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Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων, ευχαριστώ θερμά, που 
αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας, να παρευρε-
θείτε στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Η συνέλευση αυτή γίνεται εν μέσω παρατεινό-
μενης οικονομικής και αξιακής κρίσης για τη χώρα 
μας, για τη χώρα μας που αποτελεί πέρασμα εξαθλι-
ωμένων ανθρώπων, που διώκονται από το φανατι-
σμό, τη μισαλλοδοξία και τον πόλεμο, γίνεται υπό 

συνθήκες διασάλευσης των θεμελιωδών αξιών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και 
του κράτους δικαίου, που εκφράζει η ευρωπαϊκή κοινωνία και υπό καθεστώς φόβου 
και τρομοκρατίας που τείνει να υπονομεύσει την ειρηνική συμβίωση των Λαών, θεωρώ 
όμως όχι και να απειλήσει την ελευθερία της σκέψης, την αλληλεγγύη, την προστασία 
του αδυνάτου και την ισοτιμία, στις οποίες και στηρίζεται το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα.

H αναφορά στη λειτουργία της Δικαιοσύνης, δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει και 
αναφορά στην οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας μας, δεδομένου ότι 
αυτή έχει αντίκτυπο στο θεσμό της Δικαιοσύνης.

Η Δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια της κρίσης κλήθηκε ως θεσμός να στηρίξει την 
εύρυθμη λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της χώρας μας, κλήθηκε να 
ελέγξει τα φαινόμενα της διαφθοράς και της διαπλοκής, κλήθηκε να προασπίσει τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύσει την περιουσία του ατόμου, πολλές φορές και 
τη μοναδική του κατοικία και να αποτελέσει το ασφαλές καταφύγιο του πολίτη. Όμως 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αποτελούν τροχοπέδη στο να επιτελέσει, στον προσ-
δοκώμενο βαθμό, την παραπάνω υψηλή αποστολή της, κυρίως από άποψη ταχύτητας 
και όχι ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και η νομολογία 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων απαιτούν από τα δικαστικά 
συστήματα να διασφαλίζουν αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος σε μια δίκαιη 
δίκη, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Η προστασία των αγαθών των πολιτών πρέπει  
να είναι αποτελεσματική και όχι απατηλή. 

Είναι γνωστό ότι υπάρχουν καταδίκες σε βάρος της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο, για καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Η καθυστέρηση στην 
απονομή της δικαιοσύνης και η αρνησιδικία οδηγούν στην απαξίωσή της από τους 
πολίτες.

Η αποτελεσματική, ταχεία και δίκαιη δίκη είναι και σκοπός δικός μας. Ο σκοπός 
αυτός σίγουρα δεν θα επιτευχθεί με την υπερπροσπάθεια και τη σωματική και πνευμα-
τική εξάντληση των δικαστών. Όπως είναι γνωστό, το έργο του δικαστή δεν αποτελεί 
διοικητική και μηχανική διεκπεραίωση υποθέσεων αλλά πνευματικό και επιστημονικό 
έργο, που απαιτεί χρόνο και κόπο για να καταλήξει σε ορθό και δίκαιο αποτέλεσμα. Η 
απόδοση ευθυνών στους δικαστικούς λειτουργούς για την καθυστέρηση στην έκδοση 
των αποφάσεων είναι ατεκμηρίωτη και άδικη. Η συντριπτική πλειοψηφία των δικαστι-
κών λειτουργών εργάζονται με αυτοθυσία κάτω από αντίξοες συνθήκες,  Όμως αποτελεί 
μία καλή δικαιολογία για την πολιτεία ώστε να μην λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ή να τα 
λαμβάνει με τέτοιο τρόπο, ώστε εν τέλει να μην επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος σκοπός. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην τελευταία περίπτωση αποτελεί η ψήφιση του νέου 
ΚΠολΔ, και μάλιστα ως δέσμευση έναντι των θεσμών και παρά την αντίδραση όλου του 
νομικού κόσμου. Πολλές εκ των τροποποιήσεων αυτού είναι απρόσφορες προς επίτευξη 
των σκοπών που επιδιώκουν, δηλαδή της ταχείας δίκης, δεν ανταποκρίνεται στις πραγ-
ματικές ανάγκες επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης καθώς και στις αρχές και αξίες του 
κράτους δικαίου, όπως ισχύουν σε κάθε Ευρωπαϊκή ευνομούμενη πολιτεία, εάν ληφθούν 
υπόψη και ο αριθμός των υπηρετούντων Δικαστικών Λειτουργών, οι κενές οργανικές 
θέσεις αυτών, οι υπάρχουσες υποδομές και οι ελλείψεις στη γραμματειακή υποστήριξη.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα μεγάλα θέματα της Δικαιοσύνης παραμένουν ανεπίλυ-
τα. Το γεγονός αυτό έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες στην απονομή της δικαιοσύνης, 
φαλκιδεύει το θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών για αποτελεσματική και αξιόπιστη 
δικαστική προστασία και λειτουργεί παρεμποδιστικά στην αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας.

Η αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού και η αύξηση των εισαγό-
μενων στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ώστε να συμπληρωθούν τα ήδη υπάρχοντα κενά 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στις 5 Δεκεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, δεκαπέ-
ντε, περίπου, χρόνια μετά την προηγούμενη, η καταστατική Γενική 
Συνέλευση της Ένωσής μας, για την τροποποίηση – συμπλήρωση 
- εκσυγχρονισμό του καταστατικού της. 

Η σύγκληση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης αποφασί-
σθηκε μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένω-
σής μας, με πρωτοβουλία του Προεδρείου. Και ήταν επιτυχής η 
πραγματοποίησή της, γιατί, σε αντίθεση με την προηγούμενη, όπου 
ο απαιτούμενος αριθμός των παρόντων μελών ήταν κατά πολύ 
μικρότερος, στη συνέλευση της 5ης Δεκεμβρίου 2015 απαιτείτο η 

παρουσία – είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδότηση – χιλίων διακοσίων ταμειακώς 
εντάξει μελών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, βάσει του καταστατικού, κάθε παρόν μέλος 
θα μπορούσε να εκπροσωπεί ένα μόνο μέλος, οπότε, όπως γίνεται αντιληπτό, απαιτείτο 
η παρουσία στη Συνέλευση τουλάχιστον εξακοσίων μελών, κάθε ένα εκ των οποίων θα 
έπρεπε να φέρει μία εξουσιοδότηση. Πολλοί προεξοφλούσαν ότι η επίτευξη απαρτίας, 
λόγω του εξαιρετικά μεγάλου απαιτούμενου αριθμού συμμετοχής, ήταν καταδικα-
σμένη σε αποτυχία. Όχι, όμως, το Προεδρείο, τα μέλη του οποίου κινητοποιήθηκαν 
στον μέγιστο βαθμό, και επέτυχαν, αφενός μεν να παραστούν αυτοπροσώπως την 
ημέρα σύγκλησης της Συνέλευσης, επτακόσια ταμειακώς εντάξει μέλη, αφετέρου δε 
να συγκεντρώσουν πεντακόσιες και πλέον εξουσιοδοτήσεις, με αποτέλεσμα να υπάρξει 
απαρτία και, ως εκ τούτου, να συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι εργασίες 
της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. 

Είναι δε πανθομολογούμενο ότι το σύνολο, σχεδόν, των εξουσιοδοτήσεων συγκε-
ντρώθηκε, κατόπιν εργωδών και συντονισμένων ενεργειών, από τα μέλη του Προε-
δρείου, καθόσον τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είτε δεν επιθυμούσαν την 
πραγματοποίηση της καταστατικής Γενικής Συνέλευσης είτε προτιμούσαν να συνεχισθεί, 
κατακερματισμένη και στερούμενη παντελώς των στοιχείων μιας Γενικής Συνέλευσης, 
την επόμενη Κυριακή, στα Εφετεία της χώρας, όπως είχε αποφασισθεί μεν σε συνεδρί-
αση του Δ.Σ., στην περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, πλην όμως μόνο στην απευκταία 
περίπτωση που δεν θα επιτυγχανόταν απαρτία στις 5 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά στις εγκριθείσες υπό τροποποίηση διατάξεις, η πιο σημαντική, 
την οποία πρότεινε το Προεδρείο, ήταν αυτή με την οποία ορίζεται ότι η ιδιό-
τητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης είναι ασυμβίβαστη 
με την άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας, υπαγόμενης στην εκτελεστική 
εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλους ευρωπαϊκούς ή 
διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με την αποχή από την ενεργό υπηρεσία λόγω 
αδείας άνευ αποδοχών, προς απασχόληση στους άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, 
με τις υπηρεσιακές θέσεις για τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από 
τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες ειδικές διατάξεις. Η ανωτέρω διάταξη υπερψηφίσθηκε με 
συντριπτική πλειοψηφία (752 ΝΑΙ έναντι 198 ΟΧΙ), καταδεικνύοντας τη βούληση 
των μελών της Ένωσης να μην συμμετέχουν μέλη του Δ.Σ. αυτής σε άλλες θέσεις 
εξουσίας είτε στην Ελλάδα είτε στην Ε.Ε., με συνέπεια, πολλές φορές, να βρίσκονται 
απέναντι στις θέσεις της Ένωση και όχι αγωνιζόμενοι για αυτές. Πέραν τούτου, δεν 
τροποποιήθηκαν διατάξεις – κατακτήσεις, παρά τη βούληση των συμβούλων που 
πρότειναν το αντίθετο, όπως η διάταξη που προβλέπει την έκθεση σε εκλογή των 
υποψηφίων, κατά την εκλογική διαδικασία σε ενιαίο ψηφοδέλτιο (η διατήρησή 
της συγκέντρωσε 880 ΝΑΙ, ενώ η πρόταση να εκτίθενται σε χωριστά ψηφοδέλτια οι 
υποψήφιοι συγκέντρωσε 70 ΝΑΙ). 

Σε κάθε περίπτωση, και με τις λοιπές τροποποιηθείσες διατάξεις, επικαιροποιήθηκε 
και εναρμονίσθηκε με τις συνθήκες της σύγχρονης εποχής το καταστατικό της Ένωσης 
καταδείχθηκε δε περίτρανα, για άλλη μία φορά, ότι τα μέλη του Προεδρείου ενεργούν 
αποκλειστικά με σωφροσύνη και σύνεση, έχουν δε ως γνώμονα την προάσπιση του 
κύρους της Ένωσης και, κατά συνέπεια, των καλώς εννοούμενων συμφερόντων όλων 
των συναδέλφων, μακριά από μικροσκοπιμότητες και προσωπικές φιλοδοξίες και 
επιδιώξεις.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ, ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ 6η-12-2015

ΑΡΘΡΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΑΥΡΙΔΗ, ΕΦΕΤΗ, 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. – 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ 
ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.

(συνέχεια στη σελ. 24)



ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ  
ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή Σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών έτους 2016

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

ΠΡΟΣ: ΤOΝ YΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

κοιν. Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου
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κ. Υπουργέ,
 
Όπως είναι γνωστό, με την υπ’ αριθμ. 104572/24-12-2014 απόφαση προκηρύχθηκε διαγωνισμός αρχικά για την κάλυ-
ψη 54 κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών, ενώ στη συνέχεια με το ν. 4336/2015 αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις 
των Ειρηνοδικών κατά 140 και συνεπώς οι κενές οργανικές θέσεις ανήλθαν σε 194. Ωστόσο, λόγω συμπλήρωσης του 
ορίου ηλικίας απεχώρησαν στις 30-6-2015 από την Υπηρεσία τους άλλοι 10 Ειρηνοδίκες, ένας Ειρηνοδίκης παραιτή-
θηκε και μία Ειρηνοδίκης απεβίωσε. Συνεπώς, οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται, κατά το χρόνο σύνταξης του 
παρόντος εγγράφου, σε διακόσιες έξι (206), σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου σας. 

Συμπληρωματικά, σας αναφέρουμε ότι στις 30-6-2016 θα αποχωρήσουν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας 
άλλοι 19 Ειρηνοδίκες και ήδη 2 Ειρηνοδί κες παραιτήθηκαν, δίχως όμως να έχουν παρέλθει οι σχετικές προθεσμίες 
προς οριστικοποίηση των παραιτήσεων αυτών. 

Κατόπιν των παραπάνω, αιτούμεθα την κάλυψη, με σύνταξη σχετικού ερωτήματος, όλων των κενών οργα-
νικών θέσεων των Ειρηνοδικών και δη διακοσίων έξι (206) και όχι μόνο των προαναφερόμενων 194, από τον 
καταρτισθέντα πίνακα επιτυχόντων του διενεργηθέντος προσφάτως διαγωνισμού.

Η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος πρόσληψης δώδεκα (12) επιπλέον Δοκίμων Ειρηνοδικών είναι αναγκαία, 
διότι μόνο με την κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων θα καταστεί δυνατή τόσο η εφαρμογή των διατάξεων του 
Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσο και ο επαναπροσδιορισμός και η συζήτηση εντός 3 ετών του μεγάλου 
αριθμού των υποθέσεων του Ν. 3869/2010, όπως απαιτεί το άρθρο 2 παρ. Α4 του Ν. 4336/2015.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ANTONIO VENTINHAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΘΕΙΣΑ ΚΑΤ’ ΑΥΤΟΥ ΔΙΩΞΗ  

ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ

Η προκήρυξη αφορά την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 
εξήντα ενός (61) σπουδαστών. Ο αριθμός των εισακτέων κατανέμεται ανά κατεύ-
θυνση, ως ακολούθως: Α. Διοικητική Δικαιοσύνη, είκοσι έξι (26) και αναλυτικά, 
τέσσερις (4) θέσεις δοκίμων εισηγητών του Συμβουλίου της Επικρατείας, μια (1) 
θέση δοκίμου εισηγητή του Ελεγκτικού Συνεδρίου και είκοσιμία (21) θέσεις δοκί-

μων παρέδρων πρωτοδικείου των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Β. Πολιτική 
και Ποινική Δικαιοσύνη, τριάντα πέντε (35) θέσεις δοκίμων παρέδρων πρωτοδι-
κείου. Το προκριματικό στάδιο των εξετάσεων θα διενεργηθεί στη Θεσσαλονίκη 
κατά το τρίτο δεκαήμερο του Μαρτίου και το τελικό στάδιο θα διενεργηθεί στην 
Αθήνα κατά τους μήνες Απρίλιο − Μάιο του τρέχοντος έτους.

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.

Αθήνα, 12-2-2016
Αρ. Πρωτ.: 51
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Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

H Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Επιστολή στην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
κα Βασιλική Θάνου για την άμεση κάλυψη 

των 205 κενών Οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών

Αξιότιμη Κυρία Πρόεδρε,

Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού των 
Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' τάξεως στις 22-1-2016 θα 
ακολουθήσει τον επόμενο μήνα η πρόσληψη 194 
επιτυχόντων του διαγωνισμού, που προκηρύχτηκε 
με την υπ' αριθμ. 104572/24-12-2014 απόφαση 
του Υπουργού Δικαιοσύνης για την κάλυψη 54 
κενών οργανικών θέσεων. Κατά τη διενέργεια του 
διαγωνισμού αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις των 
Ειρηνοδικών κατά 140 με το Ν. 4336/2015 αλλά 

και λόγω συνταξιοδότησης στις 30-6-2015 και παραίτησης 11 συνολικά 
Ειρηνοδικών οι κενές οργανικές θέσεις ανέρχονται σε διακόσιες πέντε (205) 
στις 25-1-2016 σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Επειδή με βεβαιότητα αναμένεται τους επόμενους μήνες και μέχρι το 
τέλος του δικαστικού έτους οι κενές οργανικές θέσεις να ξεπεράσουν τις 50 
(19 Ειρηνοδίκες αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας στις 30-6-2016, υπάρχουν 
ήδη δύο (2) παραιτήσεις Ειρηνοδικών που δεν παρήλθαν οι προβλεπόμενες 
προθεσμίες οριστικοποίησης της παραίτησης) καθίσταται επιτακτική ανάγκη 
για την πρόσληψη 205 Ειρηνοδικών και όχι μόνο των 194 επιτυχόντων 
Δοκίμων Ειρηνοδικών Δ' Τάξεως.

Η άμεση ικανοποίηση του αιτήματος πρόσληψης έντεκα (11) επιπλέον 
Δοκίμων Ειρηνοδικών είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε 
και να εφαρμόσουμε τις ρυθμίσεις που προβλέπονται από το Νέο Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό και συζήτηση εντός 
3 ετών του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 όπως απαιτεί 
το άρθρο 2 παρ. Α4 του Ν. 4336/2015.

Με τιμή
Σταματία Γκαρά – Δημουλέα, 

Ειρηνοδίκης
Ταμίας της Ε.Δ.Ε.

γράφει η Σταματία Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκης, Ταμίας ΕΔΕ

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

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος εκφράζει τη συμπαράστασή της και την αλληλεγγύη της στον πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων Πορτογαλίας 
Antonio Ventinhas, εναντίον του οποίου ασκήθηκε ποινική και πειθαρχική δίωξη, επειδή, με δημόσια δήλωσή του, υπερασπίστηκε την ακεραιότητα του εισαγγε-
λέα, που χειρίζεται την υπόθεση πρώην πρωθυπουργού, που κατηγορείται για διαφθορά και φορολογικές απάτες, όπως και όλων των Πορτογάλων Eισαγγελέων.

Τονίζει δε, ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης αποτελούν τμήμα της έννομης τάξης των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά η ελευθερία της έκφρασης συνιστά αναγκαίο θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και βασική προϋπόθεση για την πρόοδό της 
καθώς και για την ανάπτυξη του ανθρώπου. Το Σύνταγμα κάθε δημοκρατικής χώρας αλλά και τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα προστατεύουν όλες τις απόψεις, 
τόσο αυτές που γίνονται ευνοϊκά δεκτές όσο και αυτές που «ενοχλούν», διότι μ’ αυτό τον τρόπο πληρούνται οι απαιτήσεις της πλουραλιστικής ανεκτικότητας και 
του ανοικτού πνεύματος, χωρίς τις οποίες δεν νοείται Δημοκρατία.

Αθήνα, 12/2/2016

Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

H Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ομόφωνη ανακοίνωση του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη συνεδρίαση  
της 6ης -2 -2016 στην πόλη της Θεσσαλονίκης

To Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά τη συνε-
δρίασή του στην πόλη της Θεσσαλονίκης, την 6-2-2016, μετά από ομόφωνη από-
φαση, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το καθεστώς των μνημονίων, που έχει επιβληθεί στη Χώρα μας οδηγεί, πλέ-
ον, σε αδιέξοδο. Μετά από έξι χρόνια παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, που 
ανέδειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή κρίση και διασάλευσης των αρχών του 
Κράτους Δικαίου και του Κράτους Πρόνοιας, από τις οποίες διαπνέεται η δημο-
κρατική έννομη τάξη μας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία, ως 
θεσμικός φορέας, έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνον επί ζητημάτων, που 
άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και επί μείζονος και ευρύτερης 
δικαιοπολιτικής σημασίας θεμάτων, επισημαίνει τα ακόλουθα:

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα όρια 
της αυτοθυσίας προς τον σκοπό της οικονομικής διάσωσης της χώρας. Ωστό-
σο, συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων (ασφαλιστικό – φορολογικό), που πλέον 
πλήττουν τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών.

Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων τομέων της χώρας και ο προ-
σανατολισμός μόνο στην κάλυψη δημοσιονομικών στόχων δεν αφήνει περιθώρια 
ανάπτυξης.

Η οικονομική διάσωση της χώρας δεν θα επέλθει με συρρίκνωση των δικαιω-
μάτων των πολιτών (δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία κλπ.), δεν θα επέλθει με 
τη θέσπιση ενός ασφαλιστικού συστήματος εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα, 
όπως αυτό που προωθείται, ούτε με την υπερφορολόγηση των πολιτών, με τον 
εξαναγκασμό σε μετανάστευση των νέων επιστημόνων, με το μαρασμό της ελλη-
νικής επαρχίας και του αγροτικού τομέα και την φτωχοποίηση των πόλεων αλλά 
με τη σύνταξη ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης της χώρας, με τη 
καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού συστήματος, που θα προσφέρει ασφά-
λεια σε πολίτες και επενδυτές, με τη σύνταξη ενός ανθρωποκεντρικού ασφαλιστι-
κού και συνταξιοδοτικού συστήματος, με μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, που θα 
πληρεί τις βασικές αρχές της ισότητας, της αναλογικότητας εισφορών-παροχών 
και της αλληλεγγύης των γενεών, που πρέπει να διέπουν κάθε ασφαλιστικό 
σύστημα.

Με αφορμή το μείζονος σημασίας μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα στην Ευρώπη 
και τα όσα διαδραματίζονται ειδικώς στη χώρα μας, το τελευταίο χρονικό διάστημα, με τη 
συνεχή είσοδο πλήθους μεταναστών και προσφύγων εντός της Ελληνικής Επικράτειας, 
η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επισημαίνει τα εξής: Ο σεβασμός της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος και θρησκείας, αποτελεί το βασικό θεμέ-
λιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Από το σύνολο των νομικών κανόνων και αρχών, που 
διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκύπτει, κατά τρόπο αναμφισβήτητο, ότι, για λόγους 
προάσπισης αυτής της αξιοπρέπειας, ο αριθμός των μεταναστευτικών και προσφυγικών 
ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που συντελείται το τελευταίο διάστημα κατά τρόπο 
αναπόφευκτο, μέσω της χώρας μας, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης στην Ευρω-
παϊκή Ήπειρο, σε συνδυασμό με την εν γένει γεωγραφική διάταξη των κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατανέμεται αναλογικά σε όλα τα κράτη - μέλη, πρωτίστως 
αναλόγως του πληθυσμού αυτών. 

Οι αρχές αυτές πιστεύουμε, ότι δεν αποτελούν απλά ευχολόγια. Η χάραξη συγκεκρι-
μένης στρατηγικής όλων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα φέρει 
τα χαρακτηριστικά της αλληλεγγύης, δύναται να δώσει λύση, τόσο στο στάδιο της 
αρχικής υποδοχής όσο και στο στάδιο, μετά την αναγκαία ταυτοποίηση, της μακρο-
χρόνιας ένταξης των ατόμων αυτών στην κοινωνία και την οικονομία. Αντίθετα, οι 
δημόσιες διακηρύξεις από Κυβερνήσεις κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί 
απαγόρευσης εισόδου μεταναστών και προσφύγων στις χώρες τους και μάλιστα, υπό την 
έμμεση απειλή εγκλωβισμού αυτών στη χώρα μας, που αποτελεί σύμβολο Δημοκρατίας 
και με ιστορία δεκαετιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνιστούν παραβίαση των παρα-
πάνω νομικών κανόνων, αντίκεινται στο σύνολο της κοινοτικής νομοθεσίας, ευνοούν 
την έξαρση εθνικιστικών συμπεριφορών, πυροδοτούν ακραία αισθήματα ξενοφοβίας 

και προπαντός κλονίζουν, πλέον, την εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών προς το 
Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα ως προς θέση, που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση επιφυλάσσει, τελικά, για τη χώρα μας, η περιουσία της οποίας, τα 
μέσα του 20ου αιώνα, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι λεηλατήθηκε. Ενόψει των παραπάνω, 
και της περαιτέρω διαπίστωσης ότι η χώρα μας θα εξακολουθήσει να κατέχει κομβική 
θέση στο χάρτη των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη η Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων αποφάσισε ομόφωνα τη διεξαγωγή συνεδρίου με αντικεί-
μενο εργασιών: «Μεταναστευτικό - Προσφυγικό: Ευρωπαϊκό πρόβλημα ή αφορμή 
για επανακαθορισμό της σχέσης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών – μελών;- Νομική 
διάσταση στην εσωτερική νομοθεσία», που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαν-
νίνων στις 15 και 16 Απριλίου 2016, προκειμένου να αναδειχθούν τα σχετικά ζητήμα-
τα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα συγκεντρωθούν είδη πρώτης ανάγκης για τη 
χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας στο κέντρο υποδοχής – άφιξης (hot spot) Ειδομένη 
Νομού Κιλκίς. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ως θεματοφύλακας τήρησης των 
Ευρωπαϊκών Κανόνων από τους οποίους απορρέουν οι αρχές της αλληλεγγύης και 
της ισότητας θα περιφρουρήσει την τήρηση των αρχών αυτών.

Ειδικότερα ως προς το θεσμό της Δικαιοσύνης επισημαίνει τα ακόλουθα:
Η συνταγματικά κατοχυρωμένη παροχή έννομης προστασίας περιορίζεται 

συνεχώς, αφενός ως προς τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες πολιτών με τη θέσπιση 
μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα (υψηλά παράβολα, ένσημα κλπ.), με συνέπεια 
να αμφισβητείται εάν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας υπη-
ρετεί τις γενικές αρχές του Κράτους δικαίου διασφαλίζοντας όλα τα θεμελιώδη 
ατομικά δικαιώματα και αφετέρου με τη μη συμμόρφωση της Πολιτείας σε αμε-
τάκλητες δικαστικές αποφάσεις.

Η νομοθέτηση καθ’ υπόδειξη των θεσμών και με έξωθεν παρεμβάσεις υπο-
βαθμίζει την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.

Η συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής, κατά τρόπο που επιφέρει την υποβάθμι-
ση του δικηγορικού λειτουργήματος και έχει ως συνέπεια την εξαθλίωση, οικο-
νομική εξόντωση και εν τέλει την αναξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου των δικη-
γόρων πλήττει τον ίδιο το θεσμό της Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι δικηγόροι 
ως συλλειτουργοί στην απονομή αυτής συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία 
του Κράτους Δικαίου και στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να αποτελεί το «οικονομικό πειραματόζωο της 
Ευρώπης», όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουν επισημάνει μέλη του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητεί την άμεση απόσυρση διατάξεων 
που μειώνουν σε οποιονδήποτε βαθμό, είτε άμεσα είτε έμμεσα, τις κύριες και τις 
επικουρικές συντάξεις, επαυξάνοντας τις ασφαλιστικές εισφορές και είναι αλλη-
λέγγυα στους αγώνες των Δικηγορικών Συλλόγων και όλων των Κοινωνικών 
Ομάδων, που πλήττονται από το προσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλι-
στικού Δικαίου.

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α 3 ΣΕΛΙΔΑΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Ανακοίνωση Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  
για το μεταναστευτικό - προσφυγικό – Συνέδριο στην πόλη των Ιωαννίνων

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, 26/2/2016
Αρ. Πρωτ.: 70

Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

H Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

H Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, για πρώτη φορά από την ίδρυσή της, συνεδρίασε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κατά τη 
συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν τα μέλη της Εφετειακής Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, ο Εφέτης κ. Χρήστος Νάστας και οι Ειρηνοδίκες κ. Ευθαλία 
Κώστα και  Ευστράτιος Χονδροζουμάκης, με τα οποία διεξήχθη εποικοδομητικός διάλογος, υλοποιώντας, μ’ αυτό τον τρόπο, το Προεδρείο την πάγια θέση του 

για εφαρμογή συμμετοχικών δημοκρατικών διαδικασιών στη λήψη των αποφάσεων, που μοναδικό σκοπό έχουν τη διαφύλαξη του κύρους της Δικαιοσύνης.



Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20154 ΣΕΛΙΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Επί του ζητήματος που τέθηκε στη συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, σήμερα 26/2/2016, αναφορικά με την έκδοση ή 
μη ανακοίνωσης επί της εγκλήσεως που κατατέθηκε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κα Β.Θάνου, κατά του καθηγητή του Συνταγματικού 
Δικαίου, κ. Στ. Τσακυράκη, διατυπώσαμε την ακόλουθη άποψη :

Η ´Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων δε νομιμοποιείται νομικά και ηθικά να εκδόσει ανακοίνωση επί ιδιωτικής υποθέσεως, για την οποία 
έχουν ήδη επιληφθεί οι δικαστικές αρχές.

Μαρία Σιμιτσή-Βετούλα
Νίκος Σαλάτας Παν.Λυμπερόπουλος

Εφέτες, μέλη του ΔΣ της ΕΔΕ

Με αφορμή τα δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τις ανακοινώσεις προσώπων και φορέων αναφορικά με την κατατεθείσα 
εκ μέρους της Προέδρου του Αρείου Πάγου έγκληση σε βάρος συνταγματολόγου για ανάρτηση στο ιστολόγιό του, σχετική με επιστολή που 
η πρώτη απέστειλε στους Ομολόγους της των Ευρωπαϊκών χωρών προς ενημέρωση της επικρατούσας στη χώρα μας κατάστασης, το Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, μετά από απόφαση, που ελήφθη, κατά πλειοψηφία, επισημαίνει τα ακόλουθα: 
Με επιστολή της, που απεστάλη τον μήνα Ιούλιο του έτους 2015 προς τους Προέδρους των Ανώτατων Δικαστηρίων των κρατών – μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε μία περίοδο, που ολόκληρη η ελληνική κοινωνία αντιμετώπιζε πρωτόγνωρες καταστάσεις, η Πρόεδρος του 
Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, με μοναδικό σκοπό τη διαφύλαξη του εθνικού συμφέροντος και την προάσπιση των 
δικαιωμάτων των πολιτών, που, επί εξαετία, δοκιμάζονται και οι οποίοι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, δεν 
ευθύνονται για την επιβολή των μνημονιακών μέτρων στη χώρα μας, ζήτησε από τους Ομολόγους της, εντός του πλαισίου των καθηκό-
ντων τους, να ενσκύψουν επί του ελληνικού προβλήματος και να συνδράμουν στην επίλυσή του. Υπενθυμίζουμε ότι η Πρόεδρος του Αρείου 
Πάγου, καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του έτους 2012 μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2015, που διετέλεσε Πρόεδρος της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων είχε επανειλημμένα προβεί σε ανάλογες ενέργειες ενώπιον θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(επιστολές κατά τα έτη 2012, 2013, 2014 σε Μπαρόζο, Γιούνγκερ, Ρέντιγκ κ.α.). Η ελευθερία της έκφρασης, είτε δια του γραπτού είτε δια του 
προφορικού λόγου, η οποία συνιστά αναγκαίο θεμέλιο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας και βασική προϋπόθεση για την πρόοδό της καθώς και 
για την ανάπτυξη του ατόμου, αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα και για το Δικαστικό Λειτουργό, υπό τους περιορισμούς 
της μη οποιασδήποτε μορφής εκδήλωσης υπέρ ή κατά πολιτικού κόμματος και της μη προσβολής του κύρους της Δικαιοσύνης. 

Ο θεσμικός ρόλος του Προέδρου του Αρείου Πάγου επιβάλλει την έκφραση δημόσιας γνώμης, εκ μέρους του, προς διαφύλαξη του Συντάγ-
ματος και των νόμων, κείμενα στα οποία, και μόνο, υπόκειται κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Περαιτέρω, η άσκηση κριτικής και 
μάλιστα και η δριμεία κριτική εμπίπτει, επίσης, στον πυρήνα του θεμελιώδους δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης, δεδομένου 
ότι τόσο το Σύνταγμα της χώρας μας όσο και τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα προστατεύουν όλες τις απόψεις, τόσο αυτές που γίνονται 
ευνοϊκά δεκτές όσο και αυτές που «ενοχλούν», διότι μ’ αυτό τον τρόπο πληρούνται οι απαιτήσεις της πλουραλιστικής ανεκτικότητας και 
του ανοικτού πνεύματος, χωρίς τις οποίες δεν νοείται Δημοκρατία. Στην άσκηση κριτικής, όμως, τίθενται όρια, που το ίδιο το Σύνταγμα 
και οι νόμοι προβλέπουν, καθώς και τα Διεθνή Κείμενα και μεταξύ των ορίων αυτών είναι η προστασία της προσωπικότητας, της τιμής και 
της υπόληψης του ατόμου. Επί της ανωτέρω επιστολής της Προέδρου του Αρείου Πάγου, ακολούθησε, με σχετική ανάρτηση στο προσωπι-
κό του ιστολόγιο, δημοσίευμα του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου κ. Τσακυράκη, στο οποίο, μεταξύ άλλων: α) γίνεται υπόδειξη σε 
θεσμικό όργανο (Πρόεδρο Αρείου Πάγου), που μάλιστα, λόγω της διαδικασίας επιλογής του, αντλεί τη νομιμοποίησή του από τον ίδιο το 
Ελληνικό Λαό να «Παραιτηθεί», β) διαλαμβάνεται η παρότρυνση στους ακέραιους Δικαστές (δηλαδή ο εν λόγω συνταγματολόγος εννοεί 
ότι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δεν είναι ακέραιη Δικαστής; ) να αντιδράσουν και γ) χρησιμοποιούνται για το πρόσωπο της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου οι χαρακτηρισμοί «… είναι τόσο αφελής», «πολιτικάντης», οι αναφορές ότι «οι δικαστές των άλλων χωρών θα τραβούν 
τα μαλλιά τους», ότι «η επιστολή της κ. Θάνου καταβαραθρώνει τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς, εκθέτει τη χώρα και μας ευτελίζει πολι-
τισμικά» και ότι «μετά από αυτή την επιστολή δεν μπορεί να ανέβει (η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου δηλαδή) στην έδρα». Τα Ελληνικά 
Δικαστήρια, πλέον, θα κρίνουν, κυριαρχικά, κατά πόσο οι ανωτέρω εκφράσεις υπερβαίνουν ή όχι τα ακραία όρια της κριτικής. Οφείλουμε, 
ωστόσο, σε συνέχεια της επιστολής της Προέδρου του Αρείου Πάγου, να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες ότι οι Έλληνες Δικαστές δώσαμε 
όρκο να είμαστε θεματοφύλακες των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και συνεπώς θα εξακολουθήσουμε να προασπιζόμαστε τα 
δικαιώματα αυτά και η Δικαιοσύνη να αποτελεί το ανάχωμα της αδικίας και πραγματικό καταφύγιο όλων των πολιτών, σε πείσμα αυτών 
που μας θέλουν «φιμωμένους». 

Τοποθέτηση μελών του Δ.Σ. περί αναγκαιότητας έκδοσης ανακοίνωσης
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ,  
ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ,  

ΤΗΝ 5-12-2015

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
η ίδρυση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, υπό τη σημερινή της μορφή, πραγματο-
ποιείται το έτος 1958, όταν με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, αναγνωρίζεται ως Σωματείο 
δια της εγκρίσεως του καταστατικού, το οποίο υπέγραψαν 48 Δικαστές και Εισαγγελείς, που 
υπηρετούσαν στο Εφετείο και στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.

Ωστόσο, η πρώτη προσπάθεια για τη δημιουργία Συλλογικού οργάνου εμφανίζεται το 
1926, οπότε ιδρύεται ο πρώτος Σύλλογος των Ελλήνων Δικαστών, στον οποίο εγγράφονται 430 
μέλη από τον πρώτο και δεύτερο βαθμό, χωρίς όμως, καμία συμμετοχή από τον Άρειο Πάγο. 

Η πρώτη αυτή προσπάθεια, για συλλογική δράση δεν ευδοκίμησε και γρήγορα ατόνησε έως 
το έτος 1958, οπότε, όπως προαναφέρθηκε, ιδρύεται, η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγ-
γελέων. Η ίδρυση του Σωματείου στηρίζεται στο άρθρο 11 του Συντάγματος του 1952 περί του 
δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι.

Πρώτος Πρόεδρος της Ένωσης εκλέγεται ο Πρόεδρος Εφετών Ιωάννης Αθανασούλης 
και ένα από τα ζητήματα που απασχολούν το πρώτο Δ.Σ. είναι η διασφάλιση της οικονομικής 
ανεξαρτησίας των Δικαστών, μετά και την ψήφιση, στο Σύνταγμα του 1952, του άρθρου 87, το 
οποίο προβλέπει ότι οι αποδοχές τους είναι ανάλογες με το Λειτούργημά τους.

Δεύτερος Πρόεδρος της Ένωσης, κατά τις αρχαιρεσίες του 1960 εκλέγεται ο Αρεοπα-
γίτης Αντ. Φλώρος και επί της Προεδρίας του, το ίδιο έτος, αρχίζει να εκδίδεται και το 
επιστημονικό περιοδικό της Ένωσής μας «Ελληνική Δικαιοσύνη». Ο παραπάνω Πρόεδρος, 
κατά τη θητεία αλλά και για τις επόμενες γενιές έγινε σύμβολο του αγώνα για τη διασφάλι-
ση της δικαστικής ανεξαρτησίας και συγκεκριμένα υποστήριξε με σθένος ότι τα ζητήματα 
της οικονομικής ανεξαρτησίας και της, με αντικειμενικά κριτήρια, υπηρεσιακής εξέλιξης των 
Δικαστών συνιστούν εγγυήσεις για την δικαστική ανεξαρτησία και για την προσέλκυση ικανών 
νομικών στο Δικαστικό Σώμα. Οι απόψεις που υποστήριξε είχαν σαν συνέπεια την πειθαρχική 
του δίωξη και τιμωρία. Στη συνέχεια, η Ένωση αδρανοποιείται επί πολλά έτη, αλλά ο αγώνας 
του Αντ. Φλώρου είχε σοβαρά αποτελέσματα, διότι οι εναντίον του διώξεις ήταν ένας από τους 
παράγοντες, οι οποίοι επέφεραν πολιτικό πλήγμα στην Κυβέρνηση της ΕΡΕ, η οποία έχασε τις 
εκλογές του 1963 και αναδείχθηκε πρώτο κόμμα η«Ένωση Κέντρου», του Γεωργίου Παπαν-
δρέου, ο οποίος, κατά το δεύτερο έτος (1964) της Πρωθυπουργίας του, αναγνωρίζοντας τη 
σπουδαιότητα της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας των Δικαστών, αύξησε στο διπλάσιο τις αποδοχές 
τους και ταυτόχρονα αναβάθμισε και τη βουλευτική αποζημίωση, καθιστώντας αυτήν ίση με τις 
αποδοχές του ανώτατου δικαστή. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας ανεστάλη για 3 ημέρες η 
ισοβιότητα των Δικαστών και η μονιμότητα των Εισαγγελέων και απολύθηκαν 30 Δικαστές 
και Εισαγγελείς, μεταξύ των οποίων ο Χρήστος Σαρτζετάκης καθώς και πέντε μέλη του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, διότι οι 5 τελευταίοι «συνείργησαν 
εις την δημιουργίαν συνδικαλιστικού εν τω Δικαστικώ Σώματι κινήματος», μεταξύ των 
οποίων ήταν και ο Αρεοπαγίτης Αντ. Φλώρος. Με την πτώση του δικτατορικού καθεστώτος 
και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας οι προαναφερόμενοι διωχθέντες Δικαστικοί Λειτουργοί 
αποκαταστάθηκαν.

Κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος, το 1975, ψηφίζεται η διάταξη του άρθ. 89 παρ. 5, 
όπως ισχύει και σήμερα, με την οποία προβλέπεται ότι «επιτρέπεται η συγκρότηση Ένωσης 
Δικαστικών Λειτουργών, όπως νόμος ορίζει». Μετά τη μεταπολίτευση, αρχίζουν συντονισμέ-
νες προσπάθειες για την επαναλειτουργία της Ένωσης και, κατόπιν αιτήσεως, που υπογράφουν 
40 δικαστές, διορίζεται τον Φεβρουάριο του 1976, προσωρινό διοικητικό συμβούλιο, ενώ στις 6 
Ιουνίου του 1976 διεξάγονται οι πρώτες μετά τη μεταπολίτευση αρχαιρεσίες, με καθολική 
σχεδόν συμμετοχή των μελών της (εκ του συνόλου των μελών της -1287- εψήφισαν 1187) 
από τις οποίες αναδεικνύεται το πρώτο, μετά τη μεταπολίτευση Διοικητικό Συμβούλιο. Κατά 
την πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίζεται ομόφωνα να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για την 
ψήφιση ειδικού μισθολογίου των δικαστικών λειτουργών, προσπάθειες τις οποίες συνέχισαν και 
όλα τα μετέπειτα διοικητικά συμβούλια, μέχρις ότου αυτό επιτεύχθηκε το έτος 1997. Ακολουθούν 
χρόνια με αγώνες από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, κατά οποία ψηφίζεται ο Κώδικας  
Οργανισμού Δικαστηρίων, ενώ το Προεδρείο αυτής κατά τη διετία 1998-2000, στο οποίο 
μετείχε και η νυν Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, ως Αντιπρόεδρος, 
αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, αρχίζει τις προσπάθειες, για να πραγματοποι-

ήσει την υπόσχεση του, μετά από καθολική απαίτηση, να τροποποιηθεί το καταστατικό, ώστε 
να διεξάγονται οι αρχαιρεσίες με «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» και όχι με χωριστούς συνδυασμούς, 
όπως μέχρι τότε ίσχυε. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις, με συντριπτική πλειοψηφία (487 υπέρ 
και 8 κατά), κατά τη Γενική Συνέλευση της 6-3-1999 και από τότε οι εκλογές διεξάγονται πλέον 
με Ενιαίο Ψηφοδελτίο. Η διάταξη αυτή, κατά τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Δικα-
στών, αποτελεί μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση, αφού ο Δικαστικός Λειτουργός μπορεί πλέον 
να επιλέγει τους εκπροσώπους του μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων, και όχι περιορισμένος 
στους υποψηφίους ενός μόνον συνδυασμού, ενώ εξάλλου, με τον τρόπο αυτό αμβλύνονται οι 
αντιθέσεις μεταξύ των υπαρχόντων ρευμάτων και η Ένωση εμφανίζεται ενιαία, αυξάνοντας 
έτσι την ισχύ της και τη διαπραγματευτική της ικανότητα. Ακολουθούν έντονες προσπάθειες 
για την αύξηση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, που έχουν καθηλωθεί, κατά γενική 
ομολογία, σε επίπεδα ανεπίτρεπτα χαμηλά, που στέφθηκαν με επιτυχία και από 1-1-2003 άρχισε 
να εφαρμόζεται ο νόμος 3075/2003 που προέβλεπε τη βελτίωση της συντάξεως των δικαστικών 
λειτουργών, με την αναγνώριση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, ως συντάξιμης αποδοχής, 
ενώ επίσης σε επιτυχία κατέληξαν και οι προσπάθειες για τη βελτίωση του μισθολογίου. Όλοι 
όσοι, σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της, ασχολήθηκαν με το δικαστικό συνδικαλισμό, 
διαθέτοντας προς τούτο τον ελεύθερο χρόνο τους και δεχόμενοι συχνά επιθέσεις και διώξεις, 
πρόσφεραν πολλά για την προώθηση των στόχων της, τόσο ως επιστημονικού σωματείου, όσο 
και ως συνδικαλιστικού φορέα. Οι αγώνες τους οποίους έδωσαν όλα τα Διοικητικά Συμβούλια, 
για την επίλυση σοβαρών θεμάτων (Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων, Αύξηση οργανικών 
θέσεων, Μισθολόγιο, Συνταξιοδοτικό, Καταβολή αναδρομικών αποδοχών κ.λ.π.) ενίσχυσε το 
κύρος και την ανεξαρτησία του δικαστή και συνετέλεσε στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποτελεί την αρχαιότερη και τη μεγαλύτερη (σε 
αριθμό μελών) από όλες τις Δικαστικές Ενώσεις.  

Η Ένωση σήμερα αριθμεί περίπου 2.800 μέλη (δικαστές και εισαγγελείς) και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο, βασιζόμενο στην υποστήριξη και τη συμπαράσταση των μελών της 
συνεχίζει τις προσπάθειες για την επίλυση όλων των θεμάτων που μας απασχολούν και για 
την ενίσχυση του κύρους και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.

Με την ίδρυση της Ένωσης το έτος 1958 συντάχθηκε και το Καταστατικό αυτής, του 
οποίου ακολούθησαν δύο τροποποιήσεις. Η πρώτη το έτος 1982 και η δεύτερη, που ήδη ανέφε-
ρα το έτσι 1999. Η σύγκληση γενικής συνέλευσης με σκοπό την τροποποίηση του καταστατικού 
αποφασίσθηκε από το Δ.Σ. ομόφωνα, διότι τα μέλη αυτού μεγάλο χρονικό διάστημα είχαν διαπι-
στώσει ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι απαιτείται ο εκσυγχρονισμός του, 
ώστε να απηχεί τις σύγχρονες απόψεις. Ωστόσο, η πλειοψηφία που απαιτεί το ίδιο το καταστατικό 
για την απαρτία της συνέλευσης που θα την απασχολήσει η τροποποίηση είναι απαγορευτική, 
δεδομένου ότι απαιτεί το ½ των ταμειακά εντάξει συναδέλφων και ταμειακά εντάξει είμαστε 
πλέον όλοι οι Δικαστικοί Λειτουργοί. Όμως, το τολμήσαμε και η ικανοποίησή μας είναι μεγάλη, 
που διαπιστώσαμε ότι συνάδελφοι απ’ όλα τα μέρη της χώρας μας προσήλθαν για να λάβουν 
μέρος στη διαμόρφωση του μέλλοντος της  Ένωσης, του μέλλοντος των ίδιων των δικαστικών 
και εισαγγελικών λειτουργών. Η Ένωση καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον νομικό 
πολιτισμό της χώρας, να διασφαλίσει τη δικαστική ανεξαρτησία, την ισότητα όλων των Δικα-
στικών Λειτουργών, να επιδιώξει τη βελτίωση των όρων απονομής της Δικαιοσύνης και των 
συνθηκών εργασίας των Δικαστών, να συμβάλλει στην προαγωγή της νομικής επιστήμης και 
του μορφωτικού και επιστημονικού επιπέδου των μελών της. 

Βασική και θεμελιώδης αρχή της Ενώσεως είναι η δημοκρατική λειτουργία της, η λειτουργία 
με πνεύμα την πλήρη ισότητα όλων, τη συμμετοχή όλων , την ελευθερία έκφρασης όλων για κάθε 
ζήτημα που αφορά τη Δικαιοσύνη. Αυτές τις αρχές τηρήσαμε και για τη διαδικασία τροποποίησης 
του καταστατικού  αυτής. Έγινε γόνιμος διάλογος μεταξύ των μελών του δ.σ., με τη διαβούλευση 
που έχει προηγηθεί έχουν τοποθετηθεί πολλοί συνάδελφοι επί της τροποποίησης και οι απόψεις 
τους ελήφθησαν υπόψη στις προτάσεις του δ.σ. επί των τροποποιήσεων. Επομένως, σ’ όλους 
εμάς εναπόκειται να λάβουμε τις ορθές αποφάσεις για το μέλλον της Ένωσης, για το μέλλον της 
Δικαιοσύνης για την εξύψωση της Δικαιοσύνης. 

Σας ευχαριστώ. 
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EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 20156 ΣΕΛΙΔΑ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την γενική συνέλευση της Ένωσής μας, που 
πραγματοποιήθηκε την 5-12-2015, στην Αθήνα, για την τροποποίηση  δια-
τάξεων του καταστατικού και μετά τη διαπίστωση από το Προεδρείο της 
συνέλευσης του σχηματισμού της αυξημένης απαρτίας του ½ των ταμει-
ακά εντάξει μελών μας, ακολούθησε ψηφοφορία επί των προτεινόμενων 
προς τροποποίηση διατάξεων τα αποτελέσματα της οποίας, με βάση τα 
ερωτήματα που τέθηκαν έχουν ως ακολούθως:

(Η ακριβής διατύπωση των τροποποιούμενων διατάξεων θα γίνει, όπως 
αναφέρεται στα από 12-6-2015 πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ένωσης).       

  
1. Να μετατραπούν όλα τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό χρηματικά 

ποσά σε ευρώ. 
 NAI = 939  OXI = 11

2. Να αντικατασταθεί ο όρος «Ταμίας» με τον όρο «Υπεύθυνος Διαχεί-
ρισης Οικονομικών» και να προβλεφθεί «Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δια-
χείρισης Οικονομικών».

 NAI = 909 OXI = 41
  
3. Να προβλεφθεί η αυξημένη πλειοψηφία τουλάχιστον εννέα (9) μελών 

για τη διάθεση μέρους του ποσού της συνδρομής υπέρ κοινωφελών σκο-
πών. 

 ΝΑΙ = 692 OXI = 258

4. Οι εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να διαρκούν:
 Α. μία ημέρα = 838  Β. δύο ημέρες = 112

5. Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει έως δύο απόντα μέλη στη 
συνέλευση . 

ΝΑΙ = 452 ΟΧΙ = 498 
                     
6. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι 
 διετής = 317                          
 τριετής = 633                         

7. Κατά την εκλογική διαδικασία, οι υποψήφιοι εκτίθενται σε εκλογή:
 Α. σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, ως ισχύει = 880
  Β. σε χωριστά ψηφοδέλτια και με την ισχύ του συστήματος της 

απλής αναλογικής, τα οποία όταν δεν φέρουν σταυρό προτίμησης 
σε υποψήφιο, δεν είναι άκυρα = 70

8. Όποιος έχει εκλεγεί σε αιρετό όργανο της Ε.Δ.Ε. για περισσότερες 
από τρεις (3) συνεχόμενες θητείες :

  Α. μπορεί να θέτει υποψηφιότητα χωρίς περιορισμό σ΄ όλες τις 
επόμενες αρχαιρεσίες = 556

  Β. δεν μπορεί να θέτει υποψηφιότητα στις επόμενες αρχαιρεσίες, 
αλλά στις μεθεπόμενες = 394                      

9. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΄Ενωσης να εκλέγεται :
 Α. από τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., ως ισχύει = 741 
  Β. με χωριστή εκλογή, σε ενιαίο μεν ψηφοδέλτιο αλλά με την ένδει-

ξη δίπλα στο όνομά του «υποψήφιος Πρόεδρος» = 209

10. Οι αρχαιρεσίες να γίνονται τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο. 
 ΝΑΙ = 874 ΟΧΙ = 76 

11. Ανώτατο όριο σταυρών προτίμησης στην εκλογή μέλους Δ.Σ. είναι:
 Α. οκτώ (8) σταυροί, ως ισχύει = 726
 Β. πέντε (5) σταυροί = 224                             

12. Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμ-
βίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης 
στην εκτελεστική εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με την αποχή 
από την ενεργό υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση 
στους ως άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, με τις υπηρεσιακές θέσεις για 
τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες 
ειδικές διατάξεις. 

Η ισχύς της ως άνω διάταξης αρχίζει από την τροποποίησή αυτής. 
 ΝΑΙ = 752 ΟΧΙ = 198 

13) α) Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να συμμετέχει παράλληλα στο Ανώ-
τατο Δικαστικό Συμβούλιο ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή στο Τριμελές 
Συμβούλιο Επιθεώρησης ή να ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή. 

 ΝΑΙ = 550 ΟΧΙ = 400 
β) Ο υποψήφιος για το Δ.Σ. δεν μπορεί να συμμετέχει παράλληλα στο 

Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ή στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή στο Τρι-
μελές Συμβούλιο Επιθεώρησης ή να ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή.

 ΝΑΙ = 520 ΟΧΙ = 430 

14. Η κλήτευση των Προέδρων των Εφετειακών Επιτροπών κατά τις 
συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι υποχρεωτική.

 ΝΑΙ = 542 ΟΧΙ = 408

15. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μη επιδεχόμενες αναβολής, το μέλος 
του Δ.Σ. που απουσιάζει μπορεί να ψηφίσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. 

 ΝΑΙ = 574 ΟΧΙ = 376 

16. Για τη σύναψη συμβάσεων, που συνεπάγονται οικονομική επιβά-
ρυνση, απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον εννέα (9) μελών. 

 ΝΑΙ = 734 ΟΧΙ = 216 

17. Ο Ταμίας του Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των χιλίων 
(1.000,00) ευρώ ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό. 

 ΝΑΙ = 807 ΟΧΙ = 143 
 
18. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου:
  Α. Να μην δημοσιεύονται στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική σελίδα 

΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων), παρά μόνο να δημοσιεύ-
ονται στο ειδικό βιβλίο του Γραφείου της Ενώσεως, όπως ισχύει 
σήμερα = 390

  Β. Να δημοσιεύονται και στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική σελίδα ΕΔΕ), 
στα οποία (πρακτικά) θα έχουν πρόσβαση τα μέλη της ΕΔΕ με τη 
χρήση ειδικού κωδικού = 560                                                    

19. Μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως είναι μεταξύ άλλων 
η λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθο-
ρισθούν με ειδικό εσωτερικό κανονισμό.

 ΝΑΙ = 822 ΟΧΙ = 128 

20. Η κάθε τροποποίηση του Καταστατικού ισχύει από τη θητεία του 
επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 ΝΑΙ = 754 ΟΧΙ = 196 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα, την προβλεπόμενη από το 
ισχύον καταστατικό πλειοψηφία συγκέντρωσαν τα υπ’ αριθμ. 1, 2, 10, 12, 
16, 17, 19 και 20 ερωτήματα και επομένως εγκρίθηκαν οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις:  

1) Να μετατραπούν όλα τα προβλεπόμενα στο Καταστατικό χρηματικά 
ποσά σε ευρώ. 

    
2) Να αντικατασταθεί ο όρος «Ταμίας» με τον όρο «Υπεύθυνος Διαχεί-

ρισης Οικονομικών» και να προβλεφθεί «Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δια-
χείρισης Οικονομικών».

3) Οι αρχαιρεσίες να γίνονται τον μήνα Μάιο ή Ιούνιο. 

4) Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ασυμ-
βίβαστη με την άσκηση καθηκόντων ή άλλης υπηρεσίας υπαγόμενης 
στην εκτελεστική εξουσία, σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς και οργανισμούς, με την αποχή 
από την ενεργό υπηρεσία λόγω άδειας άνευ αποδοχών προς απασχόληση 
στους ως άνω φορείς ή σε άλλη υπηρεσία, με τις υπηρεσιακές θέσεις για 
τις οποίες εκάστοτε προβλέπεται ρητώς τούτο από τον ΚΟΔΚΔΛ ή άλλες 
ειδικές διατάξεις. 

Η ισχύς της ως άνω διάταξης να αρχίζει από την τροποποίησή αυτής. 

5) Για τη σύναψη συμβάσεων, που συνεπάγονται οικονομική επιβάρυν-
ση να απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον εννέα (9) μελών. 

6) Ο Ταμίας του Δ.Σ. υποχρεούται να καταθέτει το πέραν των χιλίων 
(1.000,00) ευρώ ποσό σε τραπεζικό λογαριασμό. 

7) Μέσο για την επίτευξη των σκοπών της Ενώσεως είναι μεταξύ άλλων 
η λειτουργία ηλεκτρονικής σελίδας, οι λεπτομέρειες της οποίας θα καθο-
ρισθούν με ειδικό εσωτερικό κανονισμό.

8) Η τροποποίηση του Καταστατικού να ισχύσει από τη θητεία του 
επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         Μαργαρίτα Στενιώτη                                  Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
                      Εφέτης                                                   Πρόεδρος Πρωτοδικών

KATA TH ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΜΕΣΩ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΙΜΕ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  

700 ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.
ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ, ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ 

ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 900 ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ, ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΑΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ.

Το Προεδρείο της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης. Διακρίνεται η Πρόεδρος Εφετών κ. Μαρία Παπασωτηρίου, η Εφέτης κ. Μαρία Παπαδημητρίου, οι Πρωτοδίκες κ. Πέτρος Αλικάκος,  
κ. Ιωάννης Ευαγγελάτος και κ. Γεώργιος Σαφούρης, καθώς και η Ειρηνοδίκης κ. Κων/να Παρασκευοπούλου.

Γενική άποψη της αίθουσας τελετών του Εφετείου Αθηνών κατά τη διάρκεια της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης.
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ΟΜΙΛΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, 

ΕΦΕΤΗ, ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριε Πρόεδρε και μέλη του δ.σ. της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, εκ 
μέρους του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέ-
ων και των διοικητικών συμβουλίων των λοιπών Δικαστικών Ενώσεων σας 
ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας να παρευρεθούμε στις εργασίες της 
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης της Ένωσή σας. 

Προς εξοικονόμηση χρόνου αναφέρομαι στις προσφωνήσεις που έκανε ο 
κ. Πρόεδρος.

Κυρίες και κύριοι,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Είναι γνωστό ότι ο θεσμός της Δικαιοσύνης απολαμβάνει την εμπιστοσύνη 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών και τούτο διότι οι πολίτες 
θεωρούν τη Δικαιοσύνη καταφύγιο απέναντι στην αδικία και αποτελεσματικό 
προστάτη των ανθρωπίνων ελευθεριών και των αγαθών του ατόμου, όπως και 
πραγματικά είναι. Απολαμβάνει δε την εμπιστοσύνη της συντριπτικής πλειοψη-
φίας των Ελλήνων πολιτών, διότι διαθέτει κύρος, το οποίο εμείς ως λειτουργοί 
της έχουμε υποχρέωση να το διαφυλάττουμε και να το υπερασπιζόμαστε αλλά 
την ίδια υποχρέωση έχουν και οι λειτουργοί των άλλων δύο εξουσιών της εκτε-
λεστικής και της νομοθετικής. 

Τι είναι όμως το κύρος της Δικαιοσύνης; Είναι μία αόριστη έννοια, τι σημαί-
νει, πως συγκεκριμενοποιείται και πότε έχει κύρος η Δικαιοσύνη; 

Κύρος έχει η Δικαιοσύνη, όταν η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία 
σέβεται την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών και δεν παρεμβαίνει στο 
δικαιοδοτικό έργο των δικαστών. Όταν οι λειτουργοί των δύο άλλων εξου-
σιών σέβονται τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία των δικαστών. 
Όταν κυβερνητικοί και άλλοι πολιτικοί παράγοντες αποφεύγουν ενέργειες 
και δηλώσεις που αποδομούν το θεσμό της Δικαιοσύνης και απαξιώνουν 
τους λειτουργούς της, όπως έγινε πρόσφατα με τη δήλωση Υπουργού περί 
«δικαστικού πραξικοπήματος». Στα πλαίσια αυτής της υποχρέωσης δια-
φύλαξης του κύρους της Δικαιοσύνης  η εκτελεστική εξουσία οφείλει 
να μην λαμβάνει και η νομοθετική να μην υιοθετεί πρωτοβουλίες που 
προσφέρουν ασυλία σε διαπράττοντες άδικες πράξεις και αμνηστία σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες κατηγορουμένων και να μην μετακυλίουν 
εκ των υστέρων την κρίση περί αντισυνταγματικότητας αυτών στους 
εισαγγελικούς και δικαστικούς λειτουργούς, πρακτική που ακολου-
θήθηκε κατά κόρον τα προηγούμενα έτη (άρθρο 39 παρ. 12 του νόμου 
4024/2011, άρθρο 3 παρ. 8, 9 και 10 του νόμου 4046/2012, άρθρο 31 παρ. 
4 του νόμου 4141/2013, άρθρο 78 του νόμου 4176/2013 κλπ.). Η νομοθε-
τική εξουσία οφείλει να μην ψηφίζει νόμους που ισχύουν μόνο για είκοσι 
ημέρες και εν συνεχεία να τους τροποποιεί, διότι δικαιολογημένα δίνει την 
εντύπωση ότι νομοθετεί «φωτογραφικά» (άρθρο 1 παρ. ΙΕ 12 του νόμου 
4254/2014 με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 263α του Ποινικού Κώδι-
κα). Οι λειτουργοί των άλλων δύο εξουσιών οφείλουν να σέβονται τις ιδιαί-
τερες συνθήκες κάτω από τις οποίες ασκείται το λειτούργημα του δικαστι-
κού και εισαγγελικού λειτουργού. Να επιμελούνται να επιλύονται τα χρόνια 
προβλήματα της Δικαιοσύνης και όχι να δημιουργούν και νέα και μάλιστα 
αίφνης να ανοίγουν ζητήματα, δίχως δικαιολογητικό λόγο. Και αναφέρομαι 
στο διάλογο ή μάλλον μονόλογο που άνοιξε ξαφνικά για τη δημοσιοποίηση 
του πόθεν έσχες των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών. 

(Παρενθετικά εδώ να αναφέρω, απαντώντας στη νέα δήλωση του Προ-
έδρου της Βουλής περί ισοτιμίας και ισηγορίας στην αντιμετώπιση των 
υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και συγκε-
κριμένα επί της δημοσιοποίησης αυτής, ότι όπως και ο ίδιος καλά γνωρίζει 
ως Πρόεδρος της Βουλής, η αρχή της ισότητας, ως γενική αρχή του Δικαί-
ου, ρητά κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα επιβάλλει ομοιόμορφη μεταχείριση 
των προσώπων τα οποία βρίσκονται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή 

επιβάλλει να αντιμετωπίζονται με όμοιο τρόπο όμοιες καταστάσεις και 
όχι ανόμοιες. Με τις δηλώσεις του ανατρέπει την αρχή  αυτή, και εξισώνει 
τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς ως προς την αναγκαιό-
τητα δημοσιοποίησης του πόθεν έσχες με άλλους υπόχρεους, των οποίων 
η άσκηση των καθηκόντων δεν ενέχει την επικινδυνότητα που ενέχει η 
άσκηση των καθηκόντων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, 
δεδομένου ότι οι λοιποί υπόχρεοι δεν εκδικάζουν υποθέσεις μελών εγκλη-
ματικών συμμοριών, μελών τρομοκρατικών οργανώσεων, δεν έρχονται 
στην καθημερινότητά τους σε επαφή με βαρυποινίτες κλπ. και επιπλέον 
οι δικαστικοί λειτουργοί σε καμία περίπτωση δεν διαχειρίζονται δημόσιο 
χρήμα, όπως άλλοι υπόχρεοι, ούτε διαθέτουν θωρακισμένα αυτοκίνητα 
και φύλαξη από τρεις – τέσσερεις φρουρούς, όπως πολλά πρόσωπα εκ 
των υποχρέων σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Οι συνθήκες δε από 
το έτος 2003 που θεσπίσθηκε η εξαίρεση της δημοσιοποίησης του πόθεν 
έσχες των δικαστικών λειτουργών παραμένουν οι ίδιες, με τάση προς χει-
ροτέρευση θα μπορούσα να πω λόγω της αύξησης της εγκληματικότητας 
και της πολυπλοκότητας πλέον αυτής, επομένως ποιός ο δικαιολογητικός 
λόγος της κατάργησης της ισχύουσας διάταξης; )          

Κλείνοντας την παρένθεση και συνεχίζοντας οι λειτουργοί της εκτελε-
στικής και νομοθετικής εξουσίας οφείλουν να παρέχουν αξιοπρεπείς συν-
θήκες απονομής της Δικαιοσύνης, λόγω της έλλειψης σχετικής πρόβλεψης 
περί οικονομικής αυτοτέλειας αυτής (Δικαιοσύνης). Η μη λήψη μέτρων από 
την πολιτεία για την αντιμετώπιση της βραδύτητας των ρυθμών απονομής 
της, για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, 
για τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες οι δικαστικοί λειτουργοί ασκούν τα 
καθήκοντά τους, για την  αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών και της 
μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών οδηγούν στον ολισθηρό δρόμο της αμφι-
σβήτησης του κύρους της Δικαιοσύνης.  

Οι ίδιοι δε οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί συμβάλλουν στο 
κύρος της Δικαιοσύνης όταν πραγματώνουν τη ρητή συνταγματική ρύθμιση 
για προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών. Όταν παραμέ-
νουν αδέσμευτοι από τη Διοίκηση και από κάθε πολιτική επιρροή. Όταν δεν 
δέχονται να συνδιαλέγονται με πολιτικούς, κυβερνητικούς και θρησκευτι-
κούς παράγοντες. Το Σύνταγμα ορίζει ότι «οι δικαστές κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους υπόκεινται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους», 
παράλληλα κατοχυρώνει τη λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία κάθε 
δικαστή. Αυτό σημαίνει ότι ο δικαστής κατά την άσκηση των καθηκό-
ντων του δεν έχει κόμμα, θρησκεία, αθλητική ομάδα. Η απόσταση από 
πολιτικούς, κυβερνητικούς, θρησκευτικούς παράγοντες, παράγοντες οικο-
νομικών συμφερόντων είναι αυτονόητη και συνυφασμένη με την ανεξαρ-
τησία και τη δίκαιη κρίση. Όταν στους κόλπους της Δικαιοσύνης ενισχύεται 
το φρόνημα των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και δεν γίνεται 
προσπάθεια κάμψης αυτού με εκ παραδρομής ασκούμενες πειθαρχικές 
διαδικασίες, όπως έγινε πρόσφατα κατά εξαίρετου εισαγγελικού λει-
τουργού. Τότε και μόνο η Δικαιοσύνη έχει κύρος, από το οποίο απορρέει η 
αξιοπιστία της και ο σεβασμός στις αποφάσεις της. Πρέπει να γνωρίζουμε 
ότι οι καθημερινές, μικρές ή μεγάλες, αποφάσεις μας συμβάλλουν στην 
υπόθεση της αξιόπιστης δικαιοσύνης. Επομένως, όλοι ενωμένοι οφεί-
λουμε να αντισταθούμε σε μεθοδεύσεις και πρακτικές που σκοπό έχουν 
να περιορίσουν τη λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστών, έχουμε χρέος 
να περιφρουρήσουμε την δικαστική ανεξαρτησία και να συνεχίσουμε να 
επιτελούμε τα καθήκοντα μας με αυταπάρνηση, σθένος και υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, όπως το Σύνταγμα, ο Νόμος και η συνείδηση μας επιτάσσουν και 
προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και σας εύχομαι καλή χρονιά  
με υγεία και χαρά σε σας και στις οικογένειές σας.



ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
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από τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων θα ήθε-
λα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την 
παρουσία σας στη σημερινή Τακτική Γενική 
Συνέλευση της Ένωσής μας, όπως, επίσης, 
για άλλη μία φορά και για την παρουσία σας 
στη χθεσινή Καταστατική Γενική Συνέλευση. 
Ως γνωστόν, τα μέλη της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων, της πολυπληθέστερης 
Ένωσης Δικαστών της χώρας, κατοικοε-
δρεύουν, ανάλογα με τον τόπο, όπου υπη-
ρετούν, σε ολόκληρη την Επικράτεια, γεγο-
νός, που καθιστά αντικειμενικά δυσχερή την 
παρουσία πολλών συναδέλφων στις Γενικές 
Συνελεύσεις, αν μάλιστα ληφθεί υπόψη και 
το γεγονός ότι σε καθημερινή βάση τα δικα-
στήρια και οι εισαγγελίες της χώρας πρέπει 

να τελούν υπό πλήρη σύνθεση. Οφείλουμε, επομένως, να ευχαριστήσουμε και όλους 
τους συναδέλφους, που για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να παραστούν στις 
εργασίες των Συνελεύσεων μας, για το ενδιαφέρον, που συνεχώς επιδεικνύουν γύρω 
από τις εξελίξεις, που αφορούν την Ένωση.  Η ενεργός συμμετοχή σας είναι σημα-
ντική, γιατί μας δίδει σημαντική βοήθεια στο να συνδιαμορφώσουμε τις δράσεις μας 
στο μέλλον. Κατά παράδοση, κατά τη διάρκεια όλων των προηγουμένων ετών, θα 
ανοίξω τις εργασίες του κύριου μέρους της Συνέλευσης μας, με την ενημέρωσή σας 
για τις ενέργειες του Δ.Σ. τη χρονιά που πέρασε, αλλά και για το μέχρι σήμερα διά-
στημα της τελευταίας διετίας πάνω σε όλα τα θέματά μας και τα αποτελέσματα των 
ενεργειών αυτών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τοποθέτηση όποιου  εκ των μελών 
μας επιθυμεί, προκειμένου να ακούσουμε τις θέσεις, να δεχθούμε την κριτική σας και 
να διαμορφώσουμε  από κοινού τις ενέργειές μας για την επίτευξη των στόχων μας.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αναλάβαμε για πρώτη φορά τη διοίκηση της Ενώσεως υπό την Προεδρία, τότε, της 
κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου και σημερινής Προέδρου του Αρείου Πάγου, σε 
μία εποχή, κατά την οποία είχαν, ήδη,  προηγουμένως, λάβει χώρα τρεις κατά σειρά 
περικοπές του συνταγματικού μισθολογίου μας και με την τέταρτη κατά σειρά περι-
κοπή να είχε ήδη δρομολογηθεί, κατά τρόπο αναπόφευκτο, βρίσκοντας, ουσιαστικά, 
άπαντες προ τετελεσμένου γεγονότος. Η περικοπή αυτή, η τέταρτη κατά σειρά δηλα-
δή, συνετελέσθη, ως γνωστόν με το άρθρο μόνο του νόμου 4093/2012. Δεν ολιγω-
ρήσαμε ούτε στιγμή. Γνωρίζαμε ότι αναλαμβάνουμε την Ένωση σε μία πολύ δύσκολη 
συγκυρία. Όμως, ήμασταν αποφασισμένοι να αποκαταστήσουμε τα πράγματα στην 
πρότερη κατάσταση. Και το επιτύχαμε, παρά τις δυσκολίες, που συναντήσαμε. Εκείνη 
την εποχή ούτε ο πιο αισιόδοξος συνάδελφος θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατα-
φέρναμε τελικώς να επανακτήσουμε το συνταγματικό μισθολόγιο μας και μάλιστα 
αναδρομικά. Ως γνωστόν, παράλληλα με τις κινητοποιήσεις, τότε, ολόκληρου του 
κλάδου, οι οποίες, σημειωτέον, αποφασίστηκαν από σύσσωμο το Δικαστικό Σώμα 
σε δύο έκτακτες και μία τακτική γενικές συνελεύσεις, προσφύγαμε παράλληλα και 
άμεσα στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 88  παρ. 2  του Συντάγματος και πράγματι, 
αφού  το Προεδρείο της Ένωσης διαχειρίσθηκε το ζήτημα των προσφυγών κατά τον 
καλύτερο τρόπο αφιερώνοντας ατελείωτες ώρες εργασίας στα γραφεία της Ένωσης, 
εκδόθηκε, τελικώς, η θετική απόφαση με αριθμό 88/2013, καθώς επίσης και η απόφα-
ση με αριθμό 89/2013, η οποία (δεύτερη απόφαση) έκρινε ότι, με βάση το Σύνταγμα 
(αρχή της ισοτιμίας και ισοδυναμίας των τριών Εξουσιών) δικαιούμαστε και εμείς οι 
Δικαστικοί Λειτουργοί, την φοροαπαλλαγή του 25%, που παρέχεται στους Βουλευτές, 
δυνάμει του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος. 

Μετά την έκδοση των αμέσως ανωτέρω αποφάσεων και με σκοπό την άμεση 
υλοποίηση αυτών, ακολούθησαν συναντήσεις με τους αρμόδιους φορείς της εκτελε-
στικής εξουσίας και συζητήθηκε το θέμα της συμμόρφωσης της Κυβέρνησης με τις 
προαναφερόμενες αποφάσεις. Στην τελευταία, δε, συνάντηση με τον τότε Υπουργό 
Οικονομικών, συμφωνήθηκε η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων αυτών εκ μέρους 
της Κυβέρνησης, με γενική ρύθμιση, που θα καταλαμβάνει όλους τους συναδέλφους 
και η σχετική δαπάνη προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του μεσοπρόθεσμου προ-
γράμματος του 2015 – 2018. Μάλιστα, για τα συμφωνηθέντα, συντάχθηκε σχετικό 
έγγραφο μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή του Υπουργού Οικονομικών και των Δικα-
στικών Ενώσεων, στο οποίο δεσμευόταν η Κυβέρνηση ως προς την άμεση επαναφορά 
των αποδοχών μας, αναδρομικώς, στο ύψος του Ιουλίου 2012, με έναρξη καταβολής 
τον Ιούνιο 2014, οπότε θα καταβάλλονταν και οι αναδρομικές αποδοχές του πρώτου 
εξαμήνου του 2014, καθώς και για το πεντάμηνο του 2012, ενώ παρέμενε  ανοικτή 
η συζήτηση για το διακανονισμό της καταβολής των αναδρομικών διαφορών για το 
έτος 2013 και για την φοροαπαλλαγή του 25% καθώς και για τη νομοθετική ρύθμιση 
της κατάργησης της διάταξης του ν. 4093/2012, που επέφερε τις τελευταίες μειώσεις.

Κατόπιν της συμφωνίας αυτής, για την οποία έδωσε αγώνα η τότε Πρόεδρος της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, ακολούθησε 
ο ν. 4270/2014 δυνάμει του οποίου, προς επιβεβαίωση των ενεργειών του Προεδρεί-
ου, οι αποδοχές μας επανήλθαν στα επίπεδα του Ιουλίου του έτους 2012 και μάλιστα 

αναδρομικώς για όλο το κρίσιμο χρονικό διάστημα των περικοπών. Δικαιώθηκαν, 
έτσι, οι αγώνες της Ένωσης μας και της τότε Προέδρου της Ενώσεως κ. Βασιλικής 
Θάνου – Χριστοφίλου, ενώ, συγχρόνως, δεν επαληθεύθηκαν οι εκτιμήσεις μελών της 
μειοψηφίας του δ.σ. της Ένωσης, που ανέκυψαν, μάλιστα, πέντε, μόλις, ημέρες πριν 
τις εκλογές του Μαΐου 2014 περί του ότι οι ανωτέρω αποφάσεις δεν θα υλοποιηθούν 
ποτέ ή περί του ότι δεν προβλεπόταν σχετική δαπάνη ούτε στον προϋπολογισμό, 
ούτε στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2015 – 2018. Αντιθέτως, αποδείχθηκε ότι και 
σχετική δαπάνη στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα 2015 – 2018 περιελήφθη και σχετική 
πρόβλεψη στον κρατικό προϋπολογισμό υπήρξε και η επαναφορά του μισθολογίου 
ήταν γεγονός. Η δικαστική οδός αποτέλεσε για μας μια αδιαπραγμάτευτη επιλογή 
από την αρχή, παρά τις αντίθετες απόψεις, που διατυπώνονταν τότε περί του ότι ο 
δρόμος των αγωγών δεν θα έφερνε αποτέλεσμα, ή, εάν έφερνε αποτέλεσμα, αυτό θα 
επέρχονταν μετά από αρκετά χρόνια. Θεωρώ, μάλιστα, υποχρέωση μου να επισημάνω 
ότι η προεργασία, η σύνταξη και η άσκηση εκατοντάδων δικογράφων συναδέλφων δεν 
αποτέλεσε μία απλή υπόθεση. Απαιτήθηκαν ώρες εργασίας στα γραφεία της Ενώσεως, 
εργασία, η οποία, συγχρόνως, έχει το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι δεν φαίνεται προς 
τα έξω. Χρειάσθηκαν αλλεπάλληλες συσκέψεις επί συσκέψεων, οργάνωση, επιμονή 
και υπομονή. Ιδιαίτερη, δε, μνεία θα ήθελα να κάνω και στη σημαντική πρωτοβουλία 
συναδέλφων της Θεσσαλονίκης προς σύνταξη αντίστοιχων δικογράφων, τους οποί-
ους θα ήθελα για άλλη μία φορά να ευχαριστήσω, οι οποίοι συνέδραμαν κατά τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο σε όλη την προσπάθεια της Ενώσεως μας. Σε όλο δε αυτό 
το χρονικό διάστημα από τη σύνταξη των αγωγών και τη συζήτηση αυτών μέχρι 
την έκδοση της αποφάσεως και την τελική εκτέλεση της, θεωρούσαμε χρέος μας να 
ενημερώνουμε και ενημερώναμε συνεχώς τους συναδέλφους μας για κάθε εξέλιξη, 
χωρίς να αφήνουμε αναπάντητα ερωτήματα. Στο τέλος δικαιωθήκαμε και οι ώρες, 
που εργασθήκαμε έπιασαν τόπο.      

Στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε θεωρώ ότι αποτελεί μεγάλη επιτυχία του 
Προεδρείου της Ένωσής μας και της νυν Προέδρου της Ενώσεως κ. Μαργαρίτας 
Στενιώτη, Εφέτη, ο μέχρι στιγμής χειρισμός του συνταγματικού μισθολογίου μας.

Με το ν. 4307/2014 ξαφνικά και κατά τρόπο καταφανώς αντισυνταγματικό περικό-
πηκαν οι οφειλόμενες αναδρομικές αποδοχές κατά ποσοστό 50% και μάλιστα με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης  προβλέφθηκε η καταβολή 
αυτού του ποσού σε 36 μηνιαίες δόσεις. 

Δεν ολιγωρήσαμε και αποφασίσαμε τη διεκδίκηση των αναδρομικών αποδοχών 
και μάλιστα στο σύνολό τους με την άσκηση σχετικών προσφυγών, οι οποίες σήμερα 
τελούν σε πλήρη εξέλιξη. Με σχετική ανακοίνωση που εστάλη προς τους συναδέλφους 
ενημερώσαμε ότι πρέπει τα σχετικά δικόγραφα να κατατεθούν έως την 27-12-2014 
και ότι οι μισθολογικές καταστάσεις των αναδρομικών αποδοχών, που απαιτούνται 
για τη σύνταξη των δικογράφων βρίσκονται στα γραφεία της Ένωσης, όπου μπορούν 
να της παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι και παράλληλα ενημερώσαμε ότι όσοι συνά-
δελφοι επιθυμούν να διαχειρισθεί  το δικόγραφο η Ένωση μπορεί να επικοινωνούν με 
τη γραμματεία μας και να αφήνουν τα στοιχεία τους, ενώ η δαπάνη που θα απαιτηθεί 
ανέρχεται σε πολύ χαμηλό ποσό για κάθε ένα. 

Όσον αφορά τη δεύτερη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για την φοροαπαλ-
λαγή εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την υλοποίησή της. Ωστόσο συνεχίζουμε 
και τη δικαστική διαδικασία στο Μισθοδικείο. Για το οικονομικό έτος 2013 δεν θα 
αναφερθώ ειδικότερα γιατί υπήρξε πλήρης ενημέρωση και η πλειοψηφία των συνα-
δέλφων υπέβαλαν φορολογικές  δηλώσεις με επιφύλαξη, προκειμένου στη συνέχεια 
να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο και τώρα βρίσκονται στο στάδιο της ενδι-
κοφανούς προσφυγής. 

Να σημειώσω εδώ ότι η επιφύλαξη αυτή είχε δύο σκέλη: το πρώτο, για την εφαρ-
μογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος επί των δικαστικών αποδοχών του 
έτους 2013, δυνάμει της 89/2013 αποφάσεως του ΄΄Μισθοδικείου΄΄ (φοροαπαλλαγή 
25%), και το δεύτερο, για τη μη επιβολή έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης επί των 
αναδρομικών παροχών που καταβλήθηκαν το ίδιο έτος, δηλαδή αφορούσε και την 
τέταρτη δόση της έκτακτης παροχής («αναδρομικών») που λάβαμε εντός του 2013, η 
οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25% και δεν υπόκειται σε καμία 
άλλη κράτηση και συνεπώς απαλλάσσεται από την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 
που επιβλήθηκε με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011.

Με την πανδικαστική συγκέντρωση, που έλαβε χώρα έπειτα από απόφαση της 
πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου, στην ίδια αυτή αίθουσα την 30η Οκτωβρίου 
2014 αναδείξαμε όλα τα θεσμικά ζητήματα της Δικαιοσύνης και η συγκέντρωση αυτή 
είχε ευρεία απήχηση στην ελληνική κοινωνία.

Τέλος, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι σήμερα, η δικαστική διεκδίκηση του 50% 
των αναδρομικών, που περικόπηκαν κατά τρόπο καταφανώς αντισυνταγματικό με 
το Ν. 4307/2014, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εντός των επόμενων δύο μηνών 
αναμένονται, κατά τις εκτιμήσεις μας, οι πρώτες αποφάσεις. Θεωρώ, δε, ότι θα 
ήταν άκρως επισφαλές σήμερα να μετέλθει η Ένωση μας ως μορφή κινητοποίη-
σης την αποχή από τις δικαστικές συνεδριάσεις με αίτημα την καταβολή του 50% 
των αναδρομικών μας, διότι είναι προφανές ότι υπό το σημερινό καθημερινό και 
πρωτοφανές σκηνικό των πολιτών να συνωστίζονται μπροστά στα ΑΤΜ μετά την 
επιβολή των capital controls, θα αποτελούσε μια μορφή κινητοποίησης (η αποχή 
από τις δικαστικές συνεδριάσεις δηλαδή) χωρίς ίχνος ηθικού ερείσματος έναντι 
της κοινωνίας και ουδείς συνάδελφος σήμερα πιστεύει το αντίθετο. Επομένως, 
αποδεικνύεται αναμφισβήτητα από τη μέχρι σήμερα πορεία μας ότι η Ένωση μας 
λειτουργεί και αποφασίζει δίκαια, αντικειμενικά, αμερόληπτα και πάντα με βάση 
την αρχή της αναλογικότητας, θεωρώ, δε, ότι είναι ανεπιτυχής η σύγκριση, σε 



μισθολογικό επίπεδο, της σημερινής πραγματικότητας το έτος 2015 με το μισθο-
λόγιο αποκατεστημένο και με εκκρεμές ζήτημα το 50% των αναδρομικών, με την 
εποχή του 2012, κατά την οποία, κατά γενική ομολογία όχι μόνο των δικαστικών 
λειτουργών αλλά και άλλων φορέων εξουσίας, πρωτίστως, δε, όλων των πολιτών 
είχε καταστρατηγηθεί κάθε έννοια του συνταγματικού μισθολογίου μας.    

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ
Στις 20 Ιουνίου 2014 συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο, διότι από το Υπουργείο Δικαι-
οσύνης ζητήθηκαν οι απόψεις μας πάνω στο σχέδιο του ΚΠολΔ, του οποίου ήδη είχε 
ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Αν και δεν είχε ζητηθεί η γνώμη μας κατά την κατάρ-
τιση αυτού, ώστε να μεταφέρουμε τη γνώση και την εμπειρία μας, αποστείλαμε τις 
προτάσεις μας επί του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι ενώ επιδιώκεται η επιτάχυνση της 
πολιτικής δίκης, ωστόσο ο επιδιωκόμενος σκοπός της επιτάχυνσης δεν επιτυγχάνεται, 
δεδομένου ότι η διαδικασία που εισάγεται για την πρωτοβάθμια δίκη θα καταστεί 
ανεφάρμοστη στα μεγάλα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης κλπ. αλλά και δεν 
συμβάλει στην ασφαλή κρίση του Δικαστή. Εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για δια-
τάξεις των ασφαλιστικών μέτρων που τροποποιούνται, της αναγκαστικής εκτέλεσης 
κλπ. Το ζήτημα των τροποποιήσεων του ΚΠολΔ είναι πολύ σημαντικό και για το 
λόγο αυτό διοργανώσαμε σχετικό συνέδριο το μήνα Οκτώβριο, το οποίο στέφθηκε 
με απόλυτη επιτυχία.

ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ
Επιτύχαμε, με την συνεχή και επίμονη ανάδειξη της μεγάλης επιβάρυνσης των Εφετεί-
ων και εδόθησαν και καλύφθηκαν 48 θέσεις Εφετών και στη συνέχεια δέκα επιπλέον 
θέσεις Προέδρων Εφετών. Όμως παρά την έντονη αντίδρασή μας περιεκόπησαν 
αντίστοιχες θέσεις Εφετών, εξέλιξη, την οποία θεωρούμε εσφαλμένη και μάλιστα στην 
παρούσα χρονική στιγμή, κατά την οποία έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ποινικού 
Τμήματος στο Εφετείο Αθηνών και ξεκινούν δίκες με αναμενόμενη μεγάλη διάρκεια. 
Επιμένουμε στο αίτημά μας, προβάλλοντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα για την άμεση 
αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών καθώς και του πρώτου βαθμού, όπου ο 
φόρτος εργασίας είναι τεράστιος στα περισσότερα Πρωτοδικεία της χώρας, δεδομέ-
νου ότι οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει πληθώρα υποθέσεων 
κυρίως ασφαλιστικών μέτρων, εργατικών και μισθωτικών διαφορών.  

Επιτύχαμε, με την ανάδειξη της μεγάλης επιβάρυνσης των Ειρηνοδικών, τόσο 
εξ αιτίας του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όσο 
και εξ αιτίας της μετακύλισης της αρμοδιότητας της εκούσιας δικαιοδοσίας από τα 
Πρωτοδικεία στα Ειρηνοδικεία την εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων του δια-
γωνισμού του έτους 2011 καθώς και την αύξηση κατά τριάντα πέντε (35) των θέσεων 
των Ειρηνοδικών, θέσεις οι οποίες και αυτές καλύφθηκαν.

Ο διορισμός τόσο μεγάλου αριθμού ειρηνοδικών, περίπου 300, σε τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα αποτελεί, θεωρώ μεγάλη επιτυχία του Προεδρείου της Ένωσης 
αν αναλογισθούμε ότι ο πίνακας επιτυχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού του 
έτους 1997 εξαντλήθηκε σε 12 χρόνια και βέβαια υπό άλλες ευνοϊκότερες οικονομικές 
συνθήκες.

Το αίτημά μας τώρα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι άμεση προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών οργανικών θέσεων και όσων 
θα δημιουργούνται λόγω παραιτήσεων και συνταξιοδοτήσεων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Η στήριξη των συναδέλφων, οι οποίοι διώκονται αναίτια ή δέχθηκαν επιθέσεις κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους ήταν δεδομένη για το Προεδρείο της Ένωσης, το 
οποίο (Προεδρείο), μέσω της Γραμματείας αυτού, που διαθέτει πολλαπλή οργάνωση 
και άμεση διαδικτυακή πρόσβαση σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι συνεχώς 
ενήμερο για κάθε ζήτημα, που αφορά τη δικαιοσύνη στη χώρα μας. Οι, δε, παρεμ-
βάσεις μας προσπαθούμε να είναι πάντοτε θεσμικές και αντικειμενικές, εντός των 
ορίων και των σκοπών, που διαγράφονται στο καταστατικό της ενώσεως μας και να 
έχουν πάντοτε θετικό πρόσημο στην κοινωνία. Σχετικά πρόσφατα, για παράδειγμα, 
όταν συγκλήθηκε το ΔΣ της Ενώσεως ενόψει του προκηρυχθέντος για τις 5-7-2015 
δημοψηφίσματος, αποφασίσαμε, κατά πλειοψηφία, να μην προβούμε σε οιαδήποτε 
ανακοίνωση αφ΄ ης στιγμής το σχετικό ζήτημα αποτέλεσε αντικείμενο οξείας πολι-
τικής αντιπαράθεσης. 

Εντός του 15μελούς διοικητικού συμβουλίου, στις συνεδριάσεις του οποίου ήμα-
σταν ανελλιπώς παρόντες, υιοθετήσαμε αρχές διαλλακτικότητας και διαλόγου και 
δεν ήταν λίγες οι φορές που υιοθετήσαμε προτάσεις συναδέλφων, που θεωρήσαμε 
ότι αναβαθμίζουν το έργο της ένωσης μας. Για το λόγο αυτό άλλωστε και στην ημε-
ρήσια διάταξη του εκάστοτε διοικητικού συμβουλίου έχουμε θέσει ως αντικείμενο 
συζήτησης, πέραν των θεμάτων ημερήσιας διάταξης και κάθε ζήτημα, που θα τίθεται 
από τα λοιπά μέλη του δ.σ. Στο σημείο, δε, αυτό θα ήθελα να επισημάνω ότι στους 
κόλπους ενός 15μελούς διοικητικού συμβουλίου είναι επόμενο και αναγκαίο να 
υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις και προτάσεις στην επίλυση των ζητημάτων. 
Στο πλαίσιο αυτό η ύπαρξη διαφορετικών τάσεων δεν αποτελεί κατ΄ ανάγκη αρνη-
τικό δομικό στοιχείο, μέσα, δε, από τη σύνθεση των διαφορετικών αυτών απόψεων 
μπορεί να οδηγηθεί κανείς στην ορθή λύση. Για το λόγο αυτό άλλωστε ουδέποτε 
μέχρι σήμερα ασκήσαμε δημόσια αρνητική κριτική για απόψεις συναδέλφων μας 
στο δ.σ. όταν αυτές ήταν αντίθετες με τις δικές μας και ούτε πρόκειται να πράξουμε 
ποτέ αυτό και στο μέλλον. 

Για πρώτη, δε, φορά μέλη του δ.σ. της ενώσεως μας συμμετέχουν πλέον ενεργά 
και με δικαίωμα ψήφου σε κρίσιμες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. 

Περαιτέρω, στα πλαίσια των κοινωνικών σκοπών της ενώσεως μας διοργανώσαμε 
δράσεις, που σκοπό είχαν να προάγουν τη γενικότερη εκπαίδευση των μελών μας αλλά 
και να προσεγγίσουμε τον άνθρωπο Δικαστή και τα καθημερινά προβλήματα αυτού.  

Ειδικότερα: 
Α) Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά πρόγραμμα  διδασκαλίας νομικής ορο-

λογίας στην αγγλική γλώσσα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη. Τα μαθήματα 
λαμβάνουν  χώρα στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση, με δαπάνη της Ένωσής μας. Και 
η επιτυχία αυτού αποδεικνύεται από τον αριθμό των συναδέλφων, που το παρακο-
λουθούν.

Β) Διοργανώσαμε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, μεταξύ αυτών το συνέ-
δριο με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, που πραγματοποιήθηκε στις 17 
Οκτωβρίου (2014) στη Ρόδο και συνδυάσθηκε με διήμερη εκδρομή στο νησί της 
Ρόδου (συμμετείχαν περίπου 400 συνάδελφοι). Η δαπάνη με την οποία επιβαρύνθηκε 
κάθε συνάδελφος ανήλθε στο συμβολικό ποσό των 100 ευρώ, η υπόλοιπη δαπάνη 
καλύφθηκε και πάλι από το Ταμείο της Ένωσης. Διοργανώσαμε, επίσης, συνέδριο 
στην Καλαμάτα για τον Κώδικα Πολιτικής δικονομίας το μήνα Οκτώβριο του έτους 
2015, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 600 συνάδελφοι. 

Γ) Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά προγράμματα παιδικών κατασκηνώσεων, 
στα οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή παιδιών συναδέλφων, οι οποίοι εξέφρασαν την 
ικανοποίησή τους, γνωρίζοντας  ότι τα παιδιά τους περνούν το χρόνο τους εποικοδο-
μητικά. Η επιλογή των κατασκηνώσεων, μία στη Νότια Ελλάδα και μία στη Βόρεια, 
συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, έγινε με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι ασφαλή τα 
παιδιά και να έχουν και επιμορφωτικό προσανατολισμό, πλην της διασκέδασης και 
ήταν και οι δύο υψηλών προδιαγραφών. Η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύεται 
από τη μεγάλη συμμετοχή.

Δ) Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά μετά από πρόταση της Υπεύθυνης Οικο-
νομικής Διαχείρισης της Ένωσης κ. Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Πταισματοδίκη 
Λάρισας προς το Δ.Σ. τη βράβευση των τέκνων των δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών – μελών μας που επιτυγχάνουν στα ΑΕΙ της χώρας μας. 

Ε) Επαναφέραμε, μετά από πολλά χρόνια τις παιδικές γιορτές, οι οποίες σημείωσαν 
τεράστια επιτυχία. 

ΣΤ) Η ανασφάλεια που όλοι νοιώθουμε, όσον αφορά τα θέματα περίθαλψης, 
μας οδήγησε να συνάψουμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας με την ονομασία 
«ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», σε συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών 
και τη συνεργαζόμενη μ’ αυτόν Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών  «Η 
ΕΘΝΙΚΗ». Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε, προκειμένου να καλύψει τις ανά-
γκες πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη των μελών 
μας και των εξαρτώμενων απ’ αυτά προσώπων, με γρήγορες διαδικασίες, αξιοπρε-
πείς συνθήκες και χαμηλό κόστος.  Το ενδιαφέρον των συναδέλφων είναι τεράστιο. 
Καθημερινά φθάνουν στην Ένωση δεκάδες αιτήσεις, προκειμένου οι συνάδελφοι 
αρχικά να ενημερωθούν και στη συνέχεια, εάν επιθυμούν να συνάψουν το σχετικό 
συμβόλαιο. Να σημειωθεί ότι το παλαιότερο συμβόλαιο με την ασφαλιστική εταιρεία 
«ΙNTERAMERICAN» είναι σε ισχύ και κάθε έτος με ιδιαίτερη προσοχή διαπραγμα-
τευόμαστε τον όρο των ασφαλίστρων,  προκειμένου αυτά να παραμένουν σε χαμηλά 
επίπεδα.

Ζ) Προμηθεύσαμε με ηλεκτρονικούς υπολογιστές πολύ μεγάλο αριθμό συναδέλ-
φων. Σκοπός μας είναι η χορήγηση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε όλους τους δικα-
στικούς λειτουργούς. 

Η) Αποφασίσαμε τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας στους πρόσφυγες, καθώς 
επίσης και την κάλυψη των δικαστικών εξόδων συναδέλφων για εις βάρος τους ασκη-
θείσες αγωγές κακοδικίας.

Τέλος, να αναφέρω ότι, προκειμένου να παρέχουμε αντικειμενική, σωστή και 
γρήγορη ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς και το θεσμό της Δικαιοσύνης, αναβαθμίσαμε την 
ιστοσελίδα της Ένωσης, με διασύνδεση αυτής και στα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης facebook και twitter και παράλληλα προκειμένου να υπάρχει καθημερινή 
ενημέρωση όλων των συναδέλφων ως προς τις δράσεις της Ένωσης καθιερώσαμε 
την αποστολή ηλεκτρονικού, ενημερωτικού δελτίου (Newsletter). Η λίστα των 
παραληπτών ανέρχεται σε 2.000 και πλέον συναδέλφους και ευελπιστούμε άμεσα 
να συγκεντρώσουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και των λοιπών μελών μας, ώστε 
να υπάρχει πλήρης κάλυψη.       

Περαιτέρω στόχους μας αποτελούν: 
•  Η άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού καθώς και των 

Εφετών, που μειώθηκαν.  
•  Η κατάργηση διατάξεων του Ν. 4055/2012 (περί περικοπής μισθού, περί κανο-

νισμών των δικαστηρίων κλπ.).
•  Η ουσιαστική παρέμβασή μας για τις τροποποιούμενες διατάξεις στους Κώδικες 

Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας και στον Ποινικό Κώδικα.  
•  Η κατάργηση των κωλυμάτων  εντοπιότητας στις μεγάλες πόλεις (Πάτρα, Λάρισα 

κλπ.).
•  Η κάλυψη των δαπανών κατά τις αποσπάσεις.
• Η προκαταβολή των εξόδων για τις μετακινήσεις στις μεταβατικές έδρες.
• Η αναβάθμιση – εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής σ’ όλα τα Δικαστήρια.
•  Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας των Δικαστηρίων και των Δικαστικών 

Λειτουργών.    
              
Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι εμείς 

τα μέλη του Δ.Σ. που μας τιμάτε, κάποιους μάλιστα επί πολλά έτη, θα εξακολου-
θούμε με σθένος, αίσθημα ευθύνης, αφοσίωση και αποφασιστικότητα να προασπι-
ζόμαστε το κύρος της Δικαιοσύνης και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δικαστική 
ανεξαρτησία ώστε να στεκόμαστε πάντοτε αντάξιοι του θεσμού που εκπροσωπούμε  
και της πολύτιμης παρακαταθήκης, που αφήνει σε όλους εμάς τους νεώτερους η 
μέχρι πρότινος Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και νυν Πρόε-
δρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου.  

                                            
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σας εκφράζουν 
θερμά συγχαρητήρια  για την εισαγωγή σας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα η νέα πορεία, που ξεκινάτε ως ακαδημαϊκοί πολίτες, να είναι δημιουργική, 
να στεφθεί από επιτυχία και να αποκτήσετε τα κατάλληλα εφόδια 

για να κτίσετε το δικό σας μέλλον αλλά και το μέλλον του τόπου μας.   
   Καλή σταδιοδρομία, δύναμη και υγεία.

                       

1)  Ειρήνη Ασημάκη κόρη της Ελένης Ασημάκη - Παπακώστα, 
Ειρηνοδίκη Μεσολογγίου, επέτυχε στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών 
και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

2)  Δανάη Μπεσδεμιώτη - Αβραμίδου κόρη της Μαρίας Αβραμί-
δου, Ειρηνοδίκη Θεσσαλονίκης, επέτυχε στο Τμήμα Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

3)  Αικατερίνη Δίπλα κόρη της Ζωής Καραχάλιου, Εφέτη Πειραι-
ώς, επέτυχε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

4)  Σταύρος Κουτρουμπής γιος της Δέσποινας Κακοκεφάλου, 
Εφέτη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Πατρών

5)  Μαριάννα Τρίτου κόρη του Θεοδώρου Τρίτου, Ειρηνοδίκη 
Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

6)  Νεφέλη Σαλταγιάννη κόρη της Αικατερίνης Βλάχου, Εφέτη 
Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών

7)  Χριστόδουλος Γιαννιός γιός της Κουϊνέλη Μαριάννας. Ειρη-
νοδίκη Θεσσαλονίκης επέτυχε στο Τμήμα Φυσικής της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης 

8)  Ελένη Κατωπόδη κόρη της Αδαμαντίας Γκόγκολη, Εφέτη 
Ναυπλίου επέτυχε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

9)  Μαρία Αραμπατζή κόρη της Βασιλικής Δαουλτζή, Ειρη-
νοδίκη Θεσσαλονίκης επέτυχε στο Τμήμα Ψυχολογίας 
της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης

10)  Φώτιος Δημουλέας γιος της Σταματίας Γκαρά, Ειρηνοδί-
κη Λάρισας επέτυχε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 
Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Τα ονόματα των τιμηθέντων επιτυχόντων σε Α.Ε.Ι. παιδιών των μελών μας
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Μαργαρίτα Στενιώτη
Εφέτης

H Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΤΕΚΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ,  6-12-2015

Η τιμητική αυτή διάκριση έγινε για δεύτερη φορά στα χρονικά της Ένωσης και έγινε αποδεκτή με πολύ θετικά σχό-
λια απ' όλους. Τα βραβεία παραδόθηκαν στους επιτυχόντες ή στους γονείς τους από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου 
κ. Βασιλική Θάνου - Χριστοφίλου, από την Πρόεδρο της Ε.Δ.Ε. κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη, από τους Αντιπροέ-
δρους κ. Ευάγγελο Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών και κ. Χαράλαμπο Μαυρίδη, Εφέτη καθώς και από τον Γ.Γ της 

Ε.Δ.Ε. κ. Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών.



11)  Κωνσταντίνος Πατσίκας γιός της Ελισάβετ Γρηγοριάδου, Ειρη-
νοδίκη Θεσσαλονίκης επέτυχε στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλο-
σοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

12)  Παναγιώτης Λιάπης γιός του Ισίδωρου Λιάπη, Εφέτη Αθη-
νών επέτυχε στο Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

13)  Θωμαϊδου Αρσινόη- Χρυσοβαλάντη κόρη της Ευαγγελίας 
Ψαράκη, Εφέτη Κρήτης επέτυχε στο Τμήμα Βιολογίας της 
Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Κρήτης

14)  Ανδριάνα Τριανταφύλλου κόρη της Ελένης Παρπούλα, Εφέ-
τη Κρήτης επέτυχε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

15)  Μαρία – Βασιλική Πέτρου κόρη της Παναγιώτας Μοιρα-
λιώτη, Ειρηνοδίκη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Ψυχολογί-
ας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του 
Πάντειου Πανεπιστημίου 

16)  Αλέξανδρος Καραδήμος γιός του Τριαντάφυλλου Καρα-
δήμου, Ειρηνοδίκη Γρεβενών επέτυχε στο Τμήμα Μαθημα-
τικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου

17)  Γεώργιος Πρέκας γιός της Ελένης Κοντογιάννη, Ειρηνο-
δίκη Λιβαδειάς επέτυχε στο Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλ-
λοντος και Φυσικών Πόρων της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών

18)  Ευθαλία Δόλκα κόρη της Αρετής Παπαδιά, Πρόεδρο Εφετών 
Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσι-
ας Διοίκησης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

19)  Δήμητρα Τσόγκα κόρη της Χριστίνας Τζίμα, Εφέτη Αθηνών 
επέτυχε στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

20)  Νικόλαος Μητρόπουλος γιός της Χρυσούλας Μανέτα, 
Εφέτη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών της Σχολής Ανθρω-
πιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πελοποννήσου

21)  Παναγιώτα Παπαδάκη κόρη της Δωροθέας Μπούγα, Ειρη-
νοδίκη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών και Ψυχολογίας του Πάντειου 
Πανεπιστημίου 

22)  Γεώργιος Στυλιανάκης γιος του Κωνσταντίνου Στυλια-
νάκη, Ειρηνοδίκη Βόλου επέτυχε στο Τμήμα Επιστήμης 
Υπολογιστών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Κρήτης

23)  Σταυρούλα – Λήδα Αδαμοπούλου κόρη της Αγγελικής 
Αλειφεροπούλου, Αρεοπαγίτη επέτυχε στο Τμήμα Κοινω-
νιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου

24)  Γεώργιος Παπαδόπουλος γιος της Αλεξάνδρας Πολύζου, 
Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης επέτυχε στο Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, 
Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας

25)  Γεώργιος Ζήρας γιος της Παρασκευής Φλούδα, Ειρηνοδί-
κη Ν. Ιωνίας επέτυχε στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών Επικοινωνίας και 
Πολιτισμού του Πάντειου Πανεπιστημίου 

26)  Ηλίας Κατωγιάννης γιος της Αικατερίνης Μπιντζιλέ-
κη, Ειρηνοδίκη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Μηχανικών 
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
– Πολυτεχνική

27)  Ελένη Ευαγγελόπουλου κόρη του Κωνσταντίνου Ευαγ-
γελόπουλου, Ειρηνοδίκη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

28)  Όλγα – Νεκταρία Ιωαννίδη κόρη της Ζαμπέττας Στράτα, 
Πρόεδρο Εφετών Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Νομικής της 
Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

29)  Αθανάσιος Παπαοικονόμου γιος της Αρίστης – Ελένης 
Χαμπεροπούλου, Πρόεδρο Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης 
επέτυχε στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής της Σχο-
λής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδο-
νίας 

30)  Φωτεινή Τατσιοπούλου κόρη της Βιολέττας Χαβλοπού-
λου, Ειρηνοδίκη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών

31)  Αθανάσιος Βενέτης – Ψωμιάδης γιος του Δημητρίου Βενέ-
τη, Πταισματοδίκη Σερρών επέτυχε στο Τμήμα Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης  

32)  Κωνσταντίνος – Αλέξανδρος Σεφέρης γιος της Αγγελικής 
Αναστασιάδου, Ειρηνοδίκη Αθηνών επέτυχε στην Ιατρι-
κή Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών

33)  Πολυξένη Μπότου κόρη της Ιωάννας Οικονόμου, Εφέ-
τη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης

34)  Παναγιώτης Χαρδαλούπας γιος της Κωνσταντίνας Φλε-
τούρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκίδος επέτυχε στο Τμή-
μα Οργάνωσης Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

35)  Στεφανία – Χρυσούλα Μαρούδη κόρη του Ιωάννη Μαρού-
δη, Εφέτη Αθηνών επέτυχε στη Νομική Σχολή του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

36)  Αφροδίτη Κωνσταντινίδη – Κοσίνα κόρη της Ιωάννας 
Κοσίνα, Εφέτη Αθηνών επέτυχε στο Τμήμα Τουρκικών 
Σπουδών και Συγχρόνων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α 13 ΣΕΛΙΔΑΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
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ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α 15 ΣΕΛΙΔΑΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 29ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Α  Ν Ε Α ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 201516 ΣΕΛΙΔΑ



Στα μέλη του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών – Εισαγγελέων
Για το Δ.Σ. της 26ης Ιανουαρίου 2016

Η εικόνα των έντονων κοινωνικών αντιδράσεων τις τελευταίες εβδομάδες 
από πολλές επαγγελματικές τάξεις, που θίγονται από το νέο ασφαλιστι-
κό νομοσχέδιο, βρίσκεται σε απόλυτη δυσαρμονία με την ηρεμία και τη 
σιγουριά με την οποία αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις οι δικαστικές ενώσεις. 
Ακόμα και σήμερα που συγκαλείται το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιέργως 
δεν συμπεριλαμβάνεται το ασφαλιστικό. Μήπως τελικά οι εξελίξεις στο 
ασφαλιστικό δεν μας αφορούν; Αρχικά σημειώνουμε ότι το Προεδρείο της 
Ε.Δ.Ε. δεν έχει ενημερώσει τα μέλη της για το σημείο στο οποίο βρισκό-
μαστε και για το που βαδίζουμε, ώστε να καθορίσουμε στη συνέχεια την 
στάση μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να εισφέρουμε στο διάλογο και στη 
συζήτηση που οφείλουμε να ανοίξουμε, θυμίζοντας τα εξής: 

α) Μέχρι σήμερα ως μισθός βάσει του οποίου υπολογίζονταν η σύντα-
ξη καθορίζονταν αυτός του χρόνου εξόδου από την υπηρεσία (άρθρο 
9 παρ. 1 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), για δε τους 
ασφαλισμένους μετά την 1.1.1993 ο μέσος όρος της τελευταίας πενταε-
τίας (άρθρο 28 ν. 2084/1992). Σήμερα με τους ν. 3865/2010 και 4336/2015 
για τις συντάξιμες αποδοχές θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των 
αποδοχών όλης της διάρκειας του εργασιακού βίου. 

β) Το ποσοστό αναπλήρωσης για την 35ετία από το 80% που ήταν στο 
παρελθόν (άρθρο 9 παρ. 4 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξε-
ων) ανέρχεται σήμερα μόλις στο 45,85% και ενδέχεται να μειωθεί ακόμα 
περισσότερο. Η προοπτική περαιτέρω μείωσης των συντάξεων άνω των 
1.000 ευρώ εμφανίζεται ως το πιο πιθανό σχέδιο. 

γ) Με την υπ’ αριθμό 122900/0092/ 27-10-2015 Υπουργική απόφαση 
αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων- 
λειτουργών του Δημοσίου, φθάνοντας το έτος 2022 στο 65ο έτος της 
ηλικίας, δηλαδή στο ανώτατο συνταγματικό όριο για τους Δικαστές και 
τους Εισαγγελείς μέχρι το βαθμό του Εφέτη. 

δ) Σήμερα έχουν ήδη δημιουργηθεί Δικαστές τριών ταχυτήτων. Οι 
ασφαλισμένοι πριν την 1-1-1993 ασφαλίζονται υποχρεωτικά για την 
κύρια σύνταξη στο Δημόσιο αλλά και στο Ταμείο Νομικών. Οι ασφαλι-
σμένοι μετά την 1-1-1993 που διορίστηκαν πριν την 1-1-2011 άσκησαν 
το δικαίωμα επιλογής μεταξύ ασφάλισης Δημοσίου και Ταμείου Νομικών, 
ενώ η τρίτη κατηγορία των νέων συναδέλφων που διορίστηκαν μετά την 

1-1-2011 ασφαλίζονται μόνο στον Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ.
ε) Το εφάπαξ βοήθημα, που προέρχεται από εισφορές που παρακρα-

τούνται υποχρεωτικά από το μισθό μας, έχει υποεξαπλασιαστεί σε σχέση 
με το 2004. 

στ) Οι παροχές του ΕΟΠΥΥ, υποβαθμιζόμενες διαρκώς, οδηγούν πολ-
λούς συναδέλφους να στραφούν στην ιδιωτική ασφάλιση. 

Πέραν δε όλων των παραπάνω ζητημάτων που μας αφορούν άμεσα, 
πρέπει να εξετάσουμε και την συνολικότερη κατάσταση που διαμορφώ-
νεται στο χώρο της Δικαιοσύνης με την εξαιρετικά δυσχερή θέση στην 
οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι δικηγόροι εξαιτίας του πολλαπλασι-
ασμού των ασφαλιστικών τους εισφορών. Η υποβάθμιση του ρόλου τους, 
η αναγκαστική αποχώρηση -ιδίως νέων δικηγόρων-, ή η υπαλληλοποίησή 
τους, λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθουν στα έξοδα και στις φορολογικές 
και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους, η μονοπωλιακή παροχή νομικών 
υπηρεσιών από τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία που θα καταφέρουν να 
επιβιώσουν,  θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και θα επιφέρει κλυδωνισμούς 
στο ήδη πάσχον δικαστικό σύστημα.  Η δήλωση συμπαράστασης και 
αλληλεγγύης στον αγώνα των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας είναι 
νομίζουμε επιβεβλημένη. Έχουμε πει και παλαιότερα ότι επιδίωξή μας 
θα πρέπει να είναι η δημιουργία ενός πλατύτερου μετώπου Δικαστικών 
Ενώσεων, Δικηγορικών Συλλόγων και Συλλόγων Δικαστικών Υπαλλήλων, 
στα πλαίσια της αμοιβαίας κατανόησης των προβλημάτων που απασχο-
λούν όλους μαζί και τον κάθε κλάδο χωριστά. 

 Καλούμε το Δ.Σ. της Ένωσης να αντιληφθεί την κατάσταση που 
διαμορφώνεται σε βάρος του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης των 
συναδέλφων, καθώς και την ανάγκη ευρύτερων κοινωνικών συμμαχιών. 
Να εγκαταλείψουμε κάθε εφησυχαστική τακτική που θα μας φέρει για 
άλλη μιας φορά προ τετελεσμένων. Να λάβουμε ομόφωνα απόφαση για 
διακοπή των συνεδριάσεων όλων των Δικαστηρίων της Χώρας στις 4 
Φεβρουαρίου 2016 ! 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2016

Χριστόφορος Σεβαστίδης, 
ΔΝ- Πρόεδρος Πρωτοδικών,

Χαράλαμπος Σεβαστίδης, 
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε
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Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι
Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι που αισθάνομαι την ανάγκη να πω μετά την χθεσινή ημέρα, της 

Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης και όλα όσα συνέβησαν. Η φράση που θα έπρεπε να μπει στα 
πεπραγμένα που διαβάστηκαν πριν από λίγο είναι ηφράση που ακούστηκε κάποια στιγμή χθες το 
απόγευμα γύρω στις επτά σε αυτή την αίθουσα: «Καθίστε κάτω γιατί αλλιώς θα σταματήσω». 
Επιλέξατε κ.Πρόεδρε μια λάθος διαδικασία που έδωσε μια λάθος εικόνα για το Δικαστικό Σώμα, 
μια εξαιρετικάάσχημη εικόνα. Επί τρεις ώρες χθες το απόγευμα αντί να συνεχίσουμε τη διαδικα-
σία της Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης με όρους, στους οποίους θα αναφερθώ στη συνέχεια, 
μοιράζαμε υπολογιστές, βάζοντας τον κάθε συνάδελφο στη διαδικασία να συνωστίζεται εδω 
μπροστά σας, «αγωνιώντας» αν είναι μέσα σε κάποια λίστα δικαιούχων ή όχι.

Υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι να δωθούν οι υπολογιστές χωρίς να δοκιμάζεται η αξιο-
πρέπεια όλων μας. Διευκρίνίζω ότι είναι πολύ σωστή η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σας να βρείτε 
και χορηγούς, ελλείψει άλλων πόρων, αν και θα διαφωνούσα με κάποιες επιλογές σας, αν είχατε 
φέρει ποτέ το θέμα στο ΔΣ και δεν το κρατούσατε επτασφράγιστο μυστικό. Επιμένω, όμως, ότι 
δεν ήταν σωστή η διαδικασία την οποία επιλέξατε γιατί μαρτυρεί και αυτή μαζί με πολλές άλλες 
ενέργειες σας μια νοοτροπία την οποία πρέπει να αποβάλλετε όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Θα 
κρατήσω εδώ τη γενναία στάση του κ. Βουλγαρίδη να ζητήσει μια συγνώμη από αυτό εδώ το βήμα. 
Αυτή η συγνώμη όμως επιθυμώ να είναι η αφορμή και για τον ίδιο αλλά και για το προεδρείο να 
επαναπροσδιορίσουν την θέση τους και την στάση τους στη σχέση διοικητικού συμβουλίου, προ-
εδρείου και μελών της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, είτε είμαστε σε παραμονές εκλογών, 
είτε σε παραμονές άλλων σημαντικών γεγονότων, όπως μια καταστατική γενική συνελεύση.

Η χθεσινή διαδικασία και δεν το λέω αυτή τη στιγμή με τη νομική έννοια του όρου δεν έπασχε 
μόνον στον τρόπο διανομής των υπολογιστών.Η χθεσινή διαδικασία έπασχε και στο μέρος της 
καταστατικής γενικής συνέλευσης. Και στεναχωριέμαιαυτή τη στιγμή διότι, δυστυχώς, είμαστε 
ελάχιστοι μέσα στην αίθουσα για να αναμετρηθούμε με την πραγματικότητα αυτή, δεν μετρώ 
πάνω από τριαντα άτομα και δυστυχώς για πρώτη φορά λείπουν και τα δύο τρίτα του Διοικητικού 
Συμβουλίου, ενώαπουσιάζει και η διάθεση να εγγραφούν ομιλητές. Ειμαστε μόλις τεσσερεις.

Είδα χθες την Εφορευτική Επιτροπή να αιφνιδιάζεται, διότι δεν πληροφόρησε κανένας από 
το  προεδρείο τα μέλη της, ως όφειλε εκείνο ως μόνο αρμόδιο να το κάνει, πως να διαχειριστεί 
ζητήματα τα οποία προέκυψαν χθες με καταιγιστικό τρόπο στην διαδικασία της Καταστατικής 
Γενικής Συνέλευσης. Και εξηγούμαι:

Χθες Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι υπήρξε μια τεράστια κατάκτηση στην Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων: βρεθήκαμε σε αυτή την αίθουσα 600 παρόντα και άλλα τόσα εκπροσωπούμενα μέλη, 
1200 συνολικά. Είναι ένας συγκλονιστικόςαριθμός. Τόσοι πολλοί συμμετείχαν σε μια διαδικασία 
καταστατικής γενικής συνέλευσης η οποία μετατράπηκε σε αυτό που βιώσαμε όλοι χθες το μεσημέρι 
εδώ σε αυτή την αίθουσα. Με όλα όσα έγιναν ειλικρινά δηλώνω ότι δεν θα ήθελα να ήμουν στη 
θέση της Εφορευτικής Επιτροπής. Και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα δω το πρακτικό ψηφοφορίας και 
διαλογής για να κατανοήσω με ποιο τρόπο επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν τα διάφορα διαδικαστικά 
προβλήματα που προέκυψαν κατά τις ψηφοφορίεςτης καταστατικής ΓΣ και τις λύσεις που έδωσαν.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να έχουμε ένα κοινό τόπο τουλάχιστον σε κάποια θεσμι-

κής φύσεως ζητήματα. Δεν πρέπει να μας ενδιαφερει μόνον ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα μιας 
καταστατικής συνέλευσης. Πρέπει να μας ενδιαφέρει πρώτα απ΄όλα το κύρος της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων και η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της. Στο τελευταίο ΔΣ 
απευθυνόμενος στο προεδρείο τους κατέστησα την προσοχή: Η Καταστατική Γενική Συνέλευ-
ση πρέπει να αντιμετωπίζεται από εμάς με τη σοβαρότητα της αναθεωρητικής διαδικασίας του 
Συντάγματος, γιατί και έτσι θα κριθούμε από τον Έλληνα Πολίτη στον αγώνα μας να πείσουμε 
για την ισοτιμία των τριών Λειτουργιών της Πολιτείας. Δυστυχώς χθες με όσα συνέβησαν ήρθαμε 
πολύ πίσω και άκουσα από πάρα πολλούς συναδέλφους να αναρωτιούνται πως είναι δυνατόν να 
συμβαίνουν στην Ένωση Δικαστων και Εισαγγελέων, όσα συνέβησαν και τα οποία είναι σχεδόν 
άγνωστα στα εκατοντάδες συνδικαλιστικά σωματεία (ταπερισσότερα από αυτά μη επιστημονι-
κά) στα οποία εμεις οι ίδιοι διενεργούμε εκλογές. Θα αναφερθώ και πάλι στο τελευταίο ΔΣ της 
27ης Νοεμβρίου. Τότε κάναμε εκτενέστατες συζητήσεις για την διαδικασία της καταστατικής 
και φτάσαμε στο σημείο ναπεριγράφουμε τα βήματα, να λέμε πως θα πρέπει να συνταχθεί το 
ψηφοδέλτιο, πως θα λύσει η Εφορευτική Επιτροπή τα τεχνικά προβλήματα που θα προκύψουν με 
τις καταστάσεις ψηφισάντων, τον εκλογικό κατάλογο, τις κάλπες, για το πως θα διαπιστωθεί η 
απαρτία. Σας θυμίζω κύριοι του προεδρείου τι σας είπα επι λέξει: «Έχετε εν λευκώ εξουσιοδότηση 
να έρθετε σε επαφή με οποιονδήποτε ανώτατο δικαστή θέλετε, που θα έχει το χρόνο και την 
προθυμία να προεδρεύσει στη Συνέλευση να τον ενημερώσετε για την προεργασία που έχει κάνει 
το ΔΣ, για τα προβλήματα που πιθανολογήσαμε ότι θα εμφανιστούν να του περιγράψετε τις προ-
τεινόμενες λύσεις και να τον εξοπλίσετε με την αντίστοιχη υποδομή που είχαμε σχεδιάσει». Και 
εντέλει βλέπωχθες την Πρόεδρο Εφετών την κ. Παπασωτηρίου να αιφνιδιάζεται με την πρόταση 
σας (την οποία και ευτυχώς αποδέχθηκε) και στη συνέχεια βλέπω προβληματισμένα πρόσωπα 
στη Εφορευτική Επιτροπή για τα προβλήματα τα οποία αναδείχθηκαν επί τηςδιαδικασίας και 
για την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων για να μπορέσουν να τα διαχειριστούν.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι  
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι εξαιρετικά σημαντικός θεσμικός παράγοντας, ώστε 

να τον αφήνουμε να λειτουργεί τυχαία και να μην ασχολούμαστε με την απαιτούμενη σοβαρότητα 
ακόμα για το τελευταίο διαδικαστικό ζήτημα πουμπορεί να έχει συνέπειες.

Δεν σας κρύβω επίσης ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση το ότι για πρώτη φορά στα χρονικά 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν μίλησε εκπρόσωπος των Δικηγορικών Συλλόγων της 
Χώρας. Δεν είδα τον κ. Αλεξανδρή, τον Πρόεδρο του ΔΣ Αθηνών, είδα όμως τον κ. Σταματο-
γιάννη τον Πρόεδρο του ΔΣ Πειραιά στις θέσεις των επισήμων. Εγώ, που δεν έχω άλλη πληρο-
φόρηση το εκλαμβάνω ως ένδειξη κάποιου προβλήματος στις σχέσεις Ένωσης και Δικηγορικών 
Συλλόγων. Ρώτησα στοδιάδρομο τον κ. Σταματογιάννη γιατί συνέβει αυτό, μου ανέφερε ότι δεν 
του δόθηκε ο λόγος. Γιατί κ. Πρόεδρε δεν του δώσατε το λόγο; Γιατί δεν ήρθε ο κ. Αλεξανδρής; 
Γιατί χθες στην συνεδρίαση της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλογων για το νέοΚώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας δεν εμφανιστήκαμε; Το ότι δεν πήγε εκπρόσωπός μας να το αντιληφθώ, 
γιατί είχαμε ταυτόχρονα την καταστατική ΓΣ, αλλά γιατί δεν εστάλη ένα υποστηρικτικό συνεπές 
με το περσινό υπόμνημα που κατατέθηκε στην ίδια ακριβώς συνεδρίαση της Ολομέλειας για τη 
νέα Πολιτική Δικονομία. Γιατί χθές δεν ακολουθήσατε την ίδια τακτική; Άλλαξε θέση το προ-
εδρείο της Ένωσης για το νέο Κώδικα; Περιμένω μια πειστική απάντηση σε αυτό το ερώτημα.

Επειδή η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι ο χώρος της κριτικής των ενεργειών και των 
πράξεων του ΔΣ και του προεδρείου θα θέσω δύο ακόμα ζητήματα:

Αποφασίσατε ότι έπρεπε να γίνει εθυμοτυπική συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης 
τον κ. Παρασκευόπουλο με αφορμή την ανάληψη των καθηκόντων του για δεύτερη φορά. Και 
καλώς το αποφασίσατε και έτσι έπρεπε να γίνει. Το Προεδρείοεπισκέφθηκε τον κ. Υπουργό την 
18-11-2015. Πάντα κατά το παρελθόν η επίσκεψη αυτή γινόταν από όλο το ΔΣ και μάλιστα 
τελευταία φορά είχε γίνει με την έναρξη της πρώτης θητείας του κ. Παρασκευόπουλου. Γιατί 
τώρα έγινε αυτή η αλλαγή; Αν δεν αλλάζατε αυτή την πρακτική και μπαίνατε στη διαδικασία να 
ακούσετε και την άποψη εμάς των υπολοίπων που δεν επιθυμούσατε να βρίσκομαστε σε αυτή 
τη συνάντηση και που εσείς γενικώς μας θεωρείτε περιττούς, θα εμπλουτίζατε το ενημερωτικό 
σημείωμα που καταθέσατε με δύο τουλάχιστον ζητήματα ακόμα, φλέγοντα ζητήματα:

Πρώτο έλλειμμα. Γιατί δεν αναφερθήκατε στο ζήτημα της δημοσιοποίησης του πόθεν έσχες των 
Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, που άνοιξε ο κ. Βούτσης, ο Πρόεδρος της Βουλής; Γιατί 
δεν θέσατε το θέμα αυτό στο υπόμνημα αφού ήταν ήδη γνωστό από δημοσιεύματα της 3-11-2015 
ότι έγινε η σχετική ανακοίνωση από τον Πρόεδρο της Βουλής στις 2-11-2015; Γιατί δεν θέσατε το 
θέμα στη συνάντηση σας με τον κ. Παρασκευόπουλο, όταν ο κ. Βούτσης την ίδια ημέρα επανήλθε 
κάνοντας την απαράδεκτη διάκριση μεταξύ Πρωτοδικών και Ανωτέρων και Ανωτάτων Δικαστικών 
Λειτουργών; Γιατί δεν καταθέσατε χωριστό υπόμνημα για το πολύ σοβαρό αυτό θέμα; Και επιμένω 
ότι δεν είναι μόνον το ζήτημα της ασφάλειας που άνοιξε αιφνίδια. Είναι και το ζήτημα της ηθικής 
απαξίωσης και στοχοποίησης του μισού Δικαστικού Σώματος Ευτυχώς κ. Πρόεδρε που το θέσατε 
σήμερα ενώπιον του κ. Υπουργού. Αλλά δεν σας άκουσα να του ζητάτε να τοποθετηθεί ενώπιον μας 
σήμερα. Γιατί; Επιπλέον, σήμερα αποδείχθηκε και κάτι άλλο στο ίδιο θέμα. Αποδείχθηκε το έλλειμμα 
πληροφόρησης των πολιτικών προσώπων που ήσαν εδώ σήμερα και εσείς δεν είχατε μεριμνήσει να 
τους ενημερώσετε. Ήρθε στη Συνέλευσή μας η κ. Τασία Χριστοφιλλοπούλου, Αντιπρόεδρος της 
Βουλής, ως εκπρόσωπος του Προέδρου και αποδείχθηκε ότι δεν γνωρίζει και δεν έχει ενδιαφερθεί 
κάποιος από το Προεδρείο, που φρόντισε για την παρουσία της σήμερα εδώ, να την πληροφορήσει 
ότι οι Δικαστές υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες. Και όσο λάθος και αν έκανε η κ. Χριστοφιλοπούλου, 
αναρωτιέμαι εμείς τι λάθος έχουμε κάνει, όταν την καλούμε εδώ και δεν της ζητούμε με τα ατράνταχτα 
επιχειρήματά μας να καλύψει πολιτικά το θέμα, το κομβικό θέμα και την αταξία την οποία προκαλεί η 
δήλωση περί Δικαστών που τους δημοσιοποιούμε το ποιος είναι ο αριθμός πινακίδας του αυτοκινήτου 
τους στον τρομοκράτη της διπλανής πόρτας και Δικαστών για τους οποίους δεν απαιτείται αυτό.

Δεύτερο έλλειμμα στο ενημερωτικό που καταθέσατε ήταν το εξής. Έχουμε βομβαρδιστεί 
από δημοσιεύματα στον ημερήσιο και ηλεκτρονικό τύπο και σήμερα ακούστηκε και από τον 
εκπρόσωπο του ΚΚΕ για την περίφημη μείωση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο (και 
συγκεκριμένα στα Ειδικά Μισθολόγια) μετά το Μνημόνιο 3. Γιατί λείπει από το ενημερωτικό η 
αναφορά για τον προβληματισμό μας γύρω από αυτή την είδηση; Γιατί δεν ζητήσατε από τον κ. 
Υπουργό της Δικαιοσύνης να τοποθετηθεί στο ζήτημα. Ακούσαμε επίσης σήμερα ότι οι ΑΝΕΛ 
έβγαλαν ανακοίνωση με την οποία, όπως πρόλαβα και είδα στο internet πριν λίγο, επαναλαμβά-
νεται η τοποθέτηση που έκανε στην Βουλή ο κ. Καμένος ότι ο ίδιος έχει βρει τις σχετικές πιστώ-
σεις και έχει υπογράψει την ΥΑ για τα αναδρομικά των ενστόλων και ότι καθυστερεί η υπογραφή 
από τον Υπουργό Οικονομικών γιατί δεν έχουν γίνει οι αντίστοιχες δεσμεύσεις κονδυλίων από 
το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη για τους Αστυνομικούς και από το Υπουργείο Εμπορι-
κής Ναυτιλίας για τους Λιμενικούς. Ρωτώ το Προεδρείο: έθεσε το θέμα αυτό στον κ. Υπουργό 
Δικαιοσύνης; Έχουν εξασφαλισθεί στον προϋπολογισμό του 2016 τα απαραίτητα κονδύλια; 
Περίμενα να ακούσω δεσμεύσεις σήμερα για αυτά τα δύο θέματα και δυστυχώς δεν άκουσα.

Επίσης, με το ενημερωτικό που καταθέσατε ανοίξατε το θέμα του αυτοδιοίκητου των Δικα-
στηρίων. Είναι απολύτως σεβαστό να έχετε την άποψη που έχετε για την δισταυρία. Εγώ πόλεμο 
εις βάρος απόψεων και ελευθερίας διατύπωσης τους δεν κάνω. Θέλω, όμως, από το βήμα αυτό 
σήμερα να σας πω το εξής: εφόσον ανοίγετε ένα τέτοιο θέμα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει ότι θα 
ανοίξει μόνον αυτό. Δηλαδή, τροποποίηση στις διατάξεις για το αυτοδιοίκητο των δικαστηρίων 
θα γίνει μόνον στο σκέλος της δισταυρίας και πουθενά αλλού. Μην βρεθούμε ενώπιον εκπλήξεων. 
Γιατί πολύ φιλολογία υπάρχει γι αυτό. Και ελπίζω ότι ο εκπρόσωπος μας σε αυτό το σχέδιο νόμου 
που θα τα περιλάβει αυτά να έχει την αντίστοιχη θέση. Θα το παρακολουθήσουμε στενά και αυτό.

Τέλος θα ήθελα να θέσω το εξής θέμα: Έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου 
που αφορά στο σύμφωνο συμβίωσης. Περιλαμβάνει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις για ένα ζήτημα 
το οποίο πρέπει να διαχειριστούμε νομικά με ρεαλιστικό τρόπο και σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των Διεθνών Δικαστηρίων. Δεν γνωρίζω αν στην σύνταξη αυτού του νομοσχεδίου υπήρχε εκπρό-
σωπος της ΕΔΕ. Αν όχι θα ήθελα να επισημάνω ότι θα πρέπει να λάβουμε θέση και για την ουσία 
των νέων ρυθμίσεων, αλλά και για μια ακόμα ιδιαίτερα σημαντική διάταξη ποινικής φύσεως, για 
την οποία κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Ειδικά υπό το βάρος της επικαιρότητας σε θέματα 
τρομοκρατίας. Η διάταξη αφορά στην τροποποίηση του θεσμού χορήγησης αδειών κρατουμένων 
για φοίτηση σε πανεπιστήμια. Με τη νέα ρύθμιση το Συμβούλιο Φυλακής θα μπορεί να χορηγεί 
τη σχετική άδεια σε κρατούμενο που ταυτόχρονα είναι υπόδικος, μόνον αυτό, καταργώντας τη 
διάταξη που ισχύει σήμερα, κατά το σκέλος της που αφορά στην συναρμοδιότητα του δικα-
στικού οργάνου, που έχει επιβάλλει την προσωρινή κράτηση. Δηλαδή μια δικαστική απόφαση 
(βούλευμα, ή διάταξη) που καθόρισε το status του υπόδικου θα τροποποιείται με απόφαση 
ενός οργάνου που δεν είναι αμιγώς δικαστικό, απλώς προεδρεύει ο Εισαγγελέας της Φυλακής. 
Δηλαδή το Συμβούλιο της φυλακής θα τροποποιήσει τη διάταξη του Ανακριτή ή το βούλευμα 
του Δικαστικού Συμβουλίου περί προσωρινής κράτησης. Δηλαδή ένα όργανο της Διοίκησης 
θα τροποποιεί δικαστική απόφαση; Έχω την άποψη ότι αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Προς 
τιμήν του ο κ. Υπουργός, όταν του τέθηκε ο προβληματισμός για το θέμα εξέφρασε τη διάθεση 
να ακούσει τα σχόλια του νομικού κόσμου. Ζητώ από το προεδρείο να τοποθετηθεί σε αυτό το 
ζήτημα και να εμποδίσει μια νομοθετική αστοχία.

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Πληροφορήθηκα επίσης με μεγάλο ενδιαφέρον πριν λίγο στην αίθουσα αυτή, ότι ακού-

γονται οι αντίθετες απόψεις μέσα στην Ένωση. Στις συζητήσεις του ΔΣ ευτυχώς κανείς δεν 
μπορεί να μας φιμώσει, αλλά ειλικρινά προβληματίστηκα για το τι πραγματικά συμβαίνει στη 
λειτουργία της ΕΔΕ, όταν αναγκάστηκα πριν μερικούς μήνες να δημοσιοποίησω τη θέση μου 
στο blog του συναδέλφου "dikastis". Και αναγκάστηκα γιατί η Ένωση μου ενώ με ανακοίνωση 
του Προεδρείου είχε αναφερθεί προσωπικά σε μένα δεν είχε κατελάχιστο την ευαισθησία να 
ανταποκριθεί στο αίτημα μου να διακινηθεί με mail  στους συναδέλφους η άποψή μου.

Αυτού του είδους τις συμπεριφορές πρέπει να τις αφήσουμε πίσω. Η κ. Σακελαροπούλου 
είπε προηγουμένως κάτι πολύ εύστοχο για το νέο προεδρείο «Νέοι άνθρωποι στις θέσεις του 
Προεδρείου». Πρέπει να δράσετε έτσι και όχι με παλιές νοοτροπίες.

Κυρίες και Κύριοι του Προεδρείου σταματήστε να πυροβολείτε το πόδι σας, στην πραγ-
ματικότητα είναι το πόδι όλων μας.

Σας ευχαριστώ

Ομιλία Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη, Μέλος του ΔΣ
στη Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΔΕ
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Γράφει  ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσής μας Χρήστος Παπαδήμας, Πρωτοδίκης

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Ν Ω Σ Η Σ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ – ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΩΡΩΝ 
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΑΣ

KOΠH ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος εορταστική εκδήλωση για τα παιδιά των μελών μας Δικαστικών 
και Εισαγγελικών Λειτουργών. Στην εκδήλωση αυτή, που πραγματοποιήθηκε την 23-1-2016, στο Ίδρυμα Μείζονος 
Ελληνισμού Ελληνικός Κόσμος συμμετείχαν περίπου 500 άτομα, γονείς και παιδιά. Στην αρχή παιδιά και γονείς παρα-
κολούθησαν την εξαιρετική θεατρική παράσταση «Ο μάγος του Οζ». Ο μάγος του Οζ είναι μια κλασσική περιπέτεια 
φαντασίας, που έγραψε ο Φρανκ Μπάουμ, το 1902 και ανήκει στην κατηγορία των παραμυθιών που απλώνονται πέρα 
από το χρόνο και το χώρο, για να βάλουν φωτιά στη φαντασία και ν’ αγγίξουν τα συναισθήματα των «παιδιών» κάθε 
ηλικίας. Πρωτοπόρο για την εποχή του, αληθινό και ουσιαστικό μέχρι σήμερα. Δίδαξε εκατομμύρια παιδιά να αγαπούν 
το διάβασμα και να ανακαλύπτουν τη μαγεία στα καθημερινά πράγματα της ζωής. Είναι ένα ταξίδι στην αυτογνωσία 
και τη δύναμη της θέλησης. Ένα οδοιπορικό στην αθωότητα. Ένας ύμνος στη φιλία. 
Το διαχρονικό του μήνυμα, ότι ο άνθρωπος έχει μέσα του τη δύναμη να μεταμορφώσει τη ζωή του, όταν θελήσει να 
το κάνει, εξακολουθεί να αντηχεί και στην εποχή μας.
Μετά την παρακολούθηση της θεατρικής παράστασης ακολούθησε κοπή πίτας, παράθεση γεύματος και τέλος δια-
νομή αναμνηστικών δώρων σ’ όλα τα παιδιά. Όλοι εξέφρασαν τη μεγάλη ικανοποίησή τους για την ποιότητα της 
διοργάνωσης.   

Τα τελευταία χρόνια καθιερώσαμε η κοπή της βασι-
λόπιτας για τον ερχομό του νέου έτους να λαμβάνει 
χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Έτσι και φέτος 
η εορταστική αυτή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε 
στις 5 Φεβρουαρίου σε αίθουσα του ξενοδοχείου 
«ΜAKEDONIA PALACE». Η συμμετοχή των συνα-
δέλφων ήταν τεράστια, συμμετείχαν 550 άτομα, Δικα-
στικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί με τους συνοδούς 
τους. Η συμβολή της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσα-
λονίκης, δηλαδή του Εφέτη κ. Χρήστου Νάστα, των 
Ειρηνοδικών κ. Ευστρατίου Χονδροζουμάκη και κ. 
Ευθαλίας Κώστα ήταν τεράστια στη επιτυχία της 
εκδήλωσης, στην οποία παρευρέθησαν και απηύθυναν 
ευχές ο Υπ. Δικαιοσύνης κ. Νικ. Παρασκευόπουλος και 
η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική Θάνου. 
Παρόντες ήταν οι Διευθύνοντες τα Δικαστήρια της 
συμπρωτεύουσας καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του 
Υπ. Δικαιοσύνης κ . Κων/νος Κοσμάτος.

ΜΕΓΑΛΗ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22/1/2016
 
       ΠΡΟΣ

Κυρίες και Κυρίους Συναδέλφους
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι,
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, της οποίας είμαστε μέλη, αποφάσισε να γίνει κοπή της 
Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, στις 6 
Φεβρουαρίου 2016, στο Ξενοδοχείο ''ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ".
Ως Εφετειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης, θεωρούμε το γεγονός τιμητικό και ως εκ τούτου αισθα-
νόμαστε την υποχρέωση να Σας υπενθυμίσουμε άλλα και να Σας παροτρύνουμε να παραστείτε 
στη συναδελφική εορταστική εκδήλωση, νια να την λαμπρύνετε και με την παρουσία Σας.
Η παρουσία Σας γύρω από την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, που φέρει ποικίλους 
συμβολισμούς, θρησκευτικούς και κοινωνικούς, θα διατρανώσει την πίστη μας στις παραδόσεις 
του λαού μας, θα τονώσει το αίσθημα συναδελφικότητας, αλλά και θα καταδείξει πως ενωμένοι 
και σύμπνοια μπορούμε να υπερασπιστούμε το κύρος της δικαστικής εξουσίας και την αξιοπρέ-
πεια των Δικαστών.

Τιμή κατ' άτομο 15 ευρώ (η ΕΝΩΣΗ καλύπτει την επιπλέον δαπάνη του δείπνου και γενικά της 
εκδήλωσης). Στην τιμή περιλαμβάνεται; Μουσική με DJ, δείπνο και απεριόριστη κατανάλωση 
κρασιού και αναψυκτικών. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Δευτέρα, 1-2-2016, στη Γραμμα-
τεία του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και στο τηλ. 2310-507233. Ο τυχερός της βραδιάς θα 
κερδίσει ένα πολύτιμο δώρο.

Με Τιμή 
Ο Πρόεδρος 

Χρήστος Νάστας 
Εφέτης

κοιν. Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.         

Τα Μέλη
Ευθαλία Κώστα   
Ευστράτιος Χονδροζουμάκης
Ειρηνοδίκες

Η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
του Εφετείου Θεσσαλονίκης κ. Καλ. Χειμαριού, 
μία εκ των τυχερών στη κοπή της βασιλόπιτας στη 
Θεσσαλονίκη, η οποία διακρίνεται στη φωτογραφία 
με τον σύζυγό της και την Εφέτη κ. Βήλη Χρηστίδου.

Στην κοπή της πίτας μας τίμησε  
με τη παρουσία του ο Υπουργός Δικαιοσύνης 
κ. Νίκος Παρασκευόπουλος. Στη φωτογραφία μαζί 
με την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική 
Θάνου-Χριστοφίλου και την Πρόεδρο της ΕΔΕ 
κ. Μαργαρίτα Στενιώτη.

Κατά την κοπή πίτας. 
Η Πρόεδρος κ. Μαργαρίτα 
Στενιώτη και ο Αντιπρόεδρος 
κ. Χαράλαμπος Μαυρίδης.
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Α) Για την αποκατάσταση της μοναδικής αλήθειας έχω να υπενθυμίσω 
στα υπογράφοντα την από 29-1-2006 ανακοίνωση μέλη του προεδρείου της 
ΕΔΕ τα ακόλουθα:

1. Η πρόταση των κ.κ. Χριστόφορου και Χαράλαμπου Σεβαστίδη ΔΕΝ 
αφορούσε διαμαρτυρία για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, “κατά το μέρος και 
μόνο που αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς”. Είναι αυταπόδεικτο από την 
τελευταία παράγραφο του κειμένου που κατέθεσαν στο ΔΣ και το οποίο, ευτυ-
χώς, έχει δημοσιοποιηθεί .

2. Η πρόταση των κ.κ. Χριστόφορου και Χαράλαμπου Σεβαστίδη περιελάμ-
βανε την δράση της διακοπής συνεδριάσεων και την δήλωση συμπαράστασης 
στον αγώνα των δικηγόρων. Κατά την συζήτηση που έγινε: α) η κ. Βαρβάρα 
Πάπαρη πρότεινε η συμπαράσταση να αφορά όλους τους επιστημονικούς κλά-
δους που θίγονται από το ασφαλιστικό, β) εγώ ζήτησα την έκδοση ανακοίνω-
σης συμπαράστασης προς όλους τους επιστημονικούς κλάδους .

3. Όταν ετέθη σε ψηφοφορία το πλαίσιο δράσης της ΕΔΕ για το ζήτημα του 
ασφαλιστικού οι προτάσεις ήταν: α) διακοπή συνεδριάσεων η οποία απερρίφθη 
με θετικές ψήφους αυτές του προτείνοντος παριστάμενου κ. Χριστόφορου 
Σεβαστίδη και της κ. Βαρβάρας Πάπαρη β) έκδοση ανακοίνωσης συμπαρά-
στασης, η οποία απερρίφθη με θετικές ψήφους αυτές των κ.κ. Χριστόφορου 
Σεβαστίδη, Βαρβάρας Πάπαρη, Γεωργίου Ευστρατιάδη και εμού. 

4. Τα μέλη του προεδρείου της ΕΔΕ κατεψήφισαν τις προτάσεις και δεν 

υπέβαλαν οποιαδήποτε άλλη πρόταση προς ψήφιση για το θέμα. Δεν τέθηκε 
ποτέ ειδικά ζήτημα αναβολής της συζήτησης για το ασφαλιστικό για την επό-
μενη συνεδρίαση του ΔΣ στη Θεσσαλονίκη. Αν συνέβαινε διαφορετικά αυτό 
θα ήταν αντικείμενο ψηφοφορίας και μάλιστα στην αρχή της διαδικασίας. 

5. Τα μέλη του προεδρείου δεν μας ενημέρωσαν για την πρωτοβουλία των 
λοιπών δικαστικών ενώσεων για την οργάνωση ανοικτής συνέλευσης για το 
ασφαλιστικό.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να λάβει θέση στη δημόσια 
συζήτηση για το Ασφαλιστικό. Αυτό πρέπει να το πράξει όχι υπό τη λογική 
συνδικαλιστικών συμμαχιών, αλλά με δύο μόνον κριτήρια: την προστασία 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στο βαθμό που αυτά βρίσκονται σε διακινδύνευση 
και την συνδρομή στην σοβαρή ανταλλαγή επιστημονικών επιχειρημάτων σε 
ένα δημοκρατικό διάλογο. Και τώρα είναι ανάγκη να συμβεί αυτό για τους 
Δικηγόρους και τους επιστημονικούς κλάδους εν γένει. 

Καλώ τους συναδέλφους μου Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουρ-
γούς να καλύψουν το έλλειμμα που προκαλείται αυτή τη στιγμή στη δράση 
της Ενώσεως μας με τη συμμετοχή τους στην Ανοικτή Συνέλευση της 2ας 
Φεβρουαρίου στα Διοικητικά Δικαστήρια.  

Για το μείζον ζήτημα του τρόπου της λειτουργίας του Προεδρείου της ΕΔΕ 
θα επανέλθω. 

Προς τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς και Δικαστικούς Υπαλλήλους των Δικαστικών Περιφερειών του έργου ΟΣΔΔΥ-ΠΠ

Με αφορμή την αντικατάσταση μου από την θέση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου “Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστι-
κών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης” επιθυμώ να ευχαριστήσω τους επικεφαλής των δικαστικών σχηματισμών, τους δικαστικούς και εισαγγελι-
κούς λειτουργούς και τους δικαστικούς υπαλλήλους με τους οποίους συνεργάστηκα για την υλοποίηση του . 

Το συγκεκριμένο έργο είναι η σημαντικότερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και με το σκεπτικό αυτό υπηρέτησα στην υλο-
ποίηση του από την πρώτη στιγμή τον Αύγουστο του 2014. Αποτελεί την τελευταία ευκαιρία του εκσυχρονισμού των υποδομών πληροφορικής για την Ελληνική 
Δικαιοσύνη και δεν πρέπει να χαθεί. Η προσπάθεια που έχει γίνει από όλους τους εμπλεκόμενους είναι εξαιρετικά μεγάλη και το μέχρι τώρα αποτέλεσμα δικαιώνει 
κόπους και σχεδιασμούς αλλά και την προσδοκία για την ολοκλήρωση του . 

Θέλω να παρακαλέσω όλους να συνδράμουν από τη θέση που υπηρετούν με κάθε τρόπο στην πρόοδο των εργασιών, να επενδύσουν τον χρόνο που οι ανάγκες 
του έργου απαιτούν, να βοηθήσουν στην εξέλιξη του. 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2016

Μετά την έκδοση από την ΕΔΕ της υπ αρ. 5/7-1-2016 ανακοίνωσης σημειώνω 
τα ακόλουθα: 

Όταν το σ/ν για το σύμφωνο συμβίωσης εισήχθη στη Βουλή για συζήτηση , 
προκάλεσε εντύπωση και ερωτηματικά σε πάρα πολλούς συναδέλφους η απουσία 
του προεδρείου της ΕΔΕ από την συνεδρίαση της ακρόασης των φορέων στην 
Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. Τι ήθελε 
να αποφύγει το προεδρείο; Δεδομένου μάλιστα ότι πανηγύριζε τις προηγούμενες 
ημέρες με ανακοίνωσή του για ορισμένες εκ των διατάξεων. Και σιωπούσε για 
κάποιες άλλες, όπως πχ την ανάθεση της πειθαρχικής διαδικασίας στον Πρόεδρο 
του Αρείου Πάγου, ή την αντισυνταγματική τροποποίηση που επέφερε το σχέδιο 
στην διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών στους υπόδικους. 

Η σιωπή αυτή διακόπηκε 14 ημέρες μετά την δημοσίευση του νόμου 4356/2015 
(ΦΕΚ Α΄181/24-12-2015), όταν εσπευσμένα ζητήθηκε από τα μέλη του ΔΣ να 
προσυπογράψουν κείμενο ανακοίνωσης με θέμα το άρθρο 65, που είχε ήδη δια-
μορφωθεί και έφερε τις υπογραφές της προέδρου και του γενικού γραμματέα.  

Νέα ερωτηματικά γεννιούνται για την κίνηση αυτή , που αναμφίβολα σχετίζε-
ται με την από 4-1-2016 ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων και τις απαντήσεις 
των κ.κ. Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΔΔΑΔ. 

Ποιος αποφάσισε την σκοπιμότητα της παρέμβασης και με ποια κριτήρια , 
ποιος αποφάσισε την επί της ουσίας τοποθέτηση και με ποια επιστημονικά επι-
χειρήματα, ποιος αποφάσισε την διατύπωση και φρασεολογία της ανακοίνωσης, 
ποιος αποφάσισε το κατεπείγον; Ποιος είχε την πρωτοβουλία να αξιολογήσει, 
δίκην επιθεωρητή, ως εξαίρετους επιλεκτικά κάποιους συναδέλφους εκ των μελών 
του ΔΣ της ΕΕΕ, σιωπώντας για τους λοιπούς; Ένα είναι βέβαιο: ότι το ΔΣ της 
ΕΔΕ δεν κλήθηκε να συζητήσει και να αποφασίσει σχετικά. 

Δεν συμφώνησα με την έκδοση της ανωτέρω ανακοίνωσης σε δύο επίπεδα: 
Πρώτον επί της διαδικασίας γιατί υπήρξε περιφρόνηση από το προεδρείο προς 

τα μέλη του ΔΣ . Παρακάμφθηκε για μια ακόμα φορά η λειτουργία του συλλογικού 
οργάνου διοίκησης της ΕΔΕ. 

Δεύτερον επί της ουσίας: Η Ελληνική Δικαιοσύνη είναι ο κορυφαίος θεσμός 
στον οποίον ο Ελληνικός Λαός και κάθε πολίτης στηρίζονται για την προστασία 
των δικαιωμάτων και την διαχείριση των υποχρεώσεων. Η ΕΔΕ δεν πρέπει αντι-
μετωπίζει την Δικαιοσύνη με ερασιτεχνικές προσεγγίσεις, που εξυπηρετούν μόνο 
προσωρινές συγκυρίες και όχι το διαχρονικό συμφέρον των πολιτών. Και όσοι 

Ανακοίνωση Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ  
για το Ασφαλιστικό

Ευχαριστήρια επιστολή Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη

Ανακοίνωση Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη
αποφασίζουν να μιλήσουν εκ μέρους της θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι έχουν 
αντιμετωπίσει τα θέματα με γνώμονα τη διάρκεια και όχι την ευκαιρία. Ιδίως όταν 
οι θεματικές άπτονται συνταγματικών αρχών. Και επιπλέον δεν πείθομαι για την 
αναγκαιότητα αποσπασματικών νομοθετικών παρεμβάσεων, ιδίως σε Κώδικες 
και μάλιστα σε εποχές που η ασφάλεια δικαίου είναι απαίτηση και δικαίωμα των 
πολιτών και εν τέλει του διαχρονικού νομικού μας πολιτισμού.    

Για την ιστορία επισυνάπτω το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έλαβα 
από την Ένωση για το θέμα και την απάντηση μου.
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Η ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 
ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΠΕΡΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΥΠΕΒΑΛΑΝ 
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

Πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικού     
υπολογιστή των συναδέλφων 

του Πταισματοδικείου Αθηνών

γράφει η Πρόεδρος της Ένωσης Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης.

Με επιτυχία και με τη συμμετοχή σχεδόν του συνόλου των συναδέλφων του Πταισματο-
δικείου Αθηνών συνεχίζεται το πρόγραμμα εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
που ξεκίνησε την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016, στην Αίθουσα Δικαστών του Πταισματο-
δικείου. Να υπενθυμίσουμε ότι στους εν λόγω συναδέλφους είχε χορηγηθεί με επιμέλεια  
της Ένωσής μας, ήδη από την Άνοιξη του 2015, φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η Ένωσή μας προσέφερε χρηματική 
οικονομική βοήθεια στους Γιατρούς του Κόσμου και στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, 
προκειμένου να διατεθεί για την ανακούφιση των νεοεισερχόμενων προσφύγων και 
μεταναστών. 
Επίσης, προσέφερε χρηματική οικονομική βοήθεια στην Εταιρεία Προστασίας Ανηλί-
κων  Αθηνών, όπου Πρόεδρος του Δ.Σ. αυτής είναι η συνάδελφος μας Φωτεινή Αθανα-
σίου, Εφέτης, η οποία με τη δράση της στηρίζει ανηλίκους στους οποίους έχουν επιβληθεί 
αναμορφωτικά μέτρα, διαβιώνουν σε ακατάλληλο κοινωνικό περιβάλλον, αντιμετω-
πίζουν σημαντικές δυσχέρειες κοινωνικής προσαρμογής κλπ., προσφέροντας στέγη, 
επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση πολιτιστική καλλιέργεια και ψυχαγωγία. Τέλος, 
προσέφερε εξήντα ζευγάρια παιδικά παπούτσια στην Κιβωτό του Κόσμου και οικονο-
μική βοήθεια στις Φυλακές Αυλώνος για κάλυψη βασικών αναγκών των κρατουμένων. 

Όπως είναι γνωστό, μετά από πρόταση της κ. Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Πταισμα-
τοδίκη, Ταμία της Ένωσή μας και λήψη ομόφωνης απόφασης από το Δ.Σ. καθιερώθηκε 
η βράβευση των τέκνων των συναδέλφων που επιτυγχάνουν σε Α.Ε.Ι. της χώρας μας. Η 
βράβευση, που για πρώτη φορά έλαβε χώρα για τους επιτυχόντες το πανεπιστημιακό έτος 
2014 – 2015  καθιερώθηκε να γίνεται κατά τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής συνέλευσης και 
έτσι πράγματι έγινε και για το πανεπιστημιακό έτος 2015-2016. Ωστόσο, ελάχιστοι συνά-
δελφοι, μη λαμβάνοντας έγκαιρα γνώση των προθεσμιών που έταξε τα δύο αυτά χρόνια 
το Δ.Σ. περί υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού επιτυχίας του τέκνου τους,    υπέβα-
λαν εκπρόθεσμες αιτήσεις με συνέπεια να μην ικανοποιηθούν τα τέκνα τους. Ωστόσο, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, επειδή επιθυμεί να βρίσκεται πάντα δίπλα στους συναδέλφους και 
τα παιδιά τους που αγωνίσθηκαν για την εισαγωγή τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα  
και θέλοντας να στηρίζει τους νέους, που αποτελούν το μέλλον της χώρας αποφάσισε να 
χορηγήσει σχετικό βραβείο σε όλους τους επιτυχόντες από το χρόνο της καθιέρωσης της 
βράβευσης, ήτοι για τα πανεπιστημιακά έτη 2014 – 2015 και 2015 – 2016. Καλεί, επομένως, 
τους συναδέλφους να  επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Ένωσης και να υποβάλουν 
σχετική αίτηση προσκομίζοντας και τα σχετικά πιστοποιητικά  έως 10 Μαίου 2016.

Μετά την αιφνίδια απώλεια του Προέδρου Εφετών Δημητρίου Μόκα, 
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών 
διεξήχθησαν αρχαιρεσίες   και εξελέγη Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβου-
λίου ο Πρόεδρος Εφετών Νικόλαος Δαύρος και αναπληρώτρια αυτού η 
Πρόεδρος Εφετών Μαρία Παπασωτηρίου.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ενημερώνει τα μέλη της ότι κατόπιν συμ-
φωνίας με τις «Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.» εξασφάλισε προνομιακή τιμή για την 
ετήσια συνδρομή στο περιοδικό «Ελληνική Δικαιοσύνη» από το έτος 2016.
Η προσφορά αντιστοιχεί σε έκπτωση 50% επί της αξίας συνδρομής φυσικών 
προσώπων, δηλ. 50 ευρώ/έτος αντί 100 ευρώ, και ισχύει για εγγραφές συνδρο-
μητών έως την 30η Ιουνίου 2016.
Η προνομιακή τιμή ισχύει για όσους δηλώσουν συνδρομητές έως την παραπάνω 
ημερομηνία στα γραφεία της Ένωσης. Στοιχεία επικοινωνίας: 
Tηλέφωνο 2108827380 Fax:2108841529 Email: endikeis@otenet.gr

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΑΥΡΟΣ

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 28-2-2016 
συνεδρίασε την 2-3-2016 συγκροτήθηκε σε σώμα και εξέ-
λεξε το Προεδρείο του ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας Εφε-
τών.

Αντιπρόεδρος: Δημήτριος 
Μητρουλιάς, Αντεισαγγελέας Εφε-
τών.
Γενικός Γραμματέας: Παρασκευάς 
Αδάμης, Εισαγγελέας Πρωτοδι-
κών.
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας: Ιωάννης 
Παναγόπουλος, Αντεισαγγελέας 
Πρωτοδικών.
Ταμίας: Ευθυμία Σωτηροπούλου, 
Εισαγγελέας Πρωτοδικών.
Μέλη: Νικόλαος Καλλίδης, Αντει-
σαγγελέας Εφετών, Αρετή Σκα-
φίδα, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, 
Σπυριδούλα Σταυράτη, Αντεισαγ-
γελέας Πρωτοδικών, Γεώργιος 
Νούλης, Αντεισαγγελέας Πρωτο-
δικών.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με ανακοίνωσή του, που εξέδωσε, κατά την ίδια 
ως άνω συνεδρίαση, εκφράζει θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συναδέλ-
φους Εισαγγελείς για τη μαζική συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες της 28-2-2016, 
γεγονός που αποδεικνύει έμπρακτα την ενότητα και σύμπνοια των μελών της 
Ένωσης και παράλληλα 
τα νεοεκλεγέντα μέλη του Δ.Σ. αναφέρουν ότι, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης 
που συνεπάγεται η εκλογή τους, προτίθενται να αναλάβουν κάθε πρωτοβουλία 
προς την κατεύθυνση:
–  της ενίσχυσης του δικαιοδοτικού και θεσμικού ρόλου του Εισαγγελέα στη 

σύγχρονη κοινωνία,
– της επιστημονικής και ποιοτικής αναβάθμισης του εισαγγελικού έργου,
– της βέλτιστης ανάδειξης και διεκδίκησης των αιτημάτων του Εισαγγελικού 
κλάδου
– της συσπείρωσης των μελών και της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες 
της Ένωσης.

Τέλος, καλούν τους συναδέλφους να υποβάλουν τις προτάσεις τους και την εποι-
κοδομητική κριτική τους για κάθε ζήτημα που αφορά τον κλάδο, προκειμένου 
το Δ.Σ. να διεκπεραιώσει το έργο του. 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ 
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Σε εκτίμηση του έργου των Ελλήνων Δικαστών και 
Εισαγγελέων, όπως αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας 
Εμμανουήλ Σφακιανάκης, Διευθυντής Δίωξης Ηλε-
κτρονικού Εγκλήματος, σε επιστολή του, που απέ-
στειλε στην Ένωσή μας παραχωρεί τα πνευματικά 
δικαιώματα του βιβλίου του «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ», για έκδοση αυτού σε τόσα αντίτυ-
πα όσοι οι εν ενεργεία Δικαστές και Εισαγγελείς της 
Χώρα μας. Ο εκδοτικός οίκος του βιβλίου φέρει τον 
τίτλο «ALL ABOUT INTERNET».

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

kodikas exof.indd   1 1/28/16   4:58 PM

Ο νέος Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος κ. Δημήτρης Ασπρογέρακας,
Εισαγγελέας Εφετών
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Επικήδειος λόγος για τον εκλιπόντα Δημήτριο Μόκκα, Πρόεδρο Εφετών - Πρόεδρο του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών από την Πρόεδρο της Ένωσης Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη

ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΙΚΗΣ ΜΠΟΛΗ

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΑΡΙΑΣ 
ΜΠΑΜΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΤΖΙΚΗ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα, 16-2-2016

Θλιβερό καθήκον, ιερό χρέος, μου επιβάλλουν τούτα τα λίγα λόγια.
Ο αποχαιρετισμός μίας προσωπικότητας, που τίμησε το Δικαστικό Σώμα δεν είναι εύκολο καθήκον.

Αγαπημένε μας Πρόεδρε
Αγαπημένε συνάδελφε και φίλε Δημήτρη,
Θλίψη σκέπασε το Εφετείο Αθηνών από την είδηση το πρωϊ της Κυριακής της αιφνίδιας κοίμησής σου. Πέν-
θος σκέπασε το Δικαστικό Σώμα από το χαμό σου. Μας συγκλόνισε όλους. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε, 
ότι έτσι ξαφνικά και απρόσμενα άφησες το γραφείο σου, στο Εφετείο Αθηνών, άφησες τη θέση σου, άφησες 
τα καθήκοντά σου, που με τόση ευσυνειδησία και ακεραιότητα ασκούσες επί χρόνια. Δεν μπορούμε να 
αποδεχθούμε ότι δεν θα ξαναντικρίσουμε τη γνώριμη φιγούρα του αεικίνητου Προέδρου να περιδιαβαίνει 
τους διαδρόμους, τις αίθουσες των ακροατηρίων, την αίθουσα των Δικαστών και τα γραφεία τους και να 
προσπαθεί να δώσει λύσεις στα πολλά προβλήματα του μεγαλύτερου Εφετείου της χώρας. Παρασκευή 
πρωϊ, Πρόεδρε μου, με κάλεσες στο τηλέφωνο και για άλλη μια φορά μου εξέφρασες την αγωνία σου και 
την ανησυχία σου για τη διόγκωση των προβλημάτων του Εφετείου. Συζητήσαμε την εξεύρεση λύσεων. 
Δεν γνώριζα όμως, ότι θα ήταν η τελευταία συνομιλία μας και ότι δεν θα επιδιώκαμε μαζί να υλοποιήσουμε 
αυτά που σχεδιάσαμε. Δυστυχώς, αι βουλαί του Κυρίου, ορισμένες φορές είναι πολύ δύσκολα κατανοητές 
και αποδεκτές από εμάς τους ανθρώπους και κυρίως όταν το τέλος επέρχεται κατά τρόπο αιφνιδιαστικό, 
όπως συνέβη στην περίπτωση του αγαπητού συναδέλφου. 

Ο Δημήτρης Μόκκας γεννήθηκε το έτος 1952 στο Δομοκό Φθιώτιδας και αποφοίτησε από τη Νομική 
Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Δικαστικό Σώμα εισήχθη τον Ιούνιο του 1981 και είχε προαχθεί στο βαθμό του Προέδρου Εφετών 
τον Αύγουστο του 2012. Υπηρέτησε ως Ειδικός Ανακριτής στις υποθέσεις τρομοκρατίας περισσότερο 
από μια τετραετία. Τον Σεπτέμβριο του 2014 οι συνάδελφοι τον τίμησαν με τη ψήφο τους και εξελέγη 
Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών. Από τη θέση αυτή, κατέβαλε 
τεράστια προσπάθεια να ανταπεξέλθει στο δύσκολο καθήκον του και τα κατάφερε. Αυτό ήταν εμφανές 
στα πρόσωπα των συναδέλφων. Πίστευε στην ισότητα και στη διαφάνεια στο εσωτερικό της Δικαιοσύνης 

και το έκανε πράξη.
Εάν η απώλεια είναι συνάρτηση της προσφοράς, τότε το κενό που αφήνει η κοίμηση του Προέδρου 

μας είναι τεράστιο.
Ως άνθρωπος. Οι λέξεις ήθος, σεμνότητα, αξιοπρέπεια, έμφυτη ευγένεια, καλλιέργεια, απέραντη καλο-

σύνη και διάθεση για προσφορά σε χαρακτήριζαν.
Συμμερίζομαι, συμπάσχω, προσφέρω ήταν οι αξίες σου.
Ως Δικαστικός Λειτουργός. Οι λέξεις ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, επαγγελματικό ήθος, ακεραιότητα, 

σωστή και ψύχραιμη κρίση και εργατικότητα σε χαρακτήριζαν.  

Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε.
Ο θάνατός σου συνιστά μεγάλη απώλεια για το Δικαστικό Σώμα. Και ασφαλώς ακόμη μεγαλύτερη 

απώλεια συνιστά για την οικογένειά σου, την οποία τόσο αγαπούσες και φρόντιζες.
Υπό την ιδιότητά μου, ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εκφράζω, τόσο προσωπι-

κά όσο και εκ μέρους όλων των μελών του Διοικ. Συμβουλίου της Ένωσής μας, θερμότατα συλλυπητήρια 
προς την οικογένεια του εκλιπόντος και εύχομαι όπως ο Θεός τους δώσει δύναμη και κουράγιο, για να 
αντιμετωπίσουν τη μεγάλη απώλεια.

Το διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  αποφάσισε, πλην στεφάνου, να 
προσφέρει το ποσό των 4.000 ευρώ στο Εφετείο Αθηνών, προκειμένου να διατεθεί για τη συντήρηση της 
αίθουσας Τελετών του Εφετείου, για την υποβάθμιση και εγκατάλειψη της οποίας ανησυχούσε ο Πρόεδρος 
και κατέβαλε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης.       

Εκ μέρους όλων των συναδέλφων απευθύνω το ύστατο Χαίρε.
Το πέρασμα σου από τη ζωή ήταν αέρας ποιοτικός.  

Αγαπημένε μας Πρόεδρε. 
Πρόεδρε της καρδιάς μας, για εμάς τους Δικαστές 
του Εφετείου Αθηνών, που σε ζήσαμε από κοντά.  

Καλό ταξίδι.
Σε περιμένει μία θέση στη Γειτονιά των Αγγέλων. 

Η είδηση του θανάτου της αγαπημένης μας συναδέλφου Νίκης 
Μπόλλη, η οποία υπηρετούσε ως αντεισαγγελέας Εφετών στα 
Ιωάννινα, την Παρασκευή το πρωί, 19-2-2016, βύθισε σε πένθος 
ολόκληρο το Δικαστικό Σώμα αλλά και την κοινότητα των  Δικη-
γόρων και των Δικαστικών Υπαλλήλων των Εισαγγελιών, όπου είχε 
υπηρετήσει. 

Η Νίκη γεννήθηκε το έτος 1960 στο Νομό Τρικάλων. Απο-
φοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης και το έτος 1995 εισήχθη στο Εισαγγελικό Σώμα. Υπηρέτησε στις Εισαγγελίες 
Πρωτοδικών Καρδίτσας, Λάρισας και Βόλου, στην τελευταία μάλιστα ως ασκούσα χρέη Προ-
ϊσταμένης. Το έτος 2014 προήχθη στο βαθμό του αντεισαγγελέα Εφετών και αρχικά τοπο-
θετήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Ναυπλίου ενώ στη συνέχεια μετατέθηκε στα Ιωάννινα. 
Η Νίκη ήταν έγγαμη και μητέρα ενός τέκνου. Εκατοντάδες συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς  
της απηύθυναν το ύστατο Χαίρε το Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2016, στο Μητροπολιτικό Ναό 
Αγίου Νικολάου Τρικάλων, μεταξύ αυτών ήταν και η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασιλική 
Θάνου, η Πρόεδρος της ‘Ενωσής μας κ. Μαργαρίτα Στενιώτη και η Ταμίας κ. Σταματία Γκαρά.

Mε περίσσια οδύνη και μεγάλη θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα ένα σπάνιο άνθρωπο που τον 
αγαπήσαμε όλοι. Τη ΧΡΥΣΑ ΜΑΣ.

Στην ψυχή και στην καρδιά όλων μας μένει χαραγμένη η μορφή της.
Ο ήπιος χαρακτήρας της, η ευθύνη του λόγου της, η εξαιρετική νομική κατάρτιση.
Απλή και γλυκομίλητη. Αληθινή και χαμογελαστή.
Χρυσάνθη, 
Συνάδελφε αγαπημένη, φεύγεις πρόωρα μέσα από την αγκαλιά των παιδιών σου και του 

συντρόφου που αγάπησες, αφού κατόρθωσες όμως να του μεταδώσεις τις απλές συνήθειες της 
ζωής σου και τις αρετές που σε διέκριναν.

Ήσουν υπόδειγμα δικαστή, πολύτιμη στην εφαρμογή του δικαίου, αληθινή και δίκαιη σε 
όλη τη θητεία σου.

Με τη βοήθεια του ανθρώπου που διάλεξες ως σύζυγο, αγωνίστηκες για να κερδίσεις μια 
άνιση από την αρχή μάχη.

Πάλεψες με θαυμαστή γενναιότητα, με απίστευτη δύναμη ψυχής, εκεί που όλοι θα δείλιαζαν 
και απέδειξες ότι ένας άνθρωπος με τέτοια δύναμη ψυχής είναι στ' αλήθεια νικητής-αθάνατος, 
γιατί θα ζει πάντα στο μυαλό και στην καρδιά μας.

Αν είναι πάντοτε σκληρός ο θάνατος, σε σένα στάθηκε ακόμα πιο σκληρός. Όμως εμείς 
είμαστε εδώ για να σου υποσχεθούμε ότι η μνήμη σου θα μένει πάντοτε ζωντανή σε όλους μας.

ΧΡΥΣΑ ΚΑΛΗ ΜΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΚΑΙ ΦΙΛΗ
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΥ ΤΟ ΧΩΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΕ ΣΚΕΠΑΣΕΙ

Η συνάδελφος Χρυσάνθη Γεωργιτζίκη εισήλθε στο Δικαστικό Σώμα το έτος 1994 και υπη-
ρετούσε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών από το έτος 2007. Ήταν έγγαμη και μητέρα τριών τέκνων. 
Έφυγε από κοντά μας στις 11-2-2016, αφού πάλεψε με αξιοπρέπεια την ασθένειά της, που 
τελικά τη νίκησε.

ΕΦΥΓΑΝ ΞΑΦΝΙΚΑ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ      

Αθήνα 15 Φεβρουαρίου 2016
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, το βράδυ της 13ης Φεβρουαρί-
ου 2016, ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 
του Εφετείου Αθηνών, Πρόεδρος Εφετών, Δημήτριος Μόκκας.

Ο Δημήτριος Μόκκας γεννήθηκε το έτος 1952 στο Δομοκό Φθιώτιδας και αποφοί-
τησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Στο Δικαστικό Σώμα εισήχθη τον Ιούνιο του 1981 και είχε προαχθεί στο βαθμό 
του Προέδρου Εφετών τον Αύγουστο του 2012. Υπηρέτησε ως Ειδικός Ανακριτής στις 

υποθέσεις τρομοκρατίας περισσότερο από μια τετραετία. Τον Σεπτέμβριο του 2014 με 
ψήφο των συναδέλφων του και με ευρύτατη πλειοψηφία εξελέγη Πρόεδρος του Τριμε-
λούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών.

Ήταν παντρεμένος και είχε δύο τέκνα.
Οι συνάδελφοί του Δικαστικοί λειτουργοί και οι δικαστικοί υπάλληλοι του Εφετεί-

ου Αθηνών εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικεί-
ους του αγαπημένου μας Προέδρου.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 
16.00 στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού.

Οι υπάλληλοι του Εφετείου Αθηνών, αντί στεφάνου, θα καταθέσουν χρηματικό ποσό στον 
μη κερδοσκοπικό οργανισμό, «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», στη μνήμη του Προέδρου.

 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΦΝΙΔΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΚΚΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ 
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Κυρίες και κύριοι, 
Όταν λαμβάνουμε μία πρόσκληση για παρουσίαση βιβλίου, δύο πράγ-
ματα μας απασχολούν, ποιός είναι ο συγγραφέας και το δημιούργημα 
αυτού, το πνευματικό του έργο.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για την οποία συγκεντρωθήκαμε 
σήμερα εδώ, θα ξεκινήσω από το δεύτερο, από το δημιούργημα του 
συγγραφέα.

Θεωρώ, ότι η εποχή της επίπλαστης ευημερίας για την πατρίδα 
μας και για εμάς τους ίδιους έχει τελειώσει εδώ και αρκετά πλέον χρό-
νια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η πλειοψηφία των πολιτών αυτής της 
χώρας να  έχει στραφεί στην ουσία των πραγμάτων, να ξαναβρίσκει 
τις χαμένες αξίες, να ανατρέχει  στις ξεχασμένες ρίζες της. Πέρασε, 
πιστεύω, η εποχή που πολλοί  Έλληνες δήλωναν ότι είχαν γεννηθεί 
στην Αθήνα,  απαρνούμενοι τα χωριά τους και τις παραδόσεις του 
τόπου τους.

Ο συγγραφέας του έργου δεν ανήκει σ’ αυτούς τους Έλληνες. 
Ήδη από το έτος 1983 με το πρώτο του έργο, περήφανος για την 

καταγωγή του, θέλησε να διασώσει ιστορικά και λαογραφικά στοιχεία 
του γενέθλιου τόπου του. Τριάντα δύο χρόνια μετά συνεχίζει το έργο 
αυτό, με μία βελτιωμένη και ανανεωμένη έκδοση και μεταδίδει στις 
επόμενες γενιές τη γνώση για τη διοικητική ιστορία, την εκκλησιαστι-
κή ιστορία και την πολεμική ιστορία της ιδιαίτερης πατρίδας του, της 

επαρχίας Βόνιτσας και Ξηρομέρου και του χωριού Χρυσοβίτσας Ξηρο-
μέρου. Η αναφορά αλλά και ο τρόπος αναφοράς στις λαϊκές παραδό-
σεις, στα δημοτικά τραγούδια, στα χρονογραφήματα, στη ντοπιολα-
λιά, στα τοπωνύμια κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη, 
ο οποίος με τη φαντασία του διεισδύει στην ιστορία αυτού του τόπου.

Ο συγγραφέας τώρα.
Για εμένα αποτελεί τον Πρόεδρο μου, αφού είχα την τύχη να υπηρε-

τήσω  ως Πρωτοδίκης σε Τμήμα του Πρωτοδικείου Αθηνών, που προ-
ϊστατο ο κ. Αλέξανδρος Σάββας. Ως Προϊστάμενος του Πρωτοδικείου 
Αθηνών έκανε πράξη τη Δικαιοσύνη, την Ισότητα, τη Διαφάνεια, το 
Ήθος. Ανήσυχο πνεύμα, με τη δράση του αφήνει το θετικό του στίγ-
μα στο χώρο της Δικαιοσύνης. Η ενασχόληση με το πατριδοτοπικό 
κίνημα, η οποία τον απομακρύνει από τη μονομέρεια, τον καθιστά 
ενεργό μέλος της κοινωνίας μας και του δίνει τη δυνατότητα να αφου-
γκράζεται αυτή. Ο Δικαστής δε που αφουγκράζεται την κοινωνία είναι 
περισσότερο δίκαιος. Αυτός είναι ο συγγραφέας του βιβλίου. 

Τελειώνω με μια ευχή. Κύριε Πρόεδρε, να έχετε υγεία και δύναμη 
να συνεχίσετε την πορεία που χαράξατε, με πίστη σε αξίες και αρχές, 
όπως κάνετε μέχρι σήμερα, με πίστη στις παραδόσεις, διότι η πίστη 
αυτή, πιστεύω, ότι είναι ικανή να οδηγήσει στην εθνική ανάταση.

Συγχαρητήρια για το έργο σας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Η συγγραφέας Λίτσα Καποπούλου, συνάδελφος Ειρηνοδίκης μέχρι πρόσφατα, μετά την πρώτη συγγραφική της επιτυχία 
με το μυθιστόρημα «Πνοή – Όταν χτυπά η καρδιά του πεπρωμένου…» επανεμφανίζεται  με το μυθιστόρημά της «στο βασί-
λειο της Μοίρας», ένα μυθιστόρημα για το θεσμό της Οικογένειας, όπως η ίδια αναφέρει με το οποίο θέτει τα ερωτήματα: Τα 
βιώματα καταστρέφουν; Πόσο καθοριστικό είναι το παρελθόν για το παρόν και το μέλλον; Πώς προφυλάσσεται ο συνεκτικός 
ιστός της οικογένειας; Η νέα γενιά είναι ανεξάρτητη; Επαναστατεί για να ταυτιστεί τελικά με τις προηγούμενες; Ποια η δύναμη 
της μετάνοιας; Ποια η απάντηση στο δίλημμα; Συγγνώμη ή Μάχαιραν Έδωκας...; Η δράση των ηρώων άλλοτε να αγγίζει την 
αγγελική καλοσύνη και άλλοτε τη δαιμονική κακία. Οι ζωές ανθρώπων συναντιόνται αινιγματικά, το απρόβλεπτο δημιουργεί 
ανα τροπές. Τα πάντα ρει...Μυστικά αποκαλύπτονται, όνειρα πραγματοποιούνται, τύψεις τυραννούν. Στα όρια της ελπίδας η 
μεγαλύτερη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Στο Βασίλειο της Μοίρας λαμβάνει ο καθένας το μερίδιο, που του αναλογεί. Στη 
σκιά του εαυτού μας η Νέμεσις αποφασίζει δίκαια...

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο Πρόεδρος 
Εφετών κ. Αλέξανδρος Σάββας, συγγραφέας 
του βιβλίου, ο οποίος προήδρευσε στην ετήσια 
Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσής μας  
στις 6-12-2015, μαζί με τους συναδέλφους 
κ. Ανδρέα Ζιούνα, Πρωτοδίκη Λάρισας 
και τον κ. Ιωάννη Τριανταφυλλίδη, 
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου.

Δανειζόμαστε την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Εμμανουήλ 
Σφακιανάκη από το οπισθόφυλλο αυτού, όπου ο ίδιος ο συγγρα-
φέας αναφέρει «Η συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν ηθική μου 
υποχρέωση διότι είμαι ο πρώτος στη χώρα μας που ασχολήθηκε 
επαγγελματικά με τη διερεύνηση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 
από το 1995 μέχρι και σήμερα (2016), μέσα από την πορεία μου 
στην Ελληνική Αστυνομία όλα αυτά τα χρόνια.

Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτή την πολύχρονη διαδρομή μου, 
η οποία περιλαμβάνει τη διερεύνηση 10.000 και πλέον σοβα-
ρών υποθέσεων, θα σου παρουσιάσω όσο πιο απλά γίνεται 
τις μοναδικές μου εμπειρίες στην έρευνα των διαδικτυακών 
εγκλημάτων αλλά και των νέων τεχνολογιών.

Διαβάζοντας τον διαδικτυακό κώδικα, αρχικά, θα κατανο-
ήσεις τις βασικές έννοιες του διαδικτύου μέσα απο τους βασι-
κούς κανόνες που το ορίζουν, όπως: “Χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο (cyber crime)”, 
“ποιος είναι ο hacker και ποιος ο cracker, ποιοι οι δρόμοι που 

τους χωρίζουν αλλά και ποιοι τους ενώνουν”. Επίσης εκτός 
των άλλων εννοιών, θα ενημερωθείς για όλες τις νέες τεχνο-
λογίες που έχουν ήδη έρθει, για αυτές που έρχονται, όπως για 
το τι μέλλει γενέσθαι στον νέο αιώνα, στη σημερινή σύγχρο-
νη εποχή μας που σύντομα θα είσαι σε θέση να ταχυδρομείς 
ηλεκτρονικά ένα χάδι - κι άλλα πολλά - τα οποία φαντάζουν 
φοβικά και μόνο στο άκουσμά τους...

Στη συνέχεια, μέσα απο πραγματικά περιστατικά και πάντα 
σε συνδυασμό με την ποινική νομοθεσία μας, θα βιώσεις τη 
μετάλλαξη των παραδοσιακών εγκλημάτων σε ηλεκτρονικά, 
ενώ παράλληλα δεν θα αργήσεις να νιώσεις που ήμασταν, 
προς τα πού πάμε και σε ποια γενιά εγκληματικής μετάλλα-
ξης βρισκόμαστε σήμερα, όταν μέσα από ένα έξυπνο κινητό 
τηλέφωνο μπορείς να διεισδύσεις σε μία βάση υπολογιστι-
κών συστημάτων και να εκτελέσεις ένα συμβόλαιο θανάτου 
(299Π.Κ.), γεγονός που πριν λίγα χρόνια θα ήταν σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας και μόνο...

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
Διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Α. Όπως είναι γνωστό, με το άρθρο 181 περ. στ του ν. 4270/2014, που προστέθηκε με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 
4307/2014, ορίστηκε ότι οι διαφορές αποδοχών των δικαστικών λειτουργών για την χρονική περίοδο από 1.8.2012 
έως 30.6.2014 που θα προκύψουν, μετά την κατάργηση από τότε που ίσχυσαν των διατάξεων των περιπτώσεων 13, 
14 και 15 της υποπαραγράφου Γ.1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες είχαν 
μειωθεί οι αποδοχές τους θα καταβληθούν μειωμένες κατά το ήμισυ και τμηματικά, σύμφωνα με την διαδικασία και 
εντός του χρονικού διαστήματος που θα καθοριστεί, (όπως ορίστηκε στην περ. ζ του ιδίου άρθρου, το οποίο επίσης 
προστέθηκε με το άρθρο 86 παρ. 6 του ν. 4307/2014) με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η οικ.2/88380/
ΔΕΠ απόφαση με την οποία καθορίστηκε ότι οι διαφορές αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 1.8.2012 έως 
30.6.2014, για τους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους όλων των βαθμίδων θα καταβληθούν σταδιακά σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες ισόποσες δόσεις, η πρώτη 
εκ των οποίων θα καταβληθεί την 27.1.2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την εικοστή εβδόμη (27η) 
ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27.12.2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση. Αυτές οι δόσεις πράγματι 
καταβάλλονται. Για το άλλο ήμισυ των αναδρομικών αποδοχών συντάξαμε σχετικό δικόγραφο, το οποίο κατατέ-
θηκε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου και αιτηθήκαμε την καταβολή του. Πρόσφατα εκδόθηκαν 
οι πρώτες θετικές αποφάσεις, με τις οποίες το Δικαστήριο, αφού δέχθηκε ότι το τιθέμενο με την κρινόμενη αγωγή 
νομικό ζήτημα ως προς την συνταγματικότητα των διατάξεων με τις οποίες μειώθηκαν από 1.8.2012 οι αποδοχές των 
δικαστικών λειτουργών, έχει ήδη κριθεί με την 88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 
του Συντάγματος, εξέτασε στην ουσία τους τις σχετικές υποθέσεις και επεδίκασε τα σχετικά ποσά των αναδρομικών 
αποδοχών. Οι περισσότεροι των συναδέλφων έχουν ασκήσει τη συγκεκριμένη αγωγή και αναμένουν την έκδοση 
απόφασης. Όσοι όμως δεν έχουν καταθέσει τέτοιο δικόγραφο δύνανται να πράξουν αυτό, με την προϋπόθεση όμως, 
ότι  υπέβαλαν σχετική αίτηση διακοπής της παραγραφής στο Ν.Σ.Κ. το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2014.   Παρακάτω 
παραθέτουμε το διατακτικό σχετικής απόφασης, που εκδόθηκε επί αγωγής Προέδρου Εφετών:

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ         
          
Δέχεται την αγωγή.
Υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα για την αναφερόμενη στο ιστορικό αιτία το ποσό 

των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής της στο εναγόμενο (13.5.2015) 
και μέχρι εξοφλήσεως.

Αναγνωρίζει την υποχρέωση του εναγομένου να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των δώδεκα χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (12.932,80) νομιμοτόκως από της επιδόσεως της αγωγής 
της στο εναγόμενο (13.5.2015) και μέχρι εξοφλήσεως.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στην Αθήνα στις ……….

  Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 

Β. Επίσης, είναι γνωστό ότι με την 89/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγ-
ματος κρίθηκε ότι η διάταξη του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος της Ε΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής, η οποία, προστεθείσα με το άρθρο 36 παρ. 2 του ν. 3016/2002, παρέμεινε σε ισχύ με το άρθρο 
5 παρ. 12 του ν. 3842/2010 και προβλέπει απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% του ακαθαρίστου 
ποσού της βουλευτικής αποζημιώσεως, ερμηνευόμενη ενόψει των οριζομένων στο άρθρο 26 του Συντάγματος 
και των αρχών που προκύπτουν από το άρθρο αυτό, δηλαδή των αρχών της διακρίσεως των λειτουργιών, της ισο-
δυναμίας και της ισοτιμίας αυτών και της ανεξαρτησίας της δικαστικής λειτουργίας, και εξειδικεύονται περαιτέρω, 
ως προς την δικαστική λειτουργία, στα άρθρα 87 παρ. 1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος, είναι εφαρμοστέα και επί 
των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών, προς διαφύλαξη των ανωτέρω συνταγματικών αρχών. Κατόπιν της 
έκδοσης της παραπάνω απόφασης, οι περισσότεροι συνάδελφοι, μετά από σχετικές ενημερωτικές ανακοινώσεις 
της Ένωσης υπέβαλαν αίτηση ανάκλησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα προηγούμενα (από την 
έκδοση της απόφασης) πέντε οικονομικά έτη, ήτοι 2008 έως 2012 (χρήσεις 2007 έως 2011) στη ΔΟΥ, όπου υπάγονται 
και αιτήθηκαν να χωρήσει, με τροποποίηση των οικείων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, επανεκκαθάριση του 
οφειλομένου για τα ανωτέρω έτη φόρου εισοδήματος, αφού αφαιρεθεί από το εκάστοτε ετήσιο συνολικό ποσό 
των υποβληθεισών σε φόρο αποδοχών τους ποσό ίσο με το 25% του ετήσιου συνολικού ακαθάριστου ποσού των 
αποδοχών αυτών, η οποία απερρίφθη και στη συνέχεια άσκησαν προσφυγή, με το ίδιο αίτημα. Οι εν λόγω προσφυ-
γές δέχθηκαν ότι το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με την προαναφερόμενη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου και 
στη συνέχεια εξέτασαν τις προσφυγές στην ουσία τους και τις έκαναν δεκτές. Με νεότερες δε ανακοινώσεις της η 
Ένωσή μας ενημέρωσε τους συναδέλφους ότι κατά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης μπορούν να διατυ-
πώνουν σχετική επιφύλαξη ως προς την  απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% των ακαθαρίστων 
αποδοχών, στη συνέχεια να ασκούν την προβλεπόμενη ενδικοφανή προσφυγή και κατόπιν, μετά την απόρριψη 
αυτής, προσφυγή ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Η έκβαση και αυτής της διαδικασία είναι η 
ίδια, δηλαδή το Δικαστήριο δέχεται την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% των ακαθαρίστων 
αποδοχών του Δικαστικού Λειτουργού και διατάσσει νέα εκκαθάριση του αναλογούντος φόρου και περαιτέρω 
επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου. Την ίδια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσουμε και κατά την 
υποβολή της φετινής φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, επειδή τα νομικά ζητήματα, όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν 
επιλυθεί με την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων, έχουμε ζητήσει ήδη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της 
Χώρας κ. Αλ. Τσίπρα, προκειμένου να συζητήσουμε την εφαρμογή των προαναφερθεισών δικαστικών αποφάσεων.      
Παρακάτω παραθέτουμε το διατακτικό σχετικής απόφασης, που εκδόθηκε επί αγωγής Προέδρου Εφετών:

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ         

Δέχεται την προσφυγή.
Ακυρώνει την …………. αρνητική απάντηση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……….με την οποία απορρί-

φθηκε η …………….. αίτηση ανάκλησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2008 
έως 2012, κατά το μέρος που αφορά τη μη υπαγωγή σε φόρο εισοδήματος ποσοστού 25% των ακαθάριστων 
αποδοχών της προσφεύγουσας κατά τα έτη αυτά.

Δέχεται την …………….αίτηση ανάκλησης των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος της προσφεύγουσας 
για τα εν λόγω οικονομικά έτη, κατά το μέρος που αφορά το προαναφερόμενο κεφάλαιο.

Αναγνωρίζει ότι δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος το ποσό των οκτώ χιλιάδων και δύο ευρώ και δέκα 
έξι λεπτών (8.002,16 ευρώ) για το οικονομικό έτος 2008 (χρήση 2007), το ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα επτά ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (8.357,35 ευρώ) για το οικονομικό έτος 2009 (χρήση 2008), το 
ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών (12.285,54 ευρώ) 
για το οικονομικό έτος 2010 (χρήση 2009), το ποσό των δεκατριών χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα δύο ευρώ 
και τριάντα τεσσάρων λεπτών (13.862,34 ευρώ) για το οικονομικό έτος 2011 (χρήση 2010) και τέλος το ποσό 
των δώδεκα χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και εβδομήντα έξι λετπών (12.773,76 ευρώ) για το 
οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011).

Διατάσσει τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ………….να προβεί σε νέα 
εκκαθάριση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος και να επιστρέψει στην προσφεύγουσα τον φόρο που 
καταβλήθηκε αχρεωστήτως, νομιμοτόκως, με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου 
τρίμηνης διάρκειας, από την κατάθεση της προσφυγής.

Διατάσσει την επιστροφή στην προσφεύγουσα μέρους του καταβληθέντος παραβόλου, ποσού πεντακο-
σίων (500) ευρώ.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.
Η απόφαση δημοσιεύθηκε……….

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

και να πληρωθούν οι νέες οργανικές θέσεις καθίσταται επιτακτική, δεδομένου ότι κατά 
τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 4335/2015, με τον οποίο επήλθαν οι 
προαναφερθείσες τροποποιήσεις στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται επί 
των κατατιθεμένων από 1-1-2016 αγωγών. 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 απου-
σίας των Δικαστικών Λειτουργών (άδεια ανατροφής τέκνου, άδεια κυήσεως – τοκετού, 
αναρρωτικές άδειες κλπ.). Επίσης, παρά την σχετικά πρόσφατη αύξηση των οργανι-
κών θέσεων του δεύτερου βαθμού εξακολουθεί να υπάρχει υποστελέχωση κυρίως του 
Εφετείου Αθηνών και μάλιστα του ποινικού τμήματος λόγω των μεγάλων δικών, όπως 
συνηθίσαμε να τις λέμε, οι οποίες πλην του μεγάλου ενδιαφέροντος έχουν και μεγάλο 
αριθμό παραγόντων καθώς και μεγάλη διάρκεια λόγω της πολυπλοκότητάς τους.

Είναι γνωστό ότι ο μεγάλος αριθμός κενών οργανικών θέσεων των δικαστικών 
υπαλλήλων δημιουργεί δυσλειτουργίες στα περισσότερα Δικαστήρια της χώρας. Ενδει-
κτικά 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. 

Οι συνθήκες εργασίας σε πολλά δικαστήρια της χώρας μπορούν να χαρακτη-
ρισθούν τριτοκοσμικές, αφού η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή δεν εξασφαλίζει 
αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας. Όσον για τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας των Δικαστηρίων 
και Δικαστικών Λειτουργών δεν έχω παρά να αναφέρω την ανεύρεση χειροβομβίδων 
προ μηνός στο Πταισματοδικείο Αθηνών.

O βηματισμός προς την ηλεκτρονική Δικαιοσύνη είναι αργός.
Είναι αισιόδοξο ότι στο Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή εργάζονται προς 

την κατεύθυνση της πλήρους μηχανοργάνωσης των Δικαστηρίων και την τεχνική υπο-
στήριξη τόσο της ποινικής όσο και της πολιτικής δίκης, όπως είναι αισιόδοξο ότι  σε 
αντίθεση με άλλες πολιτικές ηγεσίες για πρώτη φορά σ’ όλες τις νομοπαρασκευαστικές 
καλούνται και μετέχουν δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί.

Επίσης, η προκήρυξη του διαγωνισμού των ειρηνοδικών λίγο διάστημα μετά την 
εξάντληση του πίνακα επιτυχόντων του προηγούμενου διαγωνισμού και ο γοργός 
ρυθμός διεξαγωγής του πρέπει να πιστωθούν στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης και είναι βέβαιο ότι θα δώσει ανάσα στα Ειρηνοδικεία της χώρας που κατα-
κλύζονται από τις γνωστές υποθέσεις των υπεχρεωμένων νοικοκυριών.        

Πάγιο αίτημά μας παραμένει η δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και των 
οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, με λελογισμένο καθορισμό του ύψους των παρα-
βόλων, των δικαστικών ενσήμων κλπ.   

Το κύρος της Δικαιοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τους λειτουργούς της. Οι άλλες 
δύο Λειτουργίες έχουν υποχρέωση να θωρακίζουν το θεσμό και να συμβάλλουν στην 
αναβάθμιση αυτού.

Ωστόσο, παρατηρείται τον τελευταίο καιρό ότι εκπρόσωποι των δύο αυτών λειτουρ-
γιών, της νομοθετικής και της εκτελεστικής, συμβάλλουν με τις δηλώσεις τους όχι στην 
αναβάθμιση αλλά στην απαξίωση του θεσμού.

Και αναφέρομαι τόσο στις δηλώσεις του Προέδρου της Βουλής περί δημοσιοποίησης 
της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των δικαστικών λειτουργών, την οποία απαγο-
ρεύει ο νόμος, όσο και στις δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Δικαιοσύνης, αρμόδιου 
για Θέματα Διαφθοράς ότι «η κυβέρνηση δεν θα ανεχθεί δικαστικά πραξικοπήματα».

Στην πρώτη περίπτωση δόθηκε η εντύπωση ότι οι δικαστικοί λειτουργοί αρνούνται 
να δημοσιοποιηθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, προκειμένου να αποκρύψουν παρά-
νομες ενέργειες πλουτισμού τους, παραβλέποντας ο Πρόεδρος της Βουλής, ότι όσον 
αφορά στους δικαστικούς λειτουργούς συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι, για τους οποίους 
μια τέτοια δημοσιοποίηση δεν ενδείκνυται, ενόψει των κινδύνων, που ενέχει η πρόσβα-
ση 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.

Στη δεύτερη περίπτωση, ο κ. Υπουργός χρησιμοποιώντας τον όρο «δικαστικά 
πραξικοπήματα» δίχως περαιτέρω διευκρινίσεις, δίχως να αναφέρει στοιχεία, δίχως 
να κατονομάζει τους «πραξικοπηματίες» και να προσφεύγει αρμοδίως προς έλεγχο 
αυτών προσβάλλει το σύνολο των Δικαστικών Λειτουργών και αποδομεί το θεσμό 
της Δικαιοσύνης. 

Το ίδιο δε συμβαίνει και με την άρνηση της πολιτείας να καταργήσει προσβλητι-
κές για την προσωπικότητα του Δικαστή και αναφέρομαι στις γνωστές πλέον αντι-
συνταγματικές διατάξεις του ν. 4055/2012, που παρά τα επίμονα αιτήματά μας δεν 
λαμβάνεται καμία νομοθετική πρωτοβουλία προς κατάργησή τους.

Η Δικαιοσύνη είναι σύμφυτη με την έννοια του κράτους δικαίου, με την ίδια την 
έννοια της δημοκρατίας. Όλοι οι λειτουργοί της έχουμε όραμα για την Δικαιοσύνη. 
Την θέλουμε ανεξάρτητη, θωρακισμένη από αθέμιτες επιρροές, αξιόπιστη, ποιοτική, 
αποτελεσματική, ταχεία, εγγυήτρια της τήρηση των ατομικών δικαιωμάτων των πολι-
τών. Αυτό το όραμα μας οδηγεί σε καθημερινή βάση, παρά το γεγονός ότι ασκούμε τα 
καθήκοντα μας κάτω από αντίξοες συνθήκες, εργαζόμενοι χωρίς χρονικό περιορισμό, 
με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνουμε ότι ως Δικα-
στικοί Λειτουργοί θα συνεχίσουμε να επιτελούμε τα καθήκοντα μας με αυταπάρνηση 
και θάρρος, όπως το Σύνταγμα, ο Νόμος και η συνείδηση μας επιτάσσουν. 

Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και την προσοχή σας.

(συνέχεια από τη σελ. 1)
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γράφει η Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Πρόεδρος της ΕΔΕ


