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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα 4η έκδοση του Υπαλληλικού Δικαίου επιβάλλεται λό-
γω της ψήφισης των νέων νομοθετικών διατάξεων που έχουν επιφέ-
ρει σημαντικές αλλαγές τόσο στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν 
3528/2007), όσο και στις διατάξεις του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτι-
κών Υπαλλήλων (Ν 3584/2007). Στην ανά χείρας έκδοση περιλαμβάνο-
νται πλήρως ενημερωμένοι ο Ν 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
ΝΠΔΔ» και ο Ν 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημο-
τικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» με όλες τις νομοθετικές αλλαγές που 
επήλθαν από την τρίτη έκδοση με τους πρόσφατους Ν 4368/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
21/21.2.2016), Ν 4369/2016 (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016), Ν 4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 
134/27.7.2016), Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016), Ν 4447/2016 (ΦΕΚ  
Α΄ 241/23.12.2016), Ν 4456/2017 (ΦΕΚ Α΄ 24/1.3.2017), Ν 4464/2017 
(ΦΕΚ Α΄  46/4/4/2017) και Ν 4472/2017 (ΦΕΚ Α΄  74/19.5.2017). 

Επιπλέον, στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται Παράρτημα με τους πρό-
σφατους Ν 4440/2016 (ΦΕΚ Α΄ 224/2.12.2016) σχετικά με το Ενιαίο Σύστη-
μα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 
Ν 4369/2016  (ΦΕΚ Α΄ 33/27.2.2016) που αφορά στο Εθνικό Μητρώο Επι-
τελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, στη βαθμολογική διάρθρωση θέ-
σεων και στα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊστα-
μένων.

Τέλος, και αυτή η έκδοση περιέχει αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλ-
φαβητικό ευρετήριο. Ελπίζουμε το όλο εγχείρημα να συνεχίσει να συνιστά 
για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πλήρως ενημερωμένη 
και χρηστική έκδοση.
 
Αθήνα, Ιούλιος 2017

Χαράλαμπος Χρυσανθάκης
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθ. πρώτο - 2 [1]

[1] Ν 3528/2007*

Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 

Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ
(ΦΕΚ Ά  26/9.2.2007)

Άρθρο πρώτο. — Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πο-
λιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, όπως καταρτί-
σθηκε από την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν 3242/2004, του 
οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠΔΔ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. — Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα. Σκοπός του παρόντος 
Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοιόμορφων κανόνων που δι-
έπουν την πρόσληψη και την υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών δι-
οικητικών υπαλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, της 
αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ανάγκη διασφάλι-
σης της μέγιστης δυνατής απόδοσης κατά την εργασία τους.

Άρθρο 2. — Έκταση εφαρμογής. 1. Στις διατάξεις του παρόντος Κώδι-
κα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι του κράτους και των 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

*  Βλ. σχετικά την παρ. 1 του άρθρου όγδοου του Ν 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012) 
και Ν 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226/27.10.2011).
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[1] Άρθ. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών προσώπων δημοσί-
ου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπο-
νται από ειδικές διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος για όσα θέμα-
τα δεν ρυθμίζονται από τις ειδικές γι’ αυτούς διατάξεις.

Άρθρο 3. — Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου. 1. Οποιαδήποτε αμ-
φισβήτηση ως προς την ιδιότητα του πολιτικού διοικητικού υπαλλή-
λου, κατά τον παρόντα Κώδικα, ακόμα και αν αναφύεται ως προδικα-
στικό ζήτημα σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται με απόφαση τριμε-
λούς Επιτροπής του αρμόδιου για την επίλυση των υπαλληλικών δια-
φορών Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρα τείας.

2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τον 
πρόεδρο του προαναφερόμενου Τμήματος και αποτελείται από τον ίδιο ή 
τον αναπληρωτή του και δύο συμβούλους του ίδιου Τμήματος, από τους 
οποίους ο ένας ορίζεται ως εισηγητής.

3. Η Επιτροπή επιλαμβάνεται ύστερα από ερώτημα του δικαστηρίου ή της 
δημόσιας αρχής, ενώπιον των οποίων έχει ανακύψει το σχετικό ζήτημα ή 
ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου.

4. Η αίτηση του ενδιαφερομένου κοινοποιείται με μέριμνα του ίδιου προς 
την υπηρεσία του και τις τυχόν άλλες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές. Τα 
ερωτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους δικαστηρίου ή δημόσιας αρχής 
κοινοποιούνται, με μέριμνα τους, στον ενδιαφερόμενο και στις αρχές του 
προηγούμενου εδαφίου. Ο ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές μπο-
ρούν να υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση σε αυτούς του σχετικού ερωτήματος ή αίτησης.

5. Η απόφαση της Επιτροπής εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από τις 
κατά την παρ. 4 του παρόντος άρθρου, κοινοποιήσεις.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Άρθ. 4 - 6 [1]

ΜΕΡΟΣ Α’
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Άρθρο 4. — Ιθαγένεια. 1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλληνες και 
Ελληνίδες πολίτες.
2. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιτρέπεται να 
διορίζονται σε θέσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 
του άρθρου 39 ΣυνθΕΚ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’ αυτούς σε ει-
δικό νόμο.
3. Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που δεν είναι μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς 
νόμους περιπτώσεις.
4. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπο-
ρούν να διορισθούν ως υπάλληλοι πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) 
έτους από την απόκτηση της.

Άρθρο 5. — Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. Δεν διορί-
ζονται υπάλληλοι:
α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές,
β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν 
εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθε-
σίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

Άρθρο 6. — Ηλικία διορισμού. 1. Το κατώτατο όριο ηλικίας διορι-
σμού, κατά κατηγορία, ορίζεται ως ακολούθως: Για τις κατηγορίες ΠΕ, 
ΤΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικίας. Για την κατηγορία ΥΕ το 20ό έτος της 
ηλικίας.
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[1] Άρθ. 7 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθορίζονται με την οικεία 
προκήρυξη μετά από γνώμη του οικείου φορέα και απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον απαι-
τούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των καθηκόντων των προς 
πλήρωση θέσεων. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλη-
τούς και επί θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών προσώ-
πων δημοσίου δικαίου.
3. Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της παρ. 1 του παρόντος 
άρθρου μπορεί να καθορίζεται μόνο για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λό-
γους με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του κατά πε-
ρίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ύστερα από γνώμη της ΑΔΕΔΥ.
4. Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις παρ. 1 και 2 κατώτα-
των και ανώτατων ορίων ηλικίας για διορισμό, ως ημέρα γέννησης θεω-
ρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης για το κατώτατο όριο και η 
31η Δεκεμβρίου του αντίστοιχου έτους για το ανώτατο.
5. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε 
περίπτωση αμφισβήτησης, από τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχει 
συνταχθεί εντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν υπάρχει τέ-
τοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άν-
δρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες.
6. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η 
πρώτη εγγραφή.
7. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο ουδέποτε λαμβάνεται υπόψη.
8. Διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια ηλικίας διορισμού μικρό-
τερα από τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Άρθρο 7. — Υγεία. 1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία 
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέ-
σης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διο-
ρισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τε-
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ Άρθ. 8 - 9 [1]

χνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης 
θέσης. Ειδικές διατάξεις για το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θί-
γονται.
2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν τα καθήκοντα της 
αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενι-
κού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση 
παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα 
καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί. [Όπως η παρ. 2 του άρ-
θρου 7 αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν 4210/2013 (ΦΕΚ 
Α΄ 254/21.11.2013).]

Άρθρο 8. — Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συ-
μπαράσταση. 1. Δεν διορίζονται υπάλληλοι:
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστο-
γραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφή-
μηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθε-
ρίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κα-
κούργημα ή για πλημμέλημα της περ. α’, έστω και αν το αδίκημα έχει πα-
ραγραφεί.
γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και 
για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερι-
κή), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό 
τις δύο αυτές καταστάσεις.
2. Η ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση του κατά 
το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπει-
ες της ποινής.

Άρθρο 9. — Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους. Δεν δι-
ορίζονται υπάλληλοι όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσί-
ας ή ΟΤΑ ή άλλου νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβο-
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[1] Άρθ. 10 - 12 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

λής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Άρθρο 10. — Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού. 1. Οι 
υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τό-
σο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και 
κατά το χρόνο του διορισμού. Το ανώτατο όριο της ηλικίας διορισμού, 
όπου υπάρχει, πρέπει να συντρέχει κατά το πρώτο, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, χρονικό σημείο.
Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορι-
σμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του 
υπαλλήλου.
[Όπως το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 προστέθηκε  με το άρθρο 29 του Ν 
4440/2016, (ΦΕΚ Α’  224/2.12.2016).]

2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου 
ισχύουν και για τα κωλύματα διορισμού.

Σχετικές διατάξεις:
  Άρθρο ένατο παρ. 4 Ν 4057/2012 (ΦΕΚ Α΄ 54/14.3.2012).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

Άρθρο 11. — Προγραμματισμός πλήρωσης θέσεων. 1. Οι δημόσιες 
υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προγραμματί-
ζουν σε ετήσια βάση τις ανάγκες τους σε τακτικό προσωπικό, υποχρεω-
τικώς μετά από γνώμη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης.
2. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, 
στο πλαίσιο της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, συντονίζει τον προ-
γραμματισμό του ανθρώπινου δυναμικού, ανάλογα με τις πραγματικές 
ανάγκες των υπηρεσιών.

Άρθρο 12. — Τρόπος πλήρωσης θέσεων. 1. Η πλήρωση των θέσεων 
διέπεται από τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αξιοκρατίας, 






