ε φ ημερίδα τής
Κυβερνήσεως καί να κοινοποιήται εις τον ενδιαφερόμενον. Ή
ιδιότης του δημοσίου υπαλλήλου παΰει άπό τής κοινοποιήσεως
καί οΰχί άπό τής δημοσιεΰσεως, ενφ επί διορισμού, ώς εΐδομεν,
ή Ιδιότης άποκτάται άπό μόνης τής δημοσιεΰσεως. ‘ Η κοινοποίησις θεωρείται γενομένη 20 ημέρας άπό τής δημοσιεΰσεως,
κατά πλάσμα του νόμου, έστω καί αν πράγματι δεν εγένετο.
Ή περί άπολΰσεως πράξις δεν δΰναται να όρίση άναδρομικώς χρόνον άπολΰσεως, διότι ή υπαλληλική σχέσις λογίζεται
λυομένη μόνον άπό τής κοινοποιήσεως.

ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Ρ ΙΣ Μ Ο Σ

ΚΑΙ

ΠΗΓΑΙ Τ Ο Υ

Υ Π Α Λ Λ Η Λ ΙΚ Ο Υ

Δ ΙΚ Α ΙΟ Υ

‘ Ο ρισμός τού διοικητικού δικαίου.
Διαίρεσις τού διοικητικού δικαίου εις χέσσαρα μέρη,
ήχοι 1) Γενικόν μέρος ή γενικαί άρχαί.
2) Ειδικόν μέρος.
3) Δίκαιον των διοικητικών διαφορών καί
4) Δίκαιον τών δημοσίων υπαλλήλων ή υπαλληλικόν.

'Ο ρ ισ μ ός τού ύπαλληλικού δικαίου.
1) Τό Σύνταγμα. 2) ΟΙ νόμοι. 3)
Τα κανονιστικά διατάγματα. 4) Τα διοικητικά διατάγματα. 5) Ή νομο
λογία τών διοικητικών δικαστηρίων.
Δ ε ν ε ί ν α ι π η γ α ι : 1) AI εγκύκλιοι καί 2) Τά έθιμα.
Π η γαι

τον

υ π α λ λ η λ ικ ό ν

δ ικ α ίο υ :

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

Ε Ν Ν Ο ΙΑ

ΤΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ό ρισμ ός. Στοιχεία :
α) Ίδιότη ς χοΰ οργάνου τής Πολιτείας. Διάκρισις μεταξύ ενοχικής
καί οργανικής σχέσεως.
β) Ίδιότη ς τού εμμέσου οργάνου τής Πολιτείας. Διάκρισις μεταξύ
άμεσου καί εμμέσου οργάνου. Βασιλεύς, Βουλευταί.
γ) Σχέσις προαιρετική. Διάκρισις μεταξύ σχέσεως προαιρετικής καί
καταναγκαστικής. Στρατιώται, ένορκοι.
δ) Σχέσις πειθαρχική. "Εννοια ιεραρχίας. "Ελεγχος ίεραρχικός καί
πειθαρχικός. Υ π ουργοί καί ευθύνη αυτών.
ε) Υ π η ρεσία διοικουμένη αμέσως υπό τής Πολιτείας. Συστήματα
διοικήσεως τών δημοσίων υπηρεσιών:
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1) ’Αμέσως υπό τής Πολιτείας.
2) Αύτοδιοίκησις καθ’ ύλην ή κατά τόπον.
3) Παραχώρησις είς άναδόχους.
'Υπάλληλοι τής Εκκλησίας, Δικηγόροι. Συμβολαιογράφοι.
όργανα καί δημόσιοι άρχαί.

'Απλά

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Β\
Ν Ο Μ ΙΚ Η
ΤΗΣ

Φ Υ ΣΙΣ

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ ΙΚ Η Σ

ΣΧΕΣΕΩΣ

Αί περί τοΰ δέματος διδαχθεΐσαι θεω ρίαι :
Α ', Απολυταρχική εποχή: οχέοις αστικόν δικαίου.
Β ’ . Νεωτερα περίοδος: αχέσις δημοσίου δικαίου.
α) Θεωρία τής συμβάσεως δημοσίου δικαίου (L,aband).
β) Ε ξουσιαστική θεω ρία,
γ) Έκλεκτική θεω ρία (B erth élem y).
’Ο ρθότερα ή εξουσιαστική θεω ρία. Συνέπειαι τής αποδοχής τής
εξουσιαστικής θεωρίας. ’ Υπάλληλοι επί συμβάσει.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ Γ'.

ΙΔ Ρ Υ Σ ΙΣ Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ Υ Π Α Λ Λ Η Λ ΙΚ Η Σ Σ Χ Ε Σ Ε Ω Σ
α) Μεταβίβασις θέσεω ς κατά κυριότητα,
β) Εκλογή.
γ) Διορισμός. Φύσις τοΰ διορισμού : 1) Π ραξις κατ’
κατά τύπους διοικητική. 2) Πραξις μονομερής. 3) Π ραξις
εξουσίας.
Αρμόδιότης προς διορισμόν : Βασιλεύς,
’ Εξαιρέσεις. Περιορισμοί των εξαιρέσεων. Τύπος τοΰ
α) "Εγγραφος.
β) Δημοσίευσις εις τήν ’ Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως.
γ) Κοινοποίησις.
Πότε τελειοΰται ό διορισμός. Άνάληψις υπηρεσίας καί

ουσίαν καί
διακριτικής

διορισμοΰ :

ορκωμοσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ\
Ν Ο Μ ΙΜ Ο Ι Π Ρ Ο Π Ο Υ Θ Ε Σ Ε ΙΣ
Α\

ΤΟΥ

Δ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Υ

Ν ενομ ο& ετη μ ένη ΰ έ ο ις :

Δέον νά προ βλέπεται διά νόμου.
'Απλή αναγραφή είς τόν προϋπολογισμόν, άνευ νόμου ;
Β'.

Ί κ α ν ό τ η ς π ρ ος δ ιο ρ ισ μ ό ν .

Π ρ ό σ ω π α α ν ίκ α ν α

π ρ ός δ ιο ρ ισ μ ό ν :

1) ’ Αλλοδαποί. Λόγοι τής άνικανότηιος ιών αλλοδαπών.
Ε ξαιρέσεις τής άνικανότητος, διά είδικοΰ νόμου.
2) Ποινική καταδίκη.
3) Στέρησις πολιτικών δικαιωμάτων.
4) Μή έκπλήρωσις στρατιωτικών υποχρεώσεων.
Γ'.

Π ρ οσόντα :

1)
2)
3)
4)
5)
6)

'Ηλικία.
Φΰλον. Είναι δεκταί αί γυναίκες είς δλας τάς ■θ’έσεις ;
Υ γεία. Προηγουμένη σωματική έξέιασις.
Διαγωγή χρηστή. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
Ειδική μόρφωσις. Ά π όδειξις τοπική ή ουσιαστική.
Εΰνοιαι υπέρ ώρισμένων κατηγοριών προσώπων.
Δ'. ’Έ λ λ ε ι ψ ι ς κ ω λ ύ μ α τ ο ς ·"
1) ’Ασυμβίβαστον μιας δέσεω ς πρός άλλην.
2) Ά πόλυσις έκ προηγουμένως κατεχομένης δέσεως.
3) Κώλυμα έκ τής έντοπιότητος.
4) Κώλυμα έκ τής συγγένειας.
’Αποτελέσματα τοϋ παρανόμου διορισμού. Πότε ανακαλείται ό πα
ράνομος διοριρισμός. Είναι έγκυροι αί πράξεις του παρανόμως διορισθέντος ; Ό κανών τής le x Barbarius P h ilipp u s.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΤΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

1) 'Ο ρκοδοσία. Είναι συστατικόν στοιχεΐον τής δ. ύπ. σχέσεως;
'Α ρμ οδία πρός δρκισιν αρχή.
2) ’Εγγυοδοσία. Διά τούς δημοσίους υπολόγους. Σκοπός τής έγγυο·
δοσίας. Π οια περιουσιακά στοιχεία δίδονται ώς έγγυοδοσία.
3) Έκτέλεσις υπηρεσίας.
Περίπτωσις υποχρεωτικής αποχής. «Ά π οσιώ π ησις τής Ιδίας συμ
μετοχής».
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"Αδεια, κανονική, άναρρωτική, εκπαιδευτική.
Διακριτική εξουσία περί τήν χορήγησιν άδειας.
’Αναγκαστική άδεια.
4) Ύ ποχρέωσις παραμονής έν τή έδρα.
5) ’Αξιοπρεπής διαβίωσις.
6) Στολή : α) στρατιωτικοί, β) αστυνομικοί, γ) δικαστικοί.
7) Πίστις. ‘ Υποχρέωσις εχεμύθειας.
8) Ύπακοή. α) Θεωρία τής απολύτου ύπακοής.
β) θεω ρία τής ανυπακοής εις παρανόμους διαταγάς.
Πότε ό υπάλληλος δικαιούται να μή ύπακούση :
α) παράβασις κανόνων άρμοδιότητος.
β) παράλειψις τύπων.
γ) παράβασις σαφών ουσιαστικών διατάξεων.
Έ ν άμφιβολία, ή διαταγή τού προϊσταμένου πρέπει να θεωρήται
κατά τεκμήριον νόμιμος ; Δύο παραδείγματα εκ τής νομολογίας τού Συμ
βουλίου Επικράτειας.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ
Π Ε Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ο Ι Τ Ο Υ

Σ Τ '.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Α ' . Περιορισμοί των πολιτικών δικαιωμάτων.
α) τού δικαιώματος τού έκλέγειν
β) τού δικαιώματος τού έκλέγεσθαι.
Β '. Περιορισμοί των Ατομικών δικαιωμάτων.
α) άπαγόρευσις άσκήσεως τέχνης ή εμπορίας
β) άπαγόρευσις συνάψεως γάμου άνευ άδειας
γ) δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι.
"Α ρθρον 11 τού Συντάγματος τού 1911.
Νόμος 4879 τού 1931, περί κλαδικών οργανώσεων.
Κ'. Συντακτ. Πραξις τού 1935.
’ Επαναφορά τού Συντάγματος τού 1911.
’Αναστολή τού άρθρου 11 (4 Αύγ. 1936).
Ά ναγκ. νόμοι 906 καί 1162 τού 1937.
δ) δικαίωμα άπεργίας.
"Αρθρον 451 τού ποινικού νόμου.
Νόμος 5458 τού 1932. Ποιναί άρχηγών καί συνεργών. ’ Αποτελέσ
ματα άπεργίας: παραίτησις, ΰποχρεωτικώς αποδεκτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Z'.
Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α
A'.

ΤΟΥ

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Η&ικά δικαιώματα.
α) δικαίωμα επί χήν άσκησιν τής υπηρεσίας
β) δικαίωμα έπί τοΰ τίτλου
γ) δικαίωμα έπί τοΰ βαθμοϋ.
Διαφορά τίτλου καί βαθμού. Π ροεδρία συλλογικών οργάνων. Ε θ ι 
μοτυπία. Βαθμολογική σχέσις μεταξύ υπαλλήλων διαφόρων κλάδων.
Β αθμός πραγματικός καί προσωπικός.
Β ' . Περιουσιακά δικαιώματα.
α) Μ ισθός. Π οιος ό νομικός χαρακτήρ τοΰ μισθοΰ :
Συνέπειαι : 1) ανεπίδεκτος παραιτήσεως
2) ανεπίδεκτος έκχωρήσεως
3) ανεπίδεκτος κατασχέσεως
εξαιρέσεις : πρόσωπα διατρεφόμενα, Δημόσιον.
Π ώς κανονίζεται ό μισθός : άρθρον 61 τοΰ Συντάγματος.
Πότε άρχεται : άναγκ. νόμος 1016 τοΰ 1937.
Α ναστολή τοΰ μισθοΰ.
Χ ρόνος πληρωμής. Ποσόν. Προσαυξήσεις.
Διπλός μισθός. Έ πιμίσθιον. Μ ισθός καί σύνταξις συγχρόνως.
Λοιπαί ά π οδοχ αί:
1) άμοιβαί διά προσθέτους υπηρεσίας
2) κεκαλυμμέναι αυξήσεις μισθοΰ
3) άπόδοσις γενομένων δαπανών (οδοιπορικά κλπ.).
Διοικητικοί διαφοραί : 1) άρμοδιότης Συμβουλίου Επικράτειας,
2) άρμοδιότης τακτικών δικαστηρίων έπί δεδουλευμένων απο
δοχών.
Βραχυπρόθεσμος παραγραφή τών έπί μισθών αξιώσεων,
β) Σύνταξις. Ιστορικόν. Φύσις τής συντάξεως :
1) θ εω ρ ία τής υποχρεωτικής άσφαλίσεως
2) θεω ρ ία τής άποδόσεως καθυστερουμένων μισθών
3) θ εω ρ ία τοΰ συνεχιζομένου μισθοΰ.
Π ρόσωπα δικαιούμενα συντάξεως : 1) ό μόνιμος υπάλληλος, 2)
οί συγγενείς τοΰ υπαλλήλου.
Τρόπος ύπολογισμοΰ τής συντάξεως.
Διαδικασία απονομής τής συντάξεως. Ά ρμ οδιότη ς Ελεγκτικού
Συνεδρίου. Έ ν δικ α μέσα κατά τής άποφάσεως αύτοΰ.
Έ κ π τω σις, παραγραφή, απώλεια καί αναστολή τής συντάξεως.
’
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ
Α ΣΤ ΙΚ Η Ε Υ Θ Υ Ν Η

Η\

Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο Υ

Α '. 'Έναντι τής Πολιτείας. ' Αρμοδιότης Ελεγκτικόν Συνεδρίου.
Β '. ’Έναντι των Ιδιωτών.
α) ευθύνη των δικαστικών υπαλλήλων.
Δικαστήριον Κακοδικίας. Διαδικασία ενώπιον αύτοΰ.
β) ευθύνη τών λοιπών υπαλλήλων.
Πταίσμα υπηρεσιακόν καί προσωπικόν. Δόλος καί αμέλεια. 'Α ρ 
μόδια δικαστήρια.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ
Π Ο ΙΝ ΙΚ Η Ε Υ Θ Υ Ν Η Τ Ο Υ

Θ '.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

Ιδιώ νυ μ α ποινικά αδικήματα του δημοσίου υπαλλήλου.

ΚΕΦ ΑΛΑΙΟΝ
Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΚ Η

ΕΥΘΥΝΗ

Γ.

ΤΟΥ

Δ Η Μ Ο ΣΙΟ Υ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Γενικαί διακρίσεις τών ποινών εις ποινικάς καί διοικητικάς.
I. Ουσιαστικόν πειθαρχικόν δίκαιον.
Α '. Πειθαρχικόν αδίκημα. Στοιχεία :
α) παράβασις υπαλληλικού καθήκοντος
β) παράβασις υπαίτιος.
Ενδεικτική άπαρίθμησις τών πειθαρχικών αδικημάτων εν τφ
νόμφ.
Β '. * Υποκείμενον τοΰ πειθαρχικόν αδικήματος.
α) άνεύθυνον διά πράξεις πρό τοΰ διορισμού
β) άνεύθυνον διά πράξεις μετά την άπόλυσιν
γ) άνεύθυνον τοΰ άπολυθέντος καί άναδιορισθέντος.
Γ '. ΤΙειθαρχικαι ποινα'ι.
*0 κανών nulla poena sine le g e
*0 κανών non bis in idem .
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Είδη των πειθαρχικών ποινών.
Π αραγραφή τών πειθαρχικών αδικημάτων.

II. Δικονομικόν Πειθαρχικόν Δίκαιον.
α) Ά ρμ οδιότη ς πρός επιβολήν πειθαρχικών ποινών,
β) Πειθαρχική διαδικασία.
Ό κανών τής αύτεπαγγέλτου διώξεως.
Κλήσις εις απολογίαν. Περιεχόμενον τής κλήσεως.
γ) Σχέσις τής πειθαρχικής διώξεω ς πρός τήν ποινικήν.
1) Τό πειθαρχικόν δργανον ύποχρεοΰται ν’ άναμείνη τήν εναρξιν τής ποινικής διώξεω ς ;
2) Ν’ άναστείλη, μέχρις εκδόσεως τής ποινικής άποφάσεως ;
3) Ή ποινική άπόφασις δεσμεύει τό πειθαρχικόν δργανον ως
πρός τήν έκτίμησιν τών πραγματικών περιστατικών ;
δ) “Ελεγχος επί τών πειθαρχικών αποφάσεων.
1) 'Ιεραρχικός ελεγχος υπό του αρμοδίου υπουργού.
2) Δικαστικός ελεγχος υπό τού Συμβουλίου Επικράτειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'.
Η Μ Ο Ν ΙΜ Ο Τ Η Σ

ΤΩΝ

ΔΗ Μ Ο Σ ΙΩ Ν

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

’Ισόβιοι καί μόνιμοι υπάλληλοι. Ή μονιμότης κατά τό άρθρον
114 τού Συντάγματος.
Α ’ . Ποιας κατηγορίας υπαλλήλων περιλαμβάνει τό αρ&ρον 114.
Δεν περιλαμβάνονται :
α) Ο ί δικαστικοί.
β) Οί τών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,
γ) Οί έκτακτοι,
δ) ΟΙ στρατιωτικοί.
ε) Οί πρεσβευταί, γεν. διοικηταί, νομάρχαι κλπ.
Β '. 'Περιεχόμενον τής προστασίας τον αρ&ρον 114 :
α) Τ α προσόντα καθορίζονται διά νόμου.
β) Ά πόλυσις, υποβιβασμός καί μετάθεσις μόνον διά συμβουλίου.
Ά πόλυσις : 1) διά συμπλήρωσιν ορίου ηλικίας.
2) διά σωματ. ή πνευμ. άνικανότητα.
3) διά κατάργησιν θέσεως.
4) διά πειθαρχικούς λόγους.
'Υ π οβιβασμ ός καί μετάθεσις.
Ε γγυήσεις τού υπηρεσιακού συμβουλίου :
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1) όργανοΰται κατά τόν νόμον.
2) συντίθεται κατά τα */■ από μονίμους υπαλλήλους.
Προσφυγή. Διαφοραί αυτής από τήν αϊτησιν άκυρώσεως.
*Η μονιμότης των δημοτικών υπαλλήλων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'.
Μ ΕΤΑΒΟΛΑΙ
ΤΟΥ

Ε ΙΣ Τ Η Ν

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ ΙΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

1) Προαγωγή. Κατ’ αρχαιότητα. Στασιμότης.
Κατ* εκλογήν. Ήτιολογημένη χρήσις τής διακριτικής εξουσίας.
2) ‘ Υποβιβασμός.
3) Μετάθεσις. Διάκρισις άπό τήν μετάταξιν.
4) Άπόσπασις.
5) Διαθεσιμότης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΓ'.
Λ Υ Σ ΙΣ

ΤΗΣ

Υ Π Α Λ Λ Η Λ ΙΚ Η Σ Σ Χ Ε Σ Ε Ω Σ

I. Αυτοδίκαια λύσις τής υπαλληλικής σχέσεως.
α) θάνατος
β) Λήξις τής θητείας
γ) Ποινική καταδίκη
II. Λύσις διά διοικητικής πράξεως.
α) παραίτησις. Ά νάκλησις παραιτήσεως κι’ αποδοχή,
β) άπόλυσις. 'Α ρμόδια όργανα.
Χρονικόν σημεΐον λύσεως τής ύπαλλ. σχέσεως.
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