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Θέμα :Νομική προστασία μονίμων δημοσίων υπαλλήλων 
 
 Mε αφορμή έγγραφο του Συνήγορου του Πολίτη σχετικά με την 
παροχή δικαιώματος νομικής υποστήριξης σε υπαλλήλους κατά των οποίων 
ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που ενδεχομένως διέπραξαν κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας αριθμ 

   



ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/60/16-2-04, θέτουμε εκ νέου  υπόψη σας τα αναφερόμενα στην 
ανωτέρω εγκύκλιο  σχετικά με το θέμα αυτό.  

Συγκεκριμένα: 
Με το άρθρο 24, παρ.7 του Ν.3200/2003 θεσπίζεται ειδική διάταξη που 

αφορά τη νομική κάλυψη των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Το εν λόγω 
θέμα, που αποτελεί ζήτημα κυρίως ηθικής φύσεως, κρίθηκε απαραίτητο να 
επιλυθεί με μία ενιαία νομοθετική ρύθμιση γενικού χαρακτήρα που να 
καλύπτει το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι μπορεί να διωχθούν 
ποινικά για θέματα που αφορούν την άσκηση των καθηκόντων τους στο 
πλαίσιο της εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος.  

 
 Ειδικότερα προβλέπεται ότι 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.  

 
Στις περιπτώσεις βέβαια που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον 

υπαλλήλου αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας, αυτός 
στερείται αυτής της νομικής κάλυψης. 

 
Επιπροσθέτως σας επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση 

του Γ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αριθμ48/2008 ως 
υπηρεσία νοείται όχι μόνο η δημόσια υπηρεσία στην οποία ανήκει οργανικά 
ο διωκόμενος υπάλληλος αλλά και κάθε δημόσια υπηρεσία.    

 
Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση τη; 

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 
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 

http://www.gspa.gr/


Γραφεία Διευθυντών 
 

 


