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Θέμα :Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων 
 
 Με αφορμή ερωτήματα που υπεβλήθησαν στην υπηρεσία μας σχετικά 
με την παροχή δικαιώματος νομικής υποστήριξης από εκπροσώπους του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σε υπαλλήλους κατά των οποίων ασκείται 
ποινική δίωξη για αδικήματα που σχετίζονται με την άσκηση των 
καθηκόντων τους και σε συνέχεια των εγκυκλίων μας αριθμ. 

   



ΔΙΔΑΔ/Φ64β/60/16-2-04 και ΔΙΔΑΔ/Φ64β/449/9539/8-4-09, σας 
επισημαίνουμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 7 του άρθρου 24 του ν. 3200/2003 
«Στους μόνιμους υπαλλήλους των Υπουργείων, Περιφερειών και Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθμού κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται 
στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, παρέχεται το δικαίωμα νομικής 
στήριξης από εκπροσώπους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους….» . Σημειώνεται 
ότι η ανωτέρω προστασία παρέχεται μόνο για αδικήματα που τους 
αποδίδονται  στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων των υπαλλήλων ως 
υπαλλήλων  και όχι  κατά την άσκηση των καθηκόντων τους με άλλη ιδιότητα 
πχ ως  Δημάρχου , Νομάρχη κλπ. 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 43 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας  «ο εισαγγελέας όταν λάβει μήνυση ή αναφορά κινεί την 
ποινική δίωξη παραγγέλλοντας προανάκριση ή ανάκριση …..Σε κακουργήματα ή 
πλημμελήματα αρμοδιότητας τριμελούς πλημμελειοδικείου κινεί την ποινική δίωξη 
μόνον εφόσον έχουν ενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση ή προανακριτικές πράξεις ….και 
προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για να κινηθεί ποινική δίωξη». Δηλαδή , εκτός από 
τις προαναφερόμενες περιπτώσεις οι πράξεις της προανάκρισης και 
ανάκρισης έπονται της ποινικής δίωξης. 

Συνεπώς και από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι 
η  νομική παράσταση και στήριξη από εκπροσώπους του ΝΣΚ των  μονίμων  
υπαλλήλων κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους 
αποδίδονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων τους, καλύπτει και 
το στάδιο της προανακριτικής διαδικασίας με την προϋπόθεση ότι αυτό 
έπεται της ποινικής δίωξης .  

Σας επισημαίνουμε εκ νέου ότι στις περιπτώσεις  που η άσκηση 
ποινικής δίωξης εναντίον υπαλλήλου αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ 
μέρους οποιασδήποτε  υπηρεσίας (γνωμοδότηση του Γ΄ τμήματος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθμ 48/2008), ο υπάλληλος αυτός 
στερείται αυτής της νομικής κάλυψης. 

 Σημειωτέον ότι ο υπάλληλος καλύπτεται και στην περίπτωση που 
ασκείται ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα αυτεπαγγέλτως αλλά μόνο  
εφόσον  το αδίκημα για το οποίο διατάχθηκε ποινική δίωξη  δεν συνιστά 
συγχρόνως και πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο έχει ασκηθεί  πειθαρχική 
δίωξη εναντίον του. 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης 
πρέπει η υπηρεσία του υπαλλήλου κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη 
να απευθυνθεί στη Νομική Υπηρεσία του οικείου Υπουργείου ή του 
Υπουργείου Εσωτερικών εφόσον πρόκειται για ΟΤΑ ή στην Νομική Υπηρεσία 
του εποπτεύοντος Υπουργείου εφόσον πρόκειται για ΝΠΔΔ που δεν  έχει 
Νομική  Υπηρεσία.    

 Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Υπηρεσίας μας: www.gspa.gr στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση / 
Επικαιρότητα. 

Οι Δ/νσεις Διοικητικού των Υπουργείων, Γενικών και Ειδικών 
Γραμματειών, των Περιφερειών καθώς και η Δ/νση Οργάνωσης και 

http://www.gspa.gr/


Λειτουργίας των ΟΤΑ του ΥΠΕΣΔΔΑ παρακαλούνται να κοινοποιήσουν 
ηλεκτρονικά την παρούσα εγκύκλιο στις Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού 
των Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύουν, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τις 
ανωτέρω ρυθμίσεις.                                            
         

             Ο Γενικός Γραμματέας 
 
 

Βασίλειος Ανδρονόπουλος 
 
Εσωτερική Διανομή : 
Γραφείο Υπουργού 
Γραφείο Υφυπουργού 
Γραφείο Γενικού Γραμματέα   
Γραφεία Γενικών Διευθυντών 
Γραφεία Διευθυντών 

 
 


