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Θέμα : Νομική Κάλυψη Υπαλλήλων - άρθρο 52 του Ν. 4672/2020.

Κύριε Υπουργέ κυρία Γενική Γραμματέα
η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ –όπως γνωρίζετε - αποτελεί την Ομοσπονδία που
εκπροσωπεί Πανελλαδικά το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του
Δημοσίου Τομέα (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού). Απευθυνόμαστε
σε εσάς σε σχέση με τις διαδικασίες υλοποίησης της πρόβλεψης του άρθρου 52
του πρόσφατου Ν. 4672/2020 για τη

«Νομική Υποστήριξη Ανθρωπίνου

Δυναμικού Δημοσίου Τομέα».
Όπως θα γνωρίζετε ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών αντιμετωπίζει
πλήθος προδικαστικών αιτημάτων και ποινικών διώξεων στα πλαίσια άσκησης
των υπηρεσιακών καθηκόντων του, οπότε η υλοποίηση των προβλέψεων της
Νομικής κάλυψης των συναδέλφων μας αποτελούσε και αποτελεί βασική μας

διεκδίκηση και όρο επιβίωσης μας στις Υπηρεσίες. Μετά την ψήφιση του
προαναφερόμενου

Νόμου,

σειρά

Δήμων

έχει

σταματήσει

να

παρέχει

υποστήριξη στους συναδέλφους μας, μέσω της Νομικής τους Υπηρεσίας,
επικαλούμενοι έλλειψη Συμβάσεων ή έλλειψη Εγκυκλίου.
Σας καλούμε να εκδώσετε κάθε απαιτούμενη Διευκρίνιση – Έγγραφο –
Εγκύκλιο προς τα Υπουργεία, τα ΝΠΔΔ, τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, ώστε να
ξεκινήσουν επιτέλους οι διαδικασίες Νομικής κάλυψης των Υπαλλήλων είτε από
τη Νομική Υπηρεσία του Φορέα, είτε από δικηγόρο της επιλογής τους. Είμαστε
στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνάντηση επί του θέματος,
αλλά και των υπολοίπων που σας έχουμε θέσει (στελέχωση με Μηχανικούς,
διαδικασίες κρίσεων, λειτουργία ΥΔΟΜ, εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες).

Παράρτημα

Άρθρο 52.
Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα
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

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. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση
ποινικής δίωξης ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική
υποστήριξη αφορά είτε στη νομική εκπροσώπηση των υπαλλήλων από
πληρεξούσιο δικηγόρο που συμβάλλεται για τον ανωτέρω σκοπό με τους
προαναφερόμενους φορείς, ανά υπόθεση, είτε στην κάλυψη των εξόδων
εκπροσώπησης των ανωτέρω υπαλλήλων διά ή μετά πληρεξούσιου δικηγόρου
της επιλογής του υπαλλήλου.

2. Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα έξοδα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του
οικείου φορέα. Η καταβολή των ανωτέρω δαπανών γίνεται εφόσον, για τις
ποινικές υποθέσεις, εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία οι υπάλληλοι
κηρύσσονται αθώοι ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα
του Δικαστικού Συμβουλίου, με το οποίο παύεται οριστικά η ποινική δίωξη
εναντίον τους ή τίθεται η υπόθεση στο αρχείο και εφόσον προσκομισθούν τα
νόμιμα παραστατικά. Το αιτούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το
τριπλάσιο του ποσού αναφοράς κάθε διαδικαστικής πράξης ή παρεχόμενης
υπηρεσίας,

όπως

προσδιορίζεται

στους

πίνακες

αμοιβών

του

Κώδικα

Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

3. Η νομική υποστήριξη των ανωτέρω υπαλλήλων συντελείται μετά από
αίτηση του υπαλλήλου στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού,
θετική εισήγηση της τελευταίας και απόφαση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή
Ανθρώπινου Δυναμικού. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει θετική εισήγηση, τα ως
άνω έξοδα καταβάλλονται εκ των υστέρων, εφόσον για τις ποινικές υποθέσεις
εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση, με την οποία τα ως άνω πρόσωπα κηρύσσονται
αθώα ή απαλλάσσονται των κατηγοριών ή τελεσίδικο βούλευμα δικαστικού
συμβουλίου με το οποίο παύει οριστικά η ποινική δίωξη εναντίον τους ή τίθεται
η υπόθεση στο αρχείο. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μετά
την πρόβλεψη της σχετικής δαπάνης στους προϋπολογισμούς των οικείων
φορέων.

