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ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

 

ΘΕΜΑ: «Αναζήτηση  αποζημιώσεων»

Α.  1.  Σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου  38 του  ν.  3528/2007  περί  αστικής  ευθύνης 
υπαλλήλων:

α. Ο υπάλληλος ευθύνεται έναντι του Δημοσίου για κάθε ζημιά την οποία προξένησε σε αυτό  
από δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο υπάλληλος ευθύνεται  
επίσης  για  την  αποζημίωση  την  οποία  κατέβαλε  το  Δημόσιο  σε  τρίτους  για  παράνομες  
πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, εφόσον οφείλονται σε  
δόλο  ή  βαρεία  αμέλεια.  Ο  υπάλληλος  δεν  ευθύνεται  έναντι  των  τρίτων  για  τις  ανωτέρω  
πράξεις ή παραλείψεις του.

β. Σε περίπτωση δόλου του υπαλλήλου, αυτός παραπέμπεται υποχρεωτικώς στο Ελεγκτικό  
Συνέδριο.  Σε  περίπτωση  βαρείας  αμέλειας,  αν  ο  υπάλληλος  παραπεμφθεί,  το  Ελεγκτικό  
Συνέδριο, εκτιμώντας τις ειδικές περιστάσεις, μπορεί να καταλογίσει σε αυτόν μέρος μόνο της  
ζημιάς  που επήλθε  στο  Δημόσιο  ή  της  αποζημίωσης  που το  τελευταίο  υποχρεώθηκε  να  
καταβάλει.

 γ. Αν περισσότεροι υπάλληλοι προξένησαν από κοινού ζημιά στο Δημόσιο, ευθύνονται εις  
ολόκληρον κατά τις διατάξεις του Αστικού Δικαίου.

 δ. Η αξίωση του Δημοσίου κατά υπαλλήλων του για αποζημίωση στις περιπτώσεις της παρ.  
1  παραγράφεται  σε  πέντε  (5)  έτη.  Στην  περίπτωση  του  πρώτου  εδαφίου  της  παρ.  1,  η  
πενταετία αρχίζει  αφότου το Αρμόδιο όργανο για την υποβολή της αίτησης καταλογισμού  
έλαβε γνώση της ζημιάς και του λόγου αυτής, και στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου,  
αφότου το Δημόσιο κατέβαλε την αποζημίωση.

ε. Η αστική ευθύνη των δημόσιων υπολόγων και των διατακτών διέπεται από τις ειδικές γι`  
αυτούς διατάξεις.
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στ. Ειδικές διατάξεις για την προσωπική αστική ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων έναντι των  
τρίτων διατηρούνται σε ισχύ.»

2. Οι ανωτέρω διατάξεις καίτοι  επαναλαμβάνονται  σε όλους τους Υπαλληλικούς Κώδικες, 

που  ίσχυσαν  κατά  καιρούς,  έχουν  εφαρμοστεί  σε  ελάχιστες  περιπτώσεις,  με  συνέπεια 

αφενός μεν την εν τοις πράγμασι ατιμωρησία των υπαλλήλων και αφετέρου τη μη αναζήτηση 

από το Δημόσιο των αποζημιώσεων που κατεβλήθησαν στους δικαιούχους. 

Β.  Όπως  διαπιστώνεται,  κατά  την  εκκαθάριση  δημόσιων  κλπ  δαπανών,  το  Δημόσιο,  τα 
ν.π.δ.δ.  και  οι  ο.τ.α.  υποχρεώνονται,  από  τα  Δικαστήρια,  να  καταβάλλουν  σημαντικές 
αποζημιώσεις  για πράξεις ή παραλείψεις κρατικών οργάνων (παράνομες ή και αυθαίρετες 
πράξεις  δημοσίων  υπαλλήλων ή  υπαλλήλων των  ν.π.δ.δ.  ή  των  ο.τ.α.,  αμέλεια  ή  /  και  
αδιαφορία  στην  άσκηση  των  προβλεπόμενων  ένδικων  μέσων,  μη  τήρηση  των 
προβλεπόμενων διαδικασιών κ.λπ) 

Γ. Κατόπιν  αυτών, περιπτώσεις κατά τις οποίες επέρχεται  ζημία σε βάρος του Δημοσίου 
κ.λπ από  δόλο ή βαρεία αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων, θα 
πρέπει να αναφέρονται αμελλητί στο Γενικό Επίτροπο Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
προκειμένου να κινείται,  η διαδικασία αναζήτησης του ποσού που καταβλήθηκε κατά του 
υπαίτιου ή των υπαιτίων υπαλλήλων αμέσως μετά την πληρωμή εκ μέρους του Δημοσίου, 
των  ν.π.δ.δ.,  και  των  ο.τ.α.  του  ζημιωθέντος  τρίτου.  Προς  τούτο  οι  αρμόδιες,  για  την 
εκκαθάριση και εντολή πληρωμής δημόσιων κ.λπ δαπανών, Υπηρεσίες θα πρέπει, αμέσως 
μετά  την  έκδοση  των  σχετικών  Χρηματικών  Ενταλμάτων,  να  ενημερώνουν  το  Γενικό 
Επίτροπο για τα περαιτέρω.  

              Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
        ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

               Ακριβές αντίγραφο
                                    Ο Προϊστάμενος της Διεκ/σης α.α.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
I  . ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  
1. Όλες τις Υ.Δ.Ε. και το Ειδικό Λογιστήριο στο ΥΠΕΘΑ
2. Όλα τα Υπουργεία και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
  Διευθύνσεις Οικονομικού
  Διευθύνσεις  Διοικητικού (για κοινοποίηση 
  του παρόντος στα εποπτευόμενα ν.π.δ.δ.)
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ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ελεγκτικό Συνέδριο 
 α) Γραφείο κ. Προέδρου (Σχετ. Α.Π. ΕΜΠ:46/28-03-2012)
 β) Γραφ. Γεν. Επιτρόπου Επικρατείας
     Τσόχα & Βουρνάζου 4  10168
 2. Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
     Κηφισίας 1-3   11523
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1) Γραφείο κ. Αναπλ. Υπουργού
2) Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημ/κης Πολιτικής
3) Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού 
4) Γραφείο κ. Γεν. Διευθυντή Δημ. Ελέγχων
5) Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης
6) Δ26/Α’ και Β’                                            (3)
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