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ΗΠρόεδρος της Ένωσής μας κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, κατόπιν  επιλογής 
της από το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ επίσης αξιόλογων υποψηφίων Αντι-
προέδρων του Ανώτατου Δικαστηρίου, ανέλαβε την προεδρία του Αρείου Πάγου 

την 1η Ιουλίου, μετά τη λήξη της θητείας του προκατόχου της Αθανασίου Κουτρομάνου 
λόγω συμπλήρωσης του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας. 
Η κ. Θάνου είναι η 42η πρόεδρος του Αρείου Πάγου, από το 1835 έως σήμερα, και μόλις 
η δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού, μετά την κ. Ρένα Ασημακοπούλου. Με την 
ανάληψη των καθηκόντων της και αφού παραιτήθηκε από Πρόεδρος της Ένωσής μας, 
παραμένοντας απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κλήθηκε να φέρει εις πέρας 
την οργάνωση και  διεξαγωγή,  σε χρόνο εξαιρετικά σύντομο, του ιστορικής σημασίας 
δημοψίσματος της 5ης Ιουλίου 2015. Λόγω της ικανότητας, εμπειρίας και εργατικότητας 

που τη διακρίνει  η διαδικασία  στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και η πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης την συνεχάρη  δημόσια για την άψογη οργάνωση και ομαλή 
διεξαγωγή του δημοψηφίσματος. 
Οι ραγδαίες εξελίξεις στην πολιτική ζωή του τόπου μας και η απόφαση για πρόωρες 
εκλογές είχαν σαν αποτέλεσμα να επιλεγεί η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ως πρόσωπο 
κοινής αποδοχής απ’ όλα τα πολιτικά κόμματα και ευρείας αποδοχής ως Πρώτη Ελληνίδα  
Πρωθυπουργός. Η ορκωμοσία της έγινε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου από τον Μακαριώτατο κ. Ιερώνυμο την 27η Αυγούστου 2015. 
Ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο της και ευόδωση των προσπαθειών της για την 
ανακούφιση του δοκιμαζόμενου ελληνικού λαού και για την οικονομική ανάκαμψη της 
χώρας μας.

Η ΠΡΩΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Πρόεδρος  της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου 
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και στη συνέχεια η πρώτη Ελληνίδα πρωθυπουργός

ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 1950
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΧΑΛΚΙΔΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: έγγαμος , με τρία τέκνα.
ΠΤΥΧΙΟ: Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
METΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ: στο Παρίσι, Πανεπιστήμιο Paris ΙΙ, Σορβόννη, στο Ευρω-
παϊκό Δίκαιο (D.S.U).
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: Γαλλικά και Αγγλικά, πολύ καλά 

Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το 1975 και προήχθη σε Πρόεδρο Πρωτοδικών, το 1992, σε 
εφέτη το 1996 και σε Πρόεδρο Εφετών το 2005. Μετά την προαγωγή της σε Αρεοπαγίτη , 
από το 2008 μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο Δ΄Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πάγου. Από το 
2014 προήχθη σε Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και προεδρεύει του ίδιου αυτού τμήματος.
Συμμετείχε σε πολλά Ευρωπαϊκά και Διεθνή Συνέδρια, σε θέματα σχετικά με το Δίκαιο 
και με τη Λειτουργία της Δικαιοσύνης ως εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου, του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Εκλέχθηκε Πρόεδρος 
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) κατά τις δύο τελευταίες θητείες (2012-
2014, 2014-2016) ενώ είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΕ τα τελευταία 
δεκαπέντε (15) χρόνια. Επίσης, είναι μέλος της Ένωσης Αστικολόγων & της Ένωσης 
Δικονομολόγων.  

Διδάσκει επί έξι (6) χρόνια στην Εθνική Σχολή Δικαστών (Αστικό Δίκαιο).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
α)  «Το αστικό Δίκαιο και η Προστασία του Περιβάλλοντος», εισήγηση στο Συνέδριο της 

Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων,1997.
β)  «Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης», εισήγηση στο συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγ-

γελέων, 2001.
γ)  «Η αγωγή (εξ αναγωγής) του ασφαλιστή κατά των ασφαλισμένων προσώπων, σε περίπτω-

ση εξαίρεσης από την ασφαλιστική κάλυψη», εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Νομικών 
Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 
2011.

δ)  «Ποιος δεν θεωρείται τρίτος και δεν δικαιούται αποζημίωσης από τον ασφαλιστή, άρθρο 
6§2 και άρθρο 7 του Νόμου 489/1976», εισήγηση στο Συνέδριο της ‘Ενωσης Νομικών 
Δικαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης και Ασφάλισης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ε.Ν.Δ.Ι.Α.Α.Τ.Α), 
2012

ε)  «Δικαστική Μεσολάβηση» Εισήγηση στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων, 2013. 

στ)  Θέματα από την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, στις διαφορές αποζημίωσης, 
από τροχαία ατυχήματα, Συνέδριο Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, 2014.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ-ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Γράφει η Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων



Το Καταστατικό της Ένωσής μας συντάχθηκε το έτος 1958 και τροποποιήθηκε 
τα έτη 1982 και 1999. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα διαπίστωσε την 
αναγκαιότητα τροποποίησης αυτού, ώστε να ανταποκρίνεται στη σημερινή 
πραγματικότητα και αποφάσισε τη σύγκληση καταστατικής γενικής 
συνέλευσης την 4-7-2014 για το σκοπό αυτό. Όπως είναι γνωστό σ’ όλους 
τους συναδέλφους, λόγω της αιφνίδιας διενέργειας του δημοψηφίσματος 
της 5ης Ιουλίου 2015, αναβλήθηκε η σχεδιαζόμενη καταστατική γενική 
συνέλευση για μεταγενέστερο χρόνο, ο οποίος δεν έχει προσδιορισθεί 
ακόμη λόγω των πολιτικών εξελίξεων και της προκήρυξης πρόωρων 
βουλευτικών εκλογών. Σε δύο συνεδριάσεις του Διοικητικού  Συμβουλίου 
κατά την 6-3-2015 και 12-6-2015 και μετά από πρόσκληση των μελών της 
ΕΔΕ να μετάσχουν στη διαβούλευση επί της τροποποίησης του καταστατικού 
αποφάσισε την τροποποίηση των διατάξεων που παρατίθενται κατωτέρω. 

Κατά την τελευταία ως άνω συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε τη δημοσιοποίηση των υπό τροποποίηση διατάξεων, προκειμένου 
τα ταμειακά εντάξει μέλη της Ένωσής μας, τα οποία και έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής στην καταστατική γενική συνέλευση να λάβουν γνώση.

  Μετά απ’ αυτά, κατωτέρω παρατίθενται οι διατάξεις του ισχύοντος 
καταστατικού των οποίων προτείνεται η τροποποίηση, τα προτείνοντα 
την τροποποίηση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το κείμενο 
κάθε διάταξης, όπως αυτό διαμορφώνεται, σύμφωνα με την πρόταση 
τροποποίησης και το οποίο θα τεθεί προς ψηφοφορία στην καταστατική 
γενική συνέλευση, που θα συγκληθεί σύντομα, όπως αυτά αναγράφονται στο 
βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου:

Άρθρο 4
….2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 1.000 δρχ. και μπορεί 

να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου. 
3. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 500 δρχ. και μπορεί να 

μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.
4. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται με διπλότυπα απο δείξεων 

εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόε δρο και τον Ταμία. Όπου 
η είσπραξη γίνεται από τον εκκαθαριστή, όπως κατωτέρω ορίζεται, αρκεί η 
σημείωση αυτού για την παρακράτηση της εισφοράς εις τα οικεία του βιβλία.

5. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται από τους εκκαθαριστές αποδοχών με 
τον αρμόδιο υπάλληλο και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών από το νεώτερο μέλος 
της Ενώσεως που υπη ρετεί στο Πρωτοδικείο. Τα εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται 
στα τοπικά υποκαταστήματα της Εθνικής Τράπεζας και οποιοσδήπο τε άλλης 
τράπεζας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., στο λογαρια σμό της Ενώσεως. Κατά την 
ημέρα της ψηφοφορίας, η είσπραξη καθυστερημένων εισφορών γίνεται και από 
τον Πρόεδρο της Εφο ρευτικής Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το 
οφειλόμενο ποσό. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εί ναι εφοδιασμένος 
με διπλότυπα της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, από τον Ταμία της Ενώσεως. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρ χουν διπλότυπα στην διάθεση του Προέδρου της 
Εφορευτικής Επιτροπής, οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόγραφη απόδειξή του. Ο 
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κάνει ειδική σημείωση στην κατάσταση 
ψηφισάντων ότι έγινε η πληρωμή την ημέρα της ψη φοφορίας. Τα ποσά που 
καταβλήθηκαν στα χέρια του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής παραδίνονται 
στον αρμόδιο για τις εισπράξεις της Ενώσεως.

Προτείνεται από το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου η 
τροποποίηση  του άρθρου αυτού ως ακολούθως:

Άρθρο 4

….2. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών ορίζεται σε 10 ευρώ και μπορεί 
να μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμ βουλίου. 

3. Η μηνιαία συνδρομή κάθε μέλους ορίζεται σε 8,50 ευρώ και μπορεί να 
μεταβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ.

4. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται με διπλότυπα απο δείξεων 
εισπράξεως αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόε δρο και τον Ταμία. 
Όπου η είσπραξη γίνεται από τον εκκαθαριστή, όπως κατωτέρω ορίζεται, αρκεί 
η σημείωση αυτού για την παρακράτηση της εισφοράς εις τα οικεία του βιβλία.

5. Οι μηνιαίες συνδρομές εισπράττονται από τους εκκαθαριστές 
αποδοχών με τον αρμόδιο υπάλληλο και σε περίπτωση αδυναμίας αυτών 
από το νεώτερο μέλος της Ενώσεως που υπη ρετεί στο Πρωτοδικείο. Τα 
εισπραττόμενα ποσά κατατίθενται στα τοπικά υποκαταστήματα της Εθνικής 
Τράπεζας και οποιασδήπο τε άλλης τράπεζας, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., 
στο λογαρια σμό της Ενώσεως. Κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, η είσπραξη 
καθυστερημένων εισφορών γίνεται και από τον Πρόεδρο της Εφο ρευτικής 
Επιτροπής με υπεύθυνη δήλωση του μέλους για το οφειλόμενο ποσό. Ο 
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής εί ναι εφοδιασμένος με διπλότυπα 
της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, από τον Ταμία της Ενώσεως. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρ χουν διπλότυπα στην διάθεση του Προέδρου 
της Εφορευτικής Επιτροπής, οι εισπράξεις γίνονται με ιδιόγραφη απόδειξή 

του. Ο Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής κάνει ειδική σημείωση στην 
κατάσταση ψηφισάντων ότι έγινε η πληρωμή την ημέρα της ψη φοφορίας. 
Τα ποσά που καταβλήθηκαν στα χέρια του Προέδρου της Εφορευτικής 
Επιτροπής παραδίνονται στον αρμόδιο για τις εισπράξεις της Ενώσεως.

Επίσης, προτείνεται από την Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. Βασιλική Θάνου – 
Χριστοφίλου και τους συμβούλους Μπάση Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, 
Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, 
Μαυρίδη Χαράλαμπο, Παπαδήμα Χρήστο και Ευστρατιάδη Γεώργιο η 
αντικατάσταση του όρου Ταμίας με τον όρο Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Οικονομικών και η πρόβλεψη αναπληρωτή αυτού. Προς αποφυγή 
άσκοπων επαναλήψεων η ίδια πρόταση ισχύει για όλες τις διατάξεις του 
καταστατικού που απαντάται ο όρος «Ταμίας».   

Από τους συμβούλους Ευστρατιάδη Γεώργιο και Βαρβάρα Πάπαρη 
προτείνεται στο άρθρο 4 παρ. 3 να προστεθεί δεύτερο εδάφιο ως εξής: Το 
ΔΣ μπορεί να αποφασίσει, με αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον 
εννέα (9) μελών, την διάθεση μέρους του ποσού της συνδρομής υπέρ 
κοινωφελών σκοπών.

Άρθρο 6

1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Ενώσεως και 
απαρτίζεται από τα τακτικά της μέλη που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές 
τους υποχρεώσεις.

2. Συγκαλείται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο μέσα στο μήνα Δεκέμβριο. 
Έκτακτα δε συνέρχεται, όταν κρίνει σκόπιμο το Διοι κητικό Συμβούλιο ή το 
ζητήσει το ένα δέκατο (1/10) των μελών της Ενώσεως με έγγραφη αίτησή του, 
που αναγράφει και τα προς συζήτηση θέματα. Ειδικά για μομφή και παύση 
του Διοικη τικού Συμβουλίου η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από το ένα 
τρίτο (1/3) των μελών.

…………………………………
4. Την έναρξη των τακτικών και έκτακτων Γενικών Συνελεύ σεων κηρύσσει 

ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος αφού διαπιστώσει την απαρτία, αναπτύσσει 
τους λόγους της σύγκλησης της Γενι κής Συνέλευσης, καταθέτει ονομαστική 
κατάσταση των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, την 
οποία έχει υπο γράψει ο ταμίας. Διαβάζονται από τον Γενικό Γραμματέα τα 
πρα κτικά της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης για επικύρωση. 

5. Κατά τη Γενική Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν 
από άλλο μέλος εκ των παρόντων με εξουσιοδότηση έγγραφη, θεωρημένη 
για την γνησιότητα της υπο γραφής από δημόσια αρχή, και να κατατίθεται πριν 
από τη συνε δρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει 
μόνο ένα από τα απόντα μέλη.

Από τους συμβούλους Χριστόφορο Σεβαστίδη, Χαράλαμπο Σεβαστίδη, 
Νικόλαιο Σαλάτα και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνεται να προστεθούν 
εδάφια στην παράγραφο 2, μετά το πρώτο εδάφιο ως εξής: «Οι εργασίες 
της τακτικής Γενικής Συνέλευσης διαρκούν επί διήμερο. Η δεύτερη 
ημέρα των εργασιών ξεκινάει με την τοποθέτηση του Προέδρου και των 
μελών του ΔΣ, στη συνέχεια δίνεται ο λόγος σε όσους το επιθυμούν και οι 
εργασίες κλείνουν με τη λήψη αποφάσεων με φανερή ψηφοφορία»

Επίσης, προτείνεται από την Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. Βασιλική Θάνου – 
Χριστοφίλου και τους συμβούλους Μπάση Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, 
Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, 
Μαυρίδη Χαράλαμπο, Χρήστο Παπαδήμα και Ευστρατιάδη Γεώργιο 
η τροποποίηση της παραγράφου 5 ως ακολούθως: «Κατά τη Γενική 
Συνέλευση τα απόντα μέλη μπορούν να αντιπροσωπευθούν από άλλο 
μέλος εκ των παρόντων με εξουσιοδότηση έγγραφη, θεωρημένη για 
την γνησιότητα της υπο γραφής από δημόσια αρχή, η οποία κατατίθεται 
πριν από τη συνε δρίαση στο Προεδρείο. Κάθε μέλος μπορεί να 
αντιπροσωπεύει έως δύο απόντα μέλη.

Άρθρο 7

…………Β) Ο Ταμίας διαβάζει 
τον οικονομικό απολογισμό 
του περα σμένου έτους και τον 
προϋπολογισμό για το νέο έτος. 
Το οικο νομικό έτος αρχίζει την 
1η Νοεμβρίου και λήγει την 31ην 
Οκτω βρίου του επόμενου έτους.
Απαντάται ο όρος Ταμίας βλ. 
ανωτέρω

Άρθρο 8

Η Διοίκηση της Ενώσεως 
ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ 

ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ 

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: 

Τα μέλη του Δ.Σ.



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  -  ΔΕΛΤΙΑ  ΤΥΠΟΥ

ΝΕΑ  ΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ

Πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών  
στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΧΟΡΗΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αθήνα, 04-09-2015 
Αρ. Πρωτ.: 71

Θέμα:   Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή της Δήλωσης Περιουσιακής  
Κατάστασης 2015.

Σε συνέχεια της από 22-7-2015 ανακοίνωσής μας και με αρ. πρωτ. 58, σχετικά με τη δήλωση της 
περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), θα θέλαμε, να σας ενημερώσουμε ότι ήδη συνεστήθη η νέα 
αρμόδια  Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του Ν. 4281/2014.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει την 30η Νοεμβρίου 2015.
Επειδή, η αρμόδια Επιτροπή προτίθεται να μεταβάλει το σχετικό έντυπο υποβολής της δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης  και να δημοσιοποιήσει αυτό τις προσεχείς ημέρες θα σας συνιστούσαμε 
να αναμένουμε την έκδοση του νέου εντύπου.

Ωστόσο, όσοι εκ των συναδέλφων έχουν ήδη υποβάλει τη σχετική δήλωση κάνοντας χρήση του 
παλαιότερου εντύπου αυτή θα θεωρηθεί έγκυρη. 

Η σχετική δήλωση θα κατατίθεται αυτοπροσώπως ή θα αποστέλλεται ταχυδρομικώς στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του 
ν.4281/2014,  Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 11 (4ος όροφος, γρ. 414), Αθήνα, Τ.Κ. 10671.

Όσοι εκ των συναδέλφων έχουν ήδη αποστείλει τη δήλωσή τους στην προγενεστέρως αρμό-
δια Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που 
εδρεύει στη οδό Πειραιώς 207 και Αλκίφρονος 92, δεν θα υποβάλλουν εκ νέου δήλωση, διότι οι ήδη 
υποβληθείσες δηλώσεις θα διαβιβασθούν υπηρεσιακά στην νέα αρμόδια Επιτροπή.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματέα 
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Μαργαρίτα Στενιώτη – Εφέτη, τηλ.  6932100631, e-mail: 
marg.stenioti@yahoo.gr.

                              
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
 Ευάγγελος Κασαλιάς Μαργαρίτα Στενιώτη
 Αντεισαγγελέας Εφετών Εφέτης

Αθήνα, 17-7-2015 
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Καθηγητή κ. Νικόλαο Παρασκευόπουλο
Αρ.πρωτ. : 54

Kύριε Υπουργέ, 
Ενόψει της κατεπείγουσας, όπως έγινε γνωστό, ψήφισης του σχεδίου του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας, θα θέλαμε, να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει εκφράσει, κατ’ επανάληψη, γραπτώς τις αντιρ-

ρήσεις της ως προς την υιοθέτηση των τροποποιήσεων, που εισαγάγει το κατατεθέν στη Βουλή 
(και μη ψηφισθέν), το Δεκέμβριο του έτους 2014, σχέδιο του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
Στις αντιρρήσεις αυτές εμμένουμε, και ιδίως στα κεφάλαια για τη Διαδικασία ενώπιον των Πρω-
τοβαθμίων Δικαστηρίων και την Αναγκαστική Εκτέλεση, διότι θεωρούμε ότι το παραπάνω σχέδιο 
δεν συμβάλλει στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά αντίθετα δυσχεραίνει αυτή, 
ενώ σε πολλά σημεία του παραβιάζει κατοχυρωμένα από το Σύνταγμα δικαιώματα και έρχεται 
σε αντίθεση με την αρχή της Δίκαιης Δίκης.

Με την υπ’ αριθμ. 38881/18.5.2015 δε απόφασή σας, συνεστήθη νέα ειδική νομοπαρασκευα-
στική επιτροπή για την αναμόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην οποία συμμετείχε 
και εκπρόσωπος της Ένωσής μας και ήδη έχει επεξεργασθεί σχέδιο νέου Κώδικα, το οποίο (σχέδιο) 
διέπεται από τις αρχές τόσο της ταχείας όσο και της δίκαιης δίκης. 

Κατόπιν αυτών, σας καλούμε, ν’ απορρίψετε οιαδήποτε  προσπάθεια υιοθέτησης του παλαιού 
σχεδίου, το οποίο προκάλεσε την αντίδραση όλου του νομικού κόσμου και να   υιοθετήσετε το 
σχέδιο της συσταθείσας από εσάς Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής.

                              
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 
 Ευάγγελος Κασαλιάς Μαργαρίτα Στενιώτη
 Αντεισαγγελέας Εφετών Εφέτης

Μεγάλη συμμετοχή εκδηλώθηκε από τους συναδέλφους όλων των βαθμών και 
από τα Δικαστήρια όλης της χώρας για το πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστι-
κών και Εισαγγελικών Λειτουργών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο του Ανταγωνισμού 
που συνδιοργανώνει η Ένωσή μας και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου 
Δικαίου (www.eplo.eu) και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία. 
Από την Ελλάδα στο πρόγραμμα αρχικά θα συμμετείχαν είκοσι (20) Δικαστικοί 
και Εισαγγελικοί Λειτουργοί αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού των ενδιαφερο-
μένων ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε σε τριάντα πέντε (35). 

Το εν λόγω  πρόγραμμα περιλαμβάνει  τρία στάδια: 
Κατά το πρώτο στάδιο, θα διεξαχθεί ένα τετραήμερο επιμορφωτικό σεμι-

νάριο, είκοσι τεσσάρων (24) συνολικά ωρών, στην Αθήνα, τέλος Σεπτεμ-
βρίου – αρχές Οκτωβρίου, που θα ασχοληθεί κατ’ αρχήν με τις εξελίξεις στα 
γενικά ζητήματα του Δικαίου του Ανταγωνισμού και στη συνέχεια με ζητήματα 
ανταγωνισμού σε τέσσερις ειδικότερους τομείς: Ενέργεια  - Τηλεπικοινωνίες 
- Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Οι εισηγήσεις και οι εργασίες του σεμιναρίου θα γίνουν στα ελληνικά.

Κατά το δεύτερο στάδιο: Α) θα συνταχθεί από τους  συμμετέχοντες 
και θα υποβληθεί στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, μια εισήγηση, που θα καταγράφει τις δυσκολίες εφαρμογής του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού από τη Δικαιοσύνη στη χώρα μας 
(national report) και Β) από τους τριάνταπέντε (35) συμμετέχοντες στο 
πρώτο στάδιο Δικαστικούς και  Εισαγγελικούς Λειτουργούς, θα κληθούν 
πέντε (5), με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, να συμμετάσχουν σε μία 
κοινή συνάντηση εργασίας (workshop) με ισάριθμους συναδέλφους από 
την Κύπρο και τη Βουλγαρία, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, στις αρχές του 
έτους 2016, όπου θα συζητηθούν οι ως άνω εισηγήσεις των τριών συμμε-
τεχουσών χωρών.

Κατά το τρίτο στάδιο, θα διοργανωθεί μία ανοικτή εκδήλωση, στην Αθή-
να, από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Δικαστικούς και Εισαγγελικούς 
Λειτουργούς από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Βουλγαρία, με σκοπό την 
παρουσίαση των συμπερασμάτων του επιμορφωτικού σεμιναρίου.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης από 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου.

Πάνω από εκατό (100) παιδιά συναδέλφων συμμετείχαν στο πρόγραμμα κατα-
σκηνώσεων, που διοργάνωσε για δεύτερη χρονιά η Ένωσή μας σε κατασκηνώσεις 
των Νομών Αττικής και Χαλκιδικής. Τα τηλεφωνήματα των γονέων συναδέλφων, 
οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους  για το πρόγραμμα και την ποιότητα  
της φιλοξενίας των παιδιών στις κατασκηνώσεις, ήταν πολλά. Ευχόμαστε πλέον 
καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο.

Σχολικά είδη (τσάντες, τετράδια, μολύ-
βια, φαγητοδοχεία κλπ.) χορήγησε η 
Ένωσή μας, με την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς, στα παιδιά, που φιλο-
ξενούνται στην Κιβωτού του Κόσμου 
στην Πωγωνιανή Ιωαννίνων. Η «Κιβω-
τός του Κόσμου» είναι μη κερδοσκο-
πικός οργανισμός Ειδικής Μέριμνας 
και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, 
που δραστηριοποιείται πάνω στη μέρι-
μνα παιδιών, που ζούσαν σε συνθήκες 
παραμέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς 
ιατρική φροντίδα, τα περισσότερα από 

μονογονεϊκές οικογένειες, και πολλά χωρίς γονείς καθώς και στη φρο-
ντίδα και προστασία  άστεγων και κακοποιημένων μητέρων και ιδρύ-
θηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο τότε ιερέα, τον πατέρα Αντώνιο 
Παπανικολάου. Η «Κιβωτός του Κόσμου» συγκεντρώνει σήμερα περίπου 
τα 400 παιδιά, από βρέφη έως 18 ετών, που φιλοξενούνται σε ξενώνες 

στην Αθήνα, στον Πειραιά, στη Χίο, ενώ προ 14μήνου δημιουργήθηκε 
κέντρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Πωγωνιανής Ιωαννίνων, 
στην Ήπειρο, κοντά στα Ελληνοαλβανικά σύνορα (απέχει 800 μέτρα). 
Τα 50 παιδιά που φιλοξενούνται εκεί «ζωντάνεψαν» το ακριτικό χωριό 
και μετά από χρόνια λειτούργησε και πάλι το σχολείο του χωριού. Τα 
παιδιά έχουν ανάγκη, πλην των σχολικών ειδών που ήδη αποστείλαμε, 
από τρόφιμα (αλεύρι, ζάχαρη, κακάο, λάδι, κρουασάν, ατομικούς χυμούς 
κλπ.), χαρτικά, βρεφικές κρέμες κλπ. Όποιος συνάδελφος επιθυμεί να 
προσφέρει τέτοια είδη μπορεί να επικοινωνήσει  με τη γραμματεία της 
Ένωσής μας, η οποία θα επιληφθεί της αποστολής τους στο προαναφε-
ρόμενο ακριτικό χωριό. 
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ΑΡΘΡΟ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΠΑΡΗ, ΕΦΕΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΔΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Εύχομαι κατ’αρχή  σε όλους σας καλή νέα δικαστική χρονιά,με 
υγεία και δύναμη.

Η νέα δικαστική χρονιά μας βρίσκει,εκτός των άλλων και με 
νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας,αφού με το νόμο 4335/2015 
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015 (Α΄ 80)», που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α΄87/23-7-2015,αλλαγές και καινοτο-
μίες διατρέχουν σχεδόν ολόκληρο το πεδίο εφαρμογής του και 
αφορούν κατά κύριο λόγο: • Το πέμπτο κεφάλαιο του δεύτερου 
βιβλίου, αναφορικά με την τακτική διαδικασία στην πρωτοβάθμια 
δίκη. • Το τέταρτο βιβλίο, αναφορικά με τις ειδικές διαδικασίες 

και τη νέα συστηματική διάρθρωση τους. • Τα πέμπτο βιβλίο, αναφορικά με τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών μέτρων. • Το όγδοο βιβλίο, αναφορικά με το δίκαιο της αναγκαστικής 
εκτέλεσης. •κ.α.. Σημειώνεται ότι υιοθετήθηκε και ψηφίστηκε τελικά το αρχικό σχέδιο 
«Χαμηλοθώρη» και όχι το σχέδιο «Κράνη»,ενώ  αγνοήθηκαν πλήρως οι εμπεριστατωμέ-
νες παρατηρήσεις και προτάσεις επί των άρθρων του αρχικού σχεδίου,(όπως αυτές έχουν 
διατυπωθεί και γνωστοποιηθεί ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι),τόσο της Ένωσής 
μας, όσο και των διοικητικών Ολομελειών του Αρείου Πάγου και των μεγάλων Δικα-
στηρίων της χώρας,αλλά και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας.
Όπως όλοι διαπιστώσαμε από τη σχετική συζήτηση στη Βουλή, ο λόγος ήταν η Τρόϊκα 
(ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ) και το νέο πακέτο «στήριξης» της Ελληνικής οικονομίας,βασικό προα-
παιτούμενο του οποίου αποτέλεσαν οι αλλαγές στον ΚΠολΔ,οι οποίες,μάλιστα, έπρεπε 
να ψηφιστούν άμεσα από την Ελληνική Βουλή. Μπορείς να αλλάξεις  Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας μέσα σε 48 ώρες;Και όμως αυτό έγινε διότι,ήταν απαραίτητο, λέει, για να 
εκσυγχρονιστεί η λειτουργία της Δικαιοσύνης,η οποία, υπό το πρόσχημα της κρίσης του 
χρηματοπιστωτικού τομέα,εντάχθηκε και αυτή στα αιτήματα περί  ριζοσπαστικών μεταρ-
ρυθμίσεων από την πλευρά της Τρόικα (ΔΝΤ/ΕΕ/ΕΚΤ), ως προϋπόθεση για χρηματοδο-
τική στήριξη και περαιτέρω χρηματοδότηση της χώρας μας που βρίσκεται σε πρόγραμμα 
«διάσωσης». Ωστόσο, δυσκολεύομαι να κατανοήσω το συσχετισμό που κάνει η Τρόικα 
μεταξύ της Δικαιοσύνης και της οικονομικής κρίσης. Πχ  πώς θα εξυπηρετηθεί το δημόσιο 
συμφέρον και η οικονομία της χώρας, με  τη ρύθμιση για τους πίνακες κατάταξης των 
πλειστηριασμών;Βέβαια,είναι  γνωστή η επιθυμία του επιχειρηματικού (και όχι μόνο) 
κόσμου της χώρας για μία  «Fast Track» Δικαιοσύνη,με το σκεπτικό ότι οι αργοί ρυθμοί 
απονομής της, "σκοτώνουν" την επιχειρηματικότητα.Όπως,όμως, τόνισε και ο πρώην 
Υπουργός Δ/νης κ.Παρασκευόπουλος «μία νομοθετική μεταρρύθμιση, που προβλέπει 

κάποιες ταχύτητες στην απονομή της Δικαιοσύνης, δε θα μπορέσει να προχωρήσει, 
παρά μόνο αν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό. Αυτό σημαίνει στελέχωση, διορισμοί. 
Μπορούμε να κάνουμε τώρα; Δε μπορούμε».Να προσθέσω και την βελτίωση της υλικο-
τεχνικής υποδομής,που επίσης απαιτεί κονδύλια.Έχουμε τονίσει επανειλημμένως,ότι η 
Δικαιοσύνη δεν είναι μόνο προνόμιο του κράτους, αλλά πρωτίστως δικαίωμα του πολίτη.
Επομένως προέχει η ορθή απονομή της.Και η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης,κατά την 
ταπεινή μου άποψη, δεν μπορεί να έχει  σχέση ούτε με το δημόσιο χρέος, ούτε με την 
οικονομική κρίση της χώρας μας. Κατά συνέπεια, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι 
η Δικαιοσύνη,συμπεριλαμβάνεται σε μεταρρυθμίσεις αμιγώς οικονομικού χαρακτήρα, 
χωρίς να έχουν αναλυθεί οι συνέπειες των προτεινόμενων μεταρρυθμίσεων. Νομοθετή-
ματα ψηφίζονται εν μία νυκτί,εισάγοντας γρήγορες αλλαγές, χωρίς να έχουν πλήρως 
συνεκτιμηθεί οι συνέπειες του εθνικού συστήματος γενικά και χωρίς την ορθή και υπό 
συνθήκες διαφάνειας συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Πρέπει, να αντιληφθούν 
οι νομοθέτες ότι υπάρχουν όρια στο τι είναι προς ρύθμιση. Αν θέλουν να ρυθμίσουν την 
Αγορά, τότε αυτό είναι αρκετά διαφορετικό από τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου.Η 
αντιμετώπιση του προβλήματος της κρίσης, δεν μπορεί να έχει ως τίμημα την υπονόμευση 
του Κράτους Δικαίου.Οι κυβερνώντες,οφείλουν να σταθμίσουν από τη μια πλευρά τις 
κυρίαρχες θεμελιακές απαιτήσεις του Κράτους Δικαίου και των δημοκρατικών αρχών 
μιας ορθής νομοθετικής διαδικασίας και τις αμιγείς αναγκαιότητες της Αγοράς από την 
άλλη.Οι Δικαστές,δεν είμαστε, κατ’ αρχή, αντίθετοι σε μεταρρυθμίσεις που τυχόν είναι 
αναγκαίες για τον εκσυγχρονισμό του λειτουργήματος και της απονομής της Δικαιοσύ-
νης, με την προϋπόθεση ότι αυτές γίνονται, κατόπιν ενδελεχούς έρευνας και μελέτης, 
με τη συναίνεση και τη συνεργασία των αρμοδίων φορέων και ότι αποσκοπούν στην 
εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων του πολίτη και γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. 
Δεν μπορούν όμως, και δεν επιτρέπεται σε μία δημοκρατική Ευρώπη, να γίνονται εκβι-
αστικά, ως αντάλλαγμα για την εκταμίευση των δανειακών δόσεων και δεν μπορούν οι 
προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις να γίνονται με γνώμονα οικονομικά αποτελέσματα (που 
είναι και αμφίβολα) και όχι το δημόσιο συμφέρον.Οι Δικαστικές Ενώσεις,έχουν την υπο-
χρέωση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να αντισταθούν, με αιτιολογημένες 
θέσεις και επιχειρήματα, σ’ αυτές τις πολιτικές και ενέργειες,προτείνοντας ταυτόχρονα 
πρακτικά και ουσιαστικά μέτρα για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του συστή-
ματος απονομής της Δικαιοσύνης. 

                                  Βαρβάρα Πάπαρη,εφέτης Λάρισας
                                        Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

το οποίο αποτελείται από δέκα πέντε (15) μέλη και εκλέγεται για μία διετία. 
Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του Διοι κητικού Συμβουλίου, το 
εκλεγόμενο νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο 
από τη διετία που διήνυσε το συμβούλιο που διεδέχθη. Οι υποψήφιοι εκτίθενται 
στην εκλο γή σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με 
δήλωση προς το Δ.Σ. υπογεγραμμένες από τους υποψήφιους ή από τους 
αντιπροσώπους τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις τους θεωρημένες για τη 
γνησιότητά τους από Δημόσια Αρχή. Οι δηλώσεις πρέπει να συνοδεύονται με 
παράβολο πεντακοσίων (500) δρχ. για κάθε υποψήφιο και θα κατατίθενται 
τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός των Πρωτοδικείων 
Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών.

Το Δ.Σ. εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας προς 
υποβολή των υποψηφιοτήτων προβαίνει σε ανακήρυξη των υποψηφίων. Στη 
συνέχεια εκτυπώνει ψηφοδέλτια σε λευκό χαρτί. Τα ονόματα των υποψηφίων 
γράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους κατά αλφαβητική 
σειρά. Ψηφοδέλτια με ομοιόμορφα φάκελλα σφραγισμένα με τη σφραγίδα 
της Ενώσεως αποστέλλονται «επί αποδείξει» είκοσι (20) ημέρες πριν από τις 
εκλογές στις κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές από το Δ.Σ.

Εάν υπάρξει έλλειψη ψηφοδελτίων και φακέλλων η εφορευ τική επιτροπή 
βεβαιώνει τούτο με πρακτικό κι έπειτα επιτρέπε ται η ψηφοφορία σε λευκό 
χαρτί και κοινούς φακέλλους.

Προτείνεται από την Προεδρο του Δ.Σ. και τους συμβούλους  Μπάση 
Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο 
Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, Παπαδήμα Χρήστο, Μαυρίδη 
Χαράλαμπο, Ευστρατιάδη Γεώργιο, Μανωλίδη Γεώργιο, Σαλάτα 
Νικόλαο και Λυμπερόπουλο   Παναγιώτη η τροποποίηση του πρώτου 
εδαφίου της πρώτης παραγράφου ως ακολούθως: «Η Διοίκηση της 
Ενώσεως ασκείται από Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται 
από δέκα πέντε (15) μέλη και εκλέγεται για μία τριετία». Η ισχύς της ως 
άνω διάταξης άρχεται από τη διεξαγωγή των επόμενων αρχαιρεσιών 
προς ανάδειξη δ.σ.  

Από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. προτείνεται η αντικατάσταση του 
πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1 ως ακολούθως: «Οι δηλώσεις πρέπει 
να συνοδεύονται από παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε υποψήφιο και 
θα κατατίθενται τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός 
των Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών».

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν να αντικατασταθεί το εδάφιο γ της 
παρ. 1 ως εξής:  «Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εκτίθενται στην 
εκλογή σε χωριστά ψηφοδέλτια, εφόσον το επιθυμούν». 

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
Γεώργιος Ευστρατιάδης, Νικόλαος Σαλάτας και Βαρβάρα Πάπαρη 
προτείνουν μετά το εδάφιο ε’ να προστεθούν τρία εδάφια ως εξής: «Δεν 
μπορεί να θέσει υποψηφιότητα όποιος έχει εκλεγεί σε αιρετό όργανο 
της Ε.Δ.Ε. για περισσότερες από 3 συνεχόμενες θητείες. Μπορεί όμως να 

θέσει υποψηφιότητα στις αμέσως επόμενες αρχαιρεσίες. Οι μέχρι τώρα 
διανυθείσες θητείες δεν προσμετρώνται».

Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  
προτείνει να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως εξής:

«Η Διοίκηση της Ενώσεως ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το 
οποίο αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη και εκλέγεται για μία τριετία. 
Ως Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου που 
συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, οι δε λοιποί υποψήφιοι 
πρόεδροι εκλέγονται μέλη του ΔΣ, εφόσον είναι μεταξύ των δεκατεσσάρων 
(14) πρώτων σε σταυρούς προτίμησης κατά σειρά επιτυχίας, κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 12. Σε περίπτωση παραιτήσεως ή παύσεως του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το εκλεγόμενο νέο Διοικητικό συμβούλιο θα έχει 
θητεία τον υπολειπόμενο χρόνο από την τριετία που διήνυσε το Συμβούλιο 
που διεδέχθη. Οι υποψήφιοι εκτίθενται στην εκλογή σε ένα ενιαίο 
ψηφοδέλτιο, οι δε υποψήφιοι πρόεδροι φέρουν δίπλα στο όνομά τους την 
ένδειξη «υποψήφιος για Πρόεδρος». Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται 
με δήλωση προς το ΔΣ υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους ή από 
αντιπροσώπους τους με έγγραφες εξουσιοδοτήσεις τους θεωρημένες 
για τη γνησιότητά τους από Δημόσια Αρχή. Οι δηλώσεις πρέπει να 
συνοδεύονται από παράβολο δέκα (10) ευρώ για κάθε υποψήφιο και θα 
κατατίθενται τριάντα (30) ημέρες πριν από την ψηφοφορία των εκτός των 
Πρωτοδικείων Αθηνών και Πειραιώς περιφερειών.

Άρθρο 9

Οι αρχαιρεσίες γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία κάθε διετία το 
μήνα Μάιο, και σε δύο συνεχόμενες Κυριακές, την πρώ τη για τις περιφέρειες 
των Πρωτοδικείων εκτός από την Αθήνα και τον Πειραιά και την επόμενη για 
τις τελευταίες. Σε εξαιρετι κές περιπτώσεις το Δ.Σ. μπορεί να μεταθέσει τις 
αρχαιρεσίες για τις δύο πρώτες Κυριακές του Ιουνίου.

Τόπος ψηφοφορίας είναι το κατάστημα του Πρωτοδικείου σε αίθουσα που 
ορίζεται από την εφορευτική επιτροπή. Σε κάθε Πρωτοδικείο ψηφίζουν αυτοί 
που υπηρετούν στην περιφέρεια του Δικαστικοί Λειτουργοί, αλλά και όσοι 
τυχόν ευρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας από άλλο Δικαστήριο, 
αφού καταθέσουν στην εφορευτική επιτροπή υπεύθυνη δήλωση ότι είναι 
ταμειακώς εντάξει και δεν ψήφισαν αλλού. Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που 
έχουν 6αθμό Εφέτου ή Αντιεισαγγελέως Εφετών και άνω ψηφίζουν στο 
Πρωτοδικείο της Έδρας του Δικαστηρίου τους, ή και σε άλλο Πρωτοδικείο 
όπως ανωτέρω.

Οι Δικαστικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στο Εφετείο και στην περιφέρεια του 
Πρωτοδικείου του Πειραιά, ψηφίζουν στο κατά στημα του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Η ψηφοφορία αρχίζει στις 8 η ώρα το πρωί και λήγει στις 3 το απόγευμα, εκτός 
από το Πρωτοδικείο Αθηνών που λήγε στις 7 το απόγευμα. Ο χρόνος μπορεί να 
παραταθεί για δυο ώρες εάν υπάρχουν μέλη που περιμένουν να ψηφίσουν.
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Αύξηση των Οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά 140 
με το Ν. 4336/2015

Γνωρίζοντας το πλήθος των υποθέσεων που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας σε σχέση με το μικρό αριθμό των Ειρηνοδικών που 
υπηρετούν σ’ αυτά και των δικαστικών υπαλλήλων που τα στελεχώνουν η Ένωσή μας υπέβαλε συνεχή και επίμονα αιτήματα προς τα αρμόδια 
Υπουργεία (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Οικονομικών) για την αύξηση των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών και των δικαστικών υπαλλήλων. 

Στο άρθρο 4 του Ν. 4336/2015 αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικών από τη δημοσίευση του Νόμου (14-08-2015) κατά 140 και 
προσδιορίζονται συνολικά σε 916. Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία του Κράτους, όπως ορίζεται σ’ αυτό 
και ενδεικτικά αναφέρω ότι στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αυξήθηκαν κατά 31, ενώ στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά 16.

Για το λόγο αυτό οι θέσεις Ειρηνοδικών Δ τάξης που προκηρύχθηκαν με την υπ’ αριθμ. 104572/2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης 
αυξάνονται κατά 140 και ορίζονται σε 194. 

Το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού μετά την ολοκλήρωση του οποίου θα προσληφθούν 194 πλέον και όχι 54 Δόκιμοι Ειρηνοδίκες Δ τάξης σχεδόν 
ολοκληρώθηκε διότι αναμένεται η ανάρτηση της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων και αμέσως θ’ αρχίσει το δεύτερο στάδιο (προφορική εξέταση των 
υποψηφίων) που όπως δεσμεύτηκε η πρώην Πρόεδρος της Ένωσης και ήδη Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κα Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου θα προχωρήσει με 
γρήγορους ρυθμούς.

Μετά την αύξηση των οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών αλλά και δικαστικών υπαλλήλων πιστεύω ότι θα υπάρξει βελτίωση του θεσμικού πλαισίου του Ν. 
3869/2010 που θα συντελέσει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και στην άμεση παροχή δικαστικής προστασίας στους πολίτες διότι οι νέοι 
Ειρηνοδίκες και δικαστικοί υπάλληλοι θα στελεχώσουν νέα τμήματα και θα αντιμετωπίσουν το μεγάλο αριθμό των υποθέσεων.

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σημειώ νοντας σταυρό 
προτιμήσεως δίπλα από το όνομα του προτιμώμενου και με ανώτατο όριο 
υπέρ οκτώ (8) υποψηφίων. Εάν υπάρ χουν περισσότεροι από οκτώ (8) σταυροί 
προτιμήσεως το ψηφο δέλτιο είναι άκυρο.

Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  
προτείνουν να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως εξής:

Οι Αρχαιρεσίες γίνονται με άμεση και μυστική ψηφοφορία κάθε τριετία 
το μήνα Μάιο ή Ιούνιο και σε δύο συνεχόμενες Κυριακές‚ την πρώτη για 
τις περιφέρειες των Πρωτοδικείων εκτός από την Αθήνα και τον Πειραιά 
και την επόμενη για τις τελευταίες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το ΔΣ 
μπορεί να μεταθέσει τις αρχαιρεσίες για τις δύο τελευταίες Κυριακές του 
Απριλίου.

Επίσης, προτείνουν η παρ. 5 του άρθρου 9 να αντικατασταθεί ως εξής:

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σημειώνοντας 
σταυρό προτίμησης δίπλα από το όνομα του προτιμώμενου και με 
ανώτατο όριο υπέρ πέντε (5) υποψηφίων. Αν υπάρχουν περισσότεροι 
από πέντε (5) σταυροί προτίμησης το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο. Δεν είναι 
άκυρο το ψηφοδέλτιο που δεν φέρει σταυρό προτίμησης σε υποψήφιο.

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν να καταργηθεί το τελευταίο εδάφιο 
του άρθρου 9. 

Άρθρο 11

Η εφορευτική επιτροπή του Πρωτοδικείου Αθηνών μετά το τέλος της 
ψηφοφορίας αποσφραγίζει τους μεγάλους φακέλλους των επαρχιών και 
ρίχνει τους φακέλλους των ψηφισάντων στην κάλ πη ψηφοφορίας. Στη 
συνέχεια αναμιγνύει αυτούς και προβαίνει στην διαλογή των ψήφων. Εάν οι 
φάκελλοι των επαρχιών δεν παρελήφθησαν όλοι, η εφορευτική επιτροπή 
μπορεί να αναβάλλει την διαλογή μέχρι πέντε (5) ημέρες. Εάν βρεθούν 
φάκελλοι πα ραπάνω από αυτούς που ψήφισαν αφαιρούνται στην τύχη και 
ρί χνονται έξω τόσοι, όσοι είναι οι πλεονάζοντες. Επίσης απορρίπτο νται και 
δεν υπολογίζονται και οι μεγάλοι φάκελλοι των επαρχιών εάν παραληφθούν 
μετά το άνοιγμα της κάλπης και τη διαλογή.

Για τους σταυρούς προτιμήσεως που πήρε κάθε υποψήφιος συντάσσεται 
από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραμμένο από τα μέλη της.

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης και Χαράλαμπος Σεβαστίδης  
προτείνουν το τελευταίο εδάφιο να αντικατασταθεί ως εξής: «Για τους 
σταυρούς προτίμησης που πήρε κάθε ομάδα και κάθε υποψήφιος 
συντάσσεται από την επιτροπή πρακτικό υπογεγραμμένο από τα μέλη 
της, με το οποίο ανακηρύσσονται οι επιτυχόντες σύμβουλοι και οι 
αναπληρωματικοί τους». 

Άρθρο 12

Από τους υποψηφίους εκλέγονται οι δέκα πέντε (15) πρώτοι σε σταυρούς 
προτιμήσεως κατά σειρά επιτυχίας. Οι επιλαχόντες είναι οι αναπληρωματικοί 
των συμβούλων που εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας. Σε κάθε περίπτωση 
ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για τη σειρά των 
επιτυχόντων και των αναπληρωματικών.

Εάν μεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι τουλάχιστον από ένας Ειρηνοδίκης, 
Πρωτόδικης, Εισαγγελικός λειτουργός και τακτικός Δικαστής από το βαθμό 
του Εφέτη και άνω, εκλέγεται από την κατηγορία που λείπει, εκείνος που 
συγκέντρωσε σε αριθμό τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως. 

Σε περίπτωση καταργήσεως του βαθμού του Ειρηνοδίκη, οι εκλεγόμενοι 
Πρωτόδικες θα είναι τουλάχιστον δύο (2). Οι αποκλειόμενοι, συνεπεία αυτής 
της εκλογής σύμβουλοι ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί κατά σει ρά 
επιτυχίας.

Η εφορευτική επιτροπή αφού τηρήσει τα πιο πάνω ανακηρύσσει τους 
επιτυχόντες συμβούλους και τους αναπληρωματι κούς τους και συντάσσει γι’ 
αυτό Πρακτικό.

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
και Βαρβάρα Πάπαρη προτείνουν να αντικατασταθεί το άρθρο 12 ως 
εξής: «1. Η εκλογή των οργάνων της Ένωσης γίνεται με το σύστημα της 
απλής αναλογικής. 

2. Οι έδρες του διοικητικού συμβουλίου και της εξελεγκτικής 
επιτροπής κατανέμονται μεταξύ των ομάδων και των χωριστών 
υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των 
εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του 
διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής. 

Το πηλίκον αυτής της διαίρεσης παραλειπομένου του κλάσματος 
αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Κάθε ομάδα καταλαμβάνει τόσες έδρες στο 
διοικητικό συμβούλιο ή την εξελεγκτική επιτροπή όσες φορές χωρεί το 
εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε το ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό 
ψήφων από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για 
το οποίο  είχε θέσει υποψηφιότητα.

4. Ομάδα που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες 
που της ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες, όσοι είναι και οι 
υποψήφιοί της.

5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μία στις ομάδες εκείνες 
που έχουν καταλάβει τουλάχιστο μια έδρα και συγκεντρώνουν υπόλοιπο 
ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που 
πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.

6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και μετά την εφαρμογή των 
διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των 
ομάδων που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα.  
Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.

7. Αν μεταξύ των εκλεγέντων δεν είναι τουλάχιστον από ένας Ειρηνοδίκης, 
Πρωτόδικης, Εισαγγελικός Λειτουργός και τακτικός Δικαστής από το βαθμό 
του Εφέτη και άνω, εκλέγεται από την κατηγορία που λείπει, εκείνος που 
συγκέντρωσε σε αριθμό τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως, εφόσον 
η ομάδα του έχει εκλέξει τουλάχιστον ένα σύμβουλο, καταλαμβάνοντας 
τη θέση του τελευταίου εκλεγέντος συμβούλου της ομάδας του, ο οποίος 
ανακηρύσσεται ως πρώτος αναπληρωματικός σύμβουλος της ομάδας 
του. Μεταξύ περισσότερων Δικαστικών ή Εισαγγελικών Λειτουργών των 
παραπάνω κατηγοριών, που ανήκουν στην ίδια ομάδα, προηγείται αυτός που 
συγκέντρωσε περισσότερους σταυρούς προτίμησης. 

Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης 
Λυμπερόπουλος  προτείνουν να αντικατασταθεί η παράγραφος 1 ως 
εξής: Από τους υποψηφίους ως Πρόεδρος εκλέγεται ο υποψήφιος 
για τη θέση του προέδρου που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο 
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αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από 
την Εφορευτική Επιτροπή και ο πρώτος που εξέρχεται από την 
κληρωτίδα εκλέγεται. Από τους υποψηφίους εκλέγονται ως μέλη του 
ΔΣ οι δεκατέσσερεις πρώτοι σε σταυρούς προτιμήσεως κατά σειρά 
επιτυχίας. Οι λοιποί υποψήφιοι ως Πρόεδροι εκλέγονται μέλη του ΔΣ 
εφόσον είναι μεταξύ των δεκατεσσάρων (14) πρώτων σε σταυρούς 
προτίμησης κατά σειρά επιτυχίας κατά τα ακολούθως προβλεπόμενα.

Άρθρο 13

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία εκείνου που πήρε τους 
περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. 
Πρόεδρος εκλέγεται μεταξύ των μελών του Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Αν 
κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 
μελών του Δ.Σ. η ψηφο φορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων 
σε ψήφους υποψηφίων και Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που έλαβε την σχετι κή 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται κλήρωση και ο πρώτος που 
εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται Πρόε δρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας 
περισσοτέρων των δύο επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία και στη συνέχεια 
ακολουθείται εάν χρειασθεί το στάδιο της κληρώσεως. Η ίδια διαδικασία, 
χωριστά, ακο λουθείται και για την εκλογή των αντιπροέδρων, γενικού γραμ-
ματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία. Όλοι οι εκλεγέντες 
σύμβουλοι υποχρεωτικά μετέχουν σαν υποψήφιοι για την εκλογή Προέδρου, 
αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα, αναπλη ρωτή γενικού γραμματέα και 
ταμία. Εάν μείνει κενή η θέση του Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού 
γραμματέα, αναπλη ρωτή γενικού γραμματέα ή του ταμία για οποιαδήποτε 
αιτία, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού 
συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωμα τικό μέλος. Το 
παλιό Δ.Σ. ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο Δ.Σ. να συγκροτηθεί σε σώμα.

Απαντάται ο όρος Ταμίας βλ. ανωτέρω

Οι σύμβουλοι Γεώργιος Ευστρατιάδης και Παναγιώτης Λυμπερόπουλος 
προτείνουν να αντικατασταθεί το άρθρο 13 ως εξής:

Οι εκλεγέντες συνέρχονται με πρωτοβουλία του εκλεγέντος ως Προέδρου 
το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες. Για την εκλογή των αντιπροέδρων, γενικού 
γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και ταμία διεξάγονται χωριστές 
μυστικές ψηφοφορίες. Αν κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη 
πλειοψηφία του αριθμού των μελών του ΔΣ η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 
μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους και εκλέγεται αυτός 
που έλαβε την σχετική πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτών γίνεται 
κλήρωση και ο πρώτος που εξέρχεται από την κληρωτίδα εκλέγεται στην θέση 
για την οποία έχει διεξαχθεί η ψηφοφορία. Όλοι οι εκλεγέντες σύμβουλοι, 
πλην του Προέδρου, υποχρεωτικά μετέχουν ως υποψήφιοι για την εκλογή 
αντιπροέδρων, γενικού γραμματέα, αναπληρωτή γενικού γραμματέα και 
ταμία. Αν μείνει κενή η θέση του Προέδρου, των αντιπροέδρων, του γενικού 
γραμματέα, του αναπληρωτή γενικού γραμματέα ή του ταμία για οποιαδήποτε 
αιτία, συμπληρώνεται αυτή κατά τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω, αφού 
συμπληρωθεί πρώτα η θέση του συμβούλου με το αναπληρωματικό μέλος. Το 
παλιό ΔΣ ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το νέο ΔΣ να συγκροτηθεί σε σώμα.»

Άρθρο 15

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε σαρά ντα πέντε (45) 
ημέρες και έκτακτα όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρόε δρος του Δ.Σ. ή το ζητήσουν 
έγγραφα το λιγότερο πέντε (5) μέλη αυτού. Στην τελευταία περίπτωση ο 
Πρόεδρος είναι υπο χρεωμένος να καλέσει το Δ.Σ. μέσα σε οκτώ (8) ημέρες 
από την υποβολή της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί να καλέσει το Δ.Σ. τότε 
τούτο συνέρχεται αυτοδικαίως την 15ην ημέρα από την υποβολή της αίτησης 
με πρωτοβουλία εκείνων που ζήτησαν την συνεδρίαση.

2. Οι προσκλήσεις αναγράφουν τα θέματα που θα συζητη θούν και 
στέλνονται στα μέλη του Δ.Σ. επτά (7) ημέρες νωρίτε ρα. Ο χρόνος αυτός 
μπορεί να γίνει τρεις (3) ημέρες όταν πρόκειται για έκτακτη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. Τόπος συνεδρίασης του Δ.Σ. χρησιμοποιείται το γραφείο της Ενώσεως ή 
άλλο μέρος που ορίζεται στην πρόσκληση.

3. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται το λιγότερο εννέα (9) από τα 
μέλη του και λαμβάνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που 
είναι παρόντα. Η ψηφοφορία είναι φανε ρή. Αν δεν υπάρξει απαρτία αμέσως, 
η συνεδρίαση επαναλαμβά νεται με την ίδια απαρτία εντός πέντε (5) ημερών 
και αν ούτε τότε υπάρξει απαρτία συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός (5) 
ημερών ότε αρκεί να παρευρίσκονται οκτώ (8) από τα μέλη του.

Τα ίδια ισχύουν και όταν το Δ.Σ. συγκαλείται σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της πρώτης παραγράφου.

4. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, όπως ορί ζεται στον 
Κανονισμό, από τρεις (3) συνεχείς ή πέντε (5) μη συνεχείς συνεδριάσεις το 
χρόνο, θεωρείται «αυτοδικαίως παραιτηθέν» και αντικαθίσταται από το 
πρώτο αναπληρωματικό μέλος 

κατά τις παραπάνω διακρίσεις του καταστατικού.
5. Μέλη του Προεδρείου, μπορούν να παυθούν από τη θέση που κατέχουν 

στο Δ.Σ., αν το ζητήσουν εγγράφως τα δύο τρίτα (2/3) του Δ.Σ. (10 μέλη) και 
αποφασίσουν γι’ αυτό επίσης τα δύο τρίτα (2/3) του Δ.Σ. Η παύση γίνεται για 
λόγους που αναφέρονται στον Κανονισμό.

6. Μέλος του Δ.Σ. που θα απουσιάσει στο εξωτερικό μέχρι τρεις (3) 
μήνες το ανώτερο χρειάζεται άδεια του Δ.Σ. Για απου σία μεγαλύτερου 
χρονικού διαστήματος το Δ.Σ. δεν μπορεί να δώσει άδεια και το μέλος είναι 
υποχρεωμένο να παραιτηθεί. Σε περίπτωση παράλειψης για την υποβολή 
της παραίτησης το Δ.Σ. υποχρεούται όπως μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
αναχώρη σή του μέλους για το εξωτερικό να το αντικαταστήσει με το πρώτο 
αναπληρωματικό μέλος κατά τις παραπάνω διακρίσεις.

Η Πρόεδρος του δ.σ. και οι σύμβουλοι Μπάσης Βασίλειος, Ευάγγελος 
Κασαλιάς, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Γκαρά 
Σταματία, Παπαδήμας Χρήστος, Μαυρίδης Χαράλαμπος Χριστόφορος 
Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Νικόλαος Σαλάτας, Βαρβάρα 
Πάπαρη και Ευστρατιάδης Γεώργιος προτείνουν να προστεθεί παράγραφος 
στο άρθρο 15 του Καταστατικού στην οποία να προβλέπεται ότι: «η ιδιότητα  
του μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη: α) με την άσκηση καθηκόντων, 
κατόπιν αποσπάσεως, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης κατά τις προβλέψεις 
του ΚΟΔΚΔΛ ή άλλων γενικών ή ειδικών σχετικών διατάξεων ή σε άλλη 
Υπηρεσία υπαγόμενη στην εκτελεστική εξουσία, β) με την άσκηση κάθε 
φύσεως υπηρεσιακών καθηκόντων αποκλειστικής απασχόλησης σε 
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς 
φορείς και οργανισμούς, γ)  με την αποχή από την ενεργό Υπηρεσία 
λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση στους ως άνω φορείς ή 
σε άλλη Υπηρεσία δ)  με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε 
προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις και 
ότι σε περίπτωση απόκτησης των εν λόγω ιδιοτήτων κατά τη διάρκεια 
της θητείας μέλους του Δ.Σ., τούτο θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως, 
οπότε και επέρχεται η αυτοδίκαιη αντικατάσταση υπηρετούντος σε 
θέση που επιφέρει ασυμβίβαστο από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου. Αν ο υπόχρεος στη σχετική δήλωση την 
παραλείψει το Δ.Σ. αμέσως μόλις πληροφορηθεί τη συνδρομή περίπτωσης 
ασυμβίβαστου τον αντικαθιστά αυτοδικαίως με το πρώτο αναπληρωματικό 
μέλος, συντασσομένου επ’ αυτού σχετικού πρακτικού. Η ισχύς της ως άνω 
διάταξης αρχίζει από την τροποποίηση αυτής». 

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
προτείνουν να αντικατασταθεί η παρ. 2α ως εξής: «Οι προσκλήσεις 
αναγράφουν τα θέματα που θα συζητηθούν και στέλνονται στα μέλη του 
Δ.Σ. και στους Προέδρους των Εφετειακών Επιτροπών 10 ημέρες νωρίτερα».

Οι σύμβουλοι Βαρβάρα Πάπαρη  και Ευστρατιάδης Γεώργιος προτείνουν: 
 
στην παρ. 3  να προστεθεί τρίτο εδάφιο ως εξής: «Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολής, το μέλος που απουσιάζει 
μπορεί να ψηφίσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά» και

 
να προστεθεί τέταρτο εδάφιο ως εξής: «Για να αποφασισθεί η σύναψη 

συμβάσεων, που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυνση, απαιτείται η 
συναίνεση τουλάχιστον εννέα (9) μελών.»

Οι σύμβουλοι Βαρβάρα Πάπαρη και Νικόλαος Σαλάτας προτείνουν 
στην παράγραφο 4 να προστεθεί εδάφιο ως εξής: «Το μέλος του Δ.Σ. δεν 
μπορεί να συμμετέχει παράλληλα στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή 
στα πειθαρχικά συμβούλια ή στο Τριμελές Συμβούλιο Επιθεώρησης ή να 
ασκεί καθήκοντα επιθεωρητή».

Άρθρο 16

Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως την Ένωση.
2. Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εκπροσωπούν την Ένωση 

στις δημόσιες εμφανίσεις της απέναντι κάθε τρίτου, των Αρχών και των 
Δικαστηρίων της χώρας.

Ο Πρόεδρος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και των 
Γενικών Συνελεύσεων, μέχρι την ώρα που τα μέλη της Γενι κής Συνέλευσης 
εκλέξουν Πρόεδρο αυτής, σύμφωνα με τις δια δικασίες του άρθρου αυτού του 
Καταστατικού. Ο Πρόεδρος υπο γράφει την αλληλογραφία και γενικά κάθε 
έγγραφο, πιστοποιη τικό, χρηματικό έγγραφο πληρωμής κλπ.

3. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται σε όλα από 
τον πρώτο αντιπρόεδρο. Τον πρώτο αντιπρόεδρο αναπληρώνει ο δεύτερος 
αντιπρόεδρος και τον δεύτερο αντι πρόεδρο ο Σύμβουλος που εκλέχτηκε με 
τις περισσότερες ψή φους από τα λοιπά μέλη πλην του Γραμματέα και του 
Ταμία. Ο Πρόεδρος μπορεί να μεταβιβάζει με πράξη του στους αντιπροέ-
δρους μέρος από τις αρμοδιότητές του.

Β. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας φροντίζει για την εκτέλεση με ακρί βεια της ημερήσιας 
διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων εισηγείται 
τα θέματα, τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, κρατεί τη σφραγίδα, τα βιβλία 
εκτός εκείνα που αφορούν τις εισπράξεις και τις πληρωμές, και το αρχείο της 
Ενώσεως. Ενεργεί την αλληλογραφία και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα 
τα έγγραφα που απευθύνονται προς τις Αρχές και τους ιδιώτες. Τον γενικό 
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γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει ο Αναπληρωτής γενικός 
Γραμματέας και τον τε λευταίο ο σύμβουλος που εκλέχτηκε με τις περισσότερες 
ψή φους και δεν συμμετέχει στο Προεδρείο.

2. Ο Γενικός Γραμματέας συντάσσει με τον Πρόεδρο την «έκ θεση 
πεπραγμένων» του Δ.Σ. και τη διαβάζει στην τακτική Γενι κή Συνέλευση.

Γ. ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές της Ενώσεως και τηρεί τα 
απαιτούμενα γι’ αυτό βιβλία.

Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 20.000 δραχμών ποσό στον 
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας. Από την Τράπεζα ανα λαμβάνει τα χρηματικά 
ποσά που χρειάζονται με πράξη που έχει την υπογραφή του ιδίου και του 
Προέδρου του Δ.Σ. Προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που εκδίδεται από τον 
Πρόεδρο, προσυπο γράφεται δε από τον Γενικό Γραμματέα και παρουσιάζει την 
αιτία της πληρωμής, το πληρωτέο ποσό και το πρόσωπο του δικαιούχου.

Τον Ταμία αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου που υποδεικνύεται από τον ίδιο.
Απαντάται ο όρος Ταμίας βλ. ανωτέρω

 Η Πρόεδρος του Δ.Σ. και όλοι οι σύμβουλοι προτείνουν την 
τροποποίηση του δεύτερου εδαφίου του στοιχείου Γ ως εξής: 
«Υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των 1.000 ευρώ ποσό στον 
λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας».

Προτείνεται από την Προεδρο του Δ.Σ. και τους συμβούλους  Μπάση 
Βασίλειο, Ευάγγελο Κασαλιά, Στενιώτη Μαργαρίτα, Κωνσταντίνο 
Βουλγαρίδη, Γκαρά Σταματία, Παπαδήμα Χρήστο, Μαυρίδη Χαράλαμπο 
και Ευστρατιάδη Γεώργιο η τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου του 
στοιχείου Γ ως ακολούθως: «Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Οικονομικών 
αναπληρώνει όταν απουσιάζει ή κωλύεται ο Αναπληρωτής αυτού 
και εάν κωλύεται και αυτός μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που 
υποδεικνύεται από τον πρώτο».

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης και Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
προτείνουν να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2: «Ο Γενικός Γραμματέας 
οφείλει να δημοσιεύει τα πρακτικά του ΔΣ εντός 7 ημερών από τη 
συνεδρίαση του ΔΣ στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Δ.Ε.»

 
Οι σύμβουλοι Βαρβάρα Πάπαρη και Ευστρατιάδης Γεώργιος 

προτείνουν να προστεθεί στο τέλος της παρ. 2: «Ο Γενικός Γραμματέας 
οφείλει να δημοσιεύει τα πρακτικά του Δ.Σ. εντός 7 ημερών από τη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. στην ηλεκτρονική σελίδα της Ε.Δ.Ε., η είσοδος στην 
οποία θα γίνεται με ειδικό κωδικό».

 Άρθρο 18β

Η τριμελής Εφετειακή Επιτροπή:
α. Κάνει τις αναγκαίες εξώδικες παραστάσεις τόσο στις δικα στικές, όσο 

και στις άλλες δημόσιες Αρχές, για ειδικά προβλήμα τα που απασχολούν 
την Δικαιοσύνη και τους Δικαστικούς Λει τουργούς της περιφέρειάς της, 
ενημερώνει δε πριν από κάθε ενέργεια της, αν είναι δυνατόν, ως και περί των 
αποτελεσμάτων το Διοικητικό Συμβούλιο.

β. Ενημερώνει τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας που ανήκει με κάθε 
πρόσφορο τρόπο για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως 
που στέλνονται υποχρεωτικά σε αυτήν και φροντίζει για την υλοποίησή τους.

γ. Δέχεται τις αναφορές των μελών της Εφετειακής Περιφέ ρειας για τοπικού 
ή προσωπικού ενδιαφέροντος ζητήματα και εφ' όσον ζητείται, τις διαβιβάζει 
υποχρεωτικά στο Διοικητικό Συμβού λιο, συντονίζει δε τις ενέργειές της για την 
επίλυση αυτών των ζητημάτων ενημερώνοντας με έγγραφο και τον ενδιαφερόμενο.

δ. Θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται σε αυτό τις 
λύσεις επί προβλημάτων που απασχολούν την Εφετειακή Περιφέρειά της, με 
πλήρη ενημερωτική έκθεσή της.

ε. Τηρεί ειδικό μητρώο των μελών της Εφετειακής Περιφέρειάς της
στ. Παρίσταται υποχρεωτικά στις Τακτικές και Έκτακτες Γενι κές Συνελεύσεις 

της Ενώσεως και ενημερώνει τα μέλη της Εφετειακής Περιφέρειας στέλνοντας 
στις Εφορευτικές Επιτροπές των Πρωτοδικείων έγγραφη έκθεση των 
εκτιμήσεών της, που προέκυψαν από την παραπάνω συμμετοχή της.

ζ. Για ζητήματα εξαιρετικού τοπικού ενδιαφέροντος μπορεί να συγκαλεί τα μέλη 
της Εφετειακής Περιφέρειας στην έδρα της, συγκαλούμενα υποχρεωτικά και όταν 
υπάρχει προς τούτο έγγραφη αίτηση του ενός δεκάτου (1/10) των μελών που υπη-
ρετούν στην Εφετειακή Περιφέρεια. Η αίτηση υποβάλλεται στην Τριμελή Επιτροπή.

η. Η Συνέλευση των μελών της Εφετειακής Περιφέρειας βρίσκεται σε απαρτία 
με όσα μέλη και εάν παραστούν και παίρνει αποφάσεις με απόλυτη πλειοψηφία.

θ. Οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών καλούνται στις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ. και συμμετέχουν σ’ αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου, όταν πρόκειται για 
θέματα που αφορούν την περιοχή τους.

Οι σύμβουλοι Χριστόφορος Σεβαστίδης, Χαράλαμπος Σεβαστίδης 
και Βαρβάρα Παπαρη προτείνουν να αντικατασταθεί η περ. θ: ως εξής: 
«Οι Πρόεδροι ή σε περίπτωση κωλύματός τους κάποιο από τα μέλη των 
Εφετειακών Επιτροπών καλούνται υποχρεωτικά και παρίστανται στις 
συνεδριάσεις των ΔΣ, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καταθέτοντας τις απόψεις 
και θέσεις της Εφετειακής τους Επιτροπής».

Επίσης, να προστεθεί περίπτωση ι ως εξής: «Η Εφετειακή Επιτροπή 
συγκαλείται υποχρεωτικά 5 ημέρες πριν από κάθε ΔΣ και λαμβάνει θέση 
επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης του ΔΣ».

Άρθρο 20
1. Μέσο για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου είναι και η έκδοση 

περιοδικού, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθορισθούν με ειδικό εσωτερικό 
κανονισμό. ………………………

Η Πρόεδρος του δ.σ. και όλοι οι λοιποί σύμβουλοι προτείνουν 
στην παρ. 1 να προστεθεί «…η έκδοση περιοδικού και η λειτουργία 
ηλεκτρονικής σελίδας…».

Άρθρο 24

1. Τροποποίηση του Καταστατικού ή διάλυση της Ενώσεως μπορεί να γίνει 
από τη Γενική Συνέλευση των μελών αυτής που συγκαλείται ειδικά για το 
σκοπό αυτό………..

Ο σύμβουλος Παναγιώτης Λυμπερόπουλος  προτείνει να προστεθεί 
στο τέλος της παραγράφου 1 η φράση «Κάθε τροποποίηση του 
καταστατικού ισχύει από τη θητεία του επόμενου Δ.Σ. 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΔΕ

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α 7 ΣΕΛΙΔΑΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Η υπηρεσιακή Πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, κατά την επίσκεψή της στη ΔΕΘ, είχε συνάντηση με  τους Προέδρους των Τριμελών Συμβουλίων 
Διεύθυνσης και τους Προϊσταμένους των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης, με τους οποίους, υπό τη νέα ιδιότητά της πλέον, συζήτησε τα προβλήματα, που αντιμε-
τωπίζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Στη φωτογραφία, πλην της κ. Πρωθυπουργού και του Εκπροσώπου Τύπου της Ένωσής Χαράλαμπου Μαυρίδη, 
Εφέτη, διακρίνονται από αριστερά, η κ. Ευανθία Θεοδωρακοπούλου, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου, ο κ.Νικόλαος Βόκας, 
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου, η κ. Καλλιρρόη Χειμαριού, Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου, 
η κ. Σύρμω Κακάλη, Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η κ. Ειρήνη Αποστόλου, Προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών και η κ. Κωνσταντία Κανταρτζή, 
Προϊσταμένη του Πταισματοδικείου.



Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 20158 ΣΕΛΙΔΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣυνεσ τίαση  για  τους  α ποχωρούν τες  μέλη  του  Αρειού  Πάγου 
και  Εισαγ γελίας  Αρείου  Πάγου

Με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή όλων σχεδόν των 
μελών του Αρείου Πάγου πραγματοποιήθηκε και φέτος η 
κατά παράδοση εκδήλωση προς τιμή των αποχωρούντων, 
λόγω συμπλήρωσης  του χρόνου υπηρεσίας, μελών του Αρείου 
Πάγου. Η εκδήλωση, τη διοργάνωση της οποίας είχε αναλάβει 
η κα Παπαντωνοπούλου Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του Αρεί-
ου Πάγου και ο κ. Δασούλας Δημήτριος, Αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου έλαβε χώρα το βράδυ της 22ας Ιουνίου 2015, 
στο Tennis Club της Πολιτείας. Τους απερχόμενους αποχαι-

ρέτησαν με συγκινητικά λόγια, η Αντιπρόεδρος του Αρείου 
Πάγου και Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, η Αντιπρόεδρος του Αρεί-
ου Πάγου κ. Δήμητρα Παπαντωνοπούλου και η Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Εκ μέρους των 
αποχωρούντων απήντησαν ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος. Εκ μέρους της Γραμματείας του 
Αρείου Πάγου απηύθυνε ευχαριστίες για την επί σειρά ετών 
συνεργασία η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης της Γραμματείας 

του Αρείου Πάγου  κα Μάρθα Ψαραύτη. Οι απερχόμενοι, λόγω 
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, από τον Άρειο Πάγο είναι: 
ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Αθανάσιος Κουτρομάνος, 
οι Αντιπρόεδροι του Αρείου Πάγου κ. κ. Γεώργιος Χρυσικός, 
Γεώργιος Γιαννούλης, Ιωάννης Σίδερης, Σπυρίδων Μιτσιάλης, 
Παναγιώτης Ρουμπής,  οι Αρεοπαγίτες: κ.κ. Ανδρέας Δουλγε-
ράκης, Δημήτριος Κόμης, Ερωτόκριτος Καλούδης, Αργύριος 
Σταυράκης, Μιχαήλ Αυγουλέας, Παναγιώτης Χατζηπαναγιώ-
της και η κα Αικατερίνη Βασιλακοπούλου-Κατσαβριά.

ΟΜΙΛΙΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Χαιρετισμός στην εκδήλωση προς τιμήν 
των αποχωρούντων μελών από την Υπηρεσία

ΕΥΤΕΡΠΗ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΚύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου, Κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι

Κυρίες και κύριοι  
Άξια και δίκαια, αυτή τη βραδιά, με μια μορφή γιορτής, ολόκληρη η δύναμη του Αρείου 

Πάγου, Δικαστές, Εισαγγελείς και Γραμματείς, κάθε χρόνο ενωμένη, αποδίδει την τιμή που τους 
αρμόζει και τις ευχαριστίες της στους συναδέλφους που αποχωρούν από την ενεργό υπηρεσία 
μετά σαράντα κατά μέσο όρο χρόνια ο καθένας, εύορκης και έντιμης υπηρεσίας. Το έργο επα-
ναλαμβάνεται. Η παράδοση συνεχίζεται και διαιωνίζεται. Αυτό το γλυκόπικρο συναίσθημα με 
κάποια ψήγματα αόρατης θλίψης, που είναι διάχυτο σ’ αυτό το υπέροχο, ονειρικό περιβάλλον, 
έστω και αν δεν το αντιλαμβανόμαστε ή υποκρινόμαστε ότι δεν το αντιλαμβανόμαστε, είναι 
κάθε χρόνο το ίδιο. Σταθερό και αναλλοίωτο.  Αλλάζουν μόνον τα πρόσωπα. 

Έλαχε σε μένα εφέτος, υπό την ιδιότητά μου ως η αρχαιότερη πλέον Αντιπρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, να απευθύνω λίγα λόγια από καρδιάς, χωρίς αξιώσεις σπουδαιοφάνειας, στους συναδέλ-
φους που πορευτήκαμε μαζί για χρόνια. Οι παραδόσεις των ελλήνων δικαστών και εισαγγελέων, 
ανέκαθεν επέβαλαν στα μέλη του σώματος το μέτρο στη χρήση του δημόσιου λόγου. Γι’ αυτό και 
δεν θέλω, αλλά και ούτε θα μακρυγορήσω. Έτσι απόψε καλούμαστε να αποτίσουμε φόρο τιμής 
και να αποχαιρετίσουμε τον ιδιαίτερα αγαπητό σε όλους μας κ. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
Αθανάσιο Κουτρομάνο, τους εγνωσμένης νομικής επάρκειας Αντιπροέδρους του Αρείου Πάγου, 
κ.κ Γεώργιο Χρυσικό, Γεώργιο Γιαννούλη, Ιωάννη Σίδερη, Σπυρίδωνα Μιτσιάλη και Παναγιώτη 
Ρουμπή και τέλος, τους επίσης εγνωσμένης νομικής κατάρτισης Αρεοπαγίτες κ.κ. Ανδρέα Δουλγε-
ράκη, Δημήτριο Κόμη, Ερωτόκριτο Καλούδη, Αργύριο Σταυράκη, Μιχαήλ Αυγουλέα, Παναγιώτη 
Χατζηπαναγιώτη και την Αρεοπαγίτη κυρία Αικατερίνη Βασιλακοπούλου -Κατσαβριά, της οποίας 
παραβλέπω τη σειρά αρχαιότητας, μόνο και μόνο για να επισημάνω το εξαιρετικό προνόμιο που 
κατέχει, να είναι την χρονιά αυτή, η μοναδική γυναίκα που αποχωρεί εν μέσω αμιγώς ανδρικού 
πληθυσμού, προνόμιο που μάλλον δεν θα καταρριφθεί στο μέλλον.

Αγαπητοί  Συνάδελφοι που αποχωρείτε,
Σε λίγες ημέρες πράγματι ολοκληρώνετε το ταξίδι σας στον κόσμο της δικαιοσύνης. Ταξίδι 

μακρύ, δύσκολο και επίπονο, που απαίτησε σε όλη του τη διάρκεια, αυξημένες ψυχικές και σωμα-
τικές αντοχές. Με την μακρά και επιτυχημένη πορεία σας και την προσφορά σας  στο χώρο της 
δικαιοσύνης, δικαιώσατε απόλυτα τις επιλογές των κριτών σας κατά την είσοδό σας στο δικα-
στικό σώμα, πολλά χρόνια πριν. Ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης, πραγματοποιήσατε το  κύριο 
και μοναδικό όραμα που οφείλουν να έχουν οι λειτουργοί της: Την προάσπιση της ισονομίας και 
της ισοπολιτείας. Ενεργήσατε ως εντολοδόχοι της πολιτείας, της κοινωνίας αλλά και του Θεού. 
Αναμφίβολα τιμήσατε το λειτούργημά σας. Μοχθήσατε για τη δικαιοσύνη. Την υπηρετήσατε πιστά 
και αποτελεσματικά, χωρίς φόβο, εύνοια, προκατάληψη ή πάθος. Συμβάλλατε καθημερινά με την 
υπερπροσφορά  του χρόνου σας, στη διεκπεραίωση του τεράστιου όγκου των υποθέσεων που 
κληθήκατε να διεξέλθετε. Σε άριστη συνεργασία με όλους εμάς τους υπόλοιπους, που παραμένουμε 
ακόμη στις επάλξεις, επιτελέσατε τα καθήκοντά σας με αμεροληψία, ζήλο, αφοσίωση και προπαντός 
με απόλυτο σεβασμό στον άνθρωπο και στην κοινωνία. Στον άνθρωπο που πάντα προσβλέπει 
στους λειτουργούς της δικαιοσύνης ως φύλακες και προασπιστές της αξιοπρέπειας και των νόμι-
μων δικαίων και δικαιωμάτων του.  Με τις αποφάσεις και τη στάση σας, κατακτήσατε την εκτίμηση 
και το σεβασμό όλων μας. Εκφράζοντας πεποίθηση, όχι μόνον προσωπική, γνωρίζω, είμαι βέβαιη, 
ότι όταν εκδίδατε αποφάσεις, δεν κινηθήκατε μόνον μέσα στα πλαίσια που έθεταν οι εκάστοτε 
νομοθέτες, αλλά διερευνούσατε παράλληλα, σε μια προσπάθεια συγκερασμού του δικαίου και της 
ηθικής, τα βαθύτερα αίτια και τις ευρύτερες συνθήκες της κάθε υπόθεσης, συγκερασμός επίπονος 
για την ψυχική υγεία του δικαστή, την πνευματική και κοινωνική του ισορροπία και τελικά την 
πραγματική απόδοση του νοήματος της δικαιοσύνης. Αυτής της δικαιοσύνης που περιγράφει σε 
τρεις λέξεις, με τρόπο απαράμιλλο, ο Νίκος Καζαντζάκης: πονετικιά, ανοιχτοχέρα, παντοδύναμη.  
Είναι γεγονός ότι η βαθιά αξιακή κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, έχει λαβώσει και τη Δικαιοσύνη. 
Για το λόγο αυτό, παρά την επικείμενη αποχώρησή σας, οι συμβουλές και η απομακρυσμένη πλέον 
οπτική σας, οπτική εκτός του κύκλου, θα είναι πάντα καλοδεχούμενες και αναγκαίες γι’ αυτούς που 
παραμένουν. Διότι, αγαπητοί συνάδελφοι, η δικαιοσύνη στη θεωρητική σύλληψή της είναι καθαρά 
ιδέα, στην πρακτική απονομή της όμως, είναι τέχνη περίπλοκη. 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ή ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ. Ότι προτιμά καθένας κύριοι αποχωρούντες 
Συνάδελφοι.

Πρέπει να νοιώθετε ευτυχείς και ικανοποιημένοι, που, ως μαραθωνοδρόμοι, προσεγγίζετε στον 
τερματισμό της επαγγελματικής σας καριέρας, υγιείς, ακμαίοι και με την πεποίθηση ότι επιτελέσατε 
την σημαντική αποστολή σας με προσήλωση στους νόμους, υψηλή αίσθηση καθήκοντος, πάθους 
για την αλήθεια, αντικειμενικότητα και αντίσταση σε συναισθηματισμούς. Για να ξεκινήσετε όμως 
έναν νέο μαραθώνιο. Ένα νέο ταξίδι με νέο προορισμό, καινούργιους στόχους, άλλες εικόνες και 
νέους πρωτόγνωρους σταθμούς Θα διαβάσετε πλέον αυτά που θέλετε, θα κάνετε τα ταξίδια που 
ενδεχομένως ονειρευτήκατε, θα ασχοληθείτε με όλα εκείνα που είχατε καταχωνιάσει σε μιαν άκρη 
του μυαλού σας και δεν είχατε ποτέ χρόνο να ασχοληθείτε μαζί τους.  Και χωρίς καμιά ηττοπάθεια 
και απαισιοδοξία, κύριοι Συνάδελφοι, να θυμάστε πάντα αυτό που κάπου διάβασα και μου άρεσε 
υπερβολικά: ΣΗΜΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ ΑΛΛΑ Η ΖΩΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 
ΣΟΥ. Ή ακόμη έναν στίχο από ένα τραγούδι της Νατάσας Μποφίλιου: Αν η ζωή μου είναι μια μέρα, 
είναι ακόμη μεσημέρι. Μεσημέρι λοιπόν είναι ακόμα για μας.

Τελειώνοντας, επιτρέψτε μου να πω για λογαριασμό όλων μας, πως όντως, ΥΠΗΡΞΑΤΕ 
ΑΞΙΟΙ. Σας ευχόμαστε  από καρδιάς, Υγεία, ευτυχία και αντοχές. Τα κάλλιστα και τα κράτιστα 

Σας ευχαριστώ πολύ

Κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου            22 Ιουνίου 2015
Κυρίες και Κύριοι Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου
Κυρίες και Κύριοι Αρεοπαγίτες 
και Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου

Κυρίες και Κύριοι
Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που μου δίδεται 

η ευκαιρία, απόψε, στην καθιερωμένη τιμητική 
εκδήλωση για τους αποχωρούντες συναδέλ-
φους, να απευθύνω αποχαιρετιστήριο λόγο σε 
σας τους αγαπητούς συναδέλφους που απο-
χωρείτε πλέον από το στίβο της Δικαιοσύνης.

Ταυτόχρονα, δεν σας κρύβω ότι αισθάνο-
μαι συγκίνηση διότι αυτή είναι η τελευταία 
φορά, που απευθύνω χαιρετισμό, αφού πλη-
σιάζει και για εμένα το πλήρωμα του χρόνου 
και η επόμενη εκδήλωση θα με βρει στις τάξεις 
των αποχωρούντων, στην έξοδο από τον αγω-
νιστικό στίβο.

Πριν από περίπου τέσσερεις δεκαετίες, 
νέοι, γεμάτοι όνειρα, φιλοδοξίες και ιδανικά 
βγήκατε στον πηγαιμό για την Ιθάκη. Δια-
νύσατε μακρύ δρόμο, γεμάτο περιπέτειες, 
γεμάτο γνώσεις, όπως λέει ο ποιητής. Και να 
τώρα μετά από τόσα χρόνια, πλούσιοι μ΄όσα 
κερδίσατε στο δρόμο, φθάνετε στο τέρμα του 
ωραίου ταξιδιού που σας έδωσε η Ιθάκη.

Πράγματι, είναι δύσκολη η στιγμή της απο-
χώρησης από την ενεργό υπηρεσία για ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην 
διακονία της Δικαιοσύνης και την υπηρέτησαν με αφοσίωση, με αυταπάρνηση, θα έλεγα, 
φυλάσσοντας τις δικές τους Θερμοπύλες  «ποτέ από το χρέος μη κινούντες», χωρίς να 
φείδονται κόπων και χρόνου, συχνά δε εις βάρος των ιδίων και των οικογενειών τους.

Η διαδρομή σας αγαπητοί συνάδελφοι στο χώρο της Δικαιοσύνης μέχρι τις ανώτατες 
βαθμίδες υπήρξε υπόδειγμα πρωτίστως ήθους και αρετής, της αρετής που πρέπει να δια-
θέτει οπωσδήποτε ο λειτουργός της Θέμιδας προκειμένου να επιτελεί το καθήκον του, 
με καθαρή την συνείδησή του απέναντι στην «κρατίστη των αρετών», τη Δικαιοσύνη.

Είναι αλήθεια ότι καταλαμβάνεται κανείς από περίσκεψη όταν προσπαθεί να αποτι-
μήσει την συνολική προσφορά τεσσάρων δεκαετιών. Παράλληλα αναλογίζεται πόσα και 
πόσα πράγματα δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει. Η ζωή όμως αλλάζει συνεχώς και τίποτε 
δεν ολοκληρώνεται οριστικά. Η ζωή συνεχίζεται αενάως, και έρχονται οι νεότερες γενιές 
συναδέλφων να παραλάβουν τη σκυτάλη για να συνεχίσουν τον αγώνα. Εσείς πρέπει να 
αισθάνεστε υπερήφανοι γιατί εσείς είστε «οι καλώς αθλήσαντες και στεφανωθέντες», 
οι οποίοι ορθοτομούντες το δίκαιο, έχετε δείξει στους νεώτερους τα σωστά μονοπάτια 
που πρέπει να ακολουθήσουν.

Αποτελείτε το καύχημα του δικαστικού κόσμου και ταυτόχρονα φωτεινά παραδείγ-
ματα για τους νεωτέρους συναδέλφους, για το σθένος, την ακεραιότητα, τον χαρακτήρα 
και την σεμνότητά σας.

Παράλληλα, κοσμείτε τον νομικό πολιτισμό της χώρας με την άριστη νομική σας 
κατάρτιση και το πλούσιο επιστημονικό σας έργο, που αφήνετε ως παρακαταθήκη για 
τους νεωτέρους.

Πρέπει να αισθάνεστε υπερήφανοι. Όπως υπερήφανοι αισθανόμαστε και μεις που 
σας γνωρίσαμε, αλλά και ευγνώμονες διότι είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε μαζί σας 
και να διδαχθούμε από εσάς. Και όπως είναι φυσικό υπό το βάρος ενός δύσκολου λει-
τουργήματος, με πολλούς από σας, σφυρηλατήθηκαν ισχυροί δεσμοί συναδελφικότητας 
και ειλικρινούς φιλίας.

Γι΄αυτό και ο αποψινός μου λόγος δεν είναι τυπικά αποχαιρετιστήριος, αλλά ουσι-
αστικά ευχαριστήριος. Όσο κι αν θλίβεται κανείς όταν κλείνει ένας μεγάλος κύκλος 
της ζωής του, δεν μπορεί παρά να υποταχθεί στην αδίρητη ανάγκη ν΄αφήσει πίσω την 
μέχρι τώρα δραστηριότητα, που του είχε γίνει δεύτερη φύση και να ατενίσει τους νέους 
ορίζοντες που ανοίγονται μπροστά του με αισιοδοξία και ενθουσιασμό για τα τόσα 
πράγματα που έχει να προσφέρει, από νέο μετερίζι στην κοινωνία, την οικογένειά του 
και στον εαυτό του, που τόσα χρόνια αδυνατούσε λόγω του, ομολογουμένως, επαχθούς 
εργασιακού φόρτου.

Γι΄αυτό εύχομαι ολόψυχα, στο νέο κύκλο ζωής που ανοίγει για σας σήμερα να συνε-
χίσετε το δημιουργικό σας έργο με προσωπική υγεία και μακροημέρευση καθώς και 
οικογενειακή ευτυχία και οι δραστηριότητες με τις οποίες θα επιλέξετε να επενδύσετε 
τον χρόνο σας να σας γεμίζουν χαρά.

Θέλω να σας εκφράσω την εκτίμησή μου γιατί υπήρξατε υποδειγματικοί συνάδελφοι, 
αλλά και την αγάπη μου γιατί ορισμένοι από εσάς με τιμήσατε και με την φιλία σας.

Να είστε καλά όλοι και σας ευχαριστώ
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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Με τη συγκινητική αφιέρωση στη μνήμη 
των αγροτών γονέων του Γεωργίου Ι. Φρά-
γκου και Δήμητρας Απ. Μπούχαλη και στο 
αγροτικό χωριό Μικρομάνη Μεσσηνίας και 
με τη συνεργασία και επιμέλεια των δύο 
θυγατέρων του  Δήμητρας και Ελένης Φρά-
γκου, Δικηγόρου και Ειρηνοδίκη αντίστοι-
χα, ο Αρεοπαγίτης κ. Κωνσταντίνος Φρά-
γκος συνεχίζει το συγγραφικό του έργο 
με το τρίτο κατά σειρά νομικό βιβλίο του, 
υπό τον τίτλο «Η ΕΚΔΟΣΗ - ΤΟ ΕΥΡΩ-
ΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ». Όπως 
ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει, σκοπός 
της έκδοσης του εν λόγω βιβλίου είναι «η 
διευκόλυνση των συναδέλφων Δικαστών 
και Εισαγγελέων και των φίλων Δικηγό-
ρων, που καλούνται να επιλύσουν ανακύ-

πτοντα ποινικά ζητήματα στα δικαστικά συμβούλια, επί διαδικασίας έκδοσης 
αλλοδαπών και ημεδαπών». Στο ανωτέρω σύγγραμμα ο κ. Φράγκος, μετά από 
δικαστική πείρα 40 ετών και θητεία σε ποινικά τμήματα του Αρείου Πάγου τα 
τελευταία επτά έτη, συγκεντρώνει τις πλέον χρήσιμες θεωρητικές απόψεις και 
κυρίως τις κρατούσες νομολογιακές πρακτικές, ερμηνείες και τοποθετήσεις 
και των τριών ποινικών τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου 
πάνω στις  διατάξεις 436 έως και 461 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περί 
Έκδοσης και Δικαστικής Συνδρομής και του Ν. 3251/2004 περί του Ευρωπαϊ-
κού Εντάλματος Σύλληψης και κυρίως το σύνολο της πρόσφατης νομολογίας 
του Αρείου Πάγου σχετικά με την έκδοση. Με τις συνοπτικές, σαφείς και  
κατανοητές απαντήσεις που παρέχει στα διάφορα ερωτήματα και ερμηνευτικά 
ζητήματα που αναφύονται στην όλη ποινική διαδικασία της έκδοσης αποτελεί 
ένα χρήσιμο σύγγραμμα στη βιβλιοθήκη όλων των νομικών.

Με χορηγία της Ένωσής μας, που εγκρίθη-
κε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
ο Εισαγγελέας Εφετών κ. Ηλίας Νικ. Σεφε-
ρίδης εξέδωσε το επιστημονικό του έργο, 
αποτελούμενο από δύο μέρη, υπό τον τίτ-
λο «ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΒΑΡΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ» το πρώ-
το μέρος και «ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» το δεύτερο μέρος. 
Ο συγγραφέας, με ολοκληρωμένο τρόπο, 
αναφέρεται στα κατ’ ιδίαν  εγκλήματα σε 
βάρος ανηλίκων, τόσο από ανήλικους δρά-
στες όσο και εκ μέρους ενηλίκων. Όπως, ο 
ίδιος αναφέρει «οι ανήλικοι θύματα βίας 
από τους γονείς τους, στους χώρους του 
σχολείου, της τάξης, στη γειτονιά κατά 
τη διάρκεια του παιχνιδιού, στους χώρους 

άθλησής τους, έχουν αναχθεί σε καθημερινά φαινόμενα», γι’ αυτό αντιμετω-
πίζει όλες τις ασκούμενες  μορφές βίας και εγκληματικότητας κατά των ανηλί-
κων, ενδεικτικά την ενδοοικογενειακή βία, την εμπορία ανηλίκων, την αρπαγή 
ανηλίκων, την μαστροπεία ανηλίκων κτλ. αλλά αφιερώνει και κεφάλαια στις 
νέες μορφές εισαγόμενης βίας στη Χώρα, ενδεικτικά ανήλικοι και ηλεκτρονικό 
έγκλημα, εγκλήματα μέσω internet, ανήλικοι και αναβολικά κλπ. Στο δεύτερο 
μέρος του συγγράμματος αναλύει κατ’ άρθρον όλες τις διατάξεις του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, που αναφέρονται σε ανήλικους (δράστες – θύματα). 
Είναι σημαντική η θεωρητική και πρακτική σημασία των θεμάτων, που πραγ-
ματεύεται με απόλυτη επιτυχία ο συγγραφέας. Η έκδοση του εν λόγω βιβλίου, 
με την πληρότητά της, αποτελεί πηγή έγκυρης και ασφαλούς ενημέρωσης, 
για τα πολλές φορές δυσχερή προβλήματα, που εμφανίζονται στην πράξη και 
παράλληλα πολύτιμο «εργαλείο» στα χέρια όλου του νομικού κόσμου.

«Είναι μη σύνηθες, ένας δικαστικός λει-
τουργός εν ενεργεία, και μάλιστα εισαγ-
γελέας, να ασχολείται με θρησκευτικά - 
εκκλησιαστικά «πράγματα», και δη με την 
συγγραφή και ανάδειξη των χαρισμάτων 
ενός Αγίου». Με αυτά τα λόγια ο γνωστός 
σ’ όλους, από την 26χρονη διαδρομή του 
στο Δικαστικό Σώμα, από τη συμμετο-
χή του σε πολλές νομοπαρασκευαστι-
κές επιτροπές, από τη διδασκαλία του 
στην Εθνική Σχολή Δικαστών και από τη 
θητεία του παλαιότερα ως Γενικός Γραμ-
ματέας της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλά-
δος, Αντεισαγγελέας Εφετών Παναγιώ-
της Σ. Παναγιωτόπουλος μας εισαγάγει 
στο σύγγραμμά του υπό τον τίτλο «Ο 
ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ 
ΥΠΟΜΟΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ, ΤΗΣ 

ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΤΑΠΕΙΝΩΣΕΩΣ». Συνεχίζει δε, ότι «ο λόγος 
και η αιτία, πέραν της εσωτερικής  παρορμήσεως και αναζητήσεως, για τον 
οποίο ο δικαστικός λειτουργός, ενδιαφέρεται και στοιχείται και ερευνά και 
βιώνει τα υπό ευρεία έννοια «εκκλησιαστικά πράγματα» είναι ο ακόλουθος, 
όπως εκφράστηκε μέσα από τα λόγια ενός διατελέσαντος Εισαγγελέως του 
Αρείου Πάγου: «Ταυτότης δημοσίου και ιδιωτικού βίου υφίσταται, πρέπει να 
υφίσταται, εις πάντα δικαστικόν, απαραλλάκτως ως εις πάντα θρησκευτικόν 
λειτουργόν, αν μη θέλωμεν ούτοι να λογισθώσιν ως κάπηλοι της αληθείας, ην 
διακονούσιν και να φενακίζωσιν την κοινωνίαν, ην ετάχθησαν να υπηρετώ-
σιν. Διότι αμφότεροι θητεύουσιν  εις θρησκείαν,  αμφότεροι ιερουργούσιν εις 
ίδιον έκαστος ναόν. Και αμφότεροι εν καθαρότητι σκέψεως και βουλήσεως 
και επιθυμιών και πράξεων και συνειδήσεως, εν καθαρότητι, τέλος ψυχής και 
πνεύματος είναι καθιερωμένοι εις την υπηρεσίαν, ο μεν του θείου, ο δε του 
ανθρώπινου νόμου». Το πόνημα τούτο αναφέρεται στη γεμάτη θλίψεις, πικρίες 
και διωγμούς επίγεια ζωή του Αγίου Νεκταρίου, ενώ περιλαμβάνει Εγκώμια 
εις τον Άγιο Νεκτάριο, το «Θεοτοκάριόν» του και ολοκληρώνεται με το χρο-
νολόγιο του βίου του.       

Η κ. Κωνσταντία Εμμανουηλί-
δου, Εφέτης, σε συνεργασία με 
τον Καθηγητή Αστικού Δικονο-
μικού Δικαίου Νομικής Σχολής 
του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης κ. Γεώργιο 
Διαμαντόπουλο, ο οποίος συγκε-
κριμένα διδάσκει Δίκαιο Κτημα-
τολογίου στην παραπάνω σχολή, 
συνέγραψαν το βιβλίο υπό τον 
τίτλο  «ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ». Η συνάδελφος διαθέ-
τει βαθειά γνώση σε ζητήματα του 
Κτηματολογικού Δικαίου λόγω  
της ιδιότητά της ως Κτηματολο-
γικού Δικαστή την περίοδο 2004 
- 2008 στο Πρωτοδικείο Θεσσαλο-
νίκης και έκτοτε και μέχρι σήμερα 
ασχολούμενη με υποθέσεις κτημα-
τολογίου στα δικαστήρια που υπη-

ρετεί. Οι δύο συγγραφείς  αναλύουν καίρια δικονομικά ζητήματα κτηματο-
λογικού δικαίου, όπως αρμοδιότητας, προϋποθέσεις  παραδεκτού άσκησης 
και συζήτησης ενδίκων βοηθημάτων και λοιπά δικονομικά ζητήματα στις 
δίκες διόρθωσης πρώτων και μεταγενέστερων  κτηματολογικών εγγραφών 
στο Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς και τις έννομες συνέπειες των αποφάσε-
ων του Κτηματολογικού Δικαστή. Το σύγγραμμα αυτό αποτελεί πολύτιμο 
βοήθημα όχι μόνο για τους Κτηματολογικούς Δικαστές αλλά και για κάθε 
νομικό που θέλει να εντρυφήσει στο συγκεκριμένο Δίκαιο.

γράφει η Κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, 

Γενική Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, Εφέτης
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Ο υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας κ. Δημήτρης Μουστάκας γεν-
νήθηκε στο χωριό Αχλάδι της Βόρειας Εύβοιας και σπούδασε στη 
Νομική Σχολή του  Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Εισήλθε στο δικαστικό σώμα το 1975 και υπηρέτησε ως νέος 
Πρωτοδίκης στο Ν. Λέσβου και εν συνεχεία στο Πρωτοδικείο και 
στο Εφετείο Αθηνών, ενώ το έτος 2008 προήχθη σε Αρεοπαγίτη και 
αποχώρησε από το δικαστικό σώμα τον Ιούνιο του περασμένου έτους. 

Είναι βαθύς γνώστης του Εργατικού Δικαίου και γενικότερα των 
εργασιακών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων λόγω και 
της συνεχούς υπηρεσιακής του ενασχόλησης  με τα ζητήματα αυτά. 

Είναι γνωστός επίσης για το λογοτεχνικό έργο του και την κοινωνική του δράση αλλά και 
για τη συνδικαλιστική του  δράση στην Ένωσή μας, όπου επί συνεχείς θητείες οι συνάδελφοι 
τον τίμησαν με την ψήφο τους.  

Ασχολείται επί πολλά χρόνια με τη λογοτεχνία (ποίηση- πεζό λόγο) και έχει εκδώσει 
τρεις ποιητικές συλλογές, από τις οποίες η μία με ποιήματα για παιδιά. 

Διηγήματα, ποιήματα και άρθρα του, λογοτεχνικά και επιστημονικά, έχουν δημοσιευθεί 
σε πολλά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. Είναι πτυχιούχος Νομικής της Σχολής 
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

Εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το Σεπτέμβριο του 1983.
Υπηρέτησε στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Κορίνθου και Αθήνας και στην 

Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. 
Διετέλεσε Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης και Εκτελέσεως Ποινών στην 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και υπηρέτησε στο Προανακριτικό Τμήμα 
της παραπάνω Εισαγγελίας με αντικείμενο τη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων ευρύτερου ενδι-
αφέροντος. 

Σχεδίασε και εγκατέστησε πλήρες μηχανογραφικό σύστημα όλης της ποινικής διαδικασίας στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών. 

Το έτος 2003 εξελέγη από τους συνάδελφους του Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών 
Αθηνών. Μετά τη λήξη της θητείας του ως Προϊσταμένου το έτος 2006 ορίστηκε με αποφάσεις του 
Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, εποπτεύων Εισαγγελέας στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης 
Οργανωμένου Εγκλήματος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Συντονισμού Ανάλυσης και Ερευνών  (εποπτεύων Εισαγγελέας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης 
Ειδικών Εγκλημάτων Βίας – Δ.Α.Ε.Ε.Β- Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας). 

Διετέλεσε Διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών από τις 14 Ιουλίου 2009 έως τις 13 
Οκτωβρίου του ίδιου έτους. 

Είναι έγγαμος και πατέρας δύο τέκνων. 
Από τις αρχές του Μαΐου του 2015 διατέλεσε υφυπουργός Δικαιοσύνης και Διαφάνειας  και έως 

την ανάληψη των καθηκόντων του ως υπουργός πλέον στο  ίδιο Υπουργείο. 

Υπηρεσιακός Υπουργός Εργασίας 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ 

ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ ε.τ.

Υπουργός Δικαιοσύνης 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

πρ. ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

ΔΥΟ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
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Κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου Κύριε Υπουργέ, 
Κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
Κυρίες και κύριοι, συνάδελφοι και μη,

Μιλώντας για λογαριασμό και των … ομοδίκων μου, θα 
ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμώς και από καρδίας για την εδώ 
παρουσία σας.

Να σας ευχαριστήσω για την πολλαπλώς πλουσιοπάροχη 
φιλοξενία που μας παρέχετε, για την ζεστή βραδιά που μας χαρί-
ζετε  σε συνθήκες δροσιάς.

Και κυρίως να σας ευχαριστήσω για τα αισθήματα, με τα 
οποία μας τιμάτε και μας περιβάλλετε, διαβεβαιώνοντάς σας – 
αν και ίσως δεν χρειάζεται – για την αμοιβαιότητα.

Πρέπει να ευχαριστήσω επίσης τα μέλη των οικογενειών, που 
δεν είναι δικαστές, για την τιμή που μας κάνουν να είναι μαζί 
μας, αναδρομικώς δε, αλλά και προκαταβολικώς, για την ουσιώδη 

συμβολή τους στην παραγωγή δικαστικού έργου κυρίως με την ανοχή και την υπομονή τους.
Ευχαριστώ τις αγαπημένες μας – και κοσμαγάπητες – ομιλήτριες, την κα Εισαγγελέα και τις κυρίες 

Αντιπροέδρους για τους φιλόφρονες λόγους τους παρά τις εμπεριεχόμενες υπερβολές ή μάλλον – επί 
το επιστημονικώς ορθότερον – εξαιτίας των υπερβολών. Κάποιος ψυχολόγος διέγνωσε και έγραψε, ότι 
όταν κάποιος δηλώνει ότι αρέσκεται και επιζητεί την κριτική των έργων του, κατά βάθος επιζητεί να τον 
επαινέσουν !

Πρέπει να ευχαριστήσουμε την κα Ψαραύτη, την κα Σταυροπούλου και την κα Τσιώλη και το ακά-
ματο επιτελείο τους για την άψογη διοργάνωση αντάξια όλων των διοργανώσεων και των έργων που 
αναλαμβάνουν.

Πρέπει, τέλος, να ευχαριστήσουμε την Διεύθυνση και το προσωπικό του υπέροχου αυτού χώρου.
Επιτρέψτε μου, παρακαλώ, και δύο ακόμα λόγια.

Σκέφτομαι ότι, όταν στο θέατρο οι παραστάσεις ενός έργου τελειώνουν, η αυλαία πέφτει, η λύπη έρχε-
ται, αλλά η ζωή δεν σταματά. Καινούργιο έργο ετοιμάζεται, καινούργια κοστούμια ράβονται, καινούργια 
πράγματα μελετώνται.

Κάπως έτσι προσπαθώ να δω την μετάβαση από την ενεργό δικαστική δράση στην σύνταξη και, 
ανεξάρτητα από την δοσολογία των δύο στοιχείων,  η χαρά και η λύπη είναι φυσικές και αναπόφευκτες.

Προσωπικώς, θα έλεγα ότι κατέχομαι από χαρά, γιατί απεκδύομαι των δικαστικών έργων και των 
συναφών ευθυνών. Παλαιός συνάδελφος που ρωτήθηκε μετά την συνταξιοδότησή του: «πώς είναι η ζωή 
χωρίς δικογραφίες», απάντησε : «Είδα επιτέλους πώς ζει ο κόσμος!».

Χαρά μου δίνει η αίσθηση ότι έπραξα, για την υπηρεσία μου και μέσω αυτής για το κοινωνικό σύνολο, 
τα καλύτερα από τα ολίγα που μπορούσα.

Χαρά έχω γιατί ανήκω στους τυχερούς που διανύσαμε το σύνολο του νόμιμου χρόνου και φτάνουμε 
στο τέλος με ηθικό ακμαίο και σχετικώς καλή υγεία. Τουλάχιστον – όπως θα έλεγε μέλος της ομηγύρεως  
– μπορούμε να ακούμε και να διακρίνουμε τους ήχους της καμπάνας.

Στις λύπες επιτρέψτε μου να μην αναφερθώ. Κυρίως μεν διότι οι λύπες γενικώς πρέπει να αποφεύγο-
νται, όταν αυτό είναι μπορετό, επικουρικώς δε διότι, και όταν δεν μπορούν να αποφευχθούν – όπως εν 
προκειμένω – δεν χρειάζεται να δηλοποιούνται και να συζητώνται γιατί  ασυνειδήτως μεγαλώνουν και 
προσαυξάνονται.

Δεν μπορώ όμως να κρύψω και να μην πω πόσο περήφανος είμαι για τους Δικαστές και τους Εισαγγε-
λείς (και κυρίως για την Εισαγγελέα), με τους οποίους είχα την καλή τύχη να γνωρισθώ και να συνεργασθώ.

Τέλος, θα ήθελα, με την άδειά σας, να προσθέσω ότι δεν αισθάνομαι ως προσωπική δικαίωση αυτόν 
καθ΄ εαυτόν τον λόγο ότι τιμήθηκα με το αξίωμα του Προέδρου. Πρώτον διότι – ως εκ της φύσεως του 
πράγματος ουδεμία είχα σ΄ αυτό συμβολή. Και δεύτερον, διότι έχω την πεποίθηση – και νομίζω ότι δεν θα 
δυσκολευτώ να πείσω οποιονδήποτε από τους παρόντες – ότι η καταξίωση του δικαστικού λειτουργού δεν 
συνδέεται με τον κατεχόμενο βαθμό, αλλά με την ποιότητα του έργου που παράγει, είτε είναι Πρόεδρος 
του Αρείου Πάγου, είτε είναι ασκούμενος Ειρηνοδίκης. Συναφής δε είναι, νομίζω, μια τούρκικη παροιμία 
που άκουσα στην Κωνσταντινούπολη και σύμφωνα με την οποία : «΄Οσο ψηλός και αν γίνει ο μιναρές, ο 
Χότζας αυτά που ξέρει θα διαβάσει».

Σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχόμαστε καλή δύναμη στα δύσκολα έργα σας.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ κας ΨΑΡΑΥΤΗ ΜΑΡΘΑΣ , ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΣΤΟ  «ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΕΝΝΙΣ CLUB»

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι Δικαστές και Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου,                22 Ιουνίου 2015
κυρίες και κύριοι.

Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω στην αποψινή καθιερωμένη συνεστίαση που διοργανώνεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή προς τιμή των δικαστών και εισαγγελέων του Αρείου Πάγου, οι οποίοι 
μετά από μία σειρά ετών απόλυτης αφοσίωσης και αυταπάρνησης στο υψηλό λειτούργημα του δικαστή και αδιάκοπης προσφοράς στο χώρο της Δικαιοσύνης αλλά και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα, 
ολοκληρώνουν την επαγγελματική τους πορεία. 

Εκπροσωπώντας τους συναδέλφους μου, όλους τους γραμματείς του Αρείου Πάγου, θα ήθελα να σας μεταφέρω τα έντονα συναισθήματα αγάπης και συγκίνησης που νιώθουμε και εμείς αυτές τις 
ημέρες ενόψει της επικείμενης αποχώρησής σας και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε από τα βάθη της καρδιάς μας, καθότι με το εξέχον έργο σας, το απαράμιλλο δικαστικό σας ήθος και την ακεραιτότητα 
του χαρακτήρα σας, αποτελέσατε για εμάς τους φωτεινούς διδασκάλους της επαγγελματικής -και όχι μόνον- διάπλασής μας. Νιώθουμε πραγματικά ευνοούμενοι της ζωής καθότι μας δίδεται καθημερινά η 
δυνατότητα να εργαζόμαστε δίπλα σε πεφωτισμένους ανθρώπους που ακτινοβολούν από το φέγγος μιας εσωτερικής γνήσιας και απροσποίητης μεγαλοσύνης, που τηρούν κανόνες ζωής γεμάτους ευπρέπεια, 
ήθος, βαθιά ψυχική ευγένεια, καλοσύνη και αξιοπρέπεια.  Η απουσία όλων σας θα είναι αισθητή στη γραμματεία και να είστε βέβαιοι ότι θα σας αναπολούμε με ευγνωμοσύνη και αγάπη.

Εύχομαι λοιπόν ολόψυχα σε όλους τους τιμώμενους της αποψινής βραδιάς να απολαμβάνουν συνεχώς στο μέλλον, επί μακρά έτη, τα υπέρτατα αγαθά της προσωπικής και οικογενειακής υγείας, ευτυχίας 
και γαλήνης και να διαγράψουν στο μέλλον την ίδια δημιουργική και επιτυχή πορεία μέσα από οποιαδήποτε μελλοντική προσωπική ενασχόληση επιλέξουν.   

Αφού προηγουμένως ευχαριστήσω τους συνδιοργανωτές της αποψινής βραδιάς την κα Παπαντωνοπούλου τον κ. Δασούλα, την κα Σταυροπούλου και την κα Τσιώλη για την άψογη συνεργασία που 
είχαμε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που με ακούσατε και να ευχηθώ σε όλους να απολαύσετε μία ευχάριστη βραδιά.


