
 



Πρόταση τροποποίησης του άρθρου 244 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτη») 

 

 Α. Το πρόβλημα. 

  

Στο άρθρο 244 § 5 εδ. στ’ Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’/2010), ορίζονται τα εξής: 

«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.» 

 

Η ανωτέρω ρύθμιση είναι άστοχη, διότι προβληματίζει όλους τους 

εμπλεκόμενους. Συγκεκριμένα: 

 

- Φέρνει σε δυσχερή θέση τα μέλη των αιρετών οργάνων (Δήμαρχο, 

Περιφερειάρχη, μέλη Οικονομικής Επιτροπής), που καλούνται να προδικάσουν 

την αθωότητα του διωκόμενου, παρά την άσκηση ποινικής δίωξης από την 

αρμόδια εισαγγελική αρχή. 

- Δεν εξασφαλίζει την παροχή ποιοτικών νομικών υπηρεσιών, διότι οι έμμισθοι 

δικηγόροι των ΟΤΑ προσλαμβάνονται και σταδιοδρομούν ως δημοσιολόγοι, 

δηλαδή ως ειδικοί στο διοικητικό και όχι στο ποινικό δίκαιο, όπου κατά κανόνα 

στερούνται πείρας. Στερεί επίσης το δικαίωμα του διωκόμενου να αναθέτει την 

υπεράσπισή του σε δικηγόρο της επιλογής του. 

- Επιβαρύνει οικονομικά τους διωκόμενους, διότι οι τελευταίοι, ως φυσικά 

πρόσωπα, δεν απολαμβάνουν της ατέλειας του φορέα τους και συνεπώς 

υποχρεούνται να  καταβάλουν εξ ιδίων τις νόμιμες εισφορές υπέρ ΟΑΕΕ, 

ΤΑΧΔΙΚ και οικείου Δικηγορικού Συλλόγου (γραμμάτιο προείσπραξης 

δικηγορικής αμοιβής ή «παράβολο»). Οι εισφορές αυτές δεν αναζητούνται σε 

περίπτωση αθωωτικής απόφασης, διότι η επίμαχη διάταξη δεν μεριμνά 

σχετικώς. 



- Φέρνει σε δυσχερή θέση του ίδιους τους δικηγόρους, που καλούνται να 

εκπροσωπήσουν συγκρουόμενα συμφέρονται (σε περίπτωση καταδίκης του 

κατηγορούμενου) ή να υποστηρίξουν αντικρουόμενες πλευρές (σε περίπτωση 

διάστασης συμφερόντων μεταξύ φορέα, αιρετής ηγεσίας και υπαλλήλων). 

Περαιτέρω, εξαναγκάζει τους δικηγόρους σε χρηματική συναλλαγή με τους 

κατηγορούμενους (για την έκδοση του γραμματίου προείσπραξης) και τους 

επιβαρύνει με αχρεώστητη φορολογία, λόγω της υποχρεωτικής κατά τον ΚΦΑΣ 

έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών με την τιμή αναφοράς του Κώδικα 

Δικηγόρων. 

 

Β. Η προτεινόμενη λύση. 

 

Προτείνεται η γενίκευση και απλούστευση της εύστοχης ρύθμισης της ΚΥΑ 

ΔΙΔΑΔ/Φ.64β/282/οικ. 10070/2007 (Νομική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε 

περίπτωση ποινικών διώξεων εις βάρος τους, ΦΕΚ Β΄ 694/3.5.2007), που αφενός αφορά 

αποκλειστικά τεχνικούς υπαλλήλους και αφετέρου περιέπεσε σε αχρησία. Προτείνεται 

δηλαδή η θέσπιση διάταξης (αντικατάσταση του εδαφίου στ’ της παραγράφου 5 του 

άρθρου 244 ν. 3852/2010) ως εξής: «Η  υπεράσπιση των υπαλλήλων των Δήμων και των 

Περιφερειών, που διώκονται ποινικά για πράξεις και παραλείψεις που φέρονται να 

τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, παρέχεται από δικηγόρο της επιλογής 

τους. Εφόσον η ποινική δίωξη καταλήξει σε έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής ή 

απαλλακτικής εν γένει απόφασης ή πράξης, ο διωκόμενος υπάλληλος υποβάλλει αίτηση 

για καταβολή της αμοιβής και των δαπανών του δικηγόρου  Η αίτηση συνοδεύεται από τα 

παραστατικά είσπραξης αμοιβής και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου για τη 

διεκπεραίωση της υπόθεσης. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος συντάσσει 

και υποβάλλει κατάσταση αμοιβής και λοιπών δαπανών, συνοδευόμενη από τα 

αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία. Η αμοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ελάχιστες αμοιβές (τιμές αναφοράς) του Κώδικα Δικηγόρων, όπως ισχύει κάθε 

φορά και καταβάλλεται για όλες τις πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις 

οποίες προβλέπεται κατά τα ανωτέρω σχετική αμοιβή. Οι αναγκαίες δαπάνες του 

δικηγόρου για μετακινήσεις διαμονή και διανυκτέρευση, υπολογίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 4336/2015, όπως ισχύει κάθε φορά, για πρόσωπα της κατηγορίας II του 

νόμου αυτού. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και 

των περιφερειών». 

 


