
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Η παρούσα 4η έκδοση του “Κώδικα Κατάστα-
σης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.” κατέστη αναγκαία μετά τις 
σημαντικές νομοθετικές τροποποιήσεις των τελευ-
ταίων ετών. Ειδικότερα, το κείμενο του Κώδικα είναι 
πλήρως ενημερωμένο με νομοθετικές μεταβολές που 
επήλθαν με τους νόμους 3731/2008, 3801/2009, 
3839/2010, 3852/2010, 3863/2010, 3896/2010, 
3979/2011, 3986/2011, 4002/2011, 4024/2011, 
4052/2012, 4057/2012, 4093/2012, 4111/2013, 
4115/2013, 4152/2013, 4172/2013, 4203/2013, 
4210/2013, ενώ έχει ληφθεί υπόψιν και ο Ν. 
4223/2013 (σχετικά με την κινητικότητα του νο-
σηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού των 
Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.), το άρθρο 54 αριθμ. 1 
του οποίου παρατίθεται, στην παρούσα έκδοση, 
υπό το άρθρο 75 του Υπαλληλικού Κώδικα.

Πριν από το νομοθετικό κείμενο παρατίθεται η 
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου “Κύρωση Κώ-
δικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.”. Στον πίνακα 
νομοθετικών μεταβολών, που συνοδεύει πάντοτε την 
έκδοση του «Υπαλληλικού Κώδικα Τσέπης», μνημο-
νεύονται όλα τα νομοθετήματα με τα οποία επήλθαν 
οι διάφορες μεταβολές (προσθήκη, αντικατάσταση, 
τροποποίηση, κατάργηση, επαναφορά σε ισχύ, νέα 



VI

Προλογικό σημείωμα

αρίθμηση κ.λπ.), σε αντίστροφη χρονολογική σειρά. 
Οι εκτεταμένες επεμβάσεις των τελευταίων ετών 
στο κείμενο του Υπαλληλικού Κώδικα κατέστησαν, 
εξάλλου, αναγκαία την ενημέρωση του λημματικού 
ευρετηρίου, το οποίο ανταποκρίνεται στα νέα νομο-
θετικά δεδομένα.

Θωμάς Σάμιος
Ιανουάριος 2014



NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3528/2007*
(ΦΕΚ Α΄ 26/9.2.2007) 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο: Κυρώνεται ο Κώδικας Κατάστασης 
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υ-
παλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως καταρτίσθηκε από την Επι-
τροπή του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3242/2004, του 
οποίου το κείμενο έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 Αρχές του Υπαλληλικού Κώδικα. Σκοπός του πα-
ρόντος Κώδικα είναι η καθιέρωση ενιαίων και ομοι-

όμορφων κανόνων που διέπουν την πρόσληψη και την 
υπηρεσιακή κατάσταση των πολιτικών διοικητικών υ-
παλλήλων, σύμφωνα ιδίως με τις αρχές της ισότητας, 
της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
την ανάγκη διασφάλισης της μέγιστης δυνατής από-
δοσης κατά την εργασία τους. 

2 Έκταση εφαρμογής. 1. Στις διατάξεις του παρό-
ντος Κώδικα υπάγονται οι πολιτικοί διοικητικοί υ-

πάλληλοι του κράτους και των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου.
2. Υπάλληλοι ή λειτουργοί του κράτους ή νομικών 
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προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι, κατά συνταγ-
ματική ή νομοθετική πρόβλεψη, διέπονται από ειδικές 
διατάξεις, καθώς και οι υπάλληλοι των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, υπάγονται στις διατάξεις του 
παρόντος για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από τις ει-
δικές γι’ αυτούς διατάξεις. 

3 Αμφισβήτηση ιδιότητας υπαλλήλου. 1. Οποια-
δήποτε αμφισβήτηση ως προς την ιδιότητα του 

πολιτικού διοικητικού υπαλλήλου, κατά τον παρόντα 
Κώδικα, ακόμα και αν αναφύεται ως προδικαστικό ζή-
τημα σε αστική ή ποινική δίκη, επιλύεται με απόφαση 
τριμελούς Επιτροπής του αρμόδιου για την επίλυση 
των υπαλληλικών διαφορών Τμήματος του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας. 
2. Η Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συ-
γκροτείται από τον πρόεδρο του προαναφερόμενου 
Τμήματος και αποτελείται από τον ίδιο ή τον αναπλη-
ρωτή 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 α-
πό σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου. 
4. Η αίτηση του ενδιαφερομένου κοινοποιείται με μέ-
ριμνα 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 ενδια-
φερόμενο και στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου. 
Ο ενδιαφερόμενος και οι δημόσιες αρχές μπορούν να 
υποβάλουν στην Επιτροπή υπόμνημα εντός δέκα (10) 
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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. 

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

Κεφάλαιο Α΄: Προσόντα 
και κωλύματα διορισμού

4 Ιθαγένεια. 1. Ως υπάλληλοι διορίζονται μόνο Έλλη-
νες και Ελληνίδες πολίτες. 

2. Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης επιτρέπεται να διορίζονται σε θέσεις οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στην εξαίρεση της παρ. 4 του άρθρου 
39 Συνθ. Ε.Κ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα γι’ αυ-
τούς σε ειδικό νόμο. 
3. Ο διορισμός αλλοδαπών πολιτών των κρατών, που 
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτρέπεται 
μόνο στις προβλεπόμενες από ειδικούς νόμους περι-
πτώσεις. 
4. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτο-
γράφηση δεν μπορούν να διορισθούν ως υπάλληλοι 
πριν από τη συμπλήρωση ενός (1) έτους από την α-
πόκτησή της. 

5 Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων. 
Δεν διορίζονται υπάλληλοι: 

α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υ-
ποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, 
β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδη-
σης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδι-
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κές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη 
θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία. 

6 Ηλικία διορισμού. 1. Το κατώτατο όριο ηλικίας δι-
ορισμού, κατά κατηγορία, ορίζεται ως ακολούθως: 

Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ το 21ο έτος της ηλικί-
ας. Για την κατηγορία ΥΕ το 20ό έτος της ηλικίας. 
2. Ανώτατα όρια ηλικίας διορισμού μπορεί να καθορί-
ζονται με την οικεία προκήρυξη μετά από γνώμη του 
οικείου φορέα και απόφαση του Υπουργού Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εφόσον 
απαιτούνται από τη φύση και τις ιδιαιτερότητες των 
καθηκόντων των προς πλήρωση θέσεων. Η παρούσα 
διάταξη δεν εφαρμόζεται στους μετακλητούς και επί 
θητεία υπαλλήλους του Δημοσίου και των νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου. 
3. Παρεκκλίσεις από το κατώτατο όριο ηλικίας της 
παρ. 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να καθορίζεται 
μόνο για εξαιρετικούς υπηρεσιακούς λόγους με προ-
εδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του 
Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο-
κέντρωσης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουρ-
γού, ύστερα από γνώμη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
4. Για τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων από τις 
παραγράφους 1 και 2 κατώτατων και ανώτατων ο-
ρίων 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 ε-
ντός ενενήντα (90) ημερών από τη γέννηση. Αν δεν 
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υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα 
μητρώα αρρένων για τους άνδρες 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 μικρότερα από τα οριζόμενα στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου αυτού εξακολουθούν να ισχύουν. 

7 Υγεία. 1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την 
υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθη-

κόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών 
σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, 
εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολο-
γημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα κα-
θήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Ειδικές διατάξεις για 
το διορισμό ατόμων με αναπηρία δεν θίγονται. 
2. Η υγεία των υποψήφιων υπαλλήλων να ασκήσουν 
τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με 
γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) 
ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με βάση 
παραπεμπτικό έγγραφο, στο οποίο περιγράφονται α-
πό την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκει-
ται να καταληφθεί.

8 Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικα-
στική συμπαράσταση. 1. Δεν διορίζονται υπάλλη-

λοι: 
α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε ο-
ποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 




