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Αρ. Πρωτ. 832 

προς: 

Ι. Τον Υπουργό  ∆ικαιοσύνης, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 
2. Τον Γενικό  Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης 

και Πρόεδρο του ΤΑΧ∆ΙΚ κ. Πάνο Αλεξανδρή  

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε του ΤΑΧ∆ΙΚ, 

Όπως γνωρίζετε, έχουµε θέσει, κατ επανάληψη και µετ' επιτάσεως, τόσο ως Ολοµέλεια 
όσο και µέσω των εκπροσώπων µας που συµµετέχουν στο ∆Σ του ΤΑΧ∆ΙΚ, µε πλείονες έγγραφες 
και προφορικές οχλήσεις, το ζήτηµα της αναγκαίας επίσπευσης της διαδικασίας εκκαθάρισης 
και εξόφλησης των οφειλοµένων αµοιβών του ΤΑΧ∆ΙΚ προς τους δικηγόρους που προσέφεραν 
υπηρεσίες Νοµικής Βοήθειας. 

Κατά  την παρούσα χρονική  συγκυρία, τούτο καθίσταται ακόµη πιο επιτακτικό  καθώς 
υφίσταται πλήρης αδυναµία άσκησης του δικηγορικού  λειτουργήµατος λόγω των αυστηρών 
περιοριστικών µέτρων, που έχουν ληφθεί  κατά  της διάδοσης του κορωνοϊού, µε αποτέλεσµα οι 
δικηγόροι να στερούνται οποιουδήποτε εισοδήµατος και η συντριπτική  πλειοψηφία τους να µην 
µπορεί  πλέον να ανταποκριθεί  σε βασικές τους ανάγκες και να αντιµετωπίζει κίνδυνο 
βιοπορισµού. Σηµειωτέον ότι οι δικηγόροι αδικαιολόγητα εξαιρέθηκαν και από  την 
αποζηµίωση ειδικού  σκοπού  µηνών Μαρτίου και Απριλίού, ύψους 800 ευρώ, στερούµενοι, 
έτσι, κάθε άµεσης οικονοµικής βοήθειας από  την Πολιτεία. 

Μάλιστα, η καθυστέρηση της εκκαθάρισης και εξόφλησης των οφειλοµένων αµοιβών, 
όπως πληροφορηθήκαµε από  τον εκπρόσωπό  µας στο ∆Σ του ΤΑΧ∆ΙΚ, Ευστάθιο Κουτσοχήνα, 
πρόεδρο του ∆ικηγορικού  Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είναι πάρα πολύ  µεγάλη, υπερβαίνουσατα 
δύο ή  και τρία έτη σε ορισµένες περυπώσεις, καθώς αυτή  τη στιγµή  λιµνάζουν χιλιάδες 
ανεκκαθάριστοι φάκελοι νοµικής βοήθειας. 



Επειδή, όπως ενηµερωθήκαµε, προβάλλεται ως δικαιολογητικός λόγος για τις 
παρατηρούµενες τεράστιες καθυστερήσεις η έλλειψη επαρκούς προσωπικού, η Ολοµέλεια των 
Προέδρων ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προτίθεται να συνδράµει το έργο του ΤΑΧ∆!Κ µε 
προσωπικό  ή  συνεργάτες των δικηγορικών συλλόγων, κατά  το παρόν κρίσιµο χρονικό  διάστηµα, 
ώστε να διεκπεραιωθεί  το ταχύτερο δυνατόν η υφιστάµενη εκκρεµότητα των ανωτέρω 
φακέλων. 

Παραµένουµε, συνεπώς, στη διάθεση σας και προσβλέπουµε στην άµεση ανάληψη 
πρωτοβουλιών προκειµένου να επιλυθεί  το άνω χρονίζον πρόβληµα, που, όχι µόνο πλήττει 
καίρια τους συναδέλφους αλλά  υπονοµεύει και το Θεσµό  της Νοµικής Βοήθειας, ο οποίος 
συνδέεται άρρηκτα µε την παροχή  έννοµης προστασίας στους πιο αδύναµους συµπολίτες µας. 

Με τιµή, 

Ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας 

Συλλόγων Ελλάδος 
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