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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ  
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αριθ. Πρωτ.: 35379/ 2013 
  
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: 
∆/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αποκεντρωµένες ∆ιοικήσεις της Χώρας 
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ∆ιευθύνσεις ∆ιοίκησης 
 (∆ιευθύνσεις Εσωτερικών, ∆ιοικητικού-  
Ταχ. ∆/νση : Σταδίου 27 Οικονοµικού Βορείου Αιγαίου και 
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα Νοτίου Αιγαίου, για την 
Πληροφορίες :  Κίµων Σιδηρόπουλος Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου) 
e-mail : k.sidiropoulos@ypes.gr  
Τηλέφωνο : 213-1364321  
FAX : 213-1364383  

 
  

ΘΕΜΑ: Νοµική υποστήριξη αιρετών δήµων και περιφερειών 

 
Η νοµική υποστήριξη, που εισάγεται µε το άρθρο 51, του Ν. 3979/ 2011, των αιρετών των 

δήµων και των περιφερειών, ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών, όταν 
διώκονται ποινικώς, εξαιτίας της άσκησης των καθηκόντων τους, αποτελεί ένα δικαίωµα που 
συµβάλλει στην απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους και στην προαγωγή των 
πρωτοβουλιών τους και λήψης αποφάσεων, που ο ρόλος τους απαιτεί.  

Έως την ισχύ της ρύθµισης του άρθρου 51 του Ν. 3979/ 2011 (δηλαδή, έως τις 16.6.2011, 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπ’ αριθµ. 138 φύλλου, Α τεύχος του 2011), µε το οποίο 
αντικαταστάθηκε το άρθρο 244, παρ. 5, περ. στ του Ν. 3852/ 2010, οι αιρετοί της 
αυτοδιοίκησης δεν απολάµβαναν το δικαίωµα στη νοµική αυτή υποστήριξη (βλ. υπ’ αριθµ. 104/ 
2003 ατοµική γνωµοδότηση του Νοµικού συµβούλου στο Υπουργείο Εσωτερικών).  

Για την ορθή εφαρµογή της ρύθµισης αυτής (άρθρο 51, Ν. 3979/ 2011) σας 
ενηµερώνουµε για τα ακόλουθα: 

 
I. Κείµενο ρύθµισης  
 

Άρθρο 51, ν. 3979/ 2011, όπως ισχύει 
Νοµική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήµων και περιφερειών 

 
 «Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούνται στη νοµική στήριξη των υπαλλήλων που 

υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται 
ποινικώς για αδικήµατα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Οι 
υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης 
εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η εκπροσώπηση 
συντελείται από δικηγόρο του δήµου ή της περιφέρειας, µετά από αίτηση του υπαλλήλου προς 
τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από απόφαση της οικονοµικής επιτροπής και 
θετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια 
έµµισθη εντολή η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις 
εφαρµόζονται και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών.» 
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II. Θέµατα εφαρµογής της ρύθµισης 
 

i. πεδίο εφαρµογής 
 

Στο πεδίο εφαρµογή της ρύθµισης αυτής εµπίπτουν οι αιρετοί των δήµων (δήµαρχος, 
αντιδήµαρχοι, πρόεδροι δηµοτικών συµβουλίων, δηµοτικοί σύµβουλοι, σύµβουλοι δηµοτικών και 
τοπικών κοινοτήτων, πρόεδροι συµβουλίων δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπρόσωποι 
τοπικών κοινοτήτων) και των περιφερειών (περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες- άµεσα 
εκλεγόµενοι και ορισµένοι µε πράξη του περιφερειάρχη- και περιφερειακοί σύµβουλοι). 

Οι ανωτέρω αιρετοί απολαµβάνουν τη νοµική υποστήριξη των δήµων ή των περιφερειών 
σύµφωνα µε την ανωτέρω διάταξη, εφόσον: α) έχουν ή είχαν την ιδιότητα του αιρετού δήµου ή 
περιφέρειας και, σωρευτικά, β) διέπραξαν το αδίκηµα για το οποίο διώκοντα ποινικά, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους. 

 
ii. αντικείµενο της νοµικής υποστήριξης 
 

Οι αιρετοί της αυτοδιοίκησης απολαµβάνουν το δικαίωµα στη νοµική υποστήριξή τους 
από τους δήµους ή τις περιφέρειας όπου έχουν εκλεγεί, µόνο στις περιπτώσεις ποινικής τους 
δίωξης. ∆εν απολαµβάνουν, εποµένως, το δικαίωµα αυτό στις περιπτώσεις αστικής ή πειθαρχικής 
τους δίωξης.  

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, τα διωκόµενα ποινικώς αδικήµατα πρέπει να τελούν σε 
αιτιώδη συνάφεια µε την άσκηση των καθηκόντων τους ως αιρετών, δηλαδή αφορούν πράξεις ή 
παραλείψεις που τελέστηκαν εντός του πλαισίου που διαγράφουν οι νόµοι και οι κανονιστικές 
αποφάσεις για την εφαρµογή µίας προβλεπόµενης αρµοδιότητάς τους.  

Ειδικότερη περίπτωση αποτελεί η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των αιρετών της 
αυτοδιοίκησης συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους οργάνου του δήµου ή της περιφέρειας, καθώς 
και κατόπιν έκθεσης από αρµόδια δηµόσια αρχή (Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, Σώµα 
Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, κ.ά.). Εφόσον υποβληθεί καταγγελία ή πρισµατική 
έκθεση από τα όργανα αυτά και, ακολούθως, ασκηθεί ποινική δίωξη, τότε ο διωκόµενος αιρετός 
δεν απολαµβάνει το δικαίωµα της νοµικής υποστήριξης του άρθρου 51 του Ν. 3979/ 2011.  

  
 

iii. διαδικασία νοµικής υποστήριξης 
 
Η εκπροσώπηση των αιρετών συντελείται από δικηγόρο του δήµου ή της περιφέρειας, 

µετά από α) αίτησή του προς τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη, ύστερα από β) απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής και γ) θετική εισήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας του δήµου ή της 
περιφέρειας.  

Η νοµική υπηρεσία του δήµου ή της περιφέρειας οφείλει να προβεί σε, κατ’ αρχήν, έλεγχο 
της δικογραφίας και να αναφέρει τους λόγους που άγουν στην νοµική υποστήριξη του αιρετού. 
Σε περίπτωση έκδοσης αρνητικής αιτιολογηµένης εισήγησης από τη Νοµική Υπηρεσία λόγω 
βασιµότητας άσκησης της ποινικής δίωξης, κατά την κυριαρχική της κρίση, δεν µπορεί να 
παρασχεθεί νοµική υποστήριξη στον αιρετό. 

Η εκπροσώπηση γίνεται από δικηγόρο της νοµικής υπηρεσίας του δήµου ή της 
περιφέρειας, και σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη εντολή στο δήµο ή 
την περιφέρεια, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύµφωνα και µε τις 
διατάξεις των άρθρων 72 και 176 του ν.3852/2010, αντίστοιχα. 
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Παρακαλούµε για την κοινοποίηση της παρούσας στους δήµους και τις περιφέρειες της 
χωρικής σας αρµοδιότητας για ενηµέρωσή τους και τήρηση των διαλαµβανοµένων σε αυτή.  

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 Γιάννης Μιχελάκης 
  
  

Λεωνίδας Γρηγοράκος  
  
  
  
  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
1. ΚΕ∆Ε 
Ταχ. ∆/νση: Γενναδίου 8 & Ακαδηµίας  
ΤΚ: 106 78- ΑΘΗΝΑ 
2. ΕΝΑΕ 
Ταχ. ∆/νση: Μεσογείων 15 
ΤΚ: 115 26- ΑΘΗΝΑ 
3. Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Κηφισίας 1-3 
ΤΚ: 115 23- ΑΘΗΝΑ 
4. Σώµα Επιθεωρητών- Ελεγκτών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
Ταχ. ∆/νση: Λεωφ. Συγγρού 60 
ΤΚ: 117 42- ΑΘΗΝΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Υπουργού, κ. Γιάννη Μιχελάκη 
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο 
3. Γραφείο Γενικού Γραµµατέα, κ. Γιάννη Φ. Ιωαννίδη 
4. Γενική ∆ιευθύντρια Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κα Βίκυ Γιαβή 
5. ∆ιεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ 
     (Τµήµα Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ) 
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