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Re: Νομική Βοήθεια

From: ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (zois.p.stavropoulos@gmail.com)

To: proedros@dsa.gr

Cc: stanalyt@hotmail.com; dimanastaso@yahoo.com; a.antanasiotis@gmail.com; marinetta.g@hotmail.gr;
ioannis.deligeorgis@gmail.com; sdiamantopoulos@gmail.com; ch.kaklamanis@gmail.com;
mkalantzo@yahoo.gr; antidoto17@yahoo.co.uk; kapos.i@kaposlaw.com; g.kleftodimos@gmail.com;
xkondilis@yahoo.gr; panoskordonis@hotmail.com; nkoutkias@law.com.gr; adaeus3@hotmail.com;
fotis.kotsis@gmail.com; meth.mataliotakis@gmail.com; law.batis@outlook.com.gr;
papastergiou.v70@gmail.com; panperakis@yahoo.gr; er@dryllerakis.gr; ka_rizos@hotmail.com;
themis@sofos.com.gr

Date: Monday, May 18, 2020, 05:17 PM GMT+3

Καλησπέρα σας, 
 
Πέραν του ανωτέρω ζητήματος το οποίο έθεσα ήδη πριν αρκετές ημέρες, στο οποίο ουδέποτε
ανταποκρίθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής για τη σύγκληση της επιτροπής νομικής βοήθειας, θα ήθελα
να ενημερώσω το Συμβούλιο, πως σήμερα επικοινώνησαν από τη Γραμματεία του κ. Προέδρου για
σύγκληση επιτροπής στις 14.00. Τους ενημέρωσα πως δεν θα δύναμαι εκείνη την ώρα και να
συνεδριάσουμε άλλη ώρα μέσα στην ημέρα. Ζήτησα μάλιστα να με ενημερώσουν ποια ώρα τελικά
αποφασίστηκε. Τελικά στις 13.15 έλαβα ενημέρωση πως η συνεδρίαση θα είναι στις 14.00, ενώ σε
γενόμενη ερώτησή μου, με ενημέρωσαν πως με εντολή Προέδρου εστάλη η ενημέρωση. Αν νομίζουμε
ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν οι επιτροπές λυπάμαι πολύ. Έχω στείλει mail για σύγκληση επιτροπής
ήδη από 13 Μαϊου προκειμένου να συμμετάσχουμε στη διαβούλευση, αγνοούμαι παντελώς και
ενημερώνομαι ότι Σύλλογος συμμετείχε στη διαβούλευση με άλλα πρόσωπα.  
 
Πέραν των ανωτέρω τα οποία είναι θλιβερά, θα ήθελα να ενημερώσω επίσης ως προς τα κάτωθι
ζητήματα. Εξ αφορμής του ζητήματος ανανέωσης του εβδομαδιαίου καταλόγου για την εβδομάδα
11.5.2020- 17.5.2020, ζήτησα πριν 10 ημέρες περίπου στοιχεία διορισμών, προκειμένου να γνωρίζουμε
αν μέσω αναστολής δικαστηρίων, έλαβαν χώρα διορισμοί, πόσοι ήταν αυτοί και σε ποιες διαδικασίες.
Στο αίτημά μου αυτό το οποίο αποσκοπούσε στην άσκηση ουσιαστικού και ποιοτικού ελέγχου των
διαδικασιών δεν ανταποκρίθηκαν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, καθώς είχε ήδη δοθεί σχετική
εντολή ανανέωσης και αρκούμενοι στη διαβεβαίωση της υπηρεσίας και της πληροφόρησης που υπήρχε
από το τμήμα των βουλευμάτων στην Ευελπίδων αποφασίστηκε η ανανέωση του καταλόγου και η
αποστολή νέου καταλόγου με στοιχεία δικηγόρων για την εβδομάδα από 11.5.2020. Παρά το γεγονός
αυτό, ζήτησα τα στοιχεία διορισμών προκειμένου να γίνει έλεγχος των διορισμών που έλαβαν χώρα εν
μέσω αναστολής. Συνοπτικά θέτω υπόψιν σας τα κάτωθι:
 
Από 9.3.2020 έως 13.3.2020 ο κατάλογος ήταν Ανδρεουλ… έως Βαμβου... Η πληροφόρηση που είχα
ήταν πως επειδή η αναστολή ξεκίνησε στις 13.3.2020, όταν τα δικαστήρια είναι κλειστά ο κατάλογος
δεν ανανεώνεται.
 
h�ps://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%C
F%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%
CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%89%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%BD32262004-62
 
Επειδή η αναστολή ξεκίνησε στις 13.3.2020 εστάλη από την υπηρεσία για το επόμενο διάστημα νέος
κατάλογος, με στοιχεία Βαρδακ… έως Δερμιτ…

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%BD32262004-62
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h�ps://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%C
F%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%
CF%82-
%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%89%CF%82-
%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-
%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%BD32262004-7?
�clid=IwAR3gZo_aecQg9Kwkp15qI1Qc47t0YZ3gVQI5df--fB3ej3tEIy1NEQow5YI
 
 
Ως προς τους διορισμούς που έλαβαν χώρα κατά το διάστημα αυτό
 

1.      Διάστημα 9.3.2020 έως 13.4.2020
Εκδόθηκαν συνολικά 107 γραμμάτια.
 
Τα 48 εξ αυτών εκδόθηκαν για δικηγόρους που ήταν στον κατάλογο κατά τις ημέρες που προβλεπόταν
(9-13 και 13.3.2020-13.4.2020).
Τα 59 εξ αυτών εκδόθηκαν για δικηγόρους που δεν ήταν στον κατάλογο
Εκδόθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα γραμμάτια από μέλος του Συμβουλίου μας.
 

2.      Διάστημα 13.4.2020 έως 8.5.2020
Εκδόθηκαν συνολικά 69 γραμμάτια.
 
Τα 50 εξ αυτών εκδόθηκαν για δικηγόρους που ήταν στον κατάλογο.
Τα 19 εξ αυτών εκδόθηκαν για δικηγόρους που δεν ήταν στον κατάλογο
 
Εκδόθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα γραμμάτια από μέλος του Συμβουλίου μας.
 
 

3.      Διάστημα 8.5.2020 έως 15.5.2020 (Δημάδ… έως Θεοφαν…).
Εκδόθηκαν συνολικά 33 γραμμάτια.
 
Τα 4 εξ αυτών εκδόθηκαν για δικηγόρους που ήταν στον κατάλογο
Τα 29 εξ αυτών εκδόθηκαν για δικηγόρους που δεν ήταν στον κατάλογο
 
Το 1 εξ αυτών εκδόθηκε από μέλος του Συμβουλίου μας, χωρίς να είναι το όνομα του στον κατάλογο.
 
Πέραν του γεγονότος ότι εκδόθηκαν 79 γραμμάτια αξίας μεγαλύτερης των 45.000€ χωρίς να έχει
τηρηθεί ο αλφαβητικός κατάλογος…., παράλληλα γίνεται έρευνα, ώστε να διαπιστωθεί, αν όλοι όσοι
εξέδωσαν γραμμάτια, ήταν στον κατάλογο (εννοώ τον ενιαίο αλφαβητικό κατάλογο). Σύμφωνα με την
ενημέρωση που έχω εκδόθηκαν 4 γραμμάτια από πρόσωπο που ουδέποτε συμμετείχε στον κατάλογο
της Νομικής Βοήθειας. Είναι προς διερεύνηση όμως τόσο αυτό, όσο και άλλα στοιχεία.
 

Σε συνέχεια των γεγονότων που έγιναν σήμερα, αφού ζήτησα ενημέρωση από την γραμματεία του κ.
Προέδρου για το τι συνέβη και ζήτησα να μου γνωστοποιηθεί γιατί αγνοήθηκα με τις συμπεριφορές αυτές που
έχω περιγράψει καθώς κι άλλες κατά το παρελθόν που έχω γνωστοποιήσει στο Συμβούλιο, σήμερα στις 14.30 ο
κ. Αναλυτής, συνεκάλεσε την επιτροπή σε συνεδρίαση στις 20.00, καλώντας ως μέλος της επιτροπής τον κ.
Δεληγιώργη, ενώ έχει ήδη τεθεί σε προηγούμενα Συμβούλια και έχει αποφασισθεί πως μέχρι το πέρας των
διερευνούμενων καταγγελιών δεν θα συμμετάσχει στην επιτροπή.

Θεωρώ πως ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής και η αντιμετώπιση που έχω, αδικεί πολύ την έως σήμερα
φιλότιμη προσπάθειά μου, αδικεί την προσπάθεια πολλών ώστε ο θεσμός αυτός να λειτουργήσει σωστά και με
τήρηση όλης της προβλεπόμενης διαδικασίας, χωρίς παρακάμψεις, χωρίς εξαιρέσεις, χωρίς λίστες με
δικηγόρους επιλογής κάποιων καθώς και αδικεί και την ειλικρινή προσπάθεια κάποιων από τα μέλη της
επιτροπής.

https://www.dsa.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%B1/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%AD%CE%BB%CF%84%CF%89%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CF%89%CE%BD-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%BD32262004-7?fbclid=IwAR3gZo_aecQg9Kwkp15qI1Qc47t0YZ3gVQI5df--fB3ej3tEIy1NEQow5YI
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Η έλλειψη οποιουδήποτε ενδιαφέροντος για την τήρηση της διαδικασίας, παρά την ψήφιση του κανονισμού,
δεν πρέπει να αποτελεί προσπάθεια ατομική ή προσπάθεια λίγων, αλλά συλλογική, με αποτέλεσμα για λόγους
καθαρά ηθικούς και εις ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα όσα αναφέρω παραπάνω και έχω θέσει αναλυτικά κατά
την εισήγησή μου στα ΔΣ, όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα λειτουργίας του  Θεσμού της Νομικής Βοήθειας,
υποχρεούμαι να υποβάλλω την παραίτησή μου από μέλος της επιτροπής αυτής. Ως προς τις δικές μου
προτάσεις, σχετικά με τις αλλαγές του νομοσχεδίου, τις έθεσα υπόψιν του κ. Προέδρου.  

 

Με εκτίμηση.

Ζώης Π. Σταυρόπουλος

 

Στις Πέμ, 14 Μαΐ 2020 στις 3:51 μ.μ., ο/η ΖΩΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ <zois.p.stavropoulos@gmail.com> έγραψε:

Καλησπέρα σας, 

Αναφορικά με τις τροποποιήσεις που κατατέθηκαν προς ψήφιση κι αφορούν το θεσμό της Νομικής Βοήθειας,
ζήτησα χθες την σύγκληση της επιτροπής, ωστόσο δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Θεωρώ πως τα ζητήματα που
έχουν τεθεί είναι πολύ σημαντικά και θα έπρεπε ήδη να έχει ζητηθεί η γνώμη όλων των μελών του Συμβουλίου
μας, όπως επίσης να ενημερωθεί το συμβούλιο ποιος ήταν αυτός που εκπροσώπησε το Σύλλογο μας στις
συζητήσεις που έγιναν, ώστε να κατατεθεί, όπως κατατέθηκε προς ψήφιση. Παρακαλώ πολύ όπως τεθεί προς
συζήτηση στο διοικητικό συμβούλιο. 

Ευχαριστώ. 
Ζώης Π. Σταυρόπουλος

mailto:zois.p.stavropoulos@gmail.com

