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ΑΠΟΦΑΣΗ
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ΘΕΜΑ: Νοµική κάλυψη τεχνικών υπαλλήλων σε περίπτωση ποινικών εις βάρος
τους διώξεων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,ΧΩPOTAΞΙΑΣ
ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 42 παρ. 1 του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων εκπόνησης µελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 42),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά

΄Οργανα

που

κωδικοποιήθηκε

µε

το

άρθρο

πρώτο

του

π.δ.63/2005(Α΄98).
3. Την αρ.37930/∆ΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών

«Καθορισµός αρµοδιοτήτων

των

Υφυπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών» (Β΄1432), όπως τροποποιήθηκε µε
την αριθµ.5733/∆ΙΟΕ 179/9.2.2006 όµοια (Β΄204/13.2.2006)
4. Τα διατάξεις του άρθρου 22 του ν.2362/1995 (Α΄247)
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, πλέον εκείνης που
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προκύπτει ευθέως από την εφαρµογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 42
του ν.3316/2005.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στους τεχνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων (περιλαµβανοµένης και της
Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Έργων), των εποπτευοµένων απ΄ αυτό νοµικών
προσώπων και των ∆ιευθύνσεων α) ∆ηµοσίων Έργων, β) Ελέγχου Συντήρησης
Έργων και γ) Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, των Περιφερειών της χώρας.
Άρθρο 2
∆ιαδικασία ανάθεσης
1. Με απόφαση α) του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
έργων, εφόσον ο διωκόµενος υπάλληλος ανήκει στο προσωπικό του υπουργείου,
β) του οργάνου που ασκεί κατά νόµον τη διοίκηση εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε
νοµικό πρόσωπο εποπτευόµενο από το ΥΠΕΧΩ∆Ε και γ) του Γενικού Γραµµατέα
της οικείας Περιφέρειας, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει σε µια από τις ∆ιευθύνσεις
της, που αναφέρονται στο άρθρο 1, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του
υπαλλήλου, εγκρίνεται η παροχή υπηρεσιών από δικηγόρο της επιλογής του
διωκόµενου υπαλλήλου, για την υπεράσπισή του σε όλα τα στάδια της σχετικής
διαδικασίας, µέχρι την έκδοση αµετακλήτου αποφάσεως, ή περαίωσης µε
οποιοδήποτε άλλο νόµιµο τρόπο της σχετικής διαδικασίας .
2. Για την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης παραγράφου υποβάλλεται
εισήγηση του προϊσταµένου της υπηρεσίας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος,
επιπέδου ∆ιεύθυνσης ή αντίστοιχου. Εφόσον ο διωκόµενος είναι επικεφαλής
∆ιεύθυνσης ή υπηρεσίας αντίστοιχου επιπέδου, η εισήγηση υποβάλλεται από τον
άµεσο Προϊστάµενό του (Γενικό ∆ιευθυντή, ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο κ.ο.κ.), ή τον
ίδιο τον διωκόµενο υπάλληλο αν είναι Προϊστάµενος Γενικής ∆ιεύθυνσης, ή
υπηρεσιακής µονάδας αντίστοιχου επιπέδου.
3. Η αµοιβή του δικηγόρου υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες ελάχιστες
αµοιβές του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, όπως αυτές καθορίζονται στην Κοινή
Απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης υπ΄αριθµ.
120867/30-12-2005 (ΦΕΚ Β΄1964), όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται για
όλες τις πράξεις και παραστάσεις του δικηγόρου για τις οποίες προβλέπεται κατά
τα ανωτέρω σχετική αµοιβή.
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4. Οι αναγκαίες δαπάνες του δικηγόρου για µετακινήσεις εκτός έδρας, διαµονή και
διανυκτέρευση, υπολογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2685/1999, όπως
ισχύει κάθε φορά, για πρόσωπα της κατηγορίας ΙΙΙ β του άρθρου 4 του νόµου
αυτού.
5. Οι αµοιβές και λοιπές απαραίτητες για τη διεξαγωγή της διαδικασίας δαπάνες
καλύπτονται από τις πιστώσεις της µελέτης ή του έργου, εφόσον βρίσκεται σε
εξέλιξη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης σύµβασης έργου, µελέτης, ή
συναφούς, κατά την έννοια του ν. 3316/05, υπηρεσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση
η αµοιβή και οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό του οικείου φορέα
(Υπουργείου, Νοµικού Προσώπου ή Περιφέρειας), ο οποίος φροντίζει να
εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις.
Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης – έγκριση
1. Η αίτηση για την έγκριση της νοµικής κάλυψης υποβάλλεται από τον υπάλληλο
προς τον προϊστάµενό του, συνοδευόµενη από έγγραφα που αποδεικνύουν την
άσκηση της ποινικής δίωξης και παρέχουν πληροφορίες για το στάδιο στο οποίο
είναι εκκρεµής η υπόθεση και την ταυτότητα του δικηγόρου τον οποίο αυτός
επέλεξε για την υπεράσπισή του.
2. Τα κατατεθέντα στοιχεία µαζί µε την εισήγηση του αρµόδιου κατά την παρ. 2
του άρθρου 2 προϊσταµένου, υποβάλλονται προς το όργανο που έχει την
αρµοδιότητα της έγκρισης κατά την παρ. 1 του άρθρου 2. Μετά την έκδοσή της η
σχετική απόφαση κοινοποιείται στον διωκόµενο υπάλληλο.
Άρθρο 4
Καταβολή της αµοιβής και των δαπανών
1. 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, που
υπολογίζονται κατά τα αναφερόµενα στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η αίτηση
συνοδεύεται από τα παραστατικά είσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου
και των αναγκαίων δαπανών του δικηγόρου για την διεκπεραίωση της υπόθεσης.
2. Για την εκκαθάριση της δαπάνης, ο υπάλληλος συντάσσει κατάσταση αµοιβής
και λοιπών δαπανών,συνοδευόµενη από τα αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία,η
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οποία θεωρείται από τον Προϊστάµενό του και προωθείται αρµοδίως προς
πληρωµή.
Άρθρο 5
Μεταβατική διάταξη
Η απόφαση αυτή εφαρµόζεται στις περιπτώσεις ποινικών διώξεων που
ασκήθηκαν ή θα ασκηθούν κατά των υπαλλήλων των φορέων του άρθρου 1, µετά
την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής του ν. 3316/05, ήτοι την 22α Φεβρουαρίου
2005.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα
της Κυβέρνησης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ

Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Π. ∆ΟΥΚΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΛ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
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