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Οι μειώσεις του Μισθολογίου των Δικαστικών Λειτουργών
κρίθηκαν Αντισυνταγματικές από το Μισθοδικείο

της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Βασιλικής Θάνου- Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη

Τα αιτήματα που είχαν υποβλη-
θεί, με την άσκηση των σχετικών 

προσφυγών των Δικαστικών Λειτουρ-
γών, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρί-
ου του άρθ. 88&2 του Συντάγματος 
(Μισθοδικείου) έγιναν δεκτά, με τις 
υπ΄αριθμ. 88/2013 και 89/2013 απο-
φάσεις του Δικαστηρίου τούτου, οι 
οποίες έκριναν τα εξής:

α)Με την 88/2013 απόφαση κρίθηκε ότι οι επιβληθείσες με 
τον Ν.4093/2012 μειώσεις των αποδοχών των Δικαστι-

κών Λειτουργών (οι οποίες εφαρμόσθηκαν αναδρομικά από 1-
8-2012)αντίκεινται στο Σύνταγμα και ειδικότερα αντίκεινται 
στη συνταγματική αρχή της διάκρισης των τριών εξουσιών και 
της μεταξύ τους ισοτιμίας και ισοδυναμίας(αρθ. 26 του Συ-
ντάγματος), καθώς και στην αρχή της ανεξαρτησίας της Δικα-
στικής Εξουσίας (άρθ. 87&1Σ),αρχές οι οποίες επιτάσσουν την 
ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση των Δικαστικών Λειτουρ-
γών, με την χορήγηση σ΄αυτούς αποδοχών ανάλογων με το κύ-
ρος και την αποστολή του Λειτουργήματός τους (άρθ.88&2Σ).
Το Δικαστήριο κατέληξε στην κρίση του αυτή, με την αιτιολο-
γία ότι οι μειώσεις αυτές ήταν οι τρίτες κατά σειρά, μετά τις 
περικοπές που είχαν επιβληθεί με τους νόμους 3833/2010 και 
3845/2010, ότι το κριτήριο, για τον καθορισμό των μειώσεων 
ήταν το μαθηματικό ύψος των αποδοχών, με αποτέλεσμα, για 
τους κατέχοντες τους ανώτερους βαθμούς να επιβληθούν μειώ-
σεις πολύ υψηλότερες του 10%. Επίσης, ότι δεν ελήφθη καθόλου 
υπόψη ότι η μείωση αυτή αφορούσε τους λειτουργούς της τρίτης 
πολιτειακής εξουσίας, η οποία είναι ισότιμη και ισοδύναμη 
προς τις άλλες δύο εξουσίες , χωρίς ο νομοθέτης να εξετάσει 
εάν οι αποδοχές τους εξακολουθούν, μετά την επιβολή της νέας 
(τρίτης)μειώσεως να είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές 
των αντιστοίχων λειτουργών των άλλων δύο εξουσιών και χωρίς, 
επίσης, να εξετάσει τις επιπτώσεις που η νέα μείωση μπορούσε 
να έχει στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενόψει του σημαντικού 
ύψους της μείωσης και του γεγονότος ότι είχαν προηγηθεί, εντός 
διαστήματος δύο ετών και οκτώ μηνών άλλες τρεις μειώσεις, 
συμπεριλαμβανόμενης και της κατάργησης των δώρων Χριστου-
γέννων, Πάσχα και αδείας. Και το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι, 
εξ αιτίας της αντίθεσής τους προς το Σύνταγμα, οι πράξεις 
( μισθοδοσίας ), με τις οποίες προσδιορίσθηκαν οι μειωμένες 
αποδοχές των Δικαστικών Λειτουργών , καθώς και η Υπουργική 
απόφαση , η οποία επέβαλε την αναδρομικότητα της μείωσης    
( από 1-8-2012) είναι μη νόμιμες και δεν μπορούν να εφαρμο-
σθούν , ως ανίσχυρες και ότι, για τον προσδιορισμό των αποδο-
χών των προσφευγόντων είναι εφαρμοστέες οι προϊσχύουσες 
διατάξεις .

β) Με την 89/2013 απόφαση του Μισθοδικείου κρίθηκε ότι 
η διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1 του 

άρθρ. 5 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος , σύμφωνα με την οποία η 
Βουλευτική αποζημίωση απαλλάσσεται, κατά ποσοστό 25%, 
από το φόρο εισοδήματος, με βάση τις ίδιες ως άνω συνταγμα-
τικές διατάξεις, είναι εφαρμοστέα και επί των αποδοχών των 
Δικαστικών Λειτουργών   ( φοροαπαλλαγή κατά 25% επί του 

ετήσιου συνολικού ποσού των αποδοχών τους).

Οι δυο ως άνω αποφάσεις, με τις οποίες έγιναν δεκτά τα 
αιτήματα των δυο προσφυγών μας ( α) αντισυνταγματικές 

οι τελευταίες μειώσεις των αποδοχών μας και επαναφορά του 
Μισθολογίου μας στον Ιούλιο του 2012 και β) φοροαπαλλαγή 
25%  επί των αποδοχών μας ) είναι αποτέλεσμα μεθοδικής, 
συστηματικής και διακριτικής διαχείρισης του ζητήματος από 
το Προεδρείο της Ένωσής μας , το οποίο, σε συνεργασία και 
με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, συνέταξε τα υποδείγματα 
των σχετικών προσφυγών , διένειμε  αυτά σε όλα τα μέλη 
της Ένωσής μας  ( Δικαστές και Εισαγγελείς) και διευκόλυνε 
την κατάθεση  των δικογράφων , συγκεντρώνοντας αυτά από 
τα Δικαστήρια όλης της επικράτειας , με καταβολή ελάχι-
στης, συμβολικής αμοιβής προς τους δικηγόρους που ανέλαβαν 
την κατάθεση και την παράσταση ενώπιον του Μισθοδικείοου 
. Επίσης, όπως είναι γνωστό, η υπογράφουσα, πρωτοστάτησα  
για να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των 
Αρεοπαγιτών και να συγκληθεί την 7-11-2012 η Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου, η οποία αποφάνθηκε , ομόφωνα για την αντι-
συνταγματικότητα  του ψηφιζόμενου  τότε νόμου (4093/2012 ) 
που επέβαλε τις μειώσεις των αποδοχών μας, απόφαση η οποία 
αποτέλεσε  τον προπομπό και την πυξίδα , για την έκδοση της 
ως άνω απόφασης του Μισθοδικείου.   

Με δεδομένες τις δυο ως άνω αποφάσεις του Ειδικού Δι-
καστηρίου του άρθρου 88§ 2 του Συντάγματος ( Μισθο-

δικείου), οι οποίες αποφάνθηκαν αμετάκλητα επί των ως άνω 
ζητημάτων , είναι πλέον επιβεβλημένη , κατά το Σύνταγμα και 
τις αρχές του Κράτους Δικαίου, η συμμόρφωση  της Εκτελε-
στικής και Νομοθετικής εξουσίας προς τις αποφάσεις αυτές, με 
αντίστοιχη γενική πρόβλεψη και αναμένουμε ότι η Κυβέρνηση 
θα εφαρμόσει αυτές πολύ σύντομα.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                                              Αθήνα 20/12/2013               

                                   Αρ. πρωτ: 159                                                    
Θέμα: Ψήφιση της τροπολογίας σχετικά με:
α) την δυνατότητα μετάθεσης Δικαστικού Λειτουργού και πριν την συμπλήρωση υπηρεσίας ενός 
(1) δικαστικού έτους. β)αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά τριάντα (35).

  Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι ψηφίσθηκε:
α) η τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού « Λει-
τουργία χώρου παραστάσεων - άδεια παράστασης», σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε η 
διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του Ν.1756/1988 και επιτρέπεται πλέον η μετάθεση 
Δικαστικού Λειτουργού  και πριν από την συμπλήρωση υπηρεσίας ενός (1) δικαστικού έτους , 
(με εξαίρεση την τοποθέτηση , λόγω διορισμού). Κατ΄εφαρμογή της ψηφισθείσας αυτής τροποποί-
ησης, πραγματοποιήθηκαν , με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου της 19-12-2013, 
οι μεταθέσεις και τοποθετήσεις των Δικαστικών Λειτουργών, με τήρηση της σειράς αρχαιότητας 
στην επετηρίδα, κάτι που δεν θα  ήταν δυνατόν και θα κατέληγε σε άδικη παραβίαση της σειράς 
αρχαιότητας εάν εξακολουθούσε να ισχύει η προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση. Η ψηφισθείσα 
διάταξη έχει ως εξής : « Η παράγραφος 2 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει 
, αντικαθίσταται ως εξής: « 2. Μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από 
την συμπλήρωση υπηρεσίας  ενός (1) δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετήθηκε, λόγω 
διορισμού. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται μετάθεση και πριν την παρέλευση του ανωτέρω χρο-
νικού διαστήματος, για υπηρεσιακούς ή  σοβαρούς προσωπικούς λόγους, οι οποίοι πρέπει 
να βεβαιώνονται ειδικά στην απόφαση ή αν υποβληθούν αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης ή εάν 
υπάρχει κώλυμα εντοπιότητας. Οι αμοιβαίες μεταθέσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους 
υλοποιούνται μετά τη λήξη αυτού.»». 
 β) Επίσης, με την ίδια τροπολογία αυξάνεται, από 1-1-2014, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των 
Ειρηνοδικών κατά τριάντα πέντε(35) και παρατείνεται μέχρι την 31-12-2014, η ισχύς του πίνακα 
επιτυχόντων Ειρηνοδικών του διαγωνισμού 2011.
   Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την άμεση ανταπόκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αθα-
νασίου, προς ικανοποίηση των αιτημάτων μας επί των ως άνω θεμάτων. Αναμένουμε και την ταχύ-
τατη προώθηση του αιτήματός μας για την νομοθετική ρύθμιση του εννεάμηνου της γονικής άδειας 
και για την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012 (Κανονισμοί Δικαστηρίων , περικοπή 
μισθού κ.λ.π. )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 8-1-2014
          Αρ. Πρωτ. 3

 
Με αφορμή τις συνεχιζόμενες δηλώσεις ορισμένων παραγόντων, οι οποίοι κατ΄επανάληψη και με ευκο-
λία μετακυλίουν τις ευθύνες αποκλειστικά και μόνον στη Δικαιοσύνη, παρατηρούμε τα εξής:
 Α)Αναφορικά με τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, εντός διαστήματος ολίγων 
ημερών, επιμένει να επαναλαμβάνει δυσμενή κριτική εναντίον της Δικαιοσύνης, χρησιμοποιώντας, μά-
λιστα, χαρακτηρισμούς, κατά την άποψή μας, ανεπίτρεπτους, τόσον γενικότερα, όσο και κυρίως όταν 
προέρχονται από τον κορυφαίο Πολιτειακό παράγοντα («αποκρουστική» απόφαση),επισημαίνουμε 
ότι το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου υπήρξε σοβαρότατο πολιτικό σκάνδαλο, για το οποίο, εν τού-
τοις, ουδεμία πολιτική ευθύνη αποδώθηκε σε πολιτικά πρόσωπα ενώ, αντίθετα, αποδίδεται ευθύνη 
στους Δικαστές, χωρίς, προφανώς γνώση των στοιχείων της δικογραφίας, τα οποία οδήγησαν το 
(Πρωτοβάθμιο)Δικαστήριο στην απαλλαγή των κατηγορουμένων. Εξάλλου, η ορθή άσκηση του Λει-
τουργήματός τους επιβάλλει στους Δικαστικούς Λειτουργούς, να απονέμουν δίκαιο, με τρόπο συνε-
τό και αντικειμενικό και όχι «να παίρνουν κεφάλια», όπως ζητήθηκε.
 Β)Αναφορικά με τις δηλώσεις για τη διαφυγή του εκτίοντος ποινές, για τρομοκρατικές ενέργειες, 
τις προερχόμενες από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθώς και από ορισμένους δημοσιογράφους, 
απαντούμε ότι ουδείς δικαιούται να διαγράφει το δυσχερές, επίπονο και επικίνδυνο έργο των Δικα-
στικών Λειτουργών και αγνοώντας ότι αυτοί διενήργησαν την ανάκριση, παρέπεμψαν, εδίκασαν και 
κατεδίκασαν τα εμπλεκόμενα σε τρομοκρατικές ενέργειες πρόσωπα, να απομονώνει συγκεκριμένες 
περιπτώσεις και να προσπαθεί να επιρρίπτει την ευθύνη αποκλειστικά και μόνο στους Δικαστικούς 
Λειτουργούς, παραβλέποντας ότι το Συμβούλιο των Φυλακών, του οποίου προΐσταται Εισαγγελέας, 
αποφάσισε με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.
 Τέλος, αναφορικά με τις αποφάσεις για τη χορήγηση αδείας εξόδου στους εκτίοντες ποινή, επι-
βάλλεται τα αρμόδια όργανα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά και συγκρατημένα, για τη χορήγηση του 
εν λόγω ευεργετήματος, αξιολογώντας ειδικά την κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να μην απο-
δεικνύεται εκ του αποτελέσματος, ότι κατέληξαν σε εσφαλμένη κρίση, η οποία θέτει σε κίνδυνο την 
ασφάλεια της κοινωνίας.  
           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα 28-1-2014
Αρ. Πρωτ. 17

   Η σημειωθείσα χθες έκρηξη στο Δικαστικό Μέγαρο της Κορίνθου, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την 
ολοσχερή σχεδόν καταστροφή του ανακριτικού γραφείου, καθώς και την πρόκληση ζημιών σε μεγάλο 
μέρος του κτιρίου, αποδεικνύει, για άλλη μία φορά, την έλλειψη των μέτρων ασφαλείας και τους σο-
βαρούς κινδύνους, που διατρέχουν οι Δικαστές και Εισαγγελείς καθώς και οι Δικαστικοί υπάλληλοι, 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
 Διαβεβαιώνουμε και πάλι ότι οι Δικαστικοί Λειτουργοί ασκούν με σθένος και υπευθυνότητα τα 
καθήκοντά τους και οποιαδήποτε προσπάθεια επηρεασμού ή εκφοβισμού πέφτει στο κενό. 
  Καλούμε και πάλι 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 λάβει ταχύτατα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, για την αποτε-
λεσματική φύλαξη των Δικαστηρίων, για την προστασία των Δικαστών, των Δικηγόρων, των Δικαστι-
κών Υπαλλήλων και των διαδίκων . 

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ρύθμιση της εννεάμηνης γονικής άδειας Αθήνα 13-1-2014
Αρ. Πρωτ. 10

                    
Μετά την έκδοση της υπ΄αριθμ. 3590 και 3591/2013 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επι-
κρατείας και κατόπιν εντολής του Υπουργού Δικαιοσύνης κ.Χαρ. Αθανασίου, προς το αρμόδιο Τμήμα 
του Υπουργείου, για συμμόρφωση της Διοίκησης με την ως άνω απόφαση, μέχρι να ακολουθήσει η 
σχετική νομοθετική ρύθμιση, οι συνάδελφοι που δικαιούνται την εννεάμηνη γονική άδεια, δύνανται να 
υποβάλουν την αίτησή τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, από το οποίο θα εγκρίνεται άμεσα.Το ίδιο 
ισχύει και για όσες συναδέλφους δικαιούνται το επί πλέον τετράμηνο, επειδή τους είχε χορηγηθεί  
το πεντάμηνο. Επίσης, στην περίπτωση διδύμων ή τριδύμων οι συνάδελφοι δικαιούνται επί πλέον έξι 
μήνες για κάθε παιδί (αντί του τριμήνου, που ίσχυε μέχρι τώρα).

Ψηφίσθηκε ήδη , με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο Νόμο 4239/2014 (ΦΕΚ Α’ 
43/20/02/2014) «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πο-
λιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις.»η διάταξη με 
την οποία ρυθμίστηκε νομοθετικά η γονική άδεια  η οποία ορίζει ως εξής:

Άρθρο 8
  1.Α. Η παράγραφος 21 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
  «21. Στο γονέα δικαστικό λειτουργό χορηγείται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ύστερα από αίτηση του, άδεια εννέα (9) μηνών με αποδοχές για 
ανατροφή τέκνου. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, η παραπάνω προβλεπόμενη άδεια εννέα (9) μη-
νών για ανατροφή τέκνου με αποδοχές προσαυξάνεται, κατά έξι (6) μήνες για κάθε τέκνο πέραν του 
ενός. Η ημερομηνία έναρξης της ορίζεται: α) από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, 
σε όσα Δικαστήρια διευθύνονται από Τριμελές Συμβούλιο, β) από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου 
ή της Εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας 
των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε κάθε άλλη περίπτωση και πρέπει να προσδιορίζεται, όταν 
το σχετικό αίτημα υποβάλλεται από μητέρα δικαστική λειτουργό, το συντομότερο δυνατόν, οπωσδή-
ποτε όμως μέσα σε δύο (2) μήνες από το πέρας της άδειας μητρότητας που έλαβε η ίδια δικαστική 
λειτουργός. Η αίτηση για τη χορήγηση της πιο πάνω άδειας σε πατέρα δικαστικό λειτουργό, για την 
ανατροφή του τέκνου του, πρέπει να υποβάλλεται το συντομότερο δυνατόν μετά τη λήξη της άδειας 
μητρότητας που έχει χορηγηθεί στην εργαζομένη μητέρα του παιδιού του. 
Αν η σύζυγος του δικαστικού λειτουργού δεν έχει λάβει άδεια μητρότητας, η αίτηση πρέπει να υπο-
βάλλεται το συντομότερο δυνατόν μετά την ημερομηνία κατά την οποία θα έληγε η άδεια μητρότητας, 
την οποία, με βάση το χρόνο τοκετού, θα ελάμβανε μητέρα δικαστική λειτουργός.»
  Β. Στους δικαστικούς λειτουργούς, στους οποίους, κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 89 του 
ν. 4055/2012 (Α’ 51), χορηγήθηκε άδεια ανατροφής τέκνου πέντε (5) μηνών, χορηγείται επιπροσθέτως 
άδεια χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, κατόπιν αιτήσεως τους, μέχρι τη 
συμπλήρωση του τρίτου έτους ηλικίας του τέκνου με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η ημερομηνία έναρξης της οποίας καθορίζεται, το αργότερο εντός έξι 
(6) μηνών από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως: α) από τον Πρόεδρο του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης, σε όσα Δικαστήρια διευθύνονται από Τριμελές Συμβούλιο, β) από 
τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας ή της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας των 
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, χορηγείται στους δικαστικούς 
λειτουργούς, κατόπιν αιτήσεως τους, μέχρι τη συμπλήρωση του τρίτου έτους ηλικίας των τέκνων κατά 
τα ανωτέρω, πλην της άδειας εννέα (9) μηνών για ανατροφή παιδιού, και η προβλεπόμενη στην παρ. 
21 του άρθρου 44 του ν. 1756/1988 επαύξηση της άδειας ανατροφής των τέκνων.
                                                           
                                       ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα 6/2/2014
                                                                                                                    Αρ. Πρωτ.22
 Θέμα: Ψηφίσθηκε η τροπολογία που αφορά:α)την αύξηση από 1-2-2014, κατά σαράντα επτά 
(47) συνολικά του αριθμού των οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών, β)Μείωση του χρό-
νου φοίτησης στη Σχολή Δικαστών για τους σπουδαστές του διαγωνισμού του 2013(της 20ης 
σειράς)σε 11 μήνες (αντί 16 μήνες).
 Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι ψηφίσθηκε (αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ) 
η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία:α)η αύξηση των οργανικών θέ-
σεων των Δικαστικών Λειτουργών και ειδικότερα 1) των Προέδρων Εφετών κατά μία(1), 2) των 
Εφετών κατά σαράντα (40), 3) των Εισαγγελέων Εφετών κατά μία(1) και 4) των Aντεισαγγελέων 
Εφετών κατά επτά (7) επισπεύδεται για την 1-2-2014 (αντί 1-7-2015,που είχε προβλεφθεί με τον 
Ν4186/2013), β) Μειώνεται από δέκα έξη (16) μήνες σε έντεκα (11) 
μήνες ο χρόνος φοίτησης στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
(ήτοι από 1-2-2014 έως 31-12-2014), για τους σπουδαστές του διαγω-
νισμού του 2013.
 Με την ως άνω τροπολογία, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου 
ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ώστε 
αφ΄ενός μεν να μπορέσει να επιταχυνθεί η εκδίκαση των ποινικών υποθέ-
σεων (κακουργημάτων) στα Εφετεία, στα οποία και κυρίως στο Εφετείο 
Αθηνών, έχει δημιουργηθεί ασφυκτική κατάσταση, αφετέρου δε, με τη 
μείωση του χρόνου φοίτησης της 20ης σειράς της Σχολή Δικαστών, θα 
καταστεί δυνατόν να καλυφθούν τα κενά που θα προκύψουν στον πρώτο 
βαθμό, από τις αντίστοιχες προαγωγές των θέσεων του δεύτερου βαθμού. 
Η Ένωση επιμένει στο αίτημα της και για αύξηση των οργανικών θέσεων 
του πρώτου βαθμού.  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Συγκεντρώθηκε , έστω και με μεγάλη καθυστέρηση, το ποσό τη ειδικής χρημα-
τικής εισφοράς για την πρώτη έκταση στις Ροβιές και ήδη μετά από συνεννόηση 
με το Πράσινο Ταμείο , τις επόμενες ημέρες θα καταθέσουμε το 20% σε ειδικό 
λογαριασμό στη Τράπεζα της Ελλάδος και για το υπόλοιπο θα καταθέσουμε 
ισόποση εγγυητική επιστολή . Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για την 
έκδοση του σχετικού εγκριτικού Προεδρικού Διατάγματος. 
Εξέλιξη όμως είχαμε και στη διαδικασία έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης για 
τη δεύτερη έκταση στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4789/28-
1-2014 έγγραφο της Δ/νσης  Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υ.ΠΕ.ΚΑ  προς το 
Δήμο Μαντουδίου Λίμνης , που κοινοποιήθηκε και σ΄ εμάς . Για το στάδιο που 

βρίσκεται σήμερα η διαδικασία πολεοδόμησης και των δυο εκτάσεών μας και την περαιτέρω πορεία μας ενη-
μέρωσε και ο τεχνικός μας σύμβουλος μελετητής μηχανικός Αθανάσιος Αθανασιάδης με υπόμνημα , το οποίο 
δημοσιεύουμε πιο κάτω. 

29o  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
 Α. ΑΡΧΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 274στρ.

Σε συνέχεια του προηγουμένου σημειώματός μου, που αφορά τον φάκελο  για την έγκριση της Πολεο-
δομικής Μελέτης, σας ενημερώνω ότι:

1. Για την ειδική χρηματική εισφορά στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ(Πράσινο Ταμείο), ίση με περίπου 59.000€, η 
καταβολή του 20% του ποσού θα γίνει στο ταμείο της Τράπεζας της Ελλάδος σε ειδικό λογαριασμό 
και για το υπόλοιπο ποσό θα κατατεθεί εγγυητική τραπεζική επιστολή. 

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας και την ενημέρωση του Υ.ΠΕ.ΚΑ., ο φάκελος της Πολεοδομι-

κής Μελέτης θα διαβιβαστεί στο Νομοθετικό Τμήμα για να επικαιροποιηθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγμα-
τος, το οποίο αφού υπογραφεί από τον Υπουργό θα σταλεί πρός υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την γνώμη  κάποιων υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΕΚΑ, δεν 
απαιτείται η εκ νέου αποστολή του σχεδίου του Π.Δ. στο Σ.Τ.Ε.
 Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ  107.8στρεμ.
Όσον αφορά την δεύτερη έκταση που βρίσκεται στην ίδια περιοχή, σε συνέχεια του προηγουμένου υπομνή-
ματος, σας ενημερώνω ότι:
 1. Από τη την Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Β του Υ.ΠΕ.ΚΑ. έχει αποσταλεί στο Δήμο 
Μαντουδίου-Λίμνης(αρ.πρ.4789/28/1/2014), η πινακίδα του Ρυμοτομικού Σχεδίου της Ποέοδομικής Μελέτης 
μαζί με την εισήγηση-γνωμοδότηση του Κεντρικού ΣΥ.ΠΟ.ΘΑ, για ανάρτηση και γνωμοδότηση, σύμφωνα μ 
τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-7-23 όπως ισχύει

2. Στην επόμενη φάση θα πρέπει να τακτοποιηθεί η καταβολή της ειδικής χρηματικής εισφοράς στο 
Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ.(Πράσινο Ταμείο).

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στο Νομοθετικό Τμήμα για να 
επικαιροποιηθεί το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο αφού υπογραφεί από τον Υπουργό θα σταλεί 
στο ΣΤΕ.
              Ο Μελετητής
             Αθαν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
     Για την έκταση στην ΚΑΝΤΙΑ,   θα εισαχθεί και πάλι για συζήτηση η προσφυγή μας που εκκρεμεί 
ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Δασικών Αμφισβητήσεων που συγκροτήθηκε πρόσφατα, επει-
δή είχε λήξει η θητεία μελών της προηγούμενης

«



ÔÁÊÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÔÉÓ 14/12/2013 

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Βασικό χαρακτηριστικό του Κράτους Δικαίου 
είναι η ύπαρξη κανόνων δικαίου που εγγυώ-

νται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές 
ελευθερίες των διοικουμένων έναντι της κρατικής 
εξουσίας και η αναγνώριση στους διοικούμενους 
της αξίωσης έναντι της κρατικής εξουσίας να σέ-
βεται τα δικαιώματα αυτά. Η υλοποίηση της επι-
ταγής περί σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών, 
που προστατεύονται τόσο από το Σύνταγμα, όσο 

και από τις θεμελιώδεις αρχές του Διεθνούς Ευρωπαϊκού Δικαίου ανήκει στα 
Δικαστήρια. Ο θεσμικός ρόλος του Δικαστή είναι να διασφαλίζει την εφαρμο-
γή των αρχών αυτών και να εγγυάται την τήρηση της αρχής της νομιμότητας.

Πρωταρχικό στόχο, λοιπόν, της εκάστοτε Κυβέρνησης, σε χώρα με δη-
μοκρατικό πολίτευμα, είναι να μεριμνά για την ύπαρξη Κράτους Δικαίου, 
σε περιόδους δε βαθειάς κρίσης, όπως αυτή που διέρχεται η χώρα μας, επί 
τρία χρόνια, η Κυβέρνηση οφείλει να μεριμνά, ώστε η ισότιμη με τις άλλες 
δύο Δικαστική Εξουσία να θωρακίζεται και να ενισχύεται ακόμη περισσό-
τερο, για να λειτουργεί με τρόπο απρόσκοπτο και να μπορεί να συμβάλλει 
αποτελεσματικά, για να εξέλθει η χώρα από την κρίση. Διότι η Δικαιοσύνη 
μπορεί πράγματι να συμβάλει τα μέγιστα, για να εξέλθει η χώρα από την 
κρίση, εάν εξασφαλισθούν στους Δικαστικούς Λειτουργούς οι προϋποθέσεις  
που απαιτούνται ώστε να ασκούν το δύσκολο έργο τους κατά τρόπο απερί-
σπαστο και ανεπηρέαστο, δεδομένου ότι οι Δικαστές και Εισαγγελείς, αφού 
με την άσκηση των καθηκόντων τους, εξασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη, 
προστατεύουν τα ατομικά δικαιώματα, διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία 
του δημοκρατικού πολιτεύματος και επίσης συνεισφέρουν στην οικονομική 
ανάπτυξη, αφού τα καλά οργανωμένα και λειτουργούντα Δικαστήρια, τα 
συγκροτούμενα από ανεξάρτητους & αμερόληπτους Δικαστές ενισχύουν την 
ασφάλεια των συναλλαγών και αυξάνουν τις επενδύσεις. 

Προ τριών ημερών πραγματοποιήθηκε, στην ίδια αυτή αίθουσα, μεγάλη 
Πανδικαστική Συγκέντρωση, με τη συμμετοχή όλων των Δικαστικών Ενώ-
σεων, διότι θελήσαμε να κρούσουμε έντονα την καμπάνα στην Εκτελεστική 
Εξουσία, επισημαίνοντάς της ότι τα προβλήματα και οι ελλείψεις που εμείς 
οι Δικαστές και Εισαγγελείς διαπιστώνουμε καθημερινά, κατά την άσκηση 
του δικαιοδοτικού μας έργου, έχουν τόσο πολύ διογκωθεί, ώστε, εάν η Πολι-
τεία εξακολουθήσει να αδιαφορεί, η κατάσταση στη λειτουργία & απονομή 
της Δικαιοσύνης θα καταστεί σύντομα μη αναστρέψιμη. 

Δεν κουράζομαι να τα επαναλαμβάνω τα προβλήματα αυτά, θέλοντας, 
επί πλέον, να καταστήσω γνωστό και στους πολίτες κάτω από ποιες ελλειμ-
ματικές και αναχρονιστικές συνθήκες και κάτω από πόσο φόρτο εργασίας 
εργάζονται οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί.

- Φόρτος εργασίας εξοντωτικός, λόγω της συνεχώς αυξανόμενης δι-
καστηριακής ύλης. Η συνεχώς αυξανόμενη εγκληματικότητα, απότοκος και 
της βαθειάς οικονομικής κρίσης, έχει επιφέρει ασφυκτική αύξηση, κυρίως 
στον αριθμό των ποινικών υποθέσεων. Ταυτόχρονα, όμως, τα κενά, σε ορ-
γανικές θέσεις Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων παρα-
μένουν, με αποτέλεσμα οι Δικαστές να είναι υποχρεωμένοι να ευρίσκονται 
καθημερινά στην έδρα, για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και στη 
συνέχεια, τις νυκτερινές ώρες, καθώς και τις εορτές και αργίες, να εργάζο-
νται στην κατοικία τους, προς επεξεργασία και σύνταξη των αποφάσεων επί 
των αστικών υποθέσεων, στερούμενοι παντελώς προσωπικής και οικογε-
νειακής ζωής.

Σε καμιά άλλη Ευρωπαϊκή χώρα δεν εισάγονται τόσες χιλιάδες υποθέ-
σεις κατ’ έτος, τις οποίες πρέπει να επεξεργασθούν οι Εισαγγελείς, να προ-
χωρήσουν στους ανακριτές και να φθάσουν στο ακροατήριο, προς εκδίκαση. 
Σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα οι Δικαστές & Εισαγγελείς δεν ανεβαίνουν 
με χρέωση άνω των 40 υποθέσεων στο Τριμελές Κακουργημάτων & άνω 
των 25 υποθέσεων στο Πενταμελές Κακουργημάτων ή (στο πρώτο βαθμό) 
με χρέωση άνω των 30 στο Τριμελές Πλημ/κείο και άνω των 70 στο Μον/λές 
Πλημ/κείο. Σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες θεωρείται αυτονόητο ότι για να 
υπάρξει ορθή και ποιοτική απονομή δικαιοσύνης, ο Δικαστής δεν μπορεί να 
δικάσει περισσότερες από 6-8 υποθέσεις σε κάθε δικάσιμο.

Η υπερβολική αυτή επιβάρυνση επιτείνεται από την μέχρι τώρα μη συ-
μπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων, σε Δικαστικούς Λειτουργούς & 
δικαστικούς υπαλλήλους. Το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει 31 κενά Δικαστών, 
παρά τις συνεχείς αποσπάσεις από τα Περιφερειακά Πρωτοδικεία, τα οποία 
έτσι έχουν αποδυναμωθεί, με αποτέλεσμα, ορισμένα εξ αυτών, να έχουν, 
επίσης, σοβαρό πρόβλημα. Οι Δικαστές του Τμήματος Εργατικών Διαφορών 
του Πρωτοδικείου Αθηνών σε εφαρμογή της πρόσφατης διάταξης (…) σύμ-
φωνα με την οποία, οι εκκρεμείς υποθέσεις των συμβασιούχων έπρεπε να 
συζητηθούν εντός δύο μηνών, χρεώθηκαν μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες 
από 120 υποθέσεις ο καθένας, επί των οποίων, σύμφωνα με τις ίδιες διατά-
ξεις, πρέπει να δημοσιεύσουν τις σχετικές αποφάσεις μέσα στους επόμενους 
δύο μήνες.  Οι Πρόεδροι Πρωτοδικών Βόλου, Χαλκίδας, Ρεθύμνου, Ζακύνθου 
στέλνουν επανειλημμένα & αγωνιώδη αιτήματα, για αποσπάσεις Δικαστών. 
Ο Πρόεδρος Πρωτοδικών Ρεθύμνου εδίκασε σε ένα έτος, το 2012, 330 υποθέ-
σεις ασφαλιστικών μέτρων, επί των οποίων είναι υποχρεωμένος να εκδώσει 
τις αντίστοιχες αποφάσεις, εντός των νομίμων προθεσμιών και ταυτόχρονα 
να προεδρεύει στις πολιτικές υποθέσεις, στη σύνθεση των Βουλευμάτων, 
στο Μικτό Ορκωτό & στο Τριμελές Πλημ/κείο. Στο σημείο αυτό, εκφράζου-
με την ικανοποίησή μας, διότι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ανταποκρινόμενος 
άμεσα στο αίτημά μας, το οποίο ήταν και αίτημα του Προέδρου και της 
Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, αύξησε τις θέσεις των Δικαστών & Εισαγ-
γελέων του β΄ βαθμού με συμπληρωματική προκήρυξη για τον διαγωνισμό, 

που είναι ήδη σε εξέλιξη. Ελπίζουμε ότι έτσι , αμέσως μετά την υλοποίηση 
της αύξησης αυτής, θα καταστεί δυνατή η δημιουργία ειδικού ποινικού 
τμήματος, στα τρία μεγαλύτερα Εφετεία, ώστε να επέλθει αποσυμφόρηση 
στην απονομή της ποινικής Δικαιοσύνης. Είναι, όμως, απολύτως αναγκαίο 
να γίνει αύξηση και των θέσεων του α΄ βαθμού (Δικαστών & Εισαγγελέων), 
όπως επίμονα ζητά η Ένωσή μας, ώστε να καλυφθούν τα υπάρχοντα κενά, 
τα οποία στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα, λόγω των γονικών 
αδειών και έτσι να υπάρξει μια σχετική ελάφρυνση στους, επίσης, πολύ επι-
βαρυμένους Δικαστές του πρώτου βαθμού. 

Στα Ειρηνοδικεία, ο αριθμός των αιτήσεων για τη ρύθμιση των χρεών 
των υπερχρεωμένων οφειλετών προς τις Τράπεζες είναι τόσο μεγάλος, ώστε 
οι δικάσιμοι να προσδιορίζονται μετά από 6 ή 7 χρόνια, επίσης φαινόμενο 
αδιανόητο, για κάθε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ο μεγάλος αυτός αριθμός, κα-
θώς και η δυσχέρεια των θεμάτων που εμφανίζουν οι υποθέσεις αυτές, σε 
συνάρτηση με την μετακυληθείσα πρόσφατα από τα Πρωτοδικεία στα Ει-
ρηνοδικεία ύλη, έχει επιφέρει ιδιαίτερη επιβάρυνση στους Ειρηνοδίκες. Εκ-
φράζουμε την ικανοποίησή μας, για την άμεση προώθηση από τον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, του αιτήματός μας για το διορισμό 68 νέων Ειρηνοδικών (διο-
ρίσθηκαν προ 2 ημερών με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου) 
και έτσι καλύπτονται τα κενά και επίσης, για την άμεση προώθηση του 
αιτήματος για παράταση, μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, της ισχύος του 
πίνακα επιτυχόντων των Ειρηνοδικών του διαγωνισμού του 2011 και για την 
πρόσληψη εντός του 2014 και των υπολοίπων (35) του πίνακα αυτού.

- Εκφράζουμε, επίσης, την ιδιαίτερη ικανοποίησή μας, για την άμεση 
ανταπόκριση του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, στο αίτημά μας για 
προώθηση προς ψήφιση, με τροπολογία, λόγω του κατεπείγοντος της διά-
ταξης, προς νομοθετική ρύθμιση του εννεάμηνου της γονικής άδειας, μετά 
την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 
(3591/2013), με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος, με τον οποίον 
ο χρόνος της αδείας είχε μειωθεί (μόνο για τους Δικαστικούς Λειτουργούς) 
από 9μηνο σε 5μηνο.

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ

Συνέχεια στη σελ. 4

Και, επίσης, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, για την άμεση ανταπό-
κριση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την προώθηση προς ψήφιση με τρο-
πολογία, λόγω του κατεπείγοντος της κατάργησης της διάταξης της παρα-
γράφου 2 του αρθ.50 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, σύμφωνα με 
την οποία «μετάθεση δικαστικού λειτουργού δεν επιτρέπεται πριν από τη 
συμπλήρωση υπηρεσίας ενός(1)δικαστικού έτους στον τόπο όπου τοποθετή-
θηκε, λόγω διορισμού, προαγωγής ή μετάθεσης». Η διατήρηση της ισχύος της 
παραγράφου αυτής μετά την πρόσφατη τροποποίηση της α΄ παραγράφου, 
θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της αρχαιότητας της επετηρίδας, ως 
προς τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις, διότι, εάν ανακύψουν κενά, κατά το 
ενδιάμεσο χρονικό διάστημα και το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο προβεί 
σε διορισμούς ή σε προαγωγές και τοποθετήσεις (όπως συμβαίνει στον πα-
ρόντα χρόνο, κατά τον οποίον έχουν προκύψει ήδη, λόγω παραιτήσεων στον 
δεύτερο βαθμό, δώδεκα (12) κενά Δικαστών και δύο (2) Εισαγγελέων), 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 δικαστι-
κό 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. 

Και επίσης, με την ίδια τροπολογία, όπως πληροφορήθηκα σε χθεσινή 
επικοινωνία μας, με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, περιλαμβάνεται και η διάτα-
ξη για την παράταση του πίνακα επιτυχόντων των Δικαστικών Υπαλλήλων 
και την πρόσληψη 200 Υπαλλήλων. 

Η ικανοποίηση όλων αυτών των αιτημάτων μας και η επίλυση των επί 
μέρους προβλημάτων, συνεισφέρει στην κατά το δυνατόν εξομάλυνση των 
συνθηκών εργασίας. Ευελπιστούμε ότι η καλή συνεργασία, η οποία υπάρχει 
με τον Υπουργό Δικαιοσύνης θα συνεχισθεί ώστε να καταστεί δυνατή η επί-
λυση & όλων των άλλων εκκρεμοτήτων.

- Και στην ομιλία μου στην προχθεσινή Πανδικαστική συγκέντρωση, έκα-
να αναφορά στις αναχρονιστικές συνθήκες εργασίας και στις ελλείψεις 
υλικοτεχνικής υποδομής, που επικρατούν στα Δικαστικά Καταστήματα και 



ÔÁÊÔÉÊÇ ÃÅÍÉÊÇ ÓÕÍÅËÅÕÓÇ ÓÔÉÓ 14/12/2013 

προσπάθησα να περιγράψω, όσο πιο παραστατικά μπορούσα τις ελλείψεις, 
ακόμα και σε στοιχειώδεις ανάγκες και ακόμα και στα Δικαστήρια της 
Πρωτεύουσας, λέγοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το σύστημα 
θέρμανσης – ψύξης στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου υπηρετούν 400 Δικα-
στές και 130 Εισαγγελείς, λειτουργεί τόσο υποτυπωδώς, ώστε οι συνθέσεις, 
τον μεν χειμώνα να δικάζουν φορώντας τα παλτό τους, το δε καλοκαίρι 
να δικάζουν αισθανόμενοι δυσφορία από την υψηλή θερμοκρασία. Σήμερα, 
δεν χρειάζεται να κάνω ιδιαίτερη προσπάθεια για να σας περιγράψω τις 
συνθήκες αυτές, αφού τις βιώνετε και όλοι οι παρευρισκόμενοι μέσα στην 
αίθουσα, όπου επικρατεί κυριολεκτικά ψύχος, όπως επικρατούσε και κατά 
την προχθεσινή Πανδικαστική συγκέντρωση, διότι, όπως πληροφορήθηκα, 
εδώ και αρκετό διάστημα, έχει υποστεί βλάβη το πεπαλαιωμένο σύστη-
μα κλιματισμού, στο οποίο, προφανώς δεν γινόταν καμία συντήρηση, και 
η επισκευή του, όπως επίσης πληροφορήθηκα, θα διαρκέσει αρκετό χρόνο, 
διότι απαιτείται ανταλλακτικό, το οποίο δεν υπάρχει στην ελληνική αγορά. 
Το δημοσίευμα της επόμενης ημέρας από την Πανδικαστική Συγκέντρωση 
(12-12-2013), της εφημερίδας «Δημοκρατία» (φιλοκυβερνητική εφημερίδα), 
αναφέρει στον τίτλο του σχετικού άρθρου της: Ο «γολγοθάς» των δικαστών. 
Σε αίθουσα – ψυγείο, χωρίς θέρμανση (!) οι λειτουργοί της θέμιδας διαμαρ-
τυρήθηκαν για τα άλυτα προβλήματα του κλάδου». 

Τα περισσότερα από τα Δικαστήρια της περιφέρειας στερούνται συστή-
ματος μηχανοργάνωσης, φαινόμενο αδιανόητο για οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή 
Χώρα, όπως επίσης, μοναδικό ευρωπαϊκά φαινόμενο είναι ότι οι Δικαστές 
σε Αθήνα και Πειραιά, αλλά και σε άλλες πόλεις στερούνται ατομικών 
γραφείων, καθώς και ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, στα Δικαστικά 
Καταστήματα, ώστε να είναι αδύνατον να εργασθούν εκεί,  για την έκδοση 
των αποφάσεων τους και έτσι να είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται στην 
κατοικία τους, καλύπτοντας με δικά τους έξοδα τη δαπάνη για διατήρηση 
χώρου γραφείου, για αγορά & συντήρηση κομπιούτερ, βιβλίων κλπ (Στην 
Πορτογαλία, η οποία είναι χώρα που, επίσης, τελεί υπό οικονομική επιτήρη-
ση, χορηγούνται σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς ατομικοί ηλεκτρο-
νικοί υπολογιστές, οι οποίοι ανανεώνονται κάθε 4 χρόνια). 

- Έλλειψη μέτρων ασφαλείας: Αποτελεί επίσης μοναδικό φαινόμενο 
ότι το Εφετείο της Πρωτεύουσας, όπου Δικαστές και Εισαγγελείς χειρίζονται 
& δικάζουν τις σοβαρότερες υποθέσεις (τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλή-
ματος, οικονομικού εγκλήματος κλπ) στερείται παντελώς μέτρων ασφα-
λείας. Με αποτέλεσμα να έχουμε καταλήξει στο θλιβερό φαινόμενο τέτοιας 
υποβάθμισης ώστε, σχεδόν καθημερινά, όποιος πονηρός διάδικος επιθυμεί 
αναβολή της υπόθεσής του ή όποιος επιθυμεί (ακόμη & προς διασκέδασή 
του) να δημιουργήσει αναστάτωση, να αρκείται σε ένα απλό τηλεφώνημα 
για δήθεν τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού, για να επιτύχει εκκένωση, 
προς έλεγχο όλου του κτιριακού συγκροτήματος & διακοπή όλων των ερ-
γασιών, επί πολλές ώρες. Αναπόφευκτο αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής 
είναι η αναβολή των εκδικαζομένων υποθέσεων και περαιτέρω αποτέλεσμα 
η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης, η οποία (καθυστέρηση) με 
μεγάλη ευκολία, χρεώνεται στους Δικαστικούς Λειτουργούς, παρότι είναι 
προφανές ότι ουδεμία ευθύνη τους βαρύνει. 

Κυρίες και Κύριοι
Ακόμα και στις λίγες χώρες, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου οι Δικαστικοί 

Λειτουργοί έχουν αποδοχές κατώτερες των Ελλήνων Δικαστών (Βουλγαρία, 
Ρουμανία, όπου, όμως εκεί και το κόστος ζωής είναι πολύ κατώτερο), ενώ 
στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες οι μισθοί των Δικαστών είναι δύο έως 
τρεις φορές υψηλότεροι από εκείνους της Ελλάδας, ακόμη, λοιπόν και σε 
εκείνες τις φτωχές χώρες, οι συνθήκες εργασίας των Δικαστών είναι υψηλού 
επιπέδου ( Εντυπωσιακά και καλοδιατηρημένα Δικαστικά Μέγαρα, αυστη-
ρά μέτρα ασφαλείας, ατομικά γραφεία, με αξιοπρεπή επίπλωση, πλήρης 
μηχανοργάνωση, πλήρης γραμματειακή υποστήριξη). Δεν είναι λοιπόν καθό-
λου υπερβολή αυτό που επισημαίνω ότι δηλαδή αποτελεί μοναδικό φαινό-
μενο η επί χρόνια τώρα συνεχιζόμενη από πλευράς Πολιτείας αδιαφορία και 
εγκατάλειψη, η οποία έφερε τέτοια υποβάθμιση της Δικαιοσύνης και τέτοια 
διόγκωση των προβλημάτων της λειτουργίας της.

Απευθυνόμενη, λοιπόν και προς την Εκτελεστική Εξουσία και προς τους 
Πολίτες, υποβάλλω το ερώτημα: Με τέτοιες αναχρονιστικές συνθήκες εργασί-
ας, (με τέτοιες ελλείψεις υποδομών, με τόσα κενά οργανικών θέσεων Δικαστι-
κών Λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων) και με τόσο φόρτο εργασίας, θα 
εξασφαλίσει η Κυβέρνηση στους πολίτες ταχεία απονομή Δικαιοσύνης;

-  Και προχωρώ περαιτέρω σε ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα. Η απονο-
μή Δικαιοσύνης δεν αρκεί να είναι μόνον ταχεία. Επιβάλλεται να είναι πρω-
τίστως ποιοτική. Ποιοτική δε είναι η Δικαιοσύνη, όταν διεξάγεται «δίκαιη 
δίκη» και εκδίδεται «δίκαιη» απόφαση, απόφαση από «δίκαιο» Δικαστή, 
δηλαδή από Δικαστή αμερόληπτο και αντικειμενικό, ο οποίος κρίνει με βάση 
μόνο τα στοιχεία της δικογραφίας και το νόμο, αγνοώντας οποιαδήποτε τυ-
χόν προσπάθεια επηρεασμού, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. Κατά 
συνέπεια ο κυριότερος παράγων για τη ποιοτική Δικαιοσύνη είναι η ανε-
ξαρτησία των Δικαστών. Η ανεξαρτησία των Δικαστών είναι το θεμέλιο του 
Κράτους Δικαίου. Η ανεξαρτησία των Δικαστών είναι θεμελιώδης οργανω-
τική βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι ανεξάρτητοι & αμερόληπτοι 
Δικαστές είναι το καταφύγιο του πολίτη. Προς δε διασφάλιση της ανεξαρ-
τησίας των Δικαστών, το Σύνταγμα επιτάσσει, με ρητή διάταξη (αρθ. 88§2) 
ειδική μισθολογική μεταχείριση, ανάλογη με το Λειτούργημά τους, δηλαδή 
ανάλογη με τις ευθύνες, με τη δυσχέρεια και με τη σπουδαιότητα του έργου 
τους. Δικαιούμαστε, επομένως, εμείς οι Δικαστές & Εισαγγελείς να αξιώ-
νουμε από την Πολιτεία να μας εξασφαλίζει αποδοχές, που να θωρακίζουν 
την ανεξαρτησία μας και να επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωσή μας. Και 
που να είναι ισοϋψείς με εκείνες των οργάνων των άλλων δύο, ισότιμων με 
εμάς Εξουσιών (Νομοθετικής και Εκτελεστικής). Πλην όμως, σε εφαρμογή 
των μνημονιακών μέτρων, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, οι Δικαστικοί 
Λειτουργοί, κατά προφανή παραβίαση της ως άνω Συνταγματικής επιταγής, 
υπέστησαν τις μεγαλύτερες περικοπές, σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα, 
περικοπές του υπερβολικού ποσοστού 50-60%, με συνέπεια ο νεοδιοριζόμε-

νος Δικαστής και Εισαγγελέας να έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1600€. 
Και επειδή πιθανόν ορισμένοι να κάνουν τη σκέψη ότι ο μισθός αυτός είναι 
ικανοποιητικός, μέσα σ’ αυτήν τη βαθειά  οικονομική κρίση της φτώχειας & 
της ανεργίας, επισημαίνω ότι το ποσό αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ανάλογο με το λειτούργημά του και δεν μπορεί να του εξα-
σφαλίσει αξιοπρεπή διαβίωση, με δεδομένο μάλιστα ότι με το μισθό αυτό 
είναι υποχρεωμένος να μεταβεί προς άσκηση των καθηκόντων του, από τα 
Δικαστήρια της Βορείου Ελλάδος μέχρι της Κρήτης και από των νησιών του 
Αιγαίου μέχρι εκείνων του Ιονίου, καλύπτοντας ο ίδιος με δικά του έξοδα, 
όλες τις αναγκαίες δαπάνες για τις μετακινήσεις και για τη διαμονή του, 
διότι τα έξοδα αυτά δεν καλύπτονται από την υπηρεσία του, όπως άλλων 
Κρατικών Λειτουργών. (Λόγου χάριν των Βουλευτών, οι οποίοι επί πλέον 
της βουλευτικής τους αποζημίωσης, έχουν κάλυψη από τον προϋπολογισμό 
της Βουλής όλων των αντίστοιχων δαπανών, δηλαδή επίδομα εξόδων διαμο-
νής, επίδομα εξόδων μετακίνησης, δικαίωμα μίσθωσης αυτοκινήτου, συγκοι-
νωνιακές ατέλειες σε όλα τα μέσα μεταφοράς κλπ). Αντίθετα, οι Δικαστές, 
όπως προανέφερα, όλες αυτές τις δαπάνες τις καλύπτουν με δικά τους 
έξοδα. Είναι, όμως, προφανές ότι με τόσο χαμηλούς μισθούς είναι αντικειμε-
νικά αδύνατον να εξακολουθούν να τις καλύπτουν και κατά συνέπεια είναι 
προφανές ότι δημιουργείται αντικειμενικό πρόβλημα, ως προς την άσκηση 
των καθηκόντων τους και κατά περαιτέρω συνέπεια δημιουργείται σοβαρό 
πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Διευκρινίζω ότι ασφαλώς δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με τους Βου-
λευτές, οι οποίοι είναι οι Λειτουργοί της Νομοθετικής Εξουσίας. Αξιώνουμε 
όμως από εκείνους, όπως και από τους Λειτουργούς της Εκτελεστικής Εξου-
σίας να σέβονται την ισοτιμία των τριών Εξουσιών.

Κυρίες και κύριοι
Εισήλθα στο Δικαστικό Σώμα, προ 39 ετών, το έτος 1975, με την πεποίθη-

ση ότι η Δικαιοσύνη είναι ιδέα & ιδανικό, το οποίο οι Δικαστές, με την άσκη-
ση των καθηκόντων τους, καλούνται να υλοποιήσουν. Και από τότε αισθάνο-
μαι ιδιαίτερη τιμή & υπερηφάνεια, που υπηρετώ το θεσμό αυτό, όπως είμαι 
βεβαία ότι το ίδιο αισθάνεστε και εσείς όλοι οι Δικαστές & Εισαγγελείς.

Απευθυνόμενοι, λοιπόν, προς τους πολίτες, τους διαβεβαιώνουμε ότι, όσο 
αντίξοες & αναχρονιστικές & εάν είναι οι συνθήκες εργασίας, κάτω από τις 
οποίες ασκούμε τα καθήκοντά μας & όσο βαρύς και αν είναι ο φόρος εργα-
σίας, εμείς οι Έλληνες  Δικαστικοί Λειτουργοί θα εξακολουθούμε με την ίδια 
υπερηφάνεια & αντικειμενικότητα να απονέμουμε Δικαιοσύνη και να προ-
στατεύουμε τα δικαιώματα των πολιτών, όταν αυτά παραβιάζονται. Τους 
διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε πλήρη επίγνωση των ευθυνών και των υποχρεώ-
σεων του Λειτουργήματός μας και ότι μπορούν και πρέπει να εξακολουθούν 
να εμπιστεύονται τους Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς.

Απευθυνόμενοι δε προς τους Λειτουργούς των άλλων δύο Εξουσιών (Νο-
μοθετική & Εκτελεστική) τους καλούμε να κατανοήσουν επιτέλους ότι η Δι-
καιοσύνη είναι θεσμός συνταγματικά αναγνωρισμένος και κατοχυρωμένος, 
να σεβασθούν, επιτέλους, την ισοτιμία των τριών Εξουσιών, και να εξασφα-
λίσουν, στους Δικαστικούς Λειτουργούς τις προϋποθέσεις, που δικαιούνται 
και απαιτούνται για να ασκούν το δύσκολο έργο τους, κατά τρόπο απρό-
σκοπτο & απερίσπαστο.

Τους καλούμε να κατανοήσουν ότι η επίδειξη ενδιαφέροντος & η εξα-
σφάλιση των προϋποθέσεων για ποιοτική & ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης 
είναι επένδυση και όχι παθητικό

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 κ. Χαράλαμπου Αθανασίου 

Κυρίες και Κύριοι, συνάδελφοι

Αν και βρίσκομαι μαζί σας σήμερα με την 
ιδιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης και 

άρα του εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσί-
ας ,είναι αυτονόητο ότι μόνο  αυτή η προσφώ-
νηση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί έπειτα 
από 38 έτη συλλειτουργίας μαζί σας.

Και η δυνατότητα που μου δίνεται να συνο-
μιλήσω μαζί σας σήμερα με γεμίζει χαρά καθώς 
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν υπάρχει περι-
βάλλον στο οποίο να νιώθω πιο άνετα.

Κυρίες και Κύριοι,
Ζούμε εποχές δύσκολες όσο και ενδιαφέρουσες. Η χώρα μας εξέρχεται 

σιγά-σιγά από μια πρωτοφανή κρίση που δημιούργησε και δημιουργεί πλεί-
στα ζητήματα αλλά ταυτόχρονα είναι εντεταγμένη σε ένα ευρωπαϊκό αλλά 
και διεθνές περιβάλλον πολύπλοκο, νομικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομι-
κά.

Η παγκοσμιοποίηση, τα διεθνή οικονομικά δεδομένα  και η ταχύτητα 
απόκτησης και μετάδοσης των πληροφοριών προκαλούν ανακατατάξεις και 
επιταχύνουν τους ρυθμούς των εξελίξεων με τρόπο πρωτοφανέρωτο. 

Το ζήτημα της διεθνούς μεταναστεύσεως αλλά και της εντάξεως των με-
ταναστών στις κοινωνίες καθώς και η ανάδειξη του μοντέλου της κοινωνίας 
των πολιτών δημιουργούν νέες δυναμικές στο εσωτερικό κάθε χώρας και 
αναπόφευκτα και της δικής μας. 

Και ας μη ξεχνάμε και τη συμβολή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης 
που είναι ο παράγων που επιταχύνει όλες τις παραπάνω διεργασίες και 
επιτείνει τις συνέπειες τους, θετικές και αρνητικές.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η χώρα μας , ο λαός μας αλλά και οι Συνταγμα-
τικές λειτουργίες του Ελληνικού κράτους αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλή-
σεις. Τις μεγαλύτερες ίσως στην ιστορία της χώρας.

Είναι αυτονόητο ότι η διάκριση των ισότιμων εξουσιών στο Σύνταγμα 
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μας αλλά και στη συνείδηση όλων μας είναι σαφής. Αλίμονο όμως αν οι 
εκπρόσωποι τους δεν συνδιαλέγονται. Τον διάλογο αυτόν πάντα, ως Γενικός 
Γραμματέας και Πρόεδρος της Ένωσης με σεβασμό επεδίωκα και υπηρέ-
τησα με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα. Αυτόν τον διάλογο επιδιώκω 
και τώρα.  Έτσι μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε τα προβλήματα της 
χώρας και του λαού μας και να βρούμε λύσεις με οδηγό τη Δικαιοσύνη. Με 
διάλογο θα βρούμε και τον βέλτιστο τρόπο να υπηρετήσουμε τις ανάγκες 
της Δικαιοσύνης και να δώσουμε απαντήσεις στα ζητήματα που τίθενται και 
δεν είναι λίγα.

Η προάσπιση της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας και της Ασφάλειας είναι 
τεράστια, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση και βεβαίως μία 
μεγάλη ευθύνη.  Πρωτίστως, για τους πολιτικούς, τους δικαστικούς αλλά και 
για τους μεμονωμένους πολίτες και τους εκπροσώπους τους.

 
Αγαπητοί φίλοι,
Το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη για παροχή έννομης προ-

στασίας περιορίζεται και αμφισβητείται, όταν υπάρχει βραδύτητα στην 
απονομή της Δικαιοσύνης.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πολίτης εισπράττει ουσιαστικά την αρνησιδι-
κία των δικαστηρίων.

Εισπράττει επίσης και την αδυναμία τους να αποφανθούν αποτελεσμα-
τικά επί της διαφοράς.

Για αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εργαζόμαστε σκληρά αλλά και 
αποτελεσματικά, ώστε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση των  διαδικασιών 
απονομής της Δικαιοσύνης.      

Για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, για την αποσυμφόρηση των δικα-
στηρίων αλλά και για τη βελτίωση όλων των παραγόντων και συνθηκών που 
συνδέονται με την απονομή της Δικαιοσύνης, παρεμβαίνουμε νομοθετικά 
αλλά και λειτουργικά:

Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης
Πριν όμως αναφερθώ στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου μας – μεταρ-

ρυθμίσεις και προτεραιότητες-, θα  μου επιτρέψετε μία επισήμανση : Όλοι 
χρησιμοποιούμε τη φράση «επιτάχυνση της Δικαιοσύνης».  Έχουμε μετρήσει 
πάνω από 50   νόμους τα τελευταία 38 χρόνια που έφεραν αναποτελεσμα-
τικά το τίτλο αυτό. Αιτία  είναι η διαπίστωση της ανάγκης των πολιτών για 
αποτελεσματική Δικαιοσύνη. Κι αυτό είναι κοινός  τόπος για όλους μας. Για 
μένα , όμως αυτή η ανάγκη έχει μια κρίσιμη υποσημείωση :

ρώνεται και εκσυγχρονίζεται και η χώρα μας αποκτά ένα ισχυρό νομικό 
οπλοστάσιο κατά των φαινομένων που δεν τιμούν την ιστορία και τον πολι-
τισμό της χώρας και που είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε μέχρι να 
τα εξαλείψουμε.    

 
Μέτρα και ρυθμίσεις στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης
1) Καθιερώθηκε η αποκλειστική απασχόληση των Προεδρευόντων   στα 

μεγάλα Ποινικά Εφετεία (Ν.4139/2013)
2) Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι αναβολές των ποινι-

κών υποθέσεων προσδιορίζονταν υποχρεωτικά σε δικασίμους με τους ίδιους 
Προεδρεύοντες, λόγω των τεράστιων προβλημάτων και ταλαιπωριών που 
δημιουργούσε σε Δικαστές, Εισαγγελείς  και διαδίκους.

3)  Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν αποτελούσαν 
ποινικό αδίκημα οι παροχές σε δημόσιους λειτουργούς για λόγους ευγνωμο-
σύνης, η οποία εκτός του ότι δημιουργούσε ερμηνευτικά ζητήματα, προκα-
λούσε και εύλογους συνειρμούς.

4) Μελετάμε την κατάργηση της ρύθμισης που εισήχθη με το άρθρο 75 
του Ν.4139/2011, σύμφωνα με την οποία στις διατάξεις του Ν.4022/2011 
«εκδίκαση εγκλημάτων διαφθοράς πολιτικών προσώπων κλπ.», περιλαμβά-
νονται και οι υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263α   του 
ΠΚ, λόγω του ότι δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην ανάκριση αλλά 
και στα υπόλοιπα στάδια της ποινικής διαδικασίας

Αυτά γίνανε σε ένα έτος και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Αλλά δεν στα-
ματάμε εδώ στον αγώνα μας για εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης τόσο στο 
επίπεδο της Νομοθεσίας όσο και των διαδικασιών απονομής της. Ήδη υπό 
διαμόρφωση υπάρχει πλήθος κομβικών σχεδίων Νόμου, πολλά από τα οποία 
θα κατατεθούν στους πρώτους μήνες του 2014. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ 
τάχιστα σε αυτά :  

Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος για τον μηχανισμό 
της υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής». Η θέσπιση της διαδικασίας 
της υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής θα αποσυμφορήσει τα διοικητι-
κά δικαστήρια και θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και στον πολίτη αλλά 
και στο δημόσιο.

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας,  Νέος Ποινικός Κώδικας, Νέος Κώ-
δικας Ποινικής Δικονομίας : Οι Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές έχουν συ-
σταθεί και έχουν προχωρήσει τις εργασίες τους. Τα βασικά αυτά νομοθε-
τήματα θα αναθεωρηθούν με σκοπό όχι μόνο την κωδικοποίηση των  κατά 
καιρούς τροποποιήσεων τους αλλά και προκειμένου να ενισχυθεί η ταχύτητα 
απονομής της Δικαιοσύνης δίχως εκπτώσεις στην ποιότητα της και στην 
αρχή του κράτους Δικαίου.

Επίσης. έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του οικο-
γενειακού δικαίου.

Έχει συσταθεί Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με αντικείμενο 
την επεξεργασία σχεδίου νόμου «για την αναμόρφωση και τον εξορθολογι-
σμό των ποινικών διατάξεων κατά της διαφθοράς».

Καταρτίζεται σχέδιο νόμου για τη «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης 
της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία και λόγω των 
πολλών καταδικών της χώρας μας από το ΕΔΔΑ και το Δημόσιο θα αναλάβει 
επισήμως τις ευθύνες του απέναντι στον πολίτη όταν καθυστερεί η απονομή 
της δικαιοσύνης.

 
Οργανισμός Δικαστηρίων
1) Μελετάμε την καθιέρωση ειδικών Ποινικών Τμημάτων σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη(πρόταση Προέδρου και Εισαγγελέα του ΑΠ και Δικ. Ενώσεων 
ΕΔΕ και ΕΕΕ) για την ταχύτερη εκδίκαση των Ποινικών Υποθέσεων. Προς 
τούτο αυξήσαμε τις θέσεις Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών κατά 48, 
ενώ επίκειται και η ενίσχυση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ύστερα από 
ανακατανομή των θέσεων

2) 35 θέσεις Ειρηνοδικών – εξάντληση πίνακα
3) 200 υπάλληλοι Δικ/ρίων -> αναμένεται με την κινητικότητα άλλοι πε-

ρίπου 850.
4) Καταθέσαμε τροπολογία που θα συζητηθεί την μεθαύριο Τρίτη, με την 

οποία καταργούμε τη διάταξη σύμφωνα με την οποία ήταν υποχρεωτική η 
υπηρεσία επί 1 + 2 έτη στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες των προαγομέ-
νων και μετατιθεμένων.

5) Με σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε , ύστερα και από ανταλλαγή 
απόψεων με τις ηγεσίες των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Ενώσεων, θα 
επιδιώξουμε την ενίσχυση των Ολομελειών των Δικαστηρίων και την κατάρ-
γηση διατάξεων που υποβάθμιζαν τη συνταγματική θέση των Δικαστικών 
Λειτουργών.

6) Το 9μηνο ανατροφής τέκνου, όπως ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα, 
καθιερώνεται και στις μητέρες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, 
ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. (καταθέσαμε τη σχετική δι-
άταξη)

 
Άλλες θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την αποσυμφόρηση των 

δικαστηρίων και τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της 
απονομής της Δικαιοσύνης :

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα και μπορώ να αντιληφθώ και τη δυσκο-

λία που γεννά γενικότερα για την Πολιτεία η διαμόρφωση ασφαλούς περι-
βάλλοντος για τον Πολίτη. Για τον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης η έννοια 
της ασφάλειας έχει πολλαπλή διάσταση και δεν διστάζω να παραδεχθώ ότι 
τα μέτρα φύλαξης των δικαστικών καταστημάτων είναι ανεπαρκή. Σκοπεύω 
να παρέμβω αποφασιστικά στο ζήτημα αυτό. Η εξαγγελθείσα εδώ και πολ-
λά χρόνια ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας ήρθε πλέον η στιγμή να υλο-
ποιηθεί. Θα το κάνουμε πραγματικότητα μαζί με τους συνεργάτες μου στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα δείτε σύντομα τον τρόπο. Με τις παρούσες 
συνθήκες θεωρώ ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη λύση και θα σχεδιαστεί για 
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Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί έχουν 
συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια περισσότερο από κάθε άλλον παρά-
γοντα στην απονομή της Δικαιοσύνης.

Συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά με την υπερπροσφορά του χρό-
νου τους στην διεκπεραίωση του τεράστιου όγκου υποθέσεων που καλούνται 
να διεξέλθουν . Δεν νομίζω ότι σήμερα υπάρχει δικαστής ή εισαγγελέας με 
ελεύθερο προσωπικό χρόνο. Δεν  νομίζω ότι υπάρχει Δικαστής και Εισαγγε-
λέας με ευχαριστημένη την οικογένεια του για το χρόνο που της διαθέτει.

Γνωρίζω , από πρώτο χέρι ότι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς έχουν δώσει 
προ πολλού το υστέρημα των δυνάμεων τους.

Δεν θα ασχοληθώ με τις ελάχιστες περιπτώσεις αδικαιολογήτων υπαίτιων 
καθυστερήσεων γιατί αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν τη συνολική εικόνα.

Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω  είναι ότι θα αναζητήσω, με διά-
λογο μαζί σας τα κατάλληλα εργαλεία, τις μεθόδους εκείνες που θα βελτιώ-
σουν ποσοτικά το υψηλό ποιοτικά έργο το οποίο παράγετε.

Και ελπίζω, εκτός από τον πολίτη, από την προσπάθεια αυτή να μπορέ-
σουν να βελτιωθούν  και οι συνθήκες εργασίας του Δικαστή και του  Εισαγ-
γελέα.   

Επιτρέψτε μου τώρα να σας θυμίσω εν τάχει τα σχέδια νόμου πρωτοβου-
λίας του Υπουργείου μας, που ψηφίστηκαν και έγιναν νόμοι του κράτους :

Εξορθολογίστηκε ο νόμος « περί εξαρτησιογόνων ουσιών-ναρκωτικών» 
που έτυχε ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής και μεγάλης συναίνεσης στη 
Βουλή.

«Νέος Κώδικας Δικηγόρων» : επί δεκαετίες το ζήτημα έμενε εκρεμμές 
και η ανάγκη κατάρτισης του παρέμενε απλή εξαγγελία. Εμείς τον συντάξα-
με, τον διαβουλευτήκαμε και τον κάναμε Νόμο του Κράτους

«Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας του ανθρώπου και  προστα-
σία των θυμάτων αυτής» : αυτονόητη είναι η σημασία του Νόμου αυτού για 
μια χώρα όπως η Ελλάδα

Ο Νόμος για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας : όλοι 
τον γνωρίζετε καθώς και τη σημασία του. Η υπάρχουσα νομοθεσία συμπλη-



να παράσχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (E-JUSTICE)
Μέσω των δράσεων αυτών διευκολύνουμε τη δουλειά των δικαστικών 

αρχών αλλά και των δικηγόρων. Μειώνουμε δραστικά τη γραφειοκρατία 
και απελευθερώνουμε ανθρωπίνους πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν 
αλλού επιταχύνοντας το έργο της Δικαιοσύνης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η 
ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης Δικαστι-
κών Υποθέσεων σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης

- Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί η ηλεκτρονι-
κή κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας ενώ αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα στα Πρωτοδικεία 
Πειραιά και Θεσσαλονίκης.

- Παράλληλα, έχει ήδη αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα μηχανογράφη-
σης για τα Ειρηνοδικεία της χώρας, τα οποία μετά τον ν. 4055/2012 έχουν 
αναχθεί σε καίριες μονάδες πρωτοβάθμιας απονομής της Δικαιοσύνης, με 
αυξημένες αρμοδιότητες.

- Επιπρόσθετα,  πραγματοποιείται με τη μορφή «Σύμπραξης Δημοσίου 
- Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΔΙΤ), το έργο για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου 
Συστήματος Ψηφιακής Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης των Πρα-
κτικών συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, όλων των βαθμίδων της πολιτικής 
και -για πρώτη φορά- της ποινικής Δικαιοσύνης.

- Τέλος, υλοποιείται ήδη το έργο του Εθνικού Ποινικού Μητρώου, με το 
οποίο η τήρηση των ποινικών μητρώων στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της 
χώρας θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά.

 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι αναγκαίο όλες οι διαφο-

ρές να καταλήγουν στα δικαστήρια. Συμβαίνει παντού στο δυτικό κόσμο και 
πρέπει να γίνει και συνείδηση και στους Έλληνες πολίτες που πιθανόν δεν 
είναι εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες : πολλές φορές υπάρχουν δίκαιες λύ-
σεις εκτός δικαστηρίων που και πιο γρήγορες είναι και λιγότερο κοστίζουν.

Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα του θεσμού της δικαστικής μεσολάβησης 
κρίθηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά και συνεπακόλουθα ο θεσμός επεκτάθη-
κε και στα Εφετεία της χώρας.

Παράλληλα, ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία ο θεσμός της δια-
μεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ήδη, έχει καταρτιστεί ο 
πρώτος πίνακας των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και αυτοί αυξάνονται 
συνεχώς.

 
Σωφρονιστικό σύστημα
Προτεραιότητά μας είναι και η κοινωνική πλευρά της Δικαιοσύνης. Και 

η πλευρά αυτή αφορά, κυρίως, το σωφρονιστικό μας σύστημα. Αφορά όμως 
και σε όλους εκείνους τους πολίτες, που βρίσκονται σε μία μειονεκτική θέση: 
Τις γυναίκες, τους νέους, τα παιδιά, τις μονογονεικές οικογένειες, τους με-
τανάστες και άλλους που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης.

Προωθούμε μέτρα επιείκειας και αποσυμφόρησης των φυλακών με στόχο 
να τερματισθεί η σημερινή συσσώρευση κρατουμένων στα κελιά των φυλα-
κών και τα Αστυνομικά Τμήματα, έτσι ώστε να ανατρέψουμε τις σημερινές 
απαράδεκτες συνθήκες, κάτω από τις οποίες διαβιώνουν οι φυλακισμένοι, 
χωρίς όμως να παραιτούμεθα και χωρίς να επιτρέψουμε τη δημόσια εντύπω-
ση ότι χαλαρώσαμε την προσπάθεια της αντεγκληματικής πολιτικής. (40% 
περισσότεροι από δυναμικότητα φυλακών – 67% αλλοδαποί)

Έτσι:
1) Ψηφίστηκε ο Νόμος «Μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, κατα-

δίκων και εν αδεία κρατουμένων» : αλλάζει σε σημαντικό βαθμό η φιλοσο-
φία της αντιμετώπισης πολλών κρατουμένων, υποδίκων και καταδίκων.

Εισάγονται θεσμοί που στο εξωτερικό έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία, 
θεσμοί  που και τις φυλακές αποσυμφορούν και άρα βελτιώνεται το επίπεδο 
και οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και πόρους  για το Ελληνικό 
Δημόσιο εξοικονομούν.

2) Με σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών αλλά και την ελάφρυνση 
των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών, με σχετική νομοθετική ρύθμι-
ση, έπαυσε η ποινική δίωξη και παρεγράφησαν υπό όρους αδικήματα μικρής 
κοινωνικής απαξίας.

3) Κυρώνουμε το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα  
βασανιστήρια

 
Σε λειτουργικές παρεμβάσεις :
- Δημιουργούμε νέο κατάστημα κράτησης υψίστης ασφαλείας όπου θα 

κρατούνται οι αντικειμενικά πιο επικίνδυνοι από τους καταδίκους.
- Σε λίγο καιρό εκκινεί η λειτουργία  νέων πτερύγων σε υπάρχουσες φυ-

λακές στη Νιγρίτα και τα Χανιά δίνοντας ανάσα στο σωφρονιστικό σύστημα 
.

-Νέοι φορείς εντάσσονται στο πρόγραμμα έκτισης ποινής μέσω εθελοντι-
κής εργασίας

4)  Αναμορφώνουμε και εκσυγχρονίζουμε  τον Σωφρονιστικό Κώδικα. Το 
σχέδιο του νέου Κώδικα ανασυντάσσεται μετά τις προτάσεις που κατέθεσε 
η Μον. Επιτροπή της Βουλής ώστε να αναρτηθεί σε διαβούλευση.

5) Στις φυλακές ξεκινάμε ή συνεχίζουμε πλήθος εκπαιδευτικών, κοινωνι-
κών, μορφωτικών, καλλιτεχνικών προγραμμάτων και δράσεων εντός των κα-
ταστημάτων κράτησης . Με τον τρόπο αυτό συμβάλουμε στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης των κρατουμένων, και επιδιώκουμε την κατάρτιση τους 
και την απόκτηση δεξιοτήτων από αυτούς έτσι ώστε η επανένταξη τους να 
πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Απτό παράδειγμα: 
ύστερα από τις διευκολύνσεις που παρείχαμε σε αλλοδαπούς κρατουμένους 
στην φυλακή ανηλίκων Αυλώνος, πέντε  εξ’ αυτών πέτυχαν την εισαγωγή 
τους στο Πολυτεχνείο και σε άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό 
το σύστημα σωφρονισμού ονειρευόμαστε και αυτό το κοινωνικό κράτος υλο-
ποιούμε.

 

Κυρίες και Κύριοι Δικαστές και Εισαγγελείς.
Γνωρίζω άριστα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε αλλά και τιμώ τον 

αγώνα και τον μόχθο σας προκειμένου να ανταποκριθείτε στο δύσκολο έργο 
σας. Ξέρω καλά ότι ανταποκρίνεστε με ζήλο και αυταπάρνηση στα καθή-
κοντα σας.

Θεωρώ υποχρέωσή μου, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω από καρδιάς γιατί 
σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα οι δικαστικοί λειτουργοί βρίσκονται στο 
ύψος των περιστάσεων. Να σας ευχαριστήσω και για ό,τι κάνετε -> Προε-
δρία Ε.Ε.

Οφείλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι η Κοινωνία ζητά από εσάς, με όλο 
και πιο επίμονο τρόπο, όχι μόνο πιο γρήγορη και αποτελεσματική Δικαιοσύ-
νη, αλλά και προστασία.

Προστασία των θεσμών. Προστασία των δικαίων των πολιτών.
Όπως είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προ-

ϋπολογισμού , κάνουν λάθος αυτοί που θεωρούν τη δικαιοσύνη μη παρα-
γωγικό τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό γιατί η απονομή 
δικαιοσύνης με τρόπο άμεσο και αποτελεσματικό αποτελεί τον επιταχυντή 
της ανάπτυξης. Όλες οι διεθνείς εκθέσεις και οι μελέτες το επιβεβαιώνουν. 
Η ανάπτυξη προϋποθέτει σταθερό και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο 
αλλά και σύστημα δικαστικής προστασίας και σωφρονισμού. 

Ο λαός μας έχει κάνει πολλές θυσίες. Αλλά θα νιώσει ότι αυτές δεν γίνο-
νται μάταια όταν πρωτίστως με τη βοήθεια σας, εκκαθαριστούν οι υποθέσεις 
δημοσίου ενδιαφέροντος . Δεν πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι οι «έχοντες» 
ή οι «προνομιούχοι» ή οι «υψηλά ιστάμενοι» έχουν διαφορετική αντιμετώ-
πιση από τους υπολοίπους. Στις εποχές που ζούμε οι έννοιες της ασφάλειας 
δικαίου και της ισονομίας αποκτούν σημασία όσο ποτέ άλλοτε. Για το λόγο 
αυτό σας καλώ να εργαστείτε με ζήλο έτσι ώστε όλες οι κρίσιμες υποθέσεις 
να περαιωθούν με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και με τις εγγυήσεις του 
κράτους δικαίου.

 
Αγαπητοί μου φίλοι,
Γνωρίζω ότι καίτοι η Πολιτεία σας σέβεται και σας στηρίζει, δεν είναι 

πάντα συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι σας. Και αναφέρομαι  στο 
ζήτημα των αποδοχών. Παραγνωρίζει ότι η μισθολογική και η συνταξιοδο-
τική αντιμετώπιση των δικαστικών λειτουργών δεν είναι θέμα οικονομικό, 
αλλά αποκλειστικά θεσμικό, που το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει.

Πριν έξι χρόνια από τη θέση του Προέδρου της ΕΔΕ  αγωνίστηκα μαζί 
σας για αξιοπρεπείς αποδοχές και τα καταφέραμε.

Οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας προκάλεσαν μείωση των αποδο-
χών όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Όμως οι μειώσεις 
στους δικαστικούς λειτουργούς ήταν από τις μεγαλύτερες καθώς ξεπέρασαν 
το 45% και μερικές περιπτώσεις το 50%.

Θέλω να γνωρίζετε ότι μια από τις κύριες προτεραιότητές μου είναι η 
αποκατάσταση αυτής της αδικίας και ελπίζω ότι σύντομα θα τα καταφέ-
ρω.

Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, είναι 
γνώστες αυτής της μεγάλης μείωσης και μου ζήτησαν να σας διαβεβαιώσω 
ότι σύντομα θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία.

Εγώ πάντως δεν το βάζω κάτω και ξέρετε γιατί; Γιατί η αποκατάσταση 
των ασυμμετριών όσο αφορά τις αποδοχές σας δεν είναι παραχώρηση αλλά 
υποχρέωση της Πολιτείας. Θέλω να μου έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό . Θέλω 
να σας θυμίσω κάτι που έλεγα από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέ-
ρα που ήμουν Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: λέω πάντα 
λιγότερα από όσα κάνω.

 
Κυρίες και Κύριοι,
Είμαι περήφανος που προέρχομαι από το δικαστικό σώμα. Είμαι περήφα-

νος που μπορώ να πω ότι με πολλούς από εσάς συναντήθηκα υπηρεσιακά. 
Αυτό για μένα είναι ένα πλεονέκτημα γιατί μπορώ με την καθαρότητα της 
σκέψης του Δικαστή να δω την πολιτική και να μπορώ να αντισταθώ στη δι-
άβρωσή της από την σκοπιμότητα του πολιτικού κόστους. Δεν σκέφτηκα ποτέ 
μου όσο ασχολήθηκα με τα κοινά στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να 
πω ψέματα στους συναδέλφους. Πάντα έλεγα λιγότερα από όσα έκανα. Θέλω 
να πιστεύετε το ίδιο για μένα και τώρα με τη νέα ιδιότητά μου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω όσα έχω ήδη τονίσει για το βα-
σικό θέμα της επικαιρότητας, που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.

Η Δικαιοσύνη κλήθηκε να διαχειρισθεί το θέμα της «Χρυσής Αυγής». 
Να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τις ακρότητες και πρέπει να το κάνει 
αυτό μέσα στα όρια που το Σύνταγμα και οι Νόμοι του Κράτους ορίζουν.

Πρέπει να αντιμετωπίσει τους αμφισβητίες του Δημοκρατικού Ιδεώδους 
όχι με τα όπλα τους, αλλά με τη δημοκρατική νομιμότητα.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της με υπευθυνότητα και σθέ-
νος. Ένα έργο που ξεκινά με την έρευνα και τη μελέτη και τελειώνει με την 
απόφαση. Την απόφαση, τη νηφάλια, την αμετάκλητη. 

Και για να απαντήσω στους μη νομικούς επικριτές μου γιατί δεν παρε-
νέβην κάποια στιγμή, Σε τι άλλωστε ; τους λέω:

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τους Δικαστικούς Λει-
τουργούς ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης, μπορεί, ίσως, καμιά 
φορά να συστήσει ψυχραιμία και νηφαλιότητα, αλλά δεν δίνει εντολές, ούτε 
οι Δικαστικοί Λειτουργοί δέχονται εντολές.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και σ’ αυτή 
την πρόκληση του κοινωνικού φαινομένου του ρατσισμού και του νεοναζι-
σμού. Το κάνει αποτελεσματικά, γιατί είναι ανεξάρτητη. Τόσο ανεξάρτητη, 
που άλλες έννομες τάξεις θα ζήλευαν.

Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ταυτόχρονα εγγύηση ότι η 
Δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Λειτουργεί και αντιμετωπίζει όποιον επιχειρεί 
να την υπονομεύσει.  

Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί φίλοι

Εύχομαι σ’ εσάς και τις οικογένειές σας Καλά Χριστούγεννα.
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Συνέχεια από τη σελ. 5



ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

κ.ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ

 
Κυρία Πρόεδρε και λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Λυπούμαι που λόγω απουσίας μου εκτός Αθηνών προς εκπλήρωση άλλης, 

προανειλημμένης υποχρεώσεώς μου, δεν μπορώ να παραστώ στη Συνέλευ-
ση αυτή. Είμαι όμως ευτυχής, που μου δίδεται η ευκαιρία, στο πλαίσιο της 
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων Ελλάδος, να απευθύνω, με την ιδιότητα της Εισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου, έναν εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό προς όλους τους δικαστικούς 
λειτουργούς. 

Όπως γνωρίζετε, μόλις τον παρελθόντα Ιούλιο η Πολιτεία με τίμησε με 
την επιλογή της να μου αναθέσει τα καθήκοντα της Εισαγγελέως του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου. Πιστεύω ότι η τιμή αυτή, όπως και στην περίπτωση της 
απελθούσης Προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Ρένας Ασημακοπούλου, ανήκει 
σε όλες τις Ελληνίδες δικαστικούς λειτουργούς που επιτελούν επάξια τα 
πολλαπλά καθήκοντά τους.

Όπως ανέφερα και στην ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Εισαγγελέων, πιστεύω ότι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα της Δικαιοσύνης 
και ιδιαιτέρως της ποινικής δικαιοσύνης είναι η καθυστέρηση στην απονομή 
της, που σε ορισμένες περιπτώσεις τείνει στην αρνησιδικία. Αυτό προκύπτει 
αβίαστα από την κοινή εμπειρία όλων μας, έχει δε προκαλέσει επανειλημ-
μένες καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, παρά τον μόχθο που η πλειονότητα των Δικαστών και Εισαγ-
γελέων καταβάλλει. Η παρούσα δυσμενής οικονομική συγκυρία δεν μας επι-
τρέπει να ανεχθούμε πλέον αυτή την κατάσταση. Πρωτίστως όμως υπάρχει 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

κ. ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗ

Κύριε Υπουργέ,
Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι,
Κυρία Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Η εκάστοτε ετήσια  Γενική Συνέλευση της 
΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί 
πάντοτε κορυφαίο γεγονός για το σύνολο του 
δικαστικού σώματος.

Είναι μια συνάντηση των δικαστών και ει-
σαγγελέων της Χώρας, κατά την οποία δίδεται η ευκαιρία να συζητούνται 
με σοβαρότητα τα διαχρονικά και τα τρέχοντα προβλήματα της Δικαιοσύνης 
και των λειτουργών της και να  διατυπώνονται με νηφαλιότητα χρήσιμες 
προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Η σημερινή γενική συνέλευση διεξάγεται εν μέσω μιας πρωτοφανούς οι-
κονομικής και κοινωνικής κρίσης για τη Χώρα μας, η οποία, δυστυχώς, έχει 
πλήξει καίρια και τη δικαιοσύνη.

Παρά τη συνταγματική επιταγή για ιδιαίτερη μισθολογική μεταχείριση 
των δικαστικών λειτουργών που καθιερώνει το άρθρο 88 παρ. 2 , το οποίο 
επιτάσσει τη χορήγηση σ΄ αυτούς αποδοχών, ανάλογων προς το λειτούργημά 
τους, η Κυβέρνηση προχώρησε σε περικοπές των αποδοχών των δικαστικών 
λειτουργών, οι οποίες υπήρξαν δυσανάλογες σε σχέση με εκείνες που απο-
φασίσθηκαν για τους εκπροσώπους των άλλων δύο λειτουργών του πολιτεύ-
ματος. Είναι προφανές ότι η Κυβέρνηση δεν έλαβε επαρκώς υπόψη ούτε την 

ιδιαίτερη  θέση των δικαστικών λειτουργών, ως φορέων της τρίτης, ισότιμης 
και ισόκυρης  με τις άλλες δύο λειτουργίες εξουσίας, αλλ΄ ούτε και τις ιδι-
αιτερότητες των συνθηκών υπό τις οποίες οι δικαστές ασκούν το λειτούργη-
μά τους. Εγώ από της αναλήψεως των καθηκόντων μου, ως Προέδρου του 
Αρείου Πάγου, έθεσα το ζήτημα αυτό στον κ. Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα 
τόνισα με έμφαση ότι οι επιβληθείσες μειώσεις στις αποδοχές των δικαστι-
κών λειτουργών, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το 50% των αποδοχών 
τους και είναι δυσανάλογες σε σχέση με εκείνες που επιβλήθηκαν για τα 
αντίστοιχα όργανα των άλλων λειτουργιών, όχι μόνο ανέτρεψαν τα δεδομένα 
που είχαν προσδιορίσει τις συνθήκες της ζωής τους, αλλά κυρίως έπληξαν 
το κύρος και την αξιοπρέπεια των δικαστικών λειτουργών και εν τέλει τον 
ίδιο τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Εξάλλου σας είναι γνωστό ότι το ζήτημα 
της αντισυνταγματικότητας των γενόμενων περικοπών στις αποδοχές μας  
είναι ακόμη εκκρεμές ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του αποκαλούμενου 
Μισθοδικείου. Ελπίζω, ότι σε περίπτωση έκδοσης θετικής για τους προσφεύ-
γοντες δικαστές απόφασης του Μισθοδικείου η Κυβέρνηση θα τη σεβασθεί 
και θα την εφαρμόσει.

Γνωρίζοντας καλά το βαρύ και επίπονο έργο που πράγματι επιτελείτε, 
καθώς και τις δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζεσθε, σας δια-
βεβαιώνω ότι συμμερίζομαι απολύτως τη δικαιολογημένη πικρία και αγανά-
κτησή σας, ιδίως δε των νέων δικαστών, από τη μείωση των αποδοχών μας.  

Σας διαβεβαιώνω ακόμη, ότι θα βρίσκομαι δίπλα σας στην προβολή και 
διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας που αποσκοπούν στη διασφάλιση 
της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Πρέπει, όμως, να επισημάνω, ότι η διεκδίκηση των αιτημάτων μας, εφό-
σον αποβλέπουν στη διαφύλαξη του κύρους και την προστασία της ανε-
ξαρτησίας της Δικαιοσύνης, πρέπει να γίνεται με τρόπους συνταγματικά 
ανεκτούς, δηλαδή με τρόπους οι οποίοι δεν είναι ασυμβίβαστοι προς τη συ-
νταγματική θέση των δικαστικών λειτουργών ως φορέων της τρίτης, ισότιμης 
και ισόκυρης προς τις άλλες δύο, λειτουργίας του Κράτους και ακόμη ότι οι 
τρόποι διεκδίκησης των αιτημάτων μας πρέπει να μη βλάπτουν την εικόνα 
της Δικαιοσύνης στην Κοινωνία.

Στη σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση που διερχόμαστε, ο λαός 
μας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, προσδοκά αποτελεσματική και 
ποιοτική απονομή της δικαιοσύνης από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης, 
τους οποίους ευλόγως θεωρεί ως εγγυητές των ατομικών δικαιωμάτων και 
των ελευθεριών των πολιτών. ΄Ετσι όλοι οι δικαστές, ανταποκρινόμενοι στις 
επιτακτικές ανάγκες της σύγχρονης εποχής, οφείλουμε να εκπληρώνουμε 
τα δικαιοδοτικά μας καθήκοντα μα υψηλό αίσθημα ευθύνης, αλλά και να 
αναδείξουμε τα προβλήματα του πάσχοντος δικαστικού μας συστήματος, 
διατυπώνοντας χρήσιμες προτάσεις που θα συμβάλουν στην αναμόρφωση 
του συστήματος αυτού και στην πραγμάτωση του μεγάλου αγαθού για τους 
πολίτες που λέγεται Κράτος Δικαίου.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας και εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της 
Γενικής Συνέλευσης.

επιτακτική απαίτηση της κοινωνίας για επίσπευση του χρόνου απονομής 
της δικαιοσύνης, διότι η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, όπως όλοι 
γνωρίζουμε, έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία, 
στη νομιμότητα ακόμη και στη λειτουργία του πολιτεύματος. Εμείς, κυρίες 
και κύριοι συνάδελφοι, υπείκοντες στο  αγωνιώδες κέλευσμα της κοινωνίας 
για ταχεία  απονομή της δικαιοσύνης, οφείλουμε να ανταποκριθούμε με όλες 
μας τις δυνάμεις. 

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο χρόνος της προδικασίας και της ενδιάμεσης 
διαδικασίας συνεχώς επιμηκύνεται και ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση 
προσδιορισμού των ποινικών υποθέσεων με αποτέλεσμα αρκετές απ’ αυτές 
να εκδικάζονται και να εκδίδεται τελεσίδικη ή αμετάκλητη απόφαση στα 
όρια της παραγραφής τους. Συσωρρευμένα προβλήματα και δυσλειτουργίες 
πολλών ετών, που δεν είναι του παρόντος να αναλυθούν, δημιούργησαν τη 
σημερινή κατάσταση.  

Τελείως επιγραμματικά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να γίνουν τα ακό-
λουθα στην ποινική δικαιοσύνη για τον περιορισμό των φαινομένων βραδύ-
τητας, καίτοι είναι αλήθεια ότι έχουν ξεκινήσει προσπάθειες για την επιτά-
χυνση της απονομής της, οι περισσότερες προς την ορθή κατεύθυνση. 

Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις των Δικαστών και Εισαγγελέων και 
σε κάθε περίπτωση, λόγω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής περιόδου 
που διανύομε, αυτές των Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών, ώστε να 
μπορέσουν τα Εφετεία και οι Εισαγγελίες Εφετών της χώρας και ιδιαίτερα 
το Εφετείο Αθηνών και η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών να ανταποκριθούν, 
με την αναγκαία ταχύτητα, στην αντιμετώπιση του τεράστιου όγκου των 
μεγάλων ποινικών υποθέσεων και να καλυφθούν όλα τα υπάρχοντα κενά 
δικαστικών υπαλλήλων. Πρέπει να δηλώσω ότι δεν ανήκω στην κατηγορία 
εκείνων που είναι ευτυχείς με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των δικαστών 
και εισαγγελέων και τούτο διότι αντιλαμβάνομαι ότι η αύξηση αυτή είναι 
αντιστρόφως ανάλογη με το επιθυμητό επίπεδο της επιστημονικής επάρκει-
ας και της ποιότητας των δικαστικών λειτουργών. Όμως υπό τις σημερινές 
συνθήκες βρισκόμαστε προ του φαινομένου μιας σημαντικής μειώσεως του 
αριθμού των δικαστικών λειτουργών που είναι διαθέσιμοι και παρέχουν 
πράγματι υπηρεσίες, λόγω της πρόωρης εξόδου από την υπηρεσία, των αδει-
ών κυήσεως και ανατροφής τέκνου και των πολλών αποσπάσεων Δικαστών 
και Εισαγγελέων σε άλλες υπηρεσίες, ώστε να είμαστε αναγκασμένοι να 
προσφύγουμε στη λύση της αύξησης του αριθμού των Δικαστών και Εισαγ-
γελέων και των Δικαστικών Υπαλλήλων.

Να γίνει πλήρης μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και εισαγγελιών της 
χώρας και να αυξηθούν οι αίθουσες συνεδριάσεων στο Εφετείο Αθηνών.

Να παραταθεί το ωράριο συνεδριάσεως των ποινικών δικαστηρίων για 
2 με 3 ώρες.

Να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας των χώρων του Πρωτοδικείου, Ει-
σαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και του Εφετείου Αθηνών, η έλλειψη των 
οποίων, πλην των άλλων, όπως είναι γνωστό, συμβάλλει και στην αναβολή 
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των υποθέσεων.
Να ιδρυθεί δικαστική αστυνομία και έτσι να απεγκλωβιστεί η Ελλη-

νική Αστυνομία από τα σχετικά καθήκοντα. 
Να αποποινικοποιηθούν ήσσονος σημασίας αδικήματα και να τιμω-

ρούνται με διοικητικές ποινές.
Να ενισχυθούν θεσμοί διευθέτησης της ποινικής παράβασης κατά πα-

ρέκκλιση του Συστήματος Ποινικής Δικαιοσύνης, υπό μορφή «κάμψης» 
της αρχής της νομιμότητας σε υποθέσεις ήσσονος και μέσης βαρύτητας. 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής (plea 
bargaining), με βάση πρότυπα που εφαρμόζονται σε χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ήδη από το στάδιο πριν την έναρξη της ποινικής δια-
δικασίας (δηλ. πριν την άσκηση ποινικής δίωξης). Αυτό θα αποφορτίσει 
σημαντικά το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης.

Να απλουστευθεί το στάδιο της ενδιάμεσης διαδικασίας (Δικαστικά 
Συμβούλια) και να μειωθεί απόλυτα η δυνατότητα άσκησης ενδίκων 
μέσων κατά βουλευμάτων.

Να περιοριστεί δραστικά με τη θέση κριτηρίων (χρονικών, αριθμητι-
κών) η δυνατότητα του κατηγορουμένου να υποβάλει αιτήσεις και προ-
σφυγές χωρίς περιορισμό, πράγμα που επάγεται μεγάλη καθυστέρηση 
στην ολοκλήρωση της ανάκρισης.

Η παραπομπή για τα κακουργήματα στο ακροατήριο θα πρέπει να 
επεκταθεί και να αναχθεί σε γενικό κανόνα και να γίνεται με απευθεί-
ας εισαγωγή στο ακροατήριο του αρμοδίου Δικαστηρίου (όπως τώρα 
ισχύει για τα ναρκωτικά, φορολογικά κακουργήματα, ληστείες, κλοπές 
κλπ., άρθρο 308 Α ΚΠΔ). Τούτο θα σημάνει σημαντική επιτάχυνση της 
σχετικής διαδικασίας, που τώρα κατά κανόνα απαιτεί έκδοση βουλεύ-
ματος. Κατ’ ακολουθίαν, κατ’ εξαίρεση μόνον θα πρέπει να διατηρηθεί 
η παραπομπή με βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου.

Να ιδρυθούν ειδικά προανακριτικά τμήματα στις Εισαγγελίες Πρω-
τοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.

Είμαι βέβαιη, ότι όλοι μας, ως υπεύθυνοι άνθρωποι και δη δικα-
στικοί λειτουργοί, θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε κάθε ανθρωπίνως 
δυνατή προσπάθεια για την προστασία της συνταγματικής νομιμότητας 
και την έγκαιρη, έγκυρη και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης. Έτσι θα 
εμπεδώνεται το αίσθημα δικαίου στους πολίτες, ώστε να αποτελέσουν 
κοινή πεποίθηση τα λόγια του μεγάλου νομοθέτη Σόλωνα ότι «του πα-
ρανομείν βέλτιον το δικαιοπραγείν». Είναι βαριά η ευθύνη των δικα-
στικών λειτουργών διότι αυτοί αποτελούν για τους πολίτες το μοναδικό 
καταφύγιο και στήριγμα, έναντι της αδικίας, απ’ οπουδήποτε και αν 
προέρχεται. Ας εργαστούμε λοιπόν  για το καλό των πολιτών, για το 
καλό της πατρίδας μας και για να αποκτά καθημερινά σάρκα και οστά 
η έννοια της δικαιοσύνης. 

 Πλέον των νομικής φύσεως προβλημάτων, θα ήθελα να αναφερθώ 
και στο θέμα της ασφάλειας. Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό, 
κατά το οποίο γραμματέας της ανάκρισης στο Πρωτοδικείο Αθηνών 
τραυματίσθηκε από επίθεση με μαχαίρι μέσα στο γραφείο της, επιση-
μαίνουμε την επιτακτική ανάγκη να ληφθούν από την Πολιτεία όλα τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας του προσωπικού και των εγκαταστάσε-
ων, ώστε, με τη συνεργασία και όλων των εμπλεκομένων, η απονομή της 
δικαιοσύνης να γίνεται μέσα σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψή μου να μην θίξω το θέμα της μείωσης των 
αποδοχών μας. Οι δικαστικοί λειτουργοί είναι οι μάλλον βαρύτερα πλη-
γέντες από την οικονομική κρίση, σε σύγκριση με τους λειτουργούς των 
δύο άλλων ισότιμων και ισόκυρων  εξουσιών. Παρά ταύτα, οι δικαστικοί 
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Συνέχεια από τη σελ. 7 λειτουργοί, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, εξακολουθούν να εκτε-
λούν ευσυνείδητα το καθήκον, πολλές φορές υπερβαίνοντες εαυτούς, με 
την ελπίδα ότι όχι μόνο δεν θα υποστούν περαιτέρω δυσμενείς  επιπτώ-
σεις, αλλά και ότι με την πρώτη ευκαιρία η Πολιτεία θα αποκαταστήσει 
την άδικη μεταχείριση που έχουν υποστεί.

Θεωρώ ότι στα προβλήματα και στις προσπάθειες αυτές αρωγός 
μας  θα είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ένας καταξιωμένος δικαστικός 
λειτουργός και γνώστης των προβλημάτων και των ιδιαιτεροτήτων του 
δικαστικού λειτουργήματος, χάριν και στη  μακρά  θητεία του στα συν-
δικαλιστικά όργανα της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων. Πιστεύω 
ότι υπάρχει αισιόδοξη προοπτική για την αποτελεσματική επίλυση, στο 
μέτρο του δυνατού, ενόψει και της τρέχουσας συγκυρίας, των προβλη-
μάτων που απασχολούν τον χώρο της Δικαιοσύνης.

Ένα άλλο πρόβλημα, διαφορετικής φύσεως, το οποίο επίσης κρατεί 
διαχρονικά, είναι αυτό της άσκησης δημόσιας κριτικής για τις ενέργειες 
ή αποφάσεις των δικαστικών λειτουργών, πολλές φορές ενώ ευρίσκεται 
εν εξελίξει η διαδικασία, με εμφανή σκοπιμότητα. Η πρόκληση  υπερβο-
λικής δημοσιότητος είναι εκ του πονηρού και αποσκοπεί στον επηρεα-
σμό ή καθοδήγηση της κρίσης των δικαστικών λειτουργών στην εκτέλεση 
του καθήκοντός τους. Τα φαινόμενα αυτά, που δεν έχουν σχέση με την 
άσκηση καλόπιστης δημόσιας κριτικής, είναι απαράδεκτα και καταδι-
καστέα. Οι πολίτες πρέπει να πιστεύουν ακράδαντα ότι, «όταν περί 
δικαίων και αδίκων κρίνουσιν οι δικασταί», όπως λέγει ο Πλάτων στον 
«Περί Δικαίου» διάλογό του, μοναδικός οδηγός τους είναι ο νόμος και 
η νεμεσητική κατά τον Αριστοτέλη συνείδησή τους. 

Οφείλουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να φανούμε αντάξιοι της ανεξαρ-
τησίας που μας χαρίζει το Σύνταγμα και ο νόμος και να σταθούμε αλύ-
γιστοι, έχοντας ως μόνο οδηγό τη συνείδησή μας και το νόμο, μακριά 
από οποιασδήποτε μορφής επηρεασμούς, υστεροβουλίες και σκοπιμό-
τητες, που είναι ξένα προς την έννοια της δικαιοσύνης. Σήμερα που η 
κοινωνία μας δοκιμάζεται ποικιλοτρόπως, οι δικαστικοί λειτουργοί που 
έρχονται σε άμεση επαφή με τον πολίτη και αφουγκράζονται τις αγωνί-
ες του γνωρίζουν πολύ καλά ότι η ακραία εφαρμογή του νόμου μπορεί 
να οδηγήσει σε ακραία αδικία και αντιλαμβάνονται ότι οφείλουν να 
ακολουθούν το γράμμα του νόμου, χωρίς να αφίστανται από το πνεύμα 
του δικαίου και να είναι ακριβοδίκαιοι, αλλά με ανθρωπιά, όπως ανά-
γλυφα το περιέγραψε ο μεγάλος Άγγλος δραματουργός Σαίξπηρ στον 
«Έμπορο της Βενετίας», όπου  βάζει τον σκληρό δανειστή-τοκογλύφο 
Σάϊλοκ να απαιτεί την ακριβή κατά γράμμα εκτέλεση της συμφωνίας 
που προέβλεπε την αποζημίωσή του με ένα κιλό σάρκα από το στήθος 
του οφειλέτη, που βρισκόταν σε αδυναμία αποπληρωμής του χρέους 
του. Χρειάστηκε η ιδιοφυής παρέμβαση ενός νέου νομικού, που στην 
πραγματικότητα ήταν γυναίκα, προκειμένου να καμφθούν οι παράλογες 
απαιτήσεις του Σάϊλοκ, όταν του υπέδειξε ότι αν έκοβε έστω και ένα 
γραμμάριο σάρκας περισσότερο ή λιγότερο από το συμφωνημένο, τότε 
θα καταδικαζόταν αυτός. Και έτσι επήλθε η λύση του δράματος και η 
κάθαρση.

Η εμπέδωση της δικαιοσύνης είναι το υπέρτατο καθήκον, διότι όπως 
σοφά το έχει διατυπώσει ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης στα Ηθικά 
Νικομάχεια: «κρατίστη των αρετών είναι δοκεί η δικαιοσύνη – εν δε 
δικαιοσύνη πάσα αρετή ένι».

Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων και εύχομαι ευόδωση των εργασιών της.

Ευχαριστώ.  

Στη μέχρι τώρα θητεία μας (από τον Ιούνιο του 
2012 μέχρι σήμερα) αναλάβαμε τη διαχείριση 
της πιο δύσκολης κατάστασης, που αντιμε-

τώπισε μέχρι σήμερα η Δικαιοσύνη και το Δικαστικό 
Σώμα. Και όλοι οι συνάδελφοι αναγνωρίζουν ότι δι-
αχειρισθήκαμε την κατάσταση αυτή, με τον καλύτερο 
και τον πιο επιτυχημένο τρόπο. Δηλαδή:

1)Αποφασίσαμε ομόφωνα, μετά από σχετική πρό-
ταση της ομιλούσας, κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ της 
7ης Σεπτεμβρίου 2012 την έναρξη των κινητοποιήσε-

ων. Είναι ανακριβέστατο αυτό που ανέφεραν τα δύο μέλη του Δ.Σ., ότι 
δήθεν μας πίεσαν εκείνοι για τις κινητοποιήσεις και αναγκασθήκαμε να 
ακολουθήσουμε. Εξάλλου, όλοι αναγνωρίζουν ότι η Πρόεδρος της Ένωσης 
ήταν συνεχώς μπροστά, στην πρώτη γραμμή, σε όλη τη διάρκεια των 
κινητοποιήσεων.

2) Κατορθώσαμε, σε όλη τη διάρκεια της πολύμηνης διάρκειας των κι-
νητοποιήσεων, να έχουμε μαζί μας, υποστηρικτές των θέσεών μας, τόσο 
τους πολίτες, όσο και όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Με τις συχνές 
εμφανίσεις της ομιλούσας, ως Προέδρου της Ένωσης, στα κανάλια με τις 
συνεντεύξεις τύπου, που έδινα και με τα άρθρα μου, στις εφημερίδες, ενημε-
ρώθηκε η κοινή γνώμη  για το πόσο βαρύ και πόσο σπουδαίο είναι το έργο 
των Δικαστών, για το ότι εργάζονται κάτω από αναχρονιστικές συνθήκες, 
για το ότι καλύπτουν οι ίδιοι, με δικά τους έξοδα, όλες τις δαπάνες, τις ανα-
γκαίες για την άσκηση του λειτουργήματός τους και το ότι έχουν υποστεί 

τις μεγαλύτερες περικοπές μισθού σε ολόκληρο τον Δημόσιο Τομέα. Και έτσι 
η κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι(πλην ελαχίστων) είναι πλέον φιλικοί 
απέναντί μας και όχι εχθρικοί, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. 

3)Σε όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η Ένωσή μας είχε, δια της 
Προέδρου, έντονη φωνή και παρουσία και έτσι κατανόησαν όλοι ότι θα 
βρίσκει μεγάλη αντίσταση, όποιος προσπαθεί να υποβαθμίσει τη Δικαιοσύνη 
ή να απαξιώσει τους Δικαστικούς Λειτουργούς.

4)Αναστείλαμε τις κινητοποιήσεις την ενδεδειγμένη χρονική στιγμή και 
αλλάξαμε μορφή αντίδρασης, όταν διαπιστώσαμε ότι η Κυβέρνηση, επιμέ-
νοντας στην αδιάλλακτη στάση της, έφερε προς ψήφιση στη Βουλή, από την 
οποία και ψηφίσθηκε ο Ν.4093/2012, που επέβαλε τις νέες μειώσεις των 
αποδοχών μας. Δηλαδή, αρχίσαμε να καταθέτουμε, ενώπιον του Μισθοδι-
κείου, τις προσφυγές, με τις οποίες ζητούσαμε να αναγνωρισθεί α)ότι οι 
τελευταίες μειώσεις του Μισθολογίου μας ήταν αντισυνταγματικές και β)ότι, 
με βάση το Σύνταγμα (αρχή της ισοτιμίας και ισοδυναμίας των τριών Εξου-
σιών) δικαιούμαστε και εμείς οι Δικαστικοί Λειτουργοί, την φοροαπαλλαγή 
του 25%, που έχουν οι Βουλευτές. Η αναστολή των κινητοποιήσεων, εκεί-
νη τη χρονική στιγμή, ήταν επιβεβλημένη διότι δεν ήταν δυνατόν, εμείς μεν 
να αναμένουμε αποφάσεις, από το Μισθοδικείο, επί των προσφυγών μας, 
ενώ οι ίδιοι θα αρνούμασταν να δικάσουμε τις υποθέσεις των πολιτών, αλλά 
και διότι, εάν οι κινητοποιήσεις διαρκούσαν περισσότερο, θα στρέφονταν 
πλέον όλοι εναντίον μας, λόγω της μακράς διάρκειάς τους.

5) Το Προεδρείο της Ένωσης διαχειρίσθηκε το ζήτημα των προσφυ-

Δευτερολογία-Απαντήσεις της Προέδρου της Ένωσης
στην Τακτική Γεν. Συνέλευση. (Τι επιτύχαμε).
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γών με τον καλύτερο τρόπο. Ειδικότερα, το Προεδρείο, σε συνεργασία με 
τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, συνέταξε τα υποδείγματα των προσφυγών, 
διένειμε αυτά σε όλα τα μέλη της Ένωσής μας,  (Δικαστές και Εισαγγε-
λείς), διευκόλυνε  την κατάθεση των δικογράφων, συγκεντρώνοντας αυτά, 
στα Γραφεία της Ένωσης, από τα Δικαστήρια όλης της χώρας, με καταβολή 
ελάχιστης, συμβολικής αμοιβής, προς τους δικηγόρους που ανέλαβαν την 
κατάθεση και την παράσταση ενώπιον του Μισθοδικείου, κατά τη συζήτηση 
των προσφυγών, οι οποίες, όπως είναι γνωστό, συζητήθηκαν σε πολύ σύντο-
μες δικασίμους και ήδη αναμένουμε τις σχετικές αποφάσεις.

6)Η ομιλούσα πρωτοστάτησα, ως Αρεοπαγίτης και Πρόεδρος της Ένω-
σης, για να συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός υπογραφών των Αρε-
οπαγιτών, προς σύγκληση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία 
αποφάνθηκε ομόφωνα, την 7-11-2012, για την αντισυνταγματικότητα του 
ψηφιζόμενου(τότε) νόμου 4093/2012, που επέβαλε τις νέες μειώσεις των 
αποδοχών μας, απόφαση η οποία θα αποτελέσει την πυξίδα, ελπίζουμε, και 
για την έκδοση των αποφάσεων του Μισθοδικείου.

7)Επιτύχαμε, πολύ σύντομα, την ανατροπή δυσμενών νομοθετικών ρυθ-
μίσεων.Δηλαδή:

α)Διαχειρισθήκαμε, με τον πλέον επιτυχημένο τρόπο, το θέμα της επα-
ναφοράς του εννεαμήνου της γονικής άδειας, η οποία, κατά τρόπο απα-
ράδεκτο, είχε μειωθεί σε πεντάμηνο. Η ομιλούσα, είχε κάνει σκληρό αγώνα, 
το 2004, ως Αντιπρόεδρος τότε της Ένωσης(και ως μητέρα τριών παιδιών), 
για να θεσμοθετηθεί η εννεάμηνη γονική άδεια. Το θεωρούσα, λοιπόν και 
προσωπικό μου ζήτημα, να επιτύχω να επαναφερθεί. Έτσι, με την πολύτι-
μη συμβολή και της Πρόεδρου Πρωτοδικών Μαργαρίτας Στενιώτη, Αναπλ. 
Γεν. Γραμματέα της Ένωσης, η οποία ανέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της 
προσπάθειας, συντάξαμε υπόδειγμα σχετικής προσφυγής, το οποίο απο-
στείλαμε στις ενδιαφερόμενες συναδέλφους και μεριμνήσαμε, σε συνεννόηση 
με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας, ώστε, η πρώτη προσφυγή που 
κατατέθηκε, να συζητηθεί απευθείας ενώπιον της Ολομέλειας του ΣΤΕ, σε 
πιλωτική δίκη, ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος, για να αποφευχθεί 
έτσι και η οικονομική επιβάρυνση, όλων των ενδιαφερομένων συναδέλφων, 
με άσκηση από την καθεμία εξ αυτών ατομικής προσφυγής και η απώλεια 
χρόνου. Και, όπως είναι γνωστό, μετά από παρέμβασή μας, για τον ορισμό 
πολύ σύντομης δικασίμου, εκδόθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του ΣΤΕ, 
η οποία έκρινε ως αντισυνταγματική την μείωση του χρόνου της γονικής 
άδειας, μόνο για τους Δικαστικούς Λειτουργούς, από εννεάμηνο σε πεντά-
μηνο, (ενώ για τον υπόλοιπο Δημόσιο Τομέα παρέμεινε εννεάμηνο). Είμαστε 
σε συνεχή επαφή με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, ο οποίος έδωσε 
προφορική εντολή στο αρμόδιο γραφείο του Υπουργείου, για να εγκρίνονται 
οι αιτήσεις παροχής γονικής άδειας , σύμφωνα με την απόφαση και ο οποί-
ος υποσχέθηκε ότι θα προωθήσει ταχύτατα σχετική νομοθετική διάταξη, σε 
εκτέλεση της ως άνω απόφασης, ώστε να υπάρξει γενική ρύθμιση, προς ορι-
στική επίλυση του ζητήματος. (Πράγματι, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προώθη-
σε άμεσα, με σχετική τροπολογία, τη διάταξη, η οποία ψηφίσθηκε ήδη-ΦΕΚ 
Α΄43/20/02/2014, Ν.4239/2014 αρθρ. 8.

β)Επιτύχαμε την κατάργηση της διάταξης, που όριζε ότι το Ανώτατο Δικα-
στικό Συμβούλιο συνεδριάζει μόνο μία φορά, κατά τη διάρκεια του δικαστι-
κού έτους, για προαγωγές και μεταθέσεις και ότι δεν επιτρέπεται μετάθεση 
Δικαστικού Λειτουργού, πριν από τη συμπλήρωση ενός(1)δικαστικού έτους, 
στο δικαστήριο που υπηρετεί και κατ΄εφαρμογή της οποίας είχαν αδικηθεί 
πολλοί συνάδελφοι. Έτσι, μετά την κατάργηση των δύο αυτών διατάξεων, 
κατέστη δυνατόν να συνεδριάσει το Α.Δ.Σ., στο μέσον του δικαστικού έτους 
(19-12-2013), για να συμπληρωθούν, με προαγωγή, οι κενές θέσεις (4 Πρό-
εδροι Εφετών,11 Εφετών, 1 Εισ. Εφετών και 3 Αντεισαγγελείς Εφετών)που 
είχαν προκύψει στον Β΄βαθμό, από παραιτήσεις Δικαστών και Εισαγγελέων 
του Β΄ βαθμού, οι οποίες, ασφαλώς, θα δημιουργούσαν μεγάλο πρόβλημα 
δυσλειτουργίας στα ήδη πολύ βεβαρημένα Εφετεία, εάν παρέμεναν κενές 
στη διάρκεια ολόκληρου του δικαστικού έτους και επίσης, στην ίδια συνε-
δρίαση του Α.Δ.Σ., κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν οι μεταθέσεις 
και τοποθετήσεις, με τήρηση της σειράς αρχαιότητας στην επετηρίδα, κάτι 
που δεν θα ήταν δυνατόν και θα κατέληγε σε άδικη παραβίαση της σειράς 
αρχαιότητας, εάν εξακολουθούσε να ισχύει η προηγούμενη διάταξη.

8)Επιτύχαμε την αύξηση οργανικών θέσεων.
Μέσα στις πιο αντίξοες οικονομικές συνθήκες και μετά από συνεχή αι-

τήματα που υποβάλλαμε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ.Αθανασίου, ο 
οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα, επιτεύχθηκε:

α) συμπληρωματική προκήρυξη , για τον διαγωνισμό του 2013 των 
εισαγομένων στη Σχολή Δικαστών(20η σειρά ), με αύξηση συνολικά 47 θέ-
σεων, ήτοι 39 θέσεων Δικαστών και 8 θέσεων Εισαγγέλεων.

β)αύξηση των θέσεων του β΄βαθμού:οι θέσεις των Δικαστικών Λειτουρ-
γών του β΄βαθμού αυξήθηκαν, αρχικά από 1-7-2015(ημερομηνία η οποία 
μετά από αίτημά μας, με τροπολογία του Υπουργείου Δικ/νης επισπεύθηκε 
από 1-2-2014), ως εξής: των Πρόεδρων Εφετών κατά μία(1) και των Αντ/
λέων Εφετών κατά 7.Έτσι, θα καταστεί δυνατή η ίδρυση του Ειδικού Ποι-
νικού Τμήματος, στο Εφετείο Αθηνών, που αποτελεί πάγιο αίτημα και της 
Ένωσής μας, ώστε να προωθηθούν οι ποινικές υποθέσεις, που έχουν συσσω-
ρευθεί, σε βαθμό ασφυκτικό

 γ) αύξηση των θέσεων των Ειρηνοδικών

Με την συνεχή και επίμονη ανάδειξη της μεγάλης επιβάρυνσης των Ει-
ρηνοδικών, τόσο εξ αιτίας του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων υπερχρε-
ωμένων νοικοκυριών, όσο και εξ αιτίας της μετακύλισης της αρμοδιότητας 
της εκούσιας δικαιοδοσίας από τα Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία, κατορ-
θώσαμε:

Ι.Την παράταση της ισχύος του πίνακα του διαγωνισμού του 2011, 
αρχικά με απόφαση του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη, μέχρι 
31-12-2013 και στη συνέχεια, με απόφαση του νυν Υπουργού κ. Αθανασίου, 
μέχρι 31-12-2014. Ταυτόχρονα, μετά από τα επίμονα αιτήματά μας, στα 
οποία ανταποκρίθηκε άμεσα ο Υπουργός κ. Αθανασίου, επιτεύχθηκε, 

ΙΙ. Ο διορισμός εξήντα οκτώ (68) Ειρηνοδικών, από τον εν λόγω πί-
νακα επιτυχόντων, για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών, (διορισμός, ο 
οποίος ήδη ολοκληρώθηκε, με την εμφάνιση όλων των νέων δόκιμων Ειρηνο-
δικών στις θέσεις τους) και 

ΙΙΙ. Η αύξηση κατά τριάντα πέντε (35) των θέσεων των Ειρηνοδικών, 
από τον ίδιο ως άνω πίνακα επιτυχόντων, ο οποίος  έτσι εξαντλείται. Η δι-
αδικασία του διορισμού τους προωθείται ταχύτατα.

Επιμένουμε  στο αίτημά μας, για την άμεση αύξηση των οργανικών 
θέσεων του πρώτου βαθμού, το οποίο πιστεύουμε ότι θα ικανοποιηθεί 
σύντομα.

9) Εξασφαλίσαμε , μετά από έντονο αγώνα, την καταβολή των δύο 
τελευταίων δόσεων των αναδρομικών, η οποία είχε αναβληθεί δύο φορές 
στο παρελθόν. Έτσι, όσοι συνάδελφοι δεν είχαν προεξοφλήσει την σχετική 
αξίωσή τους, με εκχώρηση στις Τράπεζες, εισέπραξαν ένα αρκετά σημα-
ντικό ποσό και για όσους είχαν ήδη προεξοφλήσει, διασφαλίσθηκε ότι δεν 
θα τα αναζητήσουν από αυτούς οι Τράπεζες, λόγω μη καταβολής από το 
Δημόσιο.

10)Αποτρέψαμε, με άμεση και έντονη αντίδρασή μας, απευθυνόμενοι 
απευθείας προς τον Πρωθυπουργό, την κατάργηση του δικαιώματός μας, 
περί φοροαπαλλαγής του επιδόματος βιβλιοθήκης-γραφείου, το οποίο αμφι-
σβητήθηκε, με σχετικό έγγραφό του, αποσταλέν προς τις ΔΟΥ, από τον Γεν. 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ.Θεοχάρη.

11)Η ομιλούσα, καθώς και ο τότε Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ρούσσος Παπαδάκης, εμφανισθήκαμε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστι-
κού Συμβουλίου, τα μέλη του οποίου ενημερώσαμε, υπέρ των συναδέλφων 
Εισαγγελικών Λειτουργών, κατά των οποίων, ο Προϊστάμενος της Εισαγ-
γελίας, όπου υπηρετούσαν είχε εκδόσει πράξη, για περικοπή του μισθού 
τους, λόγω της συμμετοχής τους στις κινητοποιήσεις και εναντίον της οποίας 
(πράξης),οι συνάδελφοι, μετά από υπόδειξή μας είχαν ασκήσει προσφυγή, 
ενώπιον του Α.Δ.Σ. Η προσφυγή αυτή έγινε δεκτή και η σχετική πράξη 
ακυρώθηκε.

  Επίσης, στηρίξαμε όλους τους συναδέλφους, εναντίον των οποίων είχαν 
ασκηθεί υπερβολικές  πειθαρχικές διώξεις.

12) Αντιδράσαμε έντονα , με σχετικές ανακοινώσεις μας, ορισμένες εκ 
των οποίων έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα, εναντίον των επικριτικών δηλώσε-
ων πολιτειακών παραγόντων ή δημοσιογράφων, προστατεύοντας το κύρος 
της Δικαιοσύνης και την ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών. 

13) Αναβαθμίσαμε τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς σχέσεις της Ένωσής 
μας, ( οι οποίες είχαν ατονήσει επί μακρό διάστημα) και αξιοποιήσαμε τις 
σχέσεις αυτές, καθώς και την προσωπική φιλία της ομιλούσας με τον Πρόε-
δρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών κ. Christorhe Regnard , για να προ-
ωθήσουμε τα αιτήματά μας . Για πρώτη φορά στα χρονικά της Ένωσής 
μας , επισκέφθηκε την Ελλάδα, κατόπιν προσκλήσεώς μας, για να στηρίξει 
τις κινητοποιήσεις μας και τα δίκαια αιτήματά μας, ο ως άνω Πρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών και επισκεφθήκαμε μαζί, τον Πρόεδρο 
της Βουλής, τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Υπουργό Οικονομικών . Στον 
τομέα αυτό ( των Διεθνών σχέσεων ) έχω την πολύτιμη συνεργασία του 
Αντιπροέδρου της Ένωσής μας κ. Κασαλιά , Αντεισαγγελέα Εφετών και  τον 
Πρόεδρο Πρωτοδικών κ.  Αλμπούρα . Ενημερώναμε συνεχώς, σε ολόκληρη 
τη διάρκεια των κινητοποιήσεών μας και τη  Διεθνή και Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δικαστών και τις Εθνικές Δικαστικές Ενώσεις, οι οποίες έδειξαν μεγάλο 
ενδιαφέρον . Οι κινητοποιήσεις μας μεταδόθηκαν από τα περισσότερα τηλε-
οπτικά δίκτυα της  Ευρώπης . Αποσπάσματα της ομιλίας της Προέδρου της 
Ελληνικής Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , κατά την πρώτη πανδικα-
στική συγκέντρωση , δημοσιεύθηκαν στην Γαλλική εφημερίδα « Le Figaro», 
καθώς και σε Γερμανικές εφημερίδες. Η τρίμηνη εφημερίδα της Γερμανικής 
Ένωσης Δικαστών δημοσίευσε για πρώτη φορά πολυσέλιδη συνέντευξη της 
Προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων , όπου ανα-
δεικνύονταν όλα τα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα των Ελλήνων  Δι-
καστών. Και επιτύχαμε την έκδοση δυο Ψηφισμάτων, σε δυο διαδοχικές 
συνόδους, τα οποία καταδίκαζαν, ως θέτουσες σε κίνδυνο την ανεξαρτησία 
της  Δικαιοσύνης, τις μεγάλες μειώσεις των αποδοχών μας, οι οποίες επιβλή-
θηκαν από την  Ελληνική Κυβέρνηση. 

Αποστείλαμε επιστολές προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, κ. Μάρτιν Σουλτς στην οποία αναδεικνύαμε τα προβλήματα 
( θεσμικά και οικονομικά ) της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των Ελλήνων 
Δικαστών στην οποία ανταποκρίθηκε απαντώντας προσωπικά ο ίδιος και 
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον του, καθώς και προς τον Πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κ. Μπαρόζο. 

Συνέχεια από τη σελ. 8
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Η ΔΙΕΤΙΑ 2012 – 2014

του Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη
Πρόεδρου Πρωτοδικών Αθηνών, Μέλους του Δ.Σ της ΕΔΕ

  
Η έναρξη της θητείας του νεοεκλεγέντος διοικητι-

κού συμβουλίου της Ε.Δ.Ε. τον μήνα Ιούνιο του έτους 
2012 συνέπεσε χρονικά και κατά γενική ομολογία 
στην πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα. 
Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να ειπωθεί ότι η δι-
ετία 2012 – 2014 υπήρξε για την Ένωση και για 
το παρόν Δ.Σ., μία από τις πιο δύσκολες, αν όχι η 
πιο δύσκολη διετία στην ιστορία της. Η ταχύτητα 
των εξελίξεων, που συναντήσαμε από την αρχή, στο 

πλαίσιο του τότε εφαρμοζόμενου οικονομικού δόγματος του ΄΄σοκ΄΄ ήταν 
τέτοια, που δημιουργούσε τετελεσμένα γεγονότα πριν ακόμη προλάβαι-
νε κανείς να αντιδράσει και έπρεπε να διαχειριστούμε μία ιδιαιτέρως 
δύσκολη κατάσταση. Υπό τις συνθήκες αυτές, τον Ιούνιο του έτους 2012, 
η ικανοποίηση πάγιων αιτημάτων της Ένωσης μας, όπως λ.χ. για αύξηση 
του αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών, φάντα-
ζε σχεδόν αδιανόητη, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί, οι οποίοι θεωρούσαν ως 
μάταιη κάθε διεκδίκηση. 

Όμως, 
Παρά τις ανωτέρω δυσκολίες, ξεκινήσαμε έναν αγώνα συντονισμένο 

με υπομονή και επιμονή, ο οποίος κλιμακώθηκε σταδιακά με όλα τα 
προβλεπόμενα από το νόμο ένδικα βοηθήματα, στην άσκηση των οποίων 
επιμείναμε ιδιαίτερα, καθ΄ όλη τη διάρκεια των επισκέψεων μας στα 
δικαστήρια της χώρας την άνοιξη του 2012. Αμέσως, δε, με την εκλογή 
του νέου διοικητικού συμβουλίου τον Ιούνιο του έτους 2012, η Πρόεδρος 
της Ενώσεως κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου ανέλαβε την πρωτοβου-
λία κοινών συναντήσεων των Δ.Σ. όλων των δικαστικών ενώσεων, με 
τις οποίες διατηρούμε αρμονικές σχέσεις συνεργασίας και με συντονι-
σμένες ενέργειες συντάχθηκαν όλα τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα, 
τα οποία έλαβαν την τελική τους μορφή σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό 
διάστημα. Συγχρόνως, με τις δημόσιες παρεμβάσεις μας, καταδείξαμε 
ότι η δράση της Ένωσης δεν ήταν δράση στενού συντεχνιακού συνδικα-
λιστικού τύπου. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα είναι: 1ον) η για πρώτη 
φορά γενναία αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων των δικαστι-
κών λειτουργών στο δεύτερο βαθμό και μάλιστα σε αριθμό, που δεν θα 
μπορούσε στο σχετικά πρόσφατο παρελθόν να προβλέψει ούτε και ο 
πλέον αισιόδοξος, ενώ θεωρούμε ότι η αύξηση του αντίστοιχου αριθμού 
οργανικών θέσεων στον πρώτο βαθμό είναι πλέον ζήτημα χρόνου, 2ον) η 
απόφαση για την άμεση υλοποίηση της αύξησης αυτής των οργανικών 
θέσεων τον προσεχή Ιούνιο του 2014 αντί για το μήνα Ιούλιο του έτους 
2015 όπως αρχικώς είχε προβλεφθεί, 3ον) η αύξηση του αριθμού των ει-
σακτέων στην ΕΣΔΙ για την κάλυψη των κενών, που ανακύπτουν στον 
πρώτο βαθμό εξαιτίας της αύξησης των οργανικών θέσεων του δεύτερου 
βαθμού και η άμεση κάλυψη των σχετικών κενών με την έναρξη του νέου 
δικαστικού έτους, 4ον) η επίτευξη, πλέον, όλων των αναγκαίων όρων για 
τη δημιουργία με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους ποινικών τμη-
μάτων στα Εφετεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης, που από καιρό αποτελεί 
γενική απαίτηση και που σαφώς θα διευκολύνει στην επιτέλεση του 
δύσκολου έργου απονομής της Δικαιοσύνης. Ενόψει, δε, και των νέων 
αλλαγών στο σχέδιο νόμου του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ειδικώς 
αναφορικά με την καθ΄ ύλη αρμοδιότητα υπάρχει ολοκληρωμένη γραπτή 
μας πρόταση βάσει της οποίας πληρούνται οι όροι, με μία παράλληλη 
αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού και από τον αμέσως 
επόμενο διαγωνισμό της ΕΣΔΙ, για τη δημιουργία ποινικού τμήματος στα 
Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης για τη συγκρότηση αφενός μεν 
των Τριμελών Πλημμελειοδικείων, που θα δικάζουν (υπό την επιφύλαξη, 
εννοείται, ψήφισης του σχετικού νομοσχεδίου) σε δεύτερο βαθμό όλα 
τα πλημμελήματα, αφετέρου, δε, εκείνων των Μονομελών Πλημμελειο-
δικείων στα οποία θα προσδιορίζονται τα μέχρι σήμερα αρμοδιότητας 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου πλημμελήματα, 5ον) η ανάκτηση της 
εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου ύστερα από την άσκηση σχετικού 
ενδίκου βοηθήματος τη σύνταξη του οποίου επιμελήθηκε άμεσα με την 
ανάληψη των καθηκόντων της τον Ιούνιο του έτους 2012 η Πρόεδρος 
Πρωτοδικών κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, αν. Γενική Γραμματέας της Ενώ-
σεως, 6ον) ο διορισμός επιπρόσθετου αριθμού Ειρηνοδικών (συνολικώς 
103) εξαντλούμενου του σχετικού πίνακα επιτυχόντων του τελευταίου 
διαγωνισμού, 7ον) η δικαστική μας δικαίωση στο Ανώτατο Δικαστήριο, 
που προβλέπεται από το Σύνταγμα (Μισθοδικείο), ως προς το σύνολο 
των αξιώσεων μας, 8ον) η κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης για τη νο-
μοθετική επέκταση έκδοσης δικαστικής διάταξης σε όλες τις υποθέσεις 
της εκούσιας δικαιοδοσίας, στις υποθέσεις των ασφαλιστικών μέτρων, 
στις υποθέσεις του Ν. 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά κλπ. 
Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούμε στις πρωτοβουλίες, που 

ανέλαβε η Ένωση μας προς την κατεύθυνση επιτέλεσης κοινωνικού έρ-
γου με κορυφαίες στιγμές όλων την αγορά και χορήγηση φαρμάκων 
και λοιπών συναφών ειδών σε άπορους πολίτες της χώρας με προ-
βλήματα υγείας, καθώς και τη δωρεά χρηματικού ποσού σε εταιρεία 
προστασίας ανηλίκων, ενώ πρόθεση όλων μας είναι να αναλάβουμε 
ανάλογες πρωτοβουλίες και στο άμεσο μέλλον σε παρόμοιας φύσης 
ευαίσθητα ζητήματα.    

Θεωρούμε, επίσης, αναγκαίο να επισημάνουμε ότι χάριν της, συνταγ-
ματικώς κατοχυρωμένης, δράσης της Ε.Δ.Ε., αφενός μεν αναδεικνύονταν 
ανέκαθεν στην Ελλάδα τα θεσμικά ζητήματα της Δικαιοσύνης αφετέρου, 
δε, υλοποιείτο η συνταγματική επιταγή της οικονομικής ανεξαρτησίας 
του δικαστή. 

Οφείλουμε, επίσης, να παρατηρήσουμε ότι η άσκηση της δημοσιογραφί-
ας, πλέον, στη χώρα μας και σε αντίθεση με ότι συνέβαινε σε προηγούμε-
νες δεκαετίες, έχει λάβει έντονα κριτικό και επιθετικό χαρακτήρα (επιθε-
τική δημοσιογραφία) απέναντι σε κάθε θεσμό, μη εξαιρουμένου και αυτού 
της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της. Υπενθυμίζουμε εδώ ότι άμεσες 
υπήρξαν, αλλά και εξακολουθούν να είναι οι παρεμβάσεις της Προέδρου 
της Ενώσεως απέναντι σε κάθε γενικευμένη αμφισβήτηση της ποιότητας 
και ορθότητας του δικαιοδοτικού έργου, οι δημόσιες, δε, αυτές παρεμβά-
σεις είχαν ως άμεσο αποτέλεσμα την αναδίπλωση όσων επιχείρησαν να 
παραπληροφορήσουν, προς στιγμή, την κοινή γνώμη, ενώ μπροστά στη 
συστημική, πλέον, όπως έχει εξελιχθεί, αυτή πραγματικότητα, ενεργούμε 
συνεχώς ώστε οι πολίτες να έχουν συνεχή, αντικειμενική και ολοκληρωμέ-
νη ενημέρωση πάνω σε γενικότερα ζητήματα Δικαιοσύνης.

Τέλος, απευθυνόμενος προσωπικά στους συναδέλφους αισθάνομαι 
την ανάγκη να πω ότι κατά τη διετία αυτή (2012-2014), που υπήρξε 
για μένα διετία πολύτιμων εμπειριών για το μέλλον, προσπάθησα και 
προσπαθώ, στο μέτρο και το βαθμό, που μου αναλογεί ως μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου, να συνδράμω κατά τον καλύτερο δυνατό τρό-
πο προς την κατεύθυνση της επίτευξης των καταστατικών σκοπών της 
Ενώσεως. 

Σας ευχαριστώ όλους θερμά 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
 ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 35
της Σταματίας Γκαρά-Δημουλέα, Ειρηνοδίκη ,Ταμία της ΕΔΕ

Μετά από αίτημα της Προέδρου της Ε.Δ.Ε. προς τον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, παρατάθηκε η ισχύς του πίνα-
κα των υπολοίπων επιτυχόντων του διαγωνισμού του 
2011 κατά ένα έτος δηλ. μέχρι 31-12-2014. Ενώ ήταν 
σε εξέλιξη η διαδικασία διορισμού των εξήντα οκτώ 
(68) δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως για την πλήρωση 
αντιστοίχων κενών οργανικών θέσεων, με τη διάταξη 
του άρθρου 12 του Ν. 4229/2013 αυξήθηκε  από 1-1-

2014 κατά τριάντα πέντε (35) ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνο-
δικών και έτσι από 741 θέσεις, ορίζεται συνολικά σε 776 . 

Η κατανομή των ως άνω οργανικών θέσεων θα γίνει με γνωμοδότηση 
του Προέδρου του Αρείου Πάγου, μετά τις αιτιολογημένες προτάσεις που 
απέστειλαν μέχρι 10 Φεβρουαρίου 2014 οι Πρόεδροι των Τριμελών Συμβου-
λίων  Διεύθυνσης των Εφετείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς  και οι 
Πρόεδροι Εφετών που διευθύνουν τα υπόλοιπα Εφετεία της χώρας . Αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής των οργανικών θέσεων με 
αντικειμενικά κριτήρια ,θα ακολουθήσει ο διορισμός των υπολοίπων επιτυ-
χόντων του διαγωνισμού του 2011, ώστε να παρακολουθήσουν σεμινάρια 
επιμόρφωσης στην Εθνική Σχολή Δικαστών, πριν την ανάληψη των καθηκό-
ντων τους, με την έναρξη του δικαστικού έτους 2014-2015 .

Σημειωτέον οτι η υπ΄ αρ. 101082/4-10-2010 απόφαση του Υπουργού Δι-
καιοσύνης, προκήρυσσε διαγωνισμό για την πρόσληψη μόνο ογδόντα (80) 
δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως και από τον πίνακα των 329 επιτυχόντων, 
διπλασιάστηκε ο αριθμός των προσληφθέντων, με αποτέλεσμα τον Ιούλιο 
του 2012 να διοριστούν εκατόν εξήντα  (160) Ειρηνοδίκες.  Μετά τα συνεχή 
αιτήματα της Προέδρου της Ε.Δ.Ε., προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για πα-
ράταση του πίνακα, αρχικά μέχρι 31-12-2013 και κατόπιν μέχρι 31-12-2014, 
κατέστη δυνατό να διοριστούν  οι εξήντα οκτώ (68) Ειρηνοδίκες, που ανέ-
λαβαν καθήκοντα καλύπτοντας κενές οργανικές θέσεις και θα ακολουθήσει 
η πρόσληψη των υπολοίπων τριάντα πέντε (35), στις νέες οργανικές θέσεις 
που δημιουργήθηκαν από 1-1-2014. Ο στόχος για τον άμεσο διορισμό όλων 
των επιτυχόντων Ειρηνοδικών του διαγωνισμού του 2011, επετεύχθη  μέσα 
σε σύντομο χρονικό διάστημα (διετία  2012 – 2014) και έτσι ο πίνακας εξα-
ντλήθηκε. 

Με δυναμική και αποτελεσματική αντιμετώπιση η Πρόεδρος της Ένωσή 
μας, σε αγαστή συνεργασία με όλα τα μέλη του Δ.Σ. και τον Υπουργό Δικαι-
οσύνης, προώθησε και το συγκεκριμένο  αίτημά μας για αύξηση των οργα-
νικών θέσεων των Ειρηνοδικών αλλά και των λοιπών βαθμών των Δικαστών 
και Εισαγγελέων, ώστε να ελπίζουμε ότι οι συνθήκες και οι ρυθμοί εργασίας 
όλων των Δικαστικών Λειτουργών να γίνουν πιο ανθρώπινες .  



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Κυρίες και Κύριοι Συνάδερφοι
Κατ΄ αρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα μεγάλο ευ-

χαριστώ προς όλους εκείνους που συμφώνησαν και συμ-
μετείχαν στις αποχές και στις διακοπές συνεδριάσεων 
της Ένωσής μας. Ειδική μνεία όμως θα ήθελα να κάνω 
για εκείνους που ενώ είχαν διαφορετική άποψη δεν έφε-
ραν προσκόμματα αναφορικά με την εκτέλεση των απο-
φάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συ-

νέλευσης. Τους αξίζουν θερμά συγχαρητήρια.
Επιχειρώντας μια σύντομη αποτίμηση της κατάστασης, σε τρία σημεία 

θα πρέπει να σταθούμε. ΠΡΩΤΟΝ, ότι το Δικαστικό Σώμα διαπίστωσε πως 
η επίλυση των ζητημάτων μας περνάει μέσα από αγώνα, ενώ επιμέρους 
διαφωνίες που διατυπώθηκαν ως προς τη μορφή αυτού του αγώνα, είναι 
απολύτως θεμιτές, αφού εξέφραζαν την αγωνία για την επιτυχή έκβασή του. 
ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ότι μετά το πέρας των αποχών και των διακοπών συνεδριάσε-
ων ο αγώνας δεν υποχώρησε, όπως εσφαλμένα υπέλαβαν ορισμένοι, αλλά 
αντιθέτως κλιμακώθηκε, αφού έλαβε τη μορφή δικαστικού αγώνα. Στην πα-
ρούσα φάση δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα αλλά υπάρχουν οι εγγυ-
ήσεις για επιτυχή έκβαση των δικογράφων που καταθέσαμε. Και ΤΡΙΤΟΝ, 
ότι τα λόγια έχουν αξία μόνο όταν τηρούνται. Αναφέρομαι σε κυβερνητικούς 
παράγοντες του οικονομικού επιτελείου που επιδεικνύουν αναξιοπιστία και 
θεσμική απροθυμία να υπηρετήσουν τη συνταγματική νομιμότητα.

Περαιτέρω, κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων μας, ήταν, είναι και 
θα είναι η στάση του Αρείου Πάγου. Πάντοτε θα πρέπει να επιδιώκουμε ο 
Άρειος Πάγος, λόγω του κύρους του και της υψηλότατης θέσης που κατέχει 
στο σύστημα της δικαιοσύνης, να είναι μαζί μας. Εισφέρω στην κρίση σας το 
εξής ΕΡΩΤΗΜΑ. Πανδικαστική Φθινόπωρο 2011 στο ισόγειο του Αρείου Πά-
γου με Πρόεδρο της Ένωσης Αεροπαγίτη. Πρόεδρος και Εισαγγελέας Αρείου 
Πάγου παρόντες όπως επίσης και τουλάχιστον 25 Αρεοπαγίτες. Πανδικαστι-
κή ένα χρόνο μετά το 2012 στο ισόγειο του Αρείου Πάγου με Πρόεδρο της 
Ένωσης Αεροπαγίτη. Η φυσική μας ηγεσία απούσα όπως και η συντριπτική 
πλειοψηφία του Αρείου Πάγου. Αλλά και στην προχθεσινή πανδικαστική 
συγκέντρωση επίσης ήταν ηχηρή η απουσία των Αρεοπαγιτών. Επομένως, τι 
αποδοκιμάζει ο Άρειος Πάγος τελικά; Πρακτικές συνδικαλιστικές ή συγκε-
κριμένα πρόσωπα – συνδικαλιστές;

Κάποιοι συνάδερφοι μας παρουσίασαν σήμερα ως ΛΥΣΗ των ζητημάτων 
μας τη δημιουργία κοινού μετώπου δικαστών – δικηγόρων – γραμματέων ή 
ακόμη και το άνοιγμα στην κοινωνία. Είναι όμως άλλο το ζήτημα αυτονόητης 
θεσμικής συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων στην απονομή της δικαιο-
σύνης και άλλο να δημιουργούμε την ψευδαίσθηση ότι αυτό θα οδηγήσει 
στην επίλυση των θεσμικών και οικονομικών αιτημάτων μας. Αν περιμέναμε 
η επίλυση των θεμάτων μας να περάσει μέσα από την βελτίωση όλων των 
κοινωνικών ομάδων (συλλογική κοινωνική πρόοδος), φοβάμαι ότι θα είμα-
σταν αθεράπευτα ρομαντικοί. Εξάλλου, άνοιγμα στην κοινωνία σημαίνει ότι 
ενσκήπτω στο πρόβλημα μιας κοινωνικής ομάδας, η οποία σε ανταπόδοση 
(κοινωνικής αλληλεγγύης) λειτουργεί ως μέσο πίεσης για την επίτευξη των 
στόχων μου. Ποιος αλήθεια πιστεύει ότι είναι ρεαλιστική αυτή η πρόταση; 
Και τι είναι πιθανότερο να εισπράξουμε εάν προκαλέσουμε, κοινωνική αλλη-
λεγγύη ή κοινωνικό αυτοματισμό, δηλαδή να στραφούν όλοι εναντίον μας;

Ποια είναι όμως η ΛΥΣΗ; Ο πρωτοφανής αγώνας των συναδέρφων δεν 
έχει κεφαλαιοποιηθεί ακόμα. Απαιτείται ειλικρινής και ουσιαστικός διάλο-
γος με την εκτελεστική εξουσία σε επίπεδο θεσμικής ισοτιμίας. Έχουμε το 
Σύνταγμα και γενικότερα το δίκαιο με το μέρος μας. Ας το αναδείξουμε 
με επιμονή και με μεγάλη προσοχή στα θέματα της δημοσιότητας. ΝΑΙ σε 
δημοσιότητα θεσμικών ζητημάτων και δυσλειτουργιών της απονομής της δι-
καιοσύνης. ΟΧΙ σε δημοσιοποίηση οικονομικών αιτημάτων. Τα οικονομικά 
ζητήματα επιλύθηκαν, όπως μας δίδαξε και το πρόσφατο παρελθόν, χωρίς 
υπερβολικά έγγραφα, χωρίς έμφαση στους αριθμούς πρωτοκόλλου εξερχο-
μένων προς τα Υπουργεία και γενικά χωρίς φορμαλισμό, που επιχειρεί να 
καλύψει την πραγματική έλλειψη επικοινωνίας με την εκτελεστική εξουσία. 

Θα ήταν παράλειψη εάν δεν τονιστεί η εξαιρετική τοποθέτηση του Προέ-
δρου του Αρείου Πάγου στη σημερινή μας συνέλευση. Μίλησε για ιδιαίτερη 
θέση ισοτιμίας των τριών λειτουργιών του Κράτους, για τις ιδιαιτερότητες 
άσκησης του λειτουργήματος, για δυσανάλογες περικοπές αποδοχών που 
έπληξαν το κύρος και την αξιοπρέπεια των δικαστικών λειτουργών και του 
ίδιου του θεσμού. Τον ευχαριστούμε θερμά.

Κλείνοντας θα επιθυμούσα να στείλω ένα μήνυμα με πολλαπλούς απο-
δέκτες. Κανένας θεσμός δε μπορεί να είναι αποδοτικός, όταν από αυτόν του 
ζητάμε τα πάντα, του παρέχουμε ψίχουλα και επιπροσθέτως κάθε φορά που 
υποκειμενικώς δεν μας ωφελεί κάποια δικαστική απόφαση, διά της μεθόδου 
της κριτικής, αποδομούμε το θεσμό της δικαιοσύνης.

Με τις σκέψεις αυτές και με τη διαβεβαίωση ότι όλοι μας εργαζόμαστε 
για την επίτευξη των στόχων μας

Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή χρονιά, υγεία και ευτυχία σε εσάς και 
τις οικογένειές σας.

Σας ευχαριστώ.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του Δημοσθένη Γ. Βλάχου, Προέδρου Πρωτοδικών, 

Αντιπροέδρου της ΕΔΕ

Η ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΗΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

του Ιωάννη Παπαϊωάννου
Πρόεδρου Πρωτοδικών Αθηνών, Μέλους του Δ.Σ της ΕΔΕ

(Εισήγηση στην Ημερίδα που διοργανώθηκε την 6.2.2014, στην 
Αίθουσα του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής, από το Πρωτοδικείο 
Αθηνών και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: Η αιτιολογία των αποφάσεων 
της πολιτικής δίκης).

Η διάταξη του άρθρ. 93 § 3 του ισχύοντος Συντάγματος επι-
τάσσει την ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία των δικαστι-
κών αποφάσεων. Ωστόσο, το Σύνταγμα προβλέπει επίσης, στη 
διάταξη του άρθρ. 20 § 1, το δικαίωμα της παροχής έννομης 

προστασίας. Στο περιεχόμενο του δικαιώματος  αυτού εμπεριέχεται και η αξίωση ότι 
η παροχή της έννομης προστασίας πρέπει γίνεται μέσα σε εύλογο χρόνο. Τούτο ρητά 
καθιερώνεται και από την υπερνομοθετικής ισχύος (άρθρ. 28 § 1 του Συντάγματος) 
διάταξη του  άρθρ. 6 § 1 της  Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(«ΕΣΔΑ», που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974), η οποία ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι η υπό-
θεση πρέπει να δικαστεί μέσα σε εύλογη προθεσμία. Οι πιο πάνω αρχές, της ειδικής 
και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας των δικαστικών αποφάσεων και της παροχής της 
έννομης προστασίας μέσα σε εύλογο χρόνο, δεν συγκρούονται σε θεωρητικό επίπεδο. 
Από πρακτική, όμως, άποψη, είναι φανερό ότι το χρονικό  διάστημα για την έκδοση 
κάποιας απόφασης συναρτάται και με την έκταση του περιεχομένου της και ιδιαίτερα 
στη χώρα μας όπου ο δικαστής πρέπει να προβεί κατ’ έτος στην έκδοση εξαιρετικά 
μεγάλου αριθμού αποφάσεων και δικαιολογημένα αδυνατεί συχνά να ανταπεξέλθει  
έγκαιρα στο έργο αυτό. Συνακόλουθα, γεννιέται αβίαστα η σκέψη ότι η επιτάχυνση 
στην απονομή της δικαιοσύνης  - η οποία παρίσταται επιτακτική στη  χώρα μας  -  δεν 
μπορεί να είναι ξένη προς τον περιορισμό της αιτιολογίας της δικαστικής κρίσης και 
ότι, στο πλαίσιο αυτό, είναι σκόπιμη, αλλά και αναγκαία, η αναζήτηση συνταγματικά 
ανεκτών λύσεων. Ειδικότερα:

Προτεινόμενη λύση 1η
Στην ελληνική έννομη τάξη προβλέπεται σε ορισμένες περιπτώσεις  η παροχή δι-

καστικής προστασίας όχι μόνο μέσω δικαστικών αποφάσεων, αλλά και μέσω άλλων 
δικαστικών πράξεων. Τέτοιες είναι η  διαταγή πληρωμής και η διαταγή απόδοσης μι-
σθίου ακινήτου, οι οποίες ρυθμίζονται αντίστοιχα από  τις διατάξεις των άρθρ. 623 επ. 
και 662Α επ. ΚΠολΔ και αποτελούν εκτελεστούς τίτλους σύμφωνα με τη  διάταξη του 
άρθρ.  904 § 2 περ. ε΄  του ίδιου Κώδικα. Οι προαναφερόμενες διαταγές δεν απαιτείται 
να περιέχουν αιτιολογικό κατά την έννοια του άρθρ. 93 § 3 του Συντάγματος και του 
άρθρ. 305 αριθ. 4 του ΚΠολΔ, αφού δεν αποτελούν αποφάσεις, ούτε εξομοιώνονται  
με τις τελευταίες,a παρά μόνο την αιτία  της πληρωμής  του χρηματικού ποσού ή της 
απόδοσης του μισθίου αντίστοιχα. Επίσης, με τον σχετικά πρόσφατο νόμο 4055/2012 
(Φ.Ε.Κ. Α΄ 51/12.3.2012) και συγκεκριμένα με το άρθρ. 17 §§ 14, 17 και 24 αυτού, αντι-
καταστάθηκαν αντίστοιχα τα άρθρα  787, 808 και 820 του ΚΠολΔ και προβλέφθηκε η 
έκδοση δικαστικής διαταγής ή δικαστικής πράξης (δηλαδή όχι απόφασης με αιτιολο-
γικό) στις υποθέσεις σύστασης και τροποποίησης καταστατικού σωματείου, κήρυξης 
ιδιόγραφης διαθήκης ως κύριας και παροχής κληρονομητηρίου (όταν στην τελευταία 
δεν έχει ασκηθεί παρέμβαση τρίτου). Εξάλλου και στο παρελθόν είχε προβλεφθεί η 
έκδοση πράξης αποδείξεων, με το άρθρ. 12 του νόμου 1478/1984 (που είχε αντικατα-
στήσει το άρθρο 341 του ΚΠολΔ), η οποία (πράξη αποδείξεων), χωρίς την παράθεση 
αιτιολογικού, περιελάμβανε σιωπηρά την κατάφαση του παραδεκτού και της νομικής 
βασιμότητας της αγωγής.b Αλλά και η διαιτητική απόφαση επιτρέπεται να μην περι-
έχει αιτιολογικό εφόσον,  σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 892 § 2 εδ. τελευτ. του 
ΚΠολΔ, προβλέπει τούτο  η συμφωνία διαιτησίας,  ενώ, σε κάθε περίπτωση, η έλλειψη 
ή η ανεπάρκεια του  αιτιολογικού της διαιτητικής απόφασης δεν συνιστούν λόγους 
ακύρωσης αυτής.c Με βάση τα παραπάνω δεδομένα που αντλούνται από τον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, θεωρώ ότι είναι δυνατή  η  επέκταση της παροχής έννομης 
προστασίας μέσω της έκδοσης δικαστικών διαταγών ή  δικαστικών πράξεων - και όχι 
αποφάσεων για τις οποίες απαιτείται αιτιολογικό - στις υποθέσεις των ασφαλιστικών 
μέτρων (άρθρ. 682 επ. ΑΚ). Και τούτο διότι, στις συγκεκριμένες  υποθέσεις, η παροχή 
της έννομης προστασίας είναι προσωρινή, δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση (άρθρ. 695 
ΚΠολΔ) και δεν δημιουργεί ανεπανόρθωτες καταστάσεις, αφού δεν επιτρέπεται να 
οδηγεί σε πλήρη ικανοποίηση του ασφαλιστέου δικαιώματος (άρθρ. 692 § 4 ΚΠολΔ), 
ενώ η δικαστική κρίση επί  αυτών δεν προσβάλλεται (πλην εξαιρέσεων)  με ένδικα 
μέσα (άρθρ. 699 ΚΠολΔ, όπως αντικ. με το άρθρ. 50 ν. 3994/2011). Άλλωστε, στα 
ασφαλιστικά μέτρα ο νομοθέτης ήδη αποδέχεται, ως μορφή κατεπείγουσας προσωρι-
νής προστασίας, την προσωρινή διαταγή (άρθρ. 691 § 2 ΚΠολΔ), η οποία  επίσης δεν 
περιέχει αιτιολογικό και δεν θεωρείται απόφαση, αλλά μόνο τίτλος εκτελεστός από 
τους αναφερόμενους στο άρθρ. 904 §  2 περ. ζ΄ ΚΠολΔ.d Η τελευταία (προσωρινή δι-
αταγή), μάλιστα, σε περίπτωση που υιοθετείτο η  πρόταση που εκτίθεται παραπάνω, 
θα είχε, πλέον, ελάχιστο πεδίο εφαρμογής.

Προτεινόμενη λύση 2η
Αφορά τις άλλες κατηγορίες πολιτικών υποθέσεων και ιδίως: α) Των ειδικών δια-

δικασιών του τέταρτου βιβλίου του ΚΠολΔ (άρθρ. 591 - 681Δ ΚΠολΔ), ο σκοπός καθι-
έρωσης των οποίων ήταν κυρίως η εισαγωγή ταχύτερης και απλούστερης διαδικασίας, 
με χαρακτηριστικά αυτής  την αμεσότητα και την προφορικότητα.e β) Της εκούσιας 
δικαιοδοσίας του πέμπτου βιβλίου του ΚΠολΔ (άρθρ. 739 - 866 ΚΠολΔ), στις οποίες 
λαμβάνονται ρυθμιστικά μέτρα κυρίως διοικητικής υφής για τη διάπλαση μίας έννο-
μης σχέσης ή τη διαπίστωση  μίας  πραγματικής κατάστασης ιδιωτικού χαρακτήρα.
f γ) Τις υποθέσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα ερημοδικία, ομολογία ή αποδοχή. Στις 
παραπάνω περιπτώσεις θεωρώ ότι είναι δυνατόν να θεσπιστεί ότι θα δημοσιεύεται 
αρχικά μόνο το διατακτικό της απόφασης, συνοδευόμενο με τελείως συνοπτική ανα-
φορά της  ιστορικής και νομικής  αιτίας της έννομης σχέσης που διαγνώστηκε. Επίσης, 
ότι ο δικαστής θα έχει την  υποχρέωση να συμπληρώσει το αιτιολογικό της απόφασης 
μόνο εφόσον ζητηθεί τούτο από κάποιον ενδιαφερόμενο διάδικο και αφού υπάρξει 
προηγουμένως κάποια ελάχιστη οικονομική επιβάρυνση του τελευταίου. Στη συντρι-
πτική πλειονότητα των περιπτώσεων, ο διάδικος που θα ζητήσει το αιτιολογικό θα 
είναι βέβαια εκείνος που έχει ηττηθεί και έχει την πρόθεση  να ασκήσει ένδικα μέσα 
κατά της απόφασης. Από την άλλη μεριά, αν ο ηττηθείς διάδικος δεν ζητήσει τη συ-

Συνέχεια στη σελ.12



ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 10 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗ
της Βαρβάρας Πάπαρη,  Εφέτη, Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ                        

                                     
Είναι γνωστό ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα θε-

μελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα ,όπως επίσης και  ότι η ελευ-
θερία αυτή δεν περιλαμβάνει τη συκοφαντική δυσφήμηση. 
Η καταγγελία και η δημοσιογραφική έρευνα είναι ανεκτές, 
εφόσον όμως έχουν τηρηθεί ορισμένες προϋποθέσεις, που 
διασφαλίζουν ότι ο σκοπός είναι όντως να αναδειχθεί ένα 
κατά κανόνα επίκαιρο πρόβλημα ή σκάνδαλο και όχι να εξο-
ντωθεί ψυχολογικά και μάλιστα κατ’ εξακολούθηση κάποιος, 

διότι τότε πρόκειται για κατάχρηση των δικαιωμάτων της «τέταρτης εξουσίας».
Ο Τύπος (έντυπος,τηλεοπτικός,ηλεκτρονικός),στα πλαίσια του ελεγκτικού του 
ρόλου, έχει αυξημένες υποχρεώσεις τήρησης δεοντολογικών κανόνων τεκμηρίω-
σης, διασταύρωσης κ.λπ. Μπορεί να ασκεί κριτική, ακόμη και οξεία  κριτική σε 
φυσικά πρόσωπα, με ιδιαίτερη μάλιστα ευχέρεια όταν πρόκειται για δημόσια 
πρόσωπα που ασκούν λειτουργήματα, όπως είναι οι δικαστές.,αλλά ούτε στον 
Τύπο επιτρέπεται η συκοφαντική δυσφήμηση και πολύ περισσότερο η  καταρ-
ράκωση προσωπικοτήτων με την αναφορά δήθεν σκανδάλων, για τα οποία μάλι-
στα δεν προσάγεται καμία αξιόπιστη απόδειξη, πέραν από την «μαρτυρία» του 
καταγγέλλοντος στο «δημοσιογράφο» και για τα οποία πολλές φορές τυχαίνει 
να έχουν αποφανθεί τα αρμόδια όργανα (πειθαρχικά, ποινικά κλπ.).Γιά το θέμα 
αυτό πάγια είναι η ελληνική νομολογία.Παραθέτω σχετικά και αποφάσεις του 
ΕΔΔΑ,από το ιστολόγιο elawyer,σύμφωνα με τις οποίες «το δικαίωμα της δη-
μόσιας έκφρασης επί της λειτουργίας της δικαιοσύνης και η σχετική κριτική 
δεν μπορεί να υπερβαίνει ορισμένα όρια (Amihalachioaie κατά Μολδαβίας, αριθ. 
60115/00, §§ 27-28, CEDH 2004-III). Ως προς τούτο, πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται μεταξύ των διαφόρων συμ-
φερόντων που διακυβεύονται, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα του κοινού να 
ενημερώνεται για θέματα που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και τη λειτουργία 
της δικαστικής εξουσίας, την αξιοπρέπεια του επαγγέλματος του νομικού και 
την καλή φήμη των δικαστών (Schöpfer κατά Ελβετίας, 20 Μαΐου 1998, § 33, 
Recueil des arrêts et decisions 1998-III).”.  Tο ∆ικαστήριο πρέπει να επιδεικνύει την 
µεγαλύτερη σωφροσύνη όταν τα µέτρα που λαµβάνονται ή οι κυρώσεις που 
επιβάλλονται από την εθνική αρχή µπορούν από την φύση τους να αποθαρρύ-
νουν τον τύπο από την συµµετοχή στη συζήτηση προβληµάτων θεµιτού γενικού 
συµφέροντος (Jersild κατά ∆ανίας, απόφαση της 23 Σεπτεµβρίου 1994, série A 
αριθ. 298, σελ. 25- 26, § 35). Μεταξύ αυτών υπάρχουν αναµφισβήτητα εκείνα 
που αφορούν την λειτουργία της δικαιοσύνης, η οποία είναι ένας κύριος θεσµός 
σε οποιαδήποτε δηµοκρατική κοινωνία. Ο τύπος αντιπροσωπεύει πράγµατι ένα 
από τα µέσα που διαθέτουν οι πολιτικοί υπεύθυνοι και η κοινή γνώµη για να 
εξασφαλίσουν ότι οι δικαστές θα ανταποκριθούν στις υψηλές ευθύνες τους 
σύµφωνα µε τον συστατικό σκοπό της αποστολής που τους έχει ανατεθεί(Prager 
και Oberschlick κατά Αυστρίας, απόφαση της 26 Απριλίου 1995, série A no. 313, 
σελ. 17-18,§ 34). Το άρθρο 10 της Σύµβασης δεν εγγυάται πάντως µία ελευ-
θερία έκφρασης χωρίς κανένα περιορισµό, ακόµη και όταν ο τύπος αναφέρε-
ται σε σοβαρά ζητήµατα γενικού ενδιαφέροντος.Η παράγραφος 2 του άρθρου 
αυτού ορίζει ότι η άσκηση της ελευθερίας αυτής περιλαµβάνει «καθήκοντα και 
ευθύνες» που ισχύουν και για τον τύπο. Πρέπει προς τούτο να ληφθεί υπόψη η 
ειδική αποστολή της δικαστικής εξουσίας µέσα στην κοινωνία. Ως εγγυήτριας 
της δικαιοσύνης, θεµελιώδους αξίας µέσα σε ένα Κράτος δικαίου, η δράση της 
έχει ανάγκη της εµπιστοσύνης των πολιτών για να ευδοκιµήσει. Ετσι, µπορεί να 
αποδειχθεί απαραίτητο να προστατευθεί αυτή από τις καταστροφικές επιθέ-
σεις που στερούνται σοβαρής βάσης, ενώ το καθήκον συγκράτησης απαγορεύει 
στους δικαστικούς που αποτελούν στόχο να αντιδράσουν (Prager και Oberschlick 
κατά Αυστρίας, όπως πιο πάνω).”

Με αφορμή όχι μία,αλλά σειρά τηλεοπτικών εκπομπών  γνωστού δημοσιογρά-
φου, σχετικά με καταγγελίες για χρηματισμό σε βάρος δύο δικαστών, μελών της 
Ενώσεώς μας, οι οποίες, κατά τη γενική εκτίμηση του συνόλου του δικαστικού και 
νομικού κόσμου, υπερέβησαν τα ακραία όρια της δημόσιας κριτικής και ελέγχου 
των δικαστικών λειτουργών ως δημοσίων προσώπων,ζήτησα να παρέμβει η Ένωσή 
μας,διότι έχω τη γνώμη ότι η «Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων» δεν μπορεί να 
περιορίζεται σε στενές οικονομικές διεκδικήσεις,επιστημονικές ημερίδες  και  διά-
φορες χοροεσπερίδες. Πρωτίστως οφείλει να προστατεύει τα μέλη της από  άδικες 
και ακραίες επιθέσεις,ιδίως όταν προέρχονται από πολιτικούς και δημοσιογρά-
φους.Kαι οφείλει να το κάνει,διότι, αφενός το καθήκον συγκράτησης απαγορεύ-
ει στους δικαστές, που αποτελούν στόχο, να αντιδράσουν ατομικά (με δημόσιες 
εμφανίσεις και παρεμβάσεις στα διάφορα τηλεδικεία),αφετέρου η προσφυγή στα 
αρμόδια όργανα (με αγωγές και μηνύσεις) δεν έχει άμεσο αποτέλεσμα (σκεφτείτε 
έναν δικαστή που καταγγέλλεται δημόσια για χρηματισμό, να δικάζει παράλληλα 
υποθέσεις διαφθοράς).Άλλωστε, «η ισχύς εν τη ενώσει».Θα πρέπει να σημειωθεί 
ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές δικαστικές ενώσεις,όταν τα συμφέροντα των με-
λών τους, δικαστών και των εισαγγελέων, απειλούνται ή συνταγματικά θεμελιώδη 
δικαιώματα διακυβεύονται, πχ με παρέμβαση σε εκκρεμείς υποθέσεις ή υποτιμη-
τική εκδήλωση γνώμης ή επίπληξη,υποχρεούνται,με βάση το καταστατικό τους(βλ.
ενδεικτικά το καταστατικό της Ένωσης Γερμανών Δικαστών στο διαδίκτυο), να 
παρεμβαίνουν προστατευτικά  και να παρέχουν στους πληγέντες συναδέλφους 
τους κάθε βοήθεια.Η Ένωσή μας,διά των εκάστοτε προέδρων της, έχει καταβάλει 
φιλότιμες προσπάθειες για την στήριξη συναδέλφων που στοχοποιούνται,όμως,ε
νόψει των αλλεπάλληλων και πολλαπλών επιθέσεων  σε βάρος συναδέλφων,αυτό 
δεν αρκεί,εξάλλου δεν μπορεί ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΔΕ να είναι πανταχού 
παρών.Γι’αυτό,κατά την άποψή μου,επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος  
του γραφείου τύπου της Ένωσής μας,το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί αναλαμ-
βάνοντας περισσότερες πρωτοβουλίες.

μπλήρωση του αιτιολογικού, να προβλέπεται ότι αυτός θα  απαλλάσσεται, μερικά ή 
ολικά, από τα επιδικασθέντα σε βάρος του δικαστικά έξοδα ή ακόμα (σε περίπτωση 
χρηματικής οφειλής) και από τους επιδικασθέντες  σε  βάρος του τόκους επιδικίας.  Η 
πιο πάνω πρόταση δεν  αντίκειται, κατά τη γνώμη  μου, στη διάταξη του άρθρ. 93 § 3 
του Συντάγματος, αφού δεν αναιρεί την υποχρέωση του δικαστή για  αιτιολογία των 
αποφάσεών του, αλλά απλώς θέτει την υποχρέωση αυτή υπό συγκεκριμένη, ανεκτή, 
προϋπόθεση. Σημειώνεται μάλιστα ότι, ακόμα και στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης 
- όπου η ανάγκη της αιτιολογίας είναι εναργέστερη, αφού η εκτέλεση των σχετικών 
αποφάσεων θίγει  σημαντικά έννομα αγαθά του προσώπου και ιδίως την προσωπική 
ελευθερία του - προβλέπεται σε ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, οι οποίες αναφέρο-
νται στις παραγράφους 3-5 του άρθρ. 142  του ΚΠΔ (όπως αυτές προστ. με το άρθρο 
5 του ν. 663/1977 και στη συνέχεια αντικ. με άρθρ. 11 § 1 ν. 3904/2010 και 93 § 3 ν. 
4319/2013),  η κατ’ αρχήν συνοπτική καταχώριση των σχετικών αποφάσεων σε ειδικό 
βιβλίο, άρα ούτε η ειδική ούτε η εμπεριστατωμένη αιτιολογία τουςg, εκτός αν ζητηθεί η 
τελευταία από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια διάταξη. Σημειώνεται επίσης 
ότι ο νομοθέτης δεν εμποδίζεται, από τις διατάξεις των άρθρ. 20 § 1 του Συντάγματος 
και 6 § 1 της ΕΣΔΑ,  να θεσπίζει δικονομικές προϋποθέσεις και δαπανήματα για το 
έγκυρο της άσκησης διαδικαστικών πράξεων και ένδικων μέσων, εφόσον αυτά συνά-
πτονται με τη λειτουργία των δικαστηρίων και την απονομή της δικαιοσύνης και δεν 
υπερβαίνουν τα όρια πέρα από τα οποία ισοδυναμούν με κατάλυση, άμεση ή έμμεση, 
του ατομικού δικαιώματος που προστατεύεται από τις ίδιες διατάξεις.h Περαιτέρω, 
ως προς την εφαρμογή του  πρακτικού μέρους της  παραπάνω πρότασης, πρέπει να 
προβλεφθεί εύλογη προθεσμία για την υποβολή, από τον ενδιαφερόμενο διάδικο, της 
αίτησης για τη συμπλήρωση του αιτιολογικού της απόφασης. Ως έναρξη της προθεσμίας 
μπορεί να οριστεί είτε η δημοσίευση του διατακτικού της απόφασης είτε η επίδοση 
αυτού. Στην περίπτωση που θα προκριθεί από το νομοθέτη ως έναρξη της προθεσμίας 
η επίδοση του διατακτικού, τότε πρέπει να προβλεφθεί επίσης εύλογη προθεσμία και 
για την επίδοση του διατακτικού. Η θέσπιση των παραπάνω προθεσμιών αποτρέπει 
την ύπαρξη χρονικής απόστασης μεταξύ αφενός της σύνταξης του διατακτικού της 
απόφασης και αφετέρου του  αιτιολογικού αυτής, δεδομένου ότι, σε διαφορετική 
περίπτωση, η σύνταξη του αιτιολογικού θα καθίσταται ενδεχομένως δυσχερής για 
το δικαστή. Πρέπει περαιτέρω να προβλεφθεί ότι, σε περίπτωση άπρακτης παρόδου 
των πιο πάνω προθεσμιών, η απόφαση θα καθίσταται απρόσβλητη με ένδικα μέσα, 
ενώ, αν ζητηθεί η συμπλήρωση του αιτιολογικού της απόφασης, τότε οι μεν γνήσιες  
προθεσμίες των ένδικων μέσων θα αρχίζουν από την επίδοση της πλήρους απόφασης, 
οι δε καταχρηστικές προθεσμίες από τη δημοσίευση της πλήρους απόφασης. 

Προς επίρρωση των πιο πάνω προτάσεων, σημειώνεται ότι συναφείς ρυθμίσεις 
σχετικά με την αιτιολογία υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, όπως 
στο γερμανικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο τελευταίος, στην § 313, ορίζει ότι η 
δικαστική απόφαση οφείλει, μεταξύ των άλλων, να περιέχει τα πραγματικά περιστατικά 
της υπόθεσης και την αιτιολογία και ότι η τελευταία (αιτιολογία) περιλαμβάνει μία 
σύντομη περίληψη της πραγματικής και νομικής εκτίμησης  από  το δικαστήριο 
τόσο των ισχυρισμών των διαδίκων όσο και των προσκομισθέντων αποδείξεων, επί 
της οποίας  ερείδεται η απόφαση. Ωστόσο, προς διευκόλυνση των δικαστηρίων και 
ελάφρυνση του έργου τους, η § 313α (1) απαλλάσσει το δικαστήριο από την υποχρέωση 
έκθεσης των πραγματικών περιστατικών όταν η εκδοθείσα απόφαση δεν υπόκειται σε 
ένδικα μέσα. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο απαλλάσσεται ακόμα και 
από την υποχρέωση παράθεσης της αιτιολογίας όταν τα διάδικα μέρη παραιτούνται 
αυτής ή το βασικό περιεχόμενό της περιλαμβάνεται στο  οικείο πρακτικό. Εξάλλου, 
σύμφωνα  με την § 313α (2), όταν η απόφαση εκδίδεται  στη  στάση της  δίκης κατά  
την οποία  ολοκληρώνεται η προφορική συζήτηση, δεν απαιτείται επίσης η έκθεση 
των πραγματικών περιστατικών και της αιτιολογίας αυτής, εφόσον τα μέρη (ή το 
μέρος που δύναται να προσβάλλει την απόφαση) παραιτηθούν από τα ένδικα μέσα.  
Η παραίτηση αυτή,  σύμφωνα με την § 313α (3),  μπορεί να γίνει πριν την έκδοση 
της απόφασης  και σε κάθε περίπτωση εντός  μίας εβδομάδας από την  ολοκλήρωση 
της  προφορικής συζήτησης ενώπιον του δικαστηρίου. Εξάλλου, ειδική διάταξη για τις 
περιπτώσεις δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί ερημοδικίας, ομολογίας ή 
παραίτησης, εισάγει  η  § 313β, σύμφωνα με την οποία το δικαστήριο  απαλλάσσεται 
γενικά από την υποχρέωση παράθεσης των πραγματικών περιστατικών και της 
αιτιολογίας. Περαιτέρω, σχετικά με τις εφετειακές αποφάσεις, η § 540 (1) ορίζει ότι, 
αντί της έκθεσης των πραγματικών περιστατικών και της  αιτιολογίας, οφείλουν να 
περιέχουν: α) παραπομπή στις διαπιστώσεις των πραγματικών περιστατικών της 
προσβαλλόμενης απόφασης με έκθεση τυχόν μεταβολών και συμπληρώσεων και β) 
σύντομη αιτιολόγηση για τη μεταβολή, ακύρωση ή επιβεβαίωση της προσβαλλόμενης 
απόφασης. Οι αναφορές αυτές μπορούν μάλιστα να  περιλαμβάνονται και στο οικείο 
πρακτικό σε περίπτωση που το δικαστήριο εκδίδει την απόφασή του κατά τη στάση 
της δίκης όπου ολοκληρώνεται η προφορική συζήτηση. Εξάλλου, οι §§ 313α και 313β 
που εκτίθενται πιο πάνω - σχετικά με την απαλλαγή του Δικαστηρίου από την έκθεση 
των πραγματικών περιστατικών και της αιτιολογίας - εφαρμόζονται αναλογικά και 
στις εφετειακές  αποφάσεις. Αλλά και στις αναιρετικές αποφάσεις, η § 564 ορίζει 
ότι το αναιρετικό δικαστήριο δεν προβαίνει  σε  αιτιολόγηση της απόφασης στην 
περίπτωση που απορρίπτει αιτήσεις με αντικείμενο ελαττώματα της διαδικασίας.

Θα ήθελα να κλείσω τη σύντομη αυτή εισήγησή μου λέγοντας ότι η ταχεία απονομή 
της δικαιοσύνης στη χώρα μας είναι αγαθό που  δεν επιτυγχάνεται με την καταπόνηση 
του έλληνα δικαστή, ο οποίος εργάζεται στα όρια της αντοχής του, ούτε μόνο με μέτρα 
διοικητικού χαρακτήρα - τα οποία βεβαίως είναι και αυτά απαραίτητα (λ.χ. η βελτίωση 
της υλικοτεχνικής υποδομής) - αλλά απαιτεί πρωτότυπες, τολμηρές και ρεαλιστικές θε-
σμικές λύσεις, οι οποίες πρέπει οπωσδήποτε να συναρτώνται και με την απλούστευση των 
διαδικασιών απονομής της δικαιοσύνης. Με τις ίδιες σκέψεις, εξάλλου, προσδοκώ ότι, σε 
μελλοντική αναθεώρηση του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη του άρθρ. 93 § 3 θα δια-
μορφωθεί έτσι ώστε να είναι γενικότερα ευχερής για  τον κοινό νομοθέτη, κατ’ επέκταση 
και για το δικαστή, η προσαρμογή της χρείας και της έκτασης της αιτιολογίας των δικαστι-
κών αποφάσεων στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες της ελληνικής έννομης τάξης. 
(Endnotes)
a  Βλ. Οικονομόπουλο, Γνμδ, Δ 2, σελ. 511, 512. 
b Βλ. Μπέη, Η δικαστική προστασία των ιδιωτικών δικαιωμάτων μετά το ν. 1478/1984, Δ 1985, σελ. 18, 

Μακρίδου, Η αόριστη αγωγή, έκδ. γ΄, σελ. 113, υποσ. 346.
c Βλ. ΑΠ 662/2011 ΝοΒ 2011/2338, ΑΠ 40/2010 ΝοΒ 2010/1480. 
d Βλ. ΟλΑΠ 17/2009 ΕλΔ 2009/997.
e Βλ. Ποδηματά στο Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ (2000), άρθρ. 591 αρ. 1.  

f Βλ. Αρβανιτάκη στο Κεραμέως/Κονδύλη/Νίκα, ΕρμΚΠολΔ ΙΙ (2000), εισαγωγικές  παρατηρήσεις στα 
άρθρ. 739-866, αρ. 1.  

g Βλ. Ρήγο, Η αιτιολογία των ποινικών αποφάσεων, Δ 28, σελ. 206,207.
h Βλ. ΑΕΔ 33/1995 ΝοΒ 1995/908, ΟλΑΠ 20/1998 Δ 1999/239. 
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των Χριστόφορου Σεβαστίδη, Προέδρου Πρωτοδικών

και Χαράλαμπου Σεβαστίδη ,Πρωτοδίκη Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε

μαγωγία και έχει συγκεκριμένη στόχευση ο ισχυρισμός ότι μπορεί να 
αποτελεί πρόκληση για οποιονδήποτε εργαζόμενο η διατήρηση ανε-
κτού επιπέδου διαβίωσης για το διπλανό του. Η αλήθεια βέβαια είναι 
ότι μοναδικοί κερδισμένοι σε περίπτωση που εξακολουθήσει το Δικα-
στικό Σώμα να εξαθλιώνεται θα είναι οι οικονομικά ισχυροί που δεν 
έχουν ανάγκη τη θεσμοθετημένη Δικαιοσύνη για να βρουν λύση στα 
προβλήματά τους, και η κυβέρνηση που θα έχει ένα καλό επιχείρημα 
να παραμένει αδιάλλακτη με όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, αφού 
θα έχει δείξει αδιαμφισβήτητη πυγμή με έναν από τους ισχυρότερους 
θεσμούς της Δημοκρατίας. 

* Πόσο έχει επηρεάσει το Μνημόνιο τα ατομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών; 

Χρ. Σεβ.: Η σύγχρονη Ελλάδα δεν έκανε απλώς ένα μεγάλο οι-
κονομικό πισωγύρισμα στη δεκαετία του ‘70, αλλά βρέθηκε σε θέση 
υποχώρησης από τυπικά υφιστάμενα συνταγματικά ατομικά και κοι-
νωνικά δικαιώματα. Είναι κοινός τόπος πλέον ότι υπάρχει κραυγα-
λέα αναντιστοιχία ανάμεσα στο συνταγματικά προβλεπόμενο δικαί-
ωμα προστασίας της εργασίας και στους 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 
στην υποχρέωση μέριμνας του κράτους για απόκτηση κατοικίας του 
πολίτη και στην εν μέρει άρση απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώ-
της κατοικίας, στο δικαίωμα να αναπτύσσει ο καθένας ελεύθερα την 
προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή της χώρας, όταν καταργούνται κατακτήσεις 150 
ετών όπως η κυριακάτικη αργία και η 8ωρη καθημερινή εργασία, 
στερώντας στην ουσία από τον πολίτη οποιαδήποτε άλλη προσδο-
κία πλην ενός minimum επιπέδου διαβίωσης, στα δικαιώματα στην 
υγεία, στην παιδεία, στην απεργία και στην πραγματικότητα που βι-
ώνουμε. Ολα αυτά τα δικαιώματα αποτελούν ιστορικές κατακτήσεις. 
Ο ρόλος της δικαστικής εξουσίας ως θεματοφύλακα του Συντάγματος 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε τέτοιες περιόδους. Και νομίζω ότι οι 
αποφάσεις που εκδίδονται σε όλη τη χώρα πάνω σε θέματα όπως η 
διαθεσιμότητα των υπαλλήλων, το χαράτσι της ΔΕΗ, τα υπερχρεωμέ-
να νοικοκυριά, η απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα, 
αποτυπώνουν ακριβώς αυτή την ευσυνειδησία και το σθένος των δι-
καστικών και εισαγγελικών λειτουργών, που πάντως από μόνα τους 
δεν αρκούν για να μιλάμε για ουσιαστική απονομή Δικαιοσύνης, εάν 
δεν αρθούν όλα τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση του 
πολίτη σ’ αυτήν. 

* Με ποιους τρόπους μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο η ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης; 

Χαρ. Σεβ.: Η θεσμική θωράκιση της Δικαιοσύνης από παρεμβά-
σεις τρίτων είναι στη χώρα μας επαρκής. Ωστόσο θα μπορούσαν να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των δικαστών. 
Για παράδειγμα, στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση θα πρέ-
πει να προβλεφθεί ένα μικτό σύστημα επιλογής της ηγεσίας της Δι-
καιοσύνης. Οι δικαστικές ενώσεις να προτείνουν ορισμένο αριθμό 
ανώτατων δικαστικών λειτουργών, από τους οποίους τελικά η Βουλή 
θα επιλέγει τους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Επίσης, η 
επιθεώρηση των δικαστικών λειτουργών θα πρέπει να ανατεθεί σε 
πολυμελές όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν δικαστές όλων των 
βαθμίδων, ώστε να είναι πιο αντικειμενική. Σημαντικό βήμα θα ήταν 
η νομοθετική απαγόρευση στους δικαστές να καταλαμβάνουν για ένα 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την αποχώρησή τους από το 
Δικαστικό Σώμα οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αξίωμα, το οποίο άμεσα 
ή έμμεσα σχετίζεται με την εκτελεστική και νομοθετική εξουσία (π.χ. 
εκλογή βουλευτών, διορισμός υπουργών, υφυπουργών και γενικών 
γραμματέων σε υπουργεία, διορισμός σε Ανεξάρτητες Αρχές). 

Πρόκληση για την κοινωνία 
δεν είναι ο μισθός των 1.700 
ευρώ, που λαμβάνει ο νέος 
δικαστής, αλλά η ύπαρξη 1,5 
εκατ. ανέργων, η εντατικο-
ποίηση της εργασίας με μι-
σθούς πείνας, η μερική άρση 

απαγόρευσης πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας. 
O Χριστόφορος Σεβαστίδης (αριστερά) και Χαράλαμπος Σεβαστί-

δης μιλούν για ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης Αυτό επισημαίνουν 
σε συνέντευξή τους στην «Κ.Ε.» οι σύμβουλοι της μειοψηφίας στην 
Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) Χριστόφορος Σεβαστίδης, 
πρόεδρος Πρωτοδικών, και Χαράλαμπος Σεβαστίδης, πρωτοδίκης, 
που θεωρούν ότι οι μόνοι κερδισμένοι από την εξαθλίωση των δικα-
στών είναι οι οικονομικά ισχυροί και η κυβέρνηση, για να συνεχίσει 
την αδιαλλαξία της απέναντι σε αιτήματα των εργαζομένων. Τη γενι-
κότερη πολιτική της ιδιωτικοποίησης του κράτους βλέπουν πίσω από 
κυβερνητικές ρυθμίσεις που αφορούν το χώρο της Δικαιοσύνης, όπως 
η ιδιωτική διαμεσολάβηση. 

Παράλληλα, προτείνουν μέτρα για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας 
της Δικαιοσύνης, όπως αλλαγές στο σύστημα επιλογής της ηγεσίας 
της, αλλά και απαγόρευση στους δικαστές να καταλαμβάνουν, μετά 
την αποχώρησή τους από το Δικαστικό Σώμα, οποιοδήποτε άλλο δη-
μόσιο αξίωμα. 

* Εχετε χαρακτηρίσει φθηνή προπαγάνδα τους ισχυρισμούς ότι 
τα μέτρα για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης είναι για το καλό 
του κοινωνικού συνόλου. Γιατί λέτε ότι τελικός στόχος είναι η 
ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης; 

Χρ. Σεβ.: Ο νόμος 3898/2010 εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική 
της ιδιωτικοποίησης του κράτους, έχει σαφή στόχο να αφαιρεθούν 
ιδιωτικές και εμπορικές διαφορές από τον δικαστή, που καλύπτεται 
με τις συνταγματικές εγγυήσεις της αμεροληψίας, και να υπαχθούν 
σε ιδιώτες διαμεσολαβητές, οι οποίοι θα αμείβονται από τους δια-
δίκους με 100 ευρώ ανά ώρα. Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 
ως επιχείρημα εφαρμογής του νέου θεσμού αναφέρεται ο μεγάλος 
φόρτος των δικαστηρίων, η κατάχρηση των δικονομικών δυνατοτή-
των και οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές, παράγοντες δηλαδή 
που καθορίζονται αποκλειστικά από την Πολιτεία, η οποία, αντί να 
λύσει το πρόβλημα στη βάση του, γκρεμίζει ένα δημόσιο θεσμό και 
τον αντικαθιστά σταδιακά με έναν ιδιωτικό. Πείτε μου εσείς ποιοι 
πολίτες θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφεύγουν στους 
διαμεσολαβητές και με τι εχέγγυα αμεροληψίας θα κρίνονται διαφο-
ρές από ιδιώτη, ο οποίος μπορεί να έχει πολλαπλές εξαρτήσεις από 
οικονομικά συμφέροντα. 

* Ποιοι ευθύνονται για τις απαράδεκτες καθυστερήσεις στην 
έκδοση των αποφάσεων; 

Χαρ. Σεβ.: Η καθυστέρηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το χρο-
νικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση μιας αγωγής μέχρι 
την εκδίκασή της. Και για την καθυστέρηση αυτή δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη ο δικαστής. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη ότι 
η οικονομική κρίση συνέβαλε στη ραγδαία αύξηση της δικαστικής 
ύλης με κατηγορίες υποθέσεων που ήταν μέχρι πριν από τρία χρό-
νια άγνωστες, όπως οι υποθέσεις των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. 
Ο τεράστιος αυτός αριθμός υποθέσεων είναι αδύνατο να αντιμετω-
πιστεί χωρίς αύξηση του αριθμού των δικαστών. Τέλος, σημαντική 
ανακούφιση μπορεί να προσφέρει ο θεσμός της δικαστικής μεσο-
λάβησης, δηλαδή η επίλυση των διαφορών χωρίς την προσφυγή στη 
χρονοβόρα διαδικασία της πολιτικής δίκης. Αυτό όμως προϋποθέτει 
ότι ο διαμεσολαβητής θα είναι ανεξάρτητος και θα έχει τις εγγυήσεις 
αμερόληπτης κρίσης, κάτι που μόνο ο δικαστής μπορεί να προσφέρει 
στον πολίτη. 

* Το Μισθοδικείο έκρινε αντισυνταγματικές τις δραστικές μειώσεις 
των αποδοχών σας. Για άλλη μια φορά δίνεται η εντύπωση ότι 
«Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει» και μάλιστα όταν η οικονομική 
κρίση έχει γονατίσει τους πολίτες. 

Χρ. Σεβ.: Πρόκληση για την κοινωνία είναι τα ολοένα και αυξα-
νόμενα ποσοστά της ανεργίας και η εντατικοποίηση της εργασίας 
με μισθούς πείνας για όσους θεωρούν τυχερούς τους εαυτούς τους 
που έχουν ακόμη απασχόληση, και όχι ο μισθός των 1.700 ευρώ που 
λαμβάνει ο νέος δικαστής καλύπτοντας εκτός των άλλων υποχρεώσε-
ών του και τις μετακινήσεις και τη διαμονή του σε δικαστήρια που 
υπηρετεί μακριά από την κατοικία του. Το Μισθοδικείο ήταν μια 
έσχατη επιλογή για εμάς, έπειτα από συνεχείς αγώνες 4 μηνών την 
περσινή περίοδο και αφού δεν στάθηκε κανένα επιχείρημα ικανό να 
πείσει το υπουργείο Οικονομικών ότι η μείωση 60% στις αποδοχές 
οποιουδήποτε εργαζόμενου, όπως συνέβη με τους δικαστές και τους 
εισαγγελείς, ισοδυναμεί με στέρηση μισθού. Είναι απαράδεκτη δη-

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΄Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδος που προέκυψε 
από τις αρχαιρεσίες της 23-2-2014 συνεδρίασε σήμερα, συγκροτήθηκε σε σώμα και 
εξέλεξε το Προεδρείο του ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’:  Σύρμω Κακάλη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Νούλης, Αντεισαγγελέας Πρωτοδι-
κών.
ΤΑΜΙΑΣ:  Ιωάννης Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών.
 ΜΕΛΗ: Ανδρέας Κατεβάτης Αντεισαγγελέας Εφετών, Ευσταθία Καπαγιάννη 
Αντεισαγγελέα Εφετών, Αντώνιος Παπαματθαίου Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών, 
Παρασκευάς Αδάμης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών.

Ευχόμαστε στο Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος καλή 
δύναμη και επιτυχία στο έργο τους . Θεωρούμε δεδομένη την συνέχιση της μεταξύ 
μας αρμονικής συνεργασίας.



ΕΠΙΣΤΟΛΗ
του κ. Κωνσταντινου Φραγκου , Αρεοπαγίτη

Προς τον Γενικό Διευθυντή της Εθνικής Σχολής Δικαστών

Αθήνα 28-9-2013
ΠΡΟΣ
Τον αξιότιμο Γενικό Διευθυντή της ΕΣΔι.
κ. Μιχαήλ Πικραμένο Αγαπητέ κ. Γενικέ
Ενόψει του με αρ. πρωτ. 961/13-9-2013 εγγράφου σαο και λόγω 

απουσίας μου για λόγους κωλύματος υγείας μου από το οργανωθέν 
στη Σχολή την 25-9-2023 Συμβούλιο Διδασκόντων, έχω την τιμή να 
σας υποβάλω ορισμένες σκέψεις και απόψεις μου για αλλαγές και 
μεταρρυθμίσεις στον εν γένει τρόπο λειτουργίας και εκπαίδευσης στη 
Σχολή.

1. Μετονομασία της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, σε Κέ-
ντρο Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Δικαστικών Λειτουργών, με έδρα 
την Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, στο οποίο Κέντρο, θα υπάρχουν δύο 
τομείς :

Α). Τομέας εξετάσεων, εκπαίδευσης και προετοιμασίας των νεοει-
σαρχομένων στο Δικαστικό Σώμα Δικαστικών Λειτουργών και

Β). Τομέας επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης των Δικαστικών Λει-
τουργών όλων των βαθμών και κλάδων δικαιοσύνης. 

2. Τομέας εξετάσεων, εκπαίδευσης και προετοιμασίας των νεοει-
σαρχομένων   στο   Δικαστικό   Σώμα   Δικαστικών Λειτουργών.

α) Να γίνονται χωριστά για κάθε κατεύθυνση δικαιοσύνης, εξετά-
σεις Δικαστικών Λειτουργών, γραπτές προκριματικές και προφορικές, 
από ενιαία επιτροπή και κοινά μαθήματα για εισαγγελικούς και δικα-
στικούς παρέδρους.

β) Να εκδίδεται η Προκήρυξη Διαγωνισμού εισακτέων Σπουδαστών 
στο Δικαστικό Σώμα του Υπουργείου, κάθε Απρίλιο του έτους.

γ) Να   γίνονται, προκριματικές γραπτές εξετάσεις κάθε Ιούνιο, 
μόνο στην Αθήνα κατ’ έτος, σε συγκεκριμένους χρόνους, η έκδοση απο-
τελεσμάτων επιτυχόντων εντός Ιουλίου και η  έναρξη  των προφορικών 
εξετάσεων την 1 Οκτωβρίου, με έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων 
μέχρι 10 Δεκεμβρίου κάθε φορά.

Οι νεοεισαγόμενοι στο δικαστικό σώμα σπουδαστές Πάρεδροι, να 
εκπαιδεύονται, να ασκούνται   και να επιμορφώνονται, μόνο σε θέματα 
πρακτικής εφαρμογής και προσαρμογής στο λειτούργημα τους και στα 
καθήκοντα που θα ασκήσουν, με εικονικές δίκες και δικόγραφα, στην 
έκδοση δικαστικών αποφάσεων, βουλευμάτων, διατάξεων και πράξεων 
κάθε φύσης και μορφής και κάθε βαθμού δικαιοδοσίας, αποκλειστικά 
όμως από διδάσκοντες δικαστικούς λειτουργούς εν ενεργεία του οικεί-
ου κλάδου, όλων των βαθμών, αποκλειστικής απασχόλησης χωρίς αμοι-
βή και με θητεία μόνο για μία εκπαιδευτική εξάμηνη περίοδο, ξεκινώ-
ντας από διδάσκοντες δικαστικούς λειτουργούς του πρώτου βαθμού, 
με διάρκεια εκπαίδευσης επί εξάμηνο μόνο, από 10 Ιανουαρίου μέχρι 
10 Ιουλίου κάθε έτους, χωρίς άλλες εξετάσεις και βαθμολογίες, διδα-
σκόντων ή αποφοιτήριες, τοποθετούμενοι στη συνέχεια από το ΑΔΣ 
αμέσως, εντός του Ιουλίου, σε Πρωτοδικεία και Εισαγγελίες, στα οποία 
και θα παρουσιάζονται την 15 Σεπτεμβρίου, έτοιμοι πλέον σαν πάρε-
δροι να μετέχουν στα δικαστήρια που τοποθετήθηκαν και να δικάζουν 
κανονικά με την έναρξη κάθε δικαστικού έτους. Η επετηρίδα δε να 
παραμένει αμετάβλητη, σύμφωνα με τη σειρά και τον πίνακα επιτυχίας 
καθενός κατά τις εισαγωγικές εξετάσεις. Με δικαίωμα του Συμβουλίου 
Διδασκόντων, μετά από γραπτή εισήγηση Εισηγητή διδάσκοντος του 
οικείου κλάδου, που θα ορίζει ο Γενικός Διευθυντής, με αιτιολογημένη 
απόφαση του, να κρίνει κάποιο σπουδαστή μη διοριστέο Πάρεδρο για 
λόγους έλλειψης του αρμόζοντος δικαστικού ήθους ή για λόγους υπη-
ρεσιακής ανεπάρκειας από οποιαδήποτε αιτία.

3. Τομέας επιμόρφωσης και  μετεκπαίδευσης των Δικαστικών Λει-
τουργών.

Το Κέντρο πρέπει να δώσει το κύριο βάρος του στην μετεκπαίδευση 
και επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών. Οι δικαστικοί λειτουργοί 
όλων των κλάδων και όλων των βαθμών, πλην ανωτάτων, να επιμορ-
φώνονται υποχρεωτικά, συνέχεια και διαδογικά, σε Αθήνα και Θεσσα-
λονίκη, από ανώτερους και ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς του 
κλάδου τους, που θα ορίζει κάθε φορά και κατ’ έτος το ΑΔΣ κάθε κλά-
δου, σε Ημερίδες ή Διημερίδες υποχρεωτικής παρακολούθησης, κατά 
δικαστικές περιφέρειες.                                                    

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ Της 6-2-2014 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ
του Νικου Σαλατα, Εφέτη Αθηνών

Έχω την τιμή να υπηρετώ την δικαιοσύνη επί τριανταπέντε σχεδόν 
έτη , οκτώ χρόνια ως δικηγόρος και εικοσιπέντε ως δικαστής . 

Η σημαντικότερη μνήμη που έχω όλη αυτή την μακρά περίοδο ,είναι 
η ανάδειξη κατά διαρκή τρόπο του προβλήματος της καθυστέρησης της 
απονομής της δικαιοσύνης και οι συνεχείς νομοθετικές παρεμβάσεις για 
την αντιμετώπισή του . Μέτρα που ελάχιστα απέδωσαν σε σχέση με τα 
αναμενόμενα . Η δικαιοσύνη στενάζει όλο και περισσότερο κάτω από 
το φόρτο που γεννά η ποσότητα και η ποικιλία των νέων δικαστικών 
διαφορών και διενέξεων . Η κοινωνία ευλόγως διαμαρτύρεται και οι 
αρμόδιοι για την λύση του προβλήματος μέχρι σήμερα αντιμετώπισαν 
, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες και την καλή διάθεση , αμήχανα και 
αποσπασματικά το όλο ζήτημα . 

Θα ήθελα με την παρέμβασή μου , να σας εκθέσω με συνοπτικό τρό-
πο κάποιες σκέψεις , οι οποίες αφού τύχουν της αναγκαίας περαιτέρω 
νομοτεχνικής επεξεργασίας , θα μπορούσαν ίσως να συμβάλουν στην 
αντιμετώπιση του προβλήματος .

Έχοντας δικάσει χιλιάδες υποθέσεις, αρμοδιότητας μονομελούς πρω-
τοδικείου και ιδιαίτερα ασφαλιστικών μέτρων και ειδικών διαδικασι-
ών , σας λέγω ειλικρινά , ήμουν έτοιμος , όπως είμαι βέβαιος και για 
τους περισσότερους συναδέλφους δικαστές  και αισθανόμουν ώριμος 
σε πολλές περιπτώσεις για την έκδοση απόφασης μετά το πέρας της 
συζήτησης της υπόθεσης , δηλαδή επί της έδρας , βέβαια υπό τις αυ-
τονόητες δικονομικές προσαρμογές ( λ.χ. προκατάθεση προτάσεων και 
αποδεικτικών μέσων ) . Οι αιτιολογίες της απόφασης που θα ακολουθή-
σουν σε εύλογο και όχι συμπιεστικό για το δικαστή χρόνο θα πρέπει να 
είναι, κατόπιν  νομοθετικής προβλέψεως, συνοπτικές . Και γενικότερα 
είναι ανάγκη  με την κατάλληλη συνταγματική τροποποίηση να κατευ-
θυνθούμε πλέον από το επίπεδο των πλήρων αιτιολογιών στο επίπεδο 
των συνοπτικών αιτιολογιών για το σύνολο των δικαστικών υποθέσεων, 
αστικών και ποινικών .  Αντ΄αυτού όμως , όπως όλοι γνωρίζετε , λόγω 
των παρεμβαλλομένων σταδίων στην εξέλιξη μιας δίκης , η απόφαση 
εκδίδεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα από τη συζήτηση της 
υπόθεσης και άχρηστο κόπο στον οποίο έχει υποβληθεί , στις περισσό-
τερες των περιπτώσεων, ο δικαστής . 

Από την εμπειρία μου ως εφέτης πολλές φορές έχω διερωτηθεί γιατί 
σε εκείνες τις περιπτώσεις , κατά τις οποίες το εφετείο συμφωνεί με 
την  νομική και πραγματική λύση που έχει δώσει το πρωτοβάθμιο δικα-
στήριο , θα πρέπει ο εφέτης , απορρίπτοντας την έφεση , να επαναλάβει 
και να ξαναγράψει αιτιολογίες που ήδη έχουν γίνει δεκτές με την πρω-
τόδικη; Δεν είναι χαμένος χρόνος και κόπος ; Δεν θα αρκούσε για την 
πληρότητα των αιτιολογιών μιας τέτοιας απόφασης να γίνεται αναφο-
ρά και παραπομπή στις αιτιολογίες της εκκαλουμένης , όπως ακριβώς 
έχει γίνει αποδεκτό και με γενικευμένο τρόπο εφαρμόζεται στην ποινι-
κή διαδικασία , στα βουλεύματα , όταν το συμβούλιο συμφωνεί με την 
εισαγγελική πρόταση και παραπέμπει , προς αποφυγή επαναλήψεων , 
στις σκέψεις της; όταν μάλιστα στην ως άνω διαδικασία ,δηλαδή στην 
ποινική ,τα διακυβευόμενα αγαθά ,  προσωπική ελευθερία και τιμή 
είναι πολύ υψηλότερα στην κλίμακα των κοινωνικών αξιών από αυτά 
της πολιτικής δίκης ; Άλλωστε όπως ήδη μας εξέθεσαν η Πρόεδρος του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών κα Τσάμη 
και ο καθηγητής της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών κος 
Νικολόπουλος ,στην Γαλλία τα ως άνω ισχύουν προ πολλού  και πι-
στεύω ότι μπορούν πάραυτα να ισχύσουν και στην Χώρα μας , καθότι 
κατ΄ουδένα τρόπο , κατά τη γνώμη μου , θα μπορούσε να υποστηριχθεί 
ότι υπάρχει εν προκειμένω , συνταγματικό κώλυμα . 

Μία ιδέα που επίσης έπρεπε να τύχει της προσοχής και επανα-
λαμβάνω και τονίζω σε κάθε περίπτωση , μετά από πολύπλευρη προ-
σέγγιση και μελέτη , είναι το ενδεχόμενο της έκδοσης αναιτιολόγητης 
απόφασης , υπό την αυτονόητη και ελαχίστη προϋπόθεση ότι όλα τα 
διάδικα μέρη θα συμφωνούν εκ των προτέρων στην έκδοση αυτού του 
είδους της απόφασης .

Τι σημαίνει λοιπόν η παρατηρούμενη σήμερα καθυστέρηση ; Ση-
μαίνει μία προσήλωση σε πρακτικές που συμπληρώνουν σε λίγο καιρό 
200 χρόνια νομικού βίου , σημαίνει επίσης μία εμμονή σε γραφειο-
κρατικές διαδικασίες και τυπικότητες που έχουν ως αποτέλεσμα το 
μεγάλο πρόβλημα που βιώνουμε , δηλαδή τις χαμένες εργατοώρες από 
δικαστές , δικηγόρους και  δικαστικούς υπαλλήλους  , αναχαίτιση της 
ταχύτητας των οικονομικών , εμπορικών και άλλων συναλλαγών και 
δοκιμασία των αντοχών του πολίτη ,απέναντι σε αυτή την κρατική δυ-
σλειτουργία .

  Τα ενδεικνυόμενα μέτρα θα τα λάβει βεβαίως η νομοθετική 
εξουσία και αφού μελετήσει επισταμένως όλες τις παραμέτρους του 
ζητήματος μετά από διαβούλευση με όλους , όπως πιστεύω , τους αρ-
μόδιους φορείς και εννοώ τις δικαστικές ενώσεις , τους δικηγορικούς 
συλλόγους και λοιπά .

Θα έλεγα όμως ότι και με το σημερινό δικονομικό καθεστώς μπο-

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Συνέχεια στη σελ. 15



ρούμε και εμείς οι δικαστές να συμβάλλουμε στη λύση του ζητήματος , 
απλοποιώντας τουλάχιστον τη δομή των αποφάσεών μας , κατεύθυνση 
που έχουν αναδείξει εδώ και καιρό με άρθρα τους στα δικαστικά νέα, 
οι συνάδελφοι Βαρβάρα Πάπαρη και Ιωάννης Παπαϊωάννου , ο οποίος 
και σήμερα κινήθηκε ως προς την ίδια κατεύθυνση ,με εμπεριστατωμέ-
νη άποψη . 

Οι ανωτέρω αναφορές , όπως είναι αυτονόητο , είναι ενδεικτικές και 
οι ιδέες και συζητήσεις που μπορούν να γίνουν προς μία ουσιαστική , 
επιτέλους , κατεύθυνση επιτάχυνσης της δικαιοσύνης  είναι πολλές και 
φυσικά  καλοδεχούμενες από οποιονδήποτε φορέα και αν προέρχονται 
. Γιαυτό θα πρέπει να τύχουν σε άλλα επίπεδα ,επισταμένης μελέτης , 
επεξεργασίας και φυσικά των αναγκαίων διαβουλεύσεων . 

 Στα πλαίσια μιας ημερίδας , όπως η σημερινή , αγαπητοί συνάδελ-
φοι και φίλοι αυτά τα λίγα είχα να σας πω . Ευχαριστώ πολύ που με 
ακούσατε .

ΑΡΘΡΟ
ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΊΑ 18-1-2014

ΣΤΉΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ
Της  Σταυρούλα-Βιργινία Βρυώνη-Κωνσταντινίδου,

πρόεδρου Εφετών ΕΤ,

•  Τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος, που διαπράχθηκαν κατά 
τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου (πενήντα εκατομμύρια νεκροί 
κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών, έξι εκατομμύρια νεκροί σε θαλάμους 
αερίων, η εξαθλίωση πληθυσμών) ήταν η κύρια αιτία της παγκόσμιας 
αντίδρασης των κοινωνιών, που κατέληξε αφ’ ενός στη διατύπωση διε-
θνών συμβάσεων προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Σύμβαση 
της 10ης Δεκεμβρίου 1948 για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ, την 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων-ΕΣΔΑ) και αφ’ ετέρου 
στη δημιουργία διεθνών οργάνων εγγυητικών της εφαρμογής των ως 
άνω διεθνών νομοθετικών κειμένων (Δικαστήριο Ηνωμένων Εθνών, Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Όργανα Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου). 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σήμερα, κατά το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο, για 
τον εκλιπόντα Μενέλαο Πινακούλα, θέλουμε, όλα τα 
μέλη του Διοικ.Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων, να τιμήσουμε τη μνήμη του συναδέλφου 
και φίλου μας, κάτι που δεν μπορέσαμε να κάνουμε την 
ημέρα της κηδείας του, την 1η Φεβρουαρίου 2014, διότι 
απουσιάζαμε όλοι, σε εκδήλωση της Ένωσής μας, εκτός 
Αθηνών.

Ο Πρόεδρος Εφετών Μενέλαος Πινακούλας, γεννή-
θηκε το έτος1944 και εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 
έτος 1978. Σε όλη τη διάρκεια της δικαστικής του στα-
διοδρομίας υπήρξε σοβαρός και αξιοπρεπής, ως άνθρω-
πος, ακέραιος και έντιμος ως Δικαστής. Διέθετε  έμφυτη 
καλοσύνη και ευγένεια, γι΄ αυτό και ήταν αγαπητός σε 
όλους τους συναδέλφους του, Δικαστές και Εισαγγελείς. 
Κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να ανταποκρίνεται και 

Η παγκόσμια Κοινότητα, η παγκόσμια Κοινή Γνώμη δεν μπορεί να 
ανεχθεί την παραβίαση των θεμελιωδών αυτών ανθρωπίνων δικαιωμά-
των. Η αντίδραση στην αδικία, το παντοδύναμο περί δικαίου αίσθημα 
απαιτεί την κατ’ αποτελεσματικό τρόπο προστασία των δικαιωμάτων 
αυτών. 

Τη στιγμή αυτή εις βάρος του ελληνικού λαού διαπράττεται έγκλημα 
κατά της ανθρωπότητος, κατά παραβίαση όλων των σχετικών ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων, της αξιοπρεπείας, της ιδιοκτησίας και αυτής της 
σωματικής υποστάσεως των πολιτών, οι οποίοι κάτω από την κατα-
χρηστική εφαρμογή κανόνων δικαίου, αυτοκτονούν, έχουν περιέλθει σε 
εξαθλίωση, στερούνται υγειονομικής περίθαλψης. 

Τα εγκλήματα κατά των Ελλήνων πολιτών, κατά παράβαση των θε-
μελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργούν απόλυτο δικαίωμα 
προσφυγής σε εθνικά και διεθνή όργανα τεταγμένα από εθνικές και 
διεθνείς δικαιοδοσίες στην προστασία των δικαιωμάτων αυτών. 

Ηδη όπως είναι γνωστό υπάρχουν αιτήματα και προσφυγές στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αφορούν προσβολές των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων από τα όργανα της επιβεβλημένης οικονομικής επιτήρησης, 
με αποτέλεσμα την εξαθλίωση Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι πλην άλλων 
καταφεύγουν για τη συντήρησή τους σε κάδους απορριμμάτων, όταν 
και αυτή η σίτιση από την εκκλησία ή φιλανθρωπικούς μηχανισμούς 
έχει εξαντληθεί. 

Η οργανωμένη, ορθά επιστημονικά θεμελιωμένη προσφυγή στα εθνι-
κά και διεθνή όργανα είναι η καλύτερη αν όχι η μόνη αντίδραση κατά 
των προσβολών που υφίσταται ο ελληνικός λαός. 

Απάντηση κρατικών ή διακρατικών οργάνων στις προσφυγές αυτές 
του ελληνικού λαού θα αποτελέσει στίγμα με τόση απαξία, ώστε όχι 
μόνον θα υποχρεωθούν οι παραβιάζοντες τις ανθρώπινες γενικές αρχές 
δικαίου να σταματήσον τις παραβατικές και προσβλητικές αυτές συ-
μπεριφορές τους, που προσβάλλουν κάθε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αλλά 
ενδεχομένως και σε δημιουργία των πρώτων βημάτων σε ενδεχόμενη 
καθαρή ποινικοποίηση των εξοντωτικών κατά των λαών συμπεριφο-
ρών. 

 

Συνέχεια από τη σελ. 14

Επιμνημόσυνος λόγος
για τον Πρόεδρο Εφετών ε.τ. Μενέλαο Πινακούλα

Της Πρόεδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Βασιλικής Θάνου-Χριστοφίλου, Αρεοπαγίτη

να συνδυάζει το βαρύ και ψυχοφθόρο έργο του Δικαστή 
και τα καθήκοντά του, ως συζύγου και πατέρα. Και το 
κατόρθωσε, διότι υπήρξε εξαίρετος Δικαστής και εξαί-
ρετος σύζυγος και πατέρας. Ευτύχησε να καμαρώσει την 
πολυμελή οικογένειά του, τα πέντε τέκνα του , ως δια-
κεκριμένα μέλη της κοινωνίας.

 Θα θυμόμαστε όλοι πάντα, με ιδιαίτερη συγκίνηση, 
τον αξιοπρεπή, ευσυνείδητο και ακέραιο Δικαστή και 
τον καλό και ευγενικό φίλο Μενέλαο Πινακούλα.

Υπό την ιδιότητά μου, ως Προέδρου της Ένωσης Δικα-
στών και Εισαγγελέων, εκφράζω, τόσο προσωπικά, όσο 
και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικ. Συμβουλίου  
της Ένωσής μας, θερμά συλλυπητήρια προς την οικο-
γένεια του εκλιπόντα, προς τη σύζυγό του και προς τα 
τέκνα του και ιδιαίτερα προς τον νέο συνάδελφό μας, 
τον Πρωτοδίκη Γιώργο Πινακούλα.  

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.Δ.Ε ( www.ende.gr) και στο ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο αυτής (γρ. 210) είναι δημοσιευμένες οι εργασίες του κ. Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου 
Πρωτοδικών για τα ποινικά αδικήματα της φορολογικής νομοθεσίας, που μπορούν να τα παραλάβουν οι συνά-
δελφοι Δικαστές και Εισαγγελείς είτε από τα γραφεία της Ένωσης , είτε μέσω αποστολής e-mail.   

Ανακοίνωση



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

γράφει η Μαργαρίτα Στενιώτη, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της ΕΔΕ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και 
φέτος εκδήλωση για τα παιδιά των 
μελών της Ένωσής  μας. Η εκδήλωση 
έλαβε χώρα στο Κέντρο Πολιτισμού 
του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού  
«Ελληνικός Κόσμος», το Σάββατο, 11 
Ιανουαρίου 2014. Η συμμετοχή ήταν 
πολύ μεγάλη και έτσι ο υπερσύγχρο-
νος χώρος του «Ελληνικού Κόσμου» 
γέμισε από συναδέλφους δικαστικούς 

και εισαγγελικούς λειτουργούς, που συνόδευαν τα παιδιά τους αλλά 
και κάποιοι τα εγγόνια τους και από παιδικές φωνές, που εκδήλωναν 
την χαρά τους για την γιορτή. Η εκδήλωση περιελάμβανε δύο μέρη. 

 –Mε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος από την Ένωσή μας εκ-
δήλωση στο Καρπενήσι για την κοπή της πίτας, επ’ ευκαιρία του νέου 
έτους. Η εκδήλωση έλαβε χώρα την 31 Ιανουαρίου, ημέρα Παρασκευή, 
στο Ξενοδοχείο «ΜΟΝΤΑΝΑ» του Καρπενησίου και είχε πολύ μεγάλη 
συμμετοχή. Παραβρέθηκαν συνάδελφοι, Δικαστές και Εισαγγελείς, μαζί 
με τις οικογένειές τους απ’ όλα τα Δικαστήρια της χώρας καθώς και μέλη 
του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Καρπενησίου. Η 
Πρόεδρος της Ένωσης Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου κατά την κοπή της 
πίτας, μετέφερε τις ευχές όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και ευχαρίστησε τους συναδέλφους, για την ανταπόκρισή τους, με την 
αθρόα συμμετοχή τους στην εκδήλωση και παρά τον εορταστικό χαρα-

κτήρα της εκδήλωσης 
εν συντομία ενημέρωσε 
για τις θετικές εξελί-
ξεις στην επίλυση κά-
ποιων εκ των προβλη-
μάτων μας. Επακολού-
θησε δείπνο και χορός 
με πολύ κέφι, μέχρι τις 
μεταμεσονύκτιες ώρες. 
Η κοπή της πίτας συν-
δυάστηκε με εκδρομή 
την επόμενη ημέρα στα 
νότια του Νομού Ευρυ-
τανίας και προσκύνη-

Κατά το πρώτο μέρος έγινε κοπή πίτας από την Πρόεδρο της Ένωσης 
κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, ακολούθησε ελαφρύ γεύμα, παιχνίδι 
των παιδιών στους άνετους χώρους του Κέντρου  και διανομή δώρων 
σ’ αυτά. Κατά το δεύτερο μέρος όλοι οι παρευρισκόμενοι παρακο-
λούθησαν, στον ίδιο χώρο, την εξαιρετική θεατρική παράσταση για 

μικρούς και μεγάλους «Annie», με  πλήθος αξιόλογων συντελεστών. 
Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν το οικογενειακό αυτό μιούζικαλ, που 
εξυμνεί τη σημασία της αγάπης και χαρίζει ελπίδα και αισιοδοξία και 
όλοι έφυγαν κατενθουσιασμένοι. Η Πρόεδρος δε κ. Θάνου διαβεβαίωσε 
ότι παράλληλα με την επιδίωξη των στόχων μας για την αναβάθμι-
ση του κύρους της Δικαιοσύνης, για τη δημιουργία αξιοπρεπών συν-
θηκών άσκησης του λειτουργήματός μας και για την προστασία των 
συνταγματικά κατοχυρωμένων αποδοχών μας θα εξακολουθήσουμε 
να δίνουμε έμφαση στον άνθρωπο Δικαστή και θα ακολουθήσουν και 
άλλες εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου.  Την όλη διοργάνωση 
της εκδήλωσης είχε αναλάβει η αναπλ. γενική γραμματέας, Πρόεδρος 
Πρωτοδικών κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, την οποία συνέδραμαν  οι τρεις 
κυρίες της γραμματείας της Ένωσής μας.    

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

μα στην  Ιερά Μονή της Παναγίας της Προυσιώτισσας, η οποία δεσπόζει 
σ’ ένα εκπληκτικά όμορφο τοπίο με απόκρυμνους βράχους. Κατά την 
επίσκεψη – προσκύνημα ενημερωθήκαμε ότι το παρεκκλήσι της μονής 
ιδρύθηκε τον 9ο μ.Χ. αιώνα, τον καιρό του Θεόφιλου - Αυτοκράτορα του 
Βυζαντίου, ενώ ο σημερινός ναός χτίστηκε το 1754, πάνω στα ερείπια 
δύο παλαιότερων ναών. Ακολούθησε προσκύνημα της θαυματουργής 
εικόνας της Παναγίας της Προυσιώτισσας, η οποία φυλάσσεται μέσα σε 
ένα σπήλαιο λαξευμένο και η οποία έχει φιλοτεχνηθεί κατά τη μεσοβυ-
ζαντινή περίοδο και σήμερα διακρίνονται μόνο το πρόσωπο της Πανα-
γίας και του Ιησού, καθώς η υπόλοιπη είναι καλυμμένη με ασήμι, δώρο 
του Γεωργίου Καραϊσκάκη, που γιατρεύτηκε από θέρμη, αφού πέρασε 
έξι μήνες στη μονή. Την προγραμματισμένη επίσκεψη δε, την ημέρα 
της Κυριακής, στο χιονοδρομικό κέντρο Καρπενησίου εμπόδισε σφοδρή 
χιονοθύελλα και έτσι πήραμε τον δρόμο της επιστροφής μέσα από ένα 
τοπίο με χιονισμένα έλατα και με στάσεις για να παίξουν κυρίως τα 
παιδιά χιονοπόλεμο. Στην διοργάνωση της εκδήλωσης – εκδρομής πο-
λύτιμη ήταν η συνδρομή του Προέδρου Πρωτοδικών του Πρωτοδικείου 
Καρπενησίου κ. Γεωργίου Αλμπούρα, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών κ. 
Ιωάννη Νικολιά και των υπηρετούντων στο εν λόγω Πρωτοδικείο δικα-
στικών λειτουργών.  



σκειας που είχε δημιουργηθεί στους Δικαστές. Έτσι, για να έρθω και σε ζη-
τήματα θεσμικά και όσα έχουν σχέση και με τις συνθήκες εργασίας μας, 
οι ενέργειες μας συνοπτικά έχουν ως εξής:

1)Με προσωπικές παραστάσεις και με έγγραφα που απευθύναμε προς 
τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ρουπακιώτη, αφού επισημάναμε το σο-
βαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας στα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες που 
δημιουργούσε η ανακατανομή των οργανικών θέσεων που έγινε με το Π.Δ. 
30/2013, ζητήσαμε την αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 50 συνολικά για 
το έτος 2013 και 50 για το έτος 2014, καθώς και την άμεση πρόσληψη των 
68 Ειρηνοδικών  από τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011 για 
την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων στα Ειρηνοδικεία και Πταισματο-
δικεία. Το ίδιο αίτημα για άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών 
και Εισαγγελέων, τόσο στον δεύτερο όσο και στον πρώτο βαθμό, που είναι 
απόλυτα αναγκαία για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας, υποβάλαμε 
και στο νέο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο Αθανασίου αμέσως μετά 
την ανάληψη των καθηκόντων του, επισημαίνοντάς του σε αλεπάλληλες συ-
ναντήσεις  που είχαμε μαζί του μέλη του Προεδρείου, αλλά και με έγγραφα 
υπομνήματά μας, ότι η αύξηση των θέσεων όπως και  η κάλυψη των υπαρ-
χόντων κενών επιβαλλόταν να γίνει άμεσα, για να αντιμετωπιστεί κάπως ο 
μεγάλος φόρτος εργασίας που επωμίζονταν οι δικαστές και ιδιαίτερα του 
πρώτου βαθμού αλλά και για να αποκατασταθούν οι σχέσεις καλής συνερ-
γασίας μεταξύ Δικαστικής και Εκτελεστικής Εξουσίας, που είχαν διαταρα-
χθεί σοβαρά μετά την αδικαιολόγητη επιμονή της τελευταίας να μειώσει τις 
αποδοχές των Δικαστών σε ποσοστό που πλησιάζει το 60%. Οι ενέργειές 
μας είχαν αποτέλεσμα και το αίτημά μας ικανοποιήθηκε έστω κατά ένα μέ-
ρος, και με τροπολογία του Υπουργού Δικαιοσύνης σε νόμο του Υπουργείου 
Παιδείας αυξήθηκαν, όπως γνωρίζετε, κατά 47 οι οργανικές θέσεις Δικαστών 
και Εισαγγελέων στο δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας από 1-7-2015 και υπάρ-
χει δέσμευση του Υπουργού η αύξηση των θέσεων του πρώτου βαθμού την 
οποία εμείς θεωρούμε απολύτως αναγκαία, να συνδυαστεί με την αύξηση 
των εισακτέων στη Σχολή Δικαστών. Με την ίδια ρύθμιση αποφασίστηκε και 
η πρόσληψη των 68 Ειρηνοδικών από τον πίνακα επιτυχόντων του 2011, για 
τους οποίους, όπως γνωρίζετε, ολοκληρώθηκε η διαδικασία και με προχτε-
σινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, τοποθετήθηκαν στα 
κενά που υπήρχαν στα Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία της χώρας.

Ζητήσαμε επίσης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης:
α) Να γίνει νομοθετική ρύθμιση και τα έξοδα που απαιτούνται για τις 

αποσπάσεις, οι οποίες την τελευταία διετία αυξήθηκαν υπερβολικά λόγω 
των υπαρχόντων κενών, να καλύπτονται και για τους έξι μήνες της από-
σπασης αλλά και να προκαταβάλλονται τα έξοδα για τις μετακινήσεις των 
Δικαστών εκτός έδρας, αφού μετά τις υπερβολικές μειώσεις των αποδοχών 
τους είναι αδύνατο να καλύπτουν από το μισθό τους τις δαπάνες αυτές  

β)Να χορηγηθούν ατομικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε όλους τους Δι-
καστές όλων των βαθμών, ξεκινώντας από εκείνους στους οποίους δεν είχε 
χορηγηθεί ποτέ στο παρελθόν, γιατί έτσι διευκολύνεται το έργο τους, αποδε-
σμεύεται ένας αριθμός υπαλλήλων που απασχολούνται στην καθαρογραφή 
και θα επιταχυνθεί η δημοσίευση των αποφάσεων 

γ)Επιμείναμε να καταργηθούν οι διατάξεις του Ν.4055/2012 που αναφέ-
ρονται στο κεφάλαιο Κανονισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών και ειδικότερα: Ι) για τους Κανονισμούς Δικαστηρίων (άρθρ. 
86&2) να καταργηθεί η έγκρισή τους από την Ολομέλεια του ανωτέρω Δι-
καστηρίου και να επανέλθει η διάταξη στην προγενέστερη μορφή της ΙΙ) Να 
καταργηθεί η περικοπή του μισθού (άρθρ. 90&&1,2), γιατί αυτή (περικοπή) 
αποτελεί «υποκατάστατο» πειθαρχικής ποινής, η οποία μπορεί να επιβληθεί 
μόνο με απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου. Πρόσφατα με την 
ψήφιση σχετικής τροπολογίας, ικανοποιήθηκε ένα πάγιο σχετικό αίτημά μας 
για τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 94& 1 Ν.4055/2012 και πλέον 
το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων 
που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, θα συνεδριά-
ζει για προαγωγές και μεταθέσεις Δικαστικών Λειτουργών και τους μήνες 
Οκτώβριο και Ιανουάριο και όχι μόνο τον Ιούνιο. Παραμένει όμως σε ισχύ η 
διάταξη της παραγράφου 2 εδ. α΄του ίδιου άρθρου, που προβλέπει την υπο-
χρεωτική παραμονή για ένα έτος στον τόπο που ο Δικαστής τοποθετήθηκε, 
η οποία πρέπει επίσης να καταργηθεί άμεσα, διότι έτσι παραβιάζεται η 
αρχαιότητα της επετηρίδας στις μεταθέσεις και τοποθετήσεις και περιορίζε-
ται η εξουσία του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου στην ικανοποίηση των 
αιτημάτων των Δικαστών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης κατανόησε το πρόβλημα 
και προωθεί άμεσα προς ψήφιση σχετική τροπολογία για την κατάργηση της 
διάταξης αυτής, ενόψει μάλιστα της συνεδρίασης του Ανωτάτου Δικαστικού 
Συμβουλίου για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων που έχουν δη-
μιουργηθεί.  

 2)  Βασική μας επιδίωξη ήταν από την αρχή να έχουμε μια συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό της Χώρας, η οποία τελικά και πραγματοποιήθηκε 
στο τέλος του περασμένου Ιουλίου με τη μεσολάβηση του Υπουργού Δικαι-
οσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου , ο οποίος συμμετείχε .  Στη συνάντηση 
, μαζί με τα Προεδρεία των άλλων Δικαστικών Ενώσεων, εκθέσαμε στον 
Πρωθυπουργό τα προβλήματα που έχουν προκύψει εξαιτίας των περικοπών 
στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης ( μεγάλα κενά οργανικών θέσεων , 
έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής κλπ) αλλά και στην άσκηση των καθηκό-
ντων των Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι λόγω της μεγάλης μείωσης των 
αποδοχών τους, αδυνατούν πλέον να καλύπτουν τις δαπάνες διαμονής και 
μετακινήσεων κατά τις συχνές μεταθέσεις ή αποσπάσεις τους και τις δαπά-
νες για διατήρηση γραφείου – βιβλιοθήκης, αγορά και συντήρηση ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή κλπ και πολύ περισσότερο εκείνοι που πληρώνουν και 
δόσεις στεγαστικών δανείων. Ο Πρωθυπουργός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον 
για όλα τα ζητήματα που του εκθέσαμε και δεσμεύτηκε ότι θα ικανοποιη-
θεί άμεσα το αίτημά μας για την ενσωμάτωση του επιδόματος της πάγιας 
αποζημίωσης στο βασικό μισθό, από 1-1-2014, προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν κάπως οι μεγάλες απώλειες των αποδοχών μας, όπως και για όλα τα 

άλλα προβλήματα που συζητήσαμε και αφορούν την ομαλή λειτουργία της 
Δικαιοσύνης . Στήριξε επίσης το αίτημα μας για ρύθμιση των στεγαστικών 
μας δανείων, τα οποία πολλοί συνάδελφοι λόγω των μειώσεων αδυνατούν 
να εξυπηρετήσουν. 

 3) Με επείγον έγγραφό μας, ζητήσαμε από τον Υπουργό Δικ/νης, και 
πετύχαμε να προβλεφθεί στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου το κονδύλιο 
που απαιτείται για την καταβολή της τελευταίας δόσης των αναδρομικών 
της πενταετίας 2003-2007. Έτσι εξασφαλίσαμε την καταβολή της δόσης αυ-
τής, που θα γίνει τον Μάρτιο του 2014 στους εν ενεργεία και τον Νοέμβριο 
2014 στους συνταξιούχους. Για το χρόνο δήλωσης ως εισοδήματος της δόσης 
αυτής (τελευταίας) όπως και της προηγούμενης (τέταρτης) που εισπράξαμε 
το τρέχον έτος 2013 (μιλάμε για την έκτακτη παροχή του άρθρ. 5 &9 Ν. 
3620/2007), ζητήσαμε από το Υπουργείο Οικονομικών εγγράφως αλλά και 
σε προσωπική συνάντηση με τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό κ. Μαυρα-
γάνη, να λογίζονται με νομοθετική ρύθμιση οι δόσεις αυτές ως εισοδήματα 
που αποκτήθηκαν το οικονομικό έτος 2009, στο οποίο και πρέπει να δηλω-
θούν για λόγους ισότητας μεταξύ των συναδέλφων δικαστικών λειτουργών, 
πολλοί από τους οποίους το 2009 συνήψαν δανειακές συμβάσεις με Τράπε-
ζες και προεξόφλησαν τη συνολική απαίτησή τους κατά του Δημοσίου και 
έτσι δήλωσαν τα ποσά αυτά στο οικονομικό έτος 2009. Και ναι μεν ο φόρος 
εισοδήματος για τα αναδρομικά έχει προαφαιρεθεί, με τον τρόπο όμως αυτό 
αποφεύγουμε την επιβάρυνση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία 
κλιμακώνεται ανάλογα με το συνολικό ύψος του δηλούμενου ετήσιου εισο-
δήματος.

    4) Με άμεσες προφορικές και έγγραφες παρεμβάσεις μας προς τον 
Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ανακλή-
θηκε το υπ΄αριθ. Δ12-1024690/8-2-2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα 
Εσόδων κ. Θεοχάρη, που αφορούσε στη φορολόγηση του αντισταθμιστικού 
επιδόματος των Δικαστικών Λειτουργών. Από το περιεχόμενο του εγγράφου 
αυτού του κ. Γενικού προέκυπτε κατάργηση του κατοχυρωμένου αφορολο-
γήτου και η αντίδρασή μας ήταν άμεση αλλά και αποτελεσματική.

   5) Με παραστάσεις στον Προϊστάμενο Επιθεώρησης και τον Πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου και ανακοινώσεις, στηρίξαμε συναδέλφους που παραπέμ-
φθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο ή τους έγινε περικοπή του μισθού τους 
με πράξη του Προϊσταμένου για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις που 
είχαν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Ένωσης, οι οποίοι και δικαιώθηκαν. Την ίδια υποστήριξη εκφράσαμε με 
έντονες ανακοινώσεις μας και για τους συναδέλφους, που χειρίζονταν σοβα-
ρές ποινικές υποθέσεις που προκαλούσαν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης 
και δέχτηκαν επιθέσεις και επικρίσεις από ραδιοτηλεοπτικά μέσα και εφη-
μερίδες για μη ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τονίσαμε με έμφαση 
ότι οι συμπεριφορές αυτές, υπερβαίνουν κάθε όριο επιστημονικής κριτικής 
και συνιστούν απροκάλυπτη παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης και κλο-
νίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαστική ανεξαρτησία.

    6) Καταδικάσαμε τις εγκληματικές ενέργειες σε βάρος των Δικα-
στικών Λειτουργών, και τις συχνές επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς 
στους χώρους εργασίας τους, όπως έγινε στα γραφεία της Ένωσής μας ή και 
στις κατοικίες τους παλαιότερα, όπως και τον τραυματισμό της δικαστικής 
υπαλλήλου-γραμματέα του 28ου Ανακριτικού Τμήματος του Πρωτοδικείου 
της Αθήνας και καλέσαμε και πάλι την Πολιτεία να λάβει άμεσα, αποτε-
λεσματικά μέτρα ασφάλειας στους χώρους των Δικαστηρίων, για τα οποία 
αδιαφορεί, παρόλο που τέτοιες επικίνδυνες ενέργειες συνεχώς κλιμακώνο-
νται.

     7) Σε συνάντησή μας με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Σκορδά και 
αργότερα με εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (κ.Γκόρτσος), 
υποβάλαμε σχέδιο Πρότασης για τη ρύθμιση των στεγαστικών δανείων των  
Δικαστικών Λειτουργών. Το θέμα είναι ακόμα σε εξέλιξη το παρακολουθού-
με και πιστεύουμε ότι σύντομα θα λυθεί σύμφωνα με την Πρότασή μας. 

   8) Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, επισκεφτήκαμε με την ευ-
καιρία των εορτών του Πάσχα, τις γυναικείες φυλακές Θηβών και προσφέ-
ραμε συμβολικά δώρα στις κρατούμενες και ενισχύσαμε οικονομικά οικο-
γένειες συναδέλφων που είχαν μεγάλη ανάγκη εξαιτίας σοβαρών ασθενειών 
ή από άλλους απρόβλεπτους λόγους και αδυνατούσαν, ιδιαίτερα μετά τις 
μισθολογικές περικοπές, να καλύψουν αυτές τις υποχρεώσεις τους.

   9) Μετά από σχετικό αίτημά μας, έγινε πρόσφατα συνάντηση εκ-
προσώπων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. 
Αβραμόπουλο, ο οποίος απάντησε θετικά στο αίτημά μας για αναγνώρι-
ση δικαιώματος υγειονομικής περίθαλψης των Δικαστικών Λειτουργών στα 
στρατιωτικά νοσοκομεία. Περιμένουμε και εδώ απάντηση για τις περαιτέρω 
ενέργειές μας.

    Τέλος διοργανώσαμε επιστημονικές ημερίδες και συνέδρια επιστημο-
νικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και διάφορες εορταστικές και ψυχαγω-
γικές εκδηλώσεις όπως ετήσια παιδική γιορτή, χοροεσπερίδα, συνεστιάσεις 
και εκδρομές σε περιφερειακές πόλεις με μεγάλη προσέλευση συναδέλφων. 

   Τις εκδηλώσεις αυτές προγραμματίζουμε από τώρα να τις επαναλαμ-
βάνουμε και να τις αυξήσουμε, και τη φετινή χρονιά, βλέποντας τη θετική 
ανταπόκρισή σας.

    Τελειώνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι 
εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που μας τιμάτε με την εμπιστο-
σύνη σας, είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε με κάθε νόμιμο μέσο τη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία και το κύρος μας ως Δικαστών 
που κινδυνεύουν, και θα σταθούμε εμπόδιο στην επιχειρούμενη με οποιο-
δήποτε τρόπο υποβάθμιση του θεσμού της Δικαιοσύνης και την απαξίωση 
των λειτουργών της από όπου και αν προέρχεται. Στον αγώνα μας αυτό που 
δίνουμε με πίστη, μέθοδο και αταλάντευτη αποφασιστικότητα, σας θέλουμε 
όλους δίπλα μας, γιατί από τη δική σας στήριξη παίρνουμε τη δύναμη που 
χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε μέχρι την τελική δικαίωσή μας.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

Συνέχεια από τη σελ. 18



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

κ.Γεώργιο Μανωλίδη, Πρόεδρο Εφετών

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη 

σημερινή Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένω-
σής μας. Η ενεργή συμμετοχή σας στηρίζει τις 
δικές μας προσπάθειες για την επίλυση των 
προβλημάτων μας και μας δίνει τη δύναμη που 
χρειαζόμαστε για να συνεχίσουμε . Και όπως 
κατά παράδοση γίνεται, θα ανοίξω τις εργασίες 
του κύριου μέρους της Συνέλευσης μας, με την 
ενημέρωσή σας για τις ενέργειες του Δ.Σ. τη 
χρονιά που πέρασε, που έγιναν για όλα τα θέ-
ματα του Κλάδου και τα αποτελέσματά τους. 
Θα είμαι όμως σύντομος και θα  αναφερθώ 
επιγραμματικά θα έλεγα στο έργο μας, γιατί 

πιστεύω ότι υπάρχει συνεχής ενημέρωση με πολλούς τρόπους για όλες τις 
ενέργειες και αποφάσεις μας, με τις ανακοινώσεις μας, οι οποίες στέλνονται 
σε όλα τα δικαστήρια με FAX και στα μέλη μας με e-mail ( η-μέηλ) και 
ακόμη αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ένωσης και δημοσιεύονται επίσης 
και στα ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ που παίρνετε όλοι. Μετά λοιπόν τη σύντομη ενη-
μέρωσή σας για τα «πεπραγμένα», θέλω να μείνει περισσότερος χρόνος για 
να ακούσουμε σήμερα εδώ τις δικές σας θέσεις και απόψεις αλλά και τους 
προβληματισμούς και τις προτάσεις σας και όλοι μαζί να θέσουμε τους στό-
χους και τις προτεραιότητές μας για το μέλλον πάνω σε όλα τα προβλήματα 
του Κλάδου και να πάρουμε αποφάσεις για τον τρόπο επίλυσής τους.  

     
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

   Αγαπητοί συνάδελφοι, μιλώντας πέρυσι από τη θέση αυτή στη Γενική 
Συνέλευση της Ένωσής μας στις 8-12-2012, σας είχα ενημερώσει διεξοδι-
κά για όλες τις ενέργειες που είχαν γίνει από το Δ.Σ. , από κοινού οι πιο 
πολλές με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις , προκειμένου να αποτρέψουμε 
τις σχεδιαζόμενες ακόμη την περίοδο εκείνη νέες περικοπές των αποδοχών 
μας . Τα πρακτικά εκείνης της Γενικής Συνέλευσης έχουν δημοσιευθεί και 
είναι στην διάθεση σας, γι΄αυτό και δεν υπάρχει λόγος να σας κουράζω με 
επαναλήψεις. Δυστυχώς η Κυβέρνηση, χωρίς να λάβει υπόψη τις δικές μας 
θεμελιωμένες προτάσεις αλλά και τις έντονες αντιδράσεις διαμαρτυρίας του 
συνόλου των συναδέλφων, που εκφράστηκαν με τις κινητοποιήσεις που απο-
φάσισαν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Δικαστικών Ενώσεων, με τον 
νόμο 4093/2012 που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσιεύτηκε στις 7-11-2012, 
προχώρησε σε νέες περικοπές του Μισθολογίου μας, σε ποσοστό τόσο υψηλό 
ώστε το συνολικό ύψος των μειώσεων που έχουμε υποστεί να υπερβαίνει το 
50% των προηγούμενων αποδοχών μας και μάλιστα αναδρομικά από 1-8-
2012. Αυτό άλλωστε το γνωρίζετε και το ζούμε όλοι μας από τον περασμένο 
Ιανουάριο, που ο μισθός μας μαζί με τη μηνιαία παρακράτηση της διαφο-
ράς που μας καταβλήθηκε… «αχρεωστήτως» κατά την Κυβέρνηση για το 
χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 31-12-2012, μειώθηκε σε απαράδεκτα 
χαμηλό επίπεδο. Άμεση ήταν η αντίδραση μας όλων από κοινού των Δικα-
στικών Ενώσεων και με δύο συνεχόμενα έγγραφα που απευθύναμε στον 
Πρωθυπουργό της Χώρας, που κοινοποιήσαμε και στους αρχηγούς των άλ-
λων δυο Κομμάτων που στήριζαν τότε την Κυβέρνηση καθώς και τον Υπουρ-
γό Δικαιοσύνης, εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση 
των Δικαστών για τη μισθολογική μας μεταχείριση από την εκτελεστική 
εξουσία, η οποία με την ακολουθούμενη πολιτική της υποβαθμίζει τη Δικαι-
οσύνη και πλήττει το κύρος της. Επισημάναμε  την αντισυνταγματικότητα 
των νέων περικοπών του μισθολογίου μας, η οποία αναγνωρίστηκε και από 
την υπ΄αριθμ. 56/7-11-2012απόφαση της Ολομέλειας του  Αρείου Πάγου και 
ζητήσαμε να οριστεί συνάντηση προκειμένου να ενημερώσουμε του Πρωθυ-
πουργό για τις προτάσεις μας και την κρισιμότητα της κατάστασης που είχε 
δημιουργηθεί στο χώρο της  Δικαιοσύνης και να βρεθεί λύση.To ίδιο αίτημα 
υποβάλαμε και προς τον Υπουργό Oικονομικών κ. Στουρνάρα. Και πάλι 
όμως δεν είχαμε ανταπόκριση από καμιά πλευρά.

Η Κυβέρνηση με την άκαμπτη στάση της,  αρνήθηκε να κατανοήσει ότι οι 
Δικαστές είναι πλέον αδύνατον να ανταποκρίνονται στις δαπάνες που απαι-
τούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και ότι με την υποβάθμισή 
τους προκάλεσε σοβαρό πρόβλημα στην ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης. 
Έτσι μοναδικό μέσο που μας απέμενε για την προάσπιση των συνταγματικά 
κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας και την αποκατάσταση των μισθολογι-
κών αδικιών σε βάρος μας, ήταν η άσκηση των ενδεικνυόμενων ένδικων 
βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, που είχε προαποφασιστεί από όλες 
τις Δικαστικές Ενώσεις στις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που είχαν προ-
ηγηθεί, ως μέσο αντίδρασης του κλάδου αν χρειαζόταν και επαναλήφθηκε 
με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 8ης Δεκεμβρίου 2012.
Επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των 
Δικαστικών Ενώσεων, επεξεργάστηκε και συνέταξε δύο δικόγραφα : α) Αί-
τηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας κατά της από 14-11-
2012 Κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών που καθορίζει τον 
τρόπο επιστροφής στο Δημόσιο των αποδοχών μας που θεωρήθηκαν « αχρε-
ωστήτως καταβληθείσες» μετά την αναδρομική περικοπή τους από 1-8- έως 
31-12-2012 και β) Προσφυγή- Αγωγή , απευθυνόμενη ενώπιον του Ειδικού 
Δικαστηρίου του άρθρου 88§2 του Συντάγματος (Μισθοδικείου) κατά των 
μισθολογικών καταστάσεων από τον μήνα Ιανουάριο 2013 και μετά που πε-
ριείχαν τις νέες μειωμένες αποδοχές μας, με την οποία ζητούσαμε την ακύ-
ρωσή τους για όλους τους προαναφερόμενους λόγους και τη διατήρηση των 

αποδοχών μας στο ύψος που είχαν αυτές πριν από την αναδρομική περικοπή 
τους την 1-8-2012. Από τα δικόγραφα αυτά η αίτηση ακύρωσης κατατέθηκε 
άμεσα στις 11-1-2013 ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας από τις Δικα-
στικές Ενώσεις, αφού στρέφεται κατά Κανονιστικής Υπουργικής απόφασης 
και για την ακύρωσή της ήταν αρκετή και μια μόνο αίτηση. Την ίδια μέρα 
κατατέθηκε από τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ενώσεων 
ενώπιον του Μισθοδικείου και ένα δεύτερο δικόγραφο « ένδικο βοήθημα αρ-
νητικού αναγνωριστικού χαρακτήρα»     ( του άρθρ. 5§5 Ν. 3038/2002), με 
το οποίο ζητήσαμε να αναγνωριστεί για τους ίδιους λόγους, ότι είναι παρά-
νομη η περικοπή των αποδοχών μας και η αντίστοιχη αξίωση του Δημοσίου 
για επιστροφή                   « αχρεωστήτως καβληθέντων». Το δικόγραφο της 
προσφυγής – αγωγής έπρεπε να ασκηθεί ατομικά από τον κάθε συνάδελφο 
, αφού συμπλήρωνε στο σχέδιο που είχαμε στείλει σε όλα τα Δικαστήρια, τα 
απαραίτητα ατομικά του στοιχεία. Επειδή όμως αυτό ήταν δύσκολο αλλά 
και δαπανηρό, (το ποσό του γραμματίου μόνο για την παράσταση δικηγόρου 
στο Μισθοδικείο είναι περίπου 2.300 ευρώ), το ΔΣ αποφάσισε να διευκο-
λύνει τα μέλη μας και αφού ήρθε σε συνεννόηση με δικηγορικά γραφεία 
καθηγητών και άλλων δικηγόρων, ανέλαβε αρχικά να καταθέσει τα σχετικά 
δικόγραφα για λογαριασμό όσων συναδέλφων το επιθυμούσαν και στη συνέ-
χεια να τα συζητήσει, με μία μικρή οικονομική επιβάρυνση κατ΄ άτομο. Έτσι 
ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων που ξεπερνάνε τους1000 κατέθεσε 
μέσω της Ένωσης την προσφυγή κατά των μισθοδοτικών καταστάσεων με 
ομαδικά δικόγραφα που συντάχθηκαν, τα οποία, με επιμέλεια και πάλι της 
Ένωσης, συζητήθηκαν ενώπιον του Μισθοδικείου στις δικάσιμους 14-5-2013 
και 4-6-2013 και επίσης στο νέο δικαστικό έτος στις δικασίμους των μηνών 
Οκτωβρίου και Νοεμβρίου 2013. Παράλληλα στο πλαίσιο της εξάντλησης 
όλων των ένδικων βοηθημάτων, την ίδια χρονική περίοδο (Δεκέμβριος 2012), 
αποφασίσαμε να ασκήσουμε και την φορολογική προσφυγή  ενώπιον του 
Μισθοδικείου, το δικόγραφο της οποίας συνέταξε η ίδια πιο πάνω Επιτροπή 
Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Ενώσεων, με την οποία ζητά-
με οι αποδοχές μας να έχουν την ίδια φορολογική μεταχείριση με την βου-
λευτική αποζημίωση. Για την υλοποίηση της απόφασης αυτής, στείλαμε και 
πάλι αμέσως σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, σχέδιο αίτησης, που έπρεπε 
να υποβάλουν οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονταν στις κατά τόπους ΔΟΥ, 
για την ανάκληση των φορολογικών τους δηλώσεων των οικονομικών ετών 
2008-2012 και στη συνέχεια για όσους μας έστειλαν τα αναγκαία στοιχεία, 
όπως πληρωμή στην αρμόδια ΔΟΥ του απαιτούμενου κατά νόμο παραβόλου 
(άρθρ. 277 & 4 Ν. 2717/1999), ασκήσαμε εμείς και πάλι για λογαριασμό τους, 
μέσω των ίδιων δικηγορικών γραφείων, την φορολογική προσφυγή, ατομικά 
για τον καθένα, αφού εδώ δεν είναι κατά νόμο δυνατή η άσκηση ομαδικού 
δικογράφου  Συζητήθηκαν και οι πρόσφυγες αυτές, αφού με επιμέλεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο προδικα-
σία (επιδόσεις κλπ),στις δικασίμους του Μισθοδικείου της 1-10-2013 και 
5-11-2013. Για όλα τα παραπάνω δικόγραφα των προσφυγών μας που εκ-
κρεμούν, αναμένεται σύντομα η έκδοση αποφάσεων, αφού ήδη σύμφωνα 
με πληροφορίες, ολοκληρώνονται οι διασκέψεις των διαφόρων συνθέσεων, 
πράγμα που είναι αναγκαίο να γίνει μέχρι τις 31-12-2013, γιατί μετά την 
1-1-2014 θα γίνει νέα κλήρωση των μελών των συνθέσεων  του Μισθοδικείου 
για το έτος 2014. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το έργο της κατάθεσης και συζήτησης 
των δικογράφων που ανέλαβε το Δ.Σ. , όπως είπα, για τη δική σας διευκό-
λυνση, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είχε μεγάλες δυσκολίες και ευθύνη, 
αφού έχει να κάνει με βεβαιώσεις αποδοχών, εξουσιοδοτήσεις και άλλα 
στοιχεία που στέλνονταν προς την Ένωση από όλα τα Δικαστήρια της χώ-
ρας και αφού ελέγχονταν για τυχόν ελλείψεις και ταξινομούνταν από τη 
Γραμματεία, η οποία να επισημάνω ότι εργάστηκε εντατικά για πολλούς μή-
νες, διακινούνταν στα συνεργαζόμενα δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να 
μπουν στους φακέλους των αντίστοιχων υποθέσεων. Το έργο αυτό αγαπητοί 
συνάδελφοι το ολοκληρώσαμε με επιτυχία και είμαστε βέβαιοι ότι το Ειδικό 
Δικαστήριο του άρθρου 88&2 του Συν/τος (Μισθοδικείο), στο οποίο, όπως 
προανέφερα, αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε λόγω της άκαμπτης στάσης 
της εκτελεστικής εξουσίας, θα δικαιώσει τις θέσεις μας και θα ακυρώσει ως 
αντισυνταγματικές στο σύνολό τους τις υπέρμετρες και αναδρομικές μειώ-
σεις του Μισθολογίου μας, που επέβαλε ο Ν. 4093/2012, δίνοντας έτσι μία 
ηχηρή απάντηση προς την Κυβέρνηση, η οποία παραγνωρίζοντας επιδεικτικά 
το θεσμικό μας ρόλο ως Δικαστικών Λειτουργών, αρνήθηκε πεισματικά να 
ακούσει τα δίκαια αιτήματά μας.

    Μετά τις εξελίξεις αυτές, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 19ης Ια-
νουαρίου 2013, αποφάσισε, όπως θα θυμάστε, την αναστολή των κινητοποι-
ήσεων που είχαν αποφασιστεί στις προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις ως 
μέσο αντίδρασης στην ασκούμενη από την Κυβέρνηση απαξιωτική πολιτική 
σε βάρος μας. Την ίδια απόφαση πήρε και το Δ/κό Συμβούλιο, που είχε εξου-
σιοδοτηθεί από τη Γεν. Συνέλευση να αποφασίσει για την περαιτέρω στάση 
μας, κατά τη συνεδρίασή του της 5-4-2013, το οποίο με συντριπτική πλειο-
ψηφία έκρινε, ότι εκείνη τη χρονική στιγμή, που είχε αρχίσει η συζήτηση των 
δικογράφων με τα οποία προσβάλαμε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές 
του μισθολογίου μας και αναμενόταν η έκδοση των αποφάσεων, δεν ήταν 
ενδεδειγμένο να προβούμε σε κινητοποιήσεις και ότι «θα είχε πολύ αρνητι-
κό αντίκτυπο, εμείς οι ίδιοι να ζητάμε την έκδοση αποφάσεων για τις δικές 
μας υποθέσεις και ταυτόχρονα οι ίδιοι να αρνούμαστε να δικάσουμε τις 
υποθέσεις των πολιτών»και μάλιστα σε μία χρονική περίοδο «που ο πολίτης 
έχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη τον έλληνα Δικαστή για την προστασία 
των ατομικών και εργασιακών του δικαιωμάτων…..». Συνεχίσαμε όμως με 
αμείωτη ένταση και ανεξάρτητα από τη δικαστική πορεία των δικογράφων 
μας, να πιέζουμε την Κυβέρνηση και να ζητάμε να βρει λύσεις για όλα τα 
προβλήματα στο χώρο της Δικαιοσύνης που συνεχώς διογκώνονταν, και τα 
οποία θέταμε συνέχεια είτε σε προσωπικές συναντήσεις μας με τους αρμό-
διους Κυβερνητικούς παράγοντες είτε και με έγγραφα που κατ΄ επανάληψη 
στείλαμε και περιγράφαμε την κατάσταση και το αρνητικό κλίμα δυσαρέ-
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