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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014
Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/56/οικ.15848
ΠΡΟΣ :
Όπως στον Πίνακα
Αποδεκτών
(Αποστολή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Θέμα: Ενημέρωση για την έκδοση της υπ΄ αριθ. 9/2014 γνωμοδότησης του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με θέματα αυτοδίκαιης αργίας
Με την παρούσα θέτουμε υπόψη σας ότι η υπ΄ αριθ. 9/2014 γνωμοδότηση του Ε
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με θέματα αυτοδίκαιης
αργίας, έχει γίνει αποδεκτή τόσο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης όσο και από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της για τη
Διοίκηση.
Σημειώνεται ότι με το υπ΄ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.58/452/οικ.16036/5.6.2013
ερώτημα, η υπηρεσία μας ζήτησε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να
γνωμοδοτήσει σχετικά με την εφαρμογή των περί αργίας διατάξεων του άρθρου 103
του ν. 3528/2007 όπως ισχύουν μετά την ισχύ του ν. 4093/2012 επί εκκρεμών
υποθέσεων για πειθαρχικά παραπτώματα ή ποινικά αδικήματα που τελέστηκαν σε
χρόνο πριν ή και μετά την ισχύ του ν. 4057/2012 και σχετικά με το ύψος των
αποδοχών που πρέπει να καταβληθούν σε υπαλλήλους που τελούν σε κατάσταση
αργίας για το χρονικό διάστημα μετά την ισχύ του ν. 4093/2012.
Το Ε Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε ότι υπάλληλος, ο
οποίος εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 103 του ΥΚ, όπως
ισχύει, τίθεται αυτοδικαίως σε αργία, εφόσον η πειθαρχική ή ποινική του υπόθεση
είναι κατά το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4093/2012 εκκρεμής, αδιαφόρως αν τα
πειθαρχικά παραπτώματα τελέστηκαν πριν ή μετά την ισχύ του ν. 4057/2012. Ο
τεθείς σε καθεστώς αργίας υπάλληλος, με την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012
λαμβάνει το 1/3 των αποδοχών του, εκτός α) αν έχει παραπεμφθεί αμετακλήτως στο
ποινικό δικαστήριο οπότε λαμβάνει το ¼ των αποδοχών του ή β) αν του επεβλήθη
οποιαδήποτε ποινή για το παράπτωμα της αδικαιολόγητης αποχής τους οπότε δεν
δικαιούται αποδοχών ή γ) αν έχει παραπεμφθεί πειθαρχικώς οπότε δικαιούται το 75%
των αποδοχών του.
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Το πλήρες κείμενο της ως άνω γνωμοδότησης είναι αναρτημένο στο διαδικτυακό
τόπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους www.nsk.gr.
Τα Υπουργεία παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν την παρούσα στα ν.π.δ.δ. που
εποπτεύουν καθώς επίσης οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους ΟΤΑ α’ και β’
βαθμού που εμπίπτουν στη χωρική τους αρμοδιότητα.
Ο Γενικός Γραμματέας

Δ. Στεφάνου
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Όλα τα Υπουργεία
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας ν.π.δ.δ.
2. ‘Ολες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
3. Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
4. Όλες τις Περιφέρειες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
5. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
6. Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης
Λ. Κηφισίας 1-3 και Λ. Αλεξάνδρας
11523 Αθήνα
7. Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης - Ειδικός
Γραμματέας
Λ. Συγγρού 60 Τ.Κ.: 11742
ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ:

1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γ. Γραμματέα
4. Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
5. Δ/νση Διοικητικού
6. Δ/νση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
(Αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση webupload@ydmed.gov.gr για την ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ydmed.gov.gr) στη διαδρομή Διοικητική
Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό – Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων).

