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Όπως πίνακας αποδεκτών
Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΘΕΜΑ: Άμεσες ενέργειες των Υπηρεσιών για την εφαρμογή της δυνητικής αργίας
Σε συνέχεια της εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/66/οικ.13632/8.5.2015 (ΑΔΑ:
72ΟΠ465ΦΘΕ-ΝΓΩ) με θέμα «Διατάξεις νομοσχεδίου «Εκδημοκρατισμός της ΔιοίκησηςΚαταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και
άλλες διατάξεις» περί αυτοδίκαιης ή δυνητικής θέσης σε αργία …» και της εγκυκλίου με αριθμ.
πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/67/οικ.20725/23.6.2015 (ΑΔΑ:ΒΜΦ0465ΦΘΕ-ΓΧΙ) με θέμα «Εφαρμογή των
ρυθμίσεων της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του νόμου 4325/2015 … περί αναστολής καθηκόντων»
της Υπηρεσίας μας, με τις οποίες ενημερώθηκαν οι φορείς για την εφαρμογή των σχετικών με τη
θέση σε αργία διατάξεων του ν. 4325/2015, επισημαίνονται τα εξής:

Με τις μεταβατικές διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν. 4325/2015 προβλέφθηκε, στις
περιπτώσεις συνδρομής επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος, η δυνατότητα άμεσης επιβολής
του μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε υπαλλήλους που τελούσαν αυτοδίκαια σε αργία
με τις προϊσχύουσες του ν. 4325/2015 διατάξεις. Η αναστολή άσκησης καθηκόντων είναι εξαιρετικό
διοικητικό μέτρο προσωρινού χαρακτήρα, ήτοι βραχείας διάρκειας και συνοδεύεται από τη
διατύπωση ερωτήματος στο οικείο πειθαρχικό συμβούλιο για τη θέση ή μη σε δυνητική αργία. Η
τροποποίηση που επήλθε με το άρθρο 16 του ν.4332/2015, συμπλήρωσε την παρ. 8 του άρθρου 3
του ν. 4325/2015 παρατείνοντας την σχετική προθεσμία για τη γνωμοδότηση του πειθαρχικού
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συμβουλίου για τη θέση σε δυνητική αργία μέχρι την πρώτη συνεδρίασή του και το αργότερο έως
την 15η Σεπτεμβρίου 2015.
Η δυνητική αργία που θεσμοθετείται με τις διατάξεις του άρθρου 104 του ν. 3528/2007 και του
άρθρου 108 του ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 3
του ν. 4325/2015 αποτελεί διοικητικό μέτρο απομάκρυνσης, με αιτιολογημένη απόφαση, από τα
υπηρεσιακά καθήκοντα του υπαλλήλου σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για
αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία όπως ειδικότερα ορίζουν οι
διατάξεις αυτές ή έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη για παράπτωμα, το οποίο μπορεί να επισύρει την
ποινή της οριστικής παύσης ή υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις για έκνομη διαχείριση, ερειδόμενες σε
έκθεση της προϊσταμένης αρχής ή του αρμόδιου επιθεωρητή, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημοσίου
συμφέροντος. Για τη θέση σε δυνητική αργία απαιτείται η διατύπωση γνώμης του οικείου
πειθαρχικού συμβουλίου το οποίο μετά από ακρόαση του υπαλλήλου αποφαίνεται αν το συμφέρον
της υπηρεσίας επιβάλει την άμεση απομάκρυνση του διωκόμενου από την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων του.
Δυνάμει των ανωτέρω, για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος και του κύρους των δημοσίων
υπηρεσιών με σεβασμό των δικαιωμάτων που απορρέουν από το τεκμήριο αθωότητας, τα οικεία
πειθαρχικά συμβούλια παρακαλούνται όπως προβαίνουν αμελλητί και με ευθύνη (πειθαρχική) για
την όποια καθυστέρηση στην εξέταση των αιτημάτων της διοίκησης για τη θέση υπαλλήλων σε
δυνητική αργία.
Οι Διευθύνσεις Διοικητικού παρακαλούνται όπως κοινοποιήσουν άμεσα την παρούσα στα οικεία
πειθαρχικά συμβούλια.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Π. ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Υπουργεία, Γενικές ή Ειδικές Γραμματείες
-Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού
-Δ/νσεις εποπτείας Νομικών Προσώπων
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(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα στα νομικά πρόσωπα της
εποπτείας τους)
2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοικητικού
(με την παράκληση να κοινοποιήσουν αυθημερόν την παρούσα στους ΟΤΑ α΄ και β’
βαθμού της εποπτείας τους καθώς και στα νομικά πρόσωπα αυτών)
3. Ανεξάρτητες Αρχές
Δ/νσεις Διοικητικού

ΚΟΙΝ. (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.

Γραφείο Πρωθυπουργού

2.

Υπουργεία

-Γραφεία Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
-Γραφεία Γενικών, Ειδικών και Αναπληρωτών Γραμματέων
3.

Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

-Γραφεία Γενικών Γραμματέων
4.

ΑΔΕΔΥ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΉ ΔΙΑΝΟΜΉ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1.
Γραφείο Υπουργού
2.

Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Χ. Βερναρδάκη

3.

Γραφείο Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα, κ. Δ. Τσουκαλά

4.

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

5.

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων

6.

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

7.

Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση
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