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Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη

Ο Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κ. Χαράλαμπος Αθανασίου

Την 2/7/2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης 
κ. Χαρ. Αθανασίου με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας. Η συ-
νάντηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα και διήρκεσε πάνω από μία ώρα. Η Πρόεδρος της 
Ένωσης Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης, αφού συνεχάρη τον Υπουργό, 
για την ανάληψη των καθηκόντων του και του ευχήθηκε επιτυχία στο έργο του, τον 
διαβεβαίωσε ότι θα έχει την υποστήριξη της Ένωσης και χαρακτηριστικά είπε «ανα-
μένουμε και αξιώνουμε από σας πολύ περισσότερα, σε σχέση με τους προηγούμενους 
Υπουργούς». Ο Υπουργός κ. Αθανασίου εξέφρασε τη διάθεσή του για αρμονική συ-
νεργασία και διαβεβαίωσε ότι θα προωθήσει, με ταχείς ρυθμούς, την επίλυση των εκ-
κρεμών ζητημάτων. Ανταποκρίθηκε, μάλιστα, άμεσα, για την ικανοποίηση ορισμένων 
από τα αιτήματα, που υπέβαλε η Πρόεδρος κα Θάνου και τα οποία είναι τα εξής:
Α) Άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών & Εισαγγελέων
Η Πρόεδρος ενημέρωσε τον Υπουργό ότι έχει ζητηθεί κατ’ επανάληψη η σχετική 
αύξηση και ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι παραμένει, κατόπιν εντολής του, η προστε-
θείσα, με τροπολογία στο Νομοσχέδιο «περί ενεχύρου κλπ», διάταξη, ως προς την 
αύξηση των οργανικών θέσεων για τα δύο επόμενα έτη και συγκεκριμένα: α) για 
το 2014, αύξηση κατά δύο (2) των θέσεων των Προέδρων Εφετών & Εισαγγελέων 
Εφετών, αντίστοιχα, κατά  δώδεκα (12) των Εφετών και κατά δώδεκα (12) των 
Αντεισαγγελέων Εφετών και κατά  δέκα οκτώ (18) των Πρωτοδικών –Παρέδρων & 
κατά δώδεκα (12) των Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών – Παρέδρων και β) για  το 2015, 
αύξηση του ιδίου ως άνω αντίστοιχου αριθμού, στους ίδιους ως άνω βαθμούς. (Εάν 
η διάταξη αυτή εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα 
υπογράψει άμεσα συμπληρωματική προκήρυξη, για τον διαγωνισμό των εισακτέων 
στη Σχολή Δικαστών. Η προκήρυξη την οποία υπέγραψε ήδη, για την επόμενη σειρά 
της σχολής νά περιλαμβάνει τριάντα επτά (37) Δικαστές και οκτώ (8) Εισαγγελείς).
Β) Κάλυψη των κενών θέσεων των Ειρηνοδικών, από τον πίνακα  επιτυ-
χόντων του Διαγωνισμού του 2011. Η Πρόεδρος ενημέρωσε τον κ. Υπουργό, ότι έχει 
ζητηθεί, κατ΄ επανάληψη, η συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδι-
κών, τα οποία αυτή τη χρονική στιγμή ανέρχονται σε εξήντα οκτώ (68) και ότι είναι 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙEΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ MAÓ

(ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ)

Κατάγεται από την Αγία Παρασκευή 
Λέσβου. Σπούδασε Νομικά με Υποτροφία 

στην Νομική Αθηνών και απέκτησε το πτυχίο 
του το 1971. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών του δικηγόρησε για δύο χρόνια ενώ 
παράλληλα εκπλήρωνε και τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις. Το 1975 εισέρχεται στο 
Δικαστικό Σώμα ύστερα από εξετάσεις, ως 
Πάρεδρος και στη συνέχεια ως Πρωτοδίκης. 
Υπηρετεί στο Πρωτοδικείο Αθηνών και το 1992 
προάγεται σε Πρόεδρο Πρωτοδικών. Το 1993 

επιλέγεται με ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στη θέση 
του Προϊσταμένου του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Την περίοδο 1996 – 1998 εκλέγεται 
Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ το 1996 προάγεται σε Εφέτη και 
το 2008 σε Αρεοπαγίτη. Από το 1994 εκλέγεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, διατελώντας Γενικός Γραμματέας αυτής 
κατά τις περιόδους 1994 – 1996 και από το 1998 – 2008 ενώ από το 2008 – 2012 
διετέλεσε Πρόεδρος της. Τόσο από τη θέση του Προϊσταμένου του Πρωτοδικείου 
Αθηνών, όσο και από τη θέση του Γραμματέα και Προέδρου της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων, έχει παρουσιάσει πολλές προτάσεις που έγιναν αποδεκτές από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και έγιναν Νόμοι του Κράτους, είχαν δε, ως σκοπό τη 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Δικαστικών Λειτουργών και την επιτάχυνση 
της απονομής της Δικαιοσύνης. Με τις δημόσιες παρεμβάσεις του κατά τα έτη 
2004 – 2006, επέτυχε την αποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της 
Δικαιοσύνης μετά το πλήγμα που υπέστη από το αποκαλούμενο ¨παραδικαστικό 
κύκλωμα¨. Έκανε παρεμβάσεις για την βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος 
της χώρας και τη θωράκιση των θεσμών  . Επί των ημερών του, ως Προϊστάμενος 

επιτακτική η ανάγκη για την άμεση κάλυψή τους. Ο Υπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα, 
διαβεβαιώνοντας ότι αποστέλλεται σχετική διάταξη προς τον Υπουργό Οικονομικών, 
για την κάλυψη του συνόλου των κενών (68 θέσεις).  
Γ) Χορήγηση ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους Δικαστές 
και Εισαγγελείς. Η Πρόεδρος ζήτησε να εξαντληθεί κάθε περιθώριο για την εξεύ-
ρεση του σχετικού κονδυλίου, ώστε, με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, να 
εξασφαλισθεί η χορήγηση προς όλα τα μέλη της Ένωσης, αρχής γενομένης από τους 
Δικαστικούς Λειτουργούς, στους οποίους δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι σήμερα. 
Δ) α) Αποσπάσεις: Να καταβάλλεται αποζημίωση και για τους έξη 
μήνες. 

β) Προκαταβολή των εξόδων (μετακίνησης και διαμονής) για τις μετα-
βατικές έδρες. (Επί των αιτημάτων αυτών ο κ. Υπουργός επιφυλάχθηκε για την 
επόμενη συνάντηση).

Ο δικαστής δίνει λογαριασμό 
στον Θεό και στη συνείδηση 
του, σε κανέναν άλλο

Συναντηθήκαμε στο εστιατόριο «Αλε-
ξάνδρα» στο πάρκο Παναθήναια, επί της 
Λεωφόρου Αλεξάνδρας, Η κυρία Βασιλική 
Θάνου, Πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών 
κοι Εισαγγελέων (ΕΔΕ), το πρότεινε, καθώς 
το γραφείο της βρίσκεται κοντά. Την ώρα 
εκείνη το εστιατόριο δεν είχε κόσμο. Αλλο 

ένα τραπέζι ήταν γεμάτο, με τρείς κυρίους, οι οποίοι με το που μπήκε 
στην αίθουσα η κ. Θάνου έσπευσαν να τη χαιρετήσουν-όπως και εκείνη, 
που πήγε στο τραπέζι τους. Προφανώς και το «Αλεξάνδρα» είναι στέκι 
δικαστικών, ειδικά τα μεσημέρια.

Έως εκείνη, την ιδιαίτερα βροχερή Τετάρτη είχα παρακολουθήσει  την 
κ. Θάνου από την τηλεόραση λόγω των πρόσφατων κινητοποιήσεων 
στο δικαστικό σώμα. Δυναμική γυναίκα - η πρώτη μάλιστα γυναίκα πρό-
εδρος στην ιστορία τηs ΕΔΕ, που από την αρχή της συνάντησής μας 
μπήκε χωρίς περιστροφές στα θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο της 
τον τελευταίο χρόνο ειδικά όταν τη ρώτησα γιατί οι δικαστές αντέδρασαν 
τόσο έντονα στις περικοπές των αποδοχών τους, τη στιγμή που δοκιμά-
ζεται όλη η χώρα.

«Πρέπει να τονιστεί», είπε με έμφαση, «ότι οι δικαστέs δεν εξέφρα-

Πρώτη συνάντηση του Δ.Σ της Ένωσης με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
TΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ

TOY Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Τα μέλη του Δ.Σ.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ-ΑΤΕΛΙΕ-ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
του Γεωργίου  Μανωλίδη, Γενικού Γραμματέα της Ε.Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

 Τα οικόπεδα στις Ροβιές
Με αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση η Δ Ο Υ Χαλκίδας προσ-

διόρισε την αντικειμενική αξία της πρώτης (αρχικής) έκτασης στις 
Ροβιές,με βάση την οποία το ΥΠΕΚΑ υπολόγισε πρόσφατα την ειδι-
κή χρηματική εισφορά, που προβλέπεται από το άρθ. 24 παρ. 7 του 
Ν. 2508/1997 να καταβάλουμε στο  Πράσινο Ταμείο (ΕΤΕΡΠΣ), στο 
ποσό των 59.000 ευρώ  περίπου. Από το ποσό της Ειδικής Εισφοράς 
πρέπει το 20% να καταθέσουμε σε μετρητά και για το υπόλοιπο 80% 
εγγυητική επιστολή Τράπεζας που προϋποθέτει την ισόποση κατάθε-

ση σε τραπεζικό λογαριασμό για την έκδοσή της. Έτσι κάθε ιδιοκτήτης οικοπεδικής μερίδας 
της αρχικής έκτασης που αγοράσαμε το έτος 2003, θα πρέπει να καταθέσει στον υπ΄αριθ. 
107/785005-03 λογαριασμό Ταμιευτηρίου της Εθνικής Τράπεζας ,το ποσό των διακοσίων 
(200) ευρώ το συντομότερο δυνατό για να επισπεύσουμε τη διαδικασία της έγκρισης της 
Πολεοδομικής Μελέτης. Σύντομα θα εκδοθεί και θα σταλεί στους οικοπεδούχους της αρχικής 
έκτασης λεπτομερής ενημερωτική ανακοίνωση. 

Για τις ενέργειες που έχουν γίνει σχετικά με την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης της 
παραπάνω έκτασης, όπως και της δεύτερης έκτασης στην ίδια περιοχή, που αγοράσαμε το έτος 
2005, μας ενημέρωσε πρόσφατα ο τεχνικός μας σύμβουλος μηχανικός Αθανάσιος Αθανασιάδης, 
με υπόμνημά του, το οποίο δημοσιεύουμε παρακάτω.

28o  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 Α. ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 274στρ.
Σε συνέχεια του προηγουμένου σημειώματός μου, που αφορά τον φάκελο  για την έγκριση 

της Πολεοδομικής Μελέτης, σας ενημερώνω ότι:
1. Εχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ(α.π. 34402/5-6-2013) νέες γνωματεύσεις από τις Εφο-

ρείες Αρχαιοτήτων(Κλασσικών, Βυζαντινών και Νεωτέρων μνημείων), λόγω παρέλευσης πε-
νταετίας, για να επικαιροποιηθεί η Βεβαίωση Καταλληλότητας, όπως ζήτησε το ΣΤΕ, λόγω 
παρέλευση τριετίας από την τελευταία επικαιροποίηση της παραπάνω Βεβαίωσης.

2. Εκκρεμεί η καταβολή στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ειδική χρηματική εισφορά ίση με περίπου 
59.000€, με δυνατότητα πληρωμής του 20% και του υπολοίπου με εγγυητική τραπεζική επι-
στολή 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω δύο διαδικασιών, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Νο-
μοθετικό Τμήμα για να επικαιροποιηθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο αφού 
υπογραφεί από τον Υπουργό θα σταλεί εκ νέου στο ΣΤΕ.

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  107.8στρεμ.

Όσον αφορά την δεύτερη έκταση που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, σε συνέχεια του προη-
γουμένου υπομνήματος, σας ενημερώνω ότι:

1. Εχει εγκριθεί η Πολεοδομική Μελέτη από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ.
2. Εχουν υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ (α.π. 34403/5-6-2013) νέες γνωματεύσεις από τις Εφορεί-

ες Αρχαιοτήτων(Κλασσικών, Βυζαντινών και Νεωτέρων μνημείων), λόγω παρέλευσης πενταε-
τίας, για να επικαιροποιηθεί η Βεβαίωση Καταλληλότητας, λόγω παρέλευση τριετίας από την 
τελευταία επικαιροποίηση της παραπάνω Βεβαίωσης.

3. Εκκρεμεί η καταβολή στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. ειδική χρηματική εισφορά ίση με περίπου 59.000€, 
με δυνατότητα πληρωμής του 20% και του υπολοίπου με εγγυητική τραπεζική επιστολή. Επι-
σημαίνεται ότι το παραπάνω ποσό αντιστοιχεί στο ελάχιστο ποσό των 20.000.000 δραχμών. 

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω τριών διαδικασιών, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο 
Νομοθετικό Τμήμα για να επικαιροποιηθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο αφού 
υπογραφεί από τον Υπουργό θα σταλεί στο ΣΤΕ.

Ο Μελετητής
Αθαν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 Η έκταση της ΚΑΝΤΙΑ

Στις 20-4-2013 πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Πρωτοδικείου της Αθήνας η προγραμ-
ματισμένη Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου των οικοπεδούχων της έκτασης στη ΚΑΝΤΙΑ και 
διενεργήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.

Το νέο Δ.Σ που εκλέχθηκε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 
Πρόεδρος:Καπερώνης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Μαζαράκης Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Μανωλίδης Γεώργιος
Ταμίας: Καλόφωνος Γεώργιος 
Και Μέλη: α)Σμυρνιού Αγγελική, β)Τζαβέλλα-Δημαρά Κανέλλα και γ)Ανδρόνικος Βασίλει-

ος.
Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέχθηκαν οι:Μπίρπος Θεοχάρης και Πέππας Βασίλειος.
Η συζήτηση της προσφυγής μας στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Δασικών Αμφισβητήσεων 

κατά τη συνεδρίασή της στο τέλος του περασμένου Μαΐου, αναβλήθηκε για μετά τον Σεπτέμ-
βριο, αφού σύμφωνα και με τις υποδείξεις των τεχνικών μας συμβούλων προς το νέο Δ.Σ, κρίνα-
με ότι στο διάστημα που μεσολαβεί θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε περισσότερα στοιχεία 
για την ασφαλέστερη υποστήριξη των απόψεών μας στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της 
Επιτροπής. Στόχος μας είναι το θετικό αποτέλεσμα και όχι απλά η συζήτηση της προσφυγής.

Αθήνα 10-4-2013                                                                      Αρ. Πρωτ. 49        
                                                           

                                    Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης  
                                    Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
                                    κ. Αντ. Ρουπακιώτη
                                    Κοινοποίηση κ. Νικόλαο Κανελλόπουλο
                                    Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
                                    Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Κατά τη συνεδρίαση της 5-4-2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας αποφασί-

σαμε να υποβληθούν προς εσάς τα κάτωθι αιτήματα, σχετικά με τα κατωτέρω ζητήματα:
Α)Μετά την ανακατανομή των οργανικών θέσεων, σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες, με βάση 

το πρόσφατο Π. Δ. 30/2013, είναι βέβαιο ότι θα δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα δυσλειτουργίας 
στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες, των οποίων μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις. Επανερχόμα-
στε, λοιπόν, επί του αιτήματός μας, για αύξηση των οργανικών θέσεων, η οποία καθίσταται πλέ-
ον απολύτως απαραίτητη και ΖΗΤΟΥΜΕ την αύξηση των οργανικών θέσεων ως εξής:1)Κατά 
πενήντα(50) θέσεις συνολικά, για το έτος 2013, εκ των οποίων τριάντα (30) Δικαστών και 
είκοσι (20) Εισαγγελέων (10 Εφετών και 8 Αντεισαγγελέων Εφετών και 20 Πρωτοδικών και 12 
Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών) και 2)Κατά πενήντα (50) θέσεις συνολικά, για το έτος 2014, εκ 
των οποίων τριάντα (30)Δικαστών και είκοσι (20) Εισαγγελέων (10 Εφετών και 8 Αντεισαγγε-
λέων Εφετών και 20 Πρωτοδικών και 12 Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών).

Β) ΖΗΤΟΥΜΕ την άμεση πρόσληψη πενήντα (50) Ειρηνοδικών, από τον πίνακα επιτυ-
χόντων του διαγωνισμού του 2011, προς κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων, τα 
οποία (κενά) ανέρχονται σε 55 και τα οποία, μετά και την μετακύλιση μεγάλου μέρους της 
δικαστηριακής ύλης, από 1-4-2013, προς τα Ειρηνοδικεία, επιφέρουν μεγάλο πρόβλημα δυσλει-
τουργίας και κατ΄ ακολουθία καθυστέρησης στην απονομή Δικαιοσύνης. Η πρόσληψη του ως 
άνω αριθμού Ειρηνοδικών είναι απολύτως απαραίτητη.
Γ)Θεωρούμε απαραίτητη την ύπαρξη του Γραμματέα στην έδρα του Πολυμελούς Πρωτοδι-
κείου, όπως προβλέπεται από τις σχετικές δικονομικές διατάξεις, ανεξάρτητα αν η τήρηση των 
πρακτικών γίνεται με μηχανικό τρόπο ή από τη γραφίδα του Γραμματέα. Επίσης απαιτούμε 
να καταργηθεί η διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 4055/12, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 
270 ΚΠολΔ και ζητούμε η εξέταση των μαρτύρων να γίνεται ενώπιον όλης της σύνθεσης του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου, διότι άλλως αναιρείται η έννοια του Πολυμελούς Δικαστηρίου και 
καθίσταται αδύνατο να συμμετέχουν στη συζήτηση και να λαμβάνουν γνώση τα λοιπά μέρη 
της σύνθεσης. Θεωρούμε ότι η δίκαιη δίκη είναι εξίσου σημαντική με την ταχύτητα διεξαγωγής 
της δίκης.    

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αθήνα, 24-4-2013
                                                                                     Αρ. Πρωτ. 11/2013   

      
      Προς 
      Τον κ. Αντώνιο Ρουπακιώτη,
       Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και       Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Κύριε Υπουργέ,
Στο άρθρο 43 του σχεδίου νόμου με τον τίτλο «Ενέχυρο – ποινική συνδιαλλαγή σε εγκλήμα-

τα εις βάρος του Δημοσίου […] και άλλες διατάξεις» ορίζεται, κατά τροποποίηση του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ότι τα μέλη των διοικη-
τικών συμβουλίων των ενώσεων δικαστικών λειτουργών δεν μπορούν να ορισθούν μέλη του 
Συμβουλίου Επιθεώρησης ούτε να διενεργήσουν επιθεώρηση δικαστών. Η ρύθμιση αυτή μοιάζει 
να έρχεται σε συνέχεια μιας πρόσφατης αρθρογραφίας, με την οποία επιχειρείται συστηματικά 
η απαξίωση του θεσμού των δικαστικών ενώσεων με ύφος, επιχειρήματα και αναφορές που 
παραπέμπουν σε άλλες εποχές, πριν τη μεταπολίτευση του 1974 και το εν ισχύει σύνταγμα της 
χώρας. Δεν απαντήσαμε μέχρι σήμερα στις φωνές αυτές, καθώς εμφανίζονταν μεμονωμένες, 

και, πάντως, όχι θεσμικές, και καθώς αφορούσαν ζητήματα που θεωρούμε αυτονόητα. Τώρα 
όμως, με το πιο πάνω σχέδιο νόμου, τα πράγματα αλλάζουν. Προκαλώντας μας κατάπληξη και 
βαθειά ανησυχία. Η ένωση των δικαστών σε σωματεία με σκοπό, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση 
και βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εργασίας τους, ξεκίνησε στη χώρα μας την ταραγ-
μένη δεκαετία του 1920, και συνδέθηκε εξαρχής με την έμπρακτη κατοχύρωση της δικαστικής 
ανεξαρτησίας. Εξ ου και πολεμήθηκε ιδιαίτερα από όσους προετοίμασαν την απριλιανή δικτα-
τορία και απαγορεύθηκε απολύτως κατά τη διάρκειά της. Τα γεγονότα είναι σε όλους γνωστά. 
Και γι’ αυτό θα έπρεπε να είναι και ιστορικά εναργές το νόημα της ρητής πλέον κατοχύρωσης 
στο Σύνταγμα του 1975 της συνδικαλιστικής ελευθερίας των δικαστικών λειτουργών, όχι ως 
αντιστρατευόμενης τη φύση του δικαστικού λειτουργήματος αλλ’ ως συνυφαινόμενης αναγκαί-
ως προς αυτό. (Άρθρα 89 παρ. 5, 23 παρ. 1 και 2, 87 παρ. 1 του Συντάγματος). Με αυτόθροη 
συνέπεια, όσοι μετέχουν στις δικαστικές ενώσεις, είτε ως απλά μέλη είτε ως μέλη της διοίκησής 
τους, υπηρετώντας, και από τη θέση αυτή, την υπόθεση της ποιοτικής και ανεξάρτητης δικαιο-
σύνης, να μην επιτρέπεται να υπόκεινται, εκ μόνου του λόγου τούτου, σε δυσμενείς διακρίσεις 
έναντι των λοιπών συναδέλφων τους ως προς τα δικαιώματα και τις αρμοδιότητές τους.  Με 
την προωθούμενη διάταξη, οι θέσεις αυτές, που έχουν, άλλωστε, διεθνή αναγνώριση, παραβιά-
ζονται ευθέως. Είναι αδιανόητο να θεωρείται a priori η συμμετοχή στη διοίκηση των δικαστικών 
ενώσεων ως στοιχείο αρνητικό για την άσκηση οποιουδήποτε έργου θα μπορούσε να ανατεθεί 
στο δικαστικό λειτουργό ως εκ της θέσεως και του βαθμού του. Τέτοιες αντιλήψεις, ανεπίτρε-
πτες σε κάθε περίπτωση, ειδικά στις μέρες μας, με τη μείζονα κρίση του κράτους δικαίου και 
της δημοκρατίας, και σε συνέχεια των μέτρων που έχουν δημιουργήσει για τους δικαστικούς 
λειτουργούς και τη δικαιοσύνη συνθήκες σοβαρής δοκιμασίας, παίρνει διαστάσεις εξαιρετικά 
ανησυχητικές για τη λειτουργία των θεσμών εν γένει. 

Κατόπιν αυτών, το σύνολο των ενώσεων των δικαστικών λειτουργών της χώρας, απευθυνό-
μενες, Κύριε Υπουργέ, τόσο στη θεσμική σας ιδιότητα όσο και στην προσωπική σας ευαισθησία, 
σας ζητούμε να απαλείψετε άμεσα την πιο πάνω διάταξη από το προωθούμενο σχέδιο νόμου. 
Και, παράλληλα, να μας δεχθείτε το συντομότερο δυνατό σε συνάντηση, όπου θα σας εκθέσουμε 
και θα τεκμηριώσουμε ειδικότερα τις θέσεις και τις ανησυχίες μας για το όλο ζήτημα.

Με τιμή
Οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων

                                           
 Αθήνα, 25-4-2013

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η παροχή έννομης προστασίας στον πολίτη αναγνωρίζεται από το άρθρο 20 του Συντάγμα-

τος, χωρίς να γίνεται διάκριση μεταξύ οριστικής και προσωρινής έννομης προστασίας. Περαιτέ-
ρω, η κατάργηση, δια νόμου, της ισχύος των δικαστικών αποφάσεων συνιστά αναμφίβολα πα-
ραβίαση του Συντάγματος, αφού οδηγεί αφενός μεν σε εξάλειψη των δια της δικαστικής οδού 
αναγνωρισμένων ατομικών και εργασιακών δικαιωμάτων, αφετέρου δε σε αυθαίρετη ανατροπή 
της συνταγματικά αναγνωρισμένης διάκρισης των εξουσιών και σε βίαιη περιστολή εκ μέρους 
της Νομοθετικής Λειτουργίας των αρμοδιοτήτων και εξουσιών της Δικαστικής Λειτουργίας. 
Τέλος, με συντομότατη (μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών) τροποποίηση άλλης, συναφούς με 
το ζήτημα της προστασίας της εργασίας διάταξης (του αρθρ. 64 Ν4139/20-3-13) δημιουργείται 
ευλόγως η εντύπωση ότι οι προτεινόμενες διατάξεις του νέου σχεδίου Νόμου κάθε άλλο παρά 
στην προστασία των εργαζομένων αποβλέπουν.

Η Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

 Αθήνα 1-7-2013                                       Αρ. Πρωτ. 84

Ενημερωτική Ανακοίνωση
Θέμα:Παράταση Προθεσμίας υποβολής ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με την από 28-6-2013 Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 154 Α /28-
6-2013, παρατάθηκε η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων 
περιουσιακής κατάστασης του Ν. 3213/2003(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ) για 
το τρέχον οικονομικό έτος, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2013. 

Η Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας                                       



Ε) Κατάργηση των διατάξεων του Ν. 
4055/2012 (Κεφάλαιο Κανονισμού Δικαστηρίων και 
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών).

α) Κανονισμοί (αρθ. 86§2). Ζητούμε να επανέλθει η 
διάταξη στην προγενέστερη μορφή της.

β) Περικοπή μισθού (αρθρ. 90§§1, 2). Ζητούμε να 
καταργηθεί η διάταξη αυτή, δεδομένου ότι η περικοπή 
μισθού είναι «υποκατάστατο» πειθαρχικής ποινής, η 
οποία μπορεί να επιβάλλεται, μόνο μετά από απόφαση 
του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και μετά από 
την τήρηση της νόμιμης πειθαρχικής διαδικασίας. Ο κ. 
Υπουργός ανταποκρίθηκε άμεσα και στο αίτημα αυτό, 
διαβεβαιώνοντας ότι το αίτημα θα ικανοποιηθεί ταχύ-
τατα.

Τέλος, η Πρόεδρος υπενθύμισε ότι αναμένεται η 
απάντηση του Πρωθυπουργού, για τον καθορισμό 
ημερομηνίας συνάντησης με τα Προεδρεία των Δι-
καστικών Ενώσεων και ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι 
πολύ σύντομα θα ορισθεί η ημερομηνία.  

του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναδιαρθρωθήκαν οι 
υπηρεσίες του κάτι το οποίο αναγνωρίστηκε και από 
το δικηγορικό κόσμο .Έχει συμμετάσχει σε πολλές 
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και είναι από τους κύριους εισηγητές 
της κατάρτισης  πολλών  νομοθετημάτων , μεταξύ 
των οποίων και ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας  
. Έχουν δημοσιευτεί άρθρα του σε πολλά νομικά 
περιοδικά, όπως στην ̈ Ελληνική  Δικαιοσύνη¨ και τον 
¨Αρμενόπουλο¨ και μετείχε ως εισηγητής σε πολλά 
επιστημονικά συνέδρια.   

Επέκρινε δημόσια τον νόμο περί ευθύνης Υπουργών 
επιδιώκοντας έτσι την άμεση αλλαγή του, ώστε να 

μην υπάρχει ατιμωρησία ουδενός. Πρωτοστάτησε, ως 
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, στην 
ίδρυση του Εφετείου Μυτιλήνης.

Τέθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας 
της ΝΔ και εξελέγη βουλευτής στις εκλογές 

του Μαΐου και του Ιουνίου του 2012. Στις 21 
Ιουνίου 2012 ορκίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών. Στις 25 Ιουνίου 2013 ορκίστηκε Υπουργός 
Δικαιοσύνης μετά τον ανασχηματισμό της Κυβέρνησης.

σαν ποτέ αντιρρήσεις, ούτε ζήτησαν να εξαιρε-
θούν από τις περικοπές των αποδοχών τους. 
Κατανοούσαν απόλυτα όχι αφού η κατάσταση 
είναι αυτή που περιγράφεται ότι είναι, θα πρέ-
πει να συμβάλουν όλες οι κατηγορίες των ερ-
γαζομένων. Η μεγάλη ένστασή. τους προέρχε-
ται από το γεγονός του ύψους των περικοπών 
οι οποίες έγιναν και που δεν έχουν όμοιο τους 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς έφτασαν 
σταδιακά και μέσα στη διετία 2010 - 2012 σε 
συνολικό ποσοστό περίπου 60% των μηνιαίων 
αποδοχών αποδοχών. Αυτό το 60% θεωρείται 
για έναν αντικειμενικά σκεπτόμενο άνθρωπο 
και υπερβολικό, αλλά και μη αναγκαίο. Το λέω 
αυτό διότι οι δικαστικοί λειτουργοί είμαστε σύ-
νολο 4.000, μαζί με του διοικητικούς. Το όφελος 
λοιπόν που είχε το Δημόσιο από το υπερβολικό 
αυτό ύψος των περικοπών μας ήταν ασήμαντο 
λόγω του ελαχίστου αριθμού των ατόμων. Γι’ 
αυτό και μιλάμε για ένα ποσοστό περικοπών 
μη αναλογικό. Αυτό, λοιπόν, προκάλεσε τις 
έντονες αντιδράσεις των δικαστών που οδή-
γησαν και σε αυτές τις κινητοποιήσεις, οι οποί-
ες, πράγματι, πρέπει κανείς να ομολογήσει ότι 
ήταν έντονου χαρακτήρα. προκειμένου μάλιστα 
για δικαστικούς λειτουργούς.

Την διακόπτω, καθώς σε αυτό το «πρέπει 
κανείς να ομολογήσει» διέκρινα μια υποψία 
αυτοκριτικής, «Θα μπορούσα να τα πω αυτό 
και ως αυτοκριτική», αποκρίνεται αμέσως. 
«Διότι ο δικαστής, λόγω του λειτουργήματός 
του, οφείλει να είναι -και είναι- περισσότερο 
ώριμος και περισσότερο συγκρατημένος στις 
αντιδράσεις του, ακόμα και όταν αδικείται. 
Γι’ αυτό λοιπόν ομολογούμε και εμείς οι ίδιοι 
άτι οι αντιδράσεις αυτές ήταν πράγματι έντο-
νες, θεωρούμε όμως ότι η ένταση αυτή ήταν 

δικαιολογημένη για τον λόγο που σας είπα, με 
αποτέλεσμα -και το λεω αυτό διοτι πολλοί διε-
ρωτώνται- ο μισθός, μετά τις περικοπές αυτές, 
του νεοδιοριζόμενου δικαστή [του παρέδρου) 
να έχει φτάσει στα 1.200 ευρώ. Μιλάμε για κα-
θαρές μηνιαίες  αποδοχές.

»Με αυτά τα 1.200 ευρώ καλείται να υπη-
ρετήσει από τη Σάμο μέχρι την Κρήτη, μέχρι 
την Ιθάκη, μέχρι τα Ιωάννινα Θα πρέπει, λοι-
πόν, με τά 1.200 ευρώ να καλύψει όλες αυτές 
τις δαπάνες που απαιτούνται. Το τονίζω αυτό: 
σε άλλους κρατικούς λειτουργούς τα ανάλο-
γα αυτά έξοδα που απαιτούνται τα καλύπτει η 
υπηρεσία τους, Στην περίπτωση των δικαστών 
αυτό το πασό είναι το μοναδικό τούς εισόδημα, 
για τις μετακινήσει, για τα έξοδα κίνησης, για τα 
πάντα. Δεν προβλέπεται απολύτως τίποτα, σε 
αντίθεση με τον βουλευτή της περιφέρειας που 
έχει 1.000 ευρώ τον μήνα ως επίδομα ενοικί-
ου, από 700 μέχρι 1.200 ευρώ για μίσθωση 
αυτοκινήτου, δωρεάν μετακινήσεις στη βενζίνη, 
διόδια δεν πληρώνουν πια, σε τέτοια μάλιστα 
περίοδο, κ.ά. Επίσης ο δικαστής, βάσει του Συ-
ντάγματος, απαγορεύεται, και ορθώς, να ασκή-
σει οποιοδήποτε άλλο Επάγγελμα, σε αντίθεση 
και πάλι με τον βουλευτή που μπορεί ακόμα να 
διατηρεί τα δικηγορικό του γραφείο, το ιατρείο 
του κ.λπ.».

Ενα ερώτημα πάντως που προκύπτει μετά 
από αυτές τις κινητοποιήσεις των δικαστών εί-
ναι το εξής: έως που μπορεί να συνδικαλίζεται 
ο δικαστής; «Δεν τίθεται ζήτημα», λέει η κ. Θά-
νου. «Ο  δικαστής δεν μπορεί να είναι συνδι-
καλιστής με τη στενή έννοια του όρου. Οι δι-
καστικές ενώσεις είναι κατ’ αρχήν επιστημονικά 
σωματεία. Ο σκοπός της  ΕΔΕ είναι να οργα-
νώνει επιστημονικά συνέδρια. Ωστόσο αναγκα-

Ο Νέος Υπουργός Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κ. Χαρ. Αθανασίου
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

Πρώτη συνάντηση του Δ.Σ της Ένωσης 
με τον Νέο Υπουργό Δικαιοσύνης

κ. Χ. Αθανασίου

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 10)



ΕΤΗΣΙΑ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ- ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ στις 13-4-2013

Η Πρόεδρος κα Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου
και ο Γεν. Γραμ. κ. Γ. Μανωλίδης

Ο Γεν. Γραμ. κ. Γ. Μανωλίδης
και η αναπληρώτρια Γεν. Γραμματέας κα Στενιώτη Μαργαρίτα

Η Πρόεδρος της Ένωσης με τους καθηγητές κ.κ. Χάρη Παμπούκη, Ιωάννη Φορτσάκη, Γλυκερία Σιού-
τη, Νικόλαο Κλαμαρή και τον πρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Αθηνών κ. Πατούλη.

Οι αντιπρόεδροι της ΕΔΕ Κασαλιάς Ευάγγελος αντεισαγγελέας εφετών 
και Βλάχος Δημοσθένης Πρόεδρος Πρωτοδικών.

Με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την 13-4-2013, στο 
Ξενοδοχείο «Park» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, η συνεστίαση-μουσική 
βραδιά, που διοργάνωσε η Ένωσή μας. Η συμμετοχή των μελών μας (Δι-

καστών και Εισαγγελέων)ήταν απρόσμενα μεγάλη και αυτό επιβεβαίω-
σε, όπως είπε η Πρόεδρος κ. Θάνου, στο χαιρετισμό της ότι «οι Δικαστι-
κοί Λειτουργοί, μέσα στην περίοδο σκληρών συνθηκών που διαβιώνουν, 

μετά τις υπερβολικές μειώσεις των αποδοχών 
τους, σε συνάρτηση με τον συνεχώς αυξανό-
μενο φόρτο εργασίας, έχουν απόλυτη ανάγκη 
από λίγες ώρες χαλάρωσης και ξεκούρασης». 
Παραβρέθηκαν ο Εισαγγελέας του Αρείου Πά-
γου κ. Τέντες, (η Πρόεδρος κ. Ασημακοπού-
λου απουσίαζε σε επίσκεψη στο Πατριαρχείο, 
στην Κωνσταντινούπολη), ο Αντιπρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Χρυσικός, πολλοί Αρεο-
παγίτες και Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, 
οι Καθηγητές της Νομικής Σχολής Αθηνών κ.κ. 
Κλαμαρής, Παμπούκης, Σιούτη, Φορτσάκης, ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
κ. Αδαμόπουλος, ο Πρόεδρος του Ιατρικού 
Συλλόγου Αθηνών κ. Πατούλης, ο Πρόεδρος 
του ΕΟΠΥΥ κ. Παπαγεωργόπουλος, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης των Δικαστών του Συμβου-
λίου  Επικρατείας κ. Γράβαρης, η Πρόεδρος 
της Ένωσης των Δικαστών του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ. Θεοτοκάτου, η Γεν. Γραμματέας 
της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών κ. Φακί-
τσα και οι Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων των 
Αθηνών. Η πολυμελής ορχήστρα κράτησε το 
κέφι αμείωτο μέχρι τις προχωρημένες πρωϊνές 
ώρες. Χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος 
της Ένωσης κ. Βασιλική Θάνου-
Χριστοφίλου και ο Γενικός Γραμ-
ματέας κ.Γεώργιος Μανωλίδης. Τη 
διοργάνωση της εκδήλωσης είχε αναλάβει 
η Αναπλ. Γενική Γραμματέας της 
Ένωσης κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, η 
οποία, με τη βοήθεια και της Γραμματείας 
της Ένωσης επέτυχαν ένα εξαιρετικό αποτέλε-
σμα, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να απολαύ-
σουν μία πολύ ευχάριστη βραδιά.  

Z
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Με μεγάλη επιτυχία και με τη συμμετοχή μεγάλου αριθ-
μού συναδέλφων και δικηγόρων διοργανώθηκε από 
την Ένωσή μας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλ-
λογο Χαλκίδας, ημερίδα στην πόλη της Χαλκίδας, την 
14η Ιουνίου 2013, με θέμα: Προτάσεις για την επιτά-
χυνση της δίκης (πολιτικής και ποινικής) – Διαμεσολά-
βηση – Επιτάχυνση της διαδικασίας του ν. 3869/2010 
(υπεχρεωμένοι οφειλέτες). Στην ημερίδα παρέστησαν 

η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρένα Ασημακοπούλου, η οποία προ-
ήδρευσε της πρώτης συνεδρίας της ημερίδας, η Αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη καθώς και ο Εισαγγελέας Αρεί-
ου Πάγου ε.τ, .Εθνικός Συντονιστής για τη διαφθορά κ. Ιωάννης Τέντες, 
ο οποίος και προήδρευσε της δεύτερης συνεδρίας της ημερίδας. Το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέας κ. Νικ. 
Κανελλόπουλος, ενώ την Ένωση Δικαστών του Συμβουλίου Επικρατεί-

γράφει η: ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ Προέδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της Ένωσης

ΗΜΕΡΙΔΑ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ας ο Γενικός Γραμματέας Βασίλιος Γκερτσος και την Ένωση Εισαγγελέ-
ων Ελλάδος ο Αντιπρόεδρος αυτής κ. Δημ. Μητρουλιάς. Επίσης, παρέ-
στησαν ο Μητροπολίτης Χαλκίδας, Ιστιαίας, και Β. Σποράδων κ. Χρυσό-
στομος, οι βουλευτές Ευβοίας κ.κ Κων/νος Μαρκόπουλος και Δημ. Ανα-
γνωστάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας κ. 
Αθανάσιος Μπουραντάς, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Αθανάσιος Ζεμπί-
λης και ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ Ελ. Παπαγεωργόπουλος. Ιδιαίτερη 
μνεία πρέπει να κάνουμε στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλ-
κίδας κ. Λάμπρο Γκάνη για την πολύτιμη βοήθειά του στην διοργάνωση 
της όλης εκδήλωσης και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αυτού. 
Ομιλητές ήταν, με τη σειρά που έλαβαν το λόγο, ο κ. Νικ. Κανελλόπου-
λος, Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, με θέμα εισήγησης 
«Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης», η κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, 
Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., με θέμα «Δικαστική Μεσολάβη-

ση», ο κ. Ιωάννης Χαμηλοθώρης, Αρεοπαγίτης, με θέμα «Προτάσεις 
για την επιτάχυνση της πολιτικής δίκης», ο κ. Αθανάσιος Κατσιρώδης, 
Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, με θέμα «Προτάσεις για την επιτάχυνση 

Μονή Πεντέλης. Το πρωϊ της Κυριακής 
ακολούθησε επίσκεψη και ξενάγηση στο 
κάστρο της Χαλκίδας. Όλοι οι σύνεδροι 
– συνάδελφοι εκδήλωσαν την ικανοποίη-
σή τους τόσο για την ημερίδα και το πολύ 
ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα αυτής, όσο 
και για την προσκυνηματικού χαρακτήρα 
εκδρομή στην Οργανωτική Επιτροπή, 
την οποία αποτέλεσαν ο Γεν. Γραμματέ-
ας της Ε.Δ.Ε. κ. Γεώργιος Μανωλίδης, η 
υπογράφουσα αναπλ. Γενική Γραμματέας 
της Ε.Δ.Ε. Μαργαρίτα Στενιώτη και η Τα-
μίας του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας 
κ. Ελένη Θαλασσινού. Η Πρόεδρος της 
Ένωσής μας δεσμεύθηκε για την πραγ-
ματοποίηση συνεδρίου με το ίδιο θέμα, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
στις αρχές του φθινοπώρου και σε πόλη 
της Βορείου Ελλάδας

της ποινικής δίκης» και η κ. Βαρβάρα Πάπαρη, 
Εφέτης, μέλος του δ.σ. της Ε.Δ.Ε,. με θέμα «Η 
επιτάχυνση της διαδικασίας για τους υπερχρεω-
μένους οφειλέτες (Ν. 3869/10)». Μετά το τέλος 
της ημερίδας ακολούθησε έντονος και εποικοδο-
μητικός διάλογος. Η ημερίδα συνδυάσθηκε και με 
επίσκεψη, την επόμενη ημέρα στην Ιερά Μονή 
Οσίου Δαυίδ και στον Αγ. Ιωάννη Ρώσσο. Στην 
Ιερά Μονή Οσίου Δαυίδ, η οποία, όπως μας ενη-
μέρωσαν οι μοναχοί στέκει κάτω από την σκέπη 
του Τελεθρίου όρους, ανάμεσα σε πυκνό δάσος 
πεύκων και ελάτων, περισσότερα από 450 χρό-
νια, με πνεύμα ταπεινοφροσύνης και μέσα σε 
ατμόσφαιρα ιδιαίτερης κατάνυξης τελέσθηκε Ιερά 
Παράκληση και μνημονεύθηκαν όλα τα ονό-
ματα των αποχωρούντων συναδέλφων από 
τον Άρειο Πάγο, το Εφετείο και την Εισαγγε-
λία, αντί της καθιερωμένης λειτουργίας στην Ιερά 

ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ στις 14-6-2013
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Μέσα στο πλαίσιο της ανάδειξης του κοινωνικού ενδιαφέροντος 
και του κοινωνικού προσώπου των Δικαστών η Ένωσή μας 
πραγματοποίησε στις 29/4/2013( Μ.Δευτέρα) επίσκεψη στις φυλακές 
Ελεώνα Θηβών.

Από τα μέλη του Δ.Σ συμμετείχαν η Πρόεδρος της Ένωσης κ. 

Βασιλική Θάνου- Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτης, ο Γενικός Γραμματέας 
κ. Γεώργιος Μανωλίδης , Πρόεδρος Εφετών, η  Αναπλ. Γενική 
Γραμματέας κ. Μαργαρίτα Στενιώτη , Πρόεδρος Πρωτοδικών   και 
επίσης πολλοί Δικαστές και Εισαγγελείς απ΄όλους τους βαθμούς. 
Κατά την επίσκεψη διανεμήθηκαν δώρα (είδη προσωπικής υγιεινής)  

Αθήνα18-4-2013                                                                                 Αριθμ. Πρωτ: 58

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου (ομόφωνη), κατά την χθεσινή 

συνεδρίαση της 17-4-2013 έγιναν δεκτές οι προσφυγές των τριών συναδέλφων, 

Εισαγγελικών Λειτουργών, με τις οποίες είχαν προσβάλει την Πράξη του 

Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών στην οποία υπηρετούν και με την οποία 
τους είχε επιβληθεί περικοπή μισθού, για την συμμετοχή τους 
στις κινητοποιήσεις, που είχαν αποφασισθεί από το  Διοικητικό Συμβούλιο της 

Ένωσης και από την Γενική Συνέλευση.

                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
κα  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ                                                              κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ

και τηλεκάρτες σε όλες τις κρατούμενες, περίπου 
πεντακόσιες (500).

Η Διευθύντρια των φυλακών κ.  Χαραλαμπία 
Κουτσομιχάλη εξέφρασε τις ευχαριστίες της 
προς τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης και 
οι κρατούμενες έδειχναν εμφανώς την χαρά 
και την ικανοποίησή τους και η Πρόεδρος κ. 
Θάνου δεσμεύτηκε ότι θα επαναληφθεί σύντομα 
παρόμοια επίσκεψη.

  Οι  συμμετέχοντες Δικαστικοί Λειτουργοί 
ξεναγήθηκαν στους χώρους των φυλακών και 
εντυπωσιάστηκαν για την καθαριότητά τους και 
στη συνέχεια αγόρασαν πολλά πράγματα από 
την έκθεση χειροτεχνημάτων των κρατούμενων.

 Ακολούθησε βόλτα στην παραλία της Χαλκίδας 
για φαγητό και καφέ και επιστροφή στην Αθήνα 
τις απογευματινές ώρες.  



ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα 
«Επικοινωνιακή Δικαιοσύνη – Ψυχική Υγεία – Πρόληψη  Παραβατι-

κότητας Ανηλίκων υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφά-
νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Εισαγγελία 
του Αρείου Πάγου και την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών ( 

Πέμπτη 4/4/2013)

Ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα θα μας 
απασχολήσει στη σημερινή ημερίδα, η παρα-
βατικότητα των ανηλίκων. Είναι ένα ζήτημα 
με πολλές πτυχές και παραμέτρους που έχουν 
σχέση με την κατανόηση των αιτίων της παρα-
βατικότητας, του προσώπου των ανηλίκων και 
τη δυσκολία προσέγγισης και αντιμετώπισης 
(απ΄ όλους τους εμπλεκομένους) των ανηλίκων 
παραβατών. Πρόκειται για πτυχές τόσο κρίσι-
μες, που η διερεύνησή τους μπορεί να συνει-

σφέρει αποτελεσματικά στην τελική μας στόχευση, που είναι η πρόληψη. 
Έχω την πεποίθηση, η οποία στηρίζεται και στην προσωπική μου εμπει-
ρία ως Δικαστού ανηλίκων, πως, όταν συναντάμε έναν ανήλικο παραβάτη 
βρισκόμαστε πάντα αντιμέτωποι με την απουσία που τον συνοδεύει. 
Άλλοτε απουσιάζει μία επαρκής οικογένεια, η οποία θα μπορούσε να 
διασφαλίσει την ομαλή ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, άλλοτε απουσιά-
ζει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο συνολικής θεσμικής παρέμβασης, που 
να διασφαλίζει την παιδεία, την ασφάλεια και την πρόληψη και άλλοτε 
δυστυχώς, είναι σαν να απουσιάζουμε όλοι μας ως πρόσωπα, σαν να 
απουσιάζει η ίδια η κοινωνία. Διότι τα παιδιά που παραβαίνουν το νόμο 
ή εμφανίζουν αποκλίνουσα ή αντικοινωνική συμπεριφορά είναι δικά μας 
παιδιά, είναι παιδιά της κοινωνίας που εμείς δημιουργήσαμε. 

Γι΄ αυτό και θεωρώ πως όλοι οι εμπλεκόμενοι, ανάλογα με τις δυ-
νατότητες παρέμβασής μας και τον βαθμό εμπλοκής μας, οφείλουμε να 
προσεγγίζουμε το ζήτημα, έχοντας πριν απ΄ όλα στο νου μας πως η 
παραβατικότητα των ανηλίκων είναι κυρίως δική μας ευθύνη, θεσμική, 
συλλογική και ατομική. Η γενικόλογη απόδοση ευθυνών στην απουσία 
παιδείας, στα αρνητικά και βίαια πρότυπα που προβάλλονται από τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, στην έκπτωση των συλλογικών αξιών ή την 
κρίση που μαστίζει την κοινωνία, πρέπει να δώσει τη θέση της σε συγκε-
κριμένους τρόπους δράσης αποτελεσματικούς ως προς την πρόληψη του 
φαινομένου. Οφείλουμε να αισθανθούμε συντριβή μπροστά στην απώ-
λεια της ασφάλειας, της αθωότητας και της ελπίδας ενός ανηλίκου για 
να μπορέσουμε να επουλώσουμε, να επανορθώσουμε, να πράξουμε, να 
προλάβουμε. Μονάχα ξαναδίδοντας ελπίδα σ΄ αυτά τα παιδιά μπορούμε 
να κερδίσουμε τη δική μας χαμένη αθωότητα και αυτό είναι ζήτημα και 
της πολιτείας και της κοινωνίας.        

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΙΣ 14/6/20013

Ο ν. 3869/2010 για τη ρύθμιση των χρεών 
των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων, ο 
επονομαζόμενος και νόμος Κατσέλη, που τέ-
θηκε σε εφαρμογή το 2011, είναι το πιο ση-
μαντικό εργαλείο για τον απεγκλωβισμό των 
καταναλωτών από την υπερχρέωση και τη δια-
φύλαξη ομαλών και αξιοπρεπών συνθηκών οι-
κογενειακής διαβίωσης. Eπομένως, όπως χαρα-

κτηριστικά σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της νέας ρύθμισης,που 
θα αναφερθεί παρακάτω,«υφίσταται ανάγκη να καταστεί περισσότερο 
αποτελεσματικός, καθώς η μακροχρόνια δικαστική εκκρεμότητα, οδηγεί 
σε ομηρία όσους δανειολήπτες έχουν προσφύγει στην πρόνοια του νόμου 
και με τον τρόπο αυτό καθυστερεί η επάνοδός τους στην οικονομική 
δραστηριότητα». Στον εν λόγω νόμο, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή 
του, προβλέπονταν, στο άρθρο 4 παράγραφος 3, ότι η σχετική αίτηση 
θα συζητείται εντός έξι μηνών από την κατάθεσή της. Η διάταξη, όμως, 
αυτή παρέμενε «κενό γράμμα», δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή τα κατά 
τόπους αρμόδια Ειρηνοδικεία προσδιορίζουν τις σχετικές δικασίμους σε 
διάστημα το οποίο ξεπερνάει σε κάποιες περιπτώσεις τα τέσσερα χρό-
νια, όπως το Ειρηνοδικείο Αθηνών,το Ειρηνοδικείο Θεσ/νίκης, το Ειρηνο-
δικείο Αχαρνών και το Ειρηνοδικείο Περιστερίου, των οποίων οι δικάσι-
μοι ορίζονται σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και το 2020 (!). Πρόσφατα 
ήρθε στο φως της δημοσιότητας η νέα ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα 
νοικοκυριά, που κατέθεσε στη Βουλή προς ψήφιση το υπουργείο Aνά-
πτυξης και,όπως πληροφορήθηκα, ήδη ψηφίσθηκε αυτή την εβδομάδα,η 
οποία περιλαμβάνει:Την κατάργηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού,ο 
οποίος αποτελούσε,πριν την τροποποίηση του νόμου, προϋπόθεση για 
την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του και 
απαλλαγή ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου και την καθιέρωση,με 
την κατάθεση της σχετικής αίτησης, υποχρεωτικού σταδίου προδικα-
στικού συμβιβασμού,για την επικύρωση του οποίου ορίζεται υποχρε-
ωτικά ημερομηνία εντός δύο μηνών από την κατάθεση της αίτησης.Την 
σύντμηση των προθεσμιών του άρθρου 5 του νόμου.Την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του δικαστικού συμβιβασμού,καθόσον οι διάδικοι 
θα μπορούν πλέον να συμβιβάζονται σε οποιοδήποτε στάδιο της δια-
δικασίας μέχρι τη συζήτηση της αίτησης,με πρόβλεψη ότι θα αρκεί η 
συμφωνία των πιστωτών που εκπροσωπούν το 50%+1 των απαιτήσεων 
και όχι η πλήρης ομοφωνία (100%), που απαιτούνταν μέχρι σήμερα. 
Προβλέπει, επίσης, καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στη ρύθμιση, χωρίς καθυστερήσεις εξαιτίας της εκκρεμοδικίας, με 
το καταβληθέν ποσό να συμψηφίζεται με αυτό  που τελικώς θα αποφα-
σίσει το Δικαστήριο,με ελάχιστη καταβολή δόσης με την κατάθεση της 
αίτησης στο 10% της τρέχουσας δόσης, με minimum 40 ευρώ μηνιαίως.
Επίσης, για όσα δάνεια έχουν τιτλοποιηθεί και εκχωρηθεί σε τράπεζες 
και ιδρύματα του εξωτερικού, ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην 
Ελλάδα για τις επιδόσεις.Ακόμα, η δυνατότητα αναστολής της ανα-
γκαστικής εκτέλεσης μεταφέρεται στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο και 
μετά την έκδοση οριστικής απόφασης,εφόσον βέβαια ο οφειλέτης έχει 
καταθέσει έφεση κατά της οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου.Με 
τις βελτιώσεις αυτές,επιχειρείται να αμβλυθούν οι συνέπειες από τις 
καθυστερήσεις, κατά τρόπο που να διασφαλίζει καλύτερη και ταχύτε-
ρη αποπληρωμή για τις τράπεζες και απαλλαγή για τον υπερχρεωμένο 
οφειλέτη.Έγινε, επίσης, γνωστό ότι υπήρξε πρόταση από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης,η οποία δεν έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Ανάπτυξης, με 
βάση την οποία όλες οι υποθέσεις που αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικο-
κυριά θα επιλύονται υποχρεωτικώς εξωδικαστικά από δικηγόρους – δι-
αμεσολαβητές. Ταυτόχρονα όλες οι οικονομικές διαφορές με αντικείμενο 
έως 5.000 ευρώ, που εκκρεμούν επί σειρά ετών,θα μετακυληθούν στους 
διαμεσολαβητές προς οριστική επίλυση,ώστε με αυτόν τον τρόπο να επι-
τευχθεί αποσυμφόρηση των Ειρηνοδικείων και δεν θα δίδεται δικάσιμος 
το 2020!Ειδικότερα,σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύ-
νης, η ειδική αυτή διαμεσολάβηση για τη ρύθμιση και την απαλλαγή 
του οφειλέτη από τα χρέη του, είναι υποχρεωτική και διενεργείται από 
διαμεσολαβητές δικηγόρους και το κόστος, σε αντίθεση με την ισχύουσα 
διαδικασία, θα είναι ελάχιστο. Ο επιδιωκόμενος εξωδικαστικός συμβι-
βασμός θα έχει ισχύ δικαστικής απόφασης, ενώ όσο αυτή (η διαπραγ-
μάτευση) διαρκεί, θα αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα κατά του 
οφειλέτη. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης μπορούν να ενταχθούν και 
εκκρεμείς υποθέσεις. Η πρόταση αυτή,όχι μόνον δεν έγινε δεκτή,αλλά η 
παράγραφος 1 του άρθρου 2 του Ν.3869/2010,(που προέβλεπε,στα πλαί-
σια της διαδικασίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού,ότι η προσπάθεια 
για διευθέτηση των οφειλών γίνεται υποχρεωτικά με την συνδρομή φο-
ρέων όπως η Ένωση Καταναλωτών,ή δικηγόρου),αντικαταστάθηκε και 
πλέον ο οφειλέτης δύναται (στα πλαίσια πλέον του προδικαστικού συμ-
βιβασμού) και δεν υποχρεούται να ζητήσει την συμβουλευτική συνδρομή 
των παραπάνω φορέων ή δικηγόρου.

Θεωρώ ότι ο θεσμός της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης  θα  μπο-
ρούσε να εφαρμοσθεί στην προκειμένη περίπτωση με ευεργετικά απο-
τελέσματα (γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε σχέση με την ταχύτητα 
επίλυσης των σχετικών διαφορών) και αυτή είναι η θέση μου,αλλά και η 

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Αφορμή για να χαράξω αυτές τις σκέψεις μου 
ήταν αρχικά η απόγνωση που μου εξέφρασε η 
πλειοψηφία των δοκίμων Ειρηνοδικών που ανέ-
λαβαν καθήκοντα στις αρχές του 2013, αλλά και 
όλων των υπολοίπων οι οποίοι από το Δεκέμβριο 
του 2012 που σταμάτησε η αποχή μας βρέθηκαν 
αντιμέτωποι με τεράστιο φόρτο εργασίας . 

Η κάθετη και ανεξέλεγκτη χρέωση των δι-
κογραφιών σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προ-
βλήματα (οικονομικά κ.α.) και το διάχυτο κλίμα 
αβεβαιότητος για το μέλλον της δικαιοσύνης, 

μας κάνει όλους να αναρωτιόμαστε καθημερινά πως θα σταθούμε όρθιοι 
για να ανταπεξέλθουμε με αξιοπρέπεια . 

Ένα σημαντικό βήμα εκτός από την επίλυση των θεσμικών θεμάτων  
(υλικοτεχνική υποδομή κ.α.) είναι η κάλυψη του συνόλου των κενών θέσε-
ων που ανέρχονται αυτή τη χρονική στιγμή σε εξήντα οκτώ (68 )από τον 
πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού  του 2011.

Το αίτημα αυτό που έχει υποβληθεί κατ επανάληψη από το Προεδρείο 
της Ένωσης πρέπει να ικανοποιηθεί άμεσα , διότι είναι γνωστό ότι τα 
δύο τελευταία έτη οι υποθέσεις που μεταφέρθηκαν από το Πρωτοδικείο 
στο Ειρηνοδικείο προς εκδίκαση , είναι πολυάριθμες και δυσκολότερες 
από την έναρξη ισχύος των Ν.4055/2012 και Ν.3869/2010, αλλά επίσης 
αναμένεται μέχρι το τέλος της επόμενης δικαστικής χρονιάς η αποχώρηση 
πολλών συναδέλφων Ειρηνοδικών που συμπληρώνουν τριάντα (30) χρόνια 
υπηρεσίας . 

Η Πρόεδρος της Ένωσής μας ενημέρωσε  το νέο Υπουργό που γνωρίζει 
καλά  τα προαναφερόμενα θέματα και παρά τη δύσκολη συγκυρία θα το 
θέσει σε άμεση προτεραιότητα για να ικανοποιηθεί με την έναρξη του νέου 
δικαστικού έτους 2013-2014, ώστε να μη διαψευσθούν οι προσδοκίες μας 
. 

της ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΓΚΑΡΑ – ΔΗΜΟΥΛΕΑ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ

Άμεση κάλυψη των κενών θέσεων
των Ειρηνοδικών



θέση της πλειοψηφίας των Ειρηνοδικών,με την προϋπόθεση βεβαίως ότι 
θα υπάρξει σχετική αύξηση των οργανικών θέσεων,όπως έχει ζητήσει και 
η ‘Eνωσή μας. Η επιτυχία, όμως,της διαμεσολάβησης στις υποθέσεις που 
αφορούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά,εξαρτάται από τον τρόπο και τα 
μέσα εφαρμογής της. Ειδικότερα, κατά την άποψή μου, απαιτείται καθο-
ρισμός συγκεκριμένης ευέλικτης διαδικασίας διαμεσολάβησης,δημιουργί
α κινήτρων επίτευξης συμβιβασμού και συνδιαλλαγής,καθώς και ορισμός 
Δικαστή-Ειρηνοδίκη ως διαμεσολαβητή, αποκλειστικής απασχόλησης με 
το έργο της διαμεσολάβησης  (και όχι παρέργως),τουλάχιστον στα μεγά-
λα Ειρηνοδικεία,καθόσον ο Ειρηνοδίκης,λόγω της μέχρι τώρα ενασχόλη-
σής του με υποθέσεις υπερχρεωμένων νοικοκυριών,είναι γνώστης της ψυ-
χολογίας και της στάσης των διαδίκων και των ιδιαιτεροτήτων της Ελλη-
νικής πραγματικότητας και έχει ανάλογη εμπειρία.Με αυτό το τρόπο θα 
αποσυμφορηθούν τα Ειρηνοδικεία της χώρας και θα βρεθεί άμεση λύση 
με δεσμευτική απόφαση για τα μέρη εξωδικαστικά,ενώ διατηρείται,υπό 
προϋποθέσεις και το δικαίωμα των μερών να προσφύγουν στα δικαστή-
ρια, εφόσον δεν υπάρξει λύση στη διαμεσολάβηση. Η διαδικασία αυτή 
θα φέρει αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα και με ελάχιστο 
κόστος,το οποίο,κατά τα σχετικά δημοσιεύματα, έλαβε υπόψη του το 
Υπουργείο Ανάπτυξης και δεν συναίνεσε στην διαμεσολάβηση από δι-
κηγόρους διαμεσολαβητές. Σκοπός της υπαγωγής στον θεσμό της δια-
μεσολάβησης είναι αφενός η μείωση του φόρτου των δικαστηρίων από 
τη σωρεία αιτήσεων που εκκρεμούν και αφετέρου η ταχύτερη εκδίκασή 
τους,δεδομένου ότι, επί του παρόντος, για τον προσδιορισμό εκδίκασης 
των αιτήσεων στα Ειρηνοδικεία η διαδικασία μπορεί να ξεπεράσει και 
την τετραετία. Η προαναφερόμενη  πρόταση που έγινε από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης,για διαμεσολάβηση από διαμεσολαβητές δικηγόρους,αν και 
αποσκοπεί στο να μειώσει τον όγκο των υποθέσεων που καταφθάνουν 
στις δικαστικές αίθουσες,έχει σαν αποτέλεσμα  ο τομέας της Δικαιο-
σύνης να συρρικνώνεται, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται στην ήδη 
ευπαθή απονομή της.Εδώ,να κάνω μια παρένθεση και να σημειώσω ότι,η 
ταχεία δίκη είναι ατομικό δικαίωμα του πολίτη έναντι του Κράτους και 
όχι δικαίωμα  προνόμιο του Κράτους έναντι των πολιτών, ιδίως για 
εισπρακτικούς σκοπούς. Συνεπώς, δεν νοείται ταχεία δίκη μόνο προς 

όφελος του Κράτους, ούτε είναι νοητό, με την επίκληση της ανάγκης της 
ταχείας δίκης, να καταργούνται, να περιορίζονται ή να φαλκιδεύονται 
διαδικαστικά και ουσιαστικά δικαιώματα που απορρέουν από το Σύ-
νταγμα και την ΕΣΔΑ.

Συμπερασματικά,ενόψει,κυρίως, του κοινωνικού σκοπού που  ο νό-
μος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά επιτελεί,αλλά και της πολυπλο-
κότητας αυτού, θα ήταν σκόπιμο να αναλάβουν χρέη διαμεσολαβητή 
Ειρηνοδίκες,οι οποίοι ως Δικαστές παρέχουν τα εχέγγυα αμεροληψίας,επί 
πλέον λόγω της εμπειρίας τους στην εφαρμογή του νόμου,θα συμβάλλουν 
στην επιτάχυνση. Εξάλλου,δεν μπορεί να παραγνωρίζεται  το γεγονός 
ότι οι Ειρηνοδίκες στο σύνολό τους, απέδειξαν την αποτελεσματικότη-
τά τους και δεν δίστασαν να  απορρίψουν αρκετές αιτήσεις, που δεν 
πληρούσαν τις προϋποθέσεις του νόμου.Εκτός αυτού, δεν γνωρίζουμε 
πόσοι είναι οι πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε 
να δούμε και το κατά πόσο σύντομα θα μπορούσαν να επιλυθούν οι 
διαφορές των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, με την υπαγωγή τους στην 
διαμεσολάβηση από διαμεσολαβητές δικηγόρους.Επίσης,δεν γνωρίζουμε 
την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται στα Κέντρα Πι-
στοποίησης Διαμεσολάβησης,για να δούμε εάν οι γνώσεις των πιστοποι-
ημένων διαμεσολαβητών επαρκούν σε σχέση με αυτές ενός Ειρηνοδίκη.
Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει είναι αυτό του κόστους που απαιτείται 
για την απόκτηση της πιστοποίησης.Εάν αυτό είναι υψηλό,τότε παρέ-
χεται η δυνατότητα να την αποκτήσουν μόνο όσοι διαθέτουν τα ανάλο-
γα χρήματα,με αποτέλεσμα να δημιουργείται, λόγω κόστους, αθέμιτος 
ανταγωνισμός στους δικηγόρους, αφού θα μπορούν να αποκτήσουν την 
πιστοποίηση αυτή συγκεκριμένοι,οι οποίοι θα έχουν την οικονομική δυ-
νατότητα να ανταποκριθούν στο κόστος αυτό.Πληροφορήθηκα, πάντως, 
ότι την επιμόρφωση των δικηγόρων ως διαμεσολαβητών έχουν αναλάβει 
αγγλικές εταιρίες,(οι οποίες,όπως είναι φυσικό,δεν γνωρίζουν την ελληνι-
κή πραγματικότητα),έναντι αμοιβής 1.900 ευρώ την εβδομάδα!Επιβάλλε
ται,λοιπόν,για την ταχύτερη επίλυση των διαφορών στις υποθέσεις για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η καθιέρωση ουσιαστικής διαμεσολάβησης, 
με ριζική αναμόρφωση των διαδικασιών διαβούλευσης και διαπραγμά-
τευσης ανάμεσα σε πιστωτές και οφειλέτες και  συμμετοχή στις σχετικές 
διαδικασίες  δικαστών-Ειρηνοδικών, με αρμοδιότητες και ευελιξία που 
θα τους επιτρέπει να παράγουν ουσιαστικά αποτελέσματα. 

Η ραγδαία περιστολή βασικών ατομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων, o ουσιώδης 
περιορισμός των αρμοδιοτήτων της δικα-
στικής εξουσίας με ανησυχητική διόγκωση 
της δυνατότητας του εκτελεστικού και δι-
οικητικού μηχανισμού να ρυθμίζουν απο-

κλειστικά και κατά τρόπο απόλυτο την κοινωνική πραγματικότητα και το 
θεσμικό πλαίσιο,  η επικείμενη αναθεώρηση του Συντάγματος, το ασφυκτι-
κό πειθαρχικό δίκαιο, η επιβάρυνση του έργου μας με την ανάθεση στους 
δικαστές καθηκόντων μη δικαιοδοτικού χαρακτήρα, όπως η συμμετοχή σε 
πειθαρχικά συμβούλια δημοσίων υπαλλήλων, οι αναχρονιστικές διατάξεις 
του Κ.Ο.Δ. και Κ.Δ.Λ., η αδιαλλαξία των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη στη 
μισθολογική υποβάθμιση των δικαστικών λειτουργών, οδηγούν στην απαξί-
ωση του θεσμικού ρόλου της Δικαιοσύνης, με απρόβλεπτες συνέπειες στη 
λειτουργία της Δημοκρατίας. Η αδιαφορία, ο εφησυχασμός  και η αναμονή 
τυχόν ανατροπής αυτής της κατάστασης χωρίς παρέμβαση των ίδιων των 
δικαστών, θα οδηγήσει τη Δικαιοσύνη σε «ξαφνικό θάνατο» τύπου ΕΡΤ. 

Η ανάγκη να εκφρασθεί η γενικευμένη ανησυχία των δικαστικών λειτουρ-
γών, ανεξάρτητα από τον βαθμό που κατέχει και το δικαστήριο στο οποίο 
υπηρετεί καθένας και να διατυπωθούν έγκυρα κοινές θέσεις και προτάσεις 
για τη δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της, επιβάλλει τη δραστηριοποίηση 
για τον συντονισμό της συνδικαλιστικής μας εκπροσώπησης, τη διατύπωση 
κοινών θέσεων, επεξεργασιών και την επαγρύπνηση όλων για την κατάκτηση 
και την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του θεσμικού 
ρόλου των δικαστικών λειτουργών. Η έλλειψη συντονισμού της δραστηριό-
τητας όλων των Δικαστικών Ενώσεων και η πολυδιάσπαση σε επίπεδο συν-
δικαλιστικής εκπροσώπησης πρέπει να ξεπεραστούν μέσα από διαδικασίες 
διαμόρφωσης κοινών θέσεων, κοινών επεξεργασιών για όλα τα θέματα που 
αφορούν τον τρόπο άσκησης του λειτουργήματος μας, καθώς και μορφές 
από κοινού δραστηριοποίησης όλων των συναδέλφων.

Στις 20 και στις 22-5-2013 απευθύναμε προσκλήσεις στα ΔΣ της Ε.Δ.Ε. 
και της Ε.Δ.Δ. αντίστοιχα ώστε να συμμετέχουν στην πρωτοβουλία για τη 
σύγκληση μιας ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, χωρίς μέχρι σήμερα 
καμιά ανταπόκριση. Η αδιαφορία, ο εφησυχασμός και η αποσιώπηση θα 
αποβούν μοιραία για το μέλλον της Δικαιοσύνης στη χώρα μας. Στο χέρι μας 
είναι εάν θα επιτρέψουμε, είτε με τη μορφή της συναίνεσης είτε με τη στάση 
της αδιαφορίας και της μοιρολατρίας, την εξακολούθηση μιας πρακτικής που 
θέτει στο περιθώριο τη Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της. Οφείλουμε να 
αποδείξουμε ότι οι τετράμηνες κινητοποιήσεις μας δεν ήταν ένα επιπόλαιο 
ξέσπασμα θυμού που εκτονώθηκε σύντομα, αλλά η απαρχή μιας δυναμικής, 
αποφασιστικής αλλά συνάμα και υπεύθυνης θέσης του Δικαστικού Σώματος. 
Θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι τόσο κρίσιμη και οι εξελίξεις τόσο ραγδαί-
ες, ώστε δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος χρόνος ούτε για αναμονή ούτε για 
εφησυχασμό. Με επίγνωση όλων των οργανωτικών δυσχερειών που ενδεχο-
μένως να αντιμετωπίσουμε, αλλά έχοντας εμπιστοσύνη στο ενδιαφέρον και 
στην ευαισθησία των δικαστών και εισαγγελέων της χώρας.

Στο πλαίσιο της σχετικής ενημέρωσης για το ποινικό αδίκημα 
της φοροδιαφυγής (είχε προηγηθεί αντίστοιχη για τα χρέη 
στο δημόσιο και θα ακολουθήσει μέχρι την έναρξη του νέου 
δικαστικού έτους και άλλη αναφορικά με το άρθρο 19 Ν. 
2523/1997) έχει, ήδη, δημοσιευθεί στις γνωστές δικαστικές 
ιστοσελίδες σχετική εργασία του γράφοντος, η οποία εστιάζει 

κυρίως σε ζητήματα, που ανακύπτουν στο ακροατήριο. Τα ζητήματα, 
που ανακύπτουν παρουσιάζουν αρκετές δυσχέρειες και η ανάλυση τους 
πιστεύουμε ότι δίνει αφορμή για περαιτέρω έρευνα. Τα σχετικά κείμενα 
μπορούν να παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι από τα γραφεία της 
Ενώσεως είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, είτε μέσω e mail. 
Απώτερος στόχος του Προεδρείου είναι η ενίσχυση του επιστημονικού έργου 
της Ενώσεως και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει διαρκής ενημέρωση των 
συναδέλφων, Δικαστών και Εισαγγελέων, με χρήσιμους για τη δικαστηριακή 
πρακτική τρόπους.
     

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗ
 Προέδρου Πρωτοδικών – μέλους του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΑΔΙΚΗΜΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ (αρθρ. 17 και 18 Ν. 2523/1997) 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
σε ΠΑΝΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ στις αρχές του νέου δικαστικού 

έτους σε χρόνο και τόπο που θα οριστούν αργότερα.
Τα θέματα της Συνδιάσκεψης –πέρα από όσα ενδεικτικά προτείναμε - 

θα καθοριστούν μετά από προτάσεις και συμμετοχική διαδικασία όλων των 
συναδέλφων. Οι προτάσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά στο mail, pandikastiki@
hotmail.com

Στόχος της Συνδιάσκεψης θα είναι ο ανοιχτός διάλογος, η κατάθεση των 
απόψεων όλων των συναδέλφων, η χάραξη των στόχων και των άμεσων επι-
διώξεών μας και η έκδοση τελικού κειμένου που θα αποτελέσει τη βάση των 
αιτημάτων και διεκδικήσεών μας. 

Η επιτυχία του εγχειρήματος εξαρτάται αποκλειστικά από τη μαζικότη-
τα της συμμετοχής. Αναγνωρίζουμε τη δυσχέρεια πρόσβασης συναδέλφων 
από τα Δικαστήρια της Περιφέρειας. Για το λόγο αυτό θα δοθεί η δυνατότη-
τα αποστολής υπομνημάτων που θα αναγνωστούν στη Συνδιάσκεψη και θα 
ληφθούν υπόψη κατά την σύνταξη των τελικών μας θέσεων.

Συνάδελφοι, οφείλουμε
Να συμμετέχουμε ενεργά στη διατύπωση των θεμάτων,
Να προσέλθουμε μαζικά την ημέρα της Συνδιάσκεψης,
Να περιφρουρήσουμε αποφασιστικά την ανεξαρτησία του θεσμού που βάλ-
λεται επικίνδυνα.

Κρατάμε στα χέρια μας την επόμενη ημέρα.
Αθήνα, 27-6-2013

Την ως άνω επιστολή προσυπογράφουν οι : 
Κων/νος Σαργιώτης, Πρ. Πρωτοδικών
Μαρία Κουβαρά, Ειρηνοδίκης, Λαμπρινή Φακίτσα, Πρωτοδίκης, Γ.Γ. του ΔΣ της Ε.Δ.Δ.                
Βασίλειος Φαϊτάς, Πρωτοδίκης,  Μέλος του ΔΣ της Ε.Δ.Δ. 
και Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, Ταμίας του ΔΣ της Ένωσης 
Εισαγγελέων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ



ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Α) Προάγονται στο βαθμό του ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ οι Πρόεδροι Εφετών:
1) Πειραιώς, Ασπασία Μαγιάκου του Λουκά,
2) Αθηνών, Γεώργιος Κριμπάς του Παναγιώτη,
3) Αθηνών, Αριστείδης Πελεκάνος του Αλεξάνδρου,
4) Αθηνών, Βασίλειος Πέππας του Γεωργίου,
5) Πειραιώς, Χαράλαμπος Καλαματιανός του Γεωργίου,
6) Αθηνών, Γεώργιος Λέκκας του Αναστασίου,
7) Αθηνών, Πηνελόπη Ζωντανού του Δημητρίου,
8) Λάρισας, Αθανάσιος Καγκάνης του Βασιλείου,
9) Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Βόσκας του Ιωάννη,
10) Πειραιώς, Γρηγόριος Λαπατάς του Δημητρίου,
11) Αθηνών, Μαρία Χυτήρογλου του Προδρόμου.
------------------
Β) Προάγονται στο βαθμό του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ οι Εφέτες:
1) Πειραιώς, Παρασκευή Ψυχογιού του Γεωργίου,
2) Ναυπλίου, Μαρία Καραγιάννη του Ανδρέα,
3) Πειραιώς, Κωνσταντίνος Πιτταράς του Νικηφόρου,
4) Αθηνών, Μαρία Γεωργίου του Μιχαήλ,
5) Αθηνών, Γεώργιος Παπανδρέου του Ανδρέα,
6) Θεσσαλονίκης, Αντώνιος Τσαλαπόρτας του Γεωργίου,
7) Αθηνών, Αντιγόνη Καραΐσκου – Παλόγου του Στυλιανού,
8) Αθηνών, Πελαγία Ακάσογλου του Κωνσταντίνου,
9) Πατρών, Στεφανία Καρατζά του Διονυσίου-Δημητρίου,
10) Αθηνών, Ανδρέας Ποταμιάνος του Δημητρίου,
11) Αθηνών, Βασιλική Ηλιοπούλου του Χρήστου,
12) Αθηνών, Θεόδωρος Κανελλόπουλος του Γεωργίου,
13) Δυτικής Μακεδονίας, Μιχαλάκης Γεωργίου του Γεωργίου,
14) Κέρκυρας, Ελένη Παπαϊωάννου του Ηρακλή,
15) Θεσσαλονίκης, Νικόλαος Παπαδόπουλος του Σταύρου,
16) Πειραιά, Κυριάκος Οικονόμου του Γεωργίου,
17) Ευβοίας, Κωνσταντίνος Σταμαδιάνος του Γεωργίου

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 11η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15/ΜΕΛΟΥΣ
Α) Προάγονται στο βαθμό του ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ του Αρείου Πάγου 
οι Εισαγγελείς Εφετών:
1) Θράκης, Αθανάσιος Ακριτίδης του Ευαγγέλου,
2) Αθηνών, Γρηγόριος Βαβέτσης του Χρήστου,
3) Πατρών, Γεώργιος Μποροδήμος του Σπυρίδωνα,
4) Θεσσαλονίκης, Χαράλαμπος Βουρλιώτης του Ιωάννη.

Β) Προάγονται στο βαθμό του ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΕΦΕΤΩΝ 
οι Αντεισαγγελείς Εφετών:
1) Θεσσαλονίκης, Βασίλειος Χαλντούπης του Νικολάου,
2) Πειραιώς, Χρήστος Κουμπής του Γεωργίου,
3) Ιωαννίνων, Βασιλική Τσιρώνη του Μιχαήλ,
4) Θεσσαλονίκης, Άγγελος Καμηλάρης του Χρήστου,
5) Θεσσαλονίκης, Ηλίας Σεφερίδης του Νικολάου,
6) Αθηνών, Όλγα Σμυρλή του Δημητρίου,
7) Αθηνών, Ισίδωρος Ντογιάκος του Ευαγγέλου,
8) Πειραιώς, Παναγιώτης Μπρακουμάτσος του Γεωργίου,
9) Λάρισας, Σταμάτιος Δασκαλόπουλος του Γεωργίου.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 12ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013.

Προάγονται στο βαθμό του ΕΦΕΤΗ οι Πρόεδροι Πρωτοδικών: 
1) Άρτας, Αθανάσιος Λεπέτσος του Γρηγορίου, 
2) Αθηνών, Κωνσταντίνα Παλούδη του Βασιλείου, 
3) Σύρου, Σοφία Φραγκάκη του Μιχαήλ, 
4) Αθηνών, Αργυρώ Κανελλοπούλου του Γαβριήλ, 
5) Αθηνών, Αναστασία Καραμανίδου του Δημητρίου, 
6) Αθηνών, Ιωάννα Στρατσιάνη του Δημητρίου, 
7) Λαμίας, Αντζελίτα Παπαβασιλείου του Δημητρίου, 
8) Δράμας, Γεωργία Σακάλογλου του Αγγέλου, 
9) Θεσσαλονίκης, Ευγενία Ντολοπούλου του Στεργίου, 
10) Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Μήλιου του Δημητρίου, 
11) Βόλου, Χαρίκλεια Λυρίτση του Ευαγγέλου, 
12) Αθηνών, Παναγιώτα Γιαννακοπούλου του Θεοδώρου, 
13) Ροδόπης, Ευγενία Κωνσταντινίδου του Γρηγορίου, 
14) Αλεξανδρούπολης, Δήμητρα Σίσκου του Χρήστου, 
15) Αθηνών, Δημήτριος Ορφανίδης του Θεοφίλου, 
16) Χαλκιδικής, Μαρία Γιαννούλη του Κυριάκου, 
17) Λάρισας, Χριστίνα Τζίμα του Δημητρίου, 
18) Ηρακλείου, Επαμεινωνδία Κουσκούκη του Κωνσταντίνου, 
19) Αθηνών, Άλκηστις Σιάννου του Παναγιώτη, 
20) Αθηνών, Αφροδίτη Βελισσαράτου του Νικολάου, 
21) Αθηνών, Ευθυμία Κοκμοτού του Δημητρίου, 
22) Θεσσαλονίκης, Πρεσβεία Χατζή του Αλεξάνδρου, 
23) Αθηνών, Αργυρούλα Νικολακούδη του Ευστρατίου, 
24) Αθηνών, Αλεξάνδρα Παπαπέτρου του Περικλή, 
25) Αθηνών, Σταυρούλα Ρούτση-Κατσαβού του Βασιλείου, 
26) Πατρών, Αντώνιος Μελισσινός του Παναγιώτη, 
27) Αθηνών, Μαρία Τρίκα του Όθωνα, 
28) Αμαλιάδας, Αλέξιος Ορτεντζάτος του Ανδρέα-Παύλου, 
29) Ξάνθης, Μαρία Παπακωνσταντίνου του Κωνσταντίνου, 
30) Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Δαούτη του Γεωργίου, 
31) Γρεβενών, Χρήστος Τσάκας του Νικολάου, 
32) Κιλκίς, Φωτεινή Μήτρακα του Παναγιώτη, 
33) Θεσσαλονίκης, Παναγιώτης Παυλίδης του Δημητρίου.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 14η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Α)Αναδιορίζονται οι τέως Αντεισαγγελείς Εφετών
1) Βασίλειος Φλωρίδης του Διαμαντή και

2) Βασίλειος Τσιαρδάκας του Αθανασίου.
------------------
Β) Προάγονται στο βαθμό του Αντεισαγγελέα Eφετών
οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών:
1) Κατερίνης, Αμαλία Καζαμπάκα του Εμμανουήλ,
2) Αθηνών, Μάρθα Αρχοντίδου του Αλεξάνδρου,
3) Αθηνών, Παναγιώτα Φάκου του Ανδρέα,
4) Αθηνών, Ιωάννα Τσάλη του Νικολάου,
5) Αθηνών, Αθανασία Βλάχου του Νικολάου,
6) Χαλκιδικής, Μαγδαληνή Γαλάταλη του Παναγιώτη,
7) Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Μαδεμλής του Βλαδίμηρου,
8) Αθηνών, Γεώργιος Βούλγαρης του Χρήστου.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 17η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

Α)Προάγονται στο βαθμό του Προέδρου Πρωτοδικών οι Πρωτοδίκες:
1) Αθηνών, Αριάδνη Καρνάρου του Δημητρίου,
2) Αθηνών, Μαρία-Ελένη Βαργιά του Σωτηρίου,
3) Γιαννιτσών, Ελένη Τσερούλη του Σωτηρίου,
4) Αθηνών, Γεωργία Ασσυχίδου του Βασιλείου,
5) Θεσσαλονίκης, Αικατερίνη Λεμπιδάκη του Μιχαήλ,
6) Αθηνών, Ιωάννα Χατζάκη του Νικολάου,
7) Πειραιώς, Αλεξάνδρα Μητσοπούλου του Κωνσταντίνου,
8) Αθηνών, Αγγελική Χατζηδάκη του Αντωνίου,
9) Ηρακλείου, Κωνσταντίνος Ρόκος του Αποστόλου,
10) Χαλκίδας, Δημητρίου Τριανταφύλλου του Παναγιώτη,
11) Αθηνών, Λουκία Λάμπρου του Γεωργίου,
12) Ρεθύμνου, Θεοφάνης Ντάκουλας του Αναστασίου,
13) Άμφισσας, Αρχοντία Λάμπου του Μάρκου,
14) Τρικάλων, Άννα Ρήγα του Θεοχάρη,
15) Πειραιώς, Ιωάννης Μαλλούχος του Επαμεινώνδα,
16) Θεσσαλονίκης, Ευανθία-Ευαγγελία Δαρκούδη του Βασιλείου,
17) Καρδίτσας, Παναγιώτα Ράπτη του Ευαγγέλου,
18) Κορίνθου, Ευδοξία Πιστιόλα του Λεωνίδα,
19) Πειραιώς, Κωνσταντίνα Λέκκου του Σπυρίδωνα,
20) Πειραιώς, Ελένη Οικονόμου του Αποστόλου,
21) Πειραιώς, Μαρία Παπαδοπούλου του Ιωάννη,
22) Αθηνών, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης του Αριστείδη,
23) Θεσσαλονίκης, Στυλιανή Καραμανλίδου του Ιωάννη,
24) Λιβαδειάς, Ιωάννα Κορίτου του Δημητρίου,
25) Αθηνών, Χριστίνα Αντωνοπούλου του Ιωάννη,
26) Αθηνών, Αναστασία Παρούση του Ιωάννη,
27) Αθηνών, Ευαγγελία Μπαρμπαρέσου του Αποστόλου,
28) Αθηνών, Νίκη Αστερή του Βασιλείου,
29) Αθηνών, Μαργίτσα Μιτζέλου του Γεωργίου,
30) Λάρισας, Αλέξανδρος Οικονόμου του Γεωργίου,
31) Θεσσαλονίκης, Ιωάννα Πάλλα του Νικολάου,
32) Ρόδου, Λάζαρος Βαλσαμής του Γεωργίου,
33) Τρικάλων, Γεώργιος Δημητρόπουλος του Ιωάννη,

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 18η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Α) Προάγονται στο βαθμό του Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
οι Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών:
1) Αθηνών, Ηρακλής Πασαλίδης του Βασιλείου,
2) Αθηνών, Αλέξανδρος Σπηλιώτης του Μιχαήλ,
3) Μυτιλήνης, Αθηνά Λαμπέα του Νέστορα,
4) Αθηνών, Δημήτριος Προκοπίου του Κωνσταντίνου,
5) Πειραιώς, Αλεξάνδρα Μουσούρη του Σταύρου,
6) Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνα Μελισσάρη του Ευαγγέλου,
7) Αθηνών, Παναγιώτης – Δαυΐδ Τριανταφύλλου του Κωνσταντίνου,
8) Αθηνών, Αλεξία Σταλίδου του Εμμανουήλ,
9) Αθηνών, Νικόλαος Ορνεράκης του Δημητρίου,
10) Αθηνών, Ηλίας Κωνσταντακόπουλος του Απόστολου,
11) Θεσσαλονίκης, Ευαγγελία Πούλιου του Παναγιώτη.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 19η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Α) Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρωτοδίκες ως εξής:
1) Αικατερίνη Μωραΐτη του Γερασίμου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
2) Μαρία Σκολαρίκη του Σταματίου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
3) Ευαγγελία Γόγολου του Σπυρίδωνος στο Πρωτοδικείο Χανίων,
4) Μαρία Θεοδωρίδου του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
5) Γεώργιος Κακαμανούδης του Μιχαήλ στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
6) Παναγιώτα Αποστόλου του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
7) Σταύρος Χαριτίδης του Ευθυμίου στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
8) Μαγδαληνή Ηλιοπούλου του Παναγιώτη στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
9) Ευτυχία Καραβασίλη του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
10) Αμαλία Μάρκου του Αντωνίου στο Πρωτοδικείο Ηλίας,
11) Αγορίτσα Μπαταβάνη του Παναγιώτη στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
12) Κωνσταντίνος Παπαστεργίου του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Χίου,
13) Ευσταθία Πιερρουτσάκου του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
14) Αλεξάνδρα Παπαχρίστου του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
15) Ιωάννης Ιωαννίδης του Φιλίππου στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
16) Ειρήνη Κουτρουμπή του Περικλή στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
17) Αλεξάνδρα Τράκα του Σωτηρίου στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
18) Πάρης Ζαρμποζάννης του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
19) Μελπομένη Μαραγκουδάκη του Εμμανουήλ στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
20) Απόστολος Ρίζος του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
21) Μαρία Οικονομάκη του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
22) Ελένη Παπαδοπούλου του Ταξιάρχη στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
23) Σμαράγδα Τασούλη του Αναστασίου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
24) Άννα Καλαφάτη του Μιχαήλ στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
25) Μαρίνα Μπαμπανάρα του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Χανίων,
26) Νεκταρία Ξελυσσακτή του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
27) Γαρυφαλλιά Τσιλούνη του Ιωάννη στο Πρωτοδικείο Χαλκίδας,
28) Βασιλική Παπαγιάννη του Αχιλλέα στο Πρωτοδικείο Αγρινίου,

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
29) Αικατερίνη Ζουμπουλάκη του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Ηλείας,
30) Ιωάννης Σιμιτσής του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
31) Χρυσάνθη Τσιρώνη του Χρήστου στο Πρωτοδικείο Κεφαλληνίας,
32) Σοφία Χατζημανωλάκη του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
33) Χρυσούλα Ορφανού του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
34) Μαρία-Ζωή Σαραντοπούλου του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
35) Στυλιανός Κασωτάκης του Φιλίππου στο Πρωτοδικείο Σπάρτης,
36) Μαρία Βάσσιου του Παναγιώτου στο Πρωτοδικείο Σπάρτης,
37) Ιωάννα Σουφλιά του Χρήστου στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
38) Μαρία Αθανασιάδου του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Χίου,
39) Αικατερίνη Συμεωνίδου του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Χανίων,
40) Αναστασία Παπαδοπούλου του Σπυρίδωνος στο Πρωτοδικείο Αγρινίου,
41) Αντιγόνη Χρήστου του Παναγιώτη στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
42) Καλλιρρόη Γωνιωτάκη του Σπυρίδωνος στο Πρωτοδικείο Χανίων,
43) Μαρία Τσακίρη του Λεωνίδα στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου,
44) Ανατολή Σαλπιγκτίδου του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Αγρινίου,
45) Ελένη Σούρλα του Αριστείδη στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
46) Πέτρος Ιακωβίδης του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Χίου,
47) Λυδία Σταματοπούλου του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Χανίων.

Β)Τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών ως εξής:
1) Όλγα Ασλανίδου του Περικλή, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
2) Θεοδώρα Μπιμπίκου του Νικολάου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδας,
3)Γεωργία Τόλιου του Χρήστου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
4)Βασίλειος Βασιλάκης-Παραγυιός του Κωνσταντίνου, στην Εισαγγ. Πρωτοδ. Χαλκίδας,
5)Σοφία-Στυλιανή Στρογγύλη του Θεοδώρου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής,
6)Νικολέττα Καραντόλα του Αναστασίου, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης,
7)Αγγελική Στεργίου του Ιωάννη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου,
8)Ευγενία-Μαρία Σιδέρη του Ιωάννη, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαβρύτων.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΝΔΕΚΑΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 21η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
A)Τοποθετούνται οι απόφοιτοι Σχολής Δικαστών σε θέσεις παρέδρων πρωτοδικείου ως εξής:
1) Κωνσταντίνος Ρήγας του Ηρακλή στο Πρωτοδικείο Πατρών,
2) Όλγα Τίγγα του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
3) Γεώργιος Τζιώτης του Αντωνίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
4) Νικολέτα Διγώνη του Στεφάνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
5) Θεοδώρα Καλούδη του Ελευθερίου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
6) Αναστασία Σαρήμπαλη του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
7) Μαρία-Κλεάνθη Γεωργέλλη του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
8) Ευλαμπία Καπελούζου του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
9) Αντωνία Καρυώτη του Ιωάννου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
10) Μαρία Γιαγκιώζη του Χρήστου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
11) Χρυσούλα Παναγάκη του Ιωάννου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
12) Ευθυμία Κοφινά του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
13) Αικατερίνη Τουρλούκη του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
14) Ανδρομάχη Πασχάλη του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
15) Μαρία Μπουτάκη του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
16) Αντώνιος-Ελευθέριος Βόμβας του Μιχαήλ στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
17) Γαρυφαλλιά Σπυρίδου του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Λάρισας,
18) Ελένη Στεφανίδου του Σταύρου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
19) Χρυσάνθη Νεραντζίδου του Ιωάννου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
20) Χρυσή Βεγλιρή του Εμμανουήλ στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
21) Γεωργία Κιουλέπογλου του Μιχαήλ στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
22) Ελένη Τσεβά του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Αιγίου,
23) Βασιλική Νιώτη του Αγγέλου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
24) Μαρία Κρημνιανιώτου του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης,
25) Σοφία Κωστούλα του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
26) Γεώργιος Μεγαπάνος του Λάμπρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
27) Ευαγγελία Μπέλλου του Βύρωνα στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
28) Ιωάννα Παπαευθυμίου του Τριανταφύλλου στο Πρωτοδικείο Σερρών,
29) Αλέξανδρος Γιαννόπουλος του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,,
30) Νικολέτα Γεωργούλα του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Ιωαννίνων,
31) Μαρία Δουλάμη του Παύλου στο Πρωτοδικείο Κατερίνης,
32) Βασιλική Μητσοπούλου του Χαραλάμπους στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
33) Ηλίας Καρτσακλής του Αναστασίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
34) Αγγελική Θωμά του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
35) Γλυκερία Γαβρά του Ιωάννου στο Πρωτοδικείο Έδεσσας,
36) Ζήσης Χατζημπύρρος του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
37) Μαρία Αυγουστή του Μάρκου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
38) Ειρήνη Ευθυμιάδου του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
39) Ευγενία Ντανάκα του Δημητρίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
40) Δημήτριος Γάτσιος του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
41) Κοραλία Παλιεράκη του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
42) Αγγελική Γασπαράτου του Χριστόδουλου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου,
43) Μαρία Βωβού του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
44) Αλεξάνδρα Μελισσαργού του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
45) Χρυσάνθη Μαντή του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
46) Στεφανία Σακοπέντα του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
47) Κυριακή Σιδηροπούλου του Ανέστη στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
48) Γεώργιος Δανιάς του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
49) Δημήτριος Βογιατζής του Αγγέλου στο Πρωτοδικείο Αλεξανδρούπολης,
50) Βασιλική Παπαστεργίου του Ηλία στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
51) Γαβριήλ Ρίζος του Ιακώβου στο Πρωτοδικείο Πειραιώς,
52) Τρυφωνία Ζήση του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Λαμίας,
53) Αιμιλία-Μαρία Δουγέκου του Επαμεινώνδα στο Πρωτοδικείο Καλαμάτας,
54) Άννα Πολυμέρου του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Βόλου,
55) Άννα Καλού του Ελευθερίου στο Πρωτοδικείο Αμαλιάδος,
56) Βασιλική Σιαχάμη του Ιωάννου στο Πρωτοδικείο Αγρινίου,
57) Ευθαλία Αναγνώστου του Ιωάννου στο Πρωτοδικείο Ηλείας,
58) Χρήστος Μπούκας του Κωνσταντίνου στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου,
59) Κωνσταντίνος Μέτος του Ευαγγέλου στο Πρωτοδικείο Ρόδου,
60) Χαρίκλεια Παπαδοπούλου του Γεωργίου στο Πρωτοδικείο Χανίων,
61) Μαρία Τσουκαλά του Θεοδώρου στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου,
62) Αθηνά Σιαφάκα του Σωτηρίου στο Πρωτοδικείο Μυτιλήνης,
63) Αλέξανδρος-Ιωάννης Καργόπουλος του Χρήστου στο Πρωτοδικείο Ευρυτανίας,
64) Μαρία Καραστάθη του Αθανασίου στο Πρωτοδικείο Φλωρίνης,
65) Άννα Δεληανδρέου του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Τρικάλων,



66) Γεώργιος Σεισάκης του Νικολάου-Κυριάκου στο Πρωτοδικείο Χαλκίδος,
67) Ελένη Κιουσέογλου του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Κοζάνης,
68) Παρασκευή Αλτανοπούλου του Αιμιλίου στο Πρωτοδικείο Ζακύνθου,
69) Γεωργία Γεωργακοπούλου του Αναστασίου στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων,
70) Εμμανουήλ Γεωργιάδης του Νεάρχου στο Πρωτοδικείο Θηβών,
71) Ειρήνη Σισμάνη του Νικολάου στο Πρωτοδικείο Καστοριάς,
72) Αντωνία Σουρλίγκα του Βασιλείου στο Πρωτοδικείο Λασιθίου,
73) Ιωάννης Κατσαούνης του Παναγή στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου,
74) Ευτυχία Μάρη του Ευσταθίου στο Πρωτοδικείο Κω.

Β)Τοποθετούνται οι απόφοιτοι Σχολής Δικαστών σε θέσεις παρέδρων 
εισαγγελίας ως εξής:

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
1) Αλεξάνδρα Νικολάου του Αλεξάνδρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Θεσσαλονίκης,
2) Ελένη Καριεντίδου του Ιωάννου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
3) Φλώρα Βλαχάβα του Δημητρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης,
4) Ευτυχία Μελετοπούλου του Νικολάου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου,
5) Νικόλαος Μαργαρίτης του Ιωάννου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
6) Μαρία Μηλάκη του Μιχαήλ στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
7) Παναγιώτα Λαμπρινάκου του Θεοδώρου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
8) Άννα Κεβοπούλου του Ιωάννου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
9) Γεωργία Λεβαντή του Στυλιανού στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων,
10) Αναστασία Σταυράκη του Αργυρίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,
11) Ειρήνη-Δάφνη Σακελλαρίου-Φιλοσώφ του Ηλία στην Εισαγγ. Πρωτοδικών 

Περαιώς,
12) Αλεξάνδρα Γκαμηλιάρη του Παναγιώτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς,
13) Ιωάννα Δημητρίου του Κωνσταντίνου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς,
14) Όλγα Ζαφειρίδου του Γεωργίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας,
15) Ευθυμία Στάμου του Τριανταφύλλου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου,
16) Περιστέρα Τιάκα του Παναγιώτη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής,
17) Φωτεινή Χλωπτσίδου του Σιδέρη στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας,
18) Στέλλα Μολδοβάνη του Οδυσσέα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδος,
19) Γαλήνη Τσαρνέλη του Αθανασίου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ναυπλίου,
20) Μιχαήλ Μιχαλόπουλος του Δήμου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κορίνθου.

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 3)

στήκαμε εκ των πραγμάτων να μοιάσουμε σε 
συνδικαλιστική ένωση».

Το κυρίως έργο του δικαστή γίνεται στο 
σπίτι του

Η κ.Θάνου υπογραμμίζει με ιδιαίτερη έμφα-
ση ότι βάσει και του Συντάγματος ο δικαστικός 
κλάδος είναι ένας από τους τρείς κλάδους της 
κρατικής εξουσίας (οι άλλοι δύο είναι, ως γνω-
στόν, ο νομοθετικός και ο εκτελεστικός).

«Ο δικαστής είναι λειτουργός ισότιμος με 
τους εκπροσώπους των άλλων δύο κλάδων, 
με βάση το Σύνταγμα, το άρθρο 26. Γι’ αυτό και 
ίσως μας έχετε ακούσει πολλές φορές να λέμε 
ότι εφόσον είμαστε ισότιμοι με τους άλλους 
δύο θα πρέπει να μας σέβονται, διότι έχουμε 
την αίσθηση ότι έχει επέλθει μια στοχοποιημέ-
νη απαξίωση της δικαιοσύνης, σε συνάρτηση 
πάντα με το ύψος των περικοπών. Πού είναι 
αυτό το ισότιμο που επιβάλλει το Σύνταγμα; 
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτές οι περικοπές διευκό-
λυναν την κυβέρνηση στην πολιτική της: ο πο-
λίτης που ακούει ότι και ο δικαστής έχει τόσο 
μεγάλο ύψος περικοπών αποδέχεται πιο εύκο-
λα τις δικές του περικοπές. Επίσης η κυβέρνη-
ση στοχοποίησε τη δικαιοσύνη διότι ορισμένοι 
τουλάχιστον ίσως θέλουν να περιορίσουν την 
ανεξαρτησία της. To Σύνταγμα όμως προστα-
τεύει τις αποδοχές των δικαστών, μέσα από 
το άρθρο 88, παράγραφος 2: οι αποδοχές 
των δικαστικών λειτουργών είναι ανάλογες με 
το λειτούργημά τους Αυτό το λέει όχι για να 
προστατέψει προσωπικά τον τάδε ή τον δείνα 
δικαστή, αλλά για να προστατέψει τον θεσμό 
του δικαστικού λειτουργού, την ανεξαρτησία 
του».

Ασφαλώς και δεν εξαρτάται το έργο του δι-
καστή από το ύψος τών αποδοχών του. Ο δικα-
στής εξακολουθεί με τον ίδιο ανεξάρτητο τρόπο 
να ασκεί τα καθήκοντα του. Από την άλλη, είναι 
κατανοητό πως όταν δεν έχει τη δυνατότητα να 
εξασφαλίσει τις στοιχειώδεις ανάγκες του γίνε-
ται πιο ευάλωτος σε τυχόν πιεσείς. Ενδεχομέ-
νως λοιπόν εκεί να στόχευαν όταν προχώρη-
σαν σε όλες αυτές τις περικοπές.

«Πάντως, ενημερώσαμε την κοινή γνώμη, 
παρότι δεν το συνηθίζαμε έως τώρα, θεωρώ-
ντας ότι ο δικαστής μιλάει μέσα από τις απο-
φάσεις του στο δικαστήριο, όχι μέσα από τα 
κανάλια. Ήταν αναγκαία όμως η ενημέρωση 
αυτή προς την κοινή γνώμη, για να δει ποιο 
είναι το έργο και ο φόρτος, τα καθήκοντα του 
δικαστή, διότι οι περισσότεροι μένουν με την 
εντύπωση ότι το έργο τους περιορίζεται εντός 
του δικαστηρίου. Tο κυρίως έργο του δικαστή 
όμως είναι στο σπίτι του, όπου μελετά τις δικο-
γραφίες των αστικών υποθέσεων, γράφοντας 
ατελείωτες ώρες. Οφείλω να πω πως παρότι 
οι κινητοποιήσεις  των δικαστών διήρκεσαν επί 
τετράμηνο δεν υπήρξαν αντιδράσεις ούτε από 

την κοινωνία ούτε από δικηγορικούς συλλό-
γους. Κατανόησαν, θα έλεγα συμμερίστηκαν, 
ότι ήταν δικαιολογημένες οι αντιδράσεις και τα 
αιτήματα των δικαστών».

Η κ.Θάνου υπογραμμίζει το γεγονός ότι το 
άρθρο του Συντάγματος περί ισοτιμίας των 
τριών κλάδων εξουσίας «δεν το έχουν πολ-
λά, συντάγματα ευρωπαϊκών χωρών. Εν τού-
τοις εξ όσων γνωρίζω, σε καμία άλλη χώρα 
δεν υπάρχει από πλευρά  κυβέρνησης αυτή 
η απαξίωση προς τη δικαιοσύνη. Με τις πε-
ρικοπές που σας ανέφερα φθάσαμε στο ση-
μείο όπου δεν είναι ανάλογες οι αποδοχές με 
το λειτούργημά τους. Π,χ., οι πρωτοδίκες, που 
αποτελούν περίπου το 50% του συνόλου των 
δικαστών, παίρνουν κατά μέσο όρο 1.600 -
1,800 ευρώ καθαρά τον μήνα, ανάλογα με τον 
χρόνο υπηρεσίας. Δεν επαρκούν ούτε για την 
άσκηση των καθηκόντων τους, και σας εξήγησα 
γιατί. Μετά απ’ όλα αυτά, λοιπόν, και αφού δεν 
βρήκαμε ανταπόκριση από πλευράς κυβερνή-
σεως, προσφύγαμε στο μισθοδικείο, αρμόδιο 
Οργανο αποκλειστικά για τις αξιώσεις των δικα-
στών, και ζητήσαμε να αναγνωριστούν οι τόσο 
υψηλού επιπέδου περικοπές ως αντισυνταγμα-
τικές. Είμαστε τώρα σε αναμονή. Πιστεύουμε ότι 
τον Μάιο θα εκδικαστεί η υπόθεσή μας».

Όταν αναφέρω μια πρόσφατη αντιπαράθεσή 
της με τον υπουργό κ. Δένδια, διευκρινίζει: 
«Προέκυψε μετά από επικριτικές δηλώσεις του 
για τον χειρισμό τον οποίο έκανε ο ειδικός ανα-
κριτής του εφετείου στο θέμα της  τρομοκρατίας. 
Βεβαίως και οι δικαστικές αποφάσεις κρίνονται, 
αλλά με επιστημονικά επιχειρήματα και όχι με 
βάση το αν είναι αρεστές ή όχι στους πολιτικούς. 
Με τέτοια σχόλια κλονίζεται η εμπιστοσύνη του 
πολίτη στην αμεροληψία του δικαστή Η δουλειά 
του δικαστή δεν είναι με τις αποφάσεις του να 
είναι αρεστός στον εκάστοτε πολιτικό, το αντίθε-
το».

Παθογένειες
Ρωτώ την κ. Θάνου, τι γίνεται με παθογέ-

νειες της ελληνικής  δικαιοσύνης που μας βα-
σανίζουν διαχρονικά, όπως π.χ, η παράλογη 
καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. 
«Αυτή είναι όντως n μεγαλύτερη παθογένεια», 
λέει. «Είναι φιλόδικος ο Έλληνας. προσφεύγει 
στο δικαστήριο πολύ πιο εύκολα από έναν Ευ-
ρωπαίο. Eπίσης, δεν είναι ακριβή η δικαιοσύνη 
στην Ελλάδα. Στο εξωτερικό, τα παράβολα και 
οι αμοιβές των  δικηγόρων είναι χαμηλότερες, 
οπότε το σκέφτεται ο πολίτης. Εδώ είναι πολύ 
πιο φθηνά.

Από την άλλη, πρέπει να διασψαλίζουμε τη 
δημοκρατία, άρα και ο φτωχΌS πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα να προσφεύγει στη δικαιοσύ-
νη. Οπότε το ζήτημα χρειάζεται να το δούμε 
με προσοχή».

Μία ακόμα αιτία γι’ αυτές τις καθυστερή-
σεις είναι ότι δεν υπάρχουν στην Ελλάδα οι 

θεσμοί που υπάρχουν σε άλλα κράτη, όπως 
της διαμεσολάβησης ένα είδος διακανονι-
σμού της υπόθεσης προτού φθάσει στο δι-
καστήριο. Το αγγλοσαξωνικό και τα άλλα ευ-
ρωπαϊκά, ηπειρωτικά κράτη, τα οποία έχουν 
δικαστικό σύστημα παρόμοιο με το ελληνικό, 
το ακολουθούν. Το 2010 ψηφίστηκε και εδώ 
ο Θεσμός της διαμεσολάβησης και γίνεται 
ήδη εκπαίδευση ορισμένων δικηγόρων ώστε 
να ακολουθείται αυτό το στάδιο. Τον Μάρτιο 
θα γίνει ένα ειδικότερο συνέδριο - σεμινάριο 
σε συνεργασία με δικαστικές ενώσεις και το 
υπουργείο Δικαιοσύνης για να ενημερωθεί ο 
πολίτης και να εμπιστευθεί το σύστημα αυτό. 
Τον συμφέρει πολύ περισσότερο και οικονο-
μικά και από πλευράς χρόνου - και η ψυχική 
φθορά θα είναι μικρότερη. Επίσης, πρέπει να 
απλοποιηθούν ορισμένες διαδικασίες ώστε να 
απασυμφορηθούν τα δικαστήρια και να υπάρ-
χει και ένας τρόπoς επιτάχυνσης της εκδικάσε-
ως των διαφορών, ώστε μέχρι ένα σημείο να 
θεραπευθεί αυτή η παθογένεια. Περισσότερο 
απ’ όλους αυτή η κατάσταση στενοχωρεί τον 
ίδιο τον δικαστή και επηρεάζει πάρα πολύ την 
οικονομική ανάπτυξη. Γι’ αυτό λέγαμε στην κυ-
βέρνηση ότι σε τόσο δύσκολες περιόδους αν 
δεν λειτουργεί ομαλά η δικαιοσύνη, πώς θα 
επιτύχει την καταπολέμηση της διαφθοράς, 
της είσπραξης των φόρων, πράγματα που 
επιβάλλεται να γίνουν; Γιατί λέω ότι είναι και 
μοχλός οίκονομικής ανάπτυξης η ομαλή λει-
τουργία της δικαιοσυνης; Διότι όταν ο πολίτης 
ξέρει ότι θα προσφύγει, θα δικαστεί από έναν 
αμερόληπτο δικαστή και θα αποδοθεί τάχιστα 
η ορθή απονομή δικαιοσύνης, αυτά τα δύο 
φέρνουν ασφάλεια των συναλλαγών, αν  ανα-
πτύσσονται οι επενδύσεις, διότι ο επιχειρη-
ματίας θα πρέπει να ξέρει ότι οι εκκρεμότητες 
του θα εκδικαστούν γρήγορα και σωστά, για 
να επενδύσει σε αυτήν τη Χώρα.. Αν πάρει 6-
7 χρόνια η εκδίκαση μιας υπόθεσης γιατί να 
επενδύσει; Ολη αυτή η κατάσταση οδήγησε 
και στην ασυδοσία ορισμένων επιχειρηματιών 
που αισθάνονται ότι η δικαιοσύνη καθυστερεί.

Η κ. Θάνου αισθάνεται ιδιαίτερα υπερήφα-
νη ως πρόεδρος της ΕΔΕ, και μάλιστα η πρώ-
τη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της. «Και 
στη χειρότερη κρίση που έζησε ποτέ ο κλάδος 
υπογραμμίζει. Θυμάται που όταν ξεκινούσε το 
1975 οι γυναίκες στο δικαστικό σώμα ήταν ελά-
χιστες και η καχυποψία από παντού διάχυτη. 
Τώρα πια αυτό έχει εξαφανιστεί. «Σημερα το 
65% περίπου των δικαστών είναι γυναίκες», 
λέει. Χαίρεται επίσης διότι επί των ημερών της 
η ΕΔΕ έκανε μεγάλα ανοίγματα στο εξωτερι-
κό, ενώ επιμένει ότι «ο δικαστής μπορεί να δέ-
χεται πιέσεις άλλα εξαρτάται από τον ίδιο να 
κρατάει τις πόρτες κλειστές σε τέτοιου είδους 
παρεμβάσεις. Ο δικαστής δίνει λογαριασμό 
στη συνείδησή του και στον Θεό, Σε κανέναν 
άλλο».



Η Δικαστική Μεσολάβηση, θεσπίσθηκε με το νέο άρ-
θρο 214Β, το οποίο προστέθηκε στον Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας, με το άρθ. 7 Ν4055/2012 και αποτελεί μία 
διαδικασία, που εντάσσεται στις εναλλακτικές μεθόδους 
επίλυσης διαφορών. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι 
η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με την παρέμβα-
ση του δικαστή, ως μεσολαβητή. Με το νέο αυτό θεσμό, 
η Δικαστική Λειτουργία συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ειρηνική και χωρίς αντιδικία επίλυση των ιδιωτικών δι-
αφορών.

Ο θεσμός αυτός έχει ήδη εφαρμοσθεί, με πολύ ικα-
νοποιητικά αποτελέσματα σε άλλες χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Κρο-
ατία, Σλοβενία, ΗΠΑ).

Τα πλεονεκτήματα της Δικαστικής Μεσολάβησης. 
1)Είναι μία διαδικασία άμεση και γρήγορη. Αντί της χρονοβόρας δικαστικής διαδι-

κασίας (καθυστέρηση προσδιορισμού δικασίμου, αναβολές, άσκηση ενδίκων μέσων, 
ανακοπές κατά την εκτέλεση), έχουμε μία διαδικασία ταχύτατη αναφέρεται κατωτέρω 
πως ακριβώς λειτουργεί), η οποία εάν καταλήξει σε συμφωνία των μερών, οδηγεί σε 
άμεση και τελική επίλυση της διαφοράς, αφού το πρακτικό που συντάσσεται και το 
οποίο, όπως κατωτέρω αναφέρεται αποτελεί τίτλο εκτελεστό, δεν προσβάλλεται με 
ένδικα μέσα. 

2)Είναι διαδικασία πολύ οικονομικότερη από την δικαστική διαδικασία, δεδομένου, 
μάλιστα ότι για την τελευταία δεν μπορεί εξαρχής να προβλεφθεί το σύνολο της δαπάνης, 
αφού είναι άγνωστο εάν ο αντίδικος θα εξαντλήσει ή όχι όλα τα ένδικα μέσα, σε όλους 
τους βαθμούς.

3)Είναι διαδικασία ευέλικτη χωρίς προσήλωση στο γράμμα του νόμου  και χωρίς 
δικονομικούς φορμαλισμούς. Η διαδικασία διαμορφώνεται από τον μεσολαβητή-δικαστή, 
σε συνεργασία με τα μέρη, τα οποία επιλέγουν τον τρόπο, που θα επιλύσουν τη διαφο-
ρά τους ή εάν θα τερματίσουν τη διαδικασία, όποτε το επιθυμούν.

4)Δεν υπάρχει νικητής και ηττημένος. Τα μέρη (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) έχουν τη 
δυνατότητα να βρουν οι ίδιοι τη λύση στη διαφορά τους, με την καθοδήγηση του μεσο-
λαβητή-δικαστή. Στόχος είναι η εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη, λύσης 
που διαμορφώνεται «στα μέτρα των μερών». Η μεσολάβηση δεν επιδιώκει ένα συμβιβα-
σμό, ο οποίος βασίζεται στο συγκερασμό των νομικών θέσεων των μερών, αλλά στοχεύει 
σε λύση που θα ικανοποιεί το αληθινό συμφέρον των μερών. Ειδικότερα, αναδεικνύονται 
και συνεκτιμώνται από τα μέρη, με τη βοήθεια του μεσολαβητή-δικαστή, ακόμα και μη 
νομικά στοιχεία, που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. 

5)Αποφεύγεται η αντιδικία. Η μεσολάβηση είναι σύστημα αποφυγής της δικα-
στικής διαμάχης, λειτουργεί συμφιλιωτικά. Εάν καταλήξει σε συμφωνία, επιτυγχάνε-
ται η σύμμετρη και φιλική ικανοποίηση των συμφερόντων των μερών και έτσι τα μέρη 
μπορούν να συνεχίσουν την επιχειρηματική ή άλλη συνεργασία τους, προς όφελος και 
των ιδίων και του ευρύτερου επαγγελματικού ή κοινωνικού τους χώρου. Αντίθετα, στη δι-
αδικασία δια της δικαστικής οδού, αναπόφευκτα δημιουργείται αντιδικία, η οποία συχνά 
οδηγεί σε τόσο μεγάλη οξύτητα των σχέσεων των αντιδίκων μερών, ώστε η οξύτητα αυτή 
να διατηρείται και στο μέλλον, ακόμα και μετά την, δια της δικαστικής απόφασης, επίλυ-
ση της διαφοράς. Οι σχέσεις των αντιδίκων μερών της δίκης σπάνια αποκαθίστανται , 
ενώ συχνά η κυρίως δίκη γεννά και άλλες παράπλευρες διαφορές και δίκες.

6)Στη μεσολάβηση δεν νοούνται ένδικα μέσα, αφού αυτή είτε καταλήγει σε φιλικό 
διακανονισμό, είτε αποτυγχάνει. 

7)Τα μέρη διασφαλίζονται απόλυτα από το αποτέλεσμα της συμφωνίας, αφού το πρα-
κτικό μεσολάβησης, κατά την παράγρ. 5 του άρθρ. 214 Β αποτελεί τίτλο εκτελεστό. 

8)Διασφαλίζεται το απόρρητο της διαδικασίας (παράγρ. 6 άρθρ. 214 Β) αφού όλοι 
οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο. Έτσι, τα μέρη 
μπορούν να αποφύγουν τη δημοσιότητα, η οποία, κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομί-
ας, υποχρεωτικά επιβάλλεται, για τις συνεδριάσεις, κατά την ενώπιον του δικαστηρίου 
διαδικασία και την οποία (δημοσιότητα) συχνά τα μέρη επιθυμούν να αποφύγουν, είτε 
προς προστασία της φήμης και της αξιοπιστίας της επιχείρησης είτε και σε άλλες φύσε-
ως διαφορές (οικογενειακές, γειτονίας κλπ).

9) Είναι διαδικασία μη δεσμευτική. Τα μέρη προσφεύγουν και συμμετέχουν με δική 
τους πρωτοβουλία, προαιρετικά και είναι ελεύθερα να αποχωρήσουν όποτε το επι-
θυμούν.

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχει κενό του νόμου στη ρύθμιση 
της δικαστικής μεσολάβησης, ως προς το ζήτημα της παραγραφής της αξίωσης. Ενώ, 
δηλαδή στο Ν3898/2010 που αφορά ,την ιδιωτική μεσολάβηση, προβλέπεται ρητά , στο 
άρθρο 11 αυτού, ότι η προσφυγή στη διαμεσολάβηση διακόπτει την παραγραφή και την 
αποσβετική προθεσμία των αξιώσεων, καθόλη τη διάρκεια της διαμεσολάβησης, δεν γί-
νεται σχετική μνεία στο άρθρο 214Β ΚΠολΔ. Η άποψη μου είναι ότι πρέπει να δεχθούμε 
αναλογική εφαρμογή της διάταξης αυτής και στη δικαστική μεσολάβηση και την επέλευ-
ση διακοπής της παραγραφής ή της αποσβεστικής προθεσμίας από την υποβολή της 
αίτησης για υπαγωγή της διαφοράς στη μεσολάβηση και την έναρξη αυτής και πάλι από 
τη σύνταξη του πρακτικού αποτυχίας ή από την καθοιονδήποτε τρόπο κατάργηση της 
διαδικασίας της μεσολάβησης, οπότε τα μέρη μπορούν να προσφύγουν ενώπιον του 
δικαστηρίου, για την επίλυση της διαφοράς τους, δια της δικαστικής οδού.

Προς άρση οποιασδήποτε αμφισβήτησης, ως προς το ζήτημα αυτό (της διακοπής 
της παραγραφής), θα πρέπει να προστεθεί στο αρθ. 214Β ΚΠολΔ, διάταξη, η οποία να 
προβλέπει ρητά τη διακοπή της παραγραφής.

Τι πρέπει να γίνει κατανοητό για την προώθηση του θεσμού. 
Όλα τα ανωτέρω πλεονεκτήματα θα πρέπει να γίνουν γνωστά στους πολίτες, με 

συνεχή ενημέρωση αυτών, ώστε να κατανοήσουν ότι είναι ένας τρόπος επίλυσης των 
ιδιωτικών διαφορών πολύ συμφερότερος από εκείνον δια της δικαστικής οδού και ταυ-
τόχρονα ένας θεσμός που μπορούν και πρέπει να τον εμπιστευθούν, αφού λειτουργεί με 

την καθοδήγηση του μεσολαβητή – δικαστή, οποίος διαθέτει την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία, καθώς & τα εχέγγυα της αμεροληψίας & αντικειμενικότητας. 

Οι δικηγόροι πρέπει να παραμερίσουν τις τυχόν επιφυλάξεις τους και να κατανο-
ήσουν ότι η εμμονή σε έναν τρόπο επαγγελματικής άσκησης του λειτουργήματός τους, 
που υπερφορτώνει τα πινάκια των δικαστηρίων  και οδηγεί σε μεγάλη καθυστέρηση, δεν 
ωφελεί ούτε την απονομή της Δικαιοσύνης, αλλά ούτε τους ίδιους. Όπως προκύπτει  από 
το άρθρο 214Β παρ. 3, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγων στη μεσολάβηση μετά ή δια πληρε-
ξουσίου δικηγόρου υποβάλλοντας γραπτό αίτημα και κατ’ ανάλογη εφαρμογή του αρθρ. 8 
Ν3898/2010, πρέπει να γίνει δεκτό ότι τα μέρη, κατά τη διάρκεια της μεσολάβησης παρίστα-
νται με πληρεξούσιο δικηγόρο. Έτσι οι δικηγόροι δεν χάνουν δικηγορική ύλη και επί πλέον 
εισπράττουν πολύ ταχύτερα την αμοιβή τους, αφού, όπως προαναφέρθηκε, η μεσολάβηση 
έχει άμεσα και γρήγορα αποτελέσματα, εάν ευδοκιμήσει.

Οι δικαστές δεν πρέπει να αντιμετωπίσουν το θεσμό της μεσολάβησης ως «ανταγω-
νιστικό», αλλ’ αντίθετα ως έναν θεσμό που επιτυγχάνει επίλυση των διαφορών με τρόπο 
ειρηνικό και τον πλέον ενδεδειγμένο για τα συμφέροντα των μερών, προς επίλυση της δια-
φοράς, επίλυση στην οποία ο δικαστής μπορεί να συμβάλλει με την εμπειρία και τις γνώσεις 
του και με το εχέγγυο της αμεροληψίας του. Ο δικαστής διαπιστώνει, κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του, ότι σε ένα μεγάλο αριθμό περιπτώσεων, λόγω ύπαρξης συγγενείας ή γει-
τονίας ή συνεργασίας επαγγελματικής, ο καλύτερος και συμφερότερος για τα μέρη τρόπος 
επίλυσης της διαφοράς είναι η από κοινού διευθέτησή της, ώστε να αποφεύγεται η αντιδικία. 
Πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η εφαρμογή του θεσμού της μεσολάβησης και γενικότερα 
των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών συνεισφέρει στην αποσυμφόρηση των 
δικαστηρίων η οποία (αποσυμφόρηση) θα οδηγήσει σε ελάφρυνση των δικαστών από τον 
μεγάλο αριθμό των υποθέσεων, που κατακλύζουν σήμερα τα δικαστήρια και που αναπόφευ-
κτα επιφέρει μεγάλο φόρτο εργασίας και κατ΄ ακολουθία μείωση της απόδοσης των δικαστών. 
Θα οδηγήσει, επομένως, σε επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης, αφού θα περιορισθεί ο 
αριθμός των εισαγομένων στα δικαστήρια υποθέσεων και έτσι τα δικαστήρια θα ασχολούνται 
με τις υποθέσεις εκείνες, που πράγματι χρειάζονται δικαστική διερεύνηση και απόφαση.

Πως λειτουργεί η διαδικασία
της δικαστικής μεσολάβησης. 

Ο ενδιαφερόμενος, μπορεί, προαιρετικά να υποβάλλει αίτηση στον κατά τόπο αρμόδιο 
δικαστή είτε πριν από την άσκηση της αγωγής ή και κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας. Η 
διαδικασία μπορεί να εφαρμοσθεί και ενώπιον του Εφετείου (άρθ. 102 παρ. 2 Ν 4139/2013). 
Ο δικαστής, που έχει ορισθεί, στο Εφετείο ή στο Πρωτοδικείο, ως μεσολαβητής έχει χωριστές 
και κοινές συναντήσεις και συζητήσεις με τα μέρη και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους 
και μπορεί να απευθύνει στα μέρη μη δεσμευτικές προτάσεις επίλυσης. Ο μεσολαβητής 
πρέπει να επιδιώκει και να επιτυγχάνει την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και κατανόη-
σης, την απορρόφηση αρνητικών συναισθημάτων ή προκατάληψης των μερών, την υποβολή 
εύστοχων ερωτήσεων, την ανάλυση των συγκρουόμενων συμφερόντων και τον εντοπισμό 
των πιθανών σημείων ταύτισης. Το δικαστήριο, στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση, μπο-
ρεί, σε κάθε στάση της δίκης, να καλέσει τα μέρη να προσφύγουν στη μεσολάβηση και 
συγχρόνως, εάν τα μέρη συμφωνούν να αναβάλει την εκδίκαση της υπόθεσης, σε σύντομη 
δικάσιμο, όχι πέραν του εξαμήνου.(παρ. 4 άρθ. 214 Β ΚΠολΔ).

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου η δικαστική μεσολάβηση εφαρμόζεται επί ένα έτος (από 
τον Μάϊο του 2012), από τις πληροφορίες που μας έδωσε η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ιωάν-
να Στρατσιάνη, η οποία έχει ορισθεί, ως μερικής απασχόλησης μεσολαβητής-δικαστής και η 
οποία με μεγάλο ενδιαφέρον ασκεί τα καθήκοντα αυτά, η μεσολάβηση λειτουργεί ως εξής:

Το Γραφείο της Μεσολάβησης λειτουργεί καθημερινά πλην Δευτέρας. Δύο Δικαστές 
εκτελούν καθήκοντα μεσολαβητή, παράλληλα με τα λοιπά καθήκοντά τους. Το ενδιαφε-
ρόμενο μέρος υποβάλλει γραπτή αίτηση, στην οποία περιγράφει συνοπτικά τη διαφορά 
και καταθέτει φάκελο με όσα στοιχεία έχει και στα οποία περιέχονται υποχρεωτικά και το 
ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο του άλλου μέρους. Ο Δικαστής επικοινωνεί τηλεφω-
νικά με τον τελευταίο και του ορίζει ημερομηνία συνάντησης εντός μιας εβδομάδας. Την 
καθορισμένη ημέρα, εάν αυτός προσέλθει, τον ενημερώνει ο Δικαστής για το είδος και τις 
δυνατότητες της διαδικασίας της Μεσολάβησης και τον προτρέπει να εκθέσει τις απόψεις 
του. Στη συνέχεια ακολουθεί μία κοινή συνάντηση των μερών, όπου γίνεται προσπάθεια 
να εξευρεθεί λύση, που να ικανοποιεί και τα δύο μέρη. Εφόσον βρεθεί κοινά αποδεκτή 
λύση, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών συντάσσουν το πρακτικό, το οποίο υπογρά-
φεται, ενώπιον του Δικαστή, από τα μέρη, από τους πληρεξούσιους δικηγόρους και από 
τον Δικαστή-Μεσολαβητή και το πρωτότυπο κατατίθεται στη Γραμματεία του Δικαστηρί-
ου. Εάν το πρακτικό περιέχει συμφωνία, για ύπαρξη αξίωσης, αποτελεί τίτλο εκτελεστό. 
Η διάρκεια της διαδικασίας, από την υποβολή της αίτησης μέχρι την τελική επίλυση δι-
αρκεί κατά μέσον όρο ένα μήνα.   

Κατά τη διάρκεια του ενός έτους, που λειτουργεί ο θεσμός της Δικαστικής Μεσολάβησης, 
στο Πρωτοδικείο Αθηνών, έχουν εισαχθεί συνολικά 77 υποθέσεις, εξ ‘ αυτών οι 22 είναι σε 
εξέλιξη. Εκ των υπολοίπων οι 55, οι 32 έχουν καταλήξει θετικά. Η φύση των υποθέσεων που 
έχουν εισαχθεί είναι: Μισθωτικές, Εμπορικές, Αποκτήματα, Κληρονομικές, Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας, Οικογενειακές, Εμπράγματες, Αξιώσεις από αδικοπραξία. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι οι παράγοντες στο χώρο της απονομής Δικαιοσύνης 
στη χώρα μας, οι οποίοι βασανιζόμαστε υπαρξιακά από τα σοβαρά προβλήματα της Δικαιο-
σύνης και από την αγωνία για την επίλυσή τους και για τη βελτίωση των συνθηκών απονο-
μής της, δεν πρέπει να βιαστούμε να χαρακτηρίσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης 
των διαφορών, ως μάταιη προσπάθεια. Αντίθετα πρέπει να κατανοήσουμε οι θεσμοί της 
μεσολάβησης δημιουργούν έναν νέο προηγμένο, νομικοκοινωνικό πολιτισμό, για την 
πραγμάτωση του, οποίου, όμως, απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας & αλλαγή του τρόπου 
προσέγγισης της επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Πρέπει, λοιπόν, όλοι εμείς, Δι-
καστές  & Δικηγόροι να αντιμετωπίσουμε τους θεσμούς αυτούς με ενδιαφέρον και με 
θετική διάθεση και να συμβάλλουμε στην προώθηση και την εφαρμογή τους.



Η Ομιλία της Προέδρου του Αρείου Πάγου 
κ. Ρένας Ασημακοπούλου

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Όπως καταλαβαίνετε η σημερινή ημέρα είναι 

για μένα ξεχωριστή, γεμάτη συναισθήματα. Πρώ-
τα-πρώτα αισθάνομαι βαθειά συγκίνηση διότι απο-
χωρίζομαι το χώρο της δικαιοσύνης, που υπήρξε το 
βασικό κομμάτι της ζωής μου, μέχρι σήμερα. Αφιε-
ρώθηκα στη δικαιοσύνη, όπως και εσείς, με τον τρό-
πο που υπαγόρευε η συνείδησή μου και αξιώθηκα 
να ολοκληρώσω την πορεία μου. Είχα την τιμή να 

υπηρετήσω τη δικαιοσύνη απ΄ τη θέση της Προέ-
δρου του Αρείου Πάγου, αλλά κυρίως είχα τη χαρά, 
όλα αυτά τα χρόνια, να συμπορευτώ με σπάνιους 
ανθρώπους, όπως οι συνάδελφοι που αποχωρούν 
μαζί μου, οι οποίοι με τον τρόπο και τα έργα τους 
στερέωσαν την πίστη μου στις αξίες της ζωής.

Γνωρίζετε καλά από την εμπειρία σας πως όταν 
ολοκληρώνουμε μία δικογραφία με κόπο, η χαρά και 
η ικανοποίηση που νοιώθουμε δεν συγκρίνεται με 
κανένα αξίωμα και καμιά υλική απολαβή. Το αντίδω-
ρο είναι η σημαντική εκείνη στιγμή που επιτελούμε 
με ανεξαρτησία και καθαρή συνείδηση το χρέος μας 
απέναντι στην κοινωνία. Και αυτό διότι η ουσία της 
δικαιοσύνης είναι η προστασία και ο σεβασμός της 
αξίας του ανθρώπου και αυτό πρέπει νάναι το βαθύ-
τερο κίνητρο όλων όσων την υπηρετούν. 

 Για τους λόγους αυτούς, αισθάνομαι, εκτός από 
συγκίνηση, μεγάλη ικανοποίηση και χαρά. Όχι μόνο 
γιατί αξιώθηκα μιας τέτοιας πορείας, αλλά και επει-
δή  είχα τη στήριξη και την αμέριστη συμπαράσταση 
τόσο τη δική σας, των συναδέλφων, όσο και των 
πολύτιμων συνεργατών μας, των δικαστικών υπαλ-
λήλων.

Σας ευχαριστώ όλους θερμά γιαυτό.
Σας ευχαριστώ που με περιβάλατε με εμπιστο-

σύνη.
Σας ευχαριστώ που κοπιάζετε.
Σας ευχαριστώ που φροντίζετε, που μεριμνάτε.
΄Οσοι αποχωρούμε, γνωρίζουμε καλά πως η πο-

ρεία συνεχίζεται όσο έχουμε τη δυνατότητα να απο-
δίδουμε νόημα στα πράγματα που μας περιβάλουν 
και όσο μπορούμε να αγαπάμε.

Σας εύχομαι από καρδιάς υγεία και χαρά.
Σας ευχαριστώ ολόψυχα όλες και όλους για όλα.
Καλή δύναμη!

Η Ομιλία του Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννη Τέντε

Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα καλά τους 
λόγια …

Νοιώθω μεγάλη συγκίνηση απόψε. Με μια πολύ 
τιμητική είναι αλήθεια και επίσημη, αλλά πάντως 
φευγαλέα, εκδήλωση αποχαιρετούμε οι αποχωρού-

ντες φίλους και συνοδοιπόρους που είχαμε κοντά 
μας για πολλές δεκαετίες. Όσο για εμένα συνειδητο-
ποιώ τώρα ότι αποχαιρετώ στην κυριολεξία μια ολό-
κληρη ζωή. Αφού από τη στιγμή που αντιλήφθηκα 
τον κόσμο βρέθηκα στο γνωστό σε όλους ιδιαίτερο 
περιβάλλον του δικαστικού σώματος.

Η ζωή του δικαστικού λειτουργού δεν υπήρξε 
εύκολη για κανένα από εμάς. Διαλέξαμε ένα δρόμο 
γεμάτο από διαρκή άσκηση, μόχθο και αγωνία. Δρό-
μο που περνάει από την καθημερινή προσπάθεια, 
μέσα από σκληρά αντιμαχόμενα και σφοδρά συ-

γκρουόμενα συμφέροντα να ανευρεθεί το συνεχώς 
μεταβαλλόμενο, λόγω των συνεχών και ραγδαίων 
εξελίξεων, νόμιμο και να αποκαλυφθεί η διαρκώς 
διαφεύγουσα και ανθρωπίνως δυσχερώς συλλαμ-
βανόμενη αλήθεια …

Ανταμοιβή μας υπήρξε η βαθειά ικανοποίηση 
που προσφέρει στον άνθρωπο η επιτέλεση του κα-
θήκοντος, η υπερηφάνεια που γεμίζει τον δικαστή η 
αίσθηση της σπανίζουσας σε άλλα επαγγέλματα ή 
λειτουργήματα ανεξαρτησίας και η γαλήνη που εντέ-
λει προσφέρει η πεποίθηση ότι έπραξε και έκρινε 
κατά συνείδηση, έστω και αν ανθρωπίνως δεν είναι 
δυνατή η αποφυγή της πλάνης και του σφάλματος. 
Η Δικαιοσύνη «μας έδωσε το ωραίο ταξίδι», που 
λέγει ο ποιητή. Γι’ αυτό αποχωριζόμαστε τις έδρες 
μας με την αίσθηση της ψυχικής πλησμονής και της 
ολοκλήρωσης.

Σχεδόν με όλους σας έχω συνεργασθεί και συνα-
ναστραφεί. Και πιστεύω ότι μας συνδέουν αμοιβαία 
αισθήματα εκτίμησης και ειλικρινούς φιλίας. Θέλω 
να σας αποχαιρετίσω ως συλλειτουργούς, με την 
ελπίδα ότι δεν θα χαθεί η φιλική συναναστροφή μας. 
Και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνερ-
γασία από την οποία πολλά έχω κερδίσει και διδα-
χθεί. Πάνω από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 
Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, με τους οποίους 
συνεργάσθηκα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, κατά 
τα οποία είχα την τύχη και την τιμή να κατέχω την 
ύπατη θέση στην ιεραρχία της Δικαιοσύνης, την 
οποία αφήνω. 

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους, τις γνώμες 
και συμβουλές, που δεν είχα δισταγμό να ζητώ και 
να παίρνω καθημερινά, τις γνώσεις και την ετοιμό-
τητά τους σε θέματα ποινικής και εισαγγελικής πρα-
κτικής, που με προθυμία έθεταν στη διάθεσή μου 
όλα αυτά τα χρόνια.   

Ευχαριστώ

 Η Ομιλία του Αντιπροέδρου
Αρείου Πάγου κ. Δημητρίου Πατινίδη

     Κυρία Πρόεδρε,
Κύριε Εισαγγελέα,
Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συγχωρέστε με για τη συγκίνηση.
Μετά από 40 χρόνια πλήρους δικαστικής υπη-

ρεσίας σε λίγο θα ταχθώ στο μακρύ κατάλογο των 
αποχωρησάντων δικαστών.

Σε όλη μου τη δικαστική διαδρομή μοναδικός 
μου σκοπός ήταν να εκπληρώνω ευσυνείδητα τα 
καθήκοντα μου.

Θέλω να πιστεύω ότι πέτυχα το στόχο μου αυ-
τόν. Στην άσκηση των καθηκόντων μου δεν δέχθη-
κα υποδείξεις από οποιαδήποτε πλευρά. Το έργο 
του Δικαστή είναι δύσκολο. Πρέπει να υπερβαίνει 

τον εαυτό του και τα πιστεύω του. Μοναδικός του 
σκοπός είναι να υπηρετεί τα πράγματα για τα οποία 
ορκίσθηκε.

Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλους 
τους συναδέλφους, δικαστές και εισαγγελείς, με 
τους οποίους συνεργάστηκα, αλλά και τους δικαστι-
κούς υπαλλήλους που αγόγγυστα με συνέδραμαν.

Εμείς φεύγουμε!
Αφήνουμε πίσω μας νέους δικαστές και εισαγ-

γελείς.
Προσπάθησα να επιτύχω το σεβασμό τους, συ-

νεχώς εργαζόμενος.
Το πέτυχα; Ο καιρός θα δείξει.
Εύχομαι σε όλους ψυχική και σωματική υγεία.

Η Ομιλία του Αντιπροέδρου Αρείου Πάγου 
και Προϊσταμένου Επιθεώρησης 

των Δικαστηρίων κ.  Γεωργίου Χρυσικού 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Για μια ακόμα φορά ακολουθώντας και διατηρώ-

ντας την παράδοση που βρήκαμε  στο Δικαστήριο 
του Αρείου Πάγου, προσήλθαμε  εδώ στο ωραίο 
αυτό περιβάλλον για να τιμήσουμε και  να ευχαρι-
στήσουμε τους συναδέλφους μας που περατώνουν 
την υπηρεσιακή σταδιοδρομία τους, ύστερα από 40 
χρόνια κατά μέσο όρο ο καθένας. 

Και ειδικότερα: 1) την Πρόεδρο του Αρείου Πά-
γου Ρένα Ασημακοπούλου, 2) τον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου Ιωάννη Τέντε, 3) τον Δημήτριο Πατι-
νίδη, 4) την Θεοδώρα Γκοΐνη, 5) τον Νικόλαο Ζαΐρη, 
6) τον Σπυρίδωνα Ζιάκα, 7) τον Χαράλαμπο Δημά-
δη, Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, 8) τον Βασί-
λειο Φούκα, 9) την Βαρβάρα Κριτσωτάκη, 10) την 
Γεωργία Λαλούση, 11) τον Γεώργιο Αδαμόπουλο, 
12) τον Βασίλειο Φράγκο, 13) τον Μιλτιάδη Σπυρό-
πουλο Αρεοπαγίτες, 14) τον Αθανάσιο Κονταξή, 15) 
τον Νικόλαο Τσάγγα, 16) τον Σταύρο Μανταγκιοζί-
δη, και 17) τον Ευάγγελο Παντιώρα,  Αντεισαγγελείς 
του Αρείου Πάγου.

 Αποτελεί για μένα προσωπικά ιδιαίτερη τιμή 
που με την ευγενική πρωτοβουλία των υπολοίπων 4 
Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου, που παραμένουν 
στην Υπηρεσία, και ως διατελών Προϊστάμενος 

Η κ. Ρένα Ασημακοπούλου
Προέδρου του Α.Π.

Ο κ. Ιωάννης Τέντες
Εισαγγελέας του Α.Π.

Η κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη
Αντεισαγγελέας του Α.Π.

Ο κ. Γεώργιος Χρυσικός
Αντιπρόεδρος του Α.Π.

Ο κ. Δημήτριος Πατινίδης
Αντιπρόεδρος του Α.Π.

Η κ. Βασ. Θάνου-Χριστοφίλου
Πρόεδρος της ΕΔΕ Αρεοπαγίτης

Με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή όλων σχεδόν των 
μελών του Αρείου Πάγου πραγματοποιήθηκε και φέτος η 
κατά παράδοση εκδήλωση προς τιμή των αποχωρούντων, 
λόγω συμπλήρωσης  του χρόνου υπηρεσίας, μελών του 
Αρείου Πάγου. Η εκδήλωση, τη διοργάνωση της οποίας είχε 
αναλάβει ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος 
Γιαννούλης έλαβε χώρα το βράδυ της Πέμπτης,27 Ιουνίου 
2013, στο Tennis Club της Πολιτείας. Τους απερχόμενους 
αποχαιρέτησαν με συγκινητικά λόγια, ο Αντιπρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Γεώργιος Χρυσικός, η Αντεισαγ-
γελέας του Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη και 
η Πρόεδρος της ΕΔΕ-Αρεοπαγίτης κ. Βασιλική Θάνου-
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Χριστοφίλου. Εκ μέρους των αποχωρούντων απήντησαν 
η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Ρένα Ασημακοπούλου, 
ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ιωάννης Τέντες και 
ο Αντιπρόεδρος κ. Δημ. Πατινίδης. Οι απερχόμενοι, λόγω 
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, από τον Άρειο Πάγο εί-
ναι: οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Δημ. Πατινίδης, Θεοδώρα Γκοϊνη, 
Νικ. Ζαϊρης, Σπυρ. Ζιάκας, Χαρ. Δημάδης, οι Αρεοπαγίτες 
κ.κ. Βασ.Φούκας, Βαρβάρα Κριτσωτάκη, Γεωργία Λαλούση, 
Γεώργιος Αδαμόπουλος, Βασ.Φράγγος, Μιλτ. Σπυρόπουλος 
και από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου: ο Εισαγγελέας κ. 
Ιωάννης Τέντες και οι Αντεισαγγελείς κ.κ. Αθαν. Κονταξής, 
Νικ. Τσάγγας, Σταύρος Μαντακιοζίδης, Ευάγ.Παντιώρας.   



Επιθεωρήσεως των Δικαστηρίων, και ως εκπρό-
σωπος των λοιπών δικαστικών και εισαγγελικών 
Λειτουργών του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου και 
της Γραμματείας του,  κλήθηκα να απευθύνω τον 
παρόντα λόγο με χαρακτήρα υπηρεσιακού αποχαι-
ρετισμού, αλλά και ευχαριστηρίων.

 Κύριοι αποχωρούντες Συνάδελφοι, η σημερινή 
ημέρα της 27ης Ιουνίου του 2013 είναι μια ξεχωριστή 
μέρα για σας. Είναι η προτελευταία ημέρα της επαγ-
γελματικής σας πορείας, που αν ορθά νομιμοποιού-

διπλή καρδιά και μπορώ  να βεβαιώσω από τη θέση 
αυτή, εκφράζοντας τα συναισθήματα όλων των συνα-
δέλφων ότι η διπλή αυτή καρδιά χτυπούσε άριστα αλλά 
και ρυθμικά σ’ όλη τη διάρκεια της τελευταίας διετίας. 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι που αποχωρείτε. Σας ευχό-
μεθα ολόψυχα όλοι μας απόψε στην περαιτέρω πορεία 
της ζωής σας που θα επιλέξετε να έχετε προεχόντως 
ΥΓΕΙΑ, ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΩΦΕΛΙΜΗ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΑΣ!

οποίο έδωσες την ψυχή σου, στερήθηκες πολλά από 
την προσωπική και οικογενειακή ζωή σου, ξενύχτησες 
πάνω στις δικογραφίες, προβληματίστηκες και πέρα-
σες μεγάλες αγωνίες.  

Για εμάς που ευτυχίσαμε να συνεργαστούμε μαζί 
σας γιατί σκεφτόμαστε ότι θα στερηθούμε τη συνεργα-
σία σας, τις γνώσεις σας, την ευγενική και φιλική συ-
μπεριφορά σας απέναντί μας και ακόμα ότι και εμείς 
ερχόμαστε κάθε χρόνο και πιο κοντά προς την έξοδο 
από τον αγωνιστικό στίβο.

Σας τιμούμε Κυρία Πρόεδρε, Κύριε Εισαγγελέα επί 
τιμή, Κυρία και Κύριοι Αντιπρόεδροι, Κυρίες και Κύριοι 
Αρεοπαγίτες, Κύριοι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου, 
γιατί κρατήσατε στο πέρασμά σας ψηλά τη σημαία της 
Δικαιοσύνης, κάνατε τη γνώση αρετή και προσφέρατε 
με την παρουσία, την εργατικότητα, την προσωπικότη-
τα και τις ικανότητές σας πολύτιμη ύλη για το οικοδόμη-
μα της Δικαιοσύνης. 

Σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε γιατί εργα-
σθήκατε σκληρά, με κόπο και θυσίες και αφήνετε πίσω 
σας πλούσιο επιστημονικό έργο, που θα καθοδηγεί 
εμάς και τις γενιές των νέων δικαστικών λειτουργών. 

Αποχωρείτε σε τρεις ημέρες από την ενεργό υπηρε-
σία, έχοντας ασκήσει ευδόκιμα τα καθήκοντά σας, αλλά 
δεν διαγράφεσθε από το δικαστικό σώμα και θα ανήκε-
τε πάντα σ’ αυτό. 

Αποχωρείτε και πρέπει να είσθε υπερήφανοι γιατί 
υπηρετήσατε  με συνέπεια και αφοσίωση τη Δικαιοσύ-
νη. 

Αποχωρείτε έχοντας κερδίσει, σας βεβαιώ, δικαι-
ολογημένα την αναγνώριση όλων των συναδέλφων 
αλλά και του νομικού κόσμου. 

Κυρία Πρόεδρε, 
Νοιώθω ως επιτακτικό καθήκον μου να απευθυνθώ 

ιδιαίτερα σε Σας και να σας αποκαλύψω αυτή τη στιγ-
μή ότι θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που κάποιο 
χρονικό διάστημα της εισαγγελικής μου πορείας συνυ-
πηρέτησα μαζί σας, κάτω από το βουνό του Ταϋγέτου, 
στη Σπάρτη. Νέα Πρόεδρος Πρωτοδικών Εσείς και Νέα 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών εγώ. Θαύμασα σε Εσάς, πέ-
ραν της άριστης νομικής Σας κατάρτισης, την ανθρωπιά 
Σας, την αμεροληψία Σας, τη σεμνότητά Σας και το σθέ-
νος Σας. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που είστε η πρώτη 
γυναίκα που ανεβήκατε στην κορυφή του Ολύμπου της 
Δικαιοσύνης. Αισθάνομαι υπερήφανη που υπηρέτησα 

Συνεστίαση προς τιμή των αποχωρούντων μελών του Αρείου Πάγου

μαι να υπολογίσω για όλους σας, δεν ήταν επιλογή 
βιοπορισμού, αλλά πραγματικό συνεχές αφιέρωμα 
ψυχής στο βωμό του δικαστικού ήθους, της δικαστι-
κής συνείδησης και της δικαστικής δεοντολογίας. 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Συνδυάζοντας αδιάκοπα τη συνεχή μελέτη και την 

προσπάθεια για την ολοκλήρωση της νομικής παιδεί-
ας σας, διανύσατε αυτή τη διαδρομή και φθάσατε στην 
κορυφή της υπηρεσιακής ιεραρχίας, στηριζόμενοι απο-
κλειστικά στο δίπολο βάθρο της άριστης νομικής παι-
δείας αφ’ ενός και του διακεκριμένου δικαστικού ήθους 
αφετέρου. 

 Διανύσατε έτσι μια επιτυχημένη και αταλάντευτη πο-
ρεία, περιστατικά που σας δίνουν δύναμη για το μέλλον 
όταν πλέον από την εξέδρα του παρατηρητή θα παρακο-
λουθείτε εμάς τους απομένοντας να διαγωνιζόμεθα στο  
στίβο της δικαιοσύνης, τον οποίον σήμερα εσείς εγκατα-
λείπετε έχοντας σαν οδηγό της πορείας σας προς την 
έξοδο την αγάπη μας, αλλά και τον σεβασμό μας. 

 Πάντα με απλότητα και ταπείνωση βαδίζατε, εκδη-
λώνοντας με κάθε τρόπο την αγάπη σας και την καλο-
σύνη σας προς όλους εμάς τους συναδέλφους σας.

 Η ζωή σας και το έργο σας θα είναι για μας πάντα 
ως παρακαταθήκη, φάρος φωτεινός που θα φωτίζει και 
τη δική μας πορεία όσο θα εξακολουθούμε να υπηρε-
τούμε ως μάχιμοι τη δικαιοσύνη.

 Έχουμε απ’ όλους σας ανεξαίρετα να θυμόμαστε 
το ψυχικό σθένος που διαθέτατε, την παραδειγματική 
εργατικότητά σας, την ακεραιότητα του χαρακτήρα σας 
και τις εξαίρετες γνώσεις σας.

 Η σκέψη μας θα είναι πάντα κοντά σας και στην 
καρδιά μας θα έχετε ξεχωριστή θέση, το δε γραφείο μας 
θα είναι πάντα ανοιχτό για κάθε επίσκεψή σας.

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο αγαπητός και Σεβαστός πρώην Πρόεδρος του 

Αρείου Πάγου κύριος Βασίλειος Νικόπουλος, γράφει 
στο βιβλίο του «Απομνημονεύματα από την Υπηρεσία 
της Δικαιοσύνης».

 «Ο Άρειος Πάγος έχει διπλή καρδιά, την Προεδρία 
και την Εισαγγελία». 

 Επιτρέψατέ μου, τόσο για τον εαυτό μου, όσο και 
για όλους εσάς, να θεωρήσω ότι είμαστε πολύ ευτυ-
χείς που μας έλαχε να συνυπηρετήσουμε στο Ανώτατο 
Ακυρωτικό της Χώρας με  Πρόεδρο τη Ρένα Ασημακο-
πούλου και Εισαγγελέα μέχρι χθες τον Ιωάννη Τέντε. 
Σπάνιοι άνθρωποι, με εξαιρετικά προσόντα που τους 
βασάνιζε αθεράπευτα το πάθος της δικαιοσύνης. 

Η συνεργασία μας όλων και καθενός χωριστά, αλλά 
και ιδιαίτερα εμένα που κατά το τελευταίο έτος ήταν σχε-
δόν καθημερινή και με τους δυο ήταν άριστη από κάθε 
άποψη, αλλά και δημιουργική. 

 Σας είπα προηγουμένως ότι ο Άρειος Πάγος έχει 

Η Ομιλία της  Αντεισαγγελέως 
του Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπης Κουτζαμάνη

 Κυρία Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, 
Κύριε Εισαγγελέα επί τιμή του Αρείου Πάγου,
Κυρία και Κύριοι Αντιπρόεδροι,
Κυρίες και Κύριοι Αρεοπαγίτες,
Κύριοι Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου,
Κυρίες και Κύριοι, 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα, που με την ιδιότητά 

μου της αρχαιότερης Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
μου δίνεται η ευκαιρία να απευθύνω αποχαιρετιστήριο 
και συγχρόνως ευχαριστήριο λόγο σε εσάς, που ύστερα 

από σαράντα σχεδόν χρόνια προσφοράς στη Δικαιοσύ-
νη, αποχωρείτε δικαιωμένοι από τον αγωνιστικό στίβο 
και παραδίδετε τη σκυτάλη στους νεώτερους και ακόμα 
αγωνιζόμενους στο δύσκολο αγώνα του Δικαίου.

Κύριοι συνάδελφοι, 
Σε λίγες ημέρες, το ωραίο ταξίδι σας στη χώρα της 

Δικαιοσύνης, φθάνει στο τέλος του.
Και είναι βέβαιο ότι για ανθρώπους που όλη τους τη 

ζωή υπηρετούσαν με αφοσίωση τη Δικαιοσύνη, σκυμ-
μένοι πάνω στις δικογραφίες, είναι δύσκολη η προσαρ-
μογή σε μια νέα πραγματικότητα και ακόμα δυσκολότε-
ρη η αποδοχή της. 

Η αποψινή συνάντηση μας είναι εξαιρετικά συγκι-
νητική και συναισθηματικά φορτισμένη τόσο για εσάς 
που αποχωρείτε όσο και για εμάς που μένουμε ακόμα 
και σας αποχαιρετούμε. Για εσάς που αποχωρείτε γιατί 
δεν είναι εύκολο να αποχωρίζεστε ένα κλάδο για τον 

μαζί Σας. Διδάχθηκα πάρα πολλά από εσάς. Σας ευ-
γνωμονώ και Σας ευχαριστώ. Να είσθε καλά και τώρα 
που θα έχετε ελεύθερο χρόνο να ασχοληθείτε με την 
ποίηση και τη ζωγραφική που αγαπάτε. 

Απευθύνομαι και σε Εσάς ξανά κ. Εισαγγελέα για 
να Σας συγχαρώ και πάλι για την υποδειγματική εκτέ-
λεση των καθηκόντων Σας στην Εισαγγελία του Αρείου 
Πάγου και την προσηνή και ευγενική συμπεριφορά Σας 
προς όλους εμάς τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που 
υπηρετήσαμε μαζί Σας τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Η 
συνεργασία μαζί Σας υπήρξε γόνιμη και παιδαγωγική. 
Θαυμάσαμε σε Εσάς την αγάπη Σας για το συνάδελφο, 
την ευπρέπειά Σας, το σπάνιο ήθος Σας και την αντικει-
μενικότητά Σας. 

Σας εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε τη δημιουργική 
Σας πορεία από το νέο μετερίζι που ταχθήκατε για να 
προσφέρετε και να δώσετε από την πηγή των γνώσε-

Ο Αντιπρόεδρος του Α.Π. κ. Γ. Χρυσικός
και η Πρόεδρος της Ένωσης, Αρεοπαγίτης κ. Θάνου - Χριστοφίλου

Η Πρόεδρος του ΑΠ κ. Ρένα Ασημακοπούλου και ο Εισαγγελέας του ΑΠ κ. Ιωάννης Τέντες.



ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Στην πρώτη παρουσίαση για το Θεσμό της Εξωδικαστικής Διαμεσολά-
βησης που πραγματοποιήθηκε την 20-3-2013 στο Μουσείο της Ακρόπολης 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων έλαβαν το λόγο αναπτύσσοντας  τα πλεονεκτήματα του νέου 
Θεσμού   της Διαμεσολάβησης (Ν.3898/2010) οι εξής :

 Αντώνης ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων

-Χόρστ ΡΑΙΧΕΝΜΠΑΧ, Επικεφαλής της Ομάδας Δράσης για την Ελλά-
δα

Πάνος ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής στην Ελλάδα

- Λάμπρος Κοτσίρης, Πρόεδρος Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολα-
βητών, Ομότιμος Καθηγητής Α.ΠΘ., Αντεπιστέλλον Μέλος Ακαδημίας Αθη-
νών 

- Βασιλική ΘΑΝΟΥ- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ, Πρόεδρος Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων, Αρεοπαγίτης

- Γιάννης ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, 
Πρόεδρος Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας

- Κωνσταντίνος ΜΙΧΑΛΟΣ, Πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας

 - Manon SCHONEWILLE, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια ΙΜΙ, Εκ-
παιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Λέκτορας Πανεπιστημίου Ουτρέχτης, JAMS/
Result ACB International Panelist, συγγραφέας

Τη συζήτηση συντόνησε  ο Νικόλας ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ, Γενικός Γραμ-
ματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στην συνέχεια ακολούθησε συνέντευξη , προς ενημέρωση των δημοσιο-
γράφων του δικαστικού ρεπορτάζ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης .

Η πρώτη παρουσίαση στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 20-3-2013

ων και τη δεξαμενή του ήθους που διαθέτετε σημαντικά ακόμα πράγματα στην 
κοινωνία. 

Εκφράζοντας την εκτίμησή μου προς το πρόσωπο όλων σας θα ήθελα να 
σας ευχηθώ να έχετε υγεία, οικογενειακή ευτυχία, μακροημέρευση και να προά-
γετε, τώρα που θα έχετε χρόνο τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα. 

Να είστε καλά όλοι και σας ευχαριστώ.

Η Ομιλία από την Πρόεδρο της Ένωσης 
Δικαστών  και Εισαγγελέων  

Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη
κα Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, κ. Εισαγγελέα, κ. Αντιπρόεδροι του ΑΠ, κ. 

Αντεισαγγελέα του ΑΠ, αναπληρούσα τον Εισαγγελέα,  Αρεοπαγίτες, Αντεισαγ-
γελείς του ΑΠ.

Η σημερινή εκδήλωση έχει καθιερωθεί να πραγματοποιείται στο τέλος κάθε 
δικαστικού έτους, προς τιμή των αποχωρούντων, λόγω συμπλήρωσης του χρό-
νου υπηρεσίας Δικαστικών Λειτουργών – μελών του Αρείου Πάγου, και είναι 
πάντοτε ιδιαίτερα συγκινητική και συναισθηματικά φορτισμένη. Συναισθηματικά 
φορτισμένη τόσο για τους ίδιους τους αποχωρούντες ,όσο και για όσους παρα-
μένουμε, αναλογιζόμενοι ότι θα στερηθούμε την καθημερινή φιλική συνεργασία 
των αποχωρούντων που διήρκεσε μακρά σειρά ετών καθώς και ότι κάθε χρόνο 
ερχόμαστε όλοι πιο κοντά στην αποχώρηση. 

  Η Δικαιοσύνη είναι η καθολική αρετή, όπως την χαρακτηρίζει ο Αριστοτέλης. 
Συνιστά ένα υψηλό ιδανικό, η πραγμάτωση του οποίου αφενός μεν διατηρεί την 
ισορροπία στην κοινωνία, αφετέρου δε εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή την πραγμάτωση του ιδανικού της Δικαιο-
σύνης έχουν αναλάβει με την ενάσκηση του Λειτουργήματός τους, οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί, ασκούντες έργο τιμητικό και συγχρόνως επαχθές και ψυχοφθόρο,  
που απαιτεί αντοχή σωματικών και ψυχικών δυνάμεων. Οι πολίτες προσβλέ-
πουν, διαχρονικά, στον Δικαστή, όταν αναζητούν να βρουν το δίκιο τους. Πολύ 
περισσότερο δε στην παρούσα κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η χώρα μας, ο 
Δικαστής αποτελεί την ελπίδα του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού. Και σ΄ εμάς, 
τους Δικαστικούς Λειτουργούς εναπόκειται, με την ορθότητα, την αμεροληψία 
και την αντικειμενικότητα της κρίσης μας και με την γενικότερη συμπεριφορά 
μας, να διαφυλάττουμε το κύρος και την αξιοπιστία της Δικαιοσύνης. Σ΄ εμάς, 
τους Δικαστικούς Λειτουργούς εναπόκειται να αποδεικνύουμε ότι είμαστε άξιοι 
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να απολαμβάνουμε τον σεβασμό και την εκτίμηση που αρμόζει στο Λειτούργη-
μά μας. Σ΄ εμάς τους Δικαστικούς Λειτουργούς εναπόκειται να διατηρούμε την 
Δικαιοσύνη υψηλά στο βάθρο της,    
κα Πρόεδρε & κ. Εισαγγελέα,
Αξιότιμοι κύριοι αποχωρούντες Αντιπρόεδροι του Αρειού Πάγου, Αρεοπαγίτες , 
Αντεισαγγελείς του Α.Π.

Αποχωρείτε σήμερα από την ενεργό υπηρεσία ,έχοντας ασκήσει ευδόκιμα τα 
καθήκοντα σας, επί τέσσερις δεκαετίες . Επιδείξατε το σθένος, το ήθος και την 
αξιοπρέπεια , τα οποία πρέπει να διαθέτει ο Δικαστής . Αναλωθήκατε , πολύ συ-
χνά και σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής σας ζωής , διότι πιστεύετε 
στην ιδέα της Δικαιοσύνης που προανέφερα , και συνεισφέρατε στην πραγμά-
τωση της ιδέας αυτής. Αφήνετε πίσω σας πλούσιο επιστημονικό έργο, έργο το 
οποίο θα καθοδηγεί και τους νεώτερους Δικαστικούς Λειτουργούς . Δικαιούσθε 
να αποχωρείτε αισθανόμενοι ότι κερδίσατε δικαιολογημένα την αναγνώριση 
τόσο των συναδέλφων σας, όσο και του νομικού κόσμου γενικότερα. 

Αξιότιμοι κ.κ. αποχωρούντες Δικαστικοί Λειτουργοί 
Υπό την ιδιότητα μου ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, θα 
ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς το πρόσωπό σας και να σας ευχηθώ 
υγεία , μακροημέρευση και οικογενειακή ευτυχία.    

Η Δικαιοσύνη όμως σήμερα στη χώρα μας βρίσκεται στα όρια της αντοχής 
της εξαιτίας των χιλιάδων υποθέσεων που έχουν συσσωρευθεί και που εισάγο-
νται καθημερινά στα ελληνικά δικαστήρια, και που είναι ο κύριος παράγων της 
καθυστέρησης στην απονομή της. Και οι Έλληνες Δικαστές βρίσκονται στα όριά 
τους, εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας, αλλά & εξαιτίας των υψηλοτάτων 
περικοπών των αποδοχών τους, που έχουν προκαλέσει στους περισσότερους 
σοβαρό πρόβλημα διαβίωσης και κυρίως σε όσους βαρύνονται & με στεγαστικά 
ή άλλα δάνεια.

Σ’ αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελληνική Δικαιοσύνη θεωρώ ότι 
επιβάλλεται, εμείς οι Δικαστές & Εισαγγελείς να αντιμετωπίσουμε με ενότητα 
& σύμπνοια το μεγάλο πρόβλημα. Είναι ο καλύτερος & πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα.

 Εμείς οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων αγωνιστήκαμε & θα εξακολου-
θήσουμε να αγωνιζόμαστε για να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημα, έχουμε όμως 
απόλυτη ανάγκη τη στήριξη όλων σας.



ΔΙΚΑΣΤΕΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ

Το πλούσιο λογοτεχνικό έργο του Άγγελου Λιάπη, Προέδρου Εφετών
παρουσίαση: Βασιλική - Θάνου Χριστοφίλου, Πρόεδρος της ΕΔΕ

Ο Άγγελος Λιάπης γεννήθηκε στο Πευκόφυτο Καστοριάς. 
Ζει και δημιουργεί στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Νο-
μικής Σχολής καθώς και του τμήματος Δημοσίου Δικαίου του 
Α.Π.Θ. και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ποινικό Δί-
καιο. Το έτος 1979 εισήλθε στο δικαστικό σώμα και περνώ-
ντας από τα στάδια της δικαστικής ιεραρχίας κατέχει σήμερα 
το βαθμό του Προέδρου Εφετών. Ως λογοτέχνης θεωρείται 
γνήσιος εκφραστής της λυρικής ποίησης με εκδόσεις λογοτε-
χνικών έργων που διακρίνονται για την πηγαία έμπνευση και 
την ποιότητα του συγγραφικού λόγου. Παράλληλα με τα Δικα-

Mε μεγάλη χαρά δεχθήκαμε στα γραφεία της Ένωσης το 
μυθιστόρημα της τ. συναδέλφου κ. Λίτσας Καποπούλου, η 
οποία κόσμησε το δικαστικό σώμα επί πολλά έτη. «Πνοή Όταν 
χτυπά η καρδιά του πεπρωμένου…» ο τίτλος του, από τον 
εκδοτικό οίκο «Δίαυλος». Στο μυθιστόρημα αυτό το παρελθόν 
συγκρούεται με το παρόν και προδιαγράφει το μέλλον. Τίποτε 
δεν είναι τυχαίο. Τα ονόματα, οι τοποθεσίες, τα όνειρα και τα 
αισθήματα των εμπλεκομένων. Τίποτε δεν τελειώνει. Κάτι νέο 
αρχίζει…Όπως ο κύκλος της ζωής, χωρίς αρχή και τέλος. Η 
πνοή διαχέεται…συνεχίζει να επιλέγει…να ζει… 

Μέσω ταχυδρομείου δε από τα όμορφα Χανιά έλαβα το μυ-
θιστόρημα του συναδέλφου Πρωτοδίκη στο Πρωτοδικείο Χα-

νίων Γιάννη Ευαγγελάτου, με τίτλο «Τα ωραιότερα ταξίδια δεν 
τα κάναμε ακόμα», από τις εκδόσεις «ΕΡΕΙΣΜΑ». Σε αυτήν 
την πρώτη συγγραφική απόπειρα, όπως ο ίδιος ο συγγραφέ-
ας αναφέρει, έχει στόχο να αναδείξει ένα διαχρονικό νομικό 
πρόβλημα, όταν διασταυρώνεται η τυπική με την ουσιαστική 
Δικαιοσύνη αλλά και να υπενθυμίσει ότι το νόημα της αληθι-
νής αγάπης είναι η θυσία του ίδιου σου του εαυτού. Είναι μία 
αισθηματική νουβέλα, μία δικαστική περιπέτεια γραμμένη από 
έναν δικαστή. Μία υπόθεση που συγκρούεται το γράμμα του 
νόμου με το πνεύμα του. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έσοδα 
από τα δικαιώματα του συγγραφέα θα δοθούν στα Παιδικά 
Χωριά ΣΟΣ και στην Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων Χανίων.

Ο Δήμος και η Κλαίρη, αδέλφια, καταξιωμένοι επαγγελματικά και κοινωνικά, βιώνουν 
την ολική ανατροπή, όταν ανακαλύπτουν ακολουθία οικογενειακών μυστικών! Μέσα 
τους θεριεύει ζωογόνα πνοή και τους παρασύρει...

Η καρδιά του πεπρωμένου χτυπά στον μυστικισμό της Ανατολής. Ανώτερη 
Δύναμη τους καθοδηγεί. Πολύτιμοι συμπαραστάτες στη μεταφυσική τους αναζή-
τηση ο Ουμούτ, ο Κενάι και η Γκιουλσούν.

Καταλήγουν στο ερειπωμένο καστρομονάστηρο της Αγίας Φωτεινής στη Μικρά 
Ασία. Εκεί όπου οι ίντριγκες παρουσίασαν ως ατύχημα τη δολοφονία του μοναχού 
Ρωμανού, που υπήρξε στρατηγός επί Ιουστινιανού με τ” όνομα Θεοδόσιος. Εκεί, 
όπου αιώνες μετά έχασε την ζωή της μια νέα γυναίκα, η Φυντάν, υπό ανεξιχνίαστες 
συνθήκες. Τι τους συνδέει όλους;

Τα ωραιότερα ταξίδια δεν τα κάναμε ακόμα.
Μια αισθηματική νουβέλα, μια δικαστική περιπέτεια γραμμένη από έναν 

δικαστή. Η ιστορία δύο καθημερινών ανθρώπων, του Νίκου και της Βασιλικής, 
που ερωτεύτηκαν, όταν ήταν φοιτητές, παντρεύτηκαν, χώρισαν, έζησαν μακριά 
ο ένας από τον άλλο και συναντήθηκαν τυχαία μετά από πολλά χρόνια, με δια-
φορετικούς ρόλους σε μια δικαστική αίθουσα.

Σε μια υπόθεση που συγκρούεται το γράμμα τον νόμου με το πνεύμα του. 
Ο ανθρώπινος νόμος με τη Θεία Δίκη. Το λαϊκό έρεισμα με τη νομικίστικη αντί-
ληψη.

Μια ιστορία για νομικούς, αλλά και για όσους πιστεύουν ότι η αληθινή αγά-
πη δεν σβήνει ποτέ.

στικά του καθήκοντα, τα οποία ασκεί πάντοτε με ευσυνειδησία 
και επάρκεια, καλλιεργεί και το λογοτεχνικό του ταλέντο. Στο 
πλούσιο συγγραφικό του έργο συμπεριλαμβάνεται: α) Λογο-
τεχνική Δημιουργία της Βορείου Ελλάδος, στην οποία γίνεται 
καταγραφή και συστηματική παρουσίαση των σπουδαιότε-
ρων λογοτεχνών της Βορείου Ελλάδος της χρονικής περιόδου 
1875-2007, β) Λεξικό της Ελληνικής Διανόησης, που εξέδωσε 
η Αμφικτιονία Ελληνισμού, γ) Ποιητική Ανθολογία Μελών της 

Συνέχεια στη σελ. 16 



Η Βιργινία Δημ. Σακελλαροπούλου, Αντεισαγγελέας Εφε-
τών Αθηνών, συγγραφέας των δύο εκδόσεων του βιβλί-
ου «Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος 
και η συναίνεση του ασθενούς στην  ιατρική πράξη»,

Ένωσης Λογοτεχνών Βορείου 
Ελλάδος, δ) ανθολογίες ερω-
τικής ποίησης, ε) Εγκυκλο-
παίδεια Βορειοελλαδιτών 
Λογοτεχνών που εξέδωσε η 
Μουσική Εταιρεία Βορείου 
Ελλάδος. Εξέδωσε πλήθος 
ποιητικών συλλογών που συ-
μπεριλαμβάνονται στα βιβλία 
του Το φεγγάρι ήταν ένα κο-
ρίτσι, Ένα παράθυρο στον 
ήλιο, Ανθισμένες φλόγες και 
Τα μονοπάτια των πουλιών. 
Εξέδωσε επίσης τα βιβλία Τα 
αλάνια της οδού αμαρτίας και 
Αθώα εγκλήματα. Στο πρώτο 
περιλαμβάνονται είκοσι πέντε 
ευθυμογραφήματα που βασί-
ζονται κυρίως σε υποθέσεις 
που έζησε ο ίδιος υπό τη δι-

καστική του ιδιότητα και στα 
οποία απεικονίζεται σε μικρο-
γραφία η καθημερινή ελληνική 
κοινωνική πραγματικότητα. 

Στο δεύτερο σκιαγραφείται 
με γλαφυρότητα η προσω-
πικότητα ενός χαρισματικού 
ήρωα, του Άρη, που ανακα-
λύπτει έναν πρωτότυπο και 
συναρπαστικό τρόπο για να 
βιώσει με πάθος και έντα-
ση στις πιο απρόσιτες γω-
νιές του πλανήτη την κάθε 
στιγμή του. Ο Άρης είναι 
ένας πολίτης του κόσμου με 
πρωτόγονη ιδιοσυγκρασία, 
χωρίς υποκριτικούς ηθικούς 
φραγμούς και παρωχημένες 
κοινωνικές προκαταλήψεις. 

Τα ταξίδια του σε κάθε γω-
νιά του πλανήτη αποτελούν 
γι’ αυτόν τον ιδανικό τρόπο 
ζωής, αφού του προσφέρουν 
ανεξαρτησία σκέψεως, ελευ-
θερία κινήσεων και πλούσιες 
εμπειρίες. Είναι ένας άνδρας 
χαρισματικός, με ξεχωριστά 
προσόντα, που ζει με πάθος 
και ένταση την κάθε στιγμή. 
Μέσα από τις εναλλαγές των 
εικόνων και των εντυπώσε-
ων αναζητεί την απόδραση 
από την καθημερινότητα. 
Παράλληλα όμως διαθέτει 
έναν ευρηματικό και πρωτό-
τυπο τρόπο να ανακουφίζει 
τους αδύνατους επωφελού-
μενος από τα λάθη των δυ-
νατών.    Για το σύνολο του 

συγγραφικού του έργου και 
την προσφορά του στα ελ-
ληνικά γράμματα, τιμήθηκε 
επανειλημμένα από διάφο-
ρους πνευματικούς φορείς. 
Είναι μέλος επιστημονικών 
και λογοτεχνικών συλλόγων, 
όπως είναι η Ένωση Λογοτε-
χνών Β. Ελλάδος, η Εταιρεία 
Συγγραφέων Β. Ελλάδος 
και η Εταιρεία Μακεδονικών 
Σπουδών. Πρόσφατα κυκλο-
φόρησε το τελευταίο έργο του 
«Κελαηδισμοί», του οποίου 
η επίσημη παρουσίαση θα 
πραγματοποιηθεί την Δευ-
τέρα 2 Νοεμβρίου 2013, στο 
Ολύμπιον της Θεσ/κης.

εξελέγη ομόφωνα Αντεπιστέλλον Μέλος  της Ελληνικής Ια-
τροδικαστικής Εταιρείας κατά τη 2η Γενική Συνέλευση της 
Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας της 21ης Νοεμβρίου 
2011.
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Το πλούσιο λογοτεχνικό έργο του Άγγελου Λιάπη, Προέδρου Εφετών
παρουσίαση: Βασιλική - Θάνου Χριστοφίλου, Πρόεδρος της ΕΔΕ


