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ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 15 
                                             10674 Αθήνα 
Πληροφορίες: Μαρία Χαλαζωνίτη 
Τηλέφωνο: 2131313340 
Email: ped.hrm@ypes.gov.gr 

Αθήνα, 12 /8/2022 
 Αριθμ. Πρωτ.: 
ΔΙΔΑΔ/Φ.58/973/4735  
 
ΠΡΟΣ: 
1) Υπουργείο Εσωτερικών  
Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Σταδίου 27 – 10183 Αθήνα 
info@ypes.gr 
 
2) Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Μακεδονίας – Θράκης 
Γεν. Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  
Δ/νση Διοίκησης 
Τμήμα Τοπ. Αυτ/σης & Ν.Π. Θεσσαλονίκης 
Τ. Οικονομίδη – Καθ. Ρουσσίδη 11 
54110 Θεσσαλονίκη 
dd@damt.gov.gr 

3) Δήμο Αθηναίων  
Γεν. Δ/νση Διοίκησης 
Δ/νση Διαχείρισης & Ανάπτυξης  
Ανθρώπινου Δυναμικού 

 Τμήμα Μόνιμου Προσωπικού 
Λιοσίων 22 – 10438 Αθήνα  
t.mon.pros@athens.gr 
 
4) ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ 
Μαυροματαίων 17 – 10434 Αθήνα 
emdydas@tee.gr 
 

Θέμα: Νομική Υποστήριξη 
Σχετ.: 1) Το αριθ. 19064/23-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
2) Το αριθ. 151684/23-7-2021 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας Θράκης 
3) Το αριθ. 31622/7-2-2022 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων 
4) Το αριθ. 8790/20-5-2022 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. 

 
 Σε απάντηση των ως άνω σχετικών εγγράφων, αναφορικά με  την παροχή νομικής 
υποστήριξης σε πρώην υπαλλήλους που δεν υπηρετούν πλέον στο Δημόσιο, θέτουμε υπόψη σας 
τα εξής:  
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.4674/2020: «1. Τα υπουργεία, οι 
ανεξάρτητες αρχές, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις του Κράτους, οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεούνται να 
παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των δικαστηρίων ή των 
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δικαστικών αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής 
δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων τους…». 
 Περαιτέρω, στο πλαίσιο της προϊσχύουσας σχετικής διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 42 του 
ν.3316/2005, σύμφωνα με την αριθ. 415/2008 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους είναι δυνατή η εφαρμογή της διάταξης περί νομικής υποστήριξης ακόμα και αν ο 
υπάλληλος κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή κατά το χρόνο της ποινικής δίωξης έχει πλέον 
απολέσει την υπαλληλική ιδιότητα, ενώ σχετική είναι και η αριθ. 31/2022 γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (σκέψεις 22-24 επί του δεύτερου ερωτήματος).   
 Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία μας έχει την άποψη ότι, υπό το πρίσμα της 
συνταγματικής αρχής της ισότητας, αλλά και προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο σκοπός θέσπισης 
της εν λόγω ρύθμισης, ο υπάλληλος, προκειμένου να του παρασχεθεί νομική υποστήριξη, 
απαιτείται να φέρει την υπαλληλική ιδιότητα κατ΄αρχάς κατά το χρόνο τέλεσης της πράξης που 
εξετάζεται στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας.  

 
                         Η Γενική Γραμματέας 
 
                            Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη 
 
 

 
Εσωτερική διανομή: Γραφείο Γ.Γ. (σχετ. έγγραφο 304/20-5-2022) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η προϊσταμένη του Τμήματος 
Γραμματείας και Παροχής 

Πληροφοριών 
Υπουργείου Εσωτερικών 
κ.α.α. Λογοθέτη Ζαμπέτα 
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