
Κυρίες και Κύριοι -θα μου επιτρέψετε 
να χρησιμοποιήσω τη λέξη-Συνάδελ-
φοι.

Είμαι πολύ χαρούμενος όχι μόνον γι-
ατί σήμερα γυρνώ λίγο καιρό πίσω, 

αλλά και κυρίως επειδή βρίσκομαι ανά-
μεσα σε αγαπημένα πρόσωπα, συναδέλ-
φους , που ανεξαρτήτως της υπηρεσια-
κής τους ηλικίας με τίμησαν με την φιλία 
τους και οι περισσότεροι από αυτούς με 
την ψήφο τους τόσα χρόνια μέσα στην 
Ένωσή μας.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι το μόνο σωματείο που 
η ίδρυση και λειτουργία του προβλέπεται από το Σύνταγμα στο 

άρθρο 89 παρ.5. Ο θεσμικός της ρόλος προκύπτει από αυτή τη διάταξη 
και η σημειολογία που αναδεικνύει είναι ιδιαίτερη. Ο Συνταγματικός 
Νομοθέτης αναγνώρισε την αναγκαιότητα της ύπαρξης της και ταυτό-
χρονα καθιέρωσε το υψηλό κύρος που θα έπρεπε υποχρεωτικά να έχει 
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(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

Προσφωνήσεις

Η σημερινή εκδήλωση της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων απο-

φασίσθηκε από το Δ.Σ. να πραγματο-
ποιηθεί με πανηγυρικό χαρακτήρα, διό-
τι κρίναμε ότι μέσα στις τόσο αντίξοες 
συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργεί η 
Δικαιοσύνη & υπό τις οποίες ασκούν τα 
καθήκοντά τους οι Δικαστικοί Λειτουρ-
γοί, πρέπει να αναδειχθεί ο αγώνας & 
η προσφορά του Δικαστικού Συνδικαλι-
σμού, για τη διασφάλιση της δικαστικής 

ανεξαρτησίας & για τη βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιο-
σύνης και των συνθηκών εργασίας των Δικαστών.

Η ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων υπό τη ση-
μερινή της μορφή πραγματοποιείται το έτος 1958, όταν με 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίζεται ως Σωματείο 
δια της εγκρίσεως του καταστατικού το οποίο υπέγραψαν 48 Δι-
καστές και Εισαγγελείς, που υπηρετούσαν στο Εφετείο και στην 
Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. 

Πριν προχωρήσω στην περαιτέρω εξέλιξη της λειτουργία της 
Ένωσης, θεωρώ ότι είναι ενδιαφέρουσα μια σύντομη αναφορά 

στις προγενέστερες προσπάθειες & κινήσεις των Ελλήνων Δικα-
στών για συλλογική δραστηριότητα. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία, 
για την προγενέστερη περίοδο είναι ελάχιστα και εχουν συγκε-
ντρωθεί από τη νεαρή δικηγόρο, υποψήφια Διδάκτορα της Νομι-
κής Σχολής Αθηνών, Θεοδώρα Ντάλλη, στη διδακτορική διατριβή 
της , υπό τον τίτλο «Ο Δικαστικός Συνδικαλισμός στην Ελλάδα», 
από όπου και τα έλαβα. 

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 8)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 55 ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Την 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Με εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για τα 55 χρόνια από την 

ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 
2013, στην Αθήνα, Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL. Στην κατάμεστη από συνάδελφους, 
όλων των βαθμών και 
όλων των κλάδων, 
απηύθυνε χαιρετισμό 
ο Υπουργός Δικαιο-
σύνης κ. Χαρ. Αθα-
νασίου και στη συνέ-
χεια η  Πρόεδρος της 
Ένωσης κ. Βασιλική 
Θάνου-Χριστοφίλου 
ανέπτυξε την πολύ 
ενδιαφέρουσα ομιλία 
της, με τα ιστορικά 
στοιχεία, για τη δια-
δρομή των 55 χρόνων 
από την ίδρυσή της, 
το έτος 1958. 

Στο δεύτερο μέρος 
της εκδήλωσης, 

ακολούθησε συνεδρία, 
με θέμα : «οι συνέ-
πειες από τα Μνη-

Στη συνέχεια παρατέθηκε δείπνο, για όλους τους συμμετέχοντες, σε πολύ όμορφη 
αίθουσα του ίδιου ξενοδοχείου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο πρώην Πρωθυ-

πουργός κ. Γρίβας, εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, Βουλευτές-Εκπρόσωποι 
των Κομμάτων, η Εισαγγε-
λέας του Α. Π. κα. Ευτέρπη 
Κουτζαμάνη, πολλοί Αντι-
πρόεδροι του ΑΠ, Αρεοπαγί-
τες και Σύμβουλοι Επικρα-
τείας, ο Πρόεδρος και ο Γεν. 
Επίτροπος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ.κ. Καραβοκύρης 
και Λασκαράτος, ο Πρόεδρος 
του Ν.Σ.Κ κ. Σακελλαρίου, ο 
Πρόεδρος της Νομικής Σχο-
λής Αθηνών και πολλοί Κα-
θηγητές της Νομικής, ο Γεν. 
Γραμματέας Διαφάνειας 
κ.Σούρλας , οι Πρόεδροι και 
τα μέλη των Δ.Σ. όλων των 
άλλων Δικαστικών Ενώσεων, 
οι Πρόεδροι των Δικηγορι-
κών Συλλόγων Αθηνών και 
Πειραιά κ.κ. Αδαμόπουλος 
και Μανουσάκης , οι πρώην 

μονιακά μέτρα στη 
λειτουργία της Δικαι-
οσύνης». Της συνε-
δρίας προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Αθαν. Κουτρομάνος και 
το  πολυπληθές ακροατήριο παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εισηγήσεις 
των έγκριτων ομιλητών α)του Βουλευτή-Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου: «Οι μνημονιακής προέλευσης περιορισμοί στην απονομή 
της Δικαιοσύνης, β)του Καθηγητή της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης κ. Κων. Χρυ-
σόγονου: «Η θεσμική εγγύηση του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος» και γ)του 
Αντεισαγγελέα Εφετών Πειραιά, Αντιπρόεδρου της ΕΔΕ κ. Ευάγγελου Κασαλιά: 
«Η Δικαστική ανεξαρτησία και η υποχρέωση της Πολιτείας για την διασφάλιση της.

Πρόεδροι της ΕΔΕ κ.κ. Λυ-
μπερόπουλος, Βαλαμαντώ-
νης ,Αθανασόπουλος και η 

πρώην Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ κα Σταυρούλα Βρυώνη , ο επίτιμος Πρόεδρος του ΑΠ. κ. 
Κόκκινος , οι επίτιμοι Εισαγγελείς του ΑΠ. κ.κ. Λινός και Δημόπουλος , οι Πρόεδροι των 
Ανεξαρτήτων Αρχών κ.κ. Ρακιντζής και Νικολούδης και πολλοί δημοσιογράφοι.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης είχαν αναλάβει οι κ.κ. Γ. Μανωλίδης , Γεν. Γραμ-
ματέας της ΕΔΕ, Πρόεδρος Εφετών, κα. Μαργαρίτα Στενιώτη, Αναπλ. Γεν. 

Γραμματέας της ΕΔΕ , Πρόεδρος Πρωτοδικών και ο κ. Κων/νος Βουλγαρίδης 
μέλος της ΕΔΕ , Πρόεδρος Πρωτοδικών. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η «ALFA 
BANK» και οι  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε.  ΑΘΗΝΑ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»

Από αριστερά ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ κ. Κασαλιάς, ο τέως Πρωθυπουργός κ. Γρίβας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Αθανασίου, η Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Θάνου, ο Βουλευτής κ. Παυλόπουλος, ο Αντιπρόεδρος του Α.Π. κ. Κου-

τρομάνος και ο Καθηγητής κ. Χρυσόγονος.

Ομιλία της Προέδρου της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων

Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη

Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κ. Χαράλαμπου Αθανασίου



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 

Καθυστέρηση παρατηρείται στη συγκέντρωση του ποσού 
της ειδικής χρηματικής εισφοράς του άρθρου 24 του 
Ν. 2508/97, που πρέπει να καταβάλουμε στο Πράσινο 
Ταμείο πριν την έκδοση του σχετικού Προεδρικού 
Διατάγματος έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης για 
την πρώτη ( αρχική ) έκταση στις Ροβιές . Η προθεσμία 
που είχαμε θέσει στους συνιδιοκτήτες να καταθέσουν 
στο λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας το ποσό των 200 
ευρώ που αναλογεί στον καθένα, πέρασε και υπάρχει 

ακόμα εκκρεμότητα . Τους καλούμε τηλεφωνικά και πιστεύουμε ότι σύντομα 
θα ανταποκριθούν και όσοι καθυστερούν, γιατί είναι προϋπόθεση κατά το 
νόμο, η συγκέντρωση και καταβολή του ποσού αυτού για να προχωρήσει 

και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Πολεοδομικής Μελέτης. Παράλληλα 
και για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλι  προβλήματα ενώπιον του ΣτΕ, 
έχουμε ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΚΑ την επικαιροποίηση  
των βεβαιώσεων καταλληλότητας που έχουμε υποβάλει  με τους σχετικούς 
φακέλους και   των δυο εκτάσεων στις Ροβιές ( πρώτη και δεύτερη), 
λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τότε που εκδόθηκαν 
αυτές και περιμένουμε την απάντηση. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η ίδια 
διαδικασία και για την δεύτερη έκταση .
   Για την έκταση στη ΚΑΝΤΙΑ θα υπάρξει ανακοίνωση μετά από συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του συλλόγου των συνιδιοκτητών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της Ένωσης ( www.ende.gr).     

Αθήνα, 15-7-2013                                                                                                                                                  Αρ. Πρωτ. 94
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων, Δικαιωμάτων  κ. Χαράλαμπο Αθανασίου  
ΥΠΟΜΝΗΜΑ-ΑΙΤΗΜΑ

κ. Υπουργέ,
Με τις διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης των άρθρων 105 παρ. 4 και 106 του Πολυνομοσχεδίου «περί 

φορολογίας εισοδήματος κλπ», του οποίου επίκειται η ψήφιση στη Βουλή, προβλέπονται ασφυκτικές προθεσμίες, για 
τη συζήτηση όλων των εκκρεμών αγωγών, των σχετικών με την άκυρη απόλυση εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας (μέχρι 1-11-2013) και για τη δημοσίευση αυτών (60 ημέρες από τη συζήτηση), καθώς και για τη συζήτηση όλων 
των εκκρεμών αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, για την προσωρινή ρύθμιση καταστάσεων επί των ιδίων ως άνω διαφο-
ρών (επίσης μέχρι 1-11-2013). Οι διατάξεις αυτές, σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα ήδη κενά των οργανικών θέσεων των 
Δικαστών του πρώτου βαθμού (άνω των 100) και σε συνάρτηση και με την εσφαλμένη (χωρίς να ζητηθεί η γνώμη της 
Ένωσης)ανακατανομή των θέσεων, που έγινε πρόσφατα, με το Π.Δ. 30/2013, κατ΄ εφαρμογή του οποίου δημιουργήθηκαν 
κενά σε πολλά μεγάλα Πρωτοδικεία, με αυξημένη κίνηση (όπως Λάρισας, Βόλου, Κορίνθου, Χαλκίδας, 
Τρικάλων, Χανίων κλπ.),είναι βέβαιο ότι επιφέρουν ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στον ήδη υπάρχοντα με-
γάλο φόρτο εργασίας των Δικαστών του πρώτου βαθμού. Οι τελευταίοι είναι ιδιαίτερα ανήσυχοι και δυσαρεστημένοι, διότι 
διαπιστώνουν ότι με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις ανατίθενται και πάλι αυξημένα καθήκοντα στους Δικαστές, 
χωρίς, όμως, να λαμβάνεται μέριμνα από την Εκτελεστική Εξουσία για την βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας(έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής, κλιματισμός-θέρμανση, ασφάλεια κτιρίων κλπ.), ούτε για την κάλυψη 
των κενών οργανικών θέσεων (Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων). Όλες οι ανωτέρω ελλείψεις και κενά, 
σε συνδυασμό και με τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό των υποθέσεων είναι οι κυριότεροι παράγοντες, που προκαλούν την 
καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης, την οποία ορισμένοι, παραβλέποντας όλα τα ως άνω, επιμένουν να θέλουν να 
αποδίδουν σε αποκλειστική ευθύνη των Δικαστών.

Σας μεταφέρουμε την, εκ της ανωτέρω αιτίας, έντονη ανησυχία των Δικαστών, την οποία, άλλωστε, συμμεριζόμαστε 
και 

ΖΗΤΟΥΜΕ
α )άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, με ταχύτατη συμπληρωματική 

προκήρυξη του Διαγωνισμού των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. 
β) άμεση χορήγηση ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς, 

αρχής γενομένης από εκείνους, στους οποίους δεν έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί.
γ)τη μεσολάβησή σας για τον ορισμό ημερομηνίας συνάντησης με τον Πρωθυπουργό των 

Προεδρείων όλων των Δικαστικών Ενώσεων.
                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013                                                                                                             Αρ.Πρωτ. 95
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με τις στενές προθεσμίες των  αρθ. 
105 και 106 του Πολυνομοσχεδίου.

Πραγματοποιήθηκε χθες (15-7-2013) συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χαρ. Αθανασίου με την Πρόεδρο 
της Ένωσής μας Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου και τον Γεν. Γραμματέα Γεώργιο Μανωλίδη, οι οποίοι του εξέφρασαν την 
ανησυχία τους και τον προβληματισμό τους, για την ακόμη μεγαλύτερη επιβάρυνση στον ήδη υπάρχοντα μεγάλο φόρτο 
εργασίας των Δικαστών του πρώτου βαθμού και κυρίως στο Πρωτοδικείο Αθηνών, που θα προκληθεί από τις πολύ στενές 
προθεσμίες του αρθ. 106 του Πολυνομοσχεδίου, αναφορικά με τη συζήτηση (μέχρι 1-11-2013) όλων των εκκρεμών αγωγών 
και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, των σχετικών με την άκυρη απόλυση εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
και του παρέδωσαν το επισυναπτόμενο υπόμνημα-αίτημα. Ο κ. Υπουργός πληροφόρησε το Προεδρείο της Ένωσης α)ότι 
κατατέθηκε προσθήκη-νομοτεχνική βελτίωση, με την οποία  στις παραγράφους 1 και 2 του αρθ. 106 μετά τη φράση «ύστε-
ρα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου» προστίθεται η φράση «που κατατίθεται στη γραμματεία του αρμοδίου δικαστηρίου 
και επιδίδεται στον αντίδικο μέσα σε είκοσι μέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου», έτσι ώστε οι κλήσεις (για 
επίσπευση της συζήτησης) να μην συσωρευθούν  όλες μαζί την τελευταία ημέρα της προθεσμίας, β)ότι χθες το απόγευμα 
είχε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, για την έγκριση του κονδυλίου σχετικά με την αύξηση 
των θέσεων των Δικαστών και Εισαγγελέων, καθώς και την πρόσληψη 68 Ειρηνοδικών από τον πίνακα επιτυχόντων του 
Διαγωνισμού του 2011(όπως ειδικότερα ως προς τα θέματα αυτά έχει υποβληθεί προς τον Υπουργό και το από 2-7-2013 
αίτημά μας) και γ) ότι μετέφερε ήδη προς τον Πρωθυπουργό το αίτημά μας για συνάντηση  με τα Προεδρεία των Δικαστικών 
Ενώσεων και ότι η συνάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.

Θα σας ενημερώσουμε για οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη. 
                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                          

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, 25-7-2013                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 99/2013     
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε χθες (24-7-2013) συνάντηση του Πρωθυπουργού κ. Αντ. Σαμαρά με τους Προέδρους και τους 
Γενικούς Γραμματείς των Δικαστικών Ενώσεων. Στη συνάντηση συμμετείχε ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Χαραλ. Αθανα-
σίου και ο Γεν. Γραμματέας κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία έλαβε χώρα σε πολύ θετικό κλίμα, οι Πρόεδροι αναφέρθηκαν στα θεσμικά 
ζητήματα της Δικαιοσύνης και εξέθεσαν τα προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και 
των περικοπών, τόσο στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης (μεγάλα κενά οργανικών θέσεων, έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής κλπ), όσο και στην άσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών Λειτουργών, εξαιτίας του μεγάλου ύψους μει-
ώσεων των αποδοχών τους.

 Ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης στήριξε τις θέσεις μας και τα αιτήματά μας. Ο κ. Πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι τα 
προβλήματα θα επιλυθούν και τα αιτήματα θα ικανοποιηθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα. 

Οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων

Αθήνα,8 Αυγούστου 2013                                                                                                                 Αρ.Πρωτ. 102
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας   και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κ. Χαρ.Αθανασίου

 κ. Υπουργέ,
Με δεδομένο ότι επίκειται πολύ σύντομα η έναρξη του νέου δικαστικού έτους, επανερχόμαστε στα 

αιτήματα, τα οποία ήδη κατ΄επανάληψη σας υποβάλλαμε, τόσο γραπτώς (με τα από 2-7-2013 και 16-7-2013 
υπομνήματά μας), όσο και προφορικώς και τα οποία είναι απόλυτα αναγκαίο να ικανοποιηθούν άμε-
σα,  ώστε να αμβλυνθούν, έστω κατά ένα μικρό μέρος, τα οξύτατα προβλήματα της Δικαιοσύνης. Aιτούμεθα εκ 
νέου:

Α) 1) Άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών(Εφετών και 
Αντεισαγγελέων Εφετών, Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών), με άμεση συμπληρωματική 
προκήρυξη για τον επικείμενο διαγωνισμό των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. Εάν το αίτημα αυτό δεν 
ικανοποιηθεί ταχύτατα, τότε η υλοποίησή του δεν θα καταστεί δυνατή ούτε για το μεθεπόμενο δικαστικό έτος, 
αφού από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι το διορισμό των εξερχομένων κάθε σειράς από τη Σχολή, 
μεσολαβούν περίπου 2 χρόνια. Ο αριθμός των εισακτέων με την τελευταία προκήρυξη, για 37 θέσεις Δικαστών 
και 8 Εισαγγελέων είναι ανεπαρκέστατος. Είναι γνωστό ότι τόσο τα μεγάλα Πρωτοδικεία, καθώς και όλα 
σχεδόν τα Εφετεία αντιμετωπίζουν ασφυκτικό πρόβλημα, το οποίο στο Πρωτοδικείο Αθηνών ειδικώς θα καταστεί 
εκρηκτικό, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μετά την πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την 
εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των συμβασιούχων μέχρι 1-11-2013 και την έκδοση 
της σχετικής απόφασης μέχρι 31-12-2013.

2)Άμεση κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, με πρόσληψη εξή-
ντα οκτώ (68)Ειρηνοδικών, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011.

Β)Άμεση Νομοθετική ρύθμιση, ώστε:1)στις αποσπάσεις να καλύπτονται τα έξοδα και για 
τους έξι(6) μήνες και 2)να προκαταβάλλονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις των Δικαστικών Λειτουργών 
εκτός έδρας.  Είναι προφανές ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί, μετά τις υπερβολικές μειώσεις των αποδοχών τους 
(περίπου 60%), είναι αδύνατον να καλύπτουν με δικά τους έξοδα τις δαπάνες για τις αποσπάσεις 
και τις μετακινήσεις εκτός έδρας. 

Γ) Άμεση 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(άρθ. 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.

Δ)Άμεση χορήγηση ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των 
Δικαστηρίων και όλων των βαθμών (και όχι επιλεκτικά για συγκεκριμένα Δικαστήρια), αρχής γενομένης 
από εκείνους, στους οποίους μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει χορηγηθεί και ταυτόχρονα διοργάνωση σεμιναρίου 
για εκμάθηση της χρήσης τους(για όσους το επιθυμούν). Το απαιτούμενο κονδύλιο είναι πολύ μικρό, δεδομένου 
ότι στο ήμισυ περίπου του αριθμού των Δικαστών (από το 2001 και εντεύθεν)χορηγείται ατομικός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής από τη Σχολή Δικαστών(ο οποίος, βεβαίως χρήζει αναβάθμισης).

 Αναμένουμε την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού 
έτους, ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται στην πράξη οι διαβεβαιώσεις σας ότι θα προωθήσετε την επίλυση 
των προβλημάτων, τα οποία δημιουργούν δυσλειτουργία και καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                           

Αθήνα 16/9/2013                                                                                                                       Αρ.Πρωτ. 105
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, ευχόμαστε προς όλους τους συναδέλφους, Δικαστές και 
Εισαγγελείς, καλή δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι συνεχίζουμε, 
με αμείωτο ενδιαφέρον, τον αγώνα τόσο για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας επί των θεσμικών και 
οικονομικών ζητημάτων, όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ενημερώνουμε, επίσης, τους συναδέλφους ότι η εξέλιξη, επί των αιτημάτων, τα οποία κατ΄ επανάληψη 
υποβάλλαμε, έχει ως εξής: 

α)ικανοποιήθηκε, κατά ένα μέρος, το αίτημα για την αύξηση των οργανικών θέσεων. 
Ειδικότερα, με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Παιδείας 
«αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»(δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ), αυξάνονται, από 1-7-2015, οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών κατά μία(1), των Εφετών 
κατά τριάντα οκτώ(38), των Εισαγ. Εφετών κατά μία(1) και των Αντεισ. Εφετών κατά επτά(7). Υπογραμ-
μίζουμε, ότι θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την αύξηση των οργανικών θέσεων, καθώς και την 
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει και 
τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, με δεδομένο μάλιστα ότι ανακύπτουν και επί πλέον κενά, εν τοις πράγ-
μασι, λόγω των αδειών ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα η υπηρεσιακή επιβάρυνση των Δικαστικών 
Λειτουργών του πρώτου βαθμού να καθίσταται δυσβάστακτη. Εκφράζουμε, ως εκ τούτου, την απορία 
μας και τη δυσαρέσκειά μας, διότι, παρά τα συνεχή αιτήματά μας, ουδεμία πρόβλεψη έγινε, για τις 
θέσεις του πρώτου βαθμού.

β)Προσλαμβάνονται εξήντα οκτώ (68) Ειρηνοδίκες, από 
τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού 2011 και έτσι καλύπτονται τα 
αντίστοιχα κενά στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία. Η διαδικασία για 
την πρόσληψή τους έχει ήδη ενεργοποιηθεί και έχουν αποσταλεί, από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, προς επίδοση, οι σχετικές ειδοποιήσεις προς 
τους ενδιαφερομένους. Με προθεσμία απάντησης 20 ημερών από την επί-
δοση. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την επίλυση του σημαντικού 
αυτού ζητήματος, το οποίο παρακολουθούμε, ώστε, τόσο η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας πρόσληψης, όσο και ο διορισμός τους να πραγματοποιη-
θούν το ταχύτερο δυνατόν.

 Παραμένουν σε εκκρεμότητα τα λοιπά αιτήματα μας, για τα 
οποία θα υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τις αμέσως 
επόμενες ημέρες και θα σας ενημερώσουμε και πάλι.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

Αθήνα,19 Ιουλίου 2013                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 97
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:Η τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την τρομοκρατική ενέργεια 

που έλαβε χώρα την 17 Ιουλίου 2013, με την αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού στα Γραφεία της Ένωσής 
μας, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση και διαβεβαιώνει τους Έλληνες πολίτες 
ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί ασκούν με σθένος, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα τα καθήκοντά τους και 
ότι οι προσπάθειες προς εκφοβισμό τους πέφτουν στο κενό.

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη βίας, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανύποπτων πολιτών και 
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους φορείς και τους μεμονωμένους πολίτες, για τις εκδηλώ-
σεις συμπαράστασής  τους.

Καλούμε την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία να κατανοήσει ότι το Λειτούργημα του Δικαστή, 
πέραν των μεγάλων ευθυνών και του μεγάλου φόρτου εργασίας, ενέχει και ιδιαίτερη επικινδυνότητα και 
αξιώνουμε να υλοποιηθούν ταχύτατα τα μέτρα ασφαλείας, για τη φύλαξη των Δικαστηρίων και για την 
προστασία των Δικαστών, των Δικηγόρων, των Δικαστικών Υπαλλήλων και των διαδίκων.

                      
                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 22-7-2013                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 98
   
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, η οποία, την 20η  
Ιουλίου 2013, έγινε στόχος τρομοκρατικής ενέργειας και η οποία εκτελεί ευόρκως και με απόλυτη αμε-
ροληψία & αντικειμενικότητα τα καθήκοντά της. Πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι οι Δικαστές και 
Εισαγγελείς ασκούν το Λειτούργημά τους με σθένος και υπευθυνότητα και ότι υπακούουν μόνο στο Σύ-
νταγμα, στους Νόμους και τη συνείδησή τους. Οι προσπάθειες επηρεασμού ή εκφοβισμού τους πέφτουν 
στο κενό. 

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη βίας, και μάλιστα όταν αυτή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική 
ακεραιότητα ανύποπτων πολιτών.   

       
                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2013                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 134
                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς την δικαστική υπάλληλο – γραμματέα της 28ης Ανακρίτριας 

του Πρωτοδικείου Αθηνών και της ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορη ανάρρωση. 
Καταδικάζουμε την εις βάρος της απρόκλητη εγκληματική ενέργεια, η οποία προστίθεται στη σειρά των 

αλλεπάλληλων και συχνών επιθέσεων εναντίον της Δικαιοσύνης (εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία της 
Ένωσής μας, βομβιστικές ενέργειες σε κατοικίες Δικαστικών Λειτουργών και σε Δικαστικά Καταστήματα). 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ολιγωρία των αρμοδίων και για την μη λήψη επαρκών και αποτελε-
σματικών μέτρων ασφαλείας, παρά την υποβολή από μέρους μας  επανειλημμένων σχετικών αιτημάτων 
και παρά την συνέχιση παρόμοιων ανησυχητικών και επικίνδυνων ενεργειών.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφασίζουμε τη διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων όλης της χώρας, 
την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, από ώρα 10:00 έως 15:00.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, Δικαστές και Εισαγγελείς, να συμμετάσχουν. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                             
                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 5 Nοεμβρίου 2013                                                             Αρ. Πρωτ. 131
           Προς τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

     κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
κ. Υπουργέ, 

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την προώθηση και ψήφιση της διάταξης, (της οποίας ανα-
μένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ) και με την οποία τροποποιείται η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 
50 του Ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθ. 94 § 1 Ν. 4055/2012, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της οποίας «για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη δι-
άρκεια του δικαστικού έτους το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές & μεταθέ-
σεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο & Ιανουάριο….. Ειδικώς για την πλήρωση 
των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός 
του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 
2013». Η τροποποίηση της ως άνω διάταξης του αρθ. 94 του Ν. 4055/2012, απετέλεσε συνεχές αίτημα 
της Ένωσης, αμέσως μετά τη θεσμοθέτησή της, καθώς και αίτημα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. 

Πλην όμως, παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 2 εδ. α της ίδιας διάταξης (του άρθρ. 94 του 
Ν4055/2012), σύμφωνα με την οποία «μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη 
συμπλήρωση υπηρεσίας ενός(1)δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, 
προαγωγής ή μετάθεσης». Η διατήρηση της ισχύος της παραγράφου αυτής έχει ως αποτέλεσμα την 
παραβίαση της αρχαιότητας της επετηρίδας, ως προς τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, διότι, εάν ανα-
κύψουν κενά, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προβεί σε 
διορισμούς ή σε προαγωγές και τοποθετήσεις (όπως συμβαίνει στον παρόντα χρόνο, κατά τον οποί-
ον έχουν προκύψει ήδη, λόγω παραιτήσεων στον δεύτερο βαθμό, ένδεκα (11) κενά Δικαστών και δύο 
(2) Εισαγγελέων καθώς και εξήντα οκτώ (68) κενά Ειρηνοδικών), τότε οι μεν αρχαιότεροι Δικαστικοί 
Λειτουργοί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή μετατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου 
Συμβουλίου, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί όπου τοποθετήθηκαν, για ολόκληρο το δικαστικό έτος, 
χωρίς να είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτησή τους για μετάθεση σε δικαστήριο εγγύτερο προς την 
οικογενειακή τους εγκατάσταση, ενώ οι νεότεροι στη σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα θα έχουν την 
προνομιακή μεταχείριση της τοποθέτησής τους στις θέσεις, που θα παραμένουν κενές, λόγω της μη 
ικανοποίησης της αίτησης των αρχαιοτέρων.

Η διατήρηση της ισχύος της ρύθμισης αυτής, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξουσίας 
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο δεσμεύεται να καταλήγει σε άδικη μεταχείριση, δια 
της παράκαμψης της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα και επιπλέον δημιουργεί σοβαρά προβλή-
ματα διαβίωσης στους Δικαστικούς Λειτουργούς, που υπηρετούν εκτός του τόπου της οικογενειακής 
τους εγκατάστασης , λόγω της επελθούσας μεγάλης μείωσης των αποδοχών μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να καταργηθεί άμεσα (με κατάθεση σχετικής τροπολογίας) η παράγρ. 2 εδ. α του αρθ. 50 του 

Ν1756/1988, ώστε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να δύναται, κατά την κρίση του και κατά τη 
σειρά αρχαιότητας της επετηρίδας να ικανοποιεί τα αιτήματα περί τοποθετήσεων και μεταθέσεων 
των Δικαστικών Λειτουργών.  

                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       



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 

και να ολοκληρωθεί η διαδικασία της Πολεοδομικής Μελέτης. Παράλληλα 
και για να μην αντιμετωπίσουμε και πάλι  προβλήματα ενώπιον του ΣτΕ, 
έχουμε ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΚΑ την επικαιροποίηση  
των βεβαιώσεων καταλληλότητας που έχουμε υποβάλει  με τους σχετικούς 
φακέλους και   των δυο εκτάσεων στις Ροβιές ( πρώτη και δεύτερη), 
λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από τότε που εκδόθηκαν 
αυτές και περιμένουμε την απάντηση. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η ίδια 
διαδικασία και για την δεύτερη έκταση .
   Για την έκταση στη ΚΑΝΤΙΑ θα υπάρξει ανακοίνωση μετά από συνεδρίαση 
του Δ.Σ. του συλλόγου των συνιδιοκτητών που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
της Ένωσης ( www.ende.gr).     

Αθήνα,8 Αυγούστου 2013                                                                                                                 Αρ.Πρωτ. 102
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας   και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  κ. Χαρ.Αθανασίου

 κ. Υπουργέ,
Με δεδομένο ότι επίκειται πολύ σύντομα η έναρξη του νέου δικαστικού έτους, επανερχόμαστε στα 

αιτήματα, τα οποία ήδη κατ΄επανάληψη σας υποβάλλαμε, τόσο γραπτώς (με τα από 2-7-2013 και 16-7-2013 
υπομνήματά μας), όσο και προφορικώς και τα οποία είναι απόλυτα αναγκαίο να ικανοποιηθούν άμε-
σα,  ώστε να αμβλυνθούν, έστω κατά ένα μικρό μέρος, τα οξύτατα προβλήματα της Δικαιοσύνης. Aιτούμεθα εκ 
νέου:

Α) 1) Άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών(Εφετών και 
Αντεισαγγελέων Εφετών, Πρωτοδικών και Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών), με άμεση συμπληρωματική 
προκήρυξη για τον επικείμενο διαγωνισμό των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. Εάν το αίτημα αυτό δεν 
ικανοποιηθεί ταχύτατα, τότε η υλοποίησή του δεν θα καταστεί δυνατή ούτε για το μεθεπόμενο δικαστικό έτος, 
αφού από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι το διορισμό των εξερχομένων κάθε σειράς από τη Σχολή, 
μεσολαβούν περίπου 2 χρόνια. Ο αριθμός των εισακτέων με την τελευταία προκήρυξη, για 37 θέσεις Δικαστών 
και 8 Εισαγγελέων είναι ανεπαρκέστατος. Είναι γνωστό ότι τόσο τα μεγάλα Πρωτοδικεία, καθώς και όλα 
σχεδόν τα Εφετεία αντιμετωπίζουν ασφυκτικό πρόβλημα, το οποίο στο Πρωτοδικείο Αθηνών ειδικώς θα καταστεί 
εκρηκτικό, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, μετά την πρόσφατη ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, για την 
εκδίκαση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των συμβασιούχων μέχρι 1-11-2013 και την έκδοση 
της σχετικής απόφασης μέχρι 31-12-2013.

2)Άμεση κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών, με πρόσληψη εξή-
ντα οκτώ (68)Ειρηνοδικών, από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011.

Β)Άμεση Νομοθετική ρύθμιση, ώστε:1)στις αποσπάσεις να καλύπτονται τα έξοδα και για 
τους έξι(6) μήνες και 2)να προκαταβάλλονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις των Δικαστικών Λειτουργών 
εκτός έδρας.  Είναι προφανές ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί, μετά τις υπερβολικές μειώσεις των αποδοχών τους 
(περίπου 60%), είναι αδύνατον να καλύπτουν με δικά τους έξοδα τις δαπάνες για τις αποσπάσεις 
και τις μετακινήσεις εκτός έδρας. 

Γ) Άμεση 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(άρθ. 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.

Δ)Άμεση χορήγηση ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των 
Δικαστηρίων και όλων των βαθμών (και όχι επιλεκτικά για συγκεκριμένα Δικαστήρια), αρχής γενομένης 
από εκείνους, στους οποίους μέχρι σήμερα ουδέποτε έχει χορηγηθεί και ταυτόχρονα διοργάνωση σεμιναρίου 
για εκμάθηση της χρήσης τους(για όσους το επιθυμούν). Το απαιτούμενο κονδύλιο είναι πολύ μικρό, δεδομένου 
ότι στο ήμισυ περίπου του αριθμού των Δικαστών (από το 2001 και εντεύθεν)χορηγείται ατομικός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής από τη Σχολή Δικαστών(ο οποίος, βεβαίως χρήζει αναβάθμισης).

 Αναμένουμε την ικανοποίηση των ως άνω αιτημάτων μέχρι την έναρξη του νέου δικαστικού 
έτους, ώστε να αρχίσουν να υλοποιούνται στην πράξη οι διαβεβαιώσεις σας ότι θα προωθήσετε την επίλυση 
των προβλημάτων, τα οποία δημιουργούν δυσλειτουργία και καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης.

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                           

Αθήνα 16/9/2013                                                                                                                       Αρ.Πρωτ. 105
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, ευχόμαστε προς όλους τους συναδέλφους, Δικαστές και 
Εισαγγελείς, καλή δύναμη στην άσκηση των καθηκόντων τους και τους διαβεβαιώνουμε ότι συνεχίζουμε, 
με αμείωτο ενδιαφέρον, τον αγώνα τόσο για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας επί των θεσμικών και 
οικονομικών ζητημάτων, όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Ενημερώνουμε, επίσης, τους συναδέλφους ότι η εξέλιξη, επί των αιτημάτων, τα οποία κατ΄ επανάληψη 
υποβάλλαμε, έχει ως εξής: 

α)ικανοποιήθηκε, κατά ένα μέρος, το αίτημα για την αύξηση των οργανικών θέσεων. 
Ειδικότερα, με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Παιδείας 
«αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»(δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί στο 
ΦΕΚ), αυξάνονται, από 1-7-2015, οι οργανικές θέσεις των Προέδρων Εφετών κατά μία(1), των Εφετών 
κατά τριάντα οκτώ(38), των Εισαγ. Εφετών κατά μία(1) και των Αντεισ. Εφετών κατά επτά(7). Υπογραμ-
μίζουμε, ότι θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την αύξηση των οργανικών θέσεων, καθώς και την 
κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, ο οποίος, όπως είναι γνωστό, έχει και 
τον μεγαλύτερο φόρτο εργασίας, με δεδομένο μάλιστα ότι ανακύπτουν και επί πλέον κενά, εν τοις πράγ-
μασι, λόγω των αδειών ανατροφής τέκνου, με αποτέλεσμα η υπηρεσιακή επιβάρυνση των Δικαστικών 
Λειτουργών του πρώτου βαθμού να καθίσταται δυσβάστακτη. Εκφράζουμε, ως εκ τούτου, την απορία 
μας και τη δυσαρέσκειά μας, διότι, παρά τα συνεχή αιτήματά μας, ουδεμία πρόβλεψη έγινε, για τις 
θέσεις του πρώτου βαθμού.

β)Προσλαμβάνονται εξήντα οκτώ (68) Ειρηνοδίκες, από 
τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού 2011 και έτσι καλύπτονται τα 
αντίστοιχα κενά στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία. Η διαδικασία για 
την πρόσληψή τους έχει ήδη ενεργοποιηθεί και έχουν αποσταλεί, από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, προς επίδοση, οι σχετικές ειδοποιήσεις προς 
τους ενδιαφερομένους. Με προθεσμία απάντησης 20 ημερών από την επί-
δοση. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την επίλυση του σημαντικού 
αυτού ζητήματος, το οποίο παρακολουθούμε, ώστε, τόσο η ολοκλήρωση 
της διαδικασίας πρόσληψης, όσο και ο διορισμός τους να πραγματοποιη-
θούν το ταχύτερο δυνατόν.

 Παραμένουν σε εκκρεμότητα τα λοιπά αιτήματα μας, για τα 
οποία θα υπάρξει συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τις αμέσως 
επόμενες ημέρες και θα σας ενημερώσουμε και πάλι.

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

Αθήνα,19 Ιουλίου 2013                                                                                                              Αρ. Πρωτ. 97
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:Η τρομοκρατική ενέργεια κατά της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την τρομοκρατική ενέργεια 

που έλαβε χώρα την 17 Ιουλίου 2013, με την αποστολή εκρηκτικού μηχανισμού στα Γραφεία της Ένωσής 
μας, στο Πρωτοδικείο Αθηνών, δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση και διαβεβαιώνει τους Έλληνες πολίτες 
ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί ασκούν με σθένος, υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα τα καθήκοντά τους και 
ότι οι προσπάθειες προς εκφοβισμό τους πέφτουν στο κενό.

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη βίας, που θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ανύποπτων πολιτών και 
εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς όλους τους φορείς και τους μεμονωμένους πολίτες, για τις εκδηλώ-
σεις συμπαράστασής  τους.

Καλούμε την Εκτελεστική και Νομοθετική Εξουσία να κατανοήσει ότι το Λειτούργημα του Δικαστή, 
πέραν των μεγάλων ευθυνών και του μεγάλου φόρτου εργασίας, ενέχει και ιδιαίτερη επικινδυνότητα και 
αξιώνουμε να υλοποιηθούν ταχύτατα τα μέτρα ασφαλείας, για τη φύλαξη των Δικαστηρίων και για την 
προστασία των Δικαστών, των Δικηγόρων, των Δικαστικών Υπαλλήλων και των διαδίκων.

                      
                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 22-7-2013                                                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 98
   
    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας προς την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Τρικάλων, η οποία, την 20η  
Ιουλίου 2013, έγινε στόχος τρομοκρατικής ενέργειας και η οποία εκτελεί ευόρκως και με απόλυτη αμε-
ροληψία & αντικειμενικότητα τα καθήκοντά της. Πρέπει να γίνει αντιληπτό σε όλους ότι οι Δικαστές και 
Εισαγγελείς ασκούν το Λειτούργημά τους με σθένος και υπευθυνότητα και ότι υπακούουν μόνο στο Σύ-
νταγμα, στους Νόμους και τη συνείδησή τους. Οι προσπάθειες επηρεασμού ή εκφοβισμού τους πέφτουν 
στο κενό. 

Καταδικάζουμε οποιαδήποτε πράξη βίας, και μάλιστα όταν αυτή θέτει σε κίνδυνο τη ζωή ή τη σωματική 
ακεραιότητα ανύποπτων πολιτών.   

       
                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αθήνα 8 Νοεμβρίου 2013                                                                                                        Αρ. Πρωτ. 134
                                  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας προς την δικαστική υπάλληλο – γραμματέα της 28ης Ανακρίτριας 

του Πρωτοδικείου Αθηνών και της ευχόμαστε ολόψυχα γρήγορη ανάρρωση. 
Καταδικάζουμε την εις βάρος της απρόκλητη εγκληματική ενέργεια, η οποία προστίθεται στη σειρά των 

αλλεπάλληλων και συχνών επιθέσεων εναντίον της Δικαιοσύνης (εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία της 
Ένωσής μας, βομβιστικές ενέργειες σε κατοικίες Δικαστικών Λειτουργών και σε Δικαστικά Καταστήματα). 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την ολιγωρία των αρμοδίων και για την μη λήψη επαρκών και αποτελε-
σματικών μέτρων ασφαλείας, παρά την υποβολή από μέρους μας  επανειλημμένων σχετικών αιτημάτων 
και παρά την συνέχιση παρόμοιων ανησυχητικών και επικίνδυνων ενεργειών.

Ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αποφασίζουμε τη διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων όλης της χώρας, 
την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013, από ώρα 10:00 έως 15:00.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, Δικαστές και Εισαγγελείς, να συμμετάσχουν. 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                             
                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ                                                                        
 Αθήνα 30/9/2013                                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 112       
                                                                                              ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ 
                                                                             
                                                                                         Προς τον Πρωθυπουργό
                                                                                              κ.Αντώνιο Σαμαρά
                                                                                                  Κοινοποίηση:
                                                          Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
                                                                                           κ.Χαράλαμπο Αθανασίου
                                                             Αθήνα 30/9/2013                                                 Αρ. Πρωτ. 113
                                                             Προς τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος  
                                                                                               κ. Ευάγγελο Βενιζέλο                                       

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι αποτελεί για μας ζήτημα πρωταρχικής σημασίας η απρόσκοπτη 

συνέχιση λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Δικαστών, η οποία, κατά το τελευταίο διάστημα, αντιμετωπίζει 
σοβαρά προβλήματα, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης ως προς την έγκριση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, με 
τα οποία χρηματοδοτείται η Σχολή. 

Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε όπως ορισθεί το συντομότερο δυνατόν, ημερομηνία συνάντησης, κατά 
την οποία θα επιθυμούσαμε να συμμετέχει και ο Γεν. Διευθυντής της Εθνικής Σχολής Δικαστών, προς 
συζήτηση του εν λόγω ζητήματος.

Επίσης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, ότι αναμένουμε την πρόβλεψη στον προϋπολογισμό των 
αντίστοιχων κονδυλίων, για να καταστεί δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων μας, για την υλοποίηση των 
οποίων δεσμευτήκατε, κατά την προηγούμενη συνάντησή μας.

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 18-10-2013                                                                                                    Αρ. Πρωτ. 125

                                                                                                                  Προς τον Πρωθυπουργό
                                                                                                                           κ. Αντώνιο Σαμαρά
                                                                                              Κοινοποίηση: Υπουργό Δικαιοσύνης
                                                                                                                κ.Χαράλαμπο Αθανασίου

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ

Κατά τη συνάντηση της 24-7-2013, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ υμών και των Προεδρείων 
των Δικαστικών Ενώσεων, στην οποία συμμετείχε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σας εκθέσαμε 
τα σοβαρά προβλήματα τα οποία έχουν προκύψει, εξαιτίας της βαθειάς οικονομικής κρίσης και 
των περικοπών, τόσο στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης(μεγάλα κενά οργανικών θέσεων, 
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής κλπ), όσο και στην άσκηση των καθηκόντων των Δικαστικών 
Λειτουργών, λόγω του μεγάλου ύψους των μειώσεων των αποδοχών τους. Επισημάναμε ότι οι 
Δικαστικοί Λειτουργοί αδυνατούν πλέον να καλύπτουν με δικά τους έξοδα, τις δαπάνες (διαμονής 
και μετακινήσεων) κατά τις συχνές μεταθέσεις ή αποσπάσεις τους καθώς και τις δαπάνες για 
την αγορά και συντήρηση ατομικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, αναλώσιμων, διατήρηση γραφεί-
ου-βιβλιοθήκης κλπ.και ότι το πρόβλημα είναι ακόμη οξύτερο για όσους βαρύνονται και με την 
πληρωμή δόσεων στεγαστικών ή άλλων δανείων. 

Κατά τη συνάντηση αυτή υπήρξε από μέρους σας ρητή δέσμευση ότι θα ικανοποιηθεί 
άμεσα (και θα ισχύσει από 1-1-2014), το αίτημα περί ενσωμάτωσης του επιδόματος(ταχεία δι-
εκπεραίωσης) στο βασικό μισθό, ως μία ελάχιστη και συμβολική βελτιωτική κίνηση, έναντι των 
μεγάλων μειώσεων και απωλειών που έχουμε υποστεί και εμείς στη συνέχεια ανακοινώσαμε στα 
μέλη μας (Δικαστές και Εισαγγελείς)την ως άνω προς εμάς δέσμευσή σας.

Πλην όμως, τόσο από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, όσο και από συζητήσεις με τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, προέκυψε ότι η ως άνω ρητή δέσμευσή σας δεν υλοποιήθηκε, γεγονός για το 
οποίο εκφράζουμε τη βαθειά απογοήτεύσή μας και την έντονη ενόχληση και δυσαρέσκειά μας.

Ζητούμε δε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, για την οποία παρακαλούμε να ορισθεί από 
μέρους σας, το ταχύτερο δυνατόν, η σχετική ημερομηνία.

                      
                                                               Μετά τιμής
                                                    Οι Πρόεδροι των Ενώσεων

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα 5 Nοεμβρίου 2013                                                             Αρ. Πρωτ. 131
           Προς τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

     κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
κ. Υπουργέ, 

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την προώθηση και ψήφιση της διάταξης, (της οποίας ανα-
μένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ) και με την οποία τροποποιείται η διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 
50 του Ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθ. 94 § 1 Ν. 4055/2012, σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της οποίας «για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δημιουργούνται κατά τη δι-
άρκεια του δικαστικού έτους το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές & μεταθέ-
σεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους μήνες Οκτώβριο & Ιανουάριο….. Ειδικώς για την πλήρωση 
των υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός 
του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να συνέλθει μέχρι την 20η Δεκεμβρίου 
2013». Η τροποποίηση της ως άνω διάταξης του αρθ. 94 του Ν. 4055/2012, απετέλεσε συνεχές αίτημα 
της Ένωσης, αμέσως μετά τη θεσμοθέτησή της, καθώς και αίτημα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. 

Πλην όμως, παραμένει σε ισχύ η παράγραφος 2 εδ. α της ίδιας διάταξης (του άρθρ. 94 του 
Ν4055/2012), σύμφωνα με την οποία «μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη 
συμπλήρωση υπηρεσίας ενός(1)δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω διορισμού, 
προαγωγής ή μετάθεσης». Η διατήρηση της ισχύος της παραγράφου αυτής έχει ως αποτέλεσμα την 
παραβίαση της αρχαιότητας της επετηρίδας, ως προς τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, διότι, εάν ανα-
κύψουν κενά, κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προβεί σε 
διορισμούς ή σε προαγωγές και τοποθετήσεις (όπως συμβαίνει στον παρόντα χρόνο, κατά τον οποί-
ον έχουν προκύψει ήδη, λόγω παραιτήσεων στον δεύτερο βαθμό, ένδεκα (11) κενά Δικαστών και δύο 
(2) Εισαγγελέων καθώς και εξήντα οκτώ (68) κενά Ειρηνοδικών), τότε οι μεν αρχαιότεροι Δικαστικοί 
Λειτουργοί, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ή μετατεθεί, σύμφωνα με την απόφαση του προηγούμενου 
Συμβουλίου, θα πρέπει να παραμείνουν εκεί όπου τοποθετήθηκαν, για ολόκληρο το δικαστικό έτος, 
χωρίς να είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί η αίτησή τους για μετάθεση σε δικαστήριο εγγύτερο προς την 
οικογενειακή τους εγκατάσταση, ενώ οι νεότεροι στη σειρά αρχαιότητας στην επετηρίδα θα έχουν την 
προνομιακή μεταχείριση της τοποθέτησής τους στις θέσεις, που θα παραμένουν κενές, λόγω της μη 
ικανοποίησης της αίτησης των αρχαιοτέρων.

Η διατήρηση της ισχύος της ρύθμισης αυτής, έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της εξουσίας 
του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, το οποίο δεσμεύεται να καταλήγει σε άδικη μεταχείριση, δια 
της παράκαμψης της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα και επιπλέον δημιουργεί σοβαρά προβλή-
ματα διαβίωσης στους Δικαστικούς Λειτουργούς, που υπηρετούν εκτός του τόπου της οικογενειακής 
τους εγκατάστασης , λόγω της επελθούσας μεγάλης μείωσης των αποδοχών μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ
Να καταργηθεί άμεσα (με κατάθεση σχετικής τροπολογίας) η παράγρ. 2 εδ. α του αρθ. 50 του 

Ν1756/1988, ώστε το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο να δύναται, κατά την κρίση του και κατά τη 
σειρά αρχαιότητας της επετηρίδας να ικανοποιεί τα αιτήματα περί τοποθετήσεων και μεταθέσεων 
των Δικαστικών Λειτουργών.  

                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, 
που συνήλθε στη Γιάλτα την 10η Οκτωβρίου 2013

Η Διεθνής Ένωση Δικαστών, που συνήλθε στη Γιάλτα της Ουκρανίας από την 5η έως την 10η Οκτωβρίου 
2013, μετά από συζήτηση αφορώσα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση:

Υποστηρίζει την ενδυνάμωση των εξουσιών του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, μη λησμονώντας 
ότι το δικαστικό σώμα δεν μπορεί να είναι υπεύθυνο παρά για τα ζητήματα εκείνα με τα οποία πράγματι 
εμπλέκεται,

Υπογραμμίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση της ανεξαρτη-
σίας και της αποτελεσματικότητας των δικαστικών συστημάτων,

Υπενθυμίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο χρησιμεύει ακόμα και ως ουδέτερη ζώνη ανάμεσα στο 
δικαστικό σώμα και στις άλλες εξουσίες του κράτους,

Τονίζει ότι οφείλει να προστατεύει τους δικαστές και το δικαστικό σώμα από ανάρμοστες εξωτερικές και 
εσωτερικές πιέσεις αντί να αποτελεί το ίδιο όργανο τέτοιας επιρροής,

Υπογραμμίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο θα απολαμβάνει τον δέοντα βαθμό ανεξαρτησίας 
όταν ουσιαστική πλειοψηφία των μελών του είναι δικαστές εκλεγμένοι από συναδέλφους τους που εκπροσω-
πούν όλα τα δικαστικά επίπεδα,

Διαπιστώνει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να μην αποτελεί πολιτι-
κοποιημένο θεσμό, κυρίως σε ό,τι αφορά στη σύνθεση και στις δραστηριότητές του,

Επισημαίνει τη σημασία της διαφάνειας του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ειδικά κατά τη διαδικασία 
διορισμού και ενθαρρύνει τις ανελλιπείς αναφορές προς το κοινό σχετικά με τις δραστηριότητές του,

Δηλώνει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να ακολουθεί σταθερά προ – θεσμοθετημένους 
κανόνες και διαδικασίες,

Εξαίρει τα κριτήρια του Ψηφίσματος CM/REC(2010)12 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και τη Γνωμοδότηση αριθμ. 10(2007) του Συμβουλευτικού Συμβουλίου των Ευρωπαίων Δικαστών 
(CCJE) για το «Δικαστικό Συμβούλιο στην υπηρεσία της κοινωνίας» και

Καλεί τις Κυβερνήσεις, διεθνώς, να σεβαστούν τις διακρατικές αρχές που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία 
και την αποτελεσματικότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.



Αθήνα 12 Νοεμβρίου 2013                                                            Αρ. Πρωτ. 138

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : Άμεση προώθηση των κάτωθι αιτημάτων μας.

   Πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. 
Χαράλαμπου Αθανασίου με την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγ-
γελέων κα. Βασιλική Θάνου- Χριστοφίλου. Η Πρόεδρος υπέβαλε προς τον 
Υπουργό και προφορικά τα αιτήματα, τα οποία έχουν ήδη αποσταλεί και 
εγγράφως και υπογράμμισε την ανάγκη για την άμεση ικανοποίησή τους . 
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης διαβεβαίωσε για την άμεση προώθησή τους , ως 
εξής: 

1) Η κατάργηση  της διάταξης της παρ.2 εδ.α του άρθρ. 50 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, (όπως 
λεπτομερώς προτείνεται στο αποσταλέν από την Ένωση προς τον Υπουρ-
γό από 5-11-2013/ 131 γραπτό αίτημα), θα υλοποιηθεί, με κατάθεση σχε-
τικής τροπολογίας , στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης(‘’εύλογη 
αποζημίωση κλπ¨), που κατατίθεται τις επόμενες ημέρες.

2)Η κατάργηση των διατάξεων του Ν.4055/2012 , με τις οποίες τροπο-
ποιήθηκε ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων ( περικοπή μισθού , Κανονι-
σμοί Δικαστηρίων κλπ- όπως λεπτομερώς προτείνεται από τα αποσταλέντα 
κατ΄ επανάληψη από την Ένωση προς τον Υπουργό γραπτά αιτήματα), θα 
υλοποιηθούν άμεσα, με κατάθεση σχετικής νομοθετικής διάταξης μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2013.

3) Η παράταση της ισχύος μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2014  του πίνα-
κα επιτυχόντων του διαγωνισμού των Ειρηνοδικών του 2011, υλοποιείται 
άμεσα με την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τον Υπουργό Δικαι-
οσύνης.

   Ενημερώνουμε, επίσης, τους κ.κ. συναδέλφους ότι επιδόθηκε σήμερα 
και με δικαστικό επιμελητή, προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης η απόφαση του 
ΣτΕ ( 3591/2013), με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο περιορισμός 
του χρόνου της γονικής άδειας από εννεάμηνο σε πεντάμηνο. Η Πρόεδρος 
υπέβαλε προς τον Υπουργό  και προφορικά το αίτημα ( που έχει ήδη ζη-
τηθεί και εγγράφως με το από 5-11-2013/132 έγγραφό μας) για νομοθετική 
ρύθμιση του ζητήματος .Ο κ. Υπουργός εδήλωσε  ότι έχει την πρόθεση να 
το προωθήσει το ταχύτερο δυνατόν. 

 Παρακολουθούμε την εξέλιξη όλων των ανωτέρω θεμάτων και θα 
υπάρξει και πάλι σχετική ενημέρωση . 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα 4 Οκτωβρίου 2013                                                              Αρ. Πρωτ. 115

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εκφράζουμε την υποστήριξή μας, προς τους δύο ανακριτές-Προέ-
δρους Πρωτοδικών κ.κ.Γεωργουλέα και Παπακώστα, οι οποίοι αντα-
ποκρίθηκαν στο δύσκολο έργο τους με ευσυνειδησία και σθένος, 
επέδειξαν εξαιρετική αντοχή σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, 
διενεργήσαντες 65 συνεχείς ώρες ανάκρισης και λειτούργησαν ως 
ανεπηρέαστοι και αμερόληπτοι Δικαστές. Τα ίδια ακριβώς ισχύουν και 
για τους δύο Εισαγγελείς κ.κ. Σπηλιόπουλο & Μαυροπούλου

Επικρίνουμε έντονα την τηλεοπτική συμπεριφορά συγκεκριμέ-
νων δημοσιογράφων, εμφανιζόμενων σε ορισμένα ιδιωτικά κανάλια, 
οι οποίοι ως δήθεν συνομιλητές με ανωτάτους δικαστικούς κύκλους, 
επέμεναν, ενώ μάλιστα η διαδικασία της ανάκρισης ήταν σε εξέλιξη, 
να επιτίθενται κατά των ως άνω Δικαστών και Εισαγγελέων σχολιά-
ζοντας με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, την απόφασή τους περί 
μη προφυλάκισης των τριών εκ των κατηγορουμένων της «Χρυσής 
Αυγής»(όπως π.χ. απόφαση επικίνδυνη και τραγική, απόλυτος παρα-
λογισμός κλπ). Οι συμπεριφορές αυτές, όπως και τα χθεσινά δημο-
σιεύματα δύο ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων, αναμφίβολα υπερ-
βαίνουν κάθε όριο επιτρεπτής επιστημονικής κριτικής των δικαστικών 
αποφάσεων και συνιστούν σαφώς απροκάλυπτη παρέμβαση στο 
έργο της Δικαιοσύνης και προκλητική προσπάθεια επηρεασμού των 
Δικαστικών Λειτουργών, σε υπόθεση που βρίσκεται σε εκκρεμότητα. 
Είναι προφανές ότι με τέτοιες ενέργειες κλονίζεται η εμπιστοσύνη των 
πολιτών προς την δικαστική ανεξαρτησία και τίθεται σε κίνδυνο η ομα-
λή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.

Θεωρώ ότι από τις επίμονα συνεχιζόμενες ως άνω ενέργειες δημι-
ουργείται μείζον θεσμικό ζήτημα και προς τούτο καλώ όλους τους πα-
ράγοντες, τους σχετικούς με την απονομή της Δικαιοσύνης(Δικαστές 
και Εισαγγελείς, Δικηγορικούς Συλλόγους, Καθηγητές των Νομικών 
Σχολών) να επαγρυπνούμε για τη διασφάλιση της δικαστικής ανεξαρ-
τησίας (την οποία άλλωστε ρητώς αναγνωρίζει και προστατεύει το 
Σύνταγμα-άρθρ. 87)και να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε εάν  τα 
φαινόμενα αυτά επαναληφθούν. 

Ας κατανοήσουν επιτέλους όλοι ότι επιβάλλεται να αφήσουν τους 
Δικαστές να ασκήσουν ανεπηρέαστοι το δύσκολο έργο τους.   

Η Πρόεδρος 
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου

Αρεοπαγίτης

της Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρου Πρωτοδικών, 
Αν. Γενικής Γραμματέα ΕΔΕ  

Με την υπ’ αριθμ. 3591/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε συνάδελφος 
και επιμελήθηκαν προσωπικά η Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Βασιλική Θάνου  - Χρι-
στοφίλου και η υπογράφουσα, με την οποία προσβάλλαμε ως αντισυνταγ-
ματική τη διάταξη του άρθρου 89 του ν. 4055/2012, με την οποία μειώθηκε η 
άδεια ανατροφής τέκνου, μόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς, από εννεά-
μηνη σε πεντάμηνη. Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχθηκε όλους τους ισχυρισμούς 
μας και δη ότι η παραπάνω διάταξη έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 
1 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας), με το άρθρο 21 παρ. 1 και 5 του Συ-
ντάγματος (προστασία  οικογένειας) και το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος 
(αρχή της αναλογικότητας), καθώς επίσης και με το άρθρο 6 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη της Λισσα-
βώνας της 13.12.2007, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3671/2008 (ΕτΚ Α΄, φ. 
129) και ισχύει από την 1.12.2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 20, 24 και 33 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010. 
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αρχή του ενωσιακού δικαίου περί 
συμφιλιώσεως της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και επισημαί-
νεται με «εύσχημο» τρόπο η προχειρότητα με την οποία ο νομοθέτης με την 
προαναφερθείσα διάταξη του ν. 4055/2012 μείωσε τη χρονική διάρκεια της 
άδειας ανατροφής τέκνου για τους δικαστικούς λειτουργούς από εννέα σε πέ-
ντε μήνες αναφέροντας «το σφάλμα» της εισηγητικής έκθεσης του νόμου «ότι 
οι διατάξεις του νόμου αυτού αναπροσαρμόζονται και στοιχούνται με τα ισχύ-
οντα για τους δημοσίους υπαλλήλους» για τους οποίους όμως εξακολουθεί 
να προβλέπεται άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα μηνών. Ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνει στις παραδοχές της προαναφερόμενης απόφασης: 

Α) ότι οι «δικαστικές διακοπές» όσο και η κατ’ οίκον απασχόληση δεν κα-
θιστούν ευχερέστερες, κατά κοινή πείρα, τις συνθήκες εργασίας των δικαστι-
κών λειτουργών, έναντι των λοιπών δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 
αλλά εντάσσονται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του δικαστικού λειτουρ-
γήματος που διακρίνονται για την αυξημένη επιβάρυνση και ως εκ τούτου 
καθιστούν εκ προοιμίου δυσχερή τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, 

Β) ότι κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα 
δικαστήρια λειτουργούν με τη συγκρότηση τμημάτων, σύμφωνα με τις ειδικό-
τερες ρυθμίσεις του νόμου και επομένως συνεχίζεται η απασχόληση των δι-
καστικών λειτουργών είτε στους χώρους των δικαστηρίων, προς εκπλήρωση 
των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων στα τμήματα, στα οποία υπηρετούν, 
είτε κατ’ οίκον προς διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν εκδικάσει,

Γ) ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της επαγγελματικής ζωής των δικαστικών λει-
τουργών συνίστανται στο ότι εργάζονται χωρίς το ωράριο που ισχύει για τους 
δημοσίους υπαλλήλους, η δε εργασία τους πραγματοποιείται: α) στους χώ-
ρους των δικαστηρίων, όπου συμμετέχουν στους δικαστικούς σχηματισμούς 
κατά την εκδίκαση των υποθέσεων που περιλαμβάνει την επ’ ακροατηρίου 
διαδικασία και τις διασκέψεις, ασκούν δε, εν γένει, όλα τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία καθήκοντα, β) κατ’ οίκον όπου προετοιμάζουν τις υποθέσεις και 
συντάσσουν τα σχέδια των δικαστικών αποφάσεων, η απασχόληση δε αυτή 
μπορεί να εκτείνεται και πέραν των εργασίμων ημερών.

Δ) ότι η επαγγελματική ζωή των δικαστικών λειτουργών εκτυλίσσεται τόσο 
εντός των δικαστηρίων όσο και κατ’ οίκον και εκτείνεται σε μεγάλα χρονικά 
διαστήματα που δεν περιορίζονται στις εργάσιμες ημέρες και το ωράριο που 
ισχύει για τους λοιπούς εργαζόμενους.

Μετά την πλήρη δικαίωσή μας, εναπόκειται πλέον στο αρμόδιο Υπουργό 
Δικαιοσύνης η νομοθετική τροποποίηση της κριθείσας ως αντισυνταγματικής 
διάταξης και η νομοθετική ρύθμιση με μεταβατική διάταξη των περιπτώσεων 
συναδέλφων που έλαβαν μειωμένη άδεια με βάση την αντισυνταγματική διά-
ταξη. Προς την κατεύθυνση αυτή υποβάλλαμε σχετική πρόταση, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη άμεσης ρύθμισης του θέματος.

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Ομιλία της Προέδρου της ΕΔΕ 
κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου 

κατά την Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Καρύτση
Προσφωνήσεις
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δι-
καστικών Ενώσεων, της Ένωσης Δικαστών και Ει-
σαγγελέων, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, 
της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου 
Επικρατείας, της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ένωσης Διοικητικών 
Δικαστών,της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, της 
Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών της Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης , της Ένωσης των Μελών του Ν.Σ.Κ. 
και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλά-

δος σας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας στον σημε-
ρινό εορτασμό του   Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, πολιούχου της πόλεως 
των Αθηνών και προστάτου των Δικαστικών Λειτουργών. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε τον Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλο, 
ο οποίος χοροστάτησε στη Δοξολογία, καθώς και την Εκκλησία της Ελλάδος 
και τον προκαθήμενο αυτής Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, για την παραχώρηση του Ιερού Ναού Αγ, Γεωργίου 
Καρύτση και για τον ορισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, 
μέλους της Ιεράς Συνόδου, προς εκπροσώπησην αυτού. 

Γράφει η Μαργαρίτα Στενιώτη, 
Αναπλ. Γενική  Γραμματέα της ΕΔΕ, Πρόεδρος  Πρωτοδικών

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, 
οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εικοστής 
έβδομης  επετείου από την καθιέρωση της εορτής 
του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ως εορτής 
της Δικαιοσύνης. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με τη 
Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία, στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη, κατά την οποία 
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφι- 
σίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος.     

Εκ μέρους όλων των Δικαστικών Ενώσεων ευ-
χαρίστησε η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Βασιλική 
Θάνου - Χριστοφίλου.  Πολυμελής Βυζαντινή Χορωδία, υπό τον Χοράρχη Δη-
μήτριο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, επί τιμή, έψαλλε, κατά 
τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε εορταστική 
εκδήλωση στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο  Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου,   ως εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Βουλής ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, 
ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης,   οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης κ. Γεώργιος Σούρλας  και κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Μιχαήλ Θεοχαρίδης, η Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, ο Πρόεδρος του Στε κ. Σωτήριος Ρίζος, 
ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Καραβοκύρης, ο Γενι-
κός Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Διονύσιος Λασκαράτος,   η 
Γενικός Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ελένη Διακομανώλη, 
ο Πρόεδρος του ΝΣΚ κ. Ιωάννης Σακελαρίου, ο Πρόεδρος της Νομικής 
Σχολής – καθηγητής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης καθώς και μεγάλος αριθμός 
Δικαστικών Λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχοι).

Μετά τον χαιρετισμό της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγ-
γελέων κ. Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου, το λόγο έλαβε ο Υπουργός 

Από αριστερά Η Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ , κ. Ιωάννης Γράβαρης, η Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών 
Δικαστών, κ. Ειρήνη Γιανναδάκη, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ,   κ . 
Δημήτρης Ζημιανίτης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Μελών του Ν.Σ.Κ. ,κ. Κων/νος Βαρδακαστάνης   

  Ευχαριστούμε, επίσης, όλους τους συναδέλφους, Δικαστές και Εισαγ-
γελείς καθώς και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στον σημερινό εορτασμό. 

  Η καθιέρωση της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου ως ημέ-
ρα εορτής της Δικαιοσύνης ορίσθηκε νομοθετικά το έτος 1991, επί υπουρ-
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Θέμα: Αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας 
των Δικαστών από εννεάμηνο σε πεντάμηνο

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ’ αριθμ. 3590 και 
3591/2013 – πιλοτική δίκη) με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η μείωση της 
γονικής άδειας των Δικαστικών Λειτουργών, από 9μηνο σε 5μηνο. Εντός των αμέσως 
προσεχώς ημερών θα σας ενημερώσουμε για τον περαιτέρω νομικό χειρισμό που απαι-
τείται, προς αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος, από τις συναδέλφους οι οποίες το 
δικαιούνται. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να επικοινωνούν με την κα 
Μαργαρίτα Στενιώτη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα της Ένωσης, Πρόεδρο Πρωτοδικών 
(τηλ.6932100631)  ή με την κα Θάνου-Χριστοφίλου Βασιλική, Πρόεδρο της Ένωσης, 
Αρεοπαγίτη ( τηλ. 6977272770) .

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

«Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επι-
χειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς ορ-
γανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο 
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού»



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ 

της Μαργαρίτας Στενιώτη, Προέδρου Πρωτοδικών, 
Αν. Γενικής Γραμματέα ΕΔΕ  

Με την υπ’ αριθμ. 3591/2013 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως που άσκησε συνάδελφος 
και επιμελήθηκαν προσωπικά η Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Βασιλική Θάνου  - Χρι-
στοφίλου και η υπογράφουσα, με την οποία προσβάλλαμε ως αντισυνταγ-
ματική τη διάταξη του άρθρου 89 του ν. 4055/2012, με την οποία μειώθηκε η 
άδεια ανατροφής τέκνου, μόνο για τους δικαστικούς λειτουργούς, από εννεά-
μηνη σε πεντάμηνη. Το Ανώτατο Δικαστήριο δέχθηκε όλους τους ισχυρισμούς 
μας και δη ότι η παραπάνω διάταξη έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 4 παρ. 
1 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας), με το άρθρο 21 παρ. 1 και 5 του Συ-
ντάγματος (προστασία  οικογένειας) και το άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος 
(αρχή της αναλογικότητας), καθώς επίσης και με το άρθρο 6 της Συνθήκης 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως διαμορφώθηκε με τη Συνθήκη της Λισσα-
βώνας της 13.12.2007, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 3671/2008 (ΕτΚ Α΄, φ. 
129) και ισχύει από την 1.12.2009, σε συνδυασμό με τα άρθρα 20, 24 και 33 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος 
τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010. 
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην αρχή του ενωσιακού δικαίου περί 
συμφιλιώσεως της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής και επισημαί-
νεται με «εύσχημο» τρόπο η προχειρότητα με την οποία ο νομοθέτης με την 
προαναφερθείσα διάταξη του ν. 4055/2012 μείωσε τη χρονική διάρκεια της 
άδειας ανατροφής τέκνου για τους δικαστικούς λειτουργούς από εννέα σε πέ-
ντε μήνες αναφέροντας «το σφάλμα» της εισηγητικής έκθεσης του νόμου «ότι 
οι διατάξεις του νόμου αυτού αναπροσαρμόζονται και στοιχούνται με τα ισχύ-
οντα για τους δημοσίους υπαλλήλους» για τους οποίους όμως εξακολουθεί 
να προβλέπεται άδεια ανατροφής τέκνου διάρκειας εννέα μηνών. Ιδιαίτερη 
αναφορά πρέπει να γίνει στις παραδοχές της προαναφερόμενης απόφασης: 

Α) ότι οι «δικαστικές διακοπές» όσο και η κατ’ οίκον απασχόληση δεν κα-
θιστούν ευχερέστερες, κατά κοινή πείρα, τις συνθήκες εργασίας των δικαστι-
κών λειτουργών, έναντι των λοιπών δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, 
αλλά εντάσσονται στις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης του δικαστικού λειτουρ-
γήματος που διακρίνονται για την αυξημένη επιβάρυνση και ως εκ τούτου 
καθιστούν εκ προοιμίου δυσχερή τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την 
οικογενειακή ζωή, 

Β) ότι κατά την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, τα 
δικαστήρια λειτουργούν με τη συγκρότηση τμημάτων, σύμφωνα με τις ειδικό-
τερες ρυθμίσεις του νόμου και επομένως συνεχίζεται η απασχόληση των δι-
καστικών λειτουργών είτε στους χώρους των δικαστηρίων, προς εκπλήρωση 
των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων στα τμήματα, στα οποία υπηρετούν, 
είτε κατ’ οίκον προς διεκπεραίωση των υποθέσεων που έχουν εκδικάσει,

Γ) ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της επαγγελματικής ζωής των δικαστικών λει-
τουργών συνίστανται στο ότι εργάζονται χωρίς το ωράριο που ισχύει για τους 
δημοσίους υπαλλήλους, η δε εργασία τους πραγματοποιείται: α) στους χώ-
ρους των δικαστηρίων, όπου συμμετέχουν στους δικαστικούς σχηματισμούς 
κατά την εκδίκαση των υποθέσεων που περιλαμβάνει την επ’ ακροατηρίου 
διαδικασία και τις διασκέψεις, ασκούν δε, εν γένει, όλα τα προβλεπόμενα από 
τη νομοθεσία καθήκοντα, β) κατ’ οίκον όπου προετοιμάζουν τις υποθέσεις και 
συντάσσουν τα σχέδια των δικαστικών αποφάσεων, η απασχόληση δε αυτή 
μπορεί να εκτείνεται και πέραν των εργασίμων ημερών.

Δ) ότι η επαγγελματική ζωή των δικαστικών λειτουργών εκτυλίσσεται τόσο 
εντός των δικαστηρίων όσο και κατ’ οίκον και εκτείνεται σε μεγάλα χρονικά 
διαστήματα που δεν περιορίζονται στις εργάσιμες ημέρες και το ωράριο που 
ισχύει για τους λοιπούς εργαζόμενους.

Μετά την πλήρη δικαίωσή μας, εναπόκειται πλέον στο αρμόδιο Υπουργό 
Δικαιοσύνης η νομοθετική τροποποίηση της κριθείσας ως αντισυνταγματικής 
διάταξης και η νομοθετική ρύθμιση με μεταβατική διάταξη των περιπτώσεων 
συναδέλφων που έλαβαν μειωμένη άδεια με βάση την αντισυνταγματική διά-
ταξη. Προς την κατεύθυνση αυτή υποβάλλαμε σχετική πρόταση, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη άμεσης ρύθμισης του θέματος.

ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΤΗΝ 3η Οκτωβρίου 2013
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

Ομιλία της Προέδρου της ΕΔΕ 
κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου 

κατά την Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Καρύτση
Προσφωνήσεις
Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δι-
καστικών Ενώσεων, της Ένωσης Δικαστών και Ει-
σαγγελέων, την οποία έχω την τιμή να εκπροσωπώ, 
της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου 
Επικρατείας, της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ένωσης Διοικητικών 
Δικαστών,της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, της 
Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών της Στρατιωτικής 
Δικαιοσύνης , της Ένωσης των Μελών του Ν.Σ.Κ. 
και της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλά-

δος σας εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες για την παρουσία σας στον σημε-
ρινό εορτασμό του   Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, πολιούχου της πόλεως 
των Αθηνών και προστάτου των Δικαστικών Λειτουργών. Ιδιαίτερα ευχαρι-
στούμε τον Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ.κ. Κύριλλο, 
ο οποίος χοροστάτησε στη Δοξολογία, καθώς και την Εκκλησία της Ελλάδος 
και τον προκαθήμενο αυτής Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, για την παραχώρηση του Ιερού Ναού Αγ, Γεωργίου 
Καρύτση και για τον ορισμό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κηφισίας, 
μέλους της Ιεράς Συνόδου, προς εκπροσώπησην αυτού. 

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 6)

Γράφει η Μαργαρίτα Στενιώτη, 
Αναπλ. Γενική  Γραμματέα της ΕΔΕ, Πρόεδρος  Πρωτοδικών

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, 
οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εικοστής 
έβδομης  επετείου από την καθιέρωση της εορτής 
του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ως εορτής 
της Δικαιοσύνης. Οι εκδηλώσεις άρχισαν με τη 
Θεία Λειτουργία και την αρτοκλασία, στον Ιερό 
Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη, κατά την οποία 
χοροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κηφι- 
σίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος.     

Εκ μέρους όλων των Δικαστικών Ενώσεων ευ-
χαρίστησε η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Βασιλική 
Θάνου - Χριστοφίλου.  Πολυμελής Βυζαντινή Χορωδία, υπό τον Χοράρχη Δη-
μήτριο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, επί τιμή, έψαλλε, κατά 
τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. 

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, πραγματοποιήθηκε εορταστική 
εκδήλωση στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Στην εκδήλωση παρέστησαν 
ως εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο  Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπος Αθανασίου,   ως εκπρόσωπος του 
Προέδρου της Βουλής ο αντιπρόεδρος αυτής κ. Χρήστος Μαρκογιαννάκης, 
ο πρώην Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο τέως Πρόεδρος της Βουλής κ. 
Απόστολος Κακλαμάνης,   οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Δικαιο-
σύνης κ. Γεώργιος Σούρλας  και κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, ο Πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου κ. Μιχαήλ Θεοχαρίδης, η Εισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, ο Πρόεδρος του Στε κ. Σωτήριος Ρίζος, 
ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Ιωάννης Καραβοκύρης, ο Γενι-
κός Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Διονύσιος Λασκαράτος,   η 
Γενικός Επίτροπος των Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ελένη Διακομανώλη, 
ο Πρόεδρος του ΝΣΚ κ. Ιωάννης Σακελαρίου, ο Πρόεδρος της Νομικής 
Σχολής – καθηγητής κ. Θεόδωρος Φορτσάκης καθώς και μεγάλος αριθμός 
Δικαστικών Λειτουργών (εν ενεργεία και συνταξιούχοι).

Μετά τον χαιρετισμό της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγ-
γελέων κ. Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου, το λόγο έλαβε ο Υπουργός 

Από αριστερά Η Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, Ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ , κ. Ιωάννης Γράβαρης, η Πρόεδρος της Ένωσης Διοικητικών 
Δικαστών, κ. Ειρήνη Γιανναδάκη, ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος ,   κ . 
Δημήτρης Ζημιανίτης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Μελών του Ν.Σ.Κ. ,κ. Κων/νος Βαρδακαστάνης   

γίας Αθανάσιου Κανελλόπουλου . Ο Διονύσιος , καταγόμενος από ευγενή 
και πλούσια οικογένεια των Αθηνών, εσπούδασε φιλοσοφία και νομικά και 
διακρίθηκε για τις γνώσεις του και για την ρητορική του ικανότητα. Αυτά 
τα προσόντα του, σε συνάρτηση με την σύνεση και τον δίκαιο και ενάρετο 
χαρακτήρα του και την ευγενή καταγωγή του, είχαν ως αποτέλεσμα  να 
συγκαταλεχθεί μεταξύ των Δικαστών του Αρείου Πάγου. Ο τρόπος με τον 
οποίο άσκησε τα δικαιοδοτικά του καθήκοντα  πρέπει να υπογραμμισθεί 
ιδιαίτερα. Έκρινε τόσο δίκαια, ώστε όλοι τον εθαύμαζαν και σέβονταν την 
κρίση του. Διότι « ούτε πλούσιους ησχύνετο , ούτε δώρα ποσώς εδέχετο, 
αλλά τους μεν αυθάδεις αδικητάς αυστηρώς ετιμώρει, εις δε τους πτωχούς 
και ηδικημένους απόδιδε το δίκαιον και τους εβοήθει όσον ηδύνατο» ανα-
φέρει ο Συμεών ο Μεταφραστής. Συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά εκείνα 
τα οποία επιβάλλεται να χαρακτηρίζουν το σωστό Δικαστή, αδέκαστος, 
ανεπηρέαστος, αμερόληπτος και ακριβοδίκαιος. 

    Όταν ο Απόστολος Πάυλος ήλθε στην Αθήνα, για να κηρύξει τον Χριστι-
ανισμό, οι Επικούρειοι και Στωϊκοί  φιλόσοφοι τον κάλεσαν να ομιλήσει στον 
Άρειο Πάγο, για τη νέα διδασκαλία, που εκήρυττε. Ο Άρειος Πάγος ήταν Δι-
καστήριο με μεγάλο κύρος και απεφάσιζε για τα ζητήματα της θρησκείας, της 
λατρείας, της ηθικής και της εκπαίδευσης. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομίλησε 
για τον Ιησού Χριστό και για την εκ νεκρών Ανάστασήν του , το ακροατήριό 
του τον αντιμετώπισε αρνητικά και μάλλον ειρωνικά. Και ενώ αποχώρησε 
από τον Άρειο Πάγο απογοητευμένος, τον πλησίασε ο  Αρεοπαγίτης Διονύσιος 
και του εδήλωσε ότι αποδέχεται και δίνει πίστη στο κήρυγμά του. Από τότε 
ο Δικαστής Διονύσιος εγκατέλειψε την τιμητική θέση, την οποία κατείχε και 
ακολούθησε, ως απλός μαθητής, τον Απόστολο Παύλο. Η ακεραιότητα του 
χαρακτήρα του και η αγιότητα της ζωής του, ανέδειξαν τον Διονύσιο σε πρώ-
το Επίσκοπο των Αθηνών . Αναφέρεται ότι ετελεύτησε με θάνατο μαρτυρικό, 
χωρίς, όμως, να υπάρχουν περί τούτου περισσότερα στοιχεία. 

   Κυρίες και κύριοι προσκεκλημένοι 
   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Σε κοινωνίες με στέρεα συνταγματική τάξη και με πολιτική σταθερότητα, 

ίσως η στάση του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου να εμφανίζει πολύ μικρή 
σημασία. Όμως ο σύγχρονος Δικαστικός Λειτουργός, στην πατρίδα μας, την 
Ελλάδα έρχεται αντιμέτωπος με άλλου είδους σοβαρά προβλήματα, τα οποία 
προκύπτουν από την αμφισβήτηση του θεσμικού του κύρους και από την προ-
σπάθεια περιορισμού της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του. Ο 
συμβολισμός, λοιπόν, του σημερινού εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρε-
οπαγίτου συνίσταται στο να αποδεικνύει ο καθένας από εμάς, τους Δικαστές,   
με τις αποφάσεις του  και με την συμπεριφορά του , ότι μέσα σ΄αυτή τη δυ-
σχερέστατη περίοδο της μεγάλης κρίσης, που διέρχεται και η χώρα μας και η 
Δικαιοσύνη, εμείς στεκόμαστε όρθιοι, υπερήφανοι και αμερόληπτοι καθώς και 
ότι ο δοκιμαζόμενος ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να μας εμπιστεύεται.    

 Σεβασμιώτατε
Παρακαλούμε όπως, στις προσευχές σας τον Ύψιστο, πέραν του αιτή-

ματος για την ανακούφιση του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού και για την 
οικονομική  ανάκαμψη της χώρας μας, παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε 
και το αίτημα να χαρίζει ο Ύψιστος σ΄ εμάς τους Δικαστικούς Λειτουργούς  
υγεία, δύναμη & φώτιση , για την άσκηση του δύσκολου έργου μας. 

Εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων παρακαλούμε,  Σεβασμιώτατε, να δεχθείτε, ως 
έκφραση των ευχαριστιών μας, για τη σημερινή παρουσία σας & τη χοροστα-
σία σας στη Θεία Λειτουργία, την προσφορά της ποιμενικής αυτής ράβδου. 

Από δεξιά: Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, κ. Μιχαήλ Θεοχαρίδης, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου κ. Ιωάννης Καραβοκύρης , η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου  κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, 
ο Γενικός Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Διονύσιος Λασκαράτος, η Γενική Επίτροπος 
Διοικητικών Δικαστηρίων κ. Ελένη Διακομανώλη ,ο Πρόεδρος του Ν.Σ.Κ. κ. Ιωάννης Σακελαρίου, 
ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κ. Νικόλαος Μακρής και ο Εισαγγελέας του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου κ. Κων/νος Δάφνης.

Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπος Αθανασίου, εκ  μέρους δε όλων των Δικαστι-
κών Ενώσεων μίλησε ο Πρόεδρος της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουρ-
γών του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ιωάννης Γράβαρης, Σύμβουλος 
Επικρατείας και  στη συνέχεια έλαβε τον λόγο, ως κεντρικός ομιλητής, 

ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. 
Δανιήλ και ανέπτυξε το πάντα επίκαιρο θέμα: «Κρίση Ανθρώπινη και 
Κρίση Θεία». 

Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την διεύθυνση του         
κ.  Δημητρίου Καρούζου, Δικηγόρου , εκτέλεσε εορταστικό πρόγραμμα.
   Υπεύθυνοι της όλης διοργάνωσης ήταν τα μέλη του Προεδρείου της  
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Γεώργιος Μανωλίδης, Πρόεδρος 
Εφετών, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και η υπογράφουσα το κείμενο 
τούτο.

  Ευχαριστούμε, επίσης, όλους τους συναδέλφους, Δικαστές και Εισαγ-
γελείς καθώς και τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στον σημερινό εορτασμό. 

  Η καθιέρωση της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου ως ημέ-
ρα εορτής της Δικαιοσύνης ορίσθηκε νομοθετικά το έτος 1991, επί υπουρ-
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Θέμα: Αντισυνταγματική η μείωση της γονικής άδειας 
των Δικαστών από εννεάμηνο σε πεντάμηνο

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ (υπ’ αριθμ. 3590 και 
3591/2013 – πιλοτική δίκη) με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η μείωση της 
γονικής άδειας των Δικαστικών Λειτουργών, από 9μηνο σε 5μηνο. Εντός των αμέσως 
προσεχώς ημερών θα σας ενημερώσουμε για τον περαιτέρω νομικό χειρισμό που απαι-
τείται, προς αναγνώριση του σχετικού δικαιώματος, από τις συναδέλφους οι οποίες το 
δικαιούνται. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους να επικοινωνούν με την κα 
Μαργαρίτα Στενιώτη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα της Ένωσης, Πρόεδρο Πρωτοδικών 
(τηλ.6932100631)  ή με την κα Θάνου-Χριστοφίλου Βασιλική, Πρόεδρο της Ένωσης, 
Αρεοπαγίτη ( τηλ. 6977272770) .

                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

«Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε επι-
χειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς ορ-
γανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο 
υπέρτατο συμφέρον του παιδιού»



Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Χαράλαμπου Αθανασίου  στην 
Παλαιά Βουλή 

«Εορτάζοντες σήμερα την ιερή μνήμη του προστά-
του των Δικαστικών Λειτουργών Διονυσίου, αλλά 
και Ιερόθεου των Αρεοπαγιτών, απευθύνω χαιρε-
τισμό προς όλους τους Δικαστικούς και Εισαγγε-
λικούς Λειτουργούς, πρώην συναδέλφους μου. Ο 
εορτασμός συμπίπτει με την ιστορική στιγμή της 
προσπάθειας που καταβάλει η Χώρα μας με όλες 
τις δυνάμεις της και σε όλα τα επίπεδα να ξεπε-
ράσει τη σημαντικότερη οικονομική κρίση που εμ-
φανίστηκε ποτέ σε κράτος μετά το δεύτερο παγκό-

σμιο πόλεμο.
Και όπως τότε βγήκε νικήτρια απέναντι στο ναζισμό και το μίσος προς 

την ανθρώπινη ύπαρξη έτσι και τώρα, η Ελλάδα θα νικήσει, θα σταθεί 
στα πόδια της και θα θεραπεύσει τις πληγές της. 

Χαιρετισμός της Προέδρου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  

κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου 
στην Παλαιά Βουλή

Προσφωνήσεις….
Σας καλωσορίζουμε & σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη ση-

μερινή εκδήλωση, για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, 
ο οποίος, από του έτους 1991, επί υπουργίας Αθανασίου Κανελλόπουλου, 
έχει καθιερωθεί νομοθετικά ως εορτή της Δικαιοσύνης.

Η Δικαιοσύνη, η οποία χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη ως «η καθο-
λική αρετή», συνιστά ένα ιδανικό υψηλό, η πραγμάτωση του οποίου αφενός 
μεν διατηρεί την ειρήνη & την ισορροπία στην κοινωνία, αφετέρου δε εξα-
σφαλίζει την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή την 
πραγμάτωση του ιδανικού της Δικαιοσύνης έχουν αναλάβει οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί, με την άσκηση του Λειτουργήματός τους. Λειτουργήματος με 
μεγάλες ευθύνες, με μεγάλο φόρτο εργασίας, που απαιτεί αυξημένες αντο-
χές σωματικών και ψυχικών δυνάμεων αλλά και με υψηλή επικινδυνότητα, 
αφού πολύ συχνά γινόμαστε στόχος τρομοκρατικών ενεργειών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών ανταποκρίνονται με αυταπάρ-
νηση & ευσυνειδησία στο Λειτούργημά τους, απασχολούμενοι και τις νυ-
κτερινές ώρες και τις αργίες σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής 
τους ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ανακριτές κ. Γεωργουλέας και 
Παπακώστας οι οποίοι έχουν υπερβεί τις 50 ώρες αδιάλειπτης διενέργειας 
ανάκρισης και συνεχίζουν. Ας το λάβουν αυτό υπόψη τους όλοι και κυρίως 
εκείνοι οι παράγοντες της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, οι οποίοι επί 2 
εικοσιτετράωρα τώρα και ενώ η ανάκριση εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, 
επιμένουν κατά τρόπο απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να τους ασκούν αρνη-
τική κριτική και να προσπαθούν να παρεμβούν στο έργο τους. Επιμένουν 
να μη θέλουν να κατανοήσουν ότι σ΄αυτό ακριβώς συνίσταται η ανεξαρτησία 
και η αμεροληψία του Δικαστή.

Στο ότι, δηλαδή, οφείλει να αγνοεί την πίεση που ασκείται από τα ΜΜΕ 
και από άλλες πλευρές και να αποφασίζει ανεπηρέαστος, βασιζόμενος μόνο 
στα στοιχεία της δικογραφίας. Ας καταλάβουν όλοι ότι ο σωστός Δικαστής 
λογοδοτεί μόνο στη συνείδησή του και στο Θεό και ας αφήσουν τους Δικα-
στικούς Λειτουργούς να ασκήσουν ανεπηρέαστοι το δύσκολο έργο τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστικών Λειτουργών ασκούν με ευσυ-
νειδησία και αυταπάρνηση το Λειτούργημά τους. 

ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΤΗΝ 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ
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Αλλά, η σημερινή μέρα μας δίνει και την ευκαιρία να σκε-
φτούμε το νόημα του δικού μας σημερινού πολιτισμού και 
των δεσμών του με τις παρακαταθήκες της Ιστορίας μας. Πα-
ρακαταθήκες που θα μας επιτρέψουν, σε μία παγκοσμιοποι-
ημένη  υφήλιο, να δημιουργήσουμε ισχυρές δομές, μια από 
τις οποίες, κρίσιμη για την υπεράσπιση του Δικαίου, είναι η 
ισχυρή δικαστική εξουσία, γιατί αυτή αποδεικνύει κάθε μέρα 
ότι εγγυάται τη δυνατότητα λειτουργίας του κράτους δικαίου 
και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών. 
 
Η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει καταφέρει να είναι στο πλευρό του 
πολίτη, να λειτουργεί κάτω από τις αρχές τις ευκολίας της πρό-
σβασης σε αυτήν, της ισότητας των διαδίκων, της ακεραιότητας 
και της ανεξαρτησίας των Λειτουργών της. Και καθημερινά εξο-
πλίζεται με νομοθετικά εργαλεία και με υποδομές (μέσα στα 
πλαίσια των οικονομικών δυνατοτήτων της Χώρας).

Η Δικαιοσύνη ταυτόχρονα είναι το θεμέλιο της Δημοκρατίας 
και κατά τον κορυφαίο διανοητή της εποχής μας Τζων Ρολς, 
στο μνημειώδες έργο του «Θεωρία Δικαιοσύνης», η Δικαιοσύνη 
είναι σημαντικότερη και από την ευδαιμονία και από την απο-
τελεσματικότητα.            

Υποστηρίζει, επίσης, ότι η Δικαιοσύνη είναι πρωταρχική αρε-
τή των κοινωνικών θεσμών, όπως, αντίστοιχα, είναι η αλήθεια 
στα συστήματα σκέψης. Συνεπώς, ποτέ και για κανένα λόγο 
δεν πρέπει να θυσιασθεί η αρετή αυτή. Πολύ περισσότερο, αν 
αναλογισθούμε ότι η Δικαιοσύνη είναι ταγμένη να προστατεύει 
το άτομο. Το ιδανικό άτομο του Καντ. Το άτομο που βρίσκεται 
στο κέντρο της ηθικής, όπου αυτό, καθαυτό, αναγορεύεται ως 
υπέρτατο αγαθό της ζωής και ως αγαθό με ιδιαίτερη αξία. 

Αντίστοιχα, όμως, υποχρεούται και η Πολιτεία και συγκεκριμένα οι άλλες 
δύο εξουσίες του Κράτους, με τους Λειτουργούς των οποίων είναι ισότιμοι 
οι Δικαστικοί Λειτουργοί, να εξασφαλίζουν στους τελευταίους τις προϋ-
ποθέσεις, ώστε οι Δικαστές να μπορούν να ασκούν απερίσπαστοι το δύ-
σκολο και βαρύ έργο  τους. Οφείλουν δηλαδή να τους εξασφαλίζουν αξιο-
πρεπείς συνθήκες εργασίας, με τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, με τη συμπλήρωση των υπαρ-
χόντων κενών οργανικών θέσεων των Δικαστών του πρώτου βαθμού, που 
έχουν και το μεγαλύτερο φόρτο και με την εξασφάλιση του απαραίτητου 
αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων. Οφείλουν, επίσης, να τους διασφαλί-
ζουν ένα επίπεδο αποδοχών, που θα τους επιτρέπει διαβίωση αξιοπρεπή 
και ανάλογη με το Λειτούργημά τους, όπως άλλωστε επιβάλλει και το 
Σύνταγμα(άρθ.88§2)ώστε να θωρακίζεται και η ανεξαρτησία των Δικαστών, 
απέναντι σε πιέσεις ή παρεμβάσεις.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση όχι μόνον δεν υπήρξε συνεπής προς τις υποχρε-
ώσεις της αυτές έναντι της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών, 
αλλ΄ αντίθετα τους αντιμετώπισε με επιθετική πολιτική. Αφού μείωσε τις 
αποδοχές τους σε ποσοστό έως και 60%, κατά παραβίαση του Συντάγματος, 
αδιαφορεί για το γεγονός ότι έτσι όχι μόνον τίθεται σε κίνδυνο η ανεξαρτη-
σία τους (κάτι το οποίο θα έπρεπε ιδιαίτερα να ενδιαφέρει την Κυβέρνηση, 
εάν θέλει να είναι Κυβέρνηση σε Κράτος Δικαίου) αλλά αδιαφορεί και για 

το γεγονός ότι οι Δικαστές, με το χαμηλότατο μισθολόγιο, το οποίο έχουν είναι 
αδύνατον πλέον να καλύπτουν, με δικές τους δαπάνες, τα έξοδα για την άσκη-
ση των καθηκόντων τους. Είναι αδύνατον πλέον να πληρώνουν με δικά τους 
έξοδα τις μετακινήσεις τους και τη διαμονή τους, όσοι μετατίθενται σε δικαστή-
ρια εκτός της οικογενειακής τους εγκατάστασης.Είναι αδύνατον να πληρώνουν 
με δικά τους έξοδα για την αγορά ατομικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την 
αγορά βιβλίων, αναλώσιμων κλπ. Μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, παριστά-
μενου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι θα γίνει μία βελτιωτική κίνηση (με 
την ενσωμάτωση του ενός επιδόματος), και αναμένουμε να είναι συνεπής στη 
δέσμευσή του αυτή. Ζητήσαμε (επί ένα χρόνο τώρα),να χορηγηθούν από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ατομικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε όσους Δικαστές 
δεν διαθέτουν. Μέχρι στιγμής το αίτημα παραμένει χωρίς ανταπόκριση. Ζητή-
σαμε επίμονα να καλυφθούν τα κενά των οργανικών θέσεων του πρώτου 
βαθμού αίτημα το οποίο επίσης μέχρι στιγμής δεν ικανοποιήθηκε. 

Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή εκδήλωση, η τελούμενη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορ-

τής του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη δεν προσφέρεται για την περαιτέρω 
αναφορά στην πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται η Ελληνική 
Δικαιοσύνη και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί. Κλείνοντας λοιπόν  το κεφάλαιο αυτό, επισημαίνω ότι η Δικαιο-
σύνη έχει τόσες ελλείψεις και τόσα κενά λειτουργεί και αποδίδει μόνο χάρη 
στην φιλοτιμία των Δικαστών και των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Και διαβεβαιώνω και πάλι προς κάθε κατεύθυνση ότι μέσα σ΄ αυτή τη 
δυσχερέστατη κρίση, την οποία διανύει και η χώρα μας και η Δικαιοσύνη, οι 
Δικαστές εξακολουθούν να παραμένουν ανεξάρτητοι και υπερήφανοι και ότι ο 
δοκιμαζόμενος ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να τους εμπιστεύεται.     

      Σας ευχαριστώ πολύ.

Κλείσιμο εκδήλωσης της 27ης επετείου εορτασμού 
του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, προστάτη του Δικαστικού Σώματος.

Από τη Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,
Αναπλ. Γενική  Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

  
Κυρίες και Κύριοι, 
Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων, 

της Ένωσης των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ομο-
σπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σας ευχαριστώ, που  ανταποκρι-
θήκατε στην πρόσκλησή μας να παραβρεθείτε μαζί μας, στη σημερινή εκδήλω-
ση του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ο οποίος πριν 27 έτη 
καθιερώθηκε ως προστάτης άγιος των Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας.

Θέλω να ευχαριστήσω κάποιους ιδιαίτερα και συγκεκριμένα:
Την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για τη βοήθεια 

που μας προσφέρουν τόσα χρόνια για την επιτυχή διοργάνωση του εορτα-
σμού.

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. 
Κύριλλο, που τέλεσε τη Θεία λειτουργία, πριν από λίγο στον ναό του Αγ. 
Γεώργιο Καρύκη.

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. 
Δανιήλ για την ομιλία του με το πάντα επίκαιρο θέμα: «Κρίση Ανθρώπινη και 
Κρίση Θεία». 

Την αποτελούμενη από Δικαστές, Εισαγγελείς και Δικηγόρους Βυζαντινή 
Χορωδία, η οποία υπό τον Χοράρχη κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο 
του Αρείου Πάγου ε.τ. έψαλλε κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία  

Τη Διοίκηση του ιδρύματος της Παλαιάς Βουλής‚ για τη φιλοξενία στην 
ιστορική αυτή αίθουσα.

Τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, για την ευγενική χορηγία της, προς 
κάλυψη των αναγκών αυτής της εκδήλωσης.
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Κυρίες και κύριοι,
Αυτές τις ημέρες, η Δικαιοσύνη της Χώρας μας καλείται να επιτελέσει 

ένα πολύ δύσκολο έργο.
Πρέπει να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τις ακρότητες και πρέπει 

να το κάνει αυτό μέσα στα όρια που το Σύνταγμα και οι Νόμοι του Κρά-
τους ορίζουν. Πρέπει να αντιμετωπίσει τους αμφισβητίες του δημοκρατι-
κού ιδεώδους όχι με τα όπλα τους, αλλά με τη δημοκρατική νομιμότητα.    

Ας την αφήσουμε, λοιπόν, να το πράξει.           
Ας την αφήσουμε να ολοκληρώσει το έργο της.
Το έργο της που ξεκινά με την έρευνα και τη μελέτη και τελειώνει με 

την απόφαση. Την απόφαση, την νηφάλια την οριστική και αμετάκλητη.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να το κάνει γιατί είναι 

θεσμικά ανεξάρτητη, τόσο ανεξάρτητη που άλλες έννομες τάξεις θα ζή-
λευαν. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ταυτόχρονα εγγύηση 
ότι η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή, λειτουργεί και αντιμετωπίζει όποιον 
επιχειρεί να την υπονομεύσει.

Η Πολιτεία, με τη σειρά της, οφείλει να τονίζει και να αναδεικνύει 
αυτή την ανεξαρτησία με όλους τους συνταγματικά κατοχυρωμένους τρό-
πους.

Κυρίες και Κύριοι Δικαστές και Εισαγγελείς.
Χρόνια πολλά και ψηλά το κεφάλι».



Χαιρετισμός της Προέδρου
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  

κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου 
στην Παλαιά Βουλή

Προσφωνήσεις….
Σας καλωσορίζουμε & σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στη ση-

μερινή εκδήλωση, για τον εορτασμό του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, 
ο οποίος, από του έτους 1991, επί υπουργίας Αθανασίου Κανελλόπουλου, 
έχει καθιερωθεί νομοθετικά ως εορτή της Δικαιοσύνης.

Η Δικαιοσύνη, η οποία χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη ως «η καθο-
λική αρετή», συνιστά ένα ιδανικό υψηλό, η πραγμάτωση του οποίου αφενός 
μεν διατηρεί την ειρήνη & την ισορροπία στην κοινωνία, αφετέρου δε εξα-
σφαλίζει την ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτή την 
πραγμάτωση του ιδανικού της Δικαιοσύνης έχουν αναλάβει οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί, με την άσκηση του Λειτουργήματός τους. Λειτουργήματος με 
μεγάλες ευθύνες, με μεγάλο φόρτο εργασίας, που απαιτεί αυξημένες αντο-
χές σωματικών και ψυχικών δυνάμεων αλλά και με υψηλή επικινδυνότητα, 
αφού πολύ συχνά γινόμαστε στόχος τρομοκρατικών ενεργειών. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών ανταποκρίνονται με αυταπάρ-
νηση & ευσυνειδησία στο Λειτούργημά τους, απασχολούμενοι και τις νυ-
κτερινές ώρες και τις αργίες σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής 
τους ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι ανακριτές κ. Γεωργουλέας και 
Παπακώστας οι οποίοι έχουν υπερβεί τις 50 ώρες αδιάλειπτης διενέργειας 
ανάκρισης και συνεχίζουν. Ας το λάβουν αυτό υπόψη τους όλοι και κυρίως 
εκείνοι οι παράγοντες της πολιτικής και της δημοσιογραφίας, οι οποίοι επί 2 
εικοσιτετράωρα τώρα και ενώ η ανάκριση εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη, 
επιμένουν κατά τρόπο απαράδεκτο και ανεπίτρεπτο να τους ασκούν αρνη-
τική κριτική και να προσπαθούν να παρεμβούν στο έργο τους. Επιμένουν 
να μη θέλουν να κατανοήσουν ότι σ΄αυτό ακριβώς συνίσταται η ανεξαρτησία 
και η αμεροληψία του Δικαστή.

Στο ότι, δηλαδή, οφείλει να αγνοεί την πίεση που ασκείται από τα ΜΜΕ 
και από άλλες πλευρές και να αποφασίζει ανεπηρέαστος, βασιζόμενος μόνο 
στα στοιχεία της δικογραφίας. Ας καταλάβουν όλοι ότι ο σωστός Δικαστής 
λογοδοτεί μόνο στη συνείδησή του και στο Θεό και ας αφήσουν τους Δικα-
στικούς Λειτουργούς να ασκήσουν ανεπηρέαστοι το δύσκολο έργο τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστικών Λειτουργών ασκούν με ευσυ-
νειδησία και αυταπάρνηση το Λειτούργημά τους. 
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Αντίστοιχα, όμως, υποχρεούται και η Πολιτεία και συγκεκριμένα οι άλλες 
δύο εξουσίες του Κράτους, με τους Λειτουργούς των οποίων είναι ισότιμοι 
οι Δικαστικοί Λειτουργοί, να εξασφαλίζουν στους τελευταίους τις προϋ-
ποθέσεις, ώστε οι Δικαστές να μπορούν να ασκούν απερίσπαστοι το δύ-
σκολο και βαρύ έργο  τους. Οφείλουν δηλαδή να τους εξασφαλίζουν αξιο-
πρεπείς συνθήκες εργασίας, με τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις, 
με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, με τη συμπλήρωση των υπαρ-
χόντων κενών οργανικών θέσεων των Δικαστών του πρώτου βαθμού, που 
έχουν και το μεγαλύτερο φόρτο και με την εξασφάλιση του απαραίτητου 
αριθμού των δικαστικών υπαλλήλων. Οφείλουν, επίσης, να τους διασφαλί-
ζουν ένα επίπεδο αποδοχών, που θα τους επιτρέπει διαβίωση αξιοπρεπή 
και ανάλογη με το Λειτούργημά τους, όπως άλλωστε επιβάλλει και το 
Σύνταγμα(άρθ.88§2)ώστε να θωρακίζεται και η ανεξαρτησία των Δικαστών, 
απέναντι σε πιέσεις ή παρεμβάσεις.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση όχι μόνον δεν υπήρξε συνεπής προς τις υποχρε-
ώσεις της αυτές έναντι της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών, 
αλλ΄ αντίθετα τους αντιμετώπισε με επιθετική πολιτική. Αφού μείωσε τις 
αποδοχές τους σε ποσοστό έως και 60%, κατά παραβίαση του Συντάγματος, 
αδιαφορεί για το γεγονός ότι έτσι όχι μόνον τίθεται σε κίνδυνο η ανεξαρτη-
σία τους (κάτι το οποίο θα έπρεπε ιδιαίτερα να ενδιαφέρει την Κυβέρνηση, 
εάν θέλει να είναι Κυβέρνηση σε Κράτος Δικαίου) αλλά αδιαφορεί και για 

το γεγονός ότι οι Δικαστές, με το χαμηλότατο μισθολόγιο, το οποίο έχουν είναι 
αδύνατον πλέον να καλύπτουν, με δικές τους δαπάνες, τα έξοδα για την άσκη-
ση των καθηκόντων τους. Είναι αδύνατον πλέον να πληρώνουν με δικά τους 
έξοδα τις μετακινήσεις τους και τη διαμονή τους, όσοι μετατίθενται σε δικαστή-
ρια εκτός της οικογενειακής τους εγκατάστασης.Είναι αδύνατον να πληρώνουν 
με δικά τους έξοδα για την αγορά ατομικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για την 
αγορά βιβλίων, αναλώσιμων κλπ. Μας υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, παριστά-
μενου και του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι θα γίνει μία βελτιωτική κίνηση (με 
την ενσωμάτωση του ενός επιδόματος), και αναμένουμε να είναι συνεπής στη 
δέσμευσή του αυτή. Ζητήσαμε (επί ένα χρόνο τώρα),να χορηγηθούν από το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης ατομικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σε όσους Δικαστές 
δεν διαθέτουν. Μέχρι στιγμής το αίτημα παραμένει χωρίς ανταπόκριση. Ζητή-
σαμε επίμονα να καλυφθούν τα κενά των οργανικών θέσεων του πρώτου 
βαθμού αίτημα το οποίο επίσης μέχρι στιγμής δεν ικανοποιήθηκε. 

Κυρίες και κύριοι
Η σημερινή εκδήλωση, η τελούμενη επ΄ ευκαιρία της θρησκευτικής εορ-

τής του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη δεν προσφέρεται για την περαιτέρω 
αναφορά στην πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία ευρίσκεται η Ελληνική 
Δικαιοσύνη και στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί. Κλείνοντας λοιπόν  το κεφάλαιο αυτό, επισημαίνω ότι η Δικαιο-
σύνη έχει τόσες ελλείψεις και τόσα κενά λειτουργεί και αποδίδει μόνο χάρη 
στην φιλοτιμία των Δικαστών και των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Και διαβεβαιώνω και πάλι προς κάθε κατεύθυνση ότι μέσα σ΄ αυτή τη 
δυσχερέστατη κρίση, την οποία διανύει και η χώρα μας και η Δικαιοσύνη, οι 
Δικαστές εξακολουθούν να παραμένουν ανεξάρτητοι και υπερήφανοι και ότι ο 
δοκιμαζόμενος ελληνικός λαός μπορεί και πρέπει να τους εμπιστεύεται.     

      Σας ευχαριστώ πολύ.

Κλείσιμο εκδήλωσης της 27ης επετείου εορτασμού 
του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, προστάτη του Δικαστικού Σώματος.

Από τη Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,
Αναπλ. Γενική  Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

  
Κυρίες και Κύριοι, 
Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων, 

της Ένωσης των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ομο-
σπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, σας ευχαριστώ, που  ανταποκρι-
θήκατε στην πρόσκλησή μας να παραβρεθείτε μαζί μας, στη σημερινή εκδήλω-
ση του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ο οποίος πριν 27 έτη 
καθιερώθηκε ως προστάτης άγιος των Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας.

Θέλω να ευχαριστήσω κάποιους ιδιαίτερα και συγκεκριμένα:
Την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για τη βοήθεια 

που μας προσφέρουν τόσα χρόνια για την επιτυχή διοργάνωση του εορτα-
σμού.

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. 
Κύριλλο, που τέλεσε τη Θεία λειτουργία, πριν από λίγο στον ναό του Αγ. 
Γεώργιο Καρύκη.

Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. 
Δανιήλ για την ομιλία του με το πάντα επίκαιρο θέμα: «Κρίση Ανθρώπινη και 
Κρίση Θεία». 

Την αποτελούμενη από Δικαστές, Εισαγγελείς και Δικηγόρους Βυζαντινή 
Χορωδία, η οποία υπό τον Χοράρχη κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο 
του Αρείου Πάγου ε.τ. έψαλλε κατά την πανηγυρική Θεία Λειτουργία  

Τη Διοίκηση του ιδρύματος της Παλαιάς Βουλής‚ για τη φιλοξενία στην 
ιστορική αυτή αίθουσα.

Τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, για την ευγενική χορηγία της, προς 
κάλυψη των αναγκών αυτής της εκδήλωσης.

Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, παρά τις αντιξοότητες, κάτω 
από τις οποίες ασκούμε το λειτούργημά μας, διαβεβαιώνουμε όλους ότι θα 
εξακολουθήσουμε με αυτοθυσία, αυταπάρνηση, σθένος, αίσθημα ευθύνης και 
αφοσίωση στο καθήκον να υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, 
να προασπιζόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις αρχές του κράτους 
δικαίου, όπως το Σύνταγμα, ο Νόμος και η συνείδησή μας μας επιτάσσουν, 
δίχως σε καμία περίπτωση να εξυπηρετούμε πολιτικές σκοπιμότητες.

ΤΟΥ ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ ΤΗΝ 3η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 6)
Την χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου και 

ιδιαίτερα τον χοράρχη κ. Δημήτριο Καρούζο, 
Καθηγητή Μουσικής. 

Και φυσικά τον συνδιοργανωτή της εκδήλω-
σης τον Πρόεδρο Εφετών κ. Γεώργιο Μανωλίδη, 
Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων και τις τρεις Κυρίες της Γραμμα-
τείας της Ένωσής μας που είχαν την ευθύνη αυ-
τής της εκδήλωσης.

Κλείνοντας όμως αυτή την εκδήλωση πρέπει 
να αναφέρω ότι η σημερινή ημέρα δεν πρέπει 
να περιορισθεί στον εορταστικό της χαρακτή-
ρα αλλά πρέπει να αποτελέσει την απαρχή πιο 
έντονου προβληματισμού για τα θέματα της Δι-
καιοσύνης. 

Τις ημέρες της οικονομικής, κοινωνικής κρί-
σης και κρίσης αξιών που διανύουμε η υψηλή 
αποστολή της Δικαιοσύνης γίνεται ακόμη πιο 
σημαντική, δεδομένου ότι καλείται να στηρίξει 
την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας, να συμβάλ-
λει στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, να 
ελέγξει τα φαινόμενα της διαφθοράς και δια-
πλοκής, να αντιμετωπίσει την έξαρση των φαι-
νομένων βίας απ’ όπου και αν προέρχονται και 
αντιδημοκρατικές συμπεριφορές, να προασπίσει 
τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, κυρίως 
δε τα εργασιακά, σε μια χώρα που πλήττεται 
από την ανεργία, να αποτελέσει το ασφαλές κα-
ταφύγιο του πολίτη, προσφέροντας του δίκαιη 
και γρήγορη δίκη και επιδεικνύοντας το ανθρώ-
πινο πρόσωπό της.

Να διαβεβαιώσουμε ότι έχουμε όραμα για την Δικαιοσύνη και ότι είμαστε 
παρόντες για να υπερασπισθούμε ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ.

Όμως πρέπει και οι λοιποί που διακονούν τη Δικαιοσύνη και απευθύνομαι 
κυρίως στους εκπροσώπους της εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας να 
πασχίζουν και αυτοί για την ενδυνάμωση του κύρους και της αξιοπιστίας της 
Δικαιοσύνης, την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας της, την περιφρούρηση 
της ανεξαρτησίας του Δικαστή και τη δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών 
άσκησης του δικαστικού λειτουργήματος. 

Γι’ αυτό αξιώνουμε το σεβασμό της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών 
του Κράτους, αξιώνουμε να γίνεται πράξη η ισοτιμία και ισοκυρία των τριών 
λειτουργιών του κράτους και συνεπώς και των εκπροσώπων αυτών.

Αξιώνουμε τη λήψη μέτρων από την πολιτεία για την αντιμετώπιση της 
βραδύτητας των ρυθμών απονομής της Δικαιοσύνης, τα οποία (μέτρα) δεν θα 
έχουν αποσπασματικό, πρόχειρο και συγκυριακό χαρακτήρα. 

Αξιώνουμε να υπάρξουν τολμηρές και ουσιαστικές διαρθρωτικές αλλαγές, 
που θα εκσυγχρονίσουν το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης και θα 
συμβάλλουν σ’ ένα  σταθερό δικαιϊκό σύστημα, που θα προσφέρει ασφάλεια 
στον πολίτη και θα αποτελέσει μοχλό υγιούς και βιώσιμης ανάπτυξης.

Τέλος, οφείλουμε να διατυπώσουμε την αντίρρησή μας  στην ισοπεδωτική 
λογιστική λογική, που ακολούθησαν οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής και 
νομοθετικής εξουσίας απέναντι στους δικαστικούς και εισαγγελικούς 
λειτουργούς τα τελευταία χρόνια και να αξιώσουμε αποδοχές ανάλογες του 
λειτουργήματός μας και στο ύψος που επιτάσσει το Σύνταγμα, ως εγγύηση 
της δικαστικής ανεξαρτησίας.  

 Οι προκλήσεις του μέλλοντος υποδεικνύουν την ανάγκη συνένωσης των 
δυνάμεων μας, τη συνεργασία για μία  Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, αξιόπιστη, 
ποιοτική, αποτελεσματική, ταχεία, εγγυήτρια της τήρησης των ατομικών 
δικαιωμάτων των πολιτών.

                        ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ



Η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία Συλλογικού οργάνου 
εμφανίζεται το 1926, οπότε ιδρύεται ο πρώτος Σύλλογος των 

Ελλήνων Δικαστών. Την ανάγκη για την ίδρυσή του προκάλεσε 
η ταραγμένη πολιτική περίοδος, που επικρατούσε και η έλλειψη 
εγγυήσεων για τη δικαστική ανεξαρτησία , δεδομένου ότι, τον Ια-
νουάριο του1926, η Δικτατορία Παγκάλου, με Συντακτικές Πρά-
ξεις, καταργεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ τον Οκτώ-
βριο του 1926, η Κυβέρνηση Κονδύλη, με Συντακτικές Πράξεις, 
αναστέλλει την Συνταγματική διάταξη περί ισοβιότητας των Δι-
καστών, απολύει μια σειρά Δικαστών, μη αρεστών στην Κυβέρ-
νηση και ακυρώνει τις Δικαστικές αποφάσεις των απολυθέντων 
Δικαστών. Το πρώτο αυτό εγχείρημα του Συλλόγου Ελλήνων Δι-
καστών βρήκε ανταπόκριση προς συμμετοχή από όλους σχεδόν 
τους Δικαστές του πρώτου και δεύτερου βαθμού, με εγγραφές 
430 μελών, χωρίς όμως, καμία συμμετοχή τον Άρειο Πάγο. Η πρώ-
τη αυτή προσπάθεια, για συλλογική δραστηριοποίηση δεν ευδο-
κίμησε αλλά αντίθετα ατόνησε μετά την πάροδο ολίγου χρόνου 
και δεν υπάρχει άλλη αξιόλογη δράση μέχρι το έτος 1958, οπότε, 
όπως προαναφέρθηκε, ιδρύεται, η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και 
Εισαγγελέων Του Σωματείου στηρίζεται στο άρθρο 11 του Συ-
ντάγματος του 1952 περί του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι, 
το οποίο κρίθηκε ότι καλύπτει και τους Δικαστικούς Λειτουργούς. 
Πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης εκλέγεται ο Πρόεδρος Εφετών Ιω-
άννης Αθανασούλης και ένα από τα ζητήματα που απασχολούν το 
πρώτο Δ.Σ. είναι η διασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας των 
Δικαστών, μετά και την ψήφιση, στο Σύνταγμα του 1952, του άρθ. 
87, το οποίο προβλέπει ότι οι αποδοχές τους είναι ανάλογες με το 
Λειτούργημά τους. Δεύτερος Πρόεδρος της Ένωσης, κατά τις αρ-
χαιρεσίες του 1960 εκλέγεται ο Αρεοπαγίτης Αντ. Φλώρος και επί 
της Προεδρίας του, το ίδιο έτος, αρχίζει να εκδίδεται και το επι-
στημονικό περιοδικό της Ένωσής μας «Ελληνική Δικαιοσύνη». Στο 
πρώτο τεύχος αυτής δημοσιεύεται άρθρο του Προέδρου Αντωνίου 
Φλώρου, υπό τον τίτλο «Ένωσις Δικαστών και Εισαγγελέων», στο 
οποίο υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα της οικονομικής ανεξαρτη-
σίας και της, με αντικειμενικά κριτήρια, υπηρεσιακής εξέλιξης 
των Δικαστών συνιστούν εγγυήσεις για την δικαστική ανεξαρτη-
σία και για την προσέλκυση ικανών νομικών στο Δικαστικό Σώμα. 
Υπό την Προεδρία Αντωνίου Φλώρου γίνονται συστηματικές προ-
σπάθειες για τη βελτίωση της κατάστασης στη Δικαιοσύνη και 
για την αναβάθμιση του κύρους των Δικαστών καθώς και έντονες 
προσπάθειες για την ανάδειξη και την επίλυση των προβλημάτων 
της Δικαιοσύνης, όχι μέρους συντεχνιακής διεκδίκησης, αλλά με 
τεκμηριωμένες προτάσεις προς την Κυβέρνηση. Δυστυχώς, η Κυ-
βέρνηση δεν ανταποκρίνεται, αλλ΄ αντιθέτως το από 30-12-1960 
αποσταλέν από την Ένωση προς τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης 
Κων. Καλλία υπόμνημα, στο οποίο επισημαίνεται «η ηθική και 
οικονομική υποτίμηση του Δικαστή» και το οποίο λαμβάνει δη-
μοσιότητα, χαρακτηρίζεται από τον Υπουργό ως «συνδικαλιστική 
εκτροπή» και ο τελευταίος, με έγγραφό του ζητά από τον Πρόε-
δρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να παρέμβουν, «προς 
καταστολή αυτών των συνδικαλιστικών εκδηλώσεων». Η ένταση 
προσκαίρως εκτονώνεται, πλην όμως, όταν ένα έτος αργότερα, τον 
Μάρτιο του 1962, η Ένωση εξαγγέλει  την σύγκληση Έκτακτης 
Γεν. Συνέλευσης, για την 15η Μαρτίου 1962, με μοναδικό θέμα τη 
λήψη αποφάσεων για τον επικείμενο διαγωνισμό των Παρέδρων, 
με βάση το νόμο περί μειωμένων προσόντων, νόμο τον οποίον ο 
Αντ. Φλώρος είχε καταγγείλει, ως αντισυνταγματικό. (Ο νόμος 
αυτός προέβλεπε ότι ηδύνατο να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό 
και ασκούμενοι δικηγόροι, ενώ μέχρι τότε συμμετείχαν δικηγόροι, 
με τριετή τουλάχιστον, άσκηση δικηγορίας).      

Τόσο ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης Κων. Παπακωνσταντίνου, 
όσο και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου πιέζουν τον Αντ. Φλώρο 

για να ματαιώσει τη Συνέλευση, πλην χωρίς αποτέλεσμα. Κατό-
πιν αυτού, ο Πρόεδρος του Α.Π. Κων/νος Καυκάς συγκαλεί εκτά-
κτως την Ολομέλεια του Α. Π., η οποία, υιοθετώντας, με μεγάλη 
πλειοψηφία, την πρόταση του Εισαγγελέα του ΑΠ Κων. Κόλλια 
(μετέπειτα πρώτου Πρωθυπουργού της Κυβέρνησης ης επταετούς 
Δικτατορίας, αποφασίζει ότι «… πάντα τα ειδικού ή γενικού ενδι-
αφέροντος την Δικαιοσύνη ζητήματα ανήκουσι κατά νόμον εις την 
αρμοδιότητα των Ολομελειών των Δικαστηρίων εν Συμβουλίω, η 
δε Ένωσις Δικαστών και Εισαγγελέων δέον να μη επιλαμβάνηται 
τοιούτων ζητημάτων, αλλά να περιορισθή επί του παρόντος εις 
την ανάπτυξιν καθαρώς επιστημονικών θεμάτων, γίνη δε αρμο-
δίως σύστασις εις τα μέλη του Αρείου Πάγου όπως παύσωσι να 

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

μια τέτοια οντότητα μέσα στη Δικαστική Λειτουργία.. 

Ο ουσιαστικός της ρόλος ,όμως, έχει προκύψει από την διαχρονική της 
δράση. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ανέδειξε τον ανεξάρ-

τητο, δημοκρατικό και φιλελεύθερο τρόπο σκέψης των Ελλήνων Δικα-
στικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Σε εποχές δύσκολες, οι Έλληνες 
Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, σθεναρά υποστήριξαν και υπε-
ρασπίστηκαν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την τήρηση του Συντάγματος 
και των Νόμων και τα Δίκαια των Πολιτών και επιπλέον τόλμησαν με 
τη Νομολογία να διορθώσουν τις στρεβλώσεις που προκάλεσε ο νομοθέ-
της. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπερασπίσθηκε τα μέλη της 
σε όλες αυτές τις δράσεις , ύψωσε τείχη προστασίας και εξ αιτίας του 
θεσμικού της ρόλου και της συνετής της εκπροσώπησης επέτυχε τους 
στόχους της .

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 1)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 55 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΗΝ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Αγαπητοί φίλοι,
Για μένα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν και είναι το δεύ-
τερο σπίτι μου, η δεύτερη οικογένεια μου. Ξόδεψα εκατοντάδες ώρες 
εργαζόμενος για τους σκοπούς της. Πάλεψα για να έχουμε οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί ένα καλύτερο παρόν και μέλλον και εσείς οι συνάδελφοι μου 
με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε συνολικά πάνω από 18 χρόνια στην 
Ένωση εκ των οποίων δώδεκα ολόκληρα χρόνια στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα και του Προέδρου της Ένωσης μας. 
Δεν μπορώ να ξεχάσω τις καλές και τις δύσκολες στιγμές που πε-
ράσαμε μαζί 
Σχολή Δικαστών-Αφορολόγητο Επιδόματος βιβλιοθήκης
Μισθολόγιο  2008
Συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους
Τροποποίηση Οργανισμού Δικαστηρίων
Αυτοδιοίκηση Δικαστηρίων
Σερβία – Μιλόσεβιτς
Στενή συνεργασία με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις
Ανθρωπιστικό έργο: 
Κόσσοβο-Νοσοκομείο Γάζας και τόσα άλλα. Τι να πρωτοθυμηθώ. 
Είπαμε να καταγράψουμε την Ιστορία της Ένωσης. 
Σήμερα για τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν έχω να σας πλη-
ροφορήσω ότι : 
Δέσμευση Σαμαρά: βελτίωση οικονομικής θέσης
Ρύθμιση Άδειας Μητρότητας
Παρεμβατικές διορθώσεις  Οργανισμού Δικαστηρίων
Θέλω να σας διαβεβαιώσω  ότι η σκέψη μου είναι μαζί σας .Και οι ενέρ-
γειες μου εξακολουθούν να είναι στην κατεύθυνση των ίδιων αρχών 
που είχα και όταν ήμουν Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων. 
Η σχέση μου μαζί σας είναι για εμένα ακόμα από αυτές που τιμώ 
όσο λίγες. 
Μπορεί να μην φαίνεται αυτό πάντα σε σας. Μπορεί να μην μαθαίνετε 
πολλά για τις προσπάθειες μου αυτές και αυτό γιατί πάντα ήθελα να 
λέω λιγότερα , πολύ λιγότερα από αυτά που πετύχαινα.               
Μπορεί ακόμα κάποιοι ελάχιστοι να θέλουν να κλονίσουν την σχέση 
μας,  δείχνοντας άλλη εικόνα από την πραγματική και υποστηρίζο-
ντας αβάσιμα συμπεράσματα. Δεν θα τους παρακολουθήσω και θα 
σας ζητούσα να κάνετε και εσείς το ίδιο.  
  Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ η Ένωσή μας στα επόμενα χρόνια να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δύσκολων καιρών, να διαχειριστεί με 
αποτελεσματικότητα τα αιτήματά μας, να κρατήσει ψηλά το κύρος των 
Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Η ευθύνη είναι βαριά και η 
διαχείρισή της δεν μπορεί να είναι μικροπολιτική και κοντόφθαλμη.

Συνάδελφοι Δικαστές και Εισαγγελείς Να είστε καλά
Και πάντα Ψηλά το κεφάλι.(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 9)

μετέχωσι της Ενώσεως…»

Αμέσως μετά, με έγγραφο του Εισαγγελέα ΑΠ, ματαιώνεται 
η έχουσα προγραμματισθείσα για την ίδια ημέρα (15-3-1962 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ο Πρό-
εδρος ΑΠ, με έγγραφό του, απεύθυνα «σύσταση» προς τα μέλη 
του Δ.Σ της Ένωσης, για να παραιτηθούν. Όλα τα μέλη σπεύδουν 
να το πράξουν, με εξαίρεση τον Αντ. Φλώρο και τον Γεώργιο Κών-
στα. Λίγο αργότερα, ο Αντ. Φλώρος δημοσιεύει άρθρο του στο 
περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη»με τίτλο «Η Ένωσις Ελλήνων 
Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Άρειος Πάγος», αποσπάσματα 
του οποίου δημοσιεύονται στον Τύπο και στο οποίο αποκαλύπτει 
τις μεθοδεύσεις που οδήγησαν στη ματαίωση της Γεν. Συνέλευσης 
και αναλύει τις δικές του θέσεις, προς αντίκρουση της επιχειρημα-
τολογίας της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Εξαι-
τίας του άρθρου αυτού, με το οποίο θεωρήθηκε ότι εκφράσθηκε 
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(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 8)

ειρωνικά και περιφρονητικά κατά του ΑΠ και ότι δημοσιοποί-
ησε τα λεχθέντα κατά την Ολομέλεια, ασκήθηκε εναντίον του 
πειθαρχική δίωξη, για τα παραπτώματα της ανάρμοστης συ-
μπεριφοράς και της παραβίασης του υπηρεσιακού καθήκοντος 
της εχεμύθειας. Το 1963 ακολουθεί η διαδικασία ενώπιον του 
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία γίνεται πρωτοσέ-
λιδο σε όλες τις πολιτικές εφημερίδες και επιβάλλεται πειθαρ-
χική ποινή προσωρινής παύσης 15 ημερών. Η διαδικασία αυτή 
γίνεται αιτία για να αναδειχθούν και να καταστούν ευρύτερα 
γνωστά τα προβλήματα της Δικαιοσύνης και των Δικαστών. Ο 
Αντ. Φλώρος γίνεται σύμβολο του αγώνα για τη διασφάλιση 
της δικαστικής ανεξαρτησίας και στον αγώνα του αυτόν είχε 
τη στήριξη όλων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. 

Μετά από τα γεγονότα αυτά, η Ένωση αδρανοποιείται επί 
πολλά έτη, αλλά ο αγώνας του Αντ. Φλώρου είχε σοβαρά 

αποτελέσματα, διότι οι εναντίον του διώξεις ήταν ένας από 
τους παράγοντες, οι οποίοι επέφεραν πολιτικό πλήγμα στην 
Κυβέρνηση της ΕΡΕ, η οποία έχασε τις εκλογές του 1963 και 
αναδείχθηκε πρώτο κόμμα η«Ένωση Κέντρου», του Γεωργίου 
Παπανδρέου, ο οποίος, κατά το δεύτερο έτος (1964)της Πρω-
θυπουργίας του, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ενίσχυ-
σης της ανεξαρτησίας των Δικαστών, αύξησε στο διπλάσιο τις 
αποδοχές τους και ταυτόχρονα αναβάθμισε και τη βουλευτική 
αποζημίωση, καθιστώντας αυτήν ίση με τις αποδοχές του ανώ-
τατου δικαστή.

Κατά τη δικτατορία, το έτος 1968, με την ΚΔ/28-5-1968 
Συντακτική Πράξη»περί εξυγιάνσεως της Τακτικής 

Δικαιοσύνης»αναστέλλεται για 3 ημέρες η ισοβιότητα των Δικα-
στών και η μονιμότητα των Εισαγγελέων και αμέσως στη συνέχεια, 
με το ΒΔ της 29-5-1958 απολύονται 30 Δικαστές και Εισαγγελείς, 
μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Σαρτζετάκης, οι αδελφοί Μιχαλα-
κέα καθώς και πέντε μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, διότι οι 5 τελευταίοι 
«συνείργησαν εις την δημιουργίαν συνδικαλιστικού εν τω Δικα-
στικώ Σώματι κινήματος». Ήταν οι Αρεοπαγίτες Αντ. Φλώρος και 
Δημ. Μαργέλλος, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος Κώνστας και 
οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Γ. Ξενάκης και Αλέξανδρος Φλώρος, 
αδελφός του Αντώνιου.

Οι απολυθέντες προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, με 
απόφαση του οποίου οι ως άνω πράξεις κρίθηκαν αντισυ-

νταγματικές και άκυρες, κατόπιν αυτού δε, απολύθηκε από την 
Δικτατορική Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος του ΣΤΕ Μιχ. Στασινό-
πουλος. Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος και την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κων/νος Καραμανλής, ως Πρω-
θυπουργός αποκατέστησε τους διωχθέντες Δικαστικούς Λειτουρ-

Ομιλία της Προέδρου της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων  

κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου,  Αρεοπαγίτη

Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κ. Χαράλαμπου Αθανασίου  



μια τέτοια οντότητα μέσα στη Δικαστική Λειτουργία.. 

Ο ουσιαστικός της ρόλος ,όμως, έχει προκύψει από την διαχρονική της 
δράση. Από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης της ανέδειξε τον ανεξάρ-

τητο, δημοκρατικό και φιλελεύθερο τρόπο σκέψης των Ελλήνων Δικα-
στικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Σε εποχές δύσκολες, οι Έλληνες 
Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, σθεναρά υποστήριξαν και υπε-
ρασπίστηκαν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την τήρηση του Συντάγματος 
και των Νόμων και τα Δίκαια των Πολιτών και επιπλέον τόλμησαν με 
τη Νομολογία να διορθώσουν τις στρεβλώσεις που προκάλεσε ο νομοθέ-
της. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων υπερασπίσθηκε τα μέλη της 
σε όλες αυτές τις δράσεις , ύψωσε τείχη προστασίας και εξ αιτίας του 
θεσμικού της ρόλου και της συνετής της εκπροσώπησης επέτυχε τους 
στόχους της .
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Αγαπητοί φίλοι,
Για μένα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ήταν και είναι το δεύ-
τερο σπίτι μου, η δεύτερη οικογένεια μου. Ξόδεψα εκατοντάδες ώρες 
εργαζόμενος για τους σκοπούς της. Πάλεψα για να έχουμε οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί ένα καλύτερο παρόν και μέλλον και εσείς οι συνάδελφοι μου 
με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε συνολικά πάνω από 18 χρόνια στην 
Ένωση εκ των οποίων δώδεκα ολόκληρα χρόνια στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα και του Προέδρου της Ένωσης μας. 
Δεν μπορώ να ξεχάσω τις καλές και τις δύσκολες στιγμές που πε-
ράσαμε μαζί 
Σχολή Δικαστών-Αφορολόγητο Επιδόματος βιβλιοθήκης
Μισθολόγιο  2008
Συνεργασία με Δικηγορικούς Συλλόγους
Τροποποίηση Οργανισμού Δικαστηρίων
Αυτοδιοίκηση Δικαστηρίων
Σερβία – Μιλόσεβιτς
Στενή συνεργασία με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις
Ανθρωπιστικό έργο: 
Κόσσοβο-Νοσοκομείο Γάζας και τόσα άλλα. Τι να πρωτοθυμηθώ. 
Είπαμε να καταγράψουμε την Ιστορία της Ένωσης. 
Σήμερα για τα φλέγοντα θέματα που μας απασχολούν έχω να σας πλη-
ροφορήσω ότι : 
Δέσμευση Σαμαρά: βελτίωση οικονομικής θέσης
Ρύθμιση Άδειας Μητρότητας
Παρεμβατικές διορθώσεις  Οργανισμού Δικαστηρίων
Θέλω να σας διαβεβαιώσω  ότι η σκέψη μου είναι μαζί σας .Και οι ενέρ-
γειες μου εξακολουθούν να είναι στην κατεύθυνση των ίδιων αρχών 
που είχα και όταν ήμουν Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων. 
Η σχέση μου μαζί σας είναι για εμένα ακόμα από αυτές που τιμώ 
όσο λίγες. 
Μπορεί να μην φαίνεται αυτό πάντα σε σας. Μπορεί να μην μαθαίνετε 
πολλά για τις προσπάθειες μου αυτές και αυτό γιατί πάντα ήθελα να 
λέω λιγότερα , πολύ λιγότερα από αυτά που πετύχαινα.               
Μπορεί ακόμα κάποιοι ελάχιστοι να θέλουν να κλονίσουν την σχέση 
μας,  δείχνοντας άλλη εικόνα από την πραγματική και υποστηρίζο-
ντας αβάσιμα συμπεράσματα. Δεν θα τους παρακολουθήσω και θα 
σας ζητούσα να κάνετε και εσείς το ίδιο.  
  Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ η Ένωσή μας στα επόμενα χρόνια να 
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των δύσκολων καιρών, να διαχειριστεί με 
αποτελεσματικότητα τα αιτήματά μας, να κρατήσει ψηλά το κύρος των 
Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών. Η ευθύνη είναι βαριά και η 
διαχείρισή της δεν μπορεί να είναι μικροπολιτική και κοντόφθαλμη.

Συνάδελφοι Δικαστές και Εισαγγελείς Να είστε καλά
Και πάντα Ψηλά το κεφάλι. (ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 16)

μετέχωσι της Ενώσεως…»

Αμέσως μετά, με έγγραφο του Εισαγγελέα ΑΠ, ματαιώνεται 
η έχουσα προγραμματισθείσα για την ίδια ημέρα (15-3-1962 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα ο Πρό-
εδρος ΑΠ, με έγγραφό του, απεύθυνα «σύσταση» προς τα μέλη 
του Δ.Σ της Ένωσης, για να παραιτηθούν. Όλα τα μέλη σπεύδουν 
να το πράξουν, με εξαίρεση τον Αντ. Φλώρο και τον Γεώργιο Κών-
στα. Λίγο αργότερα, ο Αντ. Φλώρος δημοσιεύει άρθρο του στο 
περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη»με τίτλο «Η Ένωσις Ελλήνων 
Δικαστών και Εισαγγελέων και ο Άρειος Πάγος», αποσπάσματα 
του οποίου δημοσιεύονται στον Τύπο και στο οποίο αποκαλύπτει 
τις μεθοδεύσεις που οδήγησαν στη ματαίωση της Γεν. Συνέλευσης 
και αναλύει τις δικές του θέσεις, προς αντίκρουση της επιχειρημα-
τολογίας της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Εξαι-
τίας του άρθρου αυτού, με το οποίο θεωρήθηκε ότι εκφράσθηκε 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 55 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΤΗΝ 15η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 8) γούς και ο μεν Αρεοπαγίτης Δημ. Μαργέλλος επαναπροσληφθείς, 
έγινε Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, στον δε Αντ. Φλώρο, ο οποίος, 
εν τω μεταξύ είχε καταληφθεί από το όριο ηλικίας, απονεμήθηκε 
ο βαθμός του επιτίμου Προέδρου του ΑΠ.       

Από το έτος 1975 οριοθετείται η δεύτερη περίοδος της ιστο-
ρίας της Ένωσης.

Υπό το ιστορικό βάρος των αγώνων της Ένωσης και πρωτίστως 
του Αντ. Φλώρου, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, το 

1975, ψηφίζεται η διάταξη του άρθ. 89 παρ. 5, όπως ίσχυε και σή-
μερα, με την οποία προβλέπεται ότι «επιτρέπεται η συγκρότηση 
Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών, όπως νόμος ορίζει».

Μετά τη μεταπολίτευση, αρχίζουν συντονισμένες προσπάθειες 
για την επαναλειτουργία της και, κατόπιν αιτήσεως, που 

υπογράφουν 40 δικαστές, διορίζεται τον Φεβρουάριο του 1976, 
προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, με Πρόεδρο τον Αρεοπαγίτη 
Ορέστη Νικόπουλο και Γεν. Γραμματέα, τον Νικ. Παπαθανασίου. 
Εφέτη. Στις 6 Ιουνίου του 1976 διεξάγονται οι πρώτες μετά τη 
μεταπολίτευση αρχαιρεσίες, με καθολική σχεδόν συμμετοχή των 
μελών της (εκ του συνόλου των μελών της -1287-εψήφισαν 1187) 
από τις οποίες αναδεικνύεται το πρώτο, μετά τη μεταπολίτευ-
ση Διοικητικό Συμβούλιο (εννεαμελές) και συγκροτείται, ως εξής: 
Πρόεδρος, ο Ορέστης Νικόπουλος. Αρεοπαγίτης, Αντιπρόεδρος ο 
Βασ. Παππάς, Αντεισαγγελέας Εφετών, Γεν. Γραμματέας, ο Νικ. 
Παπαθανασίου, Εφέτης και Ταμίας, ο Δημ. Λινός, Πρωτοδίκης, (ο 
μετέπειτα Εισαγγελέας του Α.Π.) 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφω-
να να  ξεκινήσουν οι προσπάθειες για την ψήφιση ειδικού 

μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, προσπάθειες τις οποί-
ες συνέχισαν και όλα τα μετέπειτα διοικητικά συμβούλια, μέ-
χρις ότου αυτό επιτεύχθηκε, όπως πιο κάτω αναφέρεται από το 
Προεδρείο το έτος 1997 με Πρόεδρο τον Κων. Λυμπερόπουλο, 
Αρεοπαγίτη και Γεν. Γραμματέα τον Γερ. Φουρλάνο, Πρόεδρο 
Πρωτοδικών.

Ο Ορέστης Νικόπουλος εκλέγεται Πρόεδρος και για δεύτερη θη-
τεία (1978-1980) μετά τη συνταξιοδότηση του οποίου (1979) 

αναλαμβάνει, ως Πρόεδρος για το υπόλοιπο της θητείας ο Αρεο-
παγίτης Κων. Ποταμιάνος, ο οποίος επανεκλέγεται ως πρόεδρος 
και για την επόμενη θητεία (1980-1982), ενώ, ως Γεν. Γραμματέ-
ας, για τις δύο αυτές θητείες (1978-1980) και (1980-1982) εκλέγε-
ται ο Εφέτης Τάκης Αναστασόπουλος. Λίγους μήνες πριν από την 
εκπνοή της θητείας του Προεδρείου αυτού, λόγω διαφωνιών και  
αντιδράσεων παραιτούνται ορισμένοι από τα μέλη, καθώς και ο 
Πρόεδρος, διορίζεται προσωρινή Διοίκησης, με Πρόεδρο τον Κων. 
Πούλο και Γενικό Γραμματέα τον Ιωάν. Γαβρίλη και διεξάγονται 
αρχαιρεσίες.

ειρωνικά και περιφρονητικά κατά του ΑΠ και ότι δημοσιοποί-
ησε τα λεχθέντα κατά την Ολομέλεια, ασκήθηκε εναντίον του 
πειθαρχική δίωξη, για τα παραπτώματα της ανάρμοστης συ-
μπεριφοράς και της παραβίασης του υπηρεσιακού καθήκοντος 
της εχεμύθειας. Το 1963 ακολουθεί η διαδικασία ενώπιον του 
Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία γίνεται πρωτοσέ-
λιδο σε όλες τις πολιτικές εφημερίδες και επιβάλλεται πειθαρ-
χική ποινή προσωρινής παύσης 15 ημερών. Η διαδικασία αυτή 
γίνεται αιτία για να αναδειχθούν και να καταστούν ευρύτερα 
γνωστά τα προβλήματα της Δικαιοσύνης και των Δικαστών. Ο 
Αντ. Φλώρος γίνεται σύμβολο του αγώνα για τη διασφάλιση 
της δικαστικής ανεξαρτησίας και στον αγώνα του αυτόν είχε 
τη στήριξη όλων των Δικηγορικών Συλλόγων, καθώς και της 
συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών. 

Μετά από τα γεγονότα αυτά, η Ένωση αδρανοποιείται επί 
πολλά έτη, αλλά ο αγώνας του Αντ. Φλώρου είχε σοβαρά 

αποτελέσματα, διότι οι εναντίον του διώξεις ήταν ένας από 
τους παράγοντες, οι οποίοι επέφεραν πολιτικό πλήγμα στην 
Κυβέρνηση της ΕΡΕ, η οποία έχασε τις εκλογές του 1963 και 
αναδείχθηκε πρώτο κόμμα η«Ένωση Κέντρου», του Γεωργίου 
Παπανδρέου, ο οποίος, κατά το δεύτερο έτος (1964)της Πρω-
θυπουργίας του, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της ενίσχυ-
σης της ανεξαρτησίας των Δικαστών, αύξησε στο διπλάσιο τις 
αποδοχές τους και ταυτόχρονα αναβάθμισε και τη βουλευτική 
αποζημίωση, καθιστώντας αυτήν ίση με τις αποδοχές του ανώ-
τατου δικαστή.

Κατά τη δικτατορία, το έτος 1968, με την ΚΔ/28-5-1968 
Συντακτική Πράξη»περί εξυγιάνσεως της Τακτικής 

Δικαιοσύνης»αναστέλλεται για 3 ημέρες η ισοβιότητα των Δικα-
στών και η μονιμότητα των Εισαγγελέων και αμέσως στη συνέχεια, 
με το ΒΔ της 29-5-1958 απολύονται 30 Δικαστές και Εισαγγελείς, 
μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Σαρτζετάκης, οι αδελφοί Μιχαλα-
κέα καθώς και πέντε μέλη του τελευταίου Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, διότι οι 5 τελευταίοι 
«συνείργησαν εις την δημιουργίαν συνδικαλιστικού εν τω Δικα-
στικώ Σώματι κινήματος». Ήταν οι Αρεοπαγίτες Αντ. Φλώρος και 
Δημ. Μαργέλλος, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος Κώνστας και 
οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών Γ. Ξενάκης και Αλέξανδρος Φλώρος, 
αδελφός του Αντώνιου.

Οι απολυθέντες προσέφυγαν στο Συμβούλιο Επικρατείας, με 
απόφαση του οποίου οι ως άνω πράξεις κρίθηκαν αντισυ-

νταγματικές και άκυρες, κατόπιν αυτού δε, απολύθηκε από την 
Δικτατορική Κυβέρνηση και ο Πρόεδρος του ΣΤΕ Μιχ. Στασινό-
πουλος. Μετά την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος και την 
αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Κων/νος Καραμανλής, ως Πρω-
θυπουργός αποκατέστησε τους διωχθέντες Δικαστικούς Λειτουρ-

Στις αρχαιρεσίες του 1982 αναδεικνύεται τον νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο, με πρόεδρο, τον Παν. Γαλάνη, Εφέτη, Αντιπρόε-

δρο, τον Γ. Βρέττα Εφέτη και Γεν. Γραμματέα τον Παν. Αθανασό-
πουλο, Πρωτοδίκη, μεταξύ των μελών αυτού δε εκλέγονται οι: Ευ-
άγγελος Κρουσταλάκης, Παν. Κωστάκος, Χαρ. Γεωργακόπουλος, 
Ιωάννης Δαβίλλας, Ιωάννης Γαβρίλης, Πλαστήρας Αναστασάκης 
και Ευτ. Παλαιοκαστρίτης.

Το Προεδρείο με Πρόεδρο τον Παν. Γαλάνη και Γεν. Γραμμα-
τέα τον Παν. Αθανασόπουλο: διοικεί την Ένωση επί τρεις θη-

τείες, δηλ. από το 1982 έως το 1988. Στις αρχαιρεσίες του 1988, 
επιτυγχάνει την πλειοψηφία ο συνδυασμός του Παν. Κωστάκου 
και συγκροτείται νέο Προεδρείο, με   Πρόεδρο  τον   Παν.   Κω-
στάκο, Εφέτη και Γεν. Γραμματέα τον Ευτύχιο Παλαιοκαστρίτη, 
Πρωτοδίκη, ο συνδυασμός αυτός δε κράτησε την πλειοψηφία επί 
τέσσερις θητείες, δηλ. μέχρι το 1996. Επί της θητείας του Προε-
δρείου αυτού εντάθηκαν οι προσπάθειες για την καθιέρωση του 

Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

κ. Χαράλαμπου Αθανασίου  



Με σύμμαχο τον πολύ ωραίο καιρό πραγματοποιήθηκε η εκ-
δρομή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το τριήμερο 26,27 
και 28 Οκτωβρίου στη Λίμνη Πλαστήρα-Μετέωρα-Περτούλι. Μετά 
την επίσκεψη στην όμορφη Λίμνη Πλαστήρα του Ν. Καρδίτσας την 
πρώτη ημέρα, προσκυνήσαμε στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο 
μετά το Άγιο Όρος Μοναστικό Κέντρο Του Ελλαδικού χώρου τα 
Άγια Μετέωρα. Από τα 24 μοναστήρια που υπάρχουν στη Μονα-
στική Πολιτεία των Βράχων σώζονται ακέραιες και λειτουργούν 
έξι (6) Ιερές Μονές του Μεγάλου Μετεώρου (Μεταμόρφωση του 
Σωτήρος), του Αγίου Στεφάνου  ,Αγίας Τριάδας, Αγίας Βαρβά-
ρας Ρουσάνου και Αγίου Νικολάου Ανάπαυσα.

  Στις δύο πρώτες Ιερές Μονές  αφού προσευχηθήκαμε, φι-
λοξενηθήκαμε στα αρχονταρίκια τους και είχαμε την ευκαιρία 
να ξεναγηθούμε από τον Πρόεδρο Εφετών Θεσσαλονίκης κ. Γε-
ώργιο Αποστολάκη ο οποίος μας ανέπτυξε με λεπτομέρεια τα 

χαρακτηριστικά των αγιογραφιών της Μακεδονικής Σχολής και 
Κρητικής Τεχνοτροπίας καθώς και των τοιχογραφιών εξαιρετικής 
βυζαντινής τέχνης που κοσμούσαν τους ιερούς ναούς των Μονών. 
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στη Μονή Αγίων Θεοδώρων έγι-
νε  παράκληση και εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιότατου 
Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ.

  Το βράδυ παρατέθηκε δείπνο, για όλους τους συμμετέχοντες, 
από τον Δικηγορικό Σύλλογο  Τρικάλων , σε πολύ ωραίο χώρο, 
στο κέντρο της πόλης των Τρικάλων. Ο Πρόεδρος του Δικηγορι-
κού Συλλόγου κ. Κοντογιάννης  καλωσόρισε τους Δικαστές και 
απάντησε η Πρόεδρος της Ένωσής μας   κ. Θάνου- Χριστοφίλου, 
η οποία ευχαρίστησε για την ωραία βραδιά και για την πλούσια 
φιλοξενία.    

  Την τελευταία ημέρα επισκεφθήκαμε στην Πόρτα Παναγιά, το 
Γεφύρι του Αγίου Βησσαρίωνα και την Ελάτη. Γευματίσαμε  στο 
Περτούλι σε παραδοσιακή ταβέρνα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη 
από Δικαστικούς Λειτουργούς των Αθηνών , της Θεσσαλονίκης και 
των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών όλης της Θεσσαλίας . Έμειναν 
όλοι ενθουσιασμένοι και ζήτησαν από την Πρόεδρο κ. Θάνου να 
επαναλαμβάνονται συχνά παρόμοιες εκδρομές.  

Επικήδειος λόγος της Προέδρου της Ένωσης  
Βασιλικής Θάνου–Χριστοφίλου,

για τον εκλιπόντα Εμμανουήλ Φουκαράκη, 
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών

Αθήνα, 23-7-2013
Αγαπητέ συνάδελφε Μανώλη
Μας συγκλόνισε όλους ο αιφνίδιος θάνατός σου. Δυσκολευτήκαμε πολύ να το αποδεχτού-

με. Αδύνατον, αποκλείεται, λέγαμε μεταξύ μας, όταν το πληροφορηθήκαμε. Ο θάνατός είναι το 
αναπόφευκτο τέλος όλων μας. Αλλά πολύ δύσκολα συμφιλιωνόμαστε με την ιδέα του τέλους 
αυτού και ακόμα πιο δύσκολα όταν το τέλος έρχεται πρόωρα και αιφνιδιαστικά, όπως στην 
περίπτωσή του αγαπητού Μανώλη. Ο Εμμανουήλ Φουκαράκης εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα 
το έτος 1995. Σε ολόκληρο το διάστημα της δικαστικής του σταδιοδρομίας υπήρξε σοβαρός 
και αξιοπρεπής ως άνθρωπος, ακέραιος και έντιμος ως δικαστής. Κατέβαλε κάθε προσπάθεια 
για να ανταποκριθεί και να συνδυάσει τόσο τα καθήκοντά του ως συζύγου και πατέρα, όσο και 
το βαρύ και ψυχοφθόρο έργο του Δικαστή. Και το κατόρθωσε, διότι υπήρξε πολύ καλός σύζυγος 
και πατέρας και πολύ καλός δικαστής. Και πιθανότατα αυτή η ευσυνειδησία και το άγχος του, 
για να είναι πάντοτε συνεπής στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις του να συνέβαλε στον 
αιφνίδιο θάνατό του.

Αγαπητέ Μανώλη,
Επικοινώνησαν μαζί μου αρκετοί συνάδελφοι, που απουσιάζουν μακριά λόγω διακοπών 

και μου ζήτησαν να μεταφέρω τη θλίψη τους για την απώλειά σου και επιπλέον τη θλίψη τους, 
διότι δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της απόστασης, να παραστούν σήμερα οι ίδιοι για να σε 
αποχαιρετίσουν και επίσης να μεταφέρω την έκφραση των αισθημάτων βαθειάς εκτίμησης & 
αγάπης που έτρεφαν για το πρόσωπό σου.

Θα θυμόμαστε πάντα τον αξιοπρεπή, ευσυνείδητο, ευγενικό, φιλικό και συναδελφικό Μα-
νώλη Φουκαράκη.

Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζω 
τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας θερμά 
συλληπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντα, προς τη σύζυγό του και προς τα τρία τέκνα 
του και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να τους δίνει κουράγιο & δύναμη για να αντιμετωπίσουν 
την απώλειά του.

Αγαπητέ Μανώλη, καλό ταξίδι .

Επικήδειος λόγος της Προέδρου της Ένωσης  
Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, 

για τον εκλιπόντα Ρούσσο-Εμμανουήλ Παπαδάκη, 
Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο της Έν. Εισαγγ. Ελλάδος.
                                                                                                                                14/10/2013Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε

Βαθειά θλίψη αισθανόμαστε όλοι από τον θάνατό σου. Δυσκολευόμαστε πολύ να απο-
δεχθούμε το γεγονός. Διότι, αν και γνωρίζαμε, εμείς οι φίλοι σου, ότι, επί αρκετό χρονικό 
διάστημα σε ταλαιπωρούσε η επάρατος νόσος, παρακολουθούσαμε και σε στηρίζαμε στον 
πεισματικό αγώνα που έδινες, για να κρατηθείς στη ζωή και ελπίζαμε ότι θα το επιτύχεις. 
Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, η νόσος προχωρούσε με τρόπο σταθερό και ύπουλο.

Ο Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το έτος 1975 και έφτα-
σε στον ανώτατο βαθμό, ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το έτος 2006. Σε ολόκληρη 
τη διάρκεια της δικαστικής του σταδιοδρομίας υπήρξε αξιοπρεπής και ακέραιος δικαστικός 
λειτουργός. Διέθετε βαθειά επιστημονική κατάρτιση και διακατεχόταν από βαθειές πνευμα-
τικές ανησυχίες και αγωνιστική διάθεση, η οποία μαζί με το μεγάλο ενδιαφέρον του για τα 
προβλήματα της Δικαιοσύνης, τον ώθησαν να ασχοληθεί με τον Δικαστικό Συνδικαλισμό και 
κατά την τελευταία θητεία, οι συνάδελφοι Εισαγγελείς τον τίμησαν, εκλέγοντάς τον στη θέση 
του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αγαπητέ φίλε Ρούσσο
Γνωριστήκαμε πολλά χρόνια πριν. Η φιλία μας αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, 

όταν υπηρετούσαμε και οι δύο στον Άρειο Πάγο και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, 
όταν όλοι μαζί οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων, δίναμε τις μάχες για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας και του κύρους της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών. Η αγωνιστική 
σου διάθεση και το ενδιαφέρον σου παρέμενε αμείωτο, ακόμη και κατά το διάστημα της νοση-
λείας σου, στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Τότε που σου τηλεφωνούσα συχνά, για να μαθαίνω τα 
νέα σου και για να σε ενημερώνω. Και μου έλεγες «είμαι μαζί σας, συνεχίστε».

Ο θάνατός σου είναι μεγάλη απώλεια για το Δικαστικό Σώμα, είναι μεγάλη απώλεια για 
εμάς τους φίλους σου, είναι μεγάλη απώλεια για τον Δικαστικό Συνδικαλισμό.

Υπό την ιδιότητά μου, ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εκφράζω τόσο 
προσωπικά, όσο και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας 
συλληπητήρια προς τη σύζυγό σου.

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ρούσσο Παπαδάκη
 Καλό ταξίδι     

Επιμνημόσυνος λόγος της Σταματίας Γκαρά –Δημουλέα  
Ειρηνοδίκης Ταμία  της Ένωσης  Δικαστών και Εισαγγελέων,

 για τον εκλιπόντα Απόστολο Μαυρογεώργο, Ειρηνοδίκη Σιάτιστας Κοζάνης
Μέτσοβο 3-11-2013

Παραβρεθήκαμε όλοι μαζί σήμερα  να προσευχηθούμε για τον Απόστολο με το εξαίρετο ήθος 
που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας. .Ως μέλος του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων  εκφράζω τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της Προέδρου της Ένωσής μας, 
των υπολοίπων  μελών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και όλων των συναδέλφων του που 
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, θερμά συλλυπητήρια προς τους γονείς  ,τη σύζυγο και την 
κόρη του. 

Ο Απόστολος Μαυρογεώργος  εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1994, ενώ νωρίτερα υπη-
ρέτησε ως δικαστικός υπάλληλος ,διακρινόμενος για την ακεραιότητα ,την αξιοπρέπεια, την 
εργατικότητα και την ορθή κρίση του Καθ’ όλη την διάρκεια της δικαστικής του σταδιοδρομίας  
ήταν ευγενής σοβαρός , ευφυής  με νομική κατάρτιση και γι αυτό όλοι τον αγαπούσαν και τον 
εκτιμούσαν.

Ο αείμνηστος Απόστολος υπήρξε επίσης υπόδειγμα οικογενειάρχη. Εξαίρετος σύζυγος και 
πατέρας δεν θα έχει την ευκαιρία δυστυχώς να δει την κόρη του Μαρία να μεγαλώνει παίρ-
νοντας τον δρόμο της ζωής, να ευδοκιμεί επαγγελματικά και κοινωνικά. Η αγαπημένη του 
σύζυγος Στέλλα θα συνεχίσει να ζει με θάρρος και  αξιοπρέπεια ώστε να δώσει όλα  εφόδια 
που θα έδιναν μαζί στην μονάκριβη κόρη τους.

Όσοι είχαμε την το προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να τον εκτιμήσουμε θα τον θυμόμαστε 
ως ένα υποδειγματικό Δικαστή, οικογενειάρχη και άνθρωπο. 

Ο Πανάγαθος Θεός ας δίνει κουράγιο και δύναμη σε όλη του την οικογένεια να αντιμετω-
πίσει την απώλειά του .

Αιωνία του  η μνήμη.
Αντί στεφάνου από την Ένωση  Δικαστών και Εισαγγελέων  στη μνήμη του εκλιπόντα 

συναδέλφου θα κατατεθεί χρηματικό ποσό για την αποπεράτωση της αγιογράφησης του 
ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Μετσόβου.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Του Ευάγγελου Κασαλιά 
Α΄ Αντιπροέδρου ΕΔΕ , Αντεισαγγελέα Εφετών 

 Κατά την διάρκεια των περσινών 
κινητοποιήσεων βασικό ζήτημα πλην 
των αποδοχών ήταν η θέσπιση θεσμι-
κών μέτρων για δικαστές και εισαγγε-
λείς τα οποία αναβαθμίζουν το κύρος 
τους και διευκολύνουν την απονομή της 
δικαιοσύνης.

Κατά την γνώμη μου κάποια από τα 
θεσμικά αυτά μέτρα που θα πρέπει να 
τύχουν επεξεργασίας και συζήτησης εί-
ναι

1) Η απάλειψη των προβλεπομένων 
από τον Ν.4055/2012 μέτρων κυρώσεων στους δικαστές, που 
υποβαθμίζουν αυτούς από λειτουργούς σε δημοσίους υπαλλή-
λους και ουσιαστικά καταργούν την προβλεπόμενη πειθαρχική 
διαδικασία από τον ΄Αρειο Πάγο.

2) Η δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας που θα υπάγεται 
αποκλειστικά στους Εισαγγελείς Εφετών και θα καλύπτουν ζη-
τήματα φύλαξης δικαστικών κτιρίων και το προανακριτικό και 
ανακριτικό έργο. Το προσωπικό αυτό θα μπορούσε να διατεθεί 
από την Ελληνική Αστυνομία αλλά και από πρώην στελέχη των 
δημοτικών αστυνόμων.

3) Η χορήγηση στους Δικαστές και τους Εισαγγελείς όλης της 
Χώρας ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ταχύτερη διεκπεραίωση της εργασίας τους

4) Η χορήγηση μεγαλύτερης οικονομικής δυνατότητας σε όλα 
τα Δικαστήρια της Χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδι-
αίτερα μεγάλες ανάγκες αναλωσίμων ειδών.(φωτοτυπικό χαρτί, 
συντήρηση υπολογιστών και φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λ.π).
και εξοπλισμού τους. Η δυνατότητα αυτή, χωρίς την οικονομική 
επιβάρυνση του Κράτους, θα μπορούσε να γίνει με νομοθετική 
ρύθμιση που θα αφορά την δυνατότητα διενέργεια πρόχειρων 
πλειστηριασμών από τα Δικαστήρια των κατασχεθέντων με αμε-
τάκλητες αποφάσεις κινητών πραγμάτων, τα οποία σήμερα πα-
ραμένουν σε αχρησία εντός αποθηκών των δικαστηρίων.

5) Η αύξηση των θέσεων των δικαστικών λειτουργών ή του-
λάχιστον η απόλυτη συμπλήρωση των θέσεων αυτών. Για την 
αύξηση των θέσεων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη εκ νέου συ-
γκεκριμένοι παράγοντες όπως η ποιότητα των υποθέσεων ανά 
Δικαστήριο και ο αριθμός των υποθέσεων.

6) Η κατάργηση της τροποποίησης με το άρθρο 75 Ν.4139/2013 
της περίπτωσης β άρθρου 1 Ν.4022/2011 και η επαναφορά της 
αρχικής διάταξης, καθ’ όσον δημιουργείται ειδική αρμοδιότητα 
των συμβουλίων εφετών σε κάθε περίπτωση πράξεων διαφθο-
ράς, αντί των εξειδικευμένων περιπτώσεων. Περαιτέρω, για τις 
υποθέσεις διαφθοράς και την ταχύτερη διαδικασία εκδίκασής 
τους θα πρέπει να υπαχθούν αυτές στο άρθρο 308Α ΚΠΔ, προ-
κειμένου μετά το τέλος της κυρίας ανάκρισης, να εισάγονται απ’ 
ευθείας για εκδίκαση, χωρίς την διαδικασία των βουλευμάτων.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ –  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 

– ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, 

μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

Μετά από επίμονη διεκδίκηση της Προέδρου της Ένωσης Δι-
καστών και Εισαγγελέων κ. Βασιλικής Θάνου 
– Χριστοφίλου και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ικανοποιήθηκε το αίτημα μας για 
αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών 
λειτουργών και ψηφίστηκε η σχετική νομοθε-
τική ρύθμιση (αρθρ. 49 Ν. 4186/2013, ΦΕΚ Α΄ 
193/17-9-2013) με την οποία από 1-7-2015 αυ-
ξάνονται οι οργανικές θέσεις των Εφετών κατά 
38, των Εισαγγελέων Εφετών κατά μία (1) και 
των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά 7. Παράλλη-
λα έχει, ήδη, λάβει χώρα και η συμπληρωματική 

προκήρυξη, με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων στην 
Εθνική Σχολή Δικαστών για την κάλυψη των κενών, που θα προκύ-
ψουν στον πρώτο βαθμό εξαιτίας της αύξησης των οργανικών θέ-
σεων του δευτέρου βαθμού. Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για 
την ανταπόκριση της Πολιτείας (εν μέρει) στο αίτημα μας αυτό. 
Ωστόσο, όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρίσταται άμεση 
και επιτακτική η ανάγκη για αύξηση του αριθμού των οργανικών 
θέσεων και στον πρώτο βαθμό, που δεν πραγματοποιήθηκε με 



Επικήδειος λόγος της Προέδρου της Ένωσης  
Βασιλικής Θάνου–Χριστοφίλου,

για τον εκλιπόντα Εμμανουήλ Φουκαράκη, 
Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών

Αθήνα, 23-7-2013
Αγαπητέ συνάδελφε Μανώλη
Μας συγκλόνισε όλους ο αιφνίδιος θάνατός σου. Δυσκολευτήκαμε πολύ να το αποδεχτού-

με. Αδύνατον, αποκλείεται, λέγαμε μεταξύ μας, όταν το πληροφορηθήκαμε. Ο θάνατός είναι το 
αναπόφευκτο τέλος όλων μας. Αλλά πολύ δύσκολα συμφιλιωνόμαστε με την ιδέα του τέλους 
αυτού και ακόμα πιο δύσκολα όταν το τέλος έρχεται πρόωρα και αιφνιδιαστικά, όπως στην 
περίπτωσή του αγαπητού Μανώλη. Ο Εμμανουήλ Φουκαράκης εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα 
το έτος 1995. Σε ολόκληρο το διάστημα της δικαστικής του σταδιοδρομίας υπήρξε σοβαρός 
και αξιοπρεπής ως άνθρωπος, ακέραιος και έντιμος ως δικαστής. Κατέβαλε κάθε προσπάθεια 
για να ανταποκριθεί και να συνδυάσει τόσο τα καθήκοντά του ως συζύγου και πατέρα, όσο και 
το βαρύ και ψυχοφθόρο έργο του Δικαστή. Και το κατόρθωσε, διότι υπήρξε πολύ καλός σύζυγος 
και πατέρας και πολύ καλός δικαστής. Και πιθανότατα αυτή η ευσυνειδησία και το άγχος του, 
για να είναι πάντοτε συνεπής στα καθήκοντά του και στις υποχρεώσεις του να συνέβαλε στον 
αιφνίδιο θάνατό του.

Αγαπητέ Μανώλη,
Επικοινώνησαν μαζί μου αρκετοί συνάδελφοι, που απουσιάζουν μακριά λόγω διακοπών 

και μου ζήτησαν να μεταφέρω τη θλίψη τους για την απώλειά σου και επιπλέον τη θλίψη τους, 
διότι δεν έχουν τη δυνατότητα, λόγω της απόστασης, να παραστούν σήμερα οι ίδιοι για να σε 
αποχαιρετίσουν και επίσης να μεταφέρω την έκφραση των αισθημάτων βαθειάς εκτίμησης & 
αγάπης που έτρεφαν για το πρόσωπό σου.

Θα θυμόμαστε πάντα τον αξιοπρεπή, ευσυνείδητο, ευγενικό, φιλικό και συναδελφικό Μα-
νώλη Φουκαράκη.

Υπό την ιδιότητά μου ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζω 
τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας θερμά 
συλληπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντα, προς τη σύζυγό του και προς τα τρία τέκνα 
του και εύχομαι ο Πανάγαθος Θεός να τους δίνει κουράγιο & δύναμη για να αντιμετωπίσουν 
την απώλειά του.

Αγαπητέ Μανώλη, καλό ταξίδι .

Επικήδειος λόγος της Προέδρου της Ένωσης  
Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, 

για τον εκλιπόντα Ρούσσο-Εμμανουήλ Παπαδάκη, 
Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου, Πρόεδρο της Έν. Εισαγγ. Ελλάδος.
                                                                                                                                14/10/2013Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε

Βαθειά θλίψη αισθανόμαστε όλοι από τον θάνατό σου. Δυσκολευόμαστε πολύ να απο-
δεχθούμε το γεγονός. Διότι, αν και γνωρίζαμε, εμείς οι φίλοι σου, ότι, επί αρκετό χρονικό 
διάστημα σε ταλαιπωρούσε η επάρατος νόσος, παρακολουθούσαμε και σε στηρίζαμε στον 
πεισματικό αγώνα που έδινες, για να κρατηθείς στη ζωή και ελπίζαμε ότι θα το επιτύχεις. 
Δυστυχώς, όπως αποδείχθηκε, η νόσος προχωρούσε με τρόπο σταθερό και ύπουλο.

Ο Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το έτος 1975 και έφτα-
σε στον ανώτατο βαθμό, ως Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, το έτος 2006. Σε ολόκληρη 
τη διάρκεια της δικαστικής του σταδιοδρομίας υπήρξε αξιοπρεπής και ακέραιος δικαστικός 
λειτουργός. Διέθετε βαθειά επιστημονική κατάρτιση και διακατεχόταν από βαθειές πνευμα-
τικές ανησυχίες και αγωνιστική διάθεση, η οποία μαζί με το μεγάλο ενδιαφέρον του για τα 
προβλήματα της Δικαιοσύνης, τον ώθησαν να ασχοληθεί με τον Δικαστικό Συνδικαλισμό και 
κατά την τελευταία θητεία, οι συνάδελφοι Εισαγγελείς τον τίμησαν, εκλέγοντάς τον στη θέση 
του Προέδρου της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αγαπητέ φίλε Ρούσσο
Γνωριστήκαμε πολλά χρόνια πριν. Η φιλία μας αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια, 

όταν υπηρετούσαμε και οι δύο στον Άρειο Πάγο και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο διάστημα, 
όταν όλοι μαζί οι Πρόεδροι των Δικαστικών Ενώσεων, δίναμε τις μάχες για τη διασφάλιση της 
ανεξαρτησίας και του κύρους της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών. Η αγωνιστική 
σου διάθεση και το ενδιαφέρον σου παρέμενε αμείωτο, ακόμη και κατά το διάστημα της νοση-
λείας σου, στο νοσοκομείο ή στο σπίτι. Τότε που σου τηλεφωνούσα συχνά, για να μαθαίνω τα 
νέα σου και για να σε ενημερώνω. Και μου έλεγες «είμαι μαζί σας, συνεχίστε».

Ο θάνατός σου είναι μεγάλη απώλεια για το Δικαστικό Σώμα, είναι μεγάλη απώλεια για 
εμάς τους φίλους σου, είναι μεγάλη απώλεια για τον Δικαστικό Συνδικαλισμό.

Υπό την ιδιότητά μου, ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εκφράζω τόσο 
προσωπικά, όσο και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας 
συλληπητήρια προς τη σύζυγό σου.

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Ρούσσο Παπαδάκη
 Καλό ταξίδι     

Επιμνημόσυνος λόγος της Σταματίας Γκαρά –Δημουλέα  
Ειρηνοδίκης Ταμία  της Ένωσης  Δικαστών και Εισαγγελέων,

 για τον εκλιπόντα Απόστολο Μαυρογεώργο, Ειρηνοδίκη Σιάτιστας Κοζάνης
Μέτσοβο 3-11-2013

Παραβρεθήκαμε όλοι μαζί σήμερα  να προσευχηθούμε για τον Απόστολο με το εξαίρετο ήθος 
που έφυγε τόσο νωρίς από κοντά μας. .Ως μέλος του προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων  εκφράζω τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους της Προέδρου της Ένωσής μας, 
των υπολοίπων  μελών του διοικητικού συμβουλίου, αλλά και όλων των συναδέλφων του που 
δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, θερμά συλλυπητήρια προς τους γονείς  ,τη σύζυγο και την 
κόρη του. 

Ο Απόστολος Μαυρογεώργος  εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1994, ενώ νωρίτερα υπη-
ρέτησε ως δικαστικός υπάλληλος ,διακρινόμενος για την ακεραιότητα ,την αξιοπρέπεια, την 
εργατικότητα και την ορθή κρίση του Καθ’ όλη την διάρκεια της δικαστικής του σταδιοδρομίας  
ήταν ευγενής σοβαρός , ευφυής  με νομική κατάρτιση και γι αυτό όλοι τον αγαπούσαν και τον 
εκτιμούσαν.

Ο αείμνηστος Απόστολος υπήρξε επίσης υπόδειγμα οικογενειάρχη. Εξαίρετος σύζυγος και 
πατέρας δεν θα έχει την ευκαιρία δυστυχώς να δει την κόρη του Μαρία να μεγαλώνει παίρ-
νοντας τον δρόμο της ζωής, να ευδοκιμεί επαγγελματικά και κοινωνικά. Η αγαπημένη του 
σύζυγος Στέλλα θα συνεχίσει να ζει με θάρρος και  αξιοπρέπεια ώστε να δώσει όλα  εφόδια 
που θα έδιναν μαζί στην μονάκριβη κόρη τους.

Όσοι είχαμε την το προνόμιο να τον γνωρίσουμε και να τον εκτιμήσουμε θα τον θυμόμαστε 
ως ένα υποδειγματικό Δικαστή, οικογενειάρχη και άνθρωπο. 

Ο Πανάγαθος Θεός ας δίνει κουράγιο και δύναμη σε όλη του την οικογένεια να αντιμετω-
πίσει την απώλειά του .

Αιωνία του  η μνήμη.
Αντί στεφάνου από την Ένωση  Δικαστών και Εισαγγελέων  στη μνήμη του εκλιπόντα 

συναδέλφου θα κατατεθεί χρηματικό ποσό για την αποπεράτωση της αγιογράφησης του 
ιερού ναού Αγίας Παρασκευής Μετσόβου.

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΘΕΣΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Του Ευάγγελου Κασαλιά 
Α΄ Αντιπροέδρου ΕΔΕ , Αντεισαγγελέα Εφετών 

 Κατά την διάρκεια των περσινών 
κινητοποιήσεων βασικό ζήτημα πλην 
των αποδοχών ήταν η θέσπιση θεσμι-
κών μέτρων για δικαστές και εισαγγε-
λείς τα οποία αναβαθμίζουν το κύρος 
τους και διευκολύνουν την απονομή της 
δικαιοσύνης.

Κατά την γνώμη μου κάποια από τα 
θεσμικά αυτά μέτρα που θα πρέπει να 
τύχουν επεξεργασίας και συζήτησης εί-
ναι

1) Η απάλειψη των προβλεπομένων 
από τον Ν.4055/2012 μέτρων κυρώσεων στους δικαστές, που 
υποβαθμίζουν αυτούς από λειτουργούς σε δημοσίους υπαλλή-
λους και ουσιαστικά καταργούν την προβλεπόμενη πειθαρχική 
διαδικασία από τον ΄Αρειο Πάγο.

2) Η δημιουργία Δικαστικής Αστυνομίας που θα υπάγεται 
αποκλειστικά στους Εισαγγελείς Εφετών και θα καλύπτουν ζη-
τήματα φύλαξης δικαστικών κτιρίων και το προανακριτικό και 
ανακριτικό έργο. Το προσωπικό αυτό θα μπορούσε να διατεθεί 
από την Ελληνική Αστυνομία αλλά και από πρώην στελέχη των 
δημοτικών αστυνόμων.

3) Η χορήγηση στους Δικαστές και τους Εισαγγελείς όλης της 
Χώρας ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειμένου να διευκολυνθεί 
η ταχύτερη διεκπεραίωση της εργασίας τους

4) Η χορήγηση μεγαλύτερης οικονομικής δυνατότητας σε όλα 
τα Δικαστήρια της Χώρας, προκειμένου να καλυφθούν οι ιδι-
αίτερα μεγάλες ανάγκες αναλωσίμων ειδών.(φωτοτυπικό χαρτί, 
συντήρηση υπολογιστών και φωτοτυπικών μηχανημάτων κ.λ.π).
και εξοπλισμού τους. Η δυνατότητα αυτή, χωρίς την οικονομική 
επιβάρυνση του Κράτους, θα μπορούσε να γίνει με νομοθετική 
ρύθμιση που θα αφορά την δυνατότητα διενέργεια πρόχειρων 
πλειστηριασμών από τα Δικαστήρια των κατασχεθέντων με αμε-
τάκλητες αποφάσεις κινητών πραγμάτων, τα οποία σήμερα πα-
ραμένουν σε αχρησία εντός αποθηκών των δικαστηρίων.

5) Η αύξηση των θέσεων των δικαστικών λειτουργών ή του-
λάχιστον η απόλυτη συμπλήρωση των θέσεων αυτών. Για την 
αύξηση των θέσεων θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη εκ νέου συ-
γκεκριμένοι παράγοντες όπως η ποιότητα των υποθέσεων ανά 
Δικαστήριο και ο αριθμός των υποθέσεων.

6) Η κατάργηση της τροποποίησης με το άρθρο 75 Ν.4139/2013 
της περίπτωσης β άρθρου 1 Ν.4022/2011 και η επαναφορά της 
αρχικής διάταξης, καθ’ όσον δημιουργείται ειδική αρμοδιότητα 
των συμβουλίων εφετών σε κάθε περίπτωση πράξεων διαφθο-
ράς, αντί των εξειδικευμένων περιπτώσεων. Περαιτέρω, για τις 
υποθέσεις διαφθοράς και την ταχύτερη διαδικασία εκδίκασής 
τους θα πρέπει να υπαχθούν αυτές στο άρθρο 308Α ΚΠΔ, προ-
κειμένου μετά το τέλος της κυρίας ανάκρισης, να εισάγονται απ’ 
ευθείας για εκδίκαση, χωρίς την διαδικασία των βουλευμάτων.

την ανωτέρω διάταξη νόμου, αν ληφθεί, μάλιστα, υπόψη το γε-
γονός ότι με την ανακατανομή των οργανικών θέσεων, που έγινε 
με τις διατάξεις του ΠΔ 30/2013 μειώθηκαν οι οργανικές θέσεις 
στον πρώτο βαθμό με αποτέλεσμα να έχουν ανακύψει σημαντικά 
κενά σε πολλά Πρωτοδικεία της χώρας, που συνέπαγεται υπέρμε-
τρο φόρτο εργασίας για τους δικαστικούς λειτουργούς, ο οποίος, 
πλέον, ξεπερνά τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων. Δεν 
πρέπει, δε, να παραβλεφθεί και το γεγονός ότι με την πρόσφατη 
νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 106 παρ.1 και 2 Ν. 4172/2013 
και παρά τον προσωρινό χαρακτήρα αυτής, ένας μεγάλος αριθμός 
υποθέσεων εργατικών διαφορών (επανα)προσδιορίστηκε για να 
δικαστεί σε χρονικό διάστημα 45 ημερών, ήτοι από 16 Σεπτεμβρί-
ου μέχρι 1 Νοεμβρίου 2013 με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την έτι 
περαιτέρω επιπρόσθετη επιβάρυνση. Την ίδια στιγμή διατάξεις 
του Ν. 4055/2012, που θίγουν την προσωπική ανεξαρτησία των 
δικαστικών λειτουργών θέτοντας την εκτέλεση του δικαιοδοτικού 
έργου υπό ασφυκτική προθεσμία και μάλιστα σε μία περίοδο, που 
η Δικαιοσύνη, ήδη, καλείται να αποφανθεί περί της αντισυνταγμα-
τικότητας ή μη διατάξεων των μνημονίων και των εφαρμοστικών 
τους νόμων, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ. Επαναλαμβάνουμε 
για μία ακόμη φορά το αίτημα μας για την άμεση κατάργηση 
τους, όπως έχουμε επανειλημμένα, όχι μόνο το παρόν Δ.Σ., διαμη-
νύσει προς πάσα κατεύθυνση. 

Περαιτέρω, η γενικότερη κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί 
έχει οδηγήσει στη ραγδαία αύξηση των λειτουργικών αναγκών 
των δικαστικών λειτουργών, οι οποίες (λειτουργικές ανάγκες), σε 
οικονομικό επίπεδο, όχι απλώς δεν καλύπτονται στοιχειωδώς από 
την Πολιτεία, αλλά, αντιθέτως, από το έτος 2009 και μετά, το 
κράτος, στο πλαίσιο μιας αμιγώς δημοσιονομικού τύπου πολι-
τικής αποχρωματισμένης από θεσμικές προβλέψεις και η οποία 
σε ολόκληρη την παγκόσμια βιβλιογραφία ουδόλως συνιστά πο-
λιτική με την ουσιαστική έννοια του όρου αυτού, όπως τονίστηκε 
χαρακτηριστικά από τους πλέον έγκριτους νομικούς της χώρας 
στο Συνέδριο της 15ης Νοεμβρίου 2013 για τα 55 χρόνια της Ένω-
σης Δικαστών και Εισαγγελέων, προέβη σταδιακά σε μία άνευ 
προηγουμένου και πρόδηλης αντισυνταγματικότητας, μείωση των 
αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, η οποία (μείωση) αγγίζει, 
πλέον, ποσοστό της τάξης του 58%. Διάχυτη, δε, είναι η αντίληψη 
στον ευρύτερο δημόσιο βίο της χώρας, που κατά καιρούς εκφρά-
ζεται και δημοσίως, ότι οι μειώσεις του συνταγματικού μισθολογί-
ου των δικαστικών λειτουργών, επί των οποίων ουδόλως διεξήχθη, 
ειδικώς (κατ΄ άρθρο δηλ.), σχετική συζήτηση, κατά την ψήφιση του 
γνωστού άρθρου μόνου, υπήρξαν άδικες. Αποφάσεις Ανώτατων 
Δικαστηρίων Ευρωπαϊκών χωρών, που διήρχοντο, επίσης, περίοδο 
οικονομικής κρίσης και έκριναν αντισυνταγματικές, ακόμη και σε 
γνωμοδοτικό επίπεδο, τις περικοπές των αποδοχών των δικαστι-
κών λειτουργών εφαρμόστηκαν αμελλητί. Μοναδική εξαίρεση η 
χώρα μας στην οποία η αντίστοιχη απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στηρίου, που έκρινε και μάλιστα ομόφωνα ως αντισυνταγματικές 
τις περικοπές του συνταγματικού μισθολογίου των δικαστικών 
λειτουργών ουσιαστικά δεν ελήφθη υπόψη. 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
Αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις και ο αγώνας μας αυτός 

τυγχάνει, πλέον, καθολικής αναγνώρισης, γεγονός που μας δίνει 
δύναμη για τη συνέχεια. Πράξαμε και εξακολουθούμε να πράτ-
τουμε διαρκώς ότι απαιτείται για την κατοχύρωση και προάσπιση 
των δικαιωμάτων μας, ενώ παράλληλα έχουμε προβεί και σε όλες 
τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες (διακοπή παραγραφής των 
αξιώσεων μας, άσκηση αγωγών στο Ειδικό Δικαστήριο, άσκηση 
αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Στε, αίτηση ακυρώσεως ενώπι-
ον του ΣτΕ για την ανάκτηση της εννεάμηνης άδειας ανατροφής 
τέκνου, φορολογικές αγωγές κ.α.) ώστε να κατοχυρώσουμε κατά 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα δικαιώματα των δικαστικών λει-
τουργών. 

Σε γενικότερο θεσμικό επίπεδο οφείλουμε να επισημάνουμε ότι 
κάθε εν γένει επιθετική κριτική κατά την άσκηση του δικαιοδο-
τικού έργου, τεκμαίρεται για μας και μάλιστα αμάχητα, ότι έχει 
σαν στόχο την παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και θα συ-
ναντά πάντοτε την άμεση δημόσια αντίδραση μας. Ας μη ξεχνάμε 
ότι  τον Φεβρουάριο του έτους 2011 σύσσωμοι οι Γάλλοι Δικαστές 
έβαλαν κυριολεκτικά ΄΄λουκέτο΄΄ επί μακρόν στα δικαστήρια της 
Γαλλίας εξαιτίας μίας, light για τα ελληνικά δεδομένα, δήλωσης 
του τότε Γάλλου Προέδρου.  

Πορευόμαστε με συνέπεια μέσα σε μία ομολογουμένως δύσκο-
λη συγκυρία. Και πορευόμαστε πάντοτε με ενότητα και αντικει-
μενικότητα συνθέτοντας τις διαφορετικές απόψεις. Η επερχόμενη 
σε πρώτη φάση Πανδικαστική Συγκέντρωση και η ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση, που ακολουθεί, πρέπει, αυτή τη φορά, να ανα-
χθούν για τον καθένα από εμάς σε πρωταρχική υποχρέωση.

Με εκτίμηση 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟ –  ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ 

– ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, 

μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.

Μετά από επίμονη διεκδίκηση της Προέδρου της Ένωσης Δι-
καστών και Εισαγγελέων κ. Βασιλικής Θάνου 
– Χριστοφίλου και των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ικανοποιήθηκε το αίτημα μας για 
αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών 
λειτουργών και ψηφίστηκε η σχετική νομοθε-
τική ρύθμιση (αρθρ. 49 Ν. 4186/2013, ΦΕΚ Α΄ 
193/17-9-2013) με την οποία από 1-7-2015 αυ-
ξάνονται οι οργανικές θέσεις των Εφετών κατά 
38, των Εισαγγελέων Εφετών κατά μία (1) και 
των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά 7. Παράλλη-
λα έχει, ήδη, λάβει χώρα και η συμπληρωματική 

προκήρυξη, με την οποία αυξήθηκε ο αριθμός των εισακτέων στην 
Εθνική Σχολή Δικαστών για την κάλυψη των κενών, που θα προκύ-
ψουν στον πρώτο βαθμό εξαιτίας της αύξησης των οργανικών θέ-
σεων του δευτέρου βαθμού. Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας για 
την ανταπόκριση της Πολιτείας (εν μέρει) στο αίτημα μας αυτό. 
Ωστόσο, όμως, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι παρίσταται άμεση 
και επιτακτική η ανάγκη για αύξηση του αριθμού των οργανικών 
θέσεων και στον πρώτο βαθμό, που δεν πραγματοποιήθηκε με 



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 12)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Eπιστολή του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου
Εφέτη –Μέλους του ΔΣ

Αθήνα, 1/11/2013
Προς:    Τα Μέλη του ΔΣ της Ένωσης 
Δικαστών 
και Εισαγγελέων 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Ένωσης μας την 
22α Οκτωβρίου 2013, ετέθη προφορι-
κά εκ μέρους των μελών κ.κ. Χριστό-
φορου Σεβαστίδη και Χαράλαμπου 
Σεβαστίδη και το ζήτημα του αν μπο-

ρεί να συνδυάζεται στο πρόσωπο μου ταυτόχρονα “η ιδιότητα 
του συνδικαλιστή και του συνεργάτη υπουργού”. Παρά την 
επιμονή μου να συζητηθεί αμέσως το θέμα, τελικώς, λόγω μη 
εγγραφής του στην ημερήσια διάταξη, προσδιορίσθηκε για την 
σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επί του θέματος αυτού επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα 
ακόλουθα:

Κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
και με Προεδρικό Διάταγμα της 5ης Οκτωβρίου 2013 , που 
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δημο-
σιεύθηκε στο 1184 της 16ης Οκτωβρίου 2013 ΦΕΚ τεύχος Γ΄,  
αποσπάσθηκα έως την 15-9-2014 , μαζί με άλλους συναδέλ-
φους, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ 22ας Οκτωβρίου 2013 
 Χριστόφορος Σεβαστίδης, Πρ. Πρωτοδικών και 

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρωτοδίκης, Μέλη Δ.Σ. ΕΔΕ                  

  
  

   Ι) Με αφορμή την απόσπαση συναδέλφου και μέλους του 
Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων για διάστημα 
ενός έτους στο γραφείο του κ. Υπουργού της Δικαιοσύνης, ση-
μειώνουμε τα εξής: Η παραπάνω εξέλιξη θέτει για μας μείζον 
ζήτημα ως προς το ασυμβίβαστο  διατήρησης και των δύο θέ-
σεων. Είναι προφανές και δε χρειάζεται ειδικότερη αιτιολογία 
ότι οι ιδιότητες του συνεργάτη του Υπουργού και του μέλους 
του συνδικαλιστικού οργάνου των Δικαστών και Εισαγγελέων 
δεν μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο πρόσωπο. Μ’ αυτό το 
δεδομένο αποκτά ιδιαίτερη αξία η πρόταση που καταθέσαμε 
κι’ άλλες φορές στο ΔΣ και απορρίφθηκε και την οποία κα-
ταθέτουμε εκ νέου: Ζητούμε την παρέμβαση της Ένωσης για 
λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας, ώστε αφενός να απαγορευ-
τεί η ανάληψη οποιουδήποτε δημόσιου αξιώματος ή δημόσιας 
υπηρεσίας από δικαστικό λειτουργό που παραιτείται από τη 
θέση του ή έχει διατελέσει μέλος του ΔΣ οποιασδήποτε Δικα-
στικής Ένωσης για περίοδο τριών ετών από την απομάκρυνσή 
του από το Σώμα, αφετέρου να καταργηθεί η δυνατότητα 
απόσπασης εν ενεργεία Δικαστών και Εισαγγελέων σε θέσεις 
συμβουλευτικές της εκτελεστικής εξουσίας.  

ΙΙ) Θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι κινήσεις μας σε 
σχέση με την υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την υπόσχε-
σή της να ενσωματώσει το επίδομα ταχείας διεκπεραίωσης 
στον βασικό μισθό. Η θέση στην οποία συνέκλιναν τα λοιπά 
μέλη του ΔΣ ήταν η ανάγκη διεξαγωγής μιας Πανδικαστι-
κής Συγκέντρωσης με περιεχόμενο παρεμφερές με αυτό που 
προτείναμε τον Μάϊο του τρέχοντος έτους και απορρίφθηκε 
τότε από το κοινό Διοικητικό Συμβούλιο όλων των Δικαστι-
κών Ενώσεων. Θεωρούμε κατ’ αρχήν δικαίωση των απόψεών 
μας την έστω και καθυστερημένη αναγνώριση της ανάγκης 
διεξαγωγής τέτοιας «Συνδιάσκεψης».  Ως προς τη μορφή της 
διαμαρτυρίας δηλώνουμε ότι είμαστε απόλυτα αρνητικοί σε 
διαμαρτυρίες με τη μορφή ολιγόωρης διακοπής συνεδριάσεων 
συμβολικά για κάποια ημέρα ή μιας Πανδικαστικής διαμαρ-
τυρίας, με τη μορφή που επιχειρήθηκε κι’ άλλες φορές στο 
παρελθόν. Τέτοιες «φιέστες» που γίνονται αποκλειστικά και 
μόνο για τηλεοπτική προβολή και εκθέτουν το σύνολο Δικα-
στών και Εισαγγελέων, αποδείχθηκε ότι δεν έχουν να προσφέ-
ρουν τίποτα απολύτως. Οι μορφές αυτές «προειδοποίησης» 
χρησιμοποιούνται πριν την τελική απόφαση σύγκρουσης με 
την Κυβέρνηση. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί κανείς 
να «προειδοποιεί» την Κυβέρνηση, όταν ο αγώνας έχει ξεκι-
νήσει πριν από 1 χρόνο, διήρκεσε 4 μήνες και υποτίθεται ότι 
βρίσκεται σε αναστολή. 

Πέραν δε της παραπάνω κινητοποίησης κανένα άλλο μέτρο 
δεν κρίθηκε από το Δ.Σ. ότι είναι ανάγκη να υιοθετηθεί στην 
παρούσα φάση. Η θέση που διατυπώσαμε στο ΔΣ ήταν η εξής: 
Ανεξάρτητα από την αναγκαιότητα σύγκλισης Πανδικαστικής 
Συνδιάσκεψης, η τελευταία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να 
έχει αποφασιστική αρμοδιότητα στη λήψη αποφάσεων. Δεδο-
μένου δε ότι είναι σε ισχύ η απόφαση της ΓΣ της 19ης Ιανουα-
ρίου, που ανέστειλε υπό όρους τις κινητοποιήσεις δεν μπορεί 
μια τέτοια απόφαση να τροποποιηθεί ή να αδρανοποιηθεί με 
απόφαση του ΔΣ.  Κατά δεύτερον θα πρέπει να αποσαφη-
νιστεί κυρίαρχα από την ΓΣ ποιος ακριβώς είναι ο στόχος 
μας, για τι ακριβώς θα παλέψουμε και τι διεκδικούμε από 
την Κυβέρνηση. Διεκδικούμε την επαναφορά του μισθού μας 
στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012, πριν γίνουν οι τελευταί-
ες και επώδυνες περικοπές του 30% του μισθού μας, όπως 
εξάλλου είχαν αποφασίσει με διαδοχικά Ψηφίσματα των ΓΣ 
οι συνάδελφοι, ή μήπως την ενσωμάτωση του ενός επιδόμα-
τος στο βασικό μισθό που διεκδίκησε εντελώς αυθαίρετα το 
Προεδρείο της Ένωσης,  κατά την συνάντηση που είχε με τον 

κ. Πρωθυπουργό τον Ιούλιο, χωρίς να έχει προηγουμένως συ-
γκαλέσει ΔΣ; Ένα αίτημα δηλαδή που δίνει ψίχουλα στους 
συναδέλφους του πρώτου βαθμού και υποθηκεύει για χρό-
νια τις διεκδικήσεις και τους αγώνες μας. Σ’ αυτό το αίτημα 
αντιταχθήκαμε άμεσα και χωρίς περιστροφές από την πρώτη 
στιγμή που το πληροφορηθήκαμε, με επιστολές που στείλαμε 
στα Δικαστήρια της Χώρας. 

Η υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την υπόσχεση που έδω-
σε το καλοκαίρι για ενσωμάτωση του επιδόματος στο βασικό 
μισθό ούτε μας εξέπληξε, ούτε μας απογοήτευσε. Εντάσσεται 
σε μια λογική καλλιέργειας ελπίδων και διαρκών υποσχέσεων 
που τελικά μένουν ανεκπλήρωτες.  Μ’ αυτόν τον τρόπο διατη-
ρείται η ηρεμία στους κόλπους της Δικαιοσύνης και κερδίζεται 
πολύτιμος χρόνος, μέχρι το νέο γύρο μειώσεων στους μισθούς 
(είτε ευθέως, είτε με τη μορφή ενός νέου τρόπου φορολόγησης 
εισοδήματος). Γίνεται ήδη αντιληπτό από όλους ότι μετά την 
οικονομική μας εξόντωση, θα ακολουθήσει περαιτέρω θεσμι-
κή υποβάθμιση (με την επικείμενη συνταγματική αναθεώρη-
ση, καθώς και με νομοθετήματα που αφαιρούν αποφασιστικές 

Απάντηση στο έγγραφο
με βάση τα πρακτικά του Δ.Σ.

 

α) Όλα τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ήταν αντίθετοι με 
την πρόταση περί πρωτοβουλίας της Ένωσης , για νομοθετική ρύθ-
μιση , με την οποία θα καταργείται η δυνατότητα απόσπασης Δικα-
στικών Λειτουργών στο υπουργείο Δικαιοσύνης , σε συμβουλευτικές 
θέσεις, διότι αυτό θα είναι αντιφατικό με την μέχρι τώρα σταθερή θέση 
της ένωσης και τις επίμονες ενέργειές της , για να συμμετέχουν οπου-
δήποτε Δικαστικοί Λειτουργοί στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές. 
Τονίσθηκε ότι οι σύμβουλοι του Υπουργού Δικαστές και Εισαγγελείς, 
γνωρίζοντας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον , τα προβλήματα της 
Δικαιοσύνης , συνεισφέρουν πολλά πό τη θέση αυτή και ενημερώ-
νουν άμεσα τον εκάστοτε Υπουργό . ορισμένα μέλη ( η Πρόεδρος 
Βασιλική Θάνου, ο αντιπρόεδρος Ευάγγελος Κασαλιάς και η Αναπλ. 
Γεν. Γραμματέας Μαργαρίτα Στενιώτη και η Ταμίας Σταματία Γκαρά ), 
εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το ένα μπορεί μέλος του Δ.Σ. 
να ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα συμβούλου του Υπουργού . Κα-
τάληξαν ότι εναπόκειται στον ίδιον να αποφασίσει και να επιλέξει εάν 
θα παραμείνει και στις δυο θέσεις και ότι δεν ενδείκνυται να προτείνει 
η Ένωση να γίνει νομοθετική ρύθμιση και να προβλεφθεί με διάταξη 
νόμου ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση εν ενεργεία Δικαστικών   Λει-
τουργών , ως συμβούλων του Υπουργού.  

β) Όσον αφορά την απόφαση για Πανδικαστική συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας, η οποία αποφασίσθηκε από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις, 
οι οποίες και συμμετείχαν στη Συγκέντρωση (που πραγματοποιήθηκε 
ήδη στις 11-12-2013 και είχε επιτυχία και μεγάλη απήχηση), πρέπει 
να λεχθούν τα εξής: Η πραγματοποίηση της Πανδικαστικής συγκέ-
ντρωσης διαμαρτυρίας είχε συναποφασισθεί από τα Διοικητικά Συμ-
βούλια όλων των Δικαστικών Ενώσεων, στις κοινές συναντήσεις τους 
των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2013 και ήταν όλοι σύμφωνοι. Ουδέπο-
τε και ουδείς ήταν απορριπτικός. Απλώς,  αποφασίσθηκε τότε ότι η 
ημερομηνία της πραγματοποίησης ενδείκνυται να είναι σε μεταγενέ-
στερο χρόνο. Η τελική ημερομηνία, για την 11-12-2013, αποφασίσθη-
κε πάλι σε κοινή συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των 
Ενώσεων, τα οποία συναντώνται πού συχνά, ανταλλάσσουν απόψεις 
και διατηρούν μεταξύ τους αρμονικές σχέσεις συνεργασίας, διότι είναι 
από όλους κατανοητό ότι μόνο με σύμπνοια και κοινούς αγώνες θα 
προωθήσουμε την επίλυση των κοινών προβλημάτων. Επομένως, 
τα αναφερόμενα στο έγγραφο  των δύο μελών του Δ.Σ. της Ένωσής 
μας περί δήθεν καθυστερημένης (εκ μέρους των Δικαστικών Ενώσε-
ων) αναγνώρισης της ανάγκης διεξαγωγής της Πανδικαστικής Συγκέ-
ντρωσης διαμαρτυρίας είναι ανακριβή και δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
              Η Πρόεδρος                    Ο Γεν.Γραμματέας

«
αρμοδιότητες της δικαστικής εξουσίας, όπως πχ ο θεσμός της 
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και ο θεσμός του plea 
bargain) που δεν θα είναι αναστρέψιμη. Ζητήσαμε από το 
ΔΣ να λειτουργήσει με βάση οργανωμένο σχεδιασμό και όχι 
με πρόχειρες και βεβιασμένες αποφάσεις που ενδέχεται να 
μας εκθέσουν. Η αποχή από τα δικαστικά μας καθήκοντα εί-
ναι το μοναδικό αποτελεσματικό «όπλο» που διαθέτουμε και 
οφείλουμε να το χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Η επιτυχία του 
έχει βεβαίως ως προϋπόθεση τη συναίνεση της μεγάλης πλει-
οψηφίας του Σώματος. Λόγω δε της κρισιμότητας της κατά-
στασης, του ενδεχόμενου να δημιουργηθούν τετελεσμένα και 
βγάζοντας ουσιαστικά συμπεράσματα από την εμπειρία των 
τελευταίων κινητοποιήσεων, πιστεύουμε ότι στους επόμενους 
αγώνες που θα δώσουμε είναι αναγκαία η συμπόρευση και η 
δημιουργία κοινού μετώπου με όλους τους εργαζόμενους στο 
χώρο της Δικαιοσύνης (δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους) 
οι οποίοι επίσης βιώνουν την αδιαφορία και την εγκατάλειψη. 
Με βάση αυτό το σκεπτικό ζητήσαμε από το Προεδρείο της 
Ένωσης να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και να έλθει σε 
επαφές με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας και τους 
Συλλόγους των Δικαστικών υπαλλήλων. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος θα εί-
μαστε μπροστά στις σκληρές μάχες που καλούμαστε να δώ-
σουμε για τη διαφύλαξη της οικονομικής και θεσμικής μας 
ανεξαρτησίας. 

Η πρότασή μας είναι: 1ον) να ενημερωθούν λεπτομερώς 
για τις εξελίξεις και να συγκληθούν άμεσα οι Εφετειακές 
Επιτροπές της Χώρας, ώστε να πάρουν θέση όσο το δυνατόν 
περισσότεροι συνάδελφοι και να υπάρχουν προτάσεις συγκε-
κριμένης μορφής κινητοποιήσεων και 2ον) σε αμέσως επόμενο 
στάδιο να συγκληθεί έκτακτη ΓΣ, η οποία αφού λάβει υπόψη 
την μέχρι σήμερα στάση της Κυβέρνησης, τις προτάσεις και 
σκέψεις των Εφετειακών Επιτροπών και τις τοποθετήσεις που 
θα γίνουν την ημέρα της Συνέλευσης, να λάβει και την τελική 
απόφαση και να θέσει επακριβώς τον επιδιωκόμενο στόχο, 
που θα οφείλει να ακολουθήσει απαρέγκλιτα το Δ.Σ. 

Το παραπάνω κείμενο συνυπογράφουν τα μέλη της ΕΔΕ, 
Κωνσταντίνος Σαργιώτης, Πρόεδρος Πρωτοδικών και Μαρία 
Κουβαρά, Ειρηνοδίκης. 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 12)

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Eπιστολή του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου
Εφέτη –Μέλους του ΔΣ

Αθήνα, 1/11/2013
Προς:    Τα Μέλη του ΔΣ της Ένωσης 
Δικαστών 
και Εισαγγελέων 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Ένωσης μας την 
22α Οκτωβρίου 2013, ετέθη προφορι-
κά εκ μέρους των μελών κ.κ. Χριστό-
φορου Σεβαστίδη και Χαράλαμπου 
Σεβαστίδη και το ζήτημα του αν μπο-

ρεί να συνδυάζεται στο πρόσωπο μου ταυτόχρονα “η ιδιότητα 
του συνδικαλιστή και του συνεργάτη υπουργού”. Παρά την 
επιμονή μου να συζητηθεί αμέσως το θέμα, τελικώς, λόγω μη 
εγγραφής του στην ημερήσια διάταξη, προσδιορίσθηκε για την 
σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Επί του θέματος αυτού επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα 
ακόλουθα:

Κατόπιν αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου 
και με Προεδρικό Διάταγμα της 5ης Οκτωβρίου 2013 , που 
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης , Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και δημο-
σιεύθηκε στο 1184 της 16ης Οκτωβρίου 2013 ΦΕΚ τεύχος Γ΄,  
αποσπάσθηκα έως την 15-9-2014 , μαζί με άλλους συναδέλ-
φους, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Συντάγματος 

κ. Πρωθυπουργό τον Ιούλιο, χωρίς να έχει προηγουμένως συ-
γκαλέσει ΔΣ; Ένα αίτημα δηλαδή που δίνει ψίχουλα στους 
συναδέλφους του πρώτου βαθμού και υποθηκεύει για χρό-
νια τις διεκδικήσεις και τους αγώνες μας. Σ’ αυτό το αίτημα 
αντιταχθήκαμε άμεσα και χωρίς περιστροφές από την πρώτη 
στιγμή που το πληροφορηθήκαμε, με επιστολές που στείλαμε 
στα Δικαστήρια της Χώρας. 

Η υπαναχώρηση της Κυβέρνησης από την υπόσχεση που έδω-
σε το καλοκαίρι για ενσωμάτωση του επιδόματος στο βασικό 
μισθό ούτε μας εξέπληξε, ούτε μας απογοήτευσε. Εντάσσεται 
σε μια λογική καλλιέργειας ελπίδων και διαρκών υποσχέσεων 
που τελικά μένουν ανεκπλήρωτες.  Μ’ αυτόν τον τρόπο διατη-
ρείται η ηρεμία στους κόλπους της Δικαιοσύνης και κερδίζεται 
πολύτιμος χρόνος, μέχρι το νέο γύρο μειώσεων στους μισθούς 
(είτε ευθέως, είτε με τη μορφή ενός νέου τρόπου φορολόγησης 
εισοδήματος). Γίνεται ήδη αντιληπτό από όλους ότι μετά την 
οικονομική μας εξόντωση, θα ακολουθήσει περαιτέρω θεσμι-
κή υποβάθμιση (με την επικείμενη συνταγματική αναθεώρη-
ση, καθώς και με νομοθετήματα που αφαιρούν αποφασιστικές 

Απάντηση στο έγγραφο
με βάση τα πρακτικά του Δ.Σ.

 

α) Όλα τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  ήταν αντίθετοι με 
την πρόταση περί πρωτοβουλίας της Ένωσης , για νομοθετική ρύθ-
μιση , με την οποία θα καταργείται η δυνατότητα απόσπασης Δικα-
στικών Λειτουργών στο υπουργείο Δικαιοσύνης , σε συμβουλευτικές 
θέσεις, διότι αυτό θα είναι αντιφατικό με την μέχρι τώρα σταθερή θέση 
της ένωσης και τις επίμονες ενέργειές της , για να συμμετέχουν οπου-
δήποτε Δικαστικοί Λειτουργοί στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές. 
Τονίσθηκε ότι οι σύμβουλοι του Υπουργού Δικαστές και Εισαγγελείς, 
γνωρίζοντας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον , τα προβλήματα της 
Δικαιοσύνης , συνεισφέρουν πολλά πό τη θέση αυτή και ενημερώ-
νουν άμεσα τον εκάστοτε Υπουργό . ορισμένα μέλη ( η Πρόεδρος 
Βασιλική Θάνου, ο αντιπρόεδρος Ευάγγελος Κασαλιάς και η Αναπλ. 
Γεν. Γραμματέας Μαργαρίτα Στενιώτη και η Ταμίας Σταματία Γκαρά ), 
εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για το ένα μπορεί μέλος του Δ.Σ. 
να ασκεί ταυτόχρονα και καθήκοντα συμβούλου του Υπουργού . Κα-
τάληξαν ότι εναπόκειται στον ίδιον να αποφασίσει και να επιλέξει εάν 
θα παραμείνει και στις δυο θέσεις και ότι δεν ενδείκνυται να προτείνει 
η Ένωση να γίνει νομοθετική ρύθμιση και να προβλεφθεί με διάταξη 
νόμου ότι δεν επιτρέπεται η απόσπαση εν ενεργεία Δικαστικών   Λει-
τουργών , ως συμβούλων του Υπουργού.  

β) Όσον αφορά την απόφαση για Πανδικαστική συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας, η οποία αποφασίσθηκε από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις, 
οι οποίες και συμμετείχαν στη Συγκέντρωση (που πραγματοποιήθηκε 
ήδη στις 11-12-2013 και είχε επιτυχία και μεγάλη απήχηση), πρέπει 
να λεχθούν τα εξής: Η πραγματοποίηση της Πανδικαστικής συγκέ-
ντρωσης διαμαρτυρίας είχε συναποφασισθεί από τα Διοικητικά Συμ-
βούλια όλων των Δικαστικών Ενώσεων, στις κοινές συναντήσεις τους 
των μηνών Μαΐου και Ιουνίου 2013 και ήταν όλοι σύμφωνοι. Ουδέπο-
τε και ουδείς ήταν απορριπτικός. Απλώς,  αποφασίσθηκε τότε ότι η 
ημερομηνία της πραγματοποίησης ενδείκνυται να είναι σε μεταγενέ-
στερο χρόνο. Η τελική ημερομηνία, για την 11-12-2013, αποφασίσθη-
κε πάλι σε κοινή συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των 
Ενώσεων, τα οποία συναντώνται πού συχνά, ανταλλάσσουν απόψεις 
και διατηρούν μεταξύ τους αρμονικές σχέσεις συνεργασίας, διότι είναι 
από όλους κατανοητό ότι μόνο με σύμπνοια και κοινούς αγώνες θα 
προωθήσουμε την επίλυση των κοινών προβλημάτων. Επομένως, 
τα αναφερόμενα στο έγγραφο  των δύο μελών του Δ.Σ. της Ένωσής 
μας περί δήθεν καθυστερημένης (εκ μέρους των Δικαστικών Ενώσε-
ων) αναγνώρισης της ανάγκης διεξαγωγής της Πανδικαστικής Συγκέ-
ντρωσης διαμαρτυρίας είναι ανακριβή και δεν ανταποκρίνονται στην 
πραγματικότητα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
              Η Πρόεδρος                    Ο Γεν.Γραμματέας

και τα άρθρα 49 παρ.1 και 51 παρ.6 του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων. Η απόσπαση αποφασίστηκε προκειμένου να πα-
ράσχω “συνδρομή στο νομοπαρασκευαστικό έργο του Υπουρ-
γείου και στις ανάγκες που θα προκύψουν από την ανάληψη 
της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 
την Ελλάδα κατά το 1ο εξάμηνο του έτους 2014 και επιστη-
μονική υποστήριξη επί εξειδικευμένων νομικών θεμάτων και 
θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση των δικαστικών λειτουρ-
γών”. 

Η ανωτέρω απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλί-
ου αποτελεί για μένα εξαιρετική τιμή και θα προσπαθήσω να 
ανταποκριθώ στις απαιτήσεις των υπηρεσιακών καθηκόντων 
που μου ανατέθηκαν με όλες μου τις δυνάμεις, όπως άλλωστε 
έχω πράξει μέχρι σήμερα. 

Γι αυτούς που δεν με γνωρίζουν, μια εξήγηση για την επι-
λογή μου είναι η ενασχόλησή μου από το έτος 2006 ως Ση-
μείου Επαφής με τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικαστικού 
Δικτύου, η ανάθεση από το έτος 2008 των καθηκόντων της 
εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Ομάδα Εργασίας e-Justice, η 
ταυτόχρονη εμπλοκή μου στην συλλογική προσπάθεια που κα-
ταβάλλεται για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών των Δικα-
στηρίων και της Ελληνικής Δικαιοσύνης και η συμμετοχή μου 
από την 15-4-2013 στην Ομάδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
για την Προεδρία της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από 1-1-2014.

Περαιτέρω, οφείλω να σημειώσω ότι καμία διάταξη του 
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και του Καταστατικού της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων καθιδρύει  ασυμβίβαστο 
ή κώλυμα μεταξύ των ιδιοτήτων του μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου και του αποσπασθέντος, με απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστικού Συμβουλίου, για τα ανωτέρω μνημονευόμενα 
καθήκοντα. 

Συνεπώς, μη υπάρχοντος νομικού κωλύματος προβληματί-
ζομαι για ποιούς λόγους επιδιώκεται να αναδειχθεί η ανάθεση 
αυτών των καθηκόντων σε κώλυμα.

Ο κακοπροαίρετος παρατηρητής θα απαντούσε στο ερώτη-
μα αυτό λέγοντας ότι μια τέτοια κριτική αποτελεί μια ακόμα 
προσωπική επίθεση, που εγκαινιάζει νέα ήθη στην προεκλογι-
κή περίοδο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που μόλις 
ξεκίνησε. Δεν θα συμμεριστώ αυτήν την άποψη. Κυρίως, γιατί 
δεν θέλω να πιστέψω ότι στην Ελλάδα του 2013, εξακολου-
θούν να υπάρχουν ,ιδίως μεταξύ Δικαστών, πρακτικές και νο-
οτροπίες του παρελθόντος, που μας οδήγησαν σήμερα στην 
κατάσταση που τραυματικά βιώνουμε. 

Η προσωπική μου θέση είναι ότι το θέμα τέθηκε διότι σήμε-
ρα αναδεικνύεται η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαφορετικά 
μοντέλα δράσης στον δικαστικό συνδικαλισμό. Η Ένωση Δι-
καστών και Εισαγγελέων μέσα στις δεκαετίες της λειτουργίας 
της έδωσε το στίγμα της δράσης του Δικαστή –συνδικαλιστή. 
Σήμερα επιχειρείται η αλλαγή αυτού του μοντέλου με ένα δια-
φορετικό: του Συνδικαλιστή– δικαστή. Το μοντέλο αυτό επιθυ-
μεί να εισαγάγει αντιλήψεις, μεθόδους και δράσεις που προ-
έρχονται από άλλους χώρους και έχουν εφαρμοσθεί κάτω από 
άλλες συνθήκες, ξένες σε σχέση με την ταυτότητα του Δικαστή. 
Αυτό το μοντέλο με βρίσκει ριζικά αντίθετο. Όχι γιατί είμαι 
αλαζονικός υποστηρικτής μιας ελιτίστικης άποψης για το Δι-
καστικό Σώμα, αλλά γιατί θεωρώ ότι ο θεσμικός μας ρόλος 
είναι το ισχυρότερο διαπραγματευτικό- συνδικαλιστικό  όπλο 
και δεν πρέπει να αναιρείται από τις δικές μας δράσεις. 

Συνεπώς, αδυνατώ να αντιληφθώ γιατί θα μπορούσε η ανά-
θεση επιστημονικών καθηκόντων από το Ανώτατο Δικαστικό 
Συμβούλιο να αποτελέσει κώλυμα για τον Δικαστή –συνδικα-
λιστή; Γιατί η άσκηση του λειτουργήματος πρέπει αναιρείται 
εξ αιτίας της συνδικαλιστικής δράσης και το αντίθετο; Σε μια 
τέτοια απόλυτα συντηρητική λογική θα έπρεπε ο Δικαστής-
συνδικαλιστής να μην ασκεί τα τρέχοντα δικαστικά του κα-
θήκοντά γιατί και τότε θα μπορούσε να διατυπωθεί ανάλογη 
επιφύλαξη.

Σέβομαι την άποψη των συναδέλφων και τους συγχαίρω για 
την διάθεσή τους να αγγίξουν αυτό το λεπτό θέμα. Διαφωνώ, 
όμως, ριζικά με την πρόθεση τους να αλλάξουν το διακριτό 
ρόλο που το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει για τον Δικαστή ένα-
ντι όλων, είτε είναι μέλος δικαστικής ένωσης, είτε είναι μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου της. 

Τους ζητώ, ανεξάρτητα από την προσωπική τους στάση 
απέναντι μου ,να μην βιαστούν να θυσιάσουν στο βωμό της 
εύκολης άρνησης τη δυνατότητα του Δικαστικού Σώματος να 
αυτοπροσδιορίζεται σύμφωνα με το θεσμικό του ρόλο και να 
δρα και συνδικαλιστικά με γνώμονα αυτό.

αρμοδιότητες της δικαστικής εξουσίας, όπως πχ ο θεσμός της 
εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών και ο θεσμός του plea 
bargain) που δεν θα είναι αναστρέψιμη. Ζητήσαμε από το 
ΔΣ να λειτουργήσει με βάση οργανωμένο σχεδιασμό και όχι 
με πρόχειρες και βεβιασμένες αποφάσεις που ενδέχεται να 
μας εκθέσουν. Η αποχή από τα δικαστικά μας καθήκοντα εί-
ναι το μοναδικό αποτελεσματικό «όπλο» που διαθέτουμε και 
οφείλουμε να το χρησιμοποιούμε κατάλληλα. Η επιτυχία του 
έχει βεβαίως ως προϋπόθεση τη συναίνεση της μεγάλης πλει-
οψηφίας του Σώματος. Λόγω δε της κρισιμότητας της κατά-
στασης, του ενδεχόμενου να δημιουργηθούν τετελεσμένα και 
βγάζοντας ουσιαστικά συμπεράσματα από την εμπειρία των 
τελευταίων κινητοποιήσεων, πιστεύουμε ότι στους επόμενους 
αγώνες που θα δώσουμε είναι αναγκαία η συμπόρευση και η 
δημιουργία κοινού μετώπου με όλους τους εργαζόμενους στο 
χώρο της Δικαιοσύνης (δικηγόρους, δικαστικούς υπαλλήλους) 
οι οποίοι επίσης βιώνουν την αδιαφορία και την εγκατάλειψη. 
Με βάση αυτό το σκεπτικό ζητήσαμε από το Προεδρείο της 
Ένωσης να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και να έλθει σε 
επαφές με τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας και τους 
Συλλόγους των Δικαστικών υπαλλήλων. 

Ξεκαθαρίζουμε ότι όπως και πέρσι έτσι και φέτος θα εί-
μαστε μπροστά στις σκληρές μάχες που καλούμαστε να δώ-
σουμε για τη διαφύλαξη της οικονομικής και θεσμικής μας 
ανεξαρτησίας. 

Η πρότασή μας είναι: 1ον) να ενημερωθούν λεπτομερώς 
για τις εξελίξεις και να συγκληθούν άμεσα οι Εφετειακές 
Επιτροπές της Χώρας, ώστε να πάρουν θέση όσο το δυνατόν 
περισσότεροι συνάδελφοι και να υπάρχουν προτάσεις συγκε-
κριμένης μορφής κινητοποιήσεων και 2ον) σε αμέσως επόμενο 
στάδιο να συγκληθεί έκτακτη ΓΣ, η οποία αφού λάβει υπόψη 
την μέχρι σήμερα στάση της Κυβέρνησης, τις προτάσεις και 
σκέψεις των Εφετειακών Επιτροπών και τις τοποθετήσεις που 
θα γίνουν την ημέρα της Συνέλευσης, να λάβει και την τελική 
απόφαση και να θέσει επακριβώς τον επιδιωκόμενο στόχο, 
που θα οφείλει να ακολουθήσει απαρέγκλιτα το Δ.Σ. 

Το παραπάνω κείμενο συνυπογράφουν τα μέλη της ΕΔΕ, 
Κωνσταντίνος Σαργιώτης, Πρόεδρος Πρωτοδικών και Μαρία 
Κουβαρά, Ειρηνοδίκης. 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013

(ÓõíÝ÷åéá óôç óåë. 13



Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής
του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης Άγγελου Λιάπη

της Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, Προέδρου της ΕΔΕ

Αποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση του φίλου συναδέλφου 
Άγγελου Λιάπη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα & τον ευχαριστώ για την 
πρόσκληση. Ο Πρόεδρος Εφετών Θεσσαλονίκης Άγγελος Λιάπης απολαμβάνει 
την εκτίμηση του νομικού κόσμου, ως έγκριτος Δικαστικός Λειτουργός, με 
κατάρτιση, με ακεραιότητα & με ήθος. Παράλληλα, όμως, είναι και ένας 
πολυγραφότατος λογοτέχνης, με πηγαία έμπνευση, με ιδιαίτερη ευαισθησία & 
με λυρισμό. Και επιτυγχάνει, ταυτόχρονα με τα δικαστικά του καθήκοντα, τα 
οποία ασκεί με επάρκεια & με ευσυνειδησία, να καλλιεργεί & το λογοτεχνικό 
του ταλέντο και να μας χαρίζει την ποιότητα του συγγραφικού του λόγου. 

Διαβάζοντας τη νέα ποιητική του συλλογή «Κε-
λαηδισμοί», των εκδόσεων ΙΑΝΟΣ, της οποίας σήμε-
ρα γίνεται η επίσημη παρουσίαση, διαπιστώνει κα-
νείς ότι  οι τίτλοι & οι στίχοι των ποιημάτων του σε 
μεταφέρουν σε ένα τόπο μαγευτικό, παραδεισένιο, 
με κάθε λογής πουλιά & λουλούδια, με κάθε λογής 
ομορφιές της φύσης, σε οδηγεί να ξεχάσεις το άγχος, 
τη στεναχώρια, τις δυσκολίες της καθημερινότητας 
& να μπορέσεις να δεις αυτό που έχει απλόχερα 
σκορπίσει στη φύση το χέρι του Θεού, για να ομορ-
φύνει τη ζωή μας, αλλά που εμείς, πιεζόμενοι από 
την καθημερινότητα δεν μπορούμε ή δεν αφήνουμε 
τον εαυτό μας να απολαύσει. Αφού, λοιπόν, οι πε-
ρισσότεροι από μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να 
απολαύσουμε αυτή την ομορφιά, επισκεπτόμενοι τη 

φύση, ας την απολαύσουμε μέσα από τα ποιήματα του Άγγελου Λιάπη. 
Ας απολαύσουμε μέσα από τα ποιήματα της συλλογής του «Κελαηδι-

σμοί» τις ηλιαχτίδες, το φεγγαρόφωτο, το θρόισμα του ανέμου στη ρεματιά, 
τις κρυοβρυσούλες, τις δροσοσταλίδες, τα κυκλάμινα, τις μαργαρίτες & τα 
γιασεμιά, τα ρόδα και τα κρινάκια, τις ανεμώνες και τα κόκκινα γαρουφα-
λάκια και τους κελαηδισμούς των πουλιών.

Είναι τόσο όμορφες οι λέξεις & τα νοήματα, είναι τόσος ο λυρισμός και 
η ευαισθησία που θα σε παρασύρει οπωσδήποτε. «Τα αργυρά κουμπάκια 
του γέλιου», «τα βυσσινιά χειλάκια του έρωτα», «το καλαθάκι της σιωπής», 
«γελούσανε οι πέρδικες» είναι ελάχιστα μεταξύ των πολλών που σταχυολό-
γησα από τη νέα ποιητική συλλογή του Άγγελου Λιάπη. 

Εύχομαι να συνεχίσει με την πέννα του να μας χαρίζει όλη αυτή την 
ομορφιά. 

Παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου της συναδέλφου 
Μαρίας Ε. Μπαμπάνη, Ειρηνοδίκη,

από την Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτ/κών, Αν. Γεν. Γραμμ. ΕΔΕ

«…Ας γράψω ένα παραμύθι για τις βελανιδιές είπα !!! Ε, αυτό ήταν λοι-
πόν!!! Μετά άρχισαν να ξεπηδούν μνήμες και συναισθήματα σαν κάποιος να 

ξεκλείδωσε το κουτί και κρατούσα και χρόνια έψα-
χνα το κλειδί . Σαν τα παλιά κουτιά των κυράδων  
με τις μπαλαρίνες , που τα κούρδιζες κι άρχιζε να 
παίζει μουσική. Κάθε « σταγόνα ιστορίας» άρχιζε ν 
΄αναζητά ρυάκι να κυλήσει, συνάντησε καθ΄ οδόν τις 
θύμησες και τη φαντασία μου, τις επιθυμίες και τις 
απόψεις, κατά πώς θα ‘ θελα ‘η κατά πώς θα ́πρεπε 
να εξελίσσονται  σ΄  αυτές τα πράγματα και έτσι 
απέκτησαν αρχή, μέση και τέλος.»

Με αυτό τον τρόπο η ίδια η συγγραφέας περι-
γράφει πως ξεκίνησε να γράφει διάφορα κείμενα για 
το οικολογικό επιστημονικό περιοδικό «Φίλοι της 
Βελανιδιάς», τα οποία συγκέντρωσε, και έτσι γεν-
νήθηκε το έργο της «ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙ-
ΔΙΑΣ». Με το έργο της η συγγραφέας μας βάζει σε 

μια ευλαβική ενατένιση του παρόντος προς το παρελθόν και μας δείχνει πολλές 
εκφάνσεις και εκφράσεις της ζωής ενός λαού και ενός τόπου. Τα γραπτά της έρ-
χονται απ’ τα έγκατα της ψυχής του λαού μας. Μέσα απ’ την αφήγηση της μας 
βοηθάει να δούμε εικόνες μακρινές και κοντινές, σε μια ηθογραφία εύτεχνη, που 
συγκινεί και εκπαιδεύει, όπως «Αν οι βελανιδιές μιλούσαν...», «Όταν το χωριό 
σε πληγώνει», «Το ταξίδι της ζωής», «Βελανιδιά Τιμωρός», «Με συγκρατημένη 
…Οργή», «Μάθημα Ζωής», «Ο κήπος του Δικαστή»  και άλλα.  Στο τελευταίο 
αυτό  αυτοτελές κείμενο διαβάζουμε …

« Ένας γεροντότερος (Δικαστής) αντιλαμβάνεται την αμηχανία του (νέου 
Δικαστή)  τον καλωσορίζει εγκάρδια και κάθεται δίπλα του. «Όλα θα πάνε 
καλά», του λέει... «Τι θα με συμβουλεύατε στην αρχή της καριέρας μου;» Ρω-
τάει δειλά... για να πάρει απάντηση... «Πάντως, όχι αυτό που με συμβούλεψαν 
εμένα πριν τριάντα χρόνια.. Ένας μεγαλόβαθμος δικαστής μου είπε ότι αν 
θέλω στο σώμα αυτό να επιβιώσω να κοιτάξω να μην ξεχωρίσω, είτε προς τα 
πάνω, είτε προς τα κάτω, να πορεύομαι κάπου στη μέση, στην αφάνεια. Εγώ 
θα σου έλεγα την αφάνεια να την υιοθετήσεις μόνο στην προσωπική σου ζωή... 
Αντίθετα, στον χώρο δουλειάς να έχεις φωνή και ν’ απαιτείς ν’ ακούγεσαι, 
να διεκδικείς... Σε δύσκολους καιρούς καλείσαι να υπηρετήσεις τη δικαιοσύνη, 
αλλά για να το κάνεις, πάει να πει, πως έχεις το σθένος. «Καλή δύναμη», είπε 
και τον χαιρέτισε.» 

Η Μαρία Μπαμπάνη γεννήθηκε στ’ Αγράμπελα Ξηρομέρου του Νομού Αι-
τωλοακαρνανίας, είναι Ειρηνοδίκης,  υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, έγγα-
μη και μητέρα τριών τέκνων. Η έκδοση του βιβλίου της έγινε από την «Ξηρο-
μερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης», τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αγραμπελιωτών  «Η Αγράμπελη» και τον Σύλλογο Φίλων Βελανιδιάς και Πε-
ριβάλλοντος «Η Αμαδρυάδα». Η επίσημη δε παρουσίασή του έγινε στην Στοά 

ΒΙΒΛΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρά την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και το υψηλό μορφωτικό επίπε-
δο των  Ελλήνων, η πλειοψηφία των πολιτών αγνοεί βασικές νομικές έννοι-
ες και θεσμούς από όπου απορρέουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 
που καθορίζουν τη ζωή των πολιτών και την πορεία του τόπου.     

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ βάζει τα παιδιά στο επίκεντρο, 
προσφέροντάς τους μια πλειάδα  από ευχάριστες  και ταυτόχρονα διδα-
κτικές ιστορίες μέσα από τη ζωή και την καθημερινότητά τους, με στόχο 
να κατακτήσουν με τρόπο απλό και κατανοητό βασικές νομικές έννοιες 
και θεσμούς, που θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στη μετέπειτα ενήλικη 
ζωή τους.  

Στα πλαίσια της σειράς και προσπαθώντας να δώσει απάντηση στην εύ-
λογη απορία των παιδιών «Τι τους θέλουμε τους νόμους;» κυκλοφόρησε 
μόλις το ομώνυμο βιβλίο, το οποίο προλογίζει ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, κ. Χ. Χρυσανθάκης. Κυκλοφορούν ακόμα «Το Σύνταγμα της 
Ελλάδας για παιδιά», που επιχειρεί να γνωρίσει στα παιδιά τα σημαντικό-
τερα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απορρέουν και  κατοχυρώνο-
νται στο Σύνταγμά μας και το οποίο προλογίζει ο καθηγητής του Συνταγμα-
τικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτος, «Μια του Κλέ-
φτη, Δυο του Κλέφτη» το οποίο περιγράφει με ένα ιδιαίτερα φιλικό για 
τα παιδιά τρόπο όλα τα αδικήματα κατά της περιουσίας, «Ψωνίζω συνετά 
– Δεν σκορπάω τα λεφτά», ένα ευχάριστο παραμύθι για την προστασία 
του καταναλωτή και την οικονομία και οι «Μικρές Οδύσσειες Παιδιών» 
ένα βιβλίο για τους πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους, το οποίο προλογίζει 
ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θ. Παπαχρί-
στου. Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα επόμενα έργα της σειράς, 
η οποία απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, με στόχο να τα μυήσει σε όλα τα 
μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, η γνώση των οποίων θα αποτελέσει 
πολύτιμο εφόδιο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Τα βιβλία απευθύνονται 
και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, προτρέποντάς τους να διαβάσουν 
τις ιστορίες αυτές μαζί με τα παιδιά και να συζητήσουν στη συνέχεια για τα 
ζητήματα που αναδεικνύονται.

Η σειρά Παιδική Νομική βιβλιοθήκη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον φο-
ρέων και θεσμών όπως της UNESCO, της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο και έθεσε υπό την αιγίδα του όλη τη 
σειρά.

Προκειμένου να έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε τη σειρά για πιθα-
νή αγορά της, σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο ένα απόσπασμα 
από κάθε βιβλίο.

Τα βιβλία διατίθενται στον εκδοτικό οίκο ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και 
στον διαδικτυακό του χώρο (www.nb.org) και στα βιβλιοπωλεία ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ (διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας http://www.politeianet.gr), ΠΑ-
ΤΑΚΗΣ, (http://www.patakis.gr), Τσαμαντάκης(http://www.tsamantakis.gr), 
Σαββάλας και Αιγιής.

ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Ταξίδι στη χώρα της Μπανανομίας

Τι τους χρειαζόμαστε αλήθεια τους νόμους και τους 
κανόνες στη ζωή μας;  Δεν  θα ήμασταν πιο ελεύθε-
ροι χωρίς αυτούς;  Για να το διαπιστώσουν, ο Θέ-
μης και η Θέτις ταξιδεύουν, με την παρότρυνση της 
σοφής κουκουβάγιας,  στη χώρα της Μπανανομίας. 
Μια χώρα, όπου οι κάτοικοι ζουν χωρίς νόμους και 
κανόνες και καθένας κάνει ό,τι θέλει.  Προς μεγάλη 
έκπληξή τους δυσάρεστες εκπλήξεις τους περιμένουν 

εκεί: σκουπίδια και μόλυνση, κυκλοφοριακό κομφού-ζιο, κλέφτες που 
τους αρπάζουν τα πράγματα και στρατηγοί και βασιλιάδες που φτιά-
χνουν ο καθένας κι από έναν δικό του, αυθαίρετο νόμο. Με τον τρόπο 
αυτόν, ο Θέμης και η Θέτις συνειδητοποιούν τη χρησιμότητα του νόμου, 
αλλά όχι οποιουδήποτε νόμου: μαθαίνουν ότι νόμος που αξίζει να τον 
τηρούμε είναι μόνο εκείνος που θεσπίζεται από όργανα δημοκρατικά 
εκλεγμένα και με τη νόμιμη, δημοκρατική διαδικασία.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μαθαίνουμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως πολίτες

Τι τυχερά παιδιά που είναι ο Θέμης και Θέτιδα! Ο 
παππούς τους Σόλωνας είναι τόσο μοναδικός στις 
ιστορίες! Και τούτη τη φορά συζητά με τα παιδιά 
για τον πιο σπουδαίο από τους νόμους: το Σύνταγμα,  
που τα δικαιώματα  όλων μας προβλέπει και τη 
δημοκρατία μας προστατεύει. Παρέα με το φίλο τους 
Σωκράτη και την πανταχού παρούσα κουκουβάγια, τα 
παιδιά μαθαίνουν ότι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, 
την ελεύθερη έκφραση, στην πληροφόρηση, στην 

εκπαίδευση, στην ελεύθερη επικοινωνία, στην προστασία της οικογένειάς τους 
και της ιδιωτικής τους ζωής και τόσα άλλα «δικαιώματα σημαντικά που χωρίς 
αυτά κανείς μας δεν μπορεί να ζήσει κανονικά».

Αθήνα, 24/9/2013
Προς: την  Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέ-
ων 
Κυρία Πρόεδρε,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι μέχρι και σήμερα η Ένωση μας 
δεν έχει πάρει θέση (σε αντίθεση με άλλες Δικαστικές Ενώ-
σεις) σε πρόσφατες επιθέσεις προς τον θεσμό της Δικαιοσύ-
νης και τους Λειτουργούς της.

Αναρωτιόμαστε για ποιούς λόγους η απο 20-9-2013 δή-
λωση του κ.Παπαδημούλη, περί υπάρξεως θυλάκων στην 
Δικαιοσύνη που ανέχονται την Χρυσή Αυγή, ή οι αιχμές του 
κ. Κασιδιάρη,περί  των κριτηρίων επιλογής της Εισαγγελέ-
ως του Αρείου Πάγου, κατά την άποψή σας δεν έπρεπε να 
απαντηθούν.  

Προβληματιζόμαστε περισσότερο, γιατί με την ίδια σιω-
πή “απαντήσατε” και στο περίστατικό του παγιδευμένου 
φακέλου που εστάλη στον Ειδικό Ανακριτή Πρόεδρο Εφε-
τών κ. Δ.Μόκκα πριν από λίγες ημέρες. 

Σας ζητούμε να προχωρήσετε άμεσα σε απάντηση σε 
όλους όσους αμφισβητούν το θεσμό που όλοι μας υπηρε-
τούμε.  

Εκτιμούμε ότι είναι λάθος επιλογή να παραμείνει σιω-
πηλή η μεγαλύτερη και παλαιότερη Δικαστική Ένωση της 
Χώρας.

Τα μέλη του ΔΣ
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, Εφέτης   

Γιώργος Ευστρατιάδης, Εφέτης 
Γιάννης Παπαιωάννου,Πρ. Πρωτοδικών

Μαρία Σιμιτσή-Βετούλα,Εφέτης
Παντελής Στραγάλης, Εισαγγελέας Εφετών

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ (68)
 ΝΕΩΝ  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Της Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, 
Ταμία ΕΔΕ, Ειρηνοδίκη 

Η συστηματική  και επίμονη διεκ-
δίκηση των αιτημάτων μας από την 
Πρόεδρο της Ένωσης κ. Θάνου αλλά 
και από τα  μέλη του Δ.Σ, οδήγησε 
στην ικανοποίηση του  αιτήματος που 
τέθηκε στην πρώτη συνάντηση (2-7-
2013) με το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης, 
με αποτέλεσμα να αισθανθούμε ιδιαί-
τερη χαρά.

Ειδικότερα με την έναρξη του Δικα-
στικού έτους 2013-2014 ξεκίνησε η δι-

αδικασία πρόσληψης των εξήντα οκτώ(68)Ειρηνοδικών από τον 
πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011 και καλύπτεται 
το σύνολο των κενών οργανικών θέσεων. Με την ανάληψη των 
καθηκόντων των νεοδιορισθησομένων Ειρηνοδικών μέσα στον 
επόμενο μήνα ,  θα υπάρξει ελάφρυνση από τον τρομερό φόρτο 
εργασίας (μεγάλη χρέωση δικογραφιών κ.ά.)υπηρεσιών (προ-
σωρινών διαταγών στα υπερχρεωμένα, έρευνες κλπ) ελπίζο-
ντας για πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 

Ταυτόχρονα προωθείται η παράταση ισχύος του πίνακα των 
υπολοίπων επιτυχόντων του διαγωνισμού για το επόμενο έτος 
(2014) ώστε να εξαντληθεί με τον άμεσο διορισμό τους στα 
κενά που δημιουργούνται εξαιτίας της συνταξιοδότησης των 
συναδέλφων είτε με παραίτηση είτε με αποχώρηση λόγω ορίου 
ηλικίας τον Ιούνιο του 2014(συμπλήρωση 65ου έτους).

Περαιτέρω, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβου-
λίου της 7/11/2013, διορίζονται ως Ειρηνοδίκες Δ΄ τάξης οι 
Δόκιμοι Ειρηνοδίκες, που προσελήφθησαν με τον διαγωνισμό 
του 2011.

Με μεθοδικότητα και αγώνα θα προωθήσουμε την επίλυση 
και των υπολοίπων αιτημάτων μας (θεσμικών και οικονομικών) 
και ελπίζουμε με την ίδια ταχύτητα να ανταποκριθεί ο Υπουρ-
γός Δικαιοσύνης για την επίλυσή τους. 

Eπιστολή του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου
Εφέτη –Μέλους του ΔΣ



Παρουσίαση της νέας ποιητικής συλλογής
του Προέδρου Εφετών Θεσσαλονίκης Άγγελου Λιάπη

της Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, Προέδρου της ΕΔΕ

Αποδέχθηκα με ιδιαίτερη χαρά την πρόσκληση του φίλου συναδέλφου 
Άγγελου Λιάπη, τον οποίο εκτιμώ ιδιαίτερα & τον ευχαριστώ για την 
πρόσκληση. Ο Πρόεδρος Εφετών Θεσσαλονίκης Άγγελος Λιάπης απολαμβάνει 
την εκτίμηση του νομικού κόσμου, ως έγκριτος Δικαστικός Λειτουργός, με 
κατάρτιση, με ακεραιότητα & με ήθος. Παράλληλα, όμως, είναι και ένας 
πολυγραφότατος λογοτέχνης, με πηγαία έμπνευση, με ιδιαίτερη ευαισθησία & 
με λυρισμό. Και επιτυγχάνει, ταυτόχρονα με τα δικαστικά του καθήκοντα, τα 
οποία ασκεί με επάρκεια & με ευσυνειδησία, να καλλιεργεί & το λογοτεχνικό 
του ταλέντο και να μας χαρίζει την ποιότητα του συγγραφικού του λόγου. 

Διαβάζοντας τη νέα ποιητική του συλλογή «Κε-
λαηδισμοί», των εκδόσεων ΙΑΝΟΣ, της οποίας σήμε-
ρα γίνεται η επίσημη παρουσίαση, διαπιστώνει κα-
νείς ότι  οι τίτλοι & οι στίχοι των ποιημάτων του σε 
μεταφέρουν σε ένα τόπο μαγευτικό, παραδεισένιο, 
με κάθε λογής πουλιά & λουλούδια, με κάθε λογής 
ομορφιές της φύσης, σε οδηγεί να ξεχάσεις το άγχος, 
τη στεναχώρια, τις δυσκολίες της καθημερινότητας 
& να μπορέσεις να δεις αυτό που έχει απλόχερα 
σκορπίσει στη φύση το χέρι του Θεού, για να ομορ-
φύνει τη ζωή μας, αλλά που εμείς, πιεζόμενοι από 
την καθημερινότητα δεν μπορούμε ή δεν αφήνουμε 
τον εαυτό μας να απολαύσει. Αφού, λοιπόν, οι πε-
ρισσότεροι από μας δεν έχουμε τη δυνατότητα να 
απολαύσουμε αυτή την ομορφιά, επισκεπτόμενοι τη 

φύση, ας την απολαύσουμε μέσα από τα ποιήματα του Άγγελου Λιάπη. 
Ας απολαύσουμε μέσα από τα ποιήματα της συλλογής του «Κελαηδι-

σμοί» τις ηλιαχτίδες, το φεγγαρόφωτο, το θρόισμα του ανέμου στη ρεματιά, 
τις κρυοβρυσούλες, τις δροσοσταλίδες, τα κυκλάμινα, τις μαργαρίτες & τα 
γιασεμιά, τα ρόδα και τα κρινάκια, τις ανεμώνες και τα κόκκινα γαρουφα-
λάκια και τους κελαηδισμούς των πουλιών.

Είναι τόσο όμορφες οι λέξεις & τα νοήματα, είναι τόσος ο λυρισμός και 
η ευαισθησία που θα σε παρασύρει οπωσδήποτε. «Τα αργυρά κουμπάκια 
του γέλιου», «τα βυσσινιά χειλάκια του έρωτα», «το καλαθάκι της σιωπής», 
«γελούσανε οι πέρδικες» είναι ελάχιστα μεταξύ των πολλών που σταχυολό-
γησα από τη νέα ποιητική συλλογή του Άγγελου Λιάπη. 

Εύχομαι να συνεχίσει με την πέννα του να μας χαρίζει όλη αυτή την 
ομορφιά. 

Παρουσίαση του λογοτεχνικού έργου της συναδέλφου 
Μαρίας Ε. Μπαμπάνη, Ειρηνοδίκη,

από την Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρο Πρωτ/κών, Αν. Γεν. Γραμμ. ΕΔΕ

«…Ας γράψω ένα παραμύθι για τις βελανιδιές είπα !!! Ε, αυτό ήταν λοι-
πόν!!! Μετά άρχισαν να ξεπηδούν μνήμες και συναισθήματα σαν κάποιος να 

ξεκλείδωσε το κουτί και κρατούσα και χρόνια έψα-
χνα το κλειδί . Σαν τα παλιά κουτιά των κυράδων  
με τις μπαλαρίνες , που τα κούρδιζες κι άρχιζε να 
παίζει μουσική. Κάθε « σταγόνα ιστορίας» άρχιζε ν 
΄αναζητά ρυάκι να κυλήσει, συνάντησε καθ΄ οδόν τις 
θύμησες και τη φαντασία μου, τις επιθυμίες και τις 
απόψεις, κατά πώς θα ‘ θελα ‘η κατά πώς θα ́πρεπε 
να εξελίσσονται  σ΄  αυτές τα πράγματα και έτσι 
απέκτησαν αρχή, μέση και τέλος.»

Με αυτό τον τρόπο η ίδια η συγγραφέας περι-
γράφει πως ξεκίνησε να γράφει διάφορα κείμενα για 
το οικολογικό επιστημονικό περιοδικό «Φίλοι της 
Βελανιδιάς», τα οποία συγκέντρωσε, και έτσι γεν-
νήθηκε το έργο της «ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΗΣ ΒΕΛΑΝΙ-
ΔΙΑΣ». Με το έργο της η συγγραφέας μας βάζει σε 

μια ευλαβική ενατένιση του παρόντος προς το παρελθόν και μας δείχνει πολλές 
εκφάνσεις και εκφράσεις της ζωής ενός λαού και ενός τόπου. Τα γραπτά της έρ-
χονται απ’ τα έγκατα της ψυχής του λαού μας. Μέσα απ’ την αφήγηση της μας 
βοηθάει να δούμε εικόνες μακρινές και κοντινές, σε μια ηθογραφία εύτεχνη, που 
συγκινεί και εκπαιδεύει, όπως «Αν οι βελανιδιές μιλούσαν...», «Όταν το χωριό 
σε πληγώνει», «Το ταξίδι της ζωής», «Βελανιδιά Τιμωρός», «Με συγκρατημένη 
…Οργή», «Μάθημα Ζωής», «Ο κήπος του Δικαστή»  και άλλα.  Στο τελευταίο 
αυτό  αυτοτελές κείμενο διαβάζουμε …

« Ένας γεροντότερος (Δικαστής) αντιλαμβάνεται την αμηχανία του (νέου 
Δικαστή)  τον καλωσορίζει εγκάρδια και κάθεται δίπλα του. «Όλα θα πάνε 
καλά», του λέει... «Τι θα με συμβουλεύατε στην αρχή της καριέρας μου;» Ρω-
τάει δειλά... για να πάρει απάντηση... «Πάντως, όχι αυτό που με συμβούλεψαν 
εμένα πριν τριάντα χρόνια.. Ένας μεγαλόβαθμος δικαστής μου είπε ότι αν 
θέλω στο σώμα αυτό να επιβιώσω να κοιτάξω να μην ξεχωρίσω, είτε προς τα 
πάνω, είτε προς τα κάτω, να πορεύομαι κάπου στη μέση, στην αφάνεια. Εγώ 
θα σου έλεγα την αφάνεια να την υιοθετήσεις μόνο στην προσωπική σου ζωή... 
Αντίθετα, στον χώρο δουλειάς να έχεις φωνή και ν’ απαιτείς ν’ ακούγεσαι, 
να διεκδικείς... Σε δύσκολους καιρούς καλείσαι να υπηρετήσεις τη δικαιοσύνη, 
αλλά για να το κάνεις, πάει να πει, πως έχεις το σθένος. «Καλή δύναμη», είπε 
και τον χαιρέτισε.» 

Η Μαρία Μπαμπάνη γεννήθηκε στ’ Αγράμπελα Ξηρομέρου του Νομού Αι-
τωλοακαρνανίας, είναι Ειρηνοδίκης,  υπηρετεί στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, έγγα-
μη και μητέρα τριών τέκνων. Η έκδοση του βιβλίου της έγινε από την «Ξηρο-
μερίτικη Εταιρεία Λόγου και Τέχνης», τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο 
Αγραμπελιωτών  «Η Αγράμπελη» και τον Σύλλογο Φίλων Βελανιδιάς και Πε-
ριβάλλοντος «Η Αμαδρυάδα». Η επίσημη δε παρουσίασή του έγινε στην Στοά 

ΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ ΔΥΟ ΤΟΥ ΚΛΕΦΤΗ
Μαθαίνουμε για τα αδικήματα της κλοπής, της ληστείας κ.ά. 

και τις συνέπειές τους

Ο ήρωάς μας, ο μικρός Θέμης ρωτά τη σοφή και 
πολυταξιδεμένη κουκουβάγια, για να μάθει και να πει 
και σ’ εμάς, τι είναι νόμος και ποιος τον ψηφίζει, τι 
είναι κλοπή και σε τι διαφέρει από τη ληστεία, γιατί 
όταν κάποιος από ανάγκη κλέψει ένα καρβέλι ψωμί 
μπορεί και να μην τιμωρηθεί από το δικαστήριο ενώ 
όταν κλέψει έναν πίνακα από μουσείο τιμωρείται 
με αυστηρή ποινή και άλλα πολλά χρήσιμα και 
ενδιαφέροντα

ΨΩΝΙΖΩ ΣΥΝΕΤΑ ΔΕΝ ΣΚΟΡΠΑΩ ΤΑ ΛΕΦΤΑ!
Ο Βασιλιάς Αβερταδίνος και ο Πρίγκηπας Ολαταθέλος

Ο βασιλιάς Αβερταδίνος και ο γιος του Ολαταθέλος 
περνάνε άσχημες περιπέτειες στα χέρια τριών πονηρών 
εμπόρων, που θέλουν να τους κάνουν να ξοδέψουν 
όλα τους τα λεφτά αποκτώντας πράγματα άχρηστα.  
Στο τέλος όμως η σοφή κουκουβάγια (που είναι και 
νομικός) εμφανίζεται, ως από μηχανής Θεός, και τους 
γλιτώνει από την αλόγιστη κατανάλωση, μαθαίνοντάς 
τους ποια είναι τα δικαιώματα του καταναλωτή.  Έτσι 
και εκείνοι -αλλά και ο Θέμης, που ακούει το παραμύθι 

- βάζουν μυαλό και γίνονται στο εξής υπεύθυνοι και συνετοί καταναλωτές

ΜΙΚΡΕΣ ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ
Μαθαίνουμε για τους πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους

Ο Οδυσσέας και ο καλύτερός του φίλος, ο Θέμης,
συναντούν συχνά παιδιά με άλλο χρώμα δέρματος
όταν παίζουν στο γήπεδο ή όταν πηγαίνουν βόλτες 
με το ποδήλατο.
«Από πού έρχονται αυτά τα παιδιά; Γιατί έφυγαν 
από τις πατρίδες τους;
Γιατί βρίσκονται στην Ελλάδα; Μήπως κι αυτά 
πέρασαν μια μικρή Οδύσσεια, όπως ο μυθικός 
Οδυσσέας, για να φτάσουν στην πατρίδα μας;», 

αναρωτιούνται οι δυο φίλοι.
Με πλοηγό τη δασκάλα τους κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι στις χώρες των 
προσφύγων συμμαθητών τους και μαθαίνουν για τις μικρές τους Οδύσσειες. 
Τα προσφυγόπουλα του βιβλίου διηγούνται με αφοπλιστική ειλικρίνεια και 
συγκινητική απλότητα τις προσωπικές τους ιστορίες, προσμένοντας όχι τη 
λύπηση αλλά την κατανόησή σας. Η Αζίζα, η Φατίμα, ο Ισαάκ, παιδιά του 
διπλανού θρανίου, σας προσκαλούν  με τις αφηγήσεις τους να τα πλησιάσετε, 
αποδεχόμενοι τη διαφορετικότητά τους. Στο βιβλίο αυτό θα μάθετε όμως 
και για τους διεθνείς οργανισμούς που προστατεύουν τα δικαιώματα των 
προσφύγων και για τη δράση τους.

Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ    Ο ΜΠΑΜΠΑΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

Για την εισαγωγή στη σειρά της Παιδικής Νομικής Βιβλιοθήκης, επιλέχτηκε η 
αφιέρωση στον «Μπαμπά – δικηγόρο» και τη «Μαμά δικηγόρο», με σκοπό 
να γνωρίσουν τα παιδιά τις βασικές πτυχές του δικηγορικού επαγγέλματος, 
αφορμή  για δημιουργική συζήτηση με τους γονείς τους. 

ΒΙΒΛΙΑ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Παρά την πρόοδο της ελληνικής κοινωνίας και το υψηλό μορφωτικό επίπε-
δο των  Ελλήνων, η πλειοψηφία των πολιτών αγνοεί βασικές νομικές έννοι-
ες και θεσμούς από όπου απορρέουν ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα 
που καθορίζουν τη ζωή των πολιτών και την πορεία του τόπου.     

Η ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ βάζει τα παιδιά στο επίκεντρο, 
προσφέροντάς τους μια πλειάδα  από ευχάριστες  και ταυτόχρονα διδα-
κτικές ιστορίες μέσα από τη ζωή και την καθημερινότητά τους, με στόχο 
να κατακτήσουν με τρόπο απλό και κατανοητό βασικές νομικές έννοιες 
και θεσμούς, που θα αποτελέσουν πολύτιμα εφόδια στη μετέπειτα ενήλικη 
ζωή τους.  

Στα πλαίσια της σειράς και προσπαθώντας να δώσει απάντηση στην εύ-
λογη απορία των παιδιών «Τι τους θέλουμε τους νόμους;» κυκλοφόρησε 
μόλις το ομώνυμο βιβλίο, το οποίο προλογίζει ο καθηγητής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, κ. Χ. Χρυσανθάκης. Κυκλοφορούν ακόμα «Το Σύνταγμα της 
Ελλάδας για παιδιά», που επιχειρεί να γνωρίσει στα παιδιά τα σημαντικό-
τερα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα που απορρέουν και  κατοχυρώνο-
νται στο Σύνταγμά μας και το οποίο προλογίζει ο καθηγητής του Συνταγμα-
τικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ν. Αλιβιζάτος, «Μια του Κλέ-
φτη, Δυο του Κλέφτη» το οποίο περιγράφει με ένα ιδιαίτερα φιλικό για 
τα παιδιά τρόπο όλα τα αδικήματα κατά της περιουσίας, «Ψωνίζω συνετά 
– Δεν σκορπάω τα λεφτά», ένα ευχάριστο παραμύθι για την προστασία 
του καταναλωτή και την οικονομία και οι «Μικρές Οδύσσειες Παιδιών» 
ένα βιβλίο για τους πρόσφυγες και τα δικαιώματά τους, το οποίο προλογίζει 
ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Θ. Παπαχρί-
στου. Σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα επόμενα έργα της σειράς, 
η οποία απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, με στόχο να τα μυήσει σε όλα τα 
μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα, η γνώση των οποίων θα αποτελέσει 
πολύτιμο εφόδιο στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους. Τα βιβλία απευθύνονται 
και στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, προτρέποντάς τους να διαβάσουν 
τις ιστορίες αυτές μαζί με τα παιδιά και να συζητήσουν στη συνέχεια για τα 
ζητήματα που αναδεικνύονται.

Η σειρά Παιδική Νομική βιβλιοθήκη έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον φο-
ρέων και θεσμών όπως της UNESCO, της UNHCR (Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες), του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων και 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο και έθεσε υπό την αιγίδα του όλη τη 
σειρά.

Προκειμένου να έχετε την ευκαιρία να αξιολογήσετε τη σειρά για πιθα-
νή αγορά της, σας αποστέλλουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο ένα απόσπασμα 
από κάθε βιβλίο.

Τα βιβλία διατίθενται στον εκδοτικό οίκο ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ και 
στον διαδικτυακό του χώρο (www.nb.org) και στα βιβλιοπωλεία ΠΟΛΙ-
ΤΕΙΑ (διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας http://www.politeianet.gr), ΠΑ-
ΤΑΚΗΣ, (http://www.patakis.gr), Τσαμαντάκης(http://www.tsamantakis.gr), 
Σαββάλας και Αιγιής.

ΤΙ ΤΟΥΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
Ταξίδι στη χώρα της Μπανανομίας

Τι τους χρειαζόμαστε αλήθεια τους νόμους και τους 
κανόνες στη ζωή μας;  Δεν  θα ήμασταν πιο ελεύθε-
ροι χωρίς αυτούς;  Για να το διαπιστώσουν, ο Θέ-
μης και η Θέτις ταξιδεύουν, με την παρότρυνση της 
σοφής κουκουβάγιας,  στη χώρα της Μπανανομίας. 
Μια χώρα, όπου οι κάτοικοι ζουν χωρίς νόμους και 
κανόνες και καθένας κάνει ό,τι θέλει.  Προς μεγάλη 
έκπληξή τους δυσάρεστες εκπλήξεις τους περιμένουν 

εκεί: σκουπίδια και μόλυνση, κυκλοφοριακό κομφού-ζιο, κλέφτες που 
τους αρπάζουν τα πράγματα και στρατηγοί και βασιλιάδες που φτιά-
χνουν ο καθένας κι από έναν δικό του, αυθαίρετο νόμο. Με τον τρόπο 
αυτόν, ο Θέμης και η Θέτις συνειδητοποιούν τη χρησιμότητα του νόμου, 
αλλά όχι οποιουδήποτε νόμου: μαθαίνουν ότι νόμος που αξίζει να τον 
τηρούμε είναι μόνο εκείνος που θεσπίζεται από όργανα δημοκρατικά 
εκλεγμένα και με τη νόμιμη, δημοκρατική διαδικασία.

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
Μαθαίνουμε για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως πολίτες

Τι τυχερά παιδιά που είναι ο Θέμης και Θέτιδα! Ο 
παππούς τους Σόλωνας είναι τόσο μοναδικός στις 
ιστορίες! Και τούτη τη φορά συζητά με τα παιδιά 
για τον πιο σπουδαίο από τους νόμους: το Σύνταγμα,  
που τα δικαιώματα  όλων μας προβλέπει και τη 
δημοκρατία μας προστατεύει. Παρέα με το φίλο τους 
Σωκράτη και την πανταχού παρούσα κουκουβάγια, τα 
παιδιά μαθαίνουν ότι έχουν δικαίωμα στην ελευθερία, 
την ελεύθερη έκφραση, στην πληροφόρηση, στην 

εκπαίδευση, στην ελεύθερη επικοινωνία, στην προστασία της οικογένειάς τους 
και της ιδιωτικής τους ζωής και τόσα άλλα «δικαιώματα σημαντικά που χωρίς 
αυτά κανείς μας δεν μπορεί να ζήσει κανονικά».

Τιμητική Διάκριση

Το βιβλίο “Πνοή_Όταν χτυπά η καρδιά του Πεπρωμένου” της τ. συναδέλφου Λί-
τσας Καποπούλου, εκδόσεις Δίαυλος, που παρουσιάσαμε στο προηγούμενο 
φύλλο, επελέγη από το Κέντρο Καππαδοκικών Μελετών και παρουσιάστηκε 
στο 27ο “Νόστιμον Ήμαρ” στο Λαογραφικό χωριό Ακόντισμα στη Νέα Καρβάλη 
Ν.Καβάλας την 31 Αυγούστου 2013. Πρόκειται για μία εκδήλωση τιμής και μνή-
μης του Καππαδοκικού Ελληνισμού, που γίνεται κάθε χρόνο στο Ακόντισμα.  Η 
παρουσίαση του βιβλίου έγινε μετά την επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση Στε-
φάνου στον “Θησαυρό των Καππαδοκών”, παρουσία πολιτειακών και εκκλη-
σιαστικών παραγόντων, εκπροσώπων της Κοινότητας των Καππαδοκών, που 
η καρδιά της χτυπά στη Νέα Καρβάλη, συνέχεια της Καρβάλης (Γκέλβερι) 
Καππαδοκίας, στην προστατευτική σκιά του Πολιούχου Αγίου Γρηγορίου του 
Θεολογου. Στην εκδήλωση έγινε αναφορά στις εξαιρετικές κριτικές που έχει 
αποσπάσει το βιβλίο, στο ενδιαφέρον που έχει υπάρξει για την εκδοσή του και 
από το εξωτερικό καθώς και στην κίνηση της συγγραφέως να προσφέρει από 
τα δικαιώματά της 0,50 ευρώ από κάθε αντίτυπο στο “Χαμόγελο του Παιδιού”. 
Για επικοινωνία για τη συγγραφέα: web: http://litsakapopoulou.blogspot.gr.



ειδικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών και ψηφίστηκαν, 
με τη μορφή που έχουν σήμερα,οι κώδικες Οργανισμού Δικαστη-
ρίων.

Στις εκλογές του 1996 χάνει την πλειοψηφία ο μέχρι τότε 
πλειοψηφούν συνδυασμός και πλειοψηφεί ο συνδυασμός 

του Κων. Λυμπερόπουλου, συγκροτείται δε το νέο Προεδρείο, με 
Πρόεδρο τον Κων. Λυμπερόπουλο. Αρεοπαγίτη, Αντιπρόεδρο του 
Αδάμ Κυριλλίδη, Εφέτη και Γεν. Γραμματέα τον Γεράσιμο Φουρ-
λάνο, Πρόεδρο Πρωτοδικών. Οι συντονισμένες προσπάθειες του 
Προεδρείου αυτού για την ψήφιση του ειδικού μισθολογίου στέ-
φονται με επιτυχία και το έτος 1997 ψηφίζεται ο νόμος 2521/1997, 
που καθιερώνει το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών, 
με βάση τον οποίον υπερδιπλασιάσθηκαν οι μισθοί τους και μετά 
από μακρόχρονους αγώνες υλοποιήθηκε η επιταγή του Συντάγμα-
τος (αρθ. 88 §2) ότι οι αποδοχές τους πρέπει να είναι ανάλογες με 
το λειτούργημα τους. Ο συνδυασμός Κ. Λυμπερόπουλου κερδίζει 
και πάλι την πλειοψηφία και για την επόμενη θητεία (1998-2000) 
και εκλέγεται το νέο Προεδρείο, με Πρόεδρο τον Κων. Λυμπερό-
πουλο, Αντιπρόεδρο Αρείου 
Πάγου, Αντιπροέδρους τους 
Αδάμ Κυριλλίδη και Βασι-
λική Θάνου Χριστοφίλου, 
Εφέτες, Γεν. Γραμματέα, 
τον Χαρ. Αθανασίου Εφέτη, 
Αναπλ. Γεν. Γραμματέα τον 
Γ. Μανωλίδη, Εφέτη και Τα-
μία την Αγγελική Δεμέστιχα, 
Ειρηνοδίκη.

Το νέο Προεδρείο, αμέ-
σως μετά την ανάληψη 

των καθηκόντων του, αρχί-
ζει τις προσπάθειες, για να 
πραγματοποιήσει την υπό-
σχεση του, μετά από καθολι-
κή απαίτηση, να τροποποιη-
θεί το καταστατικό, ώστε να 
διεξάγονται οι αρχαιρεσίες 
με «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» 
και όχι με χωριστούς συν-
δυασμούς, όπως μέχρι τότε 
ίσχυε.Οι προτεινόμενες τρο-
ποποιήσεις, με συντριπτική πλειοψηφία (487 υπέρ και 8 κατά), 
κατά τη Γενική Συνέλευση της 6-3-1999 και από τότε οι εκλογές 
διεξάγονται πλέον με Ενιαίο Ψηφοδελτίο. Η διάταξη αυτή, κατά 
τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαστών, την οποία 
συμμερίζεται και η υποφαινόμενη, αποτελεί μεγάλη δημοκρατική 
κατάκτηση, αφού ο Δικαστικός Λειτουργός μπορεί πλέον να επι-
λέγει τους εκπροσώπους του μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων, 
και όχι περιορισμένος στους υποψηφίους ενός μόνον συνδυασμού, 
όπως συνέβαινε μέχρι τότε, ενώ εξ άλλου, με τον τρόπο αυτό αμ-
βλύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ των υπαρχόντων ρευμάτων και η 
Ένωση εμφανίζεται ενιαία, αυξάνοντας έτσι την ισχύ της και τη 
διαπραγματευτική της ικανότητα. Επί της θητείας του Προεδρεί-
ου αυτού αρχίζουν έντονες προσπάθειες για την αύξηση των συ-
ντάξεων των δικαστικών λειτουργών, που έχουν καθηλωθεί,  κατά 
γενική ομολογία, σε επίπεδα   ανεπίτρεπτα   χαμηλά, καθώς και 
για την αναγνώριση του χρόνου δικηγορίας.

Από τις αρχαιρεσίες του 2000 αναδεικνύεται νέο Προεδρείο, 
με Πρόεδρο τον Κων. Βαλμαντώνη, Αρεοπαγίτη, Αντιπρο-

έδρους τον Ιωάννη Γαβρίλη, Εισαγγελέα Εφετών και Σταύρου 
Βρυώνη-Κωνσταντινίδου, Πρόεδρο Εφετών, Γεν, Γραμματέα τον 
Παν. Αθανασόπουλο, Εφέτη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα τον Κων. 
Φράγκο, Εφέτη και Ταμία τον Ηλία Αλατσά, Ειρηνοδίκη το οποίο 
συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίλυση του Συνταξιοδοτικού. 
Το σημερινό Προεδρείο της Ένωσης, που αναδείχθηκε από τις 
εκλογές του 2002 απαρτίζεται από τους: Πρόεδρο Δημ. Κυριτσ
άκη,Αρεοπαγίτη,Αντιπρόεδρους, Ιωάν. Τέντε, Εφέτη  και Αναστ. 
Κανελλόπουλο,Αντεισαγγελέα Εφετών, Γεν. Γραμματέα Χαρ. 
Αθανασίου Εφέτη, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα Βασιλική Θάνου-
Χριστοφίλου,Εφέτη και Ταμία Αγγελική Δεμέστιχα, Ειρηνοδίκη. 
Οι προσπάθειες του Προεδρείου αυτού για την επίλυση του Συ-
νταξιοδοτικού στέφθηκαν με επιτυχία και από 1-1-2003 άρχισε 
να εφαρμόζεται ο νόμος 3075/2003 που προβλέπει τη βελτίωση 
της συντάξεως των δικαστικών λειτουργών, με την αναγνώριση 
του επιδόματος ειδικών συνθηκών, ως συντάξιμης αποδοχής, ενώ 
επίσης σε επιτυχία κατέληξαν και οι προσπάθειες για τη βελτί-
ωση του μισθολογίου. 

Στη θητεία 2004-2006 εκλέγονται ως Προεδρείο οι:Πρόεδρος 
Αχιλλέας Ζήσης, Αρεοπαγίτης, Αντιπρόεδροι Γ.Φώσκολος 

Αρεοπαγίτης και Κων. Φράγκος,Εφέτης Γεν. Γραμματέας, Παναγ. 
Αθανασόπουλος.Τον Οκτώβριο του 2005 παραιτείται ο Αχιλ. Ζή-

σης και αναλαμβάνει Πρόεδρος, για το υπόλοιπο της θητείας ο 
Παναγ. Αθανασόπουλος και Γεν. Γραμματέας ο Δημοσθ. Βλάχος.

Το έτος 2005, με πρωτοβουλία του τότε Προεδρείου, σε συνερ-
γασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, συντάσσονται δι-

κόγραφα αγωγών, τα οποία κατατίθενται από όλους σχεδόν τους 
Δικαστικούς Λειτουργούς, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του 
άρθ. 88&2 εδ.β του Συντάγματος (Μισθοδικείο), με αίτημα την 
εξίσωση των αποδοχών τους με τις υψηλότερες αποδοχές άλλων 
Κρατικών λειτουργών. Το Ειδικό Δικαστήριο, με απόφασή του, 
τον Νοέμβριο του 2006,δέχθηκε την πρώτη εκ των ως άνω αγωγών 
και στη συνέχεια οι Δικαστικές Ενώσεις, με βάση την απόφαση 
αυτή, διαπραγματεύθηκαν με τον Υπουργό Οικονομικών Γ. Αλο-
γοσκούφη και αποδέχθηκαν συμβιβαστική επίλυση, με την κατα-
βολή νέου αυξημένου μισθολογίου, από 1-1-2008, καθώς και με 
την καταβολή του ημίσεος του ποσού, που αναγνωρίσθηκε με την 
απόφαση, ως προς τα αναδρομικώς οφειλόμενα ποσά, και μάλι-
στα καταβλητέα σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις.

Κατά τα έτη 2006-2008 το Προεδρείο απαρτίζεται από τους :
Πρόεδρος Δημ. Κυριτσάκης,Αρεοπαγίτης, Αντιπρόεδροι Κων-

σταντίνος Βαμβακίδης, 
Ε-φέτης και Αναστ. Κα-
νελλόπουλος, Εισαγγελέας 
Εφετών, Γεν. Γραμματέας 
Χαρ. Αθανασίου και ανα-
πλ. Γεν. Γραμματέας Παν.
Λυμπερόπουλος.

Στις επόμενες δύο θη-
τείες (2008-2010 και 

2010-2012)Πρόεδρος εί-
ναι ο Χαράλ. Αθανα-σίου, 
Αρεοπαγίτης και Γεν. 
Γραμματέας ο Γεώργι-
ος Μανωλίδης, Πρόεδρος 
Εφετών ενώ Αντιπρόεδροι 
στην πρώτη θητεία οι Δημ. 
Μαζαράκης Αρεοπαγίτης 
και Γ. Ευστρατιάδης, Εφέ-
της και στη δεύτερη θη-
τεία Γεώργιος Ευστρατιά-
δης Εφέτης και Παντελής 
Στραγάλης,Εισαγγελέας 
Εφετών.

Τον Μαΐο του 2012, ο Πρόεδρος Χαράλ. Αθανασίου  παραι-
τείται από το Δικαστικό Σώμα   και στην Κυβέρνηση που 

προκύπτει από τις εκλογές, ως Βουλευτής Επικρατείας, του πλει-
οψηφούντος κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας», αναλαμβάνει ως 
Αναπλ. Υπουργός Εσωτερικών και μετά  τον ανασχηματισμό του 
Ιουνίου 2013, ως Υπουργός Δικαιοσύνης.

Από τις αρχαιρεσίες που διεξάγονται τον Μάιο 2012, εκλέγε-
ται το νέο Προεδρείο της Ένωσης και αναλαμβάνει ως πρώ-

τη γυναίκα Πρόεδρος η Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου Αρεοπα-
γίτης, Αντιπρόεδροι οι Κασαλιάς Ευάγ. Αντεισαγγελέας Εφετών 
και Δημοσθ. Βλάχος , Πρόεδρος Πρωτοδικών,Γεν. Γραμματέας ο 
Γεώργιος Μανωλίδης Πρόεδρος Εφετών, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
η Μαργαρίτα Στενιώτη Πρόεδρος Πρωτοδικών και Ταμίας η Στα-
ματία Γκαρά-Δημουλέα Ειρηνοδίκης.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί την αρχαιότερη 
και τη μεγαλύτερη (σε αριθμό μελών) από όλες τις Δικαστι-

κές Ενώσεις. Όλοι όσοι, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, 
ασχολήθηκαν με το δικαστικό συνδικαλισμό, διαθέτοντας προς 
τούτο τον ελεύθερο χρόνο τους και δεχόμενοι συχνά επιθέσεις 
και διώξεις, πρόσφεραν πολλά για την προώθηση των στόχων 
της, τόσο ως επιστημονικού σωματείου, όσο και ως συνδικαλι-
στικού φορέα. Οι αγώνες τους οποίους έδωσαν όλα τα Διοικη-
τικά Συμβούλια, για την επίλυση σοβαρών θεμάτων (Κώδικας 
Οργανισμού Δικαστηρίων, Αύξηση οργανικών θέσεων, Μισθολό-
γιο, Συνταξιοδοτικό, Καταβολή αναδρομικών αποδοχών, λόγω 
διαφοράς με τους γιατρούς του ΕΣΥ κ.λ.π.) ενίσχυσε το κύρος 
και την ανεξαρτησία του δικαστή και συνετέλεσε στη βελτίωση 
των συνθηκών εργασίας. Επίσης η διοργάνωση επιστημονικών 
συνεδρίων και σεμιναρίων και η έκδοση του περιοδικού «Ελλη-
νική Δικαιοσύνη», που αποτελεί σήμερα το νομικό περιοδικό με 
τη μεγαλύτερη κυκλοφορία συνεισέφερε πολλά στην ενημέρωση 
των δικαστικών λειτουργών.

Η Ένωση σήμερα αριθμεί περίπου 2.800 μέλη (δικαστές και 
εισαγγελείς) και το Διοικητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην 

υποστήριξη και τη συμπαράσταση των μελών της συνεχίζει τις 
προσπάθειες για την επίλυση όλων των θεμάτων που μας απα-
σχολούν και για την ενίσχυση του κύρους και της ανεξαρτησίας 
της Δικαιοσύνης.

(ÓõíÝ÷åéá áðü ôç óåë. 9)


