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Σε απάντηση της υπ’αριθ. 6223/04-07-2022 Ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή των 

Ελλήνων οι βουλευτές του ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. κ.κ.  Θ. Ξανθόπουλος κλπ (συνολικά 47 Βουλευτές), όπως 

αυτοί αναφέρονται στον Πίνακα Αποδεκτών, με θέμα: «Τεράστια η ευθύνη της κυβέρνησης για τις 

συνεχιζόμενες πολυετείς καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των Δικηγόρων που συμμετέχουν στο 

θεσμό της Νομικής Βοήθειας-Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων» θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: 

Το Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.: ν.π.δ.δ. εποπτευόμενο από 

το Υπουργείο Δικαιοσύνης) είναι κυρίως Οικονομική Υπηρεσία με αποστολή τη συγκέντρωση, από 

κάθε πηγή, πόρων για την υποστήριξη και ανάπτυξη των κτιριακών και στεγαστικών 

προγραμμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, την κάλυψη όλων των λοιπών αναγκών των 

Υπηρεσιών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την εύρυθμη λειτουργία τους, την 

αποζημίωση δικηγόρων και άλλων προσώπων που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του 

συστήματος νομικής βοήθειας, καθώς και όλες τις άλλες αρμοδιότητες που προβλέπονται στο 

άρθρο 2 του ν. δ/τος1017/1971 (Α΄ 209). 

Όπως είναι γνωστό, το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., καταβάλλει από το έτος 2012 τις αμοιβές των 

δικηγόρων και άλλων προσώπων, που προσφέρουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος νομικής 

βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4043/2012 (Α΄ 25). Παράλληλα με τις νέες 

αιτήσεις, ανέλαβε την εξόφληση και όσων εκκρεμούσαν στον Κρατικό Προϋπολογισμό από τα έτη 

2008-2009. Επίσης, με την αριθ. 14869/2021 (Β΄ 1472) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και 

Δικαιοσύνης προστέθηκε η καταβολή αμοιβής των δικηγόρων που αφορά στην εξόφληση για 

«Πρόσθετη αποζημίωση σε Ποινικές Δίκες Μακράς Διάρκειας», κατά την παρ. 1β΄του άρθρου 14 

του ν. 3226/2004 (Α΄ 24). 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε δικηγόρους που 

παρέχουν νομική βοήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3226/2004 (Α΄ 24), καθορίζονται από 

την υπ΄ αριθ. 98535/2014 (Β΄ 3578) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθ. 46301/2019 (Β΄ 4750) όμοια, στην οποία αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι 

οφείλουν να υποβάλλουν απόδειξη ή τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών για την είσπραξη της 

αποζημίωσής τους, το οποίο προσήκον φορολογικό στοιχείο μπορούν να το εκδώσουν κατά την 

είσπραξη της αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση, κατά παρέκκλιση κάθε 

άλλης σχετικής διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν . 4596/2019 (Α΄ 32). 

Τα τελευταία έτη, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, παρατηρείται αύξηση των 

αιτήσεων παροχής νομικής βοήθειας, γεγονός που αποτυπώνεται στον αριθμό των αιτήσεων 

αμοιβής των προσώπων που παρείχαν τις υπηρεσίες αυτές όπως αυτές απεικονίζονται, για τα έτη 

2019, 2020, 2021 και έως 5 Ιουλίου 2022, στον Πίνακα (I) που ακολουθεί:  

mailto:koinovouleftikos@justice.gov.gr
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Πίνακας I. 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, στον πίνακα (ΙΙ) που ακολουθεί αποτυπώνεται η ροή καταβολής των αμοιβών για 

τη νομική βοήθεια κατά τα έτη 2019, 2020, 2021 και έως τέλος Ιουνίου 2022, διευκρινίζοντας ότι 

το κάθε χρηματικό ένταλμα περιλαμβάνει από μία (1) έως έξι (6) αιτήσεις.  

Πίνακας II. 

 

 

 

 

 

 

Κατά τον παρόντα χρόνο, εκκρεμούν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς εκκαθάριση σαράντα δύο 

χιλιάδες (42.000) αιτήσεις δικαιούχων νομικής βοήθειας. 

Επισημαίνεται ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται στην εκκαθάριση των αιτήσεων των 

δικαιούχων οφείλεται πρωτίστως στην πληθώρα των εισερχομένων καθημερινά αιτήσεων και την 

υποβολή λανθασμένων δικαιολογητικών από σχεδόν όλους τους δικαιούχους νομικής βοήθειας, 

αλλά και στα αντικειμενικά προβλήματα που προκύπτουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω των 

συχνών αλλαγών της νομοθεσίας που αφορά στη νομική βοήθεια και εξαιτίας των οποίων 

απαιτείται αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασία πολύπλοκη και χρονοβόρα. 

Επίσης, στους παράγοντες καθυστέρησης της εκκαθάρισης αιτήσεων θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί η υποστελέχωση του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., λόγω συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων, 

καθώς το ελάχιστο εναπομείναν προσωπικό είναι πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στο μέγεθος του 

απαιτούμενου έργου.  

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι που χειρίζονται τις υποθέσεις εκκαθάρισης της νομικής 

βοήθειας, είναι τρεις (3), ήτοι: ο Προϊστάμενος του Τμήματος, ένας (1) υπάλληλος με διάθεση από 

την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ένας (1) αποσπασμένος υπάλληλος από 

το Δήμο Αθηναίων, η απόσπαση του οποίου λήγει στο τέλος Φεβρουαρίου του έτους 2023. Οι 

συγκεκριμένοι υπάλληλοι, οι οποίοι εκκαθαρίζουν τις υποθέσεις νομικής βοήθειας όλων των 

δικαστικών υπηρεσιών της Χώρας, ήτοι: αστικά, ποινικά, δικαστικοί επιμελητές, συμβολαιογράφοι, 

είναι ήδη επιφορτισμένοι με πολλές αρμοδιότητες και επιβαρύνονται περαιτέρω με την τηλεφωνική 

ενημέρωση των δικαιούχων δικηγόρων και την απαιτούμενη με αυτούς αλληλογραφία: α) για την 

έκδοση και αποστολή τιμολογίων προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., και β) για την καταχώριση των στοιχείων 

τους στο portal Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 23697/2018  

έγγραφο του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας και τις διατάξεις του 

άρθρου 27 του ν. 4596/2019 (ΦΕΚ Α΄32/26-02-2019). Επίσης, στο έργο της εκκαθάρισης της 

νομικής βοήθειας απασχολήθηκαν τέσσερα(4) άτομα Επιστημονικό Προσωπικό του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (ΕΟΔΔ) για το έτος 2021, και δύο (2) για το έτος 2022. 

Διευκρινίζεται ότι δεν βαρύνουν τον Προϋπολογισμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. οι πιστώσεις για την 

επιχορήγηση του ΕΟΔΔ. Επιπλέον, για την καταβολή των αμοιβών στους δικαιούχους της Νομικής 

Βοήθειας απασχολούνται δύο (2) υπάλληλοι του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., και για τις αμοιβές άνω των τριών 

χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) άλλοι δύο (2) Προϊστάμενοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου. Το 

έργο της καταβολής υποβοηθούν και τρεις (3) ασκούμενοι δικηγόροι, που έχουν διατεθεί από την 

Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΕΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2019 16.510 

2020 13.769 

2021 11.778 

Έως 5-7-2022 7.123 

ΕΤΟΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ 

2019 5.778 

2020 3.393 

2021 4.330 

Έως 30-6-2022 1.824 
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Οι κενές οργανικές θέσεις υπαλλήλων του ΤΑΧΔΙΚ δύνανται να πληρωθούν είτε με τη 

διαδικασία νέων διορισμών μέσω προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί, 

στο πλαίσιο του ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων, η προβλεπόμενη Πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου (ΠΥΣ) περί έγκρισης θέσεων προς πλήρωση, είτε μέσω του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας (ΕΣΚ).  Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. υποβάλλει συνεχώς αιτήματα, μέσω των προαναφερόμενων 

διαδικασιών, τόσο για νέες προσλήψεις προσωπικού όσο και για μετατάξεις-αποσπάσεις 

υπαλλήλων από άλλους φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, τα οποία ωστόσο 

αποβαίνουν άκαρπα. Προς επίρρωση των όσων αναφέρθηκαν παρατίθενται συνοπτικά τα στοιχεία 

των αιτημάτων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. προς πλήρωση θέσεων, καθώς και η εξέλιξη αυτών, για τα έτη 

2019 –2022 (Κύκλοι κινητικότητας και ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων): 

 

Κύκλοι κινητικότητας: 

Αριθμός αιτήματος  / Ημερομηνία  / Αφορά στον κύκλο έτους  / Αιτούμενες θέσεις  / Πληρώθηκαν 

1175984181              14/2/2022                  Α 2022                                    18                      0 

1068011896              22/10/2021                Β 2021                                    18                      0 

1041555833              13/4/2021                  Α 2021                                    19                      0 

α.π. 19741                 29/10/2020                   2020                                     19                      0 

α.π. 7175                   02/4/2019                     2019                                     11                      1 

 

Αιτήματα Προσλήψεων (μέσω ετήσιου προγραμματισμού): 

Αριθμός αιτήματος  / Ημερομηνία  / Αφορά στο έτος  / Αιτούμενες θέσεις /  Προκηρύχθηκαν 

4093936135               05/7/2022                    2023                    14                           (σε εξέλιξη) 

2828244050               19/7/2021                    2022                      6                                  0 

1115473212               20/8/2020                    2021                    31                                  0 

73 1053 82                 22/11/2019                  2020                    14                                  0 

 

Λοιπές ενέργειες της Διοίκησης του ΤΑΧΔΙΚ: 

• Μετά την ψήφιση του ν. 4705/2020 (άρθρο 43), στις 14/1/2021 έγινε Πρόσκληση για την 

απόσπαση οκτώ (8) υπαλλήλων για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και, 

ειδικότερα, για την εκκαθάριση και εξόφληση των απαιτήσεων της νομικής βοήθειας (ένας {1} 

χρόνος απόσπασης + ένας {1} χρόνος δυνατότητα παράτασής της). Λόγω έλλειψης υποβολής 

αιτημάτων, αποσπάσθηκαν στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. καταρχήν δύο (2) υπάλληλοι, ο ένας (1) εκ των οποίων 

αποχώρησε μετά την πάροδο τεσσάρων μηνών. Η απόσπαση του έτερου υπαλλήλου λήγει στις 

4.3.2023. 

• Τον Μάιο του έτους 2019 προσλήφθηκαν με Συμβάσεις Εργασίας Ορισμένου Χρόνου έντεκα (11) 

υπάλληλοι στην Κ.Υ. του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., για οκτώ (8) μήνες (αριθ. ΣΟΧ 1 /2019). 

Επίσης, ενδεικτικά σημειώνεται ότι: 

• Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ανέρχονται συνολικά σε ενενήντα έξι (96). 

Από αυτές, οι εβδομήντα τρεις (73) είναι κενές, αφαιρουμένης μίας (1) δεσμευμένης προς δικαίωμα 

διορισμού πληγέντων από τις πυρκαγιές Ιουλίου/ Αυγούστου 2021 (ΔΙΠΑΑΔ/Φ1.3/2/οικ. 10744/ 

1.7.2022 έγγραφο του Υπ.ΕΣ.), και άλλων δεκατεσσάρων (14) δεσμευμένων λόγω των αιτημάτων 

ετήσιου προγραμματισμού έτους 2023, δηλαδή υφίστανται πενήντα οκτώ (58) κενές θέσεις. 

• Οι τελευταίες προσλήψεις προσωπικού έγιναν το έτος 2005 (προκήρυξη 1/894/2004). 

• Την τελευταία δεκαετία (2011-2021) έχουν αποχωρήσει συνολικά ογδόντα ένας (81) υπάλληλοι, 

ενώ έχει προστεθεί μόνο ένας (1) με τον Α΄ κύκλο κινητικότητας 2020. 

• Το σύνολο των υπαλλήλων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ανέρχεται στις 11.7.2022 στους είκοσι τρεις (23), συν 

ένας (1) αποσπασμένος (λήξη απόσπασης 4.3.2023). 

• Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., επί τριάντα έξι (36) οργανικών θέσεων, σήμερα 

υπηρετούν δεκατρείς (13) υπάλληλοι, πλέον ενός (1) υπαλλήλου με απόσπαση (λήξη απόσπασης 

4.3.2023). 
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• Πρόσφατα (Ιούνιος 2022) αποχώρησαν δύο (2) σημαντικά στελέχη του κλάδου Διοικητικού-

Οικονομικού της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ενώ επίκεινται οι αποχωρήσεις ακόμη 

τεσσάρων (4) υπαλλήλων εντός της επόμενης διετίας. 

 

Το εναπομείναν ολιγάριθμο προσωπικό καλείται τα ανταπεξέλθει σε πολλαπλά καθήκοντα, 

υπερβαίνοντας πολλές φορές τις αρμοδιότητες που προκύπτουν από τα περιγράμματα θέσης του 

στο ισχύον οργανόγραμμα, ενώ παράλληλα: 

• έχουν συσσωρευτεί και δημιουργούνται νέες υπηρεσιακές εκκρεμότητες,  

• οι συνεχείς αλλαγές που επέρχονται με τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, τα ισχύοντα μέτρα, την 

εφαρμογή του GDPR κ.ο.κ., απαιτούν εγρήγορση των διοικητικών ενεργειών, 

• η ανάγκη για την άμεση εξυπηρέτηση των αξιώσεων των δικαιούχων, λόγω των τρεχουσών 

οικονομικών δυσχερειών, εντείνεται. 

Η αναγκαιότητα πλήρωσης των οργανικών θέσεων με πρόσληψη νέου προσωπικού- κατά 

προτεραιότητα διοικητικού - γίνεται εμφανής και επιτακτική, όπως επίσης και η δρομολόγηση 

πραγματοποιήσεώς τους, το συντομότερο δυνατό, καθώς η εν λόγω Υπηρεσία αντιμετωπίζει 

σοβαρά θέματα λειτουργίας, λόγω της ελλιπούς στελέχωσης. 

 

Στο πλαίσιο αυτό το Υπουργείο Δικαιοσύνης στέκει αρωγός στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. στηρίζοντας τα αιτήματά του για άμεση έγκριση προσλήψεων 

προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων που χειρίζεται.  

Για το λόγο αυτό, με την παρούσα απάντησή μας, διαβιβάζουμε την ως άνω Ερώτηση στους 

αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών. 

 

 

Με εντολή Υπουργού 

Ακριβές αντίγραφο 

Η Προϊσταμένη του Γραφείου  

Γαβριέλα Σαρρή 

κ.α.α. 

Η αρμοδία υπάλληλος 

 

Μαρία Νούλα 

 
Αριθμός σελίδων εγγράφου:          5 

Αριθμός σελίδων συνημμένων:      0 

Σύνολο σελίδων:                         5 

 

 

 

 

 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

1.Υπουργό Εσωτερικών 

    (ηλεκτρονική διαβίβαση Ερώτησης) 

2.Υπουργό Οικονομικών 

    (ηλεκτρονική διαβίβαση Ερώτησης) 

3.Βουλευτές:  
Ξανθόπουλος Σάββα Θεόφιλος 

Αλεξιάδης Ζαφειρίου Τρύφων 

Αναγνωστοπούλου Πέτρου Αθανασία (Σία) 

Αυγέρη Πέτρου Θεοδώρα (Δώρα) 

Αυλωνίτης Νικολάου Αλέξανδρος - Χρήστος 

Βαρδάκης Δημητρίου Σωκράτης 

Βέττα Καλλιόπη 

Γιαννούλης Ιωάννη Χρήστος 

Γκιόλας Δημητρίου Ιωάννης 

Δρίτσας Παναγιώτη Θεόδωρος 

Ελευθεριάδου Παύλου Σουλτάνα 

Ζεϊμπέκ Χασάν Χουσεϊν 

Ηγουμενίδης Εμμανουήλ Νικόλαος 

Θραψανιώτης Μιχαήλ Εμμανουήλ 

Καλαματιανός Χρήστου Διονύσιος-Χαράλαμπος 

Κασιμάτη Γεωργίου Ειρήνη (Νίνα) 

Καφαντάρη Φωτίου Χαρούλα (Χαρά) 

Λάππας Ευαγγέλου Σπυρίδωνας 

Μάλαμα Ιωάννη Κυριακή 

Μάρκου Βασιλείου Κωνσταντίνος 

Μεϊκόπουλος Μιχαήλ Αλέξανδρος 

Μουζάλας Ευστράτιου Ιωάννης 

Μπάρκας Θεοφάνη Κωνσταντίνος 

Μπουρνούς Δημητρίου Ιωάννης 

Νοτοπούλου Παναγιώτη Αικατερίνη (Κατερίνα) 

Παπαδόπουλος Αποστόλου Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπαηλιού Ηλία Γεώργιος 

Πέρκα Χαράλαμπου Θεοπίστη (Πέτη) 

Πούλου Λεωνίδα Παναγιού (Γιώτα) 

Ραγκούσης Νικολάου Ιωάννης 

Σαντορινιός Κωνσταντίνου Νεκτάριος 

Σαρακιώτης Αθανασίου Ιωάννης 

Σκουρλέτης Βασιλείου Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκουρολιάκος Λουκά Παναγιώτης (Πάνος) 

Σκούφα Δημητρίου Ελισσάβετ (Μπέττυ) 

Σπίρτζης Παναγιώτη Χρήστος 

Τελιγιορίδου Ιωάννη Ολυμπία 

Τζούφη Στεφάνου Μερόπη 

Τόλκας Χαράλαμπου Άγγελος 

Τριανταφυλλίδης Γεωργίου Αλέξανδρος 

(Αλέκος) 

Φάμελλος Πέτρου Σωκράτης 

Φίλης Αριστοτέλη Νικόλαος 

Φωτίου Βασιλείου Θεανώ 

Χαρίτου Αθανασίου Δημήτριος (Τάκης) 

Χατζηγιαννάκης Ευαγγέλου Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Δημητρίου Ραλλία 

Ψυχογιός Κωνσταντίνου Γεώργιος 

 

          (δια της αρμόδιας Υπηρεσίας 

           της Βουλής των Ελλήνων) 



 

Z:\ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ\ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 2022\ΕΡΩΤΗΣΗ 149 2022 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ  (Θ. ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ κλπ 47 

βουλ ΣΥΡΙΖΑ).doc  

  

6 

 

 

 

 


		2022-07-29T12:05:50+0300
	MARIA NOULA




