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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ 

 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ E-PEITHARXIKA 

ΤΕΤΑΡΤΗ 29.06.2022 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

Τι είναι η ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika; 
 
Είναι μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα εποπτείας και 

παρακολούθησης της πορείας της πειθαρχικής διαδικασίας, καθώς και της έκβασης των 

πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον των μονομελών πειθαρχικών οργάνων και των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων, σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, από την έναρξη της πειθαρχικής 

δίωξης (όταν ένας υπάλληλος καλείται είτε σε απολογία είτε παραπέμπεται σε πειθαρχικό 

συμβούλιο) έως την έκδοση της τελικής απόφασης και την εκτέλεσή της. Η ηλεκτρονική 

εφαρμογή e-peitharxika δημιουργήθηκε από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) και το 

Υπουργείο Εσωτερικών (Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα) και η 

διαχείρισή της γίνεται από την Ε.Α.Δ. 

Η υλοποίηση της εν λόγω εφαρμογής εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Ε.Α.Δ. για 

τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις επιχειρησιακές 

λειτουργίες της. 

Ποια προβλήματα επιλύονται; 
 

▪ Νοοτροπία και αίσθηση ατιμωρησίας (π.χ. παραγραφή υποθέσεων) 

▪ Μη ομοιόμορφη εφαρμογή πειθαρχικού δικαίου (π.χ. επιβολή διαφορετικών ποινών 

για ίδια παραπτώματα) 

▪ Απουσία πληροφόρησης για την έναρξη & την περαίωση μιας υπόθεσης 

▪ Έλλειψη πληροφόρησης συγκεντρωμένης σε ένα σημείο για τη διαχείριση των 

Πειθαρχικών Συμβουλίων (μέλη, θητεία, κλπ.)  

Ποια είναι η δομή της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-peitharxika; 

Αναλυτικά, η ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika περιλαμβάνει πέντε (5) υποσυστήματα 
στα οποία καταχωρίζονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη συστηματική και άμεση 
παρακολούθηση της εξέλιξης των:  
 

1) διαδικασιών προκαταρκτικής εξέτασης  

2) διαδικασιών ένορκης διοικητικής εξέτασης  

o Οι παραπάνω διαδικασίες ονομάζονται «Προδικασία» και αποτελούν το 

στάδιο διερεύνησης μιας πειθαρχικής υπόθεσης: μέσω της προδικασίας 

ερευνάται εάν έχει τελεστεί κάποιο πειθαρχικό παράπτωμα και ποια είναι 

τα εμπλεκόμενα πρόσωπα με στόχο τον εντοπισμό του/των προσώπου/ων 

που έχει τελέσει το πειθαρχικό παράπτωμα 

3) πειθαρχικών διαδικασιών μονομελών οργάνων  
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o Μονομελή πειθαρχικά όργανα, είναι ενδεικτικά ο Υπουργός, ο Δήμαρχος, ο 

Περιφερειάρχης, οι Γενικοί Γραμματείς, ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  

4) πειθαρχικών διαδικασιών συλλογικών οργάνων (Πειθαρχικών Συμβουλίων και 

Διοικητικών Συμβουλίων).  

Σημείωση για τα σημεία 3 και 4: Καταχωρίζονται στοιχεία ποινικών υποθέσεων 
προκειμένου να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο τα ίδια πραγματικά περιστατικά 
σχετίζονται ή και συνιστούν πειθαρχικό παράπτωμα  

5) πειθαρχικών υποθέσεων μετά την έκδοση των πειθαρχικών αποφάσεων σε 

περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων (ένστασης ή προσφυγής). Όταν εκδίδεται μία 

πειθαρχική απόφαση τόσο ο υπάλληλος ο οποίος διώκεται όσο και άλλα όργανα 

(π.χ. ο Διοικητής της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας) μπορούν να ασκήσουν ένδικα μέσα 

(ένταση ή προσφυγή) κατά της απόφασης. Η ένσταση ασκείται ενώπιον Πειθαρχικού 

Συμβουλίου (Α/θμιου-κρίνει σε πρώτο βαθμό, Β/θμιου-κρίνει σε δεύτερο βαθμό). Η 

προσφυγή κατά απόφασης ασκείται ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.  

Ποιους αφορά η ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika; 

Αφορά στο σύνολο των φορέων και υπηρεσιών της Γενικής Κυβέρνησης, 

συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, των επιχειρήσεών τους και 

των εποπτευόμενων από αυτούς Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., των κρατικών νομικών προσώπων 

ιδιωτικού δικαίου και των δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων 

ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, ακόμα και στην 

περίπτωση που οι επιχειρήσεις αυτές εξαιρούνται ρητά από τους κανόνες περί δημοσίου 

τομέα, σύμφωνα με τους ιδρυτικούς τους νόμους. Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρείται το 

στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων. 

 

- περισσότερους από 2.000 δημόσιους φορείς, Α.Ε. Δημοσίου & Ν.Π.Ι.Δ 

- περισσότερους από 520.000 υπαλλήλους (εξαιρείται το στρατιωτικό προσωπικό των 

Ε.Δ.) 

 

Ποιες είναι οι καινοτομίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-peitharxika; 

▪ Συστηματική παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο από ένα μοναδικό σημείο της 

πειθαρχικής διαδικασίας και έκβασης των πειθαρχικών υποθέσεων ενώπιον 

μονομελών πειθαρχικών οργάνων και πειθαρχικών συμβουλίων σε όλα τα στάδια 

▪ Εξασφάλιση πλήρους και ομοιόμορφης εφαρμογής του πειθαρχικού δικαίου από τα 

αρμόδια πειθαρχικά όργανα και συμβούλια  

▪ Διασύνδεση με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου 

▪ Δυνατότητα εξαγωγής και ανάλυσης δεδομένων (Data Analysis και Data Mining) και 

διασταύρωσης στοιχείων σε πραγματικό χρόνο για τη λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων  

▪ Εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων για την πληροφόρηση κάθε 

ενδιαφερόμενου στο πλαίσιο της διαφάνειας και της δημόσιας λογοδοσίας 
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▪ Δυνατότητα ανάληψης νομοθετικών ή άλλων πρωτοβουλιών ανασχεδιασμού της 

πειθαρχικής διαδικασίας με στόχο την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη απονομή 

της πειθαρχικής δικαιοσύνης 

▪ Όλα τα παραπάνω με μηδενικό κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο αφού το έργο 

υλοποιείται αποκλειστικά από στελέχη της Ε.Α.Δ. και του ΥΠ.ΕΣ. 

 

Ποια ειδικά θέματα επιλύονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-peitharxika;  

α) Σχετικά με τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις και τις Ε.Δ.Ε. θα είναι γνωστά πλέον τόσο 

ο αριθμός αυτών που διενεργούνται όσο και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους, καθώς και 

το τελικό αποτέλεσμα (πόσες καταλήγουν στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης και 

πόσες τίθενται στο αρχείο) 

β) Για την αμιγώς πειθαρχική διαδικασία ενώπιον των μονομελών και των 

συλλογικών πειθαρχικών οργάνων θα υπάρχουν στοιχεία για: 

- τα συνήθη πειθαρχικά παραπτώματα  

- τις ποινές που επιβάλλονται 

- τη συγκριτική αντιμετώπιση των πειθαρχικών υποθέσεων (π.χ. όμοιο πειθαρχικό 

παράπτωμα τιμωρείται με διαφορετική ποινή από διαφορετικά πειθαρχικά όργανα ) 

- την «παραβατικότητα» των υπηρεσιών (σχετικά με τα ποινικά αδικήματα και τα 

πειθαρχικά παραπτώματα για τα οποία διώκονται οι υπάλληλοι) 

- την εκτέλεση των πειθαρχικών αποφάσεων (ποινών) 

- τις περιπτώσεις παραγραφών και τα αίτια αυτών 

- τις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των Πειθαρχικών Συμβουλίων, τον χρόνο 

εκδίκασής τους και τους λόγους καθυστέρησης.  

 
Πως διασφαλίζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων; 
 
Η ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika συμμορφώνεται πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.). Κατά τη φάση της ανάπτυξης της πραγματοποιήθηκε 
Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με την Προστασία Δεδομένων (Data Protection Impact 
Assessment). Πρόκειται για μια μελέτη που αξιολογεί την αναγκαιότητα και την 
αναλογικότητά της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και συνδράμει τον Υπεύθυνο 
Επεξεργασίας (Ε.Α.Δ.) στη διαχείριση των κινδύνων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
φυσικών προσώπων που αυτή συνεπάγεται.  
 

Έχει τεθεί η εφαρμογή σε πλήρη λειτουργία;  

▪ Από 03 Ιουνίου 2022 έχει ξεκινήσει η παραγωγική λειτουργία της εφαρμογής με 

πρώτο στάδιο την εγγραφή των χρηστών (στελεχών των φορέων και γραμματέων 

Πειθαρχικών Συμβουλίων) και θα ακολουθήσει σε δεύτερη φάση η καταχώριση των 

στοιχείων από τους εγγεγραμμένους και πιστοποιημένους χρήστες μετά την έκδοση 

της 2ης εγκυκλίου και του πλήρους εγχειριδίου για τη χρήση και λειτουργία της 

εφαρμογής που αναμένονται εντός του Ιουλίου.  



  
 

4 
 

▪ Παράλληλα για την υποστήριξη των χρηστών λειτουργεί σύστημα e-ticketing 

(ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης αιτημάτων-προβλημάτων) και help desk με 

στοιχεία επικοινωνίας στελεχών της Ε.Α.Δ. και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 

Δυναμικού του Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Πόσοι έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα (27.06.2022); 
Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί: 

- 183 Φορείς  

- 23 Πειθαρχικά Συμβούλια 

- 344 Χρήστες 

 

Ποια στοιχεία και μέχρι πότε καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika;  

Καταχωρίζονται: 

(α) Προκαταρκτικές εξετάσεις και Ε.Δ.Ε., η εντολή διενέργειας των οποίων εκδόθηκε 

μετά την 1/1/2022 

(β) Πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον μονομελών και συλλογικών πειθαρχικών οργάνων 

(Πειθαρχικά και Διοικητικά Συμβούλια), για τις οποίες ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη 

από 1/1/2022 

(γ) Πειθαρχικές υποθέσεις και αιτήματα γνωμοδότησης για θέση σε αργία που 

παραπέμφθηκαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια από 1/1/2021, είτε παραμένουν 

εκκρεμείς είτε έχουν εκδικαστεί. 

Ειδικά για τις ανωτέρω περιπτώσεις υποθέσεων που εισήχθησαν στα Πειθαρχικά Συμβούλια 

από 1/1/2021 έως 31/12/2021, η υποχρέωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης 

είναι μέχρι την 30/09/2022. 

Ποια είναι η ομάδα των στελεχών που υλοποίησε την ηλεκτρονική εφαρμογή e-peitharxika; 
 
Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 

- Ιωάννης Βασιλείου, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

- Στυλιανή Βαθρακοκοίλη, Προϊσταμένη Τομέα Ελέγχου Πειθαρχικών Διαδικασιών 

- Ελένη Μαυρογεώργη, Προϊσταμένη Υποτομέα Παρακολούθησης & Ελέγχου 

Πειθαρχικών Διαδικασιών 

 
Υπουργείο Εσωτερικών | Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα  

- Ελένη Ρούφου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημόσιου Τομέα 

- Ειρήνη Χριστοφόρου Χριστοφορίδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης Διαδικασιών Επιλογής & Πειθαρχικών Θεμάτων 

- Κλαίρη Γρηγοριάδη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 

- Ελένη Βαλάκα, Προϊσταμένη του Τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας 

- Αντιγόνη Γρατσία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Γραμματειακής 

Υποστήριξης Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου 

- Αδαμαντία Σιμοπούλου, Επιστημονική Συνεργάτιδα Γενικής Γραμματέως Ανθρώπινου 

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 


