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Μ

ετά την παραίτηση της Προέδρου της Ένωσής μας κ. Βασιλικής Θάνου - Χριστοφίλου από την παραπάνω θέση της, λόγω ανάληψης των νέων καθηκόντων της
στο ανώτατο αξίωμα της Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου συνήλθαν την 16η Οκτωβρίου 2015 σε συνεδρίαση για την ανασυγκρότηση
του Προεδρείου της Ένωσης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η σύνθεση του νέου
Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στενιώτη Μαργαρίτα, Εφέτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Μαυρίδης Χαράλαμπος, Εφέτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κασαλιάς Ευάγγελος, Αντεισαγγελέας Εφετών
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Πρωτοδικών
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδήμας Χρήστος, Πρωτοδίκης
ΤΑΜΙΑΣ: Γκαρά – Δημουλέα Σταματία, Ειρηνοδίκης

Η ΝΕΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗΣ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων, η Εφέτης Μαργαρίτα Στενιώτη, γεννήθηκε στη Σπάρτη Λακωνίας, όπου
έζησε και τα μαθητικά της χρόνια.
Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και στη συνέχεια ακολούθησε
μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο καθώς
και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών της, εισήχθη, το έτος
1995, στη νεοϊδρυθείσα τότε Εθνική Σχολή
Δικαστών.
Με την αποφοίτησή της, τοποθετήθηκε ως
Πάρεδρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών και
στη συνέχεια υπηρέτησε ως Πρωτοδίκης
στα Πρωτοδικεία Νάξου, Αθηνών και Κω.
Με την προαγωγή της στο βαθμό της Προέδρου Πρωτοδικών, τοποθετήθηκε στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου παρέμεινε μέχρι την προαγωγή της στο βαθμό του Εφέτη, που κατέχει
σήμερα, υπηρετώντας στο Εφετείο Αθηνών.
Από το έτος 2006 εκλέγεται συνεχώς ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων, ενώ τα έτη 2012 - 2014 εξελέγη αναπληρωτής Γενική Γραμματέας
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και στη συνέχεια Γενική Γραμματέας αυτής, έως την
εκλογή της στη θέση της Προέδρου.
Είναι η δεύτερη γυναίκα Δικαστής που εκλέγεται στη θέση της Προέδρου, από την ίδρυση
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά την νυν Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου.
Επίσης, είναι μέλος της Εταιρείας Δικαστικών Λειτουργών για τη Δημοκρατία και τις Ελευθερίες και κατά τα έτη 2011 - 2014 εξελέγη Γενική Γραμματέας αυτής, ενώ από το Δεκέμβριο
του 2014 έως σήμερα κατέχει τη θέση της Αντιπροέδρου, αγωνιζόμενη εντός αυτής για την
προάσπιση των ατομικών ελευθεριών και των κοινωνικών δικαιωμάτων.
Η Εφέτης κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, γνωρίζει την Αγγλική και τη Γαλλική γλώσσα, ενώ είναι
έγγαμη και μητέρα ενός τέκνου.

Η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου
προς τιμή της Ένωσής μας, παραμένει
απλό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Μεγάλη επιτυχία της Ένωσης η πρόσληψη
πεντακοσίων (500) Ειρηνοδικών σε τρία χρόνια
από 13-7-2012 έως τον Ιανουάριο του 2016
γράφει η Σταματία Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας ΕΔΕ
Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων, στις αρχές Οκτωβρίου, των υποψηφίων, που συμμετείχαν
στο διαγωνισμό των Ειρηνοδικών, ξεκίνησε στις 12 Οκτωβρίου
2015 το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού των προφορικών εξετάσεων των 1.572 υποψηφίων, που αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις 20 Ιανουαρίου 2016, ώστε να ανακοινωθούν ταυτόχρονα τα
αποτελέσματα και να προσληφθούν 200 Δόκιμοι Ειρηνοδίκες.
Έτσι, μέσα σε τρία περίπου χρόνια από τον Ιούλιο του 2012 έως
τον Ιανουάριο του 2016 ο αριθμός των δόκιμων Ειρηνοδικών,
που θα έχουν προσληφθεί, για να καλύψουν τις κενές οργανικές
θέσεις των Ειρηνοδικείων της χώρας θα ξεπεράσει τον αριθμό
των 500 Ειρηνοδικών.
Η Ένωση προσανατολίστηκε προς την κατεύθυνση της αύξησης των οργανικών θέσεων
των Ειρηνοδικών από 741 σε 916 (αύξηση των οργανικών θέσεων κατά 175) την τριετία
2012-2015 και με σθένος διεκδίκησε την αύξηση αυτή, αφού διαπίστωσε την ακαμψία της
Κυβέρνησης (εξαιτίας των μνημονιακών σκοπιμοτήτων) για την τροποποίηση των νόμων
(Ν. 4055/2012 και Ν. 3869/2010), που αύξησαν κατακόρυφα τον αριθμό των υποθέσεων που
εκδικάζονται πλέον στα Ειρηνοδικεία.
Επιπλέον, μετά την κατανομή των 140 οργανικών θέσεων που αναγράφονται στο άρθρο
4 του Ν. 4336/2015, διαπιστώθηκε ότι σε Ειρηνοδικεία με μεγαλύτερο αριθμό πολιτικών
υποθέσεων (στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται διαταγές πληρωμής, προσωρινές διαταγές,
διατάξεις εκουσίας δικαιοδοσίας, ένορκες βεβαιώσεις κλπ.) και μεγάλο αριθμό υποθέσεων
του Ν. 3869/2010 για επαναπροσδιορισμό, δεν αυξήθηκαν οι οργανικές τους θέσεις (ενδεικτικά στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Μυτιλήνης και την περιφέρεια του Ειρηνοδικείου
Ξάνθης) ή αυξήθηκαν μόνο κατά μία ή δύο οργανικές θέσεις (ενδεικτικά των Ειρηνοδικείων
Λάρισας και Αμαρουσίου) με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική ανάγκη η ανακατανομή των οργανικών θέσεων, σε συνεργασία με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κα Βασιλική
Θάνου, με σκοπό την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία όλων των Ειρηνοδικείων
της χώρας.
Από τη θέση της εκπροσώπου των Ειρηνοδικών στην ΕΔΕ εργάζομαι και θα εξακολουθώ
να εργάζομαι προς το συμφέρον των Δικαστικών Λειτουργών – Ειρηνοδικών, διότι θεωρώ
ότι στην υπόθεση της εξόδου από την κρίση και της ανάπτυξης της χώρας μας οι Ειρηνοδίκες
έχουν επιτελέσει τεράστιο ρόλο με τις σημαντικές αποφάσεις που εκδίδουν καθημερινά.
Στα πλαίσια του διαλόγου, που έχει ανοίξει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, για τα
προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε Δικαστήριο της χώρας μας (στελέχωσης, υποδομών,
γραμματειακής υποστήριξης κλπ.) καθώς και για τα ειδικότερα προβλήματα των Ειρηνοδικών
λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας και μάλιστα επί νέων αντικειμένων, σας προσκαλώ
να εκθέσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζεται, τις απόψεις σας επ’ αυτών και μαζί να
αναζητήσουμε λύσεις μέσα από την Ένωσή μας, που αναμφισβήτητα τα τέσσερα τελευταία
χρόνια, λόγω της ενότητας και της αγωνιστικότητας που τη διακρίνει, μόνο επιτυχίες έχει
καταγράψει (Αριθμός τηλεφώνου: 6983271778 και email : matinagara@live.com).
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Αθήνα 2-12-2015

Με αφορμή τη θέση των δικαστικών ενώσεων στο ζήτημα της δημοσιοποίησης των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες), δημοσιεύθηκαν απόψεις και σχόλια που συσκοτίζουν ή διαστρέφουν σε τέτοιο βαθμό την πραγματικότητα, ώστε να χρειάζεται, για πολλοστή φορά, το άχαρο έργο της επανόδου σε πράγματα γνωστά ή αυτονόητα.
Οι δικαστικές ενώσεις ούτε παραβλέπουν τη σημασία της διαφάνειας για την αντιμετώπιση της διαφθοράς
και της διαπλοκής, ούτε αρνούνται μέτρα που τείνουν με σοβαρότητα και βάρος στην εφαρμογή τους στην
εξυγίανση του δημόσιου βίου.
Αντιτίθενται όμως στην επικίνδυνη, και συχνά υποκριτική, επιλογή του εύκολου εντυπωσιασμού στη θέση
της υπεύθυνης και αποτελεσματικής πολιτικής.
Γι αυτό και διαφωνούν κατηγορηματικά με την αντίληψη που αντιμετωπίζει το πρόβλημα της διαφθοράς εστιάζοντας στη δημοσιοποίηση των δηλώσεων «πόθεν έσχες». (Σημειωτέον, ότι εννοούμε κάθε τέτοια δήλωση. Και αν
αναφερόμαστε ειδικότερα στους δικαστικούς λειτουργούς, είναι προφανές ότι δεν το κάνουμε για να τους διακρίνουμε από τους άλλους υπόχρεους, αλλά γιατί γι αυτούς ανακινήθηκε το ζήτημα και αυτούς είναι που εκπροσωπούμε.).
Το ζήτημα με τις δηλώσεις αυτές, αν βέβαια επιδιώκεται η χρησιμοποίησή τους πραγματικά στον αγώνα του κράτους
κατά της διαφθοράς, συνίσταται στην ανάθεση του ουσιαστικού τους ελέγχου σε όργανο που να διαθέτει το κύρος,
την ικανότητα, τις θεσμικές εξουσίες και τα λοιπά μέσα για ένα τέτοιον έλεγχο. Και το οποίο, έχοντας, για όλους
αυτούς τους λόγους, την εμπιστοσύνη τού κοινωνικού σώματος, θα κατόρθωνε να εργασθεί απερίσπαστα για το
σκοπό του, με την απαιτούμενη ελευθερία, νηφαλιότητα και αμεροληψία· κινούμενο αποτελεσματικά προς κάθε
κατεύθυνση, και σε οποιοδήποτε βάθος, για την αποκάλυψη των επιλήψιμων περιπτώσεων, αλλά και εξασφαλίζοντας, παράλληλα, την αναγκαία διακριτικότητα στο χειρισμό των προσωπικών δεδομένων των υποχρέων. Γιατί, στο
δεδομένο συνταγματικό και πολιτιστικό πλαίσιο, το γεγονός ότι εκθέτει κανείς μεγάλο μέρος της ιδιωτικής του ζωής
στον έλεγχο της Πολιτείας, δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι ή ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ύποπτος ή ως δυνάμει
ένοχος διαφθοράς ή ότι χάνει την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του. Μονάχα η σοβαρή
και δημιουργική δουλειά για τον (ανα)σχεδιασμό, την οργάνωση και την αποτελεσματική λειτουργία ενός τέτοιου
συστήματος ελέγχου, εγγυάται όντως την αξιοποίηση της διαφάνειας για την εξυγίανση του τόπου.
Στην αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση κινείται το μέτρο της δημοσιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων. Σπα-

σμωδικό και θορυβώδες, εκθέτοντας τη ζωή και την περιουσία των υποχρέων αδιακρίτως στην κοινή θέα και την
ανεμπόδιστη εκμετάλλευσή της απ’ τον καθένα και με κάθε τρόπο, από το κουτσομπολιό έως το έγκλημα, θέτει σε
σοβαρότατη διακινδύνευση ζωτικά αγαθά του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου, αποδυναμώνει την άσκηση των οικείων
λειτουργημάτων, ευνοεί τον αποπροσανατολισμό του ίδιου τού ελέγχου, και αναπαράγει εν τέλει τη νοσηρότητα που
υποτίθεται πως καταπολεμά. Αυτό είναι που καταγγείλαμε οι δικαστικές ενώσεις, επιδιώκοντας, για τον τομέα τουλάχιστον για τον οποίο έχουμε άμεση αρμοδιότητα, το συνδυασμό μιας ουσιαστικής και αποτελεσματικής πολιτικής
διαφάνειας με την απρόσκοπτη άσκηση του δικαστικού λειτουργήματος και την προστασία των δικαστικών λειτουργών.
Στην παρανόηση όμως των πιο πάνω θέσεων, κάποια δημοσιεύματα εφημερίδων προσέθεσαν, συνδέοντάς την με το ζήτημα του «πόθεν έσχες», και τη γνωστή, παλαιά ρητορική κατά των δικαστών σχετικά με τη
διεκδίκηση των αποδοχών τους.
Έχουμε κατ’ επανάληψη επιχειρήσει να καταδείξουμε όχι μόνο πόσο επιπόλαιος, εμπαθής και αστήρικτος
είναι ο σχετικός λόγος, αλλά και πόσους κινδύνους εμπεριέχει για την ομαλή λειτουργία του πολιτεύματος
και την κοινωνική συνοχή.
Θα αρκεσθούμε εδώ να επαναλάβουμε το αυτονόητο: Ότι αναγκαία προϋπόθεση και τελική εγγύηση για τη ζωή
των θεσμών και της δημοκρατίας, για τα δικαιώματα των πολιτών, καθώς και για την ανάκαμψη από την οικονομική
κρίση, είναι η ύπαρξη ανεξάρτητης δικαιοσύνης. Και να θυμίσουμε ότι στη βάση ακριβώς αυτή – και όχι στην εξομοίωση
με τις αμοιβές των άλλων λειτουργιών - στηρίξαμε το δικαίωμα και συνάμα την υποχρέωσή μας να μη δεχθούμε την
υποβάθμιση των συνθηκών της ζωής και της εργασίας μας σε σημείο τέτοιο που να διακυβεύεται άμεσα η δυνατότητα να
ανταποκριθούμε στα καθήκοντά μας. Και ότι στην ίδια βάση θεμελίωσε τις αποφάσεις του και το αρμόδιο Δικαστήριο,
που απαρτίζεται κατά πλειοψηφία από μη δικαστές, και στο οποίο προσφύγαμε, κατά το Σύνταγμα, τότε μόνο όταν οι
περικοπές των αποδοχών μας ξεπέρασαν το 50%· διεκδικώντας όχι την επάνοδο στο προ της κρίσεως μισθολογικό καθεστώς, όπως ψευδώς συχνά αναφέρεται, αλλά την αποκατάσταση του 20% και μόνο των αποδοχών που περικόπηκαν.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης
Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος του ΣτΕ
Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρος Εφετών
Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών
Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Σύμβουλος ΕΣ
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του ΝΣΚ
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Αθήνα, 12-11-2015
Προς: Τον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
αρμόδιο για θέματα διαφθοράς, κ. Δημήτριο Παπαγγελόπουλο

του είναι να προωθήσει ρύθμιση δημοσιοποίησης των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης όλων των
υπόχρεων σε υποβολή της (επομένως και των δικαστικών λειτουργών, καθώς και των μελών του ΝΣΚ).
Εν τούτοις, όπως έχουμε κατ’ επανάληψη επισημάνει, όσον αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς
συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, για τους οποίους μια τέτοια δημοσιοποίηση δεν ενδείκνυται, ενόψει των
κινδύνων, που ενέχει η πρόσβαση οιουδήποτε πέραν των αρμόδιων προς έλεγχο οργάνων στα στοιχεία
αυτά, καθώς διατρέχουν τον κίνδυνο εγκληματικών ή άλλων πράξεων εναντίον τους, εκ μέρους διαδίκων
ή προσώπων των οποίων υποθέσεις εκδίκασαν –είναι δε γνωστά περιστατικά εγκληματικών επιθέσεων που
έλαβαν χώρα εναντίον δικαστών και εισαγγελέων που χειρίστηκαν διάφορες υποθέσεις.
Συνεπώς, απαιτείται να εξαιρεθούν οι δικαστικοί λειτουργοί και τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους από μια τέτοια δημοσιοποίηση των στοιχείων τους που αναφέρονται στις Δηλώσεις Περιουσιακής
τους Κατάστασης, σε περίπτωση που προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση περί γενικευμένης δημοσιοποίησης
αυτών.
Παρακαλούμε, κύριε Υπουργέ, για τις δικές σας ενέργειες σε αυτή την κατεύθυνση.

Θέμα: Δημοσιοποίηση

Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
(«ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ») δικαστικών λειτουργών.

Οι Πρόεδροι των Ενώσεων
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης
Ευθύμιος Αντωνόπουλος, Σύμβουλος του ΣτΕ
Ειρήνη Γιανναδάκη, Πρόεδρος Εφετών
Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, Αντεισαγγελέας Εφετών
Δέσποινα Καββαδία-Κωνσταντάρα, Σύμβουλος ΕΣ
Κωνσταντίνος Βαρδακαστάνης, Πάρεδρος του ΝΣΚ

Ως γνωστόν, με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 2 § 3 Ν 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 223
Ν 4281/2014, δεν υπόκεινται σε δημοσιοποίηση στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής, οι Δηλώσεις Περιουσιακής
Κατάστασης των δικαστικών λειτουργών και των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και, εν πάση
περιπτώσει, δεν δημοσιοποιούνται τα στοιχεία εκείνα που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την
περιουσία του δηλούντος ή της οικογένειάς του, ακόμη και για τις κατηγορίες των υπόχρεων, για τις οποίες η
δημοσιοποίηση επιτρέπεται κατ’ αρχάς.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ανέφερε ότι πρόθεσή

Δ ελτίο Τύπου για Μέτρα Ασφαλείας Δικασ τηρίων
ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 - ΓΡΑΦΕΙΟ 210
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Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2015
Aρ. Πρωτ. 107

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σήμερα, 21-10-2015, εντός του κτιρίου του Πταισματοδικείου Αθηνών και σε πολυσύχναστους χώρους αυτού, ανευρέθησαν δύο χειροβομβίδες, η μία από αυτές στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου και η δεύτερη σε αίθουσα ακροατηρίου.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τα μέτρα ασφαλείας που τηρούνται στα Δικαστήρια της Χώρας. Έχουμε, επανειλημμένα,
ζητήσει από την Πολιτεία, να δώσει την απαιτούμενη προσοχή στην επίλυση αυτού του προβλήματος, που και στο παρελθόν έχει
απασχολήσει με σοβαρά περιστατικά. Προτείνουμε, να εκπονηθούν, άμεσα, ρεαλιστικά σχέδια δράσης, τα οποία να μπορούν να
υποστηριχθούν και να εφαρμοσθούν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.
Η ασφάλεια των πολιτών, ανεξαρτήτως της ιδιότητάς τους, που βρίσκονται στους χώρους, όπου απονέμεται το δίκαιο, δεν πρέΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
πει να αποτελεί απλά και μόνον μια προτεραιότητα, που οφείλει να έχει κάθε ευνομούμενη πολιτεία. Αποτελεί, πολύ περισσότερο,
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ
απόδειξη της εύρυθμης λειτουργίας της Δικαιοσύνης και της ελεύθερης πρόσβασης στο αγαθό της.
H Πρόεδρος

Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

Ο Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

ΕΚΔΟΣΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:
Τα μέλη του Δ.Σ.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

3 ΣΕΛΙΔΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο
Την 18η Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Καθηγητή κ. Νίκο Παρασκευόπουλο. Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό και θετικό κλίμα. Ο
κ. Υπουργός εξέφρασε το ενδιαφέρον του, για την ομαλή λειτουργία της
Δικαιοσύνης και για την επίλυση των εκκρεμών ζητημάτων (προώθηση
μεταρρυθμίσεων, κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών καθώς και Δικαστικών Υπαλλήλων, επιτάχυνση στην
απονομή της, βελτίωση των συνθηκών εργασίας κλπ.). Η Πρόεδρος της
Ένωσής μας κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, εξέφρασε προς τον Υπουργό θερμά
συγχαρητήρια, για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων του και τον διαβεβαίωσε για την από μέρους της Ένωσης διάθεση ανάπτυξης αρμονικής
συνεργασίας. Στη συνέχεια έκανε αναφορά στα σημαντικότερα θεσμικά
ζητήματα, τα οποία, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσης, παραμένουν
εκκρεμή και συγκεκριμένα τροποποίηση των διατάξεων του Ν 4055/2012
(Κανονισμοί Δικαστηρίων, περικοπή μισθού και περικοπή δικαστικών διακοπών), κατάργηση της διάταξης του Ν. 4312/2014, που προβλέπει ότι, σε
περίπτωση αναβολής ποινικής υπόθεσης, από το Εφετείο ή το Πλημμελειοδικείο, προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε δικάσιμο, στην οποία προεδρεύει
ο ίδιος Δικαστής, αύξηση των οργανικών θέσεων και κάλυψη αυτών καθώς
και των ήδη κενών οργανικών θέσεων, κάλυψη άμεσα των κενών οργανικών

θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων, μηχανοργάνωση των Δικαστηρίων
κλπ. Τέλος, η Πρόεδρος μετέφερε προς τον Υπουργό την ανησυχία της
για τα τεράστια προβλήματα που θα δημιουργήσει σ’ όλα τα Δικαστήρια της χώρας η ισχύς του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας από 1-12016 καθώς και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη στα Εφετεία,
όπου εκδικάζονται ποινικές υποθέσεις με πολυπλοκότητα αντικειμένου
και πολύ μεγάλο αριθμό κατηγορουμένων, ενώ επίκειται η έναρξη άλλων
δώδεκα τέτοιων δικών στο Εφετείο Αθηνών και επτά στο Εφετείο Πειραιώς και εξέφρασε την πεποίθηση ότι με τη συνεργασία μεταξύ της Ένωσης
και του Υπουργείου θα εξευρεθούν λύσεις. Ο κ. Υπουργός εδήλωσε ότι
θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία και ότι σκοπεύει να προωθήσει άμεσα τα
αναγκαία νομοθετήματα και να προβεί στις δέουσες ενέργειες. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης
κ. Κωνσταντίνος Κοσμάτος.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαργαρίτα Στενιώτη,
Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ενημερωτική ανακοίνωση για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης,
άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις»
Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι, κατόπιν των επίμονων και
τεκμηριωμένων αιτημάτων του Προεδρείου της Ένωσής μας προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκο
Παρασκευόπουλο, στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε την 9-122015, περιελήφθησαν οι ακόλουθες διατάξεις:
Α) Άρθρο 46: Κατάργηση του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4312/2014 με
την οποία προβλέπεται ότι «Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή
ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές
πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό αυτό και
ύστερα από σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα, η υπηρεσία των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο, από το τριμελές
συμβούλιο ή το δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, με βάση τον αριθμό
των υποθέσεων, που είναι κάθε φορά εκκρεμείς, σε κάθε δε περίπτωση
τουλάχιστον για τις δικασίμους στις οποίες είναι ήδη προσδιορισμένες για
εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό ίσο ή ανώτερο του προβλεπομένου, ως ανωτάτου ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό».
Β) Άρθρο 47: Αύξηση, από 1-1-2016, των οργανικών θέσεωντων εφετών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης κατά δέκα (10) και των αντεισαγγελέων εφετών κατά πέντε (5).

Γ) Άρθρο 61: Πρόβλεψη σύστασης θέσεις ιατρών στα δικαστήρια της
χώρας, με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και Δικαιοσύνης
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 60 του ως άνω σχεδίου νόμου η δοκιμαστική υπηρεσία των δόκιμων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών
(πάρεδροι δικαστικοί και εισαγγελίας) της 20ης εκπαιδευτικής σειράς της
Εθνικής Σχολής Δικαστών ορίζεται σε οκτώ (8) μήνες.
Διαβεβαιώνουμε δε ότι θα εξακολουθήσουμε να αγωνιζόμαστε για
περαιτέρω αύξηση των οργανικών θέσεων σ’ όλους τους βαθμούς, για
κατάργηση των απαξιωτικών προς τους δικαστικούς λειτουργούς διατάξεων του ν. 4055/2012 και για τη λήψη μέτρων προς βελτίωση των όρων
απονομής της Δικαιοσύνης.
H Πρόεδρος

Ο Γενικός Γραμματέας

Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Το υποβληθέν σ τον Υπουργό Δικαιοσύνης υπόμνημα
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΚΤΙΡΙΟ 6 - ΓΡΑΦΕΙΟ 210
ΤΗΛ: 210 88 27 380 - FAX 210 88 41 529
Τ.Κ. 101. 71
e-mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 18-11-2015
Αρ. Πρωτ. 129/2015

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ. Νίκο Παρασκευόπουλο
κ. Υπουργέ,
Θα θέλαμε, εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να σας
εκφράσουμε θερμά συγχαρητήρια για την εκ νέου ανάληψη των καθηκόντων
σας και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο έργο σας.
Θεωρείστε δεδομένη τη στήριξη της Ένωσής μας, στις πρωτοβουλίες
και στις ενέργειες σας, που σκοπό θα έχουν την ενίσχυση του κύρους της

Δικαιοσύνης και την επίλυση των χρόνιων λειτουργικών προβλημάτων
αυτής.
Θα θέλαμε, επίσης, να σας θέσουμε τα σημαντικότερα εκ των θεσμικών ζητημάτων, τα οποία, παρά τα επίμονα μέχρι σήμερα αιτήματά μας, παραμένουν σε
εκκρεμότητα και στην επίλυση των οποίων ευελπιστούμε, βασιζόμενοι στο ενδιαφέρον σας για την καλή λειτουργία της Δικαιοσύνης και για τον θεσμικό ρόλο
των Δικαστικών Λειτουργών.

4 ΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ειδικότερα:
1) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012, οι οποίες περιορίζουν την ανεξαρτησία των Δικαστών και υποβαθμίζουν τον θεσμικό
τους ρόλο. Παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας, επί τρία έτη,
ουδεμία τροποποίηση έγινε στις διατάξεις του Ν. 4055/2012, Κεφάλαιο
Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Οι επίμαχες αυτές διατάξεις, των οποίων ζητείται η τροποποίηση, έχουν αντικαταστήσει τις αντίστοιχες διατάξεις του Οργανισμού Δικαστηρίων, που
ίσχυσαν επί 25 χρόνια (Ν. 1758/1988), ο οποίος θεωρήθηκε μεγάλη κατάκτηση για την προστασία της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας
των Δικαστών και θεσμοθετήθηκε μετά από έντονους αγώνες της Ένωσής μας.
Συγκεκριμένα δε αιτούμεθα την τροποποίηση των ακόλουθων διατάξεων
του Ν. 4055/2012:
α) του άρθρ. 86 παρ. 2, με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 7 του
άρθρου 17 του Ν. 1756/1988 και προβλέπει ότι: «Οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα συμπλήρωσης, τροποποίησης
ή ακύρωσης αυτών, ως προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον
αριθμό των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε
δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την τελική έγκριση τους από
τις ολομέλειες των ανώτατων δικαστηρίων και αφού διαβιβαστούν στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Με την εν λόγω τροποποίηση αναμφίβολα περιορίζεται ο θεσμός του αυτοδιοίκητου των Δικαστηρίων και καταργείται, στην πραγματικότητα, η αρμοδιότητα
της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από τους υπηρετούντες
στο κάθε Δικαστήριο Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου. Στη
διατύπωση της παραπάνω διάταξης δε, είναι εμφανής η δυσπιστία του νομοθέτη
προς τους Δικαστικούς Λειτουργούς και την ικανότητά τους να διαχειρίζονται οι
ίδιοι την εσωτερική λειτουργία του Δικαστηρίου που υπηρετούν.
Πρότασή μας αποτελεί η επαναφορά της προϊσχύουσας ρύθμισης, κατά
την οποία οι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις τους υποβάλλονται στον Υπουργό
Δικαιοσύνης και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος έχει
δικαίωμα, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα, που ο κανονισμός έχει περιέλθει σε
αυτόν, να τον παραπέμψει για συμπλήρωση, τροποποίηση ή ακύρωση στο αντίστοιχο όργανο του αμέσως ανώτερου δικαστηρίου ή της εισαγγελίας.
β) του άρθρου 90 παρ. 1 του Ν. 4055/2012 με το οποίο τροποποιήθηκαν
τα άρθρα 43 και 44 του Ν. 1756/1988, οι οποίες προβλέπουν την περικοπή μισθού σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων
με συνοπτική διαδικασία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της
Εισαγγελίας, ή την περικοπή της αδείας των δικαστικών διακοπών του Δικαστικού Λειτουργού, είναι αντισυνταγματικές διότι η μεν πρώτη επιβάλλει
πειθαρχική ποινή, χωρίς την τήρηση και τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η δε δεύτερη περιορίζει το
συνταγματικά κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα της χορήγησης αδείας,
επί πλέον δε προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των
Δικαστών. Οι τελευταίοι έχουν πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας και
της βαρύτητας του έργου τους και δεν έχουν ανάγκη από «φόβητρα» για να
επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Να σημειωθεί ότι η δήθεν «τροποποίηση» της διάταξης του άρθρου 90 με το
άρθρο 12 παρ. 5, 6 και 7 του ν. 4310/2014, ουδόλως ικανοποιεί και είναι προσχηματική, διότι στην πραγματικότητα γίνεται πλήρης αντιγραφή των αντιστοίχων
διατάξεων του ν. 4055/2012 και απλώς, στη μεν διάταξη του άρθρου 43 παρ. 3
(περικοπή μισθού) προστίθεται μόνο η λέξη «αδικαιολόγητα» (μη συμμετοχή σε
συνεδριάσεις ή μη εκτέλεση υπηρεσίας), στη δε διάταξη του άρθρου 44 (περικοπή δικαστικών διακοπών) προστίθεται μόνο η φράση «εκτός εάν συντρέχουν
λίαν σοβαροί λόγοι υγείας», προϋποθέσεις οι οποίες δεν αναφέρονταν στον
προηγούμενο νόμο, αφού είναι καταφανώς λογικά αυτονόητο ότι θα πρέπει να
συντρέχουν. Το αίτημα της Ένωσης αφορά την ουσιαστική και όχι την προσχηματική τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων και δη τη δια νόμου κατάργηση των
απαξιωτικών για τους Δικαστικούς Λειτουργούς διατάξεων.
2) Κατάργηση της διάταξης του Ν. 4312/2014 (άρθρ. 12 περιπτ. 1) με την
οποία προβλέπεται ότι «Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται
η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή
από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό αυτό και ύστερα από σύμφωνη πρόταση
του Εισαγγελέα, η υπηρεσία των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο
κρίνεται αναγκαίο, από το τριμελές συμβούλιο ή το δικαστή που διευθύνει το
δικαστήριο, με βάση τον αριθμό των υποθέσεων, που είναι κάθε φορά εκκρεμείς,
σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίμους στις οποίες είναι ήδη προσδιορισμένες για εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό ίσο ή ανώτερο του προβλεπομένου, ως ανωτάτου ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό». Η εν λόγω διάταξη
προσβάλλει τη Συνταγματική αρχή του φυσικού Δικαστή και επίσης προσβάλλει
το αδιάβλητο, διότι είναι γνωστές εκ των προτέρων οι ημερομηνίες των δικασίμων κάθε Προεδρεύοντα. Επιπλέον, δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, δεδομένου
ότι πρακτικά είναι αδύνατη η εφαρμογή της, κυρίως στα μεγάλα Δικαστήρια, των
οποίων τα πινάκια είναι βεβαρημένα και για το λόγο αυτό ήδη δεν εφαρμόζεται
από πολλούς Προεδρεύοντες. Η διάταξη θα περιέλθει σε αχρησία. Εξάλλου είναι
γνωστό ότι ίσχυσε και παλαιότερα και για τους ίδιους ως άνω λόγους καταργή-
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θηκε. Η Ένωση δεν ενημερώθηκε, ούτε ερωτήθηκε για τη διάταξη αυτή, ώστε
να εκθέσει τις απόψεις της περί αντισυνταγματικότητας αλλά και περί αδυναμίας
εφαρμογής της.
3) Α) Αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού και αύξηση
των εισαγόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ώστε να συμπληρωθούν τα
ήδη υπάρχοντα κενά και να πληρωθούν οι νέες οργανικές θέσεις. Η αύξηση
των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι
κατά τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4335/2015, με τον οποίο
επήλθαν ριζικές τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και μεταξύ των
άλλων και στην ενώπιον των Πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων δίκη, κατά την τακτική
διαδικασία, οι εν λόγω τροποποιήσεις εφαρμόζονται επί των κατατιθεμένων από
1-1-2016 αγωγών, η συζήτηση των οποίων αναμένεται να γίνει με βάση τις νέες διατάξεις το μήνα Μάιο του ίδιου έτους. Ωστόσο, παράλληλα θα πρέπει να εκδικασθούν
και οι κατατιθέμενες μέχρι την 31-12-2015 αγωγές τακτικής διαδικασίας ενώπιον
του Πολυμελούς και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Οι τελευταίες αυτές
αγωγές θα εκδικασθούν με το καταργούμενο σύστημα και, επειδή στο μεγαλύτερο
Πρωτοδικείο της χώρας προσδιορίζονται σε δικασίμους του έτους 2019, αναμένεται τουλάχιστον για μία πενταετία, εάν ληφθούν υπόψη τυχόν αναβολές σε τέτοιες
υποθέσεις, να ισχύσει διπλό δικονομικό σύστημα. Συνεπώς, οι υποθέσεις που
πρόκειται να εκδικάζονται από το Μάϊο του έτους 2016 θα διπλασιασθούν και κατ’
επέκταση και η χρέωση των Δικαστικών Λειτουργών, με ότι αυτό συνεπάγεται για
την ποιότητα των αποφάσεων και την ταχύτητα έκδοσής τους, δεδομένου ότι στα
μεγάλα Δικαστήρια ήδη οι Δικαστές έχουν υπερβεί τα όρια αντοχής τους. Να σημειωθεί ότι στο Πρωτοδικείο Αθηνών το έτος 2014 δημοσιεύθηκαν 97.208 πολιτικές
αποφάσεις και βουλεύματα και 165.373 ποινικές αποφάσεις και ότι από τις συνολικά 435 θέσεις των Δικαστικών Λειτουργών του Πρωτοδικείου Αθηνών οι 48 είναι
κενές λόγω μη κάλυψής τους ή λόγω νόμιμης απουσίας των Δικαστικών Λειτουργών (άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια κυήσεως - τοκετού, αναρρωτικές άδειες κλπ.).
Επομένως, αιτούμεθα την αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού και
την προκήρυξη άμεσα διαγωνισμού για πλήρωση αυτών, όπως ορθά έγινε και με
τους Ειρηνοδίκες, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για πρόσληψη
196 Ειρηνοδικών.
Β) Κάλυψη του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων.
Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων δημιουργεί δυσλειτουργίες στα περισσότερα Δικαστήρια της
χώρας. Ενδεικτικά στο Πρωτοδικείο Αθηνών οι προβλεπόμενες οργανικές
θέσεις ανέρχονται σε 596, ενώ οι υπηρετούντες το έτος 2015 είναι 428, συνεπώς
υπάρχουν 168 κενές οργανικές θέσεις, στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι
προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 323, ενώ οι υπηρετούντες το
έτος 2015 είναι 250, συνεπώς υπάρχουν 73 κενές οργανικές θέσεις, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 175, ενώ οι
υπηρετούντες το έτος 2015 είναι 106, συνεπώς υπάρχουν 69 κενές οργανικές
θέσεις και στο Εφετείο Αθηνών οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 213, ενώ οι υπηρετούντες το έτος 2015 είναι 149, συνεπώς υπάρχουν 64
κενές οργανικές θέσεις.
Να σημειωθεί ότι με τις τροποποιήσεις του ΚΠολΔ ανατίθενται στους δικαστικούς γραμματείς αυξημένα καθήκοντα και είναι βέβαιο ότι ο επιδιωκόμενος
σκοπός της επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης χωρίς την πλήρη στελέχωση των
γραμματειών των Δικαστηρίων δεν θα επιτευχθεί, λαμβανομένης υπόψη και της
υπεραπασχόλησης των δικαστικών υπαλλήλων στις ποινικές έδρες και του τρόπου άσκησης του έργου της, δηλαδή της χειρόγραφης τήρησης των πρακτικών
και της μη πρόβλεψης ηλεκτρονικής τήρησης αυτών.
Είναι λοιπόν αναγκαία η άμεση πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων
Δικαστικών Υπαλλήλων, ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία των
Δικαστηρίων.
4) Τροποποίηση των άρθρων 15 και 16 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, αναφορικά με τη διεύθυνση
των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
Κατά τρόπο τελείως αιφνιδιαστικό, την 11-9-2014, ψηφίσθηκε από τη Βουλή, με
τροπολογία, του τότε Υπουργού Δικαιοσύνης, σε άσχετο, με το ζήτημα που αφορούσε,
νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία
Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,
διάταξη νόμου, με την οποία τροποποιήθηκε ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ως προς τον τρόπο των εκλογών για την ανάδειξη
των Διοικήσεων των μεγάλων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, χωρίς προηγουμένως να
έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση των Δικαστικών Ενώσεων και χωρίς να έχει
ζητηθεί η άποψή μας, γεγονός για το οποίο, τότε, εκφράσαμε την έντονη δυσαρέσκειά
μας. Η αιφνιδιαστική τροποποίηση μίας τόσο σημαντικής, για το θεσμό της αυτοδιοίκησης, διάταξης νόμου και μάλιστα ελάχιστες μόλις ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των
εκλογών, οι οποίες διεξήχθησαν την 20-9-2014, δημιούργησε πλείστα ερωτηματικά. Η
καθιέρωση δύο σταυρών προτίμησης, για την εκλογή του Προέδρου ή του Εισαγγελέα
(αντί του ενός, όπως ίσχυε), η οποία συνιστά αλλαγή σημαντική, που προφανώς μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα, καθώς και η πρόβλεψη να παραμένει στη θέση του,
μέχρι τη λήξη της θητείας του, έστω και εάν εν τω μεταξύ προαχθεί, ο αναπληρωτής
Πρόεδρος ή Εισαγγελέας, δημιούργησε σε όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς την
υπόνοια ότι η τροποποιηθείσα διάταξη θα μπορούσε να διευκολύνει τη δημιουργία
«άτυπων» συμμαχιών, μεταξύ ορισμένων υποψηφίων, εις βάρος άλλου υποψηφίου (με
την πρόβλεψη δύο σταυρών), όπως, επίσης, θα μπορούσε να διευκολύνει την εκλογή
ορισμένου υποψηφίου, έστω και ως αναπληρωτή (ενώ, διαφορετικά δεν θα ηδύνατο να
(συνέχεια στη σελ 6)
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

5 ΣΕΛΙΔΑ

Δ ΡΑ Σ Ε Ι Σ Τ Η Σ Ε Ν Ω Σ Η Σ
Πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών
σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή πενήντα (50) συναδέλφων απ’ όλα τα Δικαστήρια της χώρας και απ’ όλους τους βαθμούς διοργανώθηκε από την Ένωσή μας σε
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου (www.eplo.eu) και τη
Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόγραμμα επιμόρφωσης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών σε θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου του
Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Στο τετραήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο (είκοσι τεσσάρων
συνολικά ωρών), που διεξήχθη στην Αθήνα αρχές Οκτωβρίου αναλύθηκαν αρχικά
οι εξελίξεις στα γενικά ζητήματα του Δικαίου του Ανταγωνισμού και στη συνέχεια
ζητήματα ανταγωνισμού σε τέσσερις ειδικότερους τομείς: Ενέργεια - Τηλεπικοινωνί-

ες - Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Τράπεζες και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Σε
εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο σάδιο του προγράμματος κατά το οποίο θα συνταχθεί
από τους συμμετέχοντες στο σεμινάριο συναδέλφους και θα υποβληθεί στη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εισήγηση, που θα καταγράφει τις
δυσκολίες εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Δικαίου του Ανταγωνισμού από τη Δικαιοσύνη
στη χώρα μας (national report) καθώς και θα οργανωθεί κοινή συνάντηση εργασίας
(workshop) με ισάριθμους συναδέλφους από την Κύπρο και τη Βουλγαρία, δεδομένου
ότι στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετέχουν και δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί
των ως άνω χωρών.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας – Παρουσίαση – Κριτική προσέγγιση»

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ &
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
Παρουσίαση - Κριτική προσέγγιση

Πύλος, 24 Οκτωβρίου 2015
Συνεδριακό κέντρο του ξενοδοχείου COSTA NAVARINO

ENOSH DIKASTON 2PTYXO 14.5X21.indd 3

10/20/15 12:16 PM

Η Ένωσής μας σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο Καλαμάτας διοργάνωσε συνέδριο στις 24 Οκτωβρίου 2015 στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου «COSTA
NAVARINO» στην Πύλο του Νομού Μεσσηνίας με θέμα
«Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - Παρουσίαση - Κριτική προσέγγιση». Τις εργασίες
του συνεδρίου παρακολούθησαν πάνω από 500 σύνεδροι.
Χαιρετισμό στο συνέδριο απηύθυναν η Πρόεδρος της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου
Καλαμάτας κ. Κωνσταντίνος Μαργέλης. Κατά την πρωϊνή συνεδρία προήδρευσε η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου
και τέως πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου και οι εισηγητές ανέπτυξαν τα ακόλουθα θέματα: «Οι
τροποποιήσεις των γενικών διατάξεων του ΚΠολΔ (άρθρα
1 - 225)» ο κ. Πέτρος Αλικάκος, Πρωτοδίκης, Δρ. Ν., ο

κ. Γρηγόριος Κομπολίτης, Ειρηνοδίκης τις
«Τροποποιηθείσες διατάξεις που αφορούν
ειδικά την ενώπιον του Ειρηνοδικείου διαδικασία» και ο κ. Σπυρίδων Γεωργουλέας,
Πρόεδρος Πρωτοδικών και Πρόεδρος του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του
Πρωτοδικείου Αθηνών το θέμα: «Η δίκη
ενώπιον των πρωτοβαθμίων Δικαστηρίων
κατά την τακτική διαδικασία: Νομοτεχνικά
ζητήματα - Πρακτικά προβλήματα εφαρμογής - Προτεινόμενες λύσεις». Στην απογευματινή συνεδρία προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Γεράσιμος
Φουρλάνος, ενώ ο κ. Στέφανος Πανταζόπουλος, Εφέτης, Αναπλ. Καθηγητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
ανέπτυξε τα κεφάλαια του νέου ΚΠολΔ
για τα «Ένδικα μέσα - Ειδικές διαδικασίες
και Γενικό μέρος της αναγκαστικής εκτέλεσης», η κ. Βασιλική Τσαμπάζη, Εφέτης, τη
«Διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων»
και ο κ. Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών και Γενικός Γραμματέας
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων το
«Ειδικό Μέρος της Αναγκαστικής Εκτέλεσης». Στο τέλος κάθε συνεδρίας ακολούθησαν παρεμβάσεις των συνέδρων και συζήτηση, ενώ όλοι δήλωσαν ικανοποιημένοι
για τα συμπεράσματα τα οποία εξήχθησαν.
Χορηγός του συνεδρίου ήταν η «ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ».

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Μετά την επιτυχία και μεγάλη ζήτηση συμμετοχής από συναδέλφους στο πρόγραμμα διδασκαλίας νομικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα, που διοργάνωσε το προηγούμενο δικαστικό
έτος η Ένωσή μας σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, συνεχίζουμε και φέτος
το εν λόγω πρόγραμμα και μάλιστα το επεκτείνουμε και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, ώστε

να έχουν τη δυνατότητα και οι διαμένοντες στη Βόρεια Ελλάδα συνάδελφοι να το παρακολουθήσουν. Το περασμένο έτος στα σχετικά τμήματα φοίτησαν 80 συνάδελφοι, ενώ φέτος
παρακολουθούν τα μαθήματα 85 συνάδελφοι, εκ των οποίων 25 μετέχουν στο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι ικανοί χρήστες της αγγλικής γλώσσας και
το κόστος των προγραμμάτων καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ένωσή μας.
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Tο Συμβούλιο της Ευρώπης
επιμορφώνει δικαστές και εισαγγελείς πάνω
στα ανθρώπινα δικαιώματα
Πέτρος Αλικάκος, Πρωτοδίκης, Δ.Ν.
Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του προγράμματος HELP
Εδώ και λίγα χρόνια το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αναπτύξει το Πρόγραμμα για την εκπαίδευση των επαγγελματιών του
δικαίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα (πρόγραμμα HELP).
Το πρόγραμμα αυτό υποστηρίζει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) σε εθνικό επίπεδο.
Η σημασία της εκπαίδευσης των επαγγελματιών του δικαίου στα θέματα της ΕΣΔΑ υπογραμμίστηκε στη Σύσταση υπ’
αριθ. 4/2004 της Επιτροπής Υπουργών και στη Διακήρυξη του
Interlaken του 2010. Στη Διακήρυξη του Brighton του 2012 τα
κράτη μέλη εξέφρασαν τη σταθερή απόφασή τους να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΣΔΑ μέσα από
την ενημέρωση των επαγγελματιών του δικαίου τόσο κατά την
κατάρτιση, όσο και κατά τη συνεχή επιμόρφωσή τους. Τέλος με
η υπ’ αριθ. 1982 απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης
του Συμβουλίου της Ευρώπης της 7.3.2014 υπογράμμισε τη
σημασία του HELP κατά την προσπάθεια υποβοήθησης των
εθνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης
επαγγελματιών του δικαίου σε θέματα εκπαίδευσης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με τη βελτίωση της ικανότητας
των δικαστών, δικηγόρων και εισαγγελέων σε όλα τα κράτη μέλη
ως προς την εφαρμογή της ΕΣΔΑ στην καθημερινή τους εργασία. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό δίκτυο
πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο διαθέτει ετησίως βέλτιστες πρακτικές, παρέχει συμβουλές και υιοθετεί ένα οδικό χάρτη
με τα κατά προτεραιότητα θέματα, τα οποία θα εξεταστούν στα
μελλοντικά προγράμματα σπουδών και στο μελλοντικό εκπαιδευτικό υλικό του ΗΕLP. Οι εκπαιδευτικές πηγές είναι σχεδιασμένες από διεθνείς εμπειρογνώμονες και προσαρμόζονται στις
εθνικές έννομες τάξεις. Με τον τρόπο αυτό ανταποκρίνονται στις
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις των επαγγελματιών του
δικαίου και έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής. Οι εκπαιδευτικές
πηγές ανανεώνονται σε ετήσια βάση, λαμβανομένων υπόψη των
αναγκών των εθνικών φορέων, προσαρμοζόμενες στις εκάστοτε
αναγκαιότητες και προτεραιότητές τους.
Το Δίκτυο του HELP αποτελείται από εκπροσώπους των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για δικαστές και εισαγγελείς, καθώς
και από εκπροσώπους δικηγορικών συλλόγων από τα 47 κράτη
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συντακτική επιτροπή του
HELP είναι αρμόδια για την ανανέωση των πηγών εκπαίδευσης και τη διασφάλιση της ποιότητάς τους. Η συμβουλευτική
επιτροπή του HELP αποτελεί όργανο, το οποίο εκλέγεται με

μυστική ψηφοφορία κατά τη γενική συνέλευση των μελών του
δικτύου HELP, προκειμένου να παρέχει τακτική συμβουλευτική υποστήριξη στη γραμματεία του HELP. Αποτελείται από έξι
μέλη, τα οποία προέρχονται από τους εκπροσώπους του δικτύου
HELP και τα οποία εκλέγονται με διετή θητεία με δυνατότητα
επανεκλογής.
Η ιστοσελίδα του HELP αποτελεί μία πλατφόρμα που παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση και πηγές για αυτοδίδακτη εκμάθηση σχετικά με την ΕΣΔΑ και τις βασικές κατευθύνσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πηγές της
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης διατίθενται σε επιλεγμένες ομάδες
επαγγελματιών του δικαίου, που συμμετέχουν σε πιλοτικούς
κύκλους σπουδών, οι οποίοι διεξάγονται από εθνικούς διδάσκοντες.
Ήδη στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το πρώτο πρόγραμμα e-learning επιμόρφωσης δικαστών και εισαγγελέων με θέμα
«ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΡΑ ΩΣ ΜΙΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ». Το πρόγραμμα διεξήχθη με συντονιστή
τον γράφοντα από Νοέμβριο του 2013 έως Απρίλιο του 2014 και
το παρακολούθησαν με επιτυχία 20 δικαστές και εισαγγελείς των
Πρωτοδικείων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Οι πηγές για την αυτοδίδακτη εκπαίδευση είναι προσβάσιμες
σε οποιοδήποτε χρήστη, αφού αποκτήσει λογαριασμό στη σελίδα http://help.ppa.coe.int/login. Το εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με κάθε άρθρο της ΕΣΔΑ, όπως και συγκεκριμένες θεματικές
ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι διαθέσιμα σε διάφορες γλώσσες.
Η μεθοδολογία του HELP, βασίζεται στην αρχή της ανοιχτής
εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τον εργασιακό φόρτο που
έχουν οι επαγγελματίες του δικαίου.
Ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικές πηγές σχετικά με τις ακόλουθες
θεματικές: Διεθνής συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, Εγκλήματα μίσους και λόγος μίσους, Εισαγωγή στην ΕΣΔΑ, Επιχειρηματικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα, Θέματα κατά των διακρίσεων, Κοινοτικές κυρώσεις και εναλλακτικά της κράτησης μέτρα,
Κριτήρια του παραδεκτού των προσφυγών που υποβάλλονται
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικογενειακό δίκαιο και φιλική προς το παιδί δικαιοσύνη, Παράνομη
διακίνηση ανθρώπων, Πλαστογραφία φαρμακευτικών προϊόντων και εγκλήματα κατά της δημόσιας υγείας, Το άσυλο και η
ΕΣΔΑ, Χημικές πρόδρομες ουσίες.
Προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο HELP, εθνικοί εμπειρογνώμονες ορίζονται ως σύνδεσμοι ανάμεσα στα εθνικά εκπαιδευ-

τικά ιδρύματα και τη γραμματεία του HELP, έχοντας ως κύριο
στόχο να διαδώσουν τις πηγές του HELP με τη διεξαγωγή εθνικών εκδηλώσεων. Οι σύνδεσμοι επικοινωνίας του HELP είναι
οι σύνδεσμοι με τα εθνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα για δικαστές
και εισαγγελείς και οι υπεύθυνοι ενημέρωσης του HELP είναι οι
σύνδεσμοι με τους δικηγορικούς συλλόγους.TINĖ
Στην ιστοσελίδα «HELP στους 47» (http://www.coe.int/help)
είναι διαθέσιμα νέα σχετικά με την εκπαίδευση των επαγγελματιών του δικαίου στα 47 κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Στις εθνικές ιστοσελίδες του HELP, οι οποίες ενημερώνονται από
τους συνδέσμους επικοινωνίας και τους υπεύθυνους ενημέρωσης του HELP, βρίσκονται νέα σχετικά με το HELP, την ΕΣΔΑ
και το ΕΔΔΑ, αλλά και γενικότερα για θέματα προάσπισης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη χώρα και ως προς
κάθε δραστηριότητα που αφορά στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο.ΘΟΔΟΛΟΓΙΑ του HELP
Ήδη το πρόγραμμα HELP έχει προχωρήσει στη δημιουργία
κοινού προγράμματος με την Ε.Ε., το οποίο έχει τίτλο “HELP
in the 28”, με τους ίδιους στόχους και προοπτικές με το βασικό
πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα προχώρησε, μετά από ειδικά
σεμινάρια και γραπτές εξετάσεις, στην κατάρτιση ενός πίνακα
με τους πρώτους πιστοποιημένους εκπαιδευτές του, οι οποίοι
θα αποτελέσουν τους φορείς διακίνησης των εκπαιδευτικών του
πηγών και των κύκλων σπουδών που θεσπίζει.
Τέλος, πρόσφατα (27-3-2015) στη διάσκεψη των Βρυξελλών,
με την παρουσία όλων των υψηλών αξιωματούχων του Συμβουλίου της Ευρώπης, υιοθετήθηκε από τα κράτη – μέλη η «Διακήρυξη
των Βρυξελλών». Στη Διακήρυξη υπάρχει ρητή δέσμευση για τη
βελτίωση της κατάρτισης και της επιμόρφωσης των επαγγελματιών του δικαίου στα ζητήματα της ΕΣΔΑ και της εφαρμογής της,
με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του σεβασμού και της εκτέλεσης
των αποφάσεων του ΕΔΔΑ, λόγω και του έντονου αυτού προβλήματος, με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος HELP και
των εκπαιδευτικών του πηγών.
Το πρόγραμμα HELP ολοκληρώνει την πιλοτική του φάση
και φιλοδοξεί να περάσει στην επόμενη φάση, η οποία ξεκινά με
τη θέσπιση κατευθυντήριων οδηγιών σχετικά με τις βέλτιστες
πρακτικές στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση των επαγγελματιών του δικαίου πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα και καταλήγει στην ενδεχόμενη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δικαστικής Εκπαίδευσης πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα
συνδεδεμένου με το ΕΔΔΑ.

(συνέχεια από σελ 4)

εκλεγεί) και την παραμονή αυτού στη θέση του, μέχρι τη λήξη της θητείας του. Επισημαίνουμε, ότι δεν είναι νομικά επιτρεπτό ο αριθμός των σταυρών προτίμησης να είναι
μεγαλύτερος από τον αριθμό των εκλεγομένων προσώπων.
[Ειδικότερα με το εικοστό άρθρο του ν. 4286/2014 (ΦΕΚ Α 164/19.9.2014)
τροποποιήθηκαν τα ως άνω άρθρα 15 και 16 του Οργανισμού ως ακολούθως: 15
παρ. 4 «Κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του σε έως δύο (2)
από τους προέδρους και σε έως τέσσερα (4) από τα μέλη με σταυρό προτίμησης
που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.» ……….παρ. 5
«Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του δεν επιτρέπεται να μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένουν στη θέση τους και ασκούν
τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους»……
16 παρ. 2 «Τα ονόματα των εκλόγιμων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά
σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμησή του
σε δύο από τους υποψηφίους με σταυρό προτίμησης που τίθεται στο ψηφοδέλτιο δίπλα από το όνομα του υποψηφίου»…… παρ. 3. «Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες και οι αναπληρωτές τους δεν επιτρέπεται να
μετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο.» "Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένουν
στη θέση τους και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους."…….]
Αιτούμεθα την επαναφορά της προϊσχύουσας ρύθμισης και δη άρθρο 15.
4. «Κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτίμηση του σε έναν μόνο υποψήφιο πρόεδρο με σταυρό δίπλα στο όνομα του και προκειμένου για μέλη μπορεί
να τεθούν έως δύο σταυροί προτίμησης» …. 5… Ο πρόεδρος δεν επιτρέπεται να
μετατεθεί για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένει στη θέση
του και ασκεί τα καθήκοντά του έως τη λήξη της θητείας του. Τα τακτικά μέλη του
συμβουλίου δεν επιτρέπεται να μετατεθούν, εκτός εάν προαχθούν, οπότε τη θέση
τους καταλαμβάνουν οι αναπληρωματικοί κατά τη σειρά των ψήφων που έλαβαν…
Άρθρο 16 παρ. 2….. Τα ονόματα των εκλόγιμων αναγράφονται κατ' αλφαβητική σειρά σε ένα ψηφοδέλτιο και κάθε μέλος της Ολομέλειας εκφράζει την προτί-

μησή του σε έναν μόνο υποψήφιο με σταυρό δίπλα στο όνομά του…..3. Οι εισαγγελείς που διευθύνουν τις παραπάνω εισαγγελίες δεν επιτρέπεται να μετατεθούν
για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση προαγωγής, παραμένουν στη θέση τους
και ασκούν τα καθήκοντά τους έως τη λήξη της θητείας τους….
5) Συνθήκες εργασίας.
Αιτούμεθα:
Α) άμεση χορήγηση ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους
Δικαστικούς Λειτουργούς, αρχής γενομένης από εκείνους, στους οποίους
δεν έχουν μέχρι σήμερα χορηγηθεί
Β) την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής προς εξασφάλιση αξιοπρεπών
συνθηκών εργασίας
Γ) τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των Δικαστηρίων και όλων των παραγόντων της δίκης
6) Επαναφέρουμε το αίτημά μας για δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, με λελογισμένο καθορισμό
του ύψους των παραβόλων, των δικαστικών ενσήμων κλπ. - κατάργηση δικαστικού ενσήμου στην αναγνωριστική δίκη.
7) Εφαρμογή στο σύνολό της, της απόφασης 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, ως προς την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων ποσών, για την κριθείσα ως αντισυνταγματική περικοπή
των αποδοχών μας, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαργαρίτα Στενιώτη,
Εφέτης

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών
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Η ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΑ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ, ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ «www.zougla.gr»
Αθήνα, 28-11-2015
Κύριοι,
Με ιδιαίτερη δυσαρέσκεια πληροφορήθηκα την Παρασκευή, 27-11-2015 και περί ώρα 18.30 από συναδέλφους μου, ότι στο διαδικτυακό σας τόπο, τον οποίο και
δεν γνώριζα έως τον παραπάνω χρόνο, με την ονομασία «zougla.gr» αναρτήθηκε είδηση, (με ώρα πρώτης
καταχώρησης 17.15) με τίτλο «ψαλίδι στις δικαστικές
διακοπές προτείνει η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών
Μαρία Στενιώτη» για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης.
Η είδηση αυτή είναι παντελώς ψευδής, συκοφαντική και εσκεμμένα κακόπιστη και οφείλω να επισημάνω τα ακόλουθα:
Α. Ο συντάκτης αυτής με πρόθεση αλλοίωσε το
περιεχόμενο μέρους του υπομνήματος, που υποβάλαμε η υπογράφουσα την παρούσα και ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ.
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών,
ως αρμόδια καταστατικά όργανα, προς τον Υπουργό
Δικαιοσύνης κ. Ν. Παρασκευόπουλο, κατά τη συνάντησή μας τη 18-11-2015 και είχαμε αναρτήσει στην
ιστοσελίδα μας προς γνώση των μελών της Ένωσής
μας, στο οποίο εμπεριέχεται το πάγιο αίτημά μας περί
κατάργησης της αντισυνταγματικής διάταξης του
άρθρου 90 του ν. 4055/2012, με την οποία παρέχεται
η δυνατότητα στον Προϊστάμενο κάθε Δικαστηρίου
να περικόπτει τις δικαστικές διακοπές του Δικαστικού
Λειτουργού.
B. O συντάκτης της είδησης από τη βιασύνη της
παραπληροφόρησης δεν είχε την πρόνοια να αναφέρει ούτε καν το όνομά μου ορθά (Μαρία αντί του
ορθού Μαργαρίτα).
Γ. Σε καμία περίπτωση η είδηση δεν απηχεί την
άποψή μου περί των λεγόμενων δικαστικών διακοπών,
δεδομένου ότι τόσο κατά την άσκηση των δικαστικών
μου καθηκόντων όσο και των συνδικαλιστικών έχω
διαχρονικά και με συνέπεια, υποστηρίξει ότι για το
Δικαστικό και Εισαγγελικό Λειτουργό δεν υφίσταται
η έννοια των διακοπών και κατά συνέπεια δεν ήταν
δυνατόν να εισηγηθώ «ψαλίδι» αυτών, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται και τούτο διότι:

από την 1η Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου κάθε
έτους, πλην του ότι σ’ όλα τα Δικαστήρια της χώρας
εκδικάζονται πολλές υποθέσεις, καθόσον λειτουργούν τα θερινά τμήματα, και μάλιστα σε κάποιες
περιφέρειες πολύ περισσότερες από τους χειμερινούς μήνες λόγω τουρισμού ή άλλων παραγόντων,
οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί εργάζονται πολύ σκληρά και στις οικίες τους, καθότι το
εν λόγω διάστημα αποτελεί τη μοναδική περίοδο
που έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν απερίσπαστοι από τα πολλαπλά καθήκοντα, με τα
οποία είναι επιφορτισμένοι κατά τη διάρκεια του
δικαστικού έτους (πολιτικά δικαστήρια, ποινικά
δικαστήρια, έρευνες, συμμετοχή σε πλήθος επιτροπών, υπηρεσία αθλητικών δικαστών, αθλητικών εισαγγελέων, συμμετοχή σε συμβούλια κλπ.)
με τη μελέτη και έκδοση αποφάσεων επί του πολύ
μεγάλου αριθμού δικογραφιών, που χρεώθηκαν
κατά την προηγούμενη δικαστική χρονιά.
Δ. Η καθυστέρηση στην απονομή της Δικαιοσύνης σε καμία περίπτωση δεν οφείλεται στους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, οι οποίοι
με αυταπάρνηση, αυτοθυσία και ευσυνειδησία και
έχοντας ξεπεράσει πλέον τα όρια της αντοχής τους,
κάτω από τις αντίξοες και τριτοκοσμικές συνθήκες,
που και εσείς καλά γνωρίζετε, με υποστελέχωση των
Δικαστηρίων, δίχως γραμματειακή υποστήριξη και
με έλλειψη των κατάλληλων υποδομών, ασκούν το
υψηλό καθήκον τους.
Το ψεύδος της είδησης και η εσκεμμένη αλλοίωση του υποβληθέντος υπομνήματος και του ανωτέρω αιτήματος, ένα σχεδόν μήνα μετά την ανάληψη
των καθηκόντων μου ως Προέδρου και μία εβδομάδα πριν την πολύ κρίσιμη για την Ένωσής μας Γενική
Συνέλευση για την τροποποίηση του Καταστατικού
αυτής, σκοπό είχε να προσβάλλει την προσωπικότητά μου.
Χωρίς καμία εκτίμηση στους δημοσιογράφους που
συμπεριφέρονται και ενεργούν αντίθετα με τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, παραπληροφορούν την κοινή γνώμη και δεν διασταυρώνουν τις

ειδήσεις, τιμώντας όμως αυτούς που πληροφορούν με
αντικειμενικότητα τους Έλληνες πολίτες ζητώ άμεσα
και μάλιστα εντός τριών ημερών:
1. Την αφαίρεση της συγκεκριμένης είδησης απ’
όλους τους διαδικτυακούς τόπους, όπου έχει αναπαραχθεί, με επιμέλεια δική σας, δεδομένου ότι εσείς
αναγνωρίζοντας το ψεύδος αυτής σε πολύ σύντομο
χρόνο την αφαιρέσατε από το διαδικτυακό σας τόπο
2. την αφαίρεση της συγκεκριμένης είδησης από τη
μηχανή αναζήτησης google
3. την άμεση ανάρτηση της παρούσας επιστολής
μου (δίχως περικοπές και αλλοιώσεις αυτή τη φορά)
στο διαδικτυακό σας χώρο προς αποκατάσταση της
αλήθειας καθώς και την αποστολή της, πάλι με δική
σας επιμέλεια, στους λοιπούς διαδικτυακούς τόπους,
που αναπαρήγαγαν τη ψευδή είδηση.
4. την ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο σας της
σχετικής περικοπής του προαναφερθέντος υπομνήματος, που υποβάλλαμε στον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Ν. Παρασκευόπουλο.
Διαφορετικά, θα είμαι στη δυσάρεστη θέση να
απευθυνθώ αρμοδίως, ώστε να αναζητηθούν ποινικές
ευθύνες καθώς και θα αιτηθώ αστική αποζημίωση για
προσβολή της προσωπικότητάς μου, το ποσό τη οποίας και θα καταβάλλω για την κάλυψη των αναγκών
των παιδιών που διαμένουν στην Κιβωτό του Κόσμου
του ακριτικού χωριού Πωγωνιανή Ιωαννίνων.
Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι Έλληνες
Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί θα αγωνίζονται για τη διαφύλαξη του κύρους του θεσμού της
Δικαιοσύνης, για τη διαφύλαξη της προσωπικής και
λειτουργικής τους ανεξαρτησίας, για τη βελτίωση
των όρων απονομής της και θα αποτελούν θεματοφύλακα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των πολιτών, που δοκιμάζονται από την
παρατεινόμενη κρίση.
Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων
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Αθήνα, 11-11-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής του τηλεοπτικού σταθμού «ΑΝΤΕΝΝΑ» με τον τίτλο
«Καλημέρα Ελλάδα», της 10ης-11-2015, μεταδόθηκε ανακριβώς ως είδηση ότι: «Δικαστήριο της
Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών σε άνεργο για ένα εισιτήριο». Η φερόμενη,
μάλιστα, ως είδηση με το προαναφερόμενο περιεχόμενο αποτυπωνόταν και ως υπότιτλος καθ΄
όλη τη διάρκεια μετάδοσης του σχετικού ρεπορτάζ, με αποτέλεσμα να αναπαραχθεί κατά τον
ίδιο εσφαλμένο τρόπο στους σχετικούς τίτλους διαδικτυακών, κυρίως, μέσων ενημέρωσης, με
τελική συνέπεια την παραπληροφόρηση του τηλεοπτικού και αναγνωστικού κοινού.
Επί του ανωτέρω ζητήματος και προς αποκατάσταση της αλήθειας η Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων επισημαίνει τα εξής:
Ουδέποτε Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης επέβαλε ποινή φυλάκισης 22 μηνών σε
άνεργο για ένα εισιτήριο. Και αυτό, διότι η αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου για τη χρήση
των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 391 ΠΚ, που
προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν. 3920/2011, συνιστά πταισματική
παράβαση, τιμωρούμενη με κράτηση ή με πρόστιμο και όχι με φυλάκιση.
Ειδικότερα, στην προκείμενη περίπτωση, το Β΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλο-

νίκης κατά τη συνεδρίαση της 4ης – 11 – 2015 καταδίκασε τον κατηγορούμενο, καταγγέλοντα στην ως άνω εκπομπή και κατά δήλωση του άνεργο, σε συνολική ποινή φυλακίσεως
22 μηνών, όχι επειδή δεν κατέβαλε το αντίτιμο του εισιτηρίου για τη χρήση εκ μέρους
του των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας, αλλά για τις πράξεις της ψευδούς καταμήνυσης
κατά συρροή και της συκοφαντικής δυσφήμισης κατά συρροή με παθόντες τους δύο
ελεγκτές εισιτηρίων, διότι αυτός, αφού προηγουμένως δεν κατέβαλε το αντίτιμο του
εισιτηρίου, υπέβαλε σε βάρος τους μήνυση για παράνομη κατακράτηση, η οποία με Διάταξη του Εισαγγελέα κρίθηκε ότι ουδέποτε τελέστηκε και η μήνυση τέθηκε στο αρχείο.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε αφενός μεν ότι είναι απολύτως ανακριβής η μετάδοση ως
είδησης κατά τη διάρκεια της ανωτέρω εκπομπής ότι Δικαστήριο της Θεσσαλονίκης επέβαλε
φυλάκιση 22 μηνών σε άνεργο για ένα εισιτήριο, αφετέρου, δε, ότι είναι άδικες οι ευθείες βολές
κατά των μελών της συνθέσεως του Δικαστηρίου στρεφόμενες μάλιστα κατά Δικαστικών Λειτουργών, που πάντοτε κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους ασκούν τα καθήκοντα τους με
την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα και του νόμους υπευθυνότητα, σοβαρότητα και ευσυνειδησία.
Η παρουσίαση δε του θεσμού της Δικαιοσύνης ως «μίας ανάλγητης εξουσίας», που
τιμωρεί έναν άνεργο με 22 μήνες φυλάκιση για ένα εισιτήριο, σε καμία περίπτωση δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι πάντοτε η Δικαιοσύνη αποτέλεσε
και αποτελεί και αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, που βιώνουμε, καταφύγιο των
πολιτών και θεματοφύλακα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Ωστόσο, αποτελεί διαφορετικό ζήτημα η απόδοση ποινικών ευθυνών για συγκεκριμένες πράξεις στο
πλαίσιο μιας ποινικής δίκης.
Κατόπιν αυτών, ζητούμε από τους συντελεστές της συγκεκριμένης εκπομπής και
τους διευθύνοντες τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤΕΝΝΑ να αποκαταστήσουν άμεσα την
αλήθεια, επισημαίνοντας ότι η δημοσιογραφική δεοντολογία και η αντικειμενικότητα
στην ενημέρωση επιβάλλει τον έλεγχο της αλήθειας των ειδήσεων που μεταδίδουν.
Μόνο η υπεύθυνη στάση όλων μας θα συμβάλλει στην επίτευξη του σκοπού μας, που
είναι η ταχεία, ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Δικαιοσύνης.
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Το δικαίωμα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος της άσκησής του
Πρόλογος Άρις Καζάκος, Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ
Συγγραφέας: Σεβαστίδης Χριστόφορος
Το βιβλίο αυτό βασίζεται στο σύνολο των δικαστικών αποφάσεων που έκριναν απεργιακές διαφορές και εκδόθηκαν στα
Πρωτοδικεία Αθηνών και Θεσσαλονίκης την περίοδο από το 2009 έως και το 2014.Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των
αποφάσεων, που είναι αδημοσίευτη στο νομικό τύπο, αναλύεται και κατηγοριοποιείται για πρώτη φορά. Γίνονται κριτικές
αναλύσεις για τους νόμιμους και παράνομους σκοπούς της απεργίας, τις τυπικές προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος,
τις ιδιαιτερότητες της απεργίας στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, στους ΟΤΑ και στο Δημόσιο, τις περιπτώσεις καταχρηστικότητας μιας απεργίας, καθώς και για όλα τα συναφή δικονομικά ζητήματα που ανακύπτουν. Εντοπίζονται όλες
εκείνες οι νομικές παρερμηνείες που έγιναν νομολογιακές συνήθειες και οδήγησαν σταδιακά στην αποκαθήλωση του
συνταγματικού δικαιώματος της απεργίας.
Παρατίθενται στο πρώτο παράρτημα δικαστικές αποφάσεις με ιδιαίτερο νομικό ενδιαφέρον και στο δεύτερο παράρτημα
όλη η σχετική νομοθεσία.
Πρόκειται για πολύτιμο βοήθημα τόσο για τους δικαστές και τους δικηγόρους που ασχολούνται με απεργιακές διαφορές, όσο και για τα συνδικαλιστικά σωματεία που εξακολουθούν να παλεύουν –σε πείσμα των καιρών– με μοναδικό όπλο
το άρθρο 23 παρ. 2 του Συντάγματος.

Τ ο ν έ ο Δ ι ο ι κ η τ ι κό Σ υ μ β ο ύ λ ι ο τ η ς « Ε Ν Ω Σ Η Σ Σ Υ Ν ΤΑ Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν
Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ω Ν Κ Α Ι Λ Ε Ι ΤΟ Υ Ρ Γ Ω Ν ΤΟ Υ Ν Ο Μ Ι ΚΟ Υ Σ ΥΜ Β Ο ΥΛ Ι Ο Υ ΤΟ Υ Κ ΡΑΤΟ Υ Σ »
Στις 6-12-2015 έγιναν αρχαιρεσίες στην Εφετειακή Περιφέρεια Βορείου Ελλάδος και στις 13-12-2015 στην Αθήνα για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε. της
«ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ». Εψήφισαν συνολικά
427 μέλη. Από τις ως άνω αρχαιρεσίες προέκυψε το νέο Δ.Σ. της Ένωσης, που συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Σταμάτιος Γιακουμέλος, Αρεοπαγίτης ε.τ.
Αντιπρόεδρος Α’ : Κωνσταντίνος Μπακάλης, Επίτιμος Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
Αντιπρόεδρος Β’: Γεώργιος Φαλτσέτος, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ε.τ.
Αντιπρόεδρος Γ’: Κωνσταντίνος Βαμβακίδης, Πρόεδρος Εφετών ε.τ.
Γενικός Γραμματέας: Χαρίλαος Κλουκίνας, Εφέτης ε.τ.
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Αναστασόπουλος, Αντιπρόεδρος ΝΣΚ ε.τ.
Ταμίας: Γεωργία Μουταβελή, Ειρηνοδίκης ε.τ.
Αναπληρωτής Ταμίας: Γεώργιος Ζώης, Εφέτης ε.τ.
Μέλη: Δημήτριος Καραμέτος, Πρόεδρο Εφετών ε.τ., Αγγελική Σμυρνιού, Εφέτης ε.τ. και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος, Σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου ε.τ.
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ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΝΩΛΙΔΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ε.τ.

ΡΟΒΙΕΣ
Στην τελική ευθεία μπήκε η έκδοση του Π. Δ/τος για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης και για τις δύο συνιδιόκτητες εκτάσεις που έχουμε στις
Ροβιές. Μετά από αδικαιολόγητες παλινωδίες της Διοίκησης που είχαν σαν συνέπεια τη μεγάλη χρονική καθυστέρηση, πήγαμε και συναντήσαμε και πάλι
τα αρμόδια όργανα αλλά και τον Γενικό Διευθυντή Πολεοδομικού Σχεδιασμού και αφού τους εκθέσαμε τις απόψεις και τα επιχειρήματά μας, τους πείσαμε
για το δίκαιο αίτημά μας και συμφώνησαν στο κλείσιμο του φακέλου με την επικαιροποίηση κάποιων στοιχείων του και την προώθησή του στο Νομοθετικό
Τμήμα του Υπουργείου για να συντάξει το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και να το στείλει στο ΣΤΕ. Όπως μας διαβεβαίωσε στη συνέχεια η Προϊσταμένη του Νομοθετικού που επικοινωνήσαμε μαζί της, αυτό θα γίνει τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου 2016, λόγω της έλλειψης έμπειρου προσωπικού
στο Τμήμα της. Πιστεύουμε ότι παρά την μεγάλη καθυστέρηση, για την οποία όπως έχουμε ξαναπεί, δεν έχει καμία ευθύνη η Επιτροπή Οικοπέδων που
άμεσα ανταποκρίθηκε σε όλες τις υποχρεώσεις της, βρισκόμαστε στο τέλος και θα μπορέσουμε σύντομα να συζητήσουμε μεταξύ μας πως θα αξιοποιήσουμε
αυτές τις εκτάσεις.

ΚΑΝΤΙΑ
Για την έκταση στη Κάντια Ναυπλίου, αφού πέρασε άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία για τη συζήτηση στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών
Αμφισβητήσεων της προσφυγής μας κατά της Πράξης Χαρακτηρισμού που προβλεπόταν από τη διάταξη του άρθρου 52 παραγρ. 2 του Ν. 4280/2014 και
δεν παρατάθηκε όπως αρχικά έλεγαν ότι θα γίνει, εκδόθηκε στις αρχές Απριλίου 2015 ένα εσωτερικό έγγραφο της αρμόδιας Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και
Προστασίας Δασών, (αριθ. πρωτ. 123819/1847) με το οποίο καλούνταν οι Γραμματείς των Δευτεροβάθμιων Επιτροπών ανά την επικράτεια να επιστρέψουν
τους φακέλους των εκκρεμών υποθέσεων, όπως και η δική μας, στις αρμόδιες Δ/νσεις Δασών, προκειμένου να λυθεί το ζήτημα δικαστικά με την υποβολή
αιτήσεων ακύρωσης ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων. Παρόλο που από τα αρμόδια όργανα είχαμε τη διαβεβαίωση ότι θα ακολουθήσουν
την υποδεικνυόμενη διαδικασία της δικαστικής οδού για την υποβολή αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, μόλις
πρόσφατα μας ανακοίνωσαν από την αρμόδια Δευτεροβάθμια Επιτροπή, ότι ο φάκελος της εκκρεμούς προσφυγής μας επιστράφηκε στη Δ/νση Δασών
Αργολίδας. Η αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση, μας υποχρεώνει να ερευνήσουμε τη δυνατότητα να ασκήσουμε εμείς αντί της Διοίκησης αίτηση ακύρωσης, ενώπιον του αρμόδιου Ακυρωτικού Διοικητικού Εφετείου, σύμφωνα με την υπόδειξη του παραπάνω εγγράφου, αφού ως προσφεύγοντες έχουμε
άμεσο έννομο συμφέρον γι΄αυτό. Για όλες τις εξελίξεις θα υπάρξει ενημέρωση το αργότερο στη Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών μελών του συλλόγου
«ΚΑΝΤΙΑ» που προβλέπεται να γίνει τον ερχόμενο Μάρτιο ή Απρίλιο μαζί με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
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ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 29Η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗ,
ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΝ 3Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος, με μεγάλη επιτυχία, οι εκδηλώσεις για τον
εορτασμό της εικοστής ενάτης επετείου από την καθιέρωση της εορτής του
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ως εορτής της Δικαιοσύνης. Οι εκδηλώσεις
άρχισαν με τη Θεία Λειτουργία, την Ευχαριστήρια Δοξολογία και αρτοκλασία
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύκη, κατά την οποία χοροστάτησε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερμανός.
Κατά τη Θεία Λειτουργία, με την παρουσία του, μας τίμησε ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος. Επίσης, παρέστησαν ο τέως
Πρωθυπουργός κ. Ιωάννης Γρίβας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Νίκος Παρασκευόπουλος, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλειος Λεβέντης, ο εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας
Δημοκρατίας - βουλευτής Χαρ. Αθανασίου, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου και
τέως Πρωθυπουργός κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, η Εισαγγελέας του
Αρείου Πάγου κ. Ευτέρπη Κουτζαμάνη, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων
όλων των Δικαστικών Ενώσεων, τα μέλη των Διοικήσεων των Δικαστηρίων,
η εκπρόσωπος της Περιφέρειας Αττικής κ. Αικατερίνη Παληού και μεγάλος
αριθμός Δικαστικών και Εισαγγελικών λειτουργών.
Εκ μέρους όλων των Δικαστικών Ενώσεων χαιρέτησε ο Πρόεδρος της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Ευθύμιος
Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας. Πολυμελής Βυζαντινή Χορωδία, υπό
τον Χοράρχη κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου,
επί τιμή, έψαλλε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας.
Στον Χοροστατήσαντα Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό
προσφέρθηκε από τη γενική γραμματέα και νυν Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Μαργαρίτα Στενιώτη Μητροπολιτικό Εγκόλπιο.

Μετά το πέρας της Ευχαριστήριας Δοξολογίας πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση την αίθουσα της Παλαιάς Βουλής. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος, αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Υπεύθυνος για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, ο υπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος
Κατρούγκαλος, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχης
Φυτράκης και μεγάλος αριθμός Δικαστικών Λειτουργών (εν ενεργεία και
συνταξιούχοι).
Μετά το χαιρετισμό της γενικής γραμματέως και νυν Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, εκ μέρους όλων των
Δικαστικών Ενώσεων μίλησε η κ. Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Αντιπροέδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια έλαβε το λόγο ο κεντρικός ομιλητής
Αρχιμ. Χρυσόστομος Παπαθανασίου, Ιεροκήρυκας Καθεδρικού Ναού Αθηνών
- Διευθυντής ιδιαίτερου γραφείου του Αρχιεπισκόπου και ανέπτυξε το θέμα
«Η αναζήτηση του Θεού αφετηρία Παύλον τον Απόστολον και Διονύσιον
τον Αρεοπαγίτην». Μετά το τέλος της ομιλίας η γενική γραμματέας και νυν
Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Μαργαρίτα Στενιώτη
προσέφερε στον ομιλητή ως ευχαριστήριο δώρο Επιστήθιο Σταυρό.
Η χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, υπό την διεύθυνση του κ.
Δημητρίου Καρούζου, Δικηγόρου, εκτέλεσε εορταστικό πρόγραμμα.
Υπεύθυνοι της όλης οργάνωσης ήταν τα μέλη του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος
Πρωτοδικών, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΕΔΕ και ο κ. Χρήστος
Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, Αναπληρωτής Ταμίας της ΕΔΕ.
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Κλείσιμο της εκδήλωσης του εορτασμού του Αγίου Διονυσίου
από τον Κων/νο Βουλγαρίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Αναπληρωτή
Γενικό Γραμματέα της ΕΔΕ και νυν Γενικό Γραμματέα
πλευρη διατάραξη των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη,
έχουν οδηγήσει σε μαζική, πλέον, προσφυγή στη Δικαιοσύνη. Προφανές είναι
λοιπόν ότι ο κατά το δυνατόν συγχρονισμός της απονομής της Δικαιοσύνης με
τα γεγονότα, που αποτυπώνεται διαχρονικά στη στερεότυπη και ίσως, πλέον,
κουραστική έκφραση, λόγω της συνεχούς επανάληψης της, ταχεία απονομή
δικαιοσύνης, αποτελεί συνάρτηση πολλών παραγόντων και δεν μπορεί να
έχει αποδέκτες μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς.
Τέλος, ως μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αλλά και του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντλώντας τη νομιμοποίηση μας ευθέως εκ της
διατάξεως του άρθρου 89 παρ.5 του Συντάγματος, με την οποία οι δικαστικές
ενώσεις ανάγονται ουσιαστικά σε έναν από τους εγγυητές της λειτουργικής
και προσωπικής ανεξαρτησίας των δικαστικών λειτουργών ειδικότερη έκφανση της οποίας αποτελεί η οικονομική ανεξαρτησία αυτών, καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια για να στεκόμαστε αντάξιοι της θεσμικής αποστολής της
Ένωσης μας και του θεσμού που εκπροσωπούμε.

Κυρίες και Κύριοι
Εκ μέρους των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Δικαστικών Ενώσεων,
της Ένωσης των μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και της Ομοσπονδίας των Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας να παρεβρεθείτε μαζί μας στη σημερινή
εκδήλωση με την ευκαιρία της 29ης επετείου από την καθιέρωση του Αγίου
Διονυσίου του Αρεοπαγίτη ως προστάτη των δικαστικών λειτουργών της
Χώρας.
Η Ελληνική Πολιτεία με νόμο που ψήφισε το έτος 1991 (Ν. 1941/1991)
όρισε και επισήμως την 3η Οκτωβρίου, ημέρα που εορτάζεται η μνήμη του
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ως ημέρα της Δικαιοσύνης και υποχρεωτικής αργίας των δικαστικών υπηρεσιών και των Δικαστηρίων ολόκληρης
της χώρας.
Η επιλογή της ημέρας αυτής δεν έγινε τυχαία καθόσον, ο Διονύσιος, αγίασε, αφού προηγουμένως συναριθμήθηκε μεταξύ των συντελεστών, που ανέδειξαν το δίκαιο στην Αθήνα, επονομαζόμενη διεθνώς ως η αιώνια πόλη του
πνεύματος.
Ο θεσμικός ρόλος της ανεξάρτητης Δικαιοσύνης μέσα σε ένα δημοκρατικό
πολίτευμα είναι διαχρονικά πάντοτε ο ίδιος: Η επίλυση των διαφορών σύμφωνα
με τους ορισμούς του Συντάγματος και όλων εκείνων των νόμων που είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και σε επίπεδο ποινικού δικαίου η απονομή δικαιοσύνης
με βάση τα αναγνωριζόμενα από το νόμο αποδεικτικά μέσα και με γνώμονα τις
θεμελιώδεις αρχές της ηθικής απόδειξης και του τεκμηρίου αθωότητας.
Η αθρόα, εδώ και δεκαετίες, ποινικοποίηση παραβάσεων τάξεως, παρά τις
αντίθετες απόψεις, που συγχρόνως διατυπώνονταν και η σταδιακή και αμφί-

Κυρίες και κύριοι
Η Ελλάδα διέρχεται τα τελευταία χρόνια περίοδο βαθειάς κρίσης. Ο Ελληνικός Λαός δοκιμάζεται. Παράλληλα, όμως, τα λόγια του Οδυσσέα Ελύτη
αποδίδουν με σοφία τη δύναμη αυτής της χώρας. Έγραφε λοιπόν ο μεγάλος
αυτός Έλληνας ποιητής και λογοτέχνης: <<Εάν αποσυνθέσεις την Ελλάδα θα
δεις να σου απομένουν μια Ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Που σημαίνει: με
άλλα τόσα την ξαναφτιάχνεις>>.
Κλείνοντας την σημερινή μας εκδήλωση θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα:
Την Εκκλησία της Ελλάδος και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών για τη βοήθεια,
που μας προσφέρουν τόσα χρόνια στην επιτυχή διοργάνωση του εορτασμού.
Τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερμανό, που τέλεσε πριν από
λίγο τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Το
Δήμαρχο Αθηναίων κ. Γεώργιο Καμίνη και τους συνεργάτες του στο Δήμο
για την προσφορά και για το ενδιαφέρον τους για την εκδήλωση. Την αποτελούμενη από Δικαστές, Εισαγγελείς και Δικηγόρους βυζαντινή χορωδία και
ιδιαίτερα τον χοράρχη κ. Δημήτριο Κανελλόπουλο, Αντιπρόεδρο του Αρείου
Πάγου επί τιμή. Τη χορωδία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και ιδιαίτερα τον χοράρχη κ. Δημήτριο Καρούζο, Δικηγόρο, Καθηγητή Μουσικής. Τον
Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Παπαθανασίου για την ομιλία του με θέμα: Η
αναζήτηση του Θεού με αφετηρία Παύλον τον Απόστολον και Διονύσιο τον
Αρεοπαγίτη. Τη Διοίκηση του ιδρύματος της Παλαιάς Βουλής για τη φιλοξενία στην ιστορική αυτή αίθουσα. Τέλος, τις τρεις Γραμματείς της Ένωσης
μας, που είχαν την ευθύνη αυτής της εκδήλωσης. Κυρίως, όμως, θέλω να
ευχαριστήσω όλους εσάς, που με την παρουσία σας τιμήσατε για άλλη μία
χρονιά την εκδήλωση μας.
Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς

