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ΘΕΜΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε,
Κατόπιν της σημερινής μας συναντήσεως και σε σχέση με τα θέματα που μας εκθέσατε κατά
τη διάρκειά της, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:
Το έτος 2012 προστέθηκε στους σκοπούς του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η κάλυψη της αποζημίωσης των
δικηγόρων και άλλων προσώπων, που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος
της νομικής βοήθειας, κατόπιν αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης από τον κρατικό
προϋπολογισμό. Καθορίστηκε, επίσης, η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης αυτής.
Έκτοτε, εκτός από τροποποιήσεις και αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί σε αμοιβές, σε
φόρο, σε κρατήσεις, στον καθορισμό και τον έλεγχο του πλαφόν στην ετήσια αμοιβή των
δικαιούχων, σε αλλαγή του αποδέκτη των αιτήσεων (από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), στη δημιουργία της διασύνδεσης, κ.ά., εντάσσονται συνεχώς νέες κατηγορίες
αμοιβών (διαμεσολάβηση, δίκες μακράς διάρκειας).
Οι προαναφερόμενες αλλαγές επιφέρουν διαχρονικά πάγωμα των εκκαθαρίσεων (από δύο
έως έξι μήνες κάθε φορά/, και καθυστερήσεις στις πληρωμές
Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. υπηρετούν συνολικά είκοσι τέσσερις (24) υπάλληλοι,
εκ των οποίων: α) δεκαπέντε (15) μόνιμοι υπάλληλοι του Ταμείου, β) τρεις (3) υπάλληλοι
Ι.Δ.Α.Χ. του Υπουργείου Δικαιοσύνης και μία (1) μόνιμη υπάλληλος του Υποθηκοφυλακείου
Αθηνών, που έχουν διατεθεί στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., γ) δύο (2) υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. (έως τις αρχές
Απριλίου 2020), και δ) τρεις (3) ασκούμενοι δικηγόροι.
Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Εκτέλεσης Δαπανών Νομικής Βοήθειας απασχολούνται ένας (1)
Προϊστάμενος, μόνιμος υπάλληλος του Ταμείου, τρεις (3) υπάλληλοι με διάθεση {μία μόνιμη
και δύο Ι.Δ.Α.Χ.}, ένας (1) υπάλληλος Ι.Δ.Ο.Χ., και ένας (1) ασκούμενος δικηγόρος.

Δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής ενταλμάτων έχουν μόνο οι (3) υπάλληλοι που υπηρετούν
με διάθεση και, η μία εξ αυτών, έχει επιπλέον και την αρμοδιότητα απόδοσης των
κρατήσεων (εκδίδονται από 500 έως 700 εντάλματα κρατήσεων, ετησίως).
Οι τρεις (3) ως άνω υπάλληλοι, που έχουν δικαίωμα έκδοσης και υπογραφής ενταλμάτων,
αυτήν την περίοδο κάνουν εκ του νόμου χρήση της άδειας ειδικού σκοπού στο πλαίσιο των
μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού, ενώ ο ασκούμενος δικηγόρος και ο υπάλληλος
(Ι.Δ.Ο.Χ.) εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας.
Ο αριθμός των εξοφλημένων ενταλμάτων, που έχουν εκδοθεί από το έτος 2012 μέχρι
σήμερα και κατ' έτος, έχει ως εξής:
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Για το έτος 2020: 399 εντάλματα (συν 228 που εκκρεμούν για εξόφληση. Σύνολο εκδοϋέντων
ενταλμάτων 627 σε διάστημα περίπου 40 εργάσιμων ημερών),
Για το έτος 2019: 5.727 εντάλματα,
Για το έτος 2018: 6.762 εντάλματα
Για το έτος 2017: 3.458 εντάλματα,
Για το έτος 2016: 4.274 εντάλματα
Για το έτος 2015: 4.039 εντάλματα
Για το έτος 2014: 3.673 εντάλματα
Για το έτος 2013: 2.810 εντάλματα
Για το έτος 2012: 239 εντάλματα (τελευταίο δίμηνο του έτους)

Το κάθε χρηματικό ένταλμα αφορά σε μία (1) έως έξι (6) αιτήσεις, με μέσο όρο τρεισήμισι
(3,5) αιτήσεις - υποθέσεις ανά ένταλμα.
Πλην των εξοφλημένων ενταλμάτων, υπάρχουν και εντάλματα που έχουν ακυρωθεί λόγω
σφαλμάτων στα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, αλλά κυρίως λόγω της μη
προσκόμισης των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών για την εξόφλησή τους
(π.χ.φορολογικήενημερότητα).
Ο χρόνος έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων αρχίζει στο τέλος Ιανουάριου και τελειώνει
στα μέσα Νοεμβρίου κάθε έτους.
Επισημαίνεται, επίσης, ότι όλα τα χρηματικά εντάλματα του Ταμείου εξοφλούνται λόγω
υπηρεσιακών αναγκών από έναν και μόνο υπάλληλο.
Επί της πενθημέρου εργασίας των υπαλλήλων, παρουσιάζεται μεγάλη απώλεια χρόνου για
την ενημέρωση των δικαιούχων είτε τηλεφωνικά είτε με τη φυσική τους παρουσία, κάτι που
είναι απολύτως αναγκαίο για τους δικηγόρους που επισκέπτονται ή επικοινωνούν με το
Ταμείο.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι και 30/3/2018, έχουν ενταλματοποιηθεί, και για μέρος
Δικηγορικών Συλλόγων έχουν ενταλματοποιηθεί έως και 30/6/2018, πλην εκείνων που
παρουσιάζουν λάθη και ελλείψεις.
Οι αιτήσεις, που έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία μας και εκκρεμούν μέχρι σήμερα,
ανέρχονται περίπου στις τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000).
Από όλα τα ανωτέρω προκύπτει γενικά αυξητική πορεία στην εκκαθάριση των εν λόγω
δαπανών και γίνεται μεγάλη προσπάθεια για εντατικοποίηση των εργασιών.
Όλα αυτά τα χρόνια, το ανθρώπινό δυναμικό του Ταμείου έχει ενισχυθεί με μόνιμους
υπαλλήλους, που έχουν διατεθεί από άλλες Υπηρεσίες, με ασκούμενους δικηγόρους, με
υπαλλήλους με σχέση ορισμένου χρόνου κ.ά., των οποίων η προσφορά είναι πολύτιμη.
Περαιτέρω, έχουν προβλεφθεί και ζητηθεί έντεκα (11) θέσεις στο Ταμείο Χρηματοδότησης
Δικαστικών Κτιρίων, οι οποίες θα καλυφθούν σύμφωνα με τις διατάξεις για την κινητικότητα
των δημοσίων υπαλλήλων. Η ανωτέρω διαδικασία είναι σε εξέλιξη και προϋποθέσεις για την
ολοκλήρωσή της αποτελούν αφενός μεν η εκδήλωση ενδιαφέροντος από πλευράς των
δημοσίων υπαλλήλων, αφετέρου δε οι ενδιαφερόμενοι να πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά
κριτήρια, ώστε να επιλεγούν για τις συγκεκριμένες θέσεις.
Τέλος, αναφορικά με την έκδοση της ΚΥΑ για τις υποθέσεις μακράς διάρκειας, σας
ενημερώνουμε ότι έχει ήδη αποσταλεί προς συνυπογραφή στο Υπουργείο Οικονομικών, και
αναμένεται, μετά την επεξεργασία του τελικού σχεδίου, να υπογράφει σε εύθετο χρονικό
διάστημα.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
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