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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 9ης ΕΚΔΟΣΗΣ

Η έκδοση αυτή κατέστη αναγκαία μετά τις εκτεταμένες και επανειλημμένες, ιδι-
αιτέρως κατά την τριετία 2013-2016, μεταβολές του Ν. 3528/2007 «Κύρωση 
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ» (ΥΚ), οι οποίες, όπως φαίνεται, δυστυχώς δεν πρόκειται να 
σταματήσουν.

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017
Επ. Σπηλιωτόπουλος - Χ. Χρυσανθάκης
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

«Οι βασικοί θεσμοί του Δημοσιοϋπαλληλικού Δικαίου» διδάσκονται ως μάθημα 
επιλογής στο Γ’ έτος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημοσίας Διοικήσεως 
και στο Δ’ έτος του Νομικού Τμήματος της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τεύχος αυτό αποδίδει τις 
παραδόσεις που έγιναν στο πλαίσιο του μαθήματος.

Ο προσδιορισμός και η ανάλυση των διαφόρων θεσμών γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Συντάγματος και του Υπαλληλικού Κώδικα, που ρυθμίζουν την νομι-
κή κατάσταση των υπαλλήλων του Κράτους. Δεν εξετάζονται οι ειδικές ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στους υπαλλήλους αυτούς, καθώς και εκείνες που αναφέρονται 
στους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, οι οποίες άλλωστε προβλέπουν όμοιους, κατά βά-
ση, θεσμ ούς.

Αθήνα, Φεβρουάριος 1984
ΕΠΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

I. ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

§ 1. Η έννοια του οργάνου. Ορισμός προσωπικού

1. Τα δημόσια νομικά πρόσωπα (ΔΝΠ), τα οποία απαρτίζουν τη Δημόσια 
Διοίκηση1, για να ασκήσουν τη δραστηριότητά τους (ρυθμιστική, παραγωγι-
κή ή επιχειρηματική)2 που είναι αναγκαία για την επιδίωξη των σκοπών, τους 
οποίους καθορίζει η νομοθεσία, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μεγάλου αριθ-
μού φυσικών προσώπων που συνδέονται με κάθε ΔΝΠ με μία ειδική νομική 
σχέση.

2. Οι κανόνες δικαίου που καθορίζουν την οργάνωση κάθε ΔΝΠ (όπως και 
γενικότερα κάθε νομικού προσώπου) προβλέπουν ορισμένα όργανα (ατομικά 
ή συλλογικά), τα οποία διενεργούν νομικές πράξεις που καταλογίζονται στο 
ΔΝΠ, δηλαδή θεωρούνται πράξεις του ΔΝΠ (όργανα με τη στενή έννοια του 
όρου)3. Με τις πράξεις αυτές, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τους κανό-
νες της αρμοδιότητας και της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας, δηλώ-
νεται η βούληση του ΔΝΠ, με την οποία μεταβάλλεται (κατά τρόπο μονομερή 
στην περίπτωση των διοικητικών πράξεων ή συμβατικό) η νομική κατάσταση 
άλλων προσώπων, με τη δημιουργία ή στέρηση δικαιωμάτων ή την επιβολή ή 
άρση υποχρεώσεων ή την προσβολή έννομων συμφερόντων4.

Τα όργανα του ΔΝΠ του Κράτους που έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση 
διοικητικών πράξεων αναφέρονται συχνά με τον όρο «αρχές». Ο όρος όμως 
«αρχή» έχει και την ευρύτερη έννοια της ιδιαίτερης οργανωτικής ενότητας, την 
οποία αποτελούν, στο πλαίσιο ενός ΔΝΠ, ένα ή περισσότερα διοικητικά όργα-
να και ορισμένος αριθμός υπαλλήλων. Η μονάδα αυτή έχει δική της γραφειο-

1.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 17,18 και 19.
2.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 16.
3.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 7, 10, 12 και 85.
4.  Η νομική μονομερής πράξη μπορεί να έχει και διαπιστωτικό χαρακτήρα: βλέπε Εγχειρίδιο 

αριθμ. 108.
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ΚΕΦ. Α’ – Το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης

κρατική οργάνωση και αλληλογραφεί απευθείας είτε με άλλες οργανωτικές μο-
νάδες (αρχές) είτε με τους διοικουμένους (π.χ. αρχές με την έννοια αυτή είναι τα 
Υπουργεία, οι υπηρεσίες περιφερειακής διοίκησης κ.λπ.).

3. Τα όργανα (με στενή έννοια) των ΔΝΠ διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα. 
Άμεσα είναι τα όργανα εκείνα, τα οποία προβλέπονται απευθείας από τις βα-
σικές καταστατικές διατάξεις που διέπουν την οργάνωση του ΔΝΠ και έχουν 
αρμοδιότητα να διατυπώνουν τη βούληση του ΔΝΠ χωρίς να τελούν σε ιε-
ραρχική σχέση5 με οποιοδήποτε άλλο όργανο του ΔΝΠ. Έτσι, άμεσα όργα-
να του ΔΝΠ του Κράτους6 είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, το Υπουργικό 
Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός, οι Αντιπρόεδροι της Κυβέρνησης, οι Υπουργοί, 
οι Αναπληρωτές Υπουργοί και οι Υφυπουργοί. Άμεσα όργανα των δήμων εί-
ναι το δημοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος, η οικονομική επιτροπή, η επιτρο-
πή ποιότητας ζωής και η εκτελεστική επιτροπή7· των περιφερειών, το περιφε-
ρειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή, η εκτελεστική επιτροπή, ο περιφε-
ρειάρχης και οι αντιπεριφερειάρχες8, και των ΔΝΠ ειδικών σκοπών το διοικη-
τικό συμβούλιο ή, σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. EOT, ΔΕΗ, ΟΣΕ κ.λπ.)9, και 
το μονομελές όργανο διοίκησης. Έμμεσα, με στενή έννοια, είναι τα όργανα 
του ΔΝΠ, τα οποία τελούν σε ιεραρχική σχέση με ένα άμεσο όργανο του ΔΝΠ. 
Έτσι έμμεσα όργανα του ΔΝΠ του Κράτους είναι π.χ. οι γενικοί γραμματείς των 
Υπουργείων10 όταν ασκούν αποφασιστικές αρμοδιότητες, οι γενικοί γραμματείς 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης11, οι προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. (έφοροι), οι λυ-
κειάρχες, οι δασάρχες κ.λπ.

4. Εκτός όμως από τις υπηρεσίες των προσώπων που αποτελούν τα άμεσα 
και έμμεσα (με στενή έννοια) όργανά του, κάθε ΔΝΠ χρησιμοποιεί και τις υπη-
ρεσίες άλλων προσώπων που επίσης συνδέονται με το ΔΝΠ με μια ειδική νομι-

5.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 116.
6.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 13.
7.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 315.
8.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 330.
9.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 367.
10.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 282.
11.  Έως το 1994 έμμεσο όργανο του Κράτους ήταν και ο νομάρχης. Μετά την θέση σε ισχύ 

των Ν. 2218/1994, 2240/1994, 2307/1995 και 2399/1996, ο νομάρχης έχει καταστεί άμε-
σο όργανο της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης που είναι ΝΠΔΔ, ΟΤΑ β΄ βαθμού. Μετά τον Ν. 
3852/2010 την θέση του νομάρχη έχει καταλάβει ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας.
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κή σχέση και έχουν αρμοδιότητα για τη διενέργεια προπαρασκευαστικών πρά-
ξεων (π.χ. διατύπωση γνωμοδοτήσεων ή προτάσεων), άλλων πράξεων (π.χ. 
αναζήτηση πληροφοριών), εκτελεστικών πράξεων που συνδέονται με τη διε-
νέργεια και την εφαρμογή των νομικών πράξεων12, καθώς και υλικών ενεργει-
ών, με τις οποίες ασκείται η δραστηριότητα του ΔΝΠ. Τα πρόσωπα αυτά καθώς 
και τα πρόσωπα που αποτελούν τα έμμεσα (και όχι τα άμεσα) όργανα (με ευ-
ρεία έννοια) των ΔΝΠ συγκροτούν το «προσωπικό» της Δημόσιας Διοίκησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις τόσο στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία13 όσο και 
στην θεωρία, όλα τα πρόσωπα που ανήκουν στο προσωπικό του Κράτους και 
των ΝΠΔΔ14 χαρακτηρίζονται ως «όργανα». Στις περιπτώσεις αυτέ ς ο όρος «όρ-
γανο» του Κράτους ή ενός ΝΠΔΔ έχει και τη στενή και την ευρεία έννοια. Τέτοια 
έννοια έχει ο όρος «όργανο» στα άρθρα 105 και 106 του Εισαγωγικού Νόμου 
του Αστικού Κώδικα (ΕισΝΑΚ)15. Έτσι, τα πρόσωπα που αποτελούν το «προσω-
πικό» της Δημόσιας Διοίκησης είτε συγκροτούν τα έμμεσα (με τη στενή έννοια, 
μονομερή ή συλλογικά) όργανα κάθε ΔΝΠ είτε είναι όργανα του ΔΝΠ με ευρεία 
έννοια.

§ 2. Διακρίσεις του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης

5. Το προσωπικό της Δημόσιας Διοίκησης είναι δυνατό να διακριθεί σε διά-
φορες κατηγορίες σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια (π.χ. υποχρεωτική ή προαι-
ρετική παροχή των υπηρεσιών, επαγγελματική ή μη παροχή των υπηρεσιών, 
νομικό καθεστώς κ.λπ.). Οι διακρίσεις αυτές έχουν σημασία για τη συστηματική 
μελέτη του δικαίου που διέπει το προσωπικό αυτό.

6. Με κριτήριο το ΔΝΠ, με το οποίο συνδέονται τα φυσικά πρόσωπα με 
μία ειδική νομική σχέση, είναι δυνατή η διάκριση σε προσωπικό του ΔΝΠ του 

12.  Για τις προπαρασκευαστικές και εκτελεστικές πράξεις που συνδέονται με τις διοικητικές 
πράξεις βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 480 και 481.

13.  Βλέπε π.χ. τον τίτλο του δεύτερου Κεφαλαίου του ΣΤ΄ Τμήματος του Συντάγματος: 
«Υπηρεσιακή κατάσταση των οργάνων της διοίκησης».

14.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 112 και 227. Επίσης Πρ. Παυλόπουλου, Η αστική ευθύνη του 
Δημοσίου, II, Α’, 1989, σελ. 73 επ.

15.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 227.

http://?.?p/
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Κράτους, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, των ΔΝΠ ειδικών σκοπών και των δημόσιων 
εταιριών16.

7. Η ειδική νομική σχέση που συνδέει το φυσικό πρόσωπο με το ΔΝΠ μπο-
ρεί από μέρους του φυσικού προσώπου να συνάπτεται με δύο τρόπους: είτε 
α) προαιρετικά, μετά από αίτηση του ή με άμεση (που δηλώνεται με την ορκωμο-
σία) ή με έμμεση (που εκδηλώνεται και με τη μη υποβολή παραιτήσεως) αποδο-
χή της είτε β) υποχρεωτικά, ανεξάρτητα από την επιθυμία του φυσικού προσώ-
που ή και αντίθετα προς αυτήν, βάσει μίας υποχρέωσης που πηγάζει απευθείας 
από απρόσωπους κανόνες δικαίου ή ατομικές διοικητικές πράξεις.

8. Τα φυσικά πρόσωπα είναι δυνατό να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ένα 
ΔΝΠ είτε  με τη μορφή του επαγγέλματος, δηλαδή της απασχόλησης, από την 
οποία αντλούν τα οικονομικά μέσα της διαβίωσής τους, είτε από (φιλόδοξη) 
επιθυμία προσφοράς, ανεξάρτητα από οικονομικά οφέλη17.

9. Η ειδική νομική σχέση, η οποία συνδέει το κάθε ΔΝΠ με τα πρόσωπα που 
συγκροτούν γενικά το προσωπικό του, μπορεί να διέπεται α) αποκλειστικά από 
κανόνες του διοικητικού δικαίου ή β) ανάμικτα από κανόνες του διοικητικού 
και του ιδιωτικού δικαίου.

§ 3. Ορισμός του δημόσιου υπαλλήλου

10. Σύμφωνα με την ανάλυση, η οποία προηγήθηκε, και τους κανόνες δι-
καίου που ισχύουν, δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΔΝΠ του Κράτους, διότι συνδέονται προς αυ-
τό με μία ειδική νομική σχέση που έχει συναφθεί προαιρετικά, συνεπάγεται ιε-
ραρχική εξάρτηση και πειθαρχική ευθύνη και διέπεται αποκλειστικά ή εν μέρει 
από ειδικούς κανόνες του διοικητικού δικαίου.

16.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 357-359.
17.  Κατά κανόνα, η προσφορά των υπηρεσιών των φυσικών προσώπων που συγκροτούν τα 

άμεσα όργανα του ΔΝΠ του Κράτους, των ΟΤΑ και των ΔΝΠ ειδικών σκοπών καθώς και 
σε πολλές περιπτώσεις τα συλλογικά όργανα με συμβουλευτική αρμοδιότητα, δεν έχει 
επαγγελματικό χαρακτήρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρόσωπα που έχουν την αρμο-
διότητα άμεσου μονομελούς οργάνου μίας δημόσιας επιχείρησης ή δημόσιας εταιρίας 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους με επαγγελματική μορφή.
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Αρχικά ο ορισμός του δημόσιου υπαλλήλου, στην ελληνική επιστήμη, 
δια τυπώθηκε από τον καθηγητή Θ. Αγγελόπουλο, στο κλασσικό έργο του 
«Δίκαιον των Πολιτικών Υπαλλήλων εν Ελλάδι» (έκδοση 2η, 1923)18.

Ο προϊσχύσας Ν. 1811/1951 «περί Κώδικος καταστάσεως των Δημοσίων 
Υπαλλήλων» έδινε νομοθετικό ορισμό του δημόσιου υπαλλήλου19, υιοθετώ-
ντας τον αντίστοιχο του καθηγητή Θ. Αγγελόπουλου με την προσθήκη του οι-
κονομικού στοιχείου του μισθού, το οποίο περιόριζε την έκταση της έννοιας 
του δημόσιου υπαλλήλου. Τον ορισμό αυτόν συμμερίζονται και οι συντάκτες 
του ΥΚ έστω και αν δεν τον περιλαμβάνουν στο κείμενό του. Είναι βέβαια γεγο-
νός, ότι κατά κανόνα οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να παίρνουν μι-
σθό και άλλου είδους αποδοχές από το Κράτος (βλέπε αριθμ. 96). Η λήψη όμως 
μισθού (όπως και σύνταξης μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία) δεν συνι-
στά αναγκαίο στοιχείο της έννοιας του δημόσιου υπαλλήλου (ΣΕ 3180/1967). 
Υπάρχουν περιπτώσεις δημόσιων υπαλλήλων, στους οποίους δεν χορηγείται 
μισθός, όπως είναι οι άμισθοι πρόξενοι (ΣΕ 573/1960).

11. Το θεμέλιο της έννοιας του δημόσιου υπαλλήλου είναι η ειδική νομι-
κή σχέση20 που τον συνδέει με το ΔΝΠ του Κράτους και η οποία τον διακρίνει 
από τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλα ΔΝΠ (βλέ-
πε αριθμ. 6). Τα χαρακτηριστικά της ειδικής αυτής νομικής σχέσης είναι τα ακό-
λουθα:

12. α) Έχει συναφθεί προαιρετικά εκ μέρους του φυσικού προσώπου, δη-
λαδή μετά από αίτησή του ή και σιωπηρή δήλωσή του, με την οποία διατυπώ-
νει την επιθυμία του για τη δημιουργία της σχέσης, και μπορεί να λυθεί οποτε-
δήποτε με δήλωση του υπαλλήλου, εκτός εάν συντρέχουν ειδικές συνθήκες. Το 
χαρακτηριστικό αυτό αποκλείει από την έννοια του δημόσιου υπαλλήλου τα 
πρόσωπα εκείνα, τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Κράτος υποχρε-
ωτικά (βλέπε αριθμ. 7), όπως π.χ. είναι η περίπτωση των προσώπων που υπη-
ρετούν ως κληρωτοί ή έφεδροι στις ένοπλες δυνάμεις.

18.  Σελ. 69-70: Δημόσιοι υπάλληλοι είναι «τα έμμεσα όργανα του κράτους, τα διατελούντα εν 
αμέσω υπηρεσιακή, προαιρετική και πειθαρχική προς αυτό σχέσει».

19.  Άρθρο 1 § 2: «Δημόσιοι υπάλληλοι είναι τα έμμεσα, έμμισθα όργανα του Κράτους, τα δι-
ατελούντα εν προαιρετική, αμέσω, υπηρεσιακή και πειθαρχική προς αυτό σχέσει».

20.  Βλέπε Εγχειρίδιο αριθμ. 112.
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13. β) Έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, δηλαδή την υποχρέω-
ση του υπαλλήλου να εκτελεί ορισμένα καθήκοντα ή ορισμένη εργασία σε μία 
υπηρεσιακή μονάδα του ΔΝΠ του Κράτους, κυρίως για την άσκηση της εκτελε-
στικής λειτουργίας ή του διοικητικού έργου της δικαστικής λειτουργίας21. Το 
χαρακτηριστικό αυτό διακρίνει τους δημόσιους υπαλλήλους από τα πρόσωπα 
εκείνα, τα οποία βάσει μιας ειδικής έννομης σχέσης με το ΔΝΠ του Κράτους 
αναλαμβάνουν να παρέχουν ορισμένες υπηρεσίες (π.χ. μεταφορικές, τηλεπικοι-
νωνιακές κ.λπ.) ή να του προμηθεύσουν ορισμένα κινητά πράγματα (προμη-
θευτές του Δημοσίου) ή να κατασκευάσουν ορισμένο τεχνικό ή άλλο έργο (ερ-
γολάβοι του Δημοσίου).

14. γ) Εισάγει τον υπάλληλο στην οργανική δομή του προσωπικού του 
Κράτους και συνεπάγεται: α) την ιεραρχική εξάρτησή του κατά την άσκηση των 
καθηκόντων ή της εργασίας του, δηλαδή την υποχρέωση να ακολουθεί τις δια-
ταγές και τις οδηγίες των προϊσταμένων του, οι οποίοι έχουν και την αρμοδιό-
τητα να ελέγχουν τις πράξεις του και β) την πειθαρχική ευθύνη του, δηλαδή τη 
δυνατότητα επιβολής σε αυτόν πειθαρχικών κυρώσεων σε περίπτωση παράβα-
σης των κανόνων που καθορίζουν τις υποχρεώσεις του. Το χαρακτηριστικό αυ-
τό διακρίνει τους δημόσιους υπαλλήλους από τα πρόσωπα που i) συγκροτούν 
τα άμεσα όργανα του νομικού προσώπου του Κράτους (βλέπε αριθμ. 2)22 και 
ii) προσφέρουν τις υπηρεσίες τους με βάση σύμβαση έμμισθης εντολής (όπως 

21.  Διάφορες νομοθετικές διατάξεις προέβλεπαν τη συμμετοχή των δημόσιων υπαλλήλων 
σε ειδικά δικαστήρια, τα οποία ήταν δικαιοδοτικά όργανα που ανήκαν στη δικαστική 
λειτουργία. Ήδη, μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου του άρθρου 9 § 1 του Ν. 
1406/1983, δεν είναι συνταγματικά ανεκτή (άρθρα 87 § 1 και 94 § 1 Σ) τόσο η ίδρυση νέ-
ων όσο και η λειτουργία των τυχόν υφιστάμενων ειδικών διοικητικών δικαστηρίων, ως 
προς την υπαγωγή στην αρμοδιότητά τους νέων υποθέσεων.

22.  Η προσθήκη στον νομοθετικό ορισμό του δημόσιου υπαλλήλου, που περιελάμβανε ο 
προϊσχύσας Υπαλληλικός Κώδικας του 1951 (άρθρο 1 § 2), του στοιχείου του «έμμεσου 
οργάνου», για να τονιστεί η διάκριση από τα άμεσα όργανα, ήταν περιττή, αφού ανα-
γκαίο στοιχείο του ορισμού είναι η ιεραρχική και πειθαρχική σχέση, η οποία είναι αντίθε-
τη προς την έννοια του άμεσου οργάνου. Εξάλλου, σημειώνεται ότι τυχόν αμφισβήτηση 
ως προς την ιδιότητα ορισμένου προσώπου ως δημόσιου υπαλλήλου, ακόμα και αν ανα-
φύεται ως προδικαστικό ζήτημα σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται από τριμελή επιτρο-
πή του αρμόδιου για τις υπαλληλικές διαφορές Τμήματος του ΣτΕ (Τμήμα Γ’). Η επιτροπή 
αυτή συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Τμήματος και αποτελείται από τον ίδι-
ον ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και δύο (2) Συμβούλους Επικρατείας. Η επιτροπή επι-
λαμβάνεται ύστερα από είτε ερώτημα του δικαστηρίου ή της δημόσιας αρχής, ενώπιον 
των οποίων έχει ανακύψει η αμφισβήτηση, είτε αίτηση του ενδιαφερομένου και με τη δι-
αδικασία, την οποία προβλέπει το άρθρο 3 ΥΚ.

http://?.?p/
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οι δικηγόροι του Δημοσίου) ή σύμβαση μίσθωσης έργου (π.χ. δακτυλογράφη-
ση ορισμένου αριθμού σελίδων) ή σύμβαση εργασίας παροχής ανεξάρτητων 
υπηρεσιών (π.χ. τεχνικοί σύμβουλοι).

15. δ) Διέπεται αποκλειστικά ή εν μέρει από κανόνες του διοικητικού δικαί-
ου. Η έκταση της εφαρμογής κανόνων διοικητικού δικαίου στη σχέση που συν-
δέει τον υπάλληλο με το Δημόσιο ποικίλλει κατά περίπτωση και είναι κριτή-
ριο για τη διάκριση των δημόσιων υπαλλήλων σε ορισμένες κατηγορίες (βλέ-
πε αριθμ. 40).

§ 4. Γενικές διακρίσεις των δημόσιων υπαλλήλων

16. Σύμφωνα με τις ισχύουσες συνταγματικές και νομοθετικές διατάξεις οι 
δημόσιοι υπάλληλοι διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τους στρατιω-
τικούς και τους διοικητικούς ή πολιτικούς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι των διοι-
κητικών υπηρεσιακών μονάδων του Κράτους χαρακτηρίζονται με τον όρο «δι-
οικητικοί» στα Συντάγματα του 1911 (άρθρο 102), 1927 (άρθρο 114) και 1952 
(άρθρο 101). Το Σύνταγμα του 1975 αναφέρει τον όρο «διοικητικοί» μόνο στην 
§ 5 του άρθρου 103. Ο ΥΚ, ενώ στον τίτλο χρησιμοποιεί τον όρο «δημόσιοι 
πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι», στο άρθρο 2 § 1 χρησιμοποιεί τον όρο «πο-
λιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι». Πάντως, οι χαρακτηρισμοί «διοικητικός» και 
«πολιτικός» ταυτίζονται και διακρίνουν την κατηγορία που χαρακτηρίζουν από 
την κατηγορία των «στρατιωτικών» υπαλλήλων και των δικαστικών.

Δημιουργείται το ζήτημα, εάν οι τακτικοί δικαστές και οι εισαγγελείς συγ-
κροτούν μια ιδιαίτερη κατηγορία δημόσιων υπαλλήλων. Τα πρόσωπα αυτά 
συνδέονται με ειδική νομική σχέση με το ΔΝΠ του Κράτους που έχει συναφθεί 
προαιρετικά, παρουσιάζει όμως τις ακόλουθες ουσιώδεις διαφορές από την ει-
δική σχέση που συνδέει τους δημόσιους υπαλλήλους με το ίδιο νομικό πρόσω-
πο23: i) έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών για την άσκηση της δικαστι-

23.  Σύμφωνα με το άρθρο 89 του Συντάγματος απαγορεύεται στους δικαστικούς λειτουρ-
γούς η παροχή κάθε άλλου είδους έμμισθης υπηρεσίας προς το ΔΝΠ του Κράτους ή προς 
οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο καθώς και η άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλμα-
τος. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκλογή και ο διορισμός τους ως μελών της Ακαδημίας 
Αθηνών, και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων καθώς και η συμμετοχή τους σε συλ-
λογικά όργανα ΔΝΠ που ασκούν αρμοδιότητες πειθαρχικού, ελεγκτικού, δικαιοδοτικού 
ή νομοπαρασκευαστικού χαρακτήρα. Επίσης επιτρέπεται η παροχή υπηρεσιών των δικα-
στικών λειτουργών και η εκπροσώπηση της Χώρας από αυτούς σε διεθνείς οργανισμούς. 






