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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 10-12-2016

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,  

Σας καλωσορίζουµε στην ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων . Σας ευχαριστούµε που 
ανταποκριθήκατε στο κάλεσµά µας και 
γεµίσατε σήµερα την αίθουσα του Εφετείου.   
Η µαζική παρουσία σας είναι η καλύτερη 
απόδειξη της αδιατάρακτης ενότητας του 
Σώ µα τ ο ς κ α ι τ η ς θ έ λ η σ ή ς σα ς ν α 
προχωρήσουµε όλοι µαζί και ενωµένοι.  

Η συµβολή της ΕΔΕ στην ενότητα του 
Δικαστικού Σώµατος. 

Συµπληρώνονται φέτος 58 χρόνια από την ίδρυση της Ένωσής µας. Στην ιστορική της 
πορεία η Ένωση αντιµετώπισε πολλές αντιξοότητες και πάλεψε πολλές φορές για να 
µείνει ζωντανή. Θα κάνω ένα ανορθόδοξο ξεκίνηµα, επιχειρώντας µια σύντοµη αναδροµή 
στο παρελθόν, ώστε να µπορέσουµε να αντλήσουµε από κει χρήσιµα συµπεράσµατα. 
Θυµίζω ότι δύο χρόνια µετά την ίδρυση της Ένωσης, το 1960, ο τότε Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Καλλίας, ζήτησε από τον Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου να παρέµβουν «προς καταστολή των συνδικαλιστικών εκδηλώσεων» των 
Δικαστών. Η κρίση του 1962 στις σχέσεις µεταξύ του Αρείου Πάγου και της Ένωσης, µε 
την µαταίωση της Γενικής Συνέλευσης και τις υποδείξεις του Προέδρου του Αρείου 
Πάγου για παραίτηση των µελών του ΔΣ, οδήγησαν στην άσκηση πειθαρχικής δίωξης σε 
βάρος του τότε Προέδρου της Ένωσης, Αρεοπαγίτη, Αντώνιου Φλώρου, ο οποίος γίνεται 
σύµβολο του αγώνα των Δικαστών να διατηρήσουν αλώβητη την Ένωσή τους και να 
προασπίσουν τα δικαιώµατά τους. Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας 
απολύονται 5 µέλη του ΔΣ της Ένωσής µας «διότι συνείργησαν στη δηµιουργία 
συνδικαλιστικού κινήµατος στο Δικαστικό Σώµα».  Στη µεταπολίτευση µελανή σελίδα 
αποτελεί η παραίτηση του Προέδρου και των µελών του ΔΣ και ο διορισµός προσωρινής 
διοίκησης το 1982. Ήταν η εποχή των µεγάλων διαφωνιών, των συγκρούσεων και τελικά 
της διάσπασης. Δηµιουργείται ο Σύνδεσµος Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και την 
ίδια εποχή και η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος. Παρά το γεγονός ότι πέρασαν από τότε 35 
χρόνια τα σηµάδια της περιόδου εκείνης είναι εµφανή ακόµα και σήµερα, αφού είναι 
κοινός τόπος πλέον ότι η πλειοψηφία των Εισαγγελέων της Χώρας συµµετέχει 
αποκλειστικά στην Ένωση Εισαγγελέων, έχοντας εγκαταλείψει την δική µας Ένωση. 
Συνάδελφοι, δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες διασπάσεις, για έναν νέο 
κατακερµατισµό των Δικαστικών Ενώσεων. Η εµπειρία πρέπει να µας έχει διδάξει. Αυτή 
τη στιγµή υπάρχουν 5 Δικαστικές Ενώσεις, 5 διαφορετικά διοικητικά συµβούλια. Η 
πολυδιάσπαση δυσχεραίνει την χάραξη µιας κοινής γραµµής, δυσκολεύει τον συντονισµό 
που απαιτείται, όταν οι εξελίξεις θέλουν γρήγορες αποφάσεις. Δεν έχουµε να χωρίσουµε 
τίποτα µεταξύ µας. Ο διχασµός και η διαίρεση αδυνατίζουν τις θέσεις µας, ορθώνουν 
αδικαιολόγητα τείχη µεταξύ µας και προκαλούν αντιπαραθέσεις. Ιδίως σε µια περίοδο 
που η συσπείρωση είναι το αναγκαίο αντίβαρο στις συνεχιζόµενες επιθέσεις σε µισθούς, 
συντάξεις, ασφαλιστικά δικαιώµατα. Η πρωτοβουλία για συγκρότηση νέας Δικαστικής 
Ένωσης Ανώτατων και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων µόνο ως διχαστική κίνηση 
µπορεί να εκληφθεί. Τα κοινά µας συµφέροντα προωθούνται µέσα από την Ε.Δ.Ε. Ιδίως 
µάλιστα τους τελευταίους µήνες που διαπιστώνετε ότι το νέο Προεδρείο κάνοντας µια 
στροφή στον αποµονωτισµό και την εσωστρέφεια, είναι παρόν στις εξελίξεις µε 
ανακοινώσεις και δελτία τύπου σε κάθε ζήτηµα που αφορά τη Δικαιοσύνη, έχοντας 
ταυτόχρονα πετύχει αιτήµατα που παρέµεναν εκκρεµή για µεγάλο διάστηµα. 
Προσπαθήσαµε να βαθύνουµε τις δηµοκρατικές διαδικασίες µέσα στο Σώµα µε την 
ουσιαστική λειτουργία και συµµετοχή των Εφετειακών Επιτροπών στη λήψη αποφάσεων 
του Δ.Σ. Προχωράµε το πρόγραµµα για ποιοτική αναβάθµιση της ηλεκτρονικής µας 
σελίδας όπου θα δίνεται η δυνατότητα σε κάθε συνάδελφο να διατυπώνει τις απόψεις του 
και να κάνει κριτική σε αποφάσεις του Συµβουλίου. Οι διαφορετικές εκτιµήσεις και οι 
αντίθετες απόψεις είναι απόλυτα θεµιτές και µάλιστα ευπρόσδεκτες στην Ένωσή µας που 
τις αντιλαµβάνεται ως αναγκαίο συστατικό της δηµοκρατικής της παράδοσης. Ποια ήταν 
τα αιτήµατα όµως που δεν προωθήσαµε ώστε να δηµιουργηθεί κάποια πραγµατική 
ανάγκη ίδρυσης νέας Δικαστικής Ένωσης; Ποιους καταστατικούς σκοπούς αµελήσαµε 
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Φίλες και φίλοι, επίσηµοι προσκεκληµένοι µας, αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Χαιρόµαστε να σας έχουµε απόψε κοντά µας στην παρουσίαση της 
ΗΛΙΑΙΑΣ, του νέου µέσου κοινωνικής δικτύωσης των δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών, που θα λειτουργήσει το αµέσως προσεχές διάστηµα. Είναι µια απόπειρα 
που γίνεται για πρώτη φορά στο Δικαστικό χώρο. Επιδίωξή µας είναι η δηµιουργία 
µιας µεγάλης, ανοιχτής κοινότητας στην οποία Δικαστές και Εισαγγελείς θα 
καταθέτουν σκέψεις, προτάσεις, προβληµατισµούς, θα ασκούν κριτική, θα 
συµβάλουν άµεσα στην παραγωγή του έργου των Δικαστικών Ενώσεων. 
Χρησιµοποιούµε ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο που θα επηρεάσει θετικά 
δηµιουργώντας ξανά το ενδιαφέρον για τις κοινές υποθέσεις και  ενισχύοντας  την 
αναγκαία αλληλεπίδραση αιρετών εκπροσώπων και Δικαστικού Σώµατος.  

 Μία οµάδα ανθρώπων που έχει κοινούς σκοπούς, κοινές επιδιώξεις, ίδιες 
αγωνίες θα πρέπει να ψάχνει πάντα τρόπους διευκόλυνσης της επικοινωνίας των 
µελών της, προσαρµοσµένους στα νέα δεδοµένα, ευθυγραµµισµένους µε τις νέες 
τεχνολογίες. Είναι κοινός τόπος πλέον εδώ και πολλά χρόνια ότι η έντυπη µορφή 
ενηµέρωσης ακολουθεί µια διαρκώς πτωτική πορεία. Είτε πρόκειται για εφηµερίδες 
γενικού ενδιαφέροντος, είτε για εφηµερίδες ειδικότερου προσανατολισµού.   

Τα ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ, η ιστορική εφηµερίδα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 
ήταν για πολλές δεκαετίες το µοναδικό µέσο ενηµέρωσης και καταγραφής των 
θέσεων των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής- ποινικής δικαιοσύνης. Με την 
πάροδο του χρόνου το ενδιαφέρον των συναδέλφων να ενηµερώνονται από τα 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ ατόνησε. Και ήταν απόλυτα φυσικό αφού η ενηµέρωση γίνεται 
πλέον σε καθηµερινή βάση από το διαδίκτυο είτε πρόκειται για τις επίσηµες 
ιστοσελίδες των Δικαστικών Ενώσεων και των Ανωτάτων Δικαστηρίων, είτε από 
ιδιωτικά blogs. Διαπιστώσαµε ότι είναι περιττή σπατάλη φυσικών πόρων και 
χρηµάτων να διατηρούµε σε κυκλοφορία µία εφηµερίδα που περιέχει «ειδήσεις» 
προ τριµήνου και για την οποία δεν ενδιαφέρεται πλέον κανείς. Για το λόγο αυτό 
προχωρήσαµε µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Δεκεµβρίου 
2016 σε διακοπή της έντυπης κυκλοφορίας. Οι απόψεις των συναδέλφων σε θέµατα 
που αφορούν την λειτουργία και τις δράσεις του συνδικαλιστικού µας φορέα θα 
καταγράφονται πλέον στα ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ. Ψηφιοποιήσαµε 
ταυτόχρονα όλα τα τεύχη των ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΝΕΩΝ από το 1996 µέχρι και σήµερα, 
ώστε να είναι στην διάθεση οποιουδήποτε επιθυµεί να κάνει κάποια έρευνα. 
Πρόκειται για ένα µεγάλο έργο που ανασύρει από το παρελθόν ιστορικές στιγµές 
της Ένωσης διασώζοντάς τες από την καταδίκη σε µόνιµη λήθη.   

 Παράλληλα αναβαθµίσαµε την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσής µας. Με την 
συνδροµή της δικηγόρου κ. Ντάλλη καταγράψαµε µε εξαντλητική λεπτοµέρεια όλη 
την ιστορική πορεία της Ένωσης από την ίδρυσή της µέχρι σήµερα. Στη θεµατική 
των Εκδηλώσεων ενηµερώνουµε για τις τρέχουσες εκδηλώσεις (συνέδρια, 
σεµινάρια, εκδροµές, παιδικές εκδηλώσεις) ενώ διατηρούµε και αρχείο µε τις 
οµιλίες, τα συµπεράσµατα και τα πορίσµατα αυτών των εκδηλώσεων. Στη θεµατική 
των Άρθρων θα συµπεριλαµβάνονται όλα τα ενδιαφέροντα άρθρα Δικαστών, 
Εισαγγελέων, Δικηγόρων, Πανεπιστηµιακών γύρω από νοµικά ζητήµατα. Το 
κοµµάτι της Ενηµέρωσης αποτελεί την καρδιά της νέας ηλεκτρονικής µας σελίδας. 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ «ΗΛΙΑΙΑΣ» ΤΟΥ FORUM ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.
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ΟΜΙΛIΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΜΠΕΡOΠΟΥΛΟΥ, ΕΦΕΤΗ,  
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι  

Η σηµερινή Γενική Συνέλευση νοµίζω ότι αποτελεί 
την καλύτερη απάντηση στην ερώτηση ποιο είναι το 
ειδικό βάρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
στη δηµόσια ζωή της Χώρας. Η συµµετοχή για πρώτη 
φορά στα χρονικά των συνελεύσεων µας τόσων 
θεσµικών και πολιτικών παραγόντων, αλλά και 
εξαιρετικά µεγάλου αριθµού δικαστών και 
εισαγγελέων έδωσε το στίγµα του κύρους Ένωσης, 
έτσι όπως επί δεκαετίες το έχουν υπηρετήσει όλοι οι 
Δικαστές της Χώρας. Γιατί όλοι οι Δικαστές της 
Χώρας πέρασαν από αυτή την Ένωση, αυτό δεν 
πρέπει να το ξεχνάµε. 

Έχει δίκιο η κυρία Πρόεδρος που µίλησε προηγουµένως ότι είναι ταλαιπωρία να ξεκινάµε 
τόσο αργά την Συνέλευση, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το µήνυµα το οποίο 
περνάει από το εθιµοτυπικό µέρος της διαδικασίας προς τα έξω : το Δικαστικό Σώµα, ο 
χώρος της Δικαιοσύνης ανησυχεί, λειτουργεί µε βάση τη συνείδησή του, είναι σε 
εγρήγορση για όσα συµβαίνουν στη δηµόσια ζωή. Αυτό όταν γίνεται αντιληπτό στην 
Κοινωνία, τότε είναι που αισθάνονται και κάποιοι άλλοι, που άλλες φορές µας ξεχνούν, 
την ανάγκη να έρχονται και να εκφράζονται ενδεχοµένως και πολυτελώς από άποψη 
χρόνου και να παίρνουν θέση στα καίρια ζητήµατα που απασχολούν συνολικά τη 
Δικαιοσύνη. Συνεπώς, αυτή η Γενική Συνέλευση ήταν εξαιρετικά σηµαντική για την 
ιστορία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στην συγκυρία που συνέβη.  

Είναι, ακόµα, η πρώτη Γενική Συνέλευση που παρουσιάζεται ενώπιον σας ένα ενωτικό 
προεδρείο που προήλθε από τη θετική στάση των περισσοτέρων, που επιθυµούσαν την 
επαναφορά της Ένωσης στην κανονικότητα. Πιστεύω ότι αυτό το πνεύµα εκφράζουµε 
καθηµερινά στην πράξη. Είµαι ο τελευταίος που θα ήθελε ή που θα ευχόταν να υπάρχουν 
διαχωριστικές γραµµές ανάµεσα µας. Στο παρελθόν αυτές οι διαχωριστικές γραµµές 
πέρασαν βαριά πάνω από το όνοµα µου. Όταν λοιπόν ήρθε η πρόταση εκ µέρους των κ.κ. 
Χριστόφορου Σεβαστίδη και Νίκου Σαλάτα να δούµε αν θα µπορούσαµε να 
συγκροτήσουµε το προεδρείο του νέου ΔΣ, έγινε αµέσως αντιληπτό ότι πίσω από την 
πρόταση αυτή   εµφανιζόταν κάτι καινούργιο, πρωτόγνωρο και βαθιά διαφορετικό σε 
σχέση µε όσα είχαν προηγηθεί την τελευταία τετραετία. Είχε ως βάση το γνήσιο 
ενδιαφέρον για την Δικαιοσύνη και µόνον, για το Δικαστικό σώµα ως σύνολο και όχι 
ατοµικά για τον καθένα εξ ηµών. Και ξέρετε τελικά, ότι αποδείχθηκε - και αποδεικνύεται 
καθηµερινά - παρά την πολύ βαριά ατζέντα της επικαιρότητας, ότι αυτό το καθαρό και 
αγνό ενδιαφέρον για το Δικαστικό Σώµα είναι το ισχυρότερο ενωτικό στοιχείο. Αυτό θα 
πρέπει να το συνειδητοποιήσουµε είτε είµαστε ψηφοφόροι στις εκλογές της Ένωσης, είτε 
εκλεγµένοι στο ΔΣ, είτε όχι, είτε στην πλειοψηφία, είτε στην µειοψηφία, µετρώντας τις 
ψήφους, τις έδρες, τις οµάδες. Αυτό το ενωτικό στοιχείο πρέπει να το αξιολογήσουµε και 
να το αξιοποιήσουµε γιατί είναι αυτό το οποίο θα µας προστατεύσει από τις πολλές 
δυσκολίες που θα έρθουν. Διαφορετικά θα δείχνουµε πόσο ευάλωτοι µπορούµε να 
είµαστε στο εξωτερικό περιβάλλον .  

Το εξωτερικό περιβάλλον είναι εχθρικό για τη συνείδηση και την ελευθερία του δικαστή. 
Το έδειξε µε τα νύχια του και µε τα δόντια του µε την επίθεση εις βάρος ανώτατου 
δικαστικού λειτουργού πριν από µερικές εβδοµάδες, όπου επιχειρήθηκε να εκβιαστεί η 
συνείδηση του. Ευτυχώς για όλους µας µάταια. Θα πρέπει   κανονικά στο µέλλον στην 
  Σχολή Δικαστών να διδάσκεται σε σεµινάριο η στάση του συγκεκριµένου δικαστικού 
λειτουργού. Θα πρέπει ταυτόχρονα να διδάσκεται και το πως το Δικαστικό Σώµα ενωµένο 
µπορεί να αποκρούει τέτοιου είδους παρεµβάσεις. Είναι η εποχή δυστυχώς, όπου όλοι 
ερχόµαστε να αναµετρηθούµε µε  τα µεγάλα ναι και τα µεγάλα όχι και είναι η στιγµή που 
εµείς πρέπει να κρατήσουµε κάποιες -δικές µας- κόκκινες γραµµές και αυτές είναι : το 
Σύνταγµα, οι Νόµοι και η συνείδηση µας.  

Όσον αφορά σε  δύο από τα µείζονα θέµατα που µας απασχόλησαν τελευταία. Όσο και να 
µας “εξυπηρετεί” συγκυριακά δεν περνάει µέσα από την παράκαµψη του Συντάγµατος η 
αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης από το Σώµα. Ούτε περνά µέσα από το Σύνταγµα 
η εφεύρεση των δικαστών δύο ταχυτήτων: Αν επαληθευθεί αυτό το οποίο ειπώθηκε µετά 
την συνάντηση των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων µε τον κ. Πρωθυπουργό, ότι 
θα δοθούν ως αυξήσεις επιδόµατα θέσης ευθύνης στους ανώτατους δικαστές και κατά 
αντιστοιχία θα µειωθούν οι αποδοχές των κατώτερων, επειδή   οι επεµβάσεις στα 
µισθολόγια θα είναι δηµοσιονοµικά ουδέτερες, ή γιατί θα υπάρξει το εφευρέτηµα της 
προσωπικής διαφοράς, πείτε µου ποιο συνταγµατικό έρεισµα θα έχουµε σε οποιαδήποτε 
µελλοντική αξίωση µας για προστασία του συνταγµατικού µισθολογίου µας αν εµείς οι 
ίδιοι υποθάλψουµε µια τέτοια προοπτική. 

Κλείνω λέγοντας ότι όλοι θα κληθούµε να πάρουµε σαφή θέση είτε είµαστε µέλη του 
διοικητικού συµβουλίου είτε µέλη της Ένωσης, για το όριο ηλικίας, και για την µια και 
µοναδική Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων που µπορεί και πρέπει να υπάρχει. Πρέπει 
να πάρουµε θέση  και για την τήρηση του Συντάγµατος χωρίς να µετράµε το προσωπικό 
κόστος. Ακούγονται διάφορα για πειθαρχικούς ελέγχους, τα οποία ανήκουν στα αρµόδια 
όργανα. Το Δικαστικό Σώµα είναι εδώ για να λειτουργεί σωστά και ο σωστός τρόπος 
λειτουργίας είναι µόνον µέσα από το τρίπτυχο Σύνταγµα- Νόµοι- Συνείδηση.  

Αυτός είναι ο δικαστής, αυτή είναι η σηµερινή Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων . 

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ- ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ 
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΟΥΜΕ

Χριστόφορου Σεβαστίδη, Προέδρου της Ε.Δ.Ε. 

Στις αρχές του νέου έτους το Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
έβαλε τους στόχους και τα προτάγµατα του επόµενου εξαµήνου. Με βασική αφετηρία 
την ανάγκη επίλυσης χρόνιων προβληµάτων που στέκονται τροχοπέδη στην απονοµή 
της Δικαιοσύνης αλλά ταυτόχρονα ενδυναµώνοντας τον παρεµβατικό ρόλο της 
Ένωσης στις ανοιχτές κοινωνικές διεργασίες, θέσαµε τις εξής προτεραιότητες:  

- Αποφασίσαµε και συστήσαµε Επιτροπή που θα ασχοληθεί σε βάθος µε τον θεσµό 
της Δικαστικής Μεσολάβησης, ως εργαλείο επιτάχυνσης του ρυθµού έκδοσης των 
αποφάσεων, διατηρώντας παράλληλα όλες τις συνταγµατικές εγγυήσεις ορθής και 
δίκαιης κρίσης. Η παρουσία του Δικαστή στη διαδικασία αυτή είναι κυρίαρχος 
παράγοντας εξασφάλισης µιας αµερόληπτης απόφασης. Το πόρισµα της Επιτροπής 
θα δοθεί στην δηµοσιότητα, ενώ τόσο ο Υπουργός της Δικαιοσύνης κατά την οµιλία 
του στην ΓΣ της 10ης Δεκεµβρίου όσο και ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου 
στάθηκαν θετικά στην πρωτοβουλία αυτή, αναµένοντας την πρότασή µας. Είναι η 
πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια που η Ε.Δ.Ε. δεν αντιµετωπίζει την 
πραγµατικότητα µόνο κριτικά αλλά προσπαθεί να συµβάλλει µε τις δυνάµεις της στην 
έµπρακτη λύση των προβληµάτων.  

- Το αµέσως επόµενο διάστηµα θα εξεταστούν τα άρθρα εκείνα του Κώδικα 
Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών που χρήζουν 
αλλαγών και τροποποιήσεων ώστε να κατατεθεί µια ολοκληρωµένη πρόταση στην 
Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Κώδικα.  

- Αποφασίσαµε να συνδιοργανώσουµε από κοινού µε τον ΔΣΑ ηµερίδα µε επίκαιρα 
θέµατα εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Πάγια µέχρι σήµερα πρακτική των 
προηγούµενων Προεδρείων ήταν η διοργάνωση «εκδροµών- συνεδρίων» ώστε να 
χωρέσουν 2 σε 1. Το αποτέλεσµα βέβαια ήταν να µην πετυχαίνεται τίποτα από τα δύο. 
Στην ίδια λογική επιµένουν ορισµένοι και σήµερα. Ξεκαθαρίσαµε αρχικά ότι στα 
«συνέδρια µε σαγιονάρες» είµαστε απόλυτα αντίθετοι. Οι νοµοθετικές εξελίξεις στα 
εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα λειτουργούν ως κοινωνικός καταλύτης και είναι 
πολύ σοβαρά για να λύνονται κοντά στις παραλίες. Παράλληλα η συνδιοργάνωση 
επιστηµονικής εκδήλωσης από Δικαστές και Δικηγόρους σπάει τον µέχρι σήµερα 
αποµονωτισµό, ενώνει το νοµικό κόσµο της Χώρας και δηµιουργεί τις προϋποθέσεις 
για µια ολόπλευρη αντιµετώπιση των ζητηµάτων και άρα για ένα πιο πετυχηµένο 
αποτέλεσµα.  

- Η επιλογή της εκδροµής στο εξωτερικό που προγραµµατίστηκε για την εβδοµάδα 
της Διακαινησίµου δεν έγινε ούτε τυχαία, ούτε επειδή «κρίθηκε πιο συµφέρουσα» 
όπως προκλητικά ανιστόρητα εκτίµησαν κάποιοι. Η επίσκεψη στο Άουσβιτς ενέχει 
ιδιαίτερο συµβολισµό, ιδίως σε µια περίοδο που οι µνήµες από τις θηριωδίες των Ναζί 
είναι αναγκαίο να µείνουν ζωντανές για να διαφυλάξουν την ανθρωπότητα από νέες 
περιπέτειες.  

- Ο ανθρωπιστικός προσανατολισµός µιας Δικαστικής Ένωσης οφείλει να 
αποδεικνύεται έµπρακτα. Στα πλαίσια αυτά προχωρήσαµε σε οικονοµικές ενισχύσεις 
σε ευαίσθητες και αδύναµες κοινωνικές οµάδες, όπως στην Εταιρία Προστασίας 
Ανηλίκων, στο Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα, στην Επιτροπή Αλληλεγγύης της 
Διεθνούς Ένωσης Δικαστών. Αποφασίσαµε να συνδράµουµε στους «Γιατρούς χωρίς 
σύνορα» για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που εξελίσσεται µπροστά 
µας στα νησιά του Αιγαίου. Θυµίζουµε ότι η περσινή απόφαση του ΔΣ για χορήγηση 
κονδυλίου 10.000 ευρώ για τους πρόσφυγες αυθαίρετα δεν υλοποιήθηκε από το τότε 
Προεδρείο, γεγονός που το πληροφορηθήκαµε πέρσι τον Μάϊο, όταν παρέδωσαν το 
Ταµείο.  

- Ενισχύσαµε και θα εξακολουθούµε να ενισχύουµε σε υλικοτεχνική υποδοµή τα 
Δικαστήρια της Χώρας στα πλαίσια των δυνατοτήτων της Ένωσης, γνωρίζοντας ότι 
υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από το Δηµόσιο Ταµείο όπως θα 
έπρεπε. Το τελευταίο διάστηµα έχουν δοθεί ενισχύσεις περισσότερες από κάθε άλλο 
έτος. Η «πλειοδοσία» σε παροχές και χορηγίες µοιάζει τουλάχιστον αστεία, όταν 
γίνεται από συνδικαλιστές  που µέχρι πέρσι δυστροπούσαν στο να καλύπτονται από 
το Ταµείο της Ένωσης ακόµα και τα έξοδα παράστασης συναδέλφων σε Δικαστήρια 
Αγωγών Κακοδικίας. 

- Στα πλαίσια της αναµόρφωσης και βελτίωσης της ηλεκτρονικής µας σελίδας, που 
σκοπό έχει να λειτουργήσει ως χώρος ανταλλαγής απόψεων και κατάθεσης 
προτάσεων, θα διοργανωθεί εντός του Φεβρουαρίου ειδική ενηµερωτική εκδήλωση.  

- Αποφασίσαµε να δώσουµε τη δυνατότητα στους εισαγγελικούς λειτουργούς να είναι 
πλήρη και ισότιµα µέλη της Ένωσής µας άµεσα από τη στιγµή της εγγραφής τους 
στην Ε.Δ.Ε. και όχι µε υποσηµειώσεις και αστερίσκους, όπως γινόταν µέχρι σήµερα.  

- Θέσαµε ήδη στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης πλήθος εκκρεµών 
θεµάτων (αύξηση οργανικών θέσεων, προστασία του δικαστικού µισθολογίου, αύξηση 
κονδυλίου για τη Δικαιοσύνη, κάλυψη θέσεων ιατρών στα Δικαστήρια, ζητήµατα 
συνυπηρέτησης συζύγων δικαστικών λειτουργών που είναι δηµόσιοι υπάλληλοι) και 
αναµένουµε την προώθησή τους.  

Σ’ αυτές τις προσπάθειες που γίνονται και απαιτούν ολοκληρωτική αφοσίωση στους 
τιθέµενους στόχους, έχουµε να αντιµετωπίσουµε αρκετές αντιξοότητες που δεν 
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προέρχονται µόνο από έξω αλλά κυρίως εκ των έσω. Η µειοψηφία των «6», που έχει 
διασπαστεί σε δύο υπο-οµάδες των «4» και «2», υποστηρίζει στο ΔΣ κατά βάση όµοιες 
θέσεις και απόψεις και η κατά καιρούς διαφοροποίηση είναι προσχηµατική έχοντας το 
ενδιαφέρον τους στραµµένο στην µετά τον Ιούλιο εποχή. Η µονοµέρεια των «4» και η 
αποκλειστική επικέντρωσή τους στο ζήτηµα της υπεράσπισης των θέσεων της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, τους οδηγεί είτε στη µη συµµετοχή τους σε ΔΣ που δεν έχουν ως 
θέµα ηµερήσιας διάταξης την προάσπιση του Συντάγµατος είτε σε αδιάφορη στάση όταν 
κάποιοι αποφασίσουν να έρθουν. Χωρίς να κρύβουν την υποστήριξή τους στη νέα 
διασπαστική Ένωση και προπαγανδίζοντας σχετικά στην ηλεκτρονική σελίδα τους, 
λειτουργούν ως «Δούρειος Ίππος» µε πενιχρά ωστόσο αποτελέσµατα. Εξακολουθούν να 
υπογράφουν τις ανακοινώσεις τους ως «5» συµπεριλαµβάνοντας και τον συνάδελφο Ε. 
Κασαλιά, ο οποίος έχει απολέσει την ιδιότητα του µέλους του ΔΣ από τον προηγούµενο 
Σεπτέµβριο. Ο τελευταίος µάλιστα έχει στραφεί δικαστικά εναντίον της Ένωσης 
ζητώντας την επάνοδό του στο ΔΣ, παρά το γεγονός ότι έκτοτε έπαψε να συµµετέχει και 
ως απλό µέλος της Ένωσης σε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Είναι δε τόσο το µένος και η 
εµπάθεια που τους διακατέχει που αναπαράγουν ξεδιάντροπα στην ηλεκτρονική τους 
σελίδα χυδαία συκοφαντικά δηµοσιεύµατα από συγκεκριµένες σελίδες του διαδικτύου. 
Οι λοιποί «2» µε υπερβολική δόση ναρκισσισµού βλέπουν σε κάθε πρωτοβουλία του 
σηµερινού Προεδρείου τη δική τους σφραγίδα. Αυτό τους οδηγεί πολλές φορές σε 
τραγικές διαπιστώσεις. Την τελευταία φορά µάλιστα διαµαρτυρήθηκαν για τον λόγο 
κατάργησης της έντυπης µορφής των Δικαστικών Νέων υποσχόµενοι ως ελπιδοφόροι 
διεκδικητές της εξουσίας ότι θα «επανεκδώσουν την Ιστορική αυτή εφηµερίδα». Κατ’ 
αρχήν ξεχνούν ότι την κατάργηση της έντυπης µορφής των Δικαστικών Νέων την 
αποφάσισε οµόφωνα η τελευταία Γενική Συνέλευση, στην οποία ήταν και οι ίδιοι 
παρόντες και δεν διατύπωσαν καµία αντίρρηση. Εποµένως δεν είναι στο χέρι τους να 
την επανεκδώσουν εκτός αν έχουν κατά νου τον τρόπο που λειτουργούσαν επί των 
ηµερών τους το Δ.Σ. ως όργανο διακοσµητικό επικύρωσης ειληµµένων αποφάσεων και 
περιφρόνησης των εντολών της Γενικής Συνέλευσης. Κι’ αυτό δεν λέγεται καθ’ 
υπερβολή. Μετά το τέλος της θητείας τους τον περασµένο Μάϊο πληροφορηθήκαµε τη 
σύναψη συµβάσεων της Ένωσης µε τρίτους, που ουδέποτε εγκρίθηκαν από το ΔΣ και 
αγνοούσαµε την κατάρτισή τους. Στο τελευταίο µάλιστα ΔΣ της 30ης Ιανουαρίου 2017 
τους έγινε σχετική αναφορά, χωρίς να µπορούν να δώσουν απαντήσεις. Τον λόγο 
κατάργησης της έντυπης µορφής τον υποστήριξα στη Γ.Σ. Τα Δικαστικά Νέα 
ολοκλήρωσαν τον ιστορικό τους κύκλο και οφείλουν να δώσουν τη σειρά τους στα νέα 
µέσα επικοινωνίας και ενηµέρωσης. Χιλιάδες έντυπα έµεναν αδιάθετα στις αίθουσες των 
Δικαστηρίων και ήταν φυσικό αφού περιελάµβαναν «ειδήσεις» τριµήνου και 
φωτογραφίες του τότε Προεδρείου σε διάφορες κοινωνικές εκδηλώσεις. Με την 
κατάργησή τους εξοικονοµήθηκε δαπάνη περίπου 20.000 ευρώ ετησίως που διατίθεται 
πλέον σε άλλους σκοπούς.   Οι «συνάδελφοι» της µειοψηφίας δεν µπόρεσαν µέχρι 
σήµερα να αποδεχτούν ένα δηµοκρατικό αποτέλεσµα αρχαιρεσιών. Και αυτό στοιχίζει 
όλους όχι µόνο σε αποτελεσµατικότητα αλλά και σε αξιοπιστία του δηµόσιου λόγου µας. 

Θεσσαλονίκη, 3 Φεβρουαρίου 2017 
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ΟΜΙΛΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Κ. ΒΕΡΓΩΝΗ, ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΦΕΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ, Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ, ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΝ 10.12.2016

Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα µου επιτρέψετε να ξεκινήσω µε ένα ‘’εισαγγελικό’’ 
θέµα που εύκολα όµως µπορεί να επεκταθεί στους 
λειτουργούς όλων των κλάδων και των βαθµών της 
πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης. Στις αρχές του 2016 
νοµοθετήθηκαν νέες θέσεις δικαστών και εισαγγελέων του 
δευτέρου βαθµού. Για διάφορους λόγους, που δεν 
δικαιολογούν την πάροδο τόσο µεγάλου χρονικού 
διαστήµατος, αν και οι δέκα νέες θέσεις Εφετών 
καλύφθηκαν στο τακτικό συµβούλιο (ΑΔΣ) του Ιουνίου 
2016, έγιναν οι ανάλογες προαγωγές, που προστέθηκαν σε 

αυτές που έγιναν λόγω αποχωρήσεων, κενώθηκαν οι θέσεις των δικαστών και 
προωθήθηκα αρκετά αιτήµατα µεταθέσεων, περισσότερα από όσα θα προωθούνταν 
χωρίς την αύξηση των θέσεων, οι πέντε νέες θέσεις αντεισαγγελέων εφετών δεν έχουν 
καλυφθεί µέχρι σήµερα, παρά την έκδοση του σχετικού ΠΔ, λόγω µη υποβολής των 
σχετικών ερωτηµάτων και της µη σύγκλησης του ΑΔΣ, µε αποτέλεσµα να µην 
ακολουθήσουν οι προαγωγές σε όλους τους βαθµούς και η κένωση των θέσεων και η 
προώθηση µεταθέσεων. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, ελπίζω µόνο για την κάλυψη 
υπηρεσιακών αναγκών, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις µετάθεσης υπεράριθµων 
εισαγγελικών, νοµίζω και δικαστικών, λειτουργών, χωρίς την τήρηση τη επετηρίδας. 
Και ξαφνικά, προ ολίγων ηµερών είδαµε δηµοσιευµένο και το ΠΔ αποσπάσεων έξι 
εισαγγελέων, αριθµός που θα αντιστοιχούσε σε τουλάχιστον είκοσι αποσπάσεις 
δικαστών. για όντως υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, ορισµένες από τις οποίες θα 
µπορούσαν να είχαν ικανοποιηθεί µε την πλήρωση των θέσεων που όρισε το ΠΔ 
κατανοµής των θέσεων. Δεν αναφέροµαι στην αιτία των κενών, αλλά σε ορισµένες 
περιπτώσεις οφείλονται σε αποσπάσεις ήδη υπηρετούντων. Αποτέλεσµα η µεγάλη 
εκκρεµότητα στην υπηρεσιακή, προσωπική και οικογενειακή ζωή µεγάλου αριθµού 
Εισαγγελικών λειτουργών. Θα τολµούσα να πω ότι µε αυτόν τον τρόπο κρατούνται 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΡΜΙΔΟΥ , ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΤΑΜΙΑΣ 
ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΗΝ Γ. Σ. ΤΗΣ 10/12/2016 

Αγαπητοί συνάδελφοι 
Μετά τις αρχαιρεσίες του Μαίου 2016   και την 
συγκρότηση του ,για πρώτη φορά  ,στην ιστορία της 
ενωσης  ενός πραγµατικά , ΕΝΩΤΙΚΟΥ Προεδρείου,  έχω 
την αίσθηση ότι κάποιοι έχασαν τον ύπνο τους. 
Κι έχασαν τον ύπνο τους γιατί   δεν µπορούσαν ποτέ να 
φανταστούν ότι µπροστά στην  ανάγκη υπεράσπισης της 
ανεξαρτησίας και του κύρους της δικαιοσύνης και των 
λειτουργών  της, µπροστά στην πρωτοφανή εκτροπή της 
ενώσεώς  µας  από τους σκοπούς της  που έγινε  κατά την 
αµέσως προηγούµενη   διετία, θα υποχωρούσαν  
προσωπικές φιλοδοξίες ή άλλου είδους  διαφορές µεταξύ 
των  µελών του Δ.Σ.,µονο και µόνο για να επανέλθει η 
ένωσή µας στην κανονικότητά της και στην ανεξαρτησία 
της.  

 Για πρώτη φορά ουσιαστικά έγινε αυτό, που  όλοι  οι υποψήφιοι προεκλογικά 
διακήρρυτταν , αλλά ποτέ δεν γινόταν  στην πραγµατικότητα , διότι κατά ένα τρόπο που 
δεν  ανταπροκρινόταν ( κατά την γνώµη µου) στην  τήρηση  των διατάξεων του 
καταστατικού, οι θέσεις  του Προεδρείου ήταν εξ αρχής µοιρασµένες στα µέλη της 
πλειοψηφούσας οµάδας.  Μάλιστα ήταν τόσο   προκαθορισµένες , που κάποια στιγµή  
µετά τις αρχαιρεσίες του  2014,  όταν δεν έφθαναν οι 8 θέσεις  που προβλέπονταν  από το 
καταστατικό, δηµιουργήθηκε  και µια ακόµη ( εκτός καταστατικού), για να πάρουν  όλα τα 
µέλη  της πλειοψηφούσας τότε οµάδας από  µία θέση.  
Αποφασίσαµε λοιπόν να προτάξουµε και να προτείνουµε την θέση του Προέδρου σ’εκείνο  
το πρόσωπο που συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους προτίµησης  από τους 
συναδέλφους  και όχι σε  άλλο τυχόν πρόσωπο που ,   ασχέτως βαθµού  και ιεραρχίας,  δεν 
είχε  αντίστοιχη αποδοχή από τους συναδέλφους µας. Με το τρόπο αυτό όµως, πιστεύω ότι  
πετύχαµε κάτι πολύ ουσιώδες.Δώσαµε το µηνυµα ότι η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων  
στο εξής , δεν ελέγχεται από κανέναν , ειναι ανεξάρτητη  και λογοδοτεί µόνο στα µέλη της. 
. 
Δώσαµε το µηνυµα της πραγµατικής  ενότητας και  της συνεργασίας , την οποία  
επιδιώξαµε από την πρώτη στιγµή µέσα στο Δ.Σ. µε όλα τα µέλη του.,  ασχέτως αν κάποια 
απ’ αυτά   , έχοντας την δική τους  -ακατανόητη για εµάς- λογική  για τις δηµοκρατικές 
διαδικασίες,  αρνήθηκαν να συµµετέχουν στο Προεδρείο ή  σε οποιαδήποτε επιτροπή. 
Ωστόσο αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι έχασαν τον ύπνο τους,  επειδή δεν κατάφεραν  να 
επιβάλλουν µε το έτσι θέλω  ,  το προεδρείο της αρεσκείας τους,,µπήκαν σε άλλες 
διαδικασίες και σε άλλους ατραπούς για να ανατρέψουν αυτη την ιστορική πράξη 
ενότητας. 

σε οµηρία αρκετοί συνάδελφοι, ενώ δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί το γεγονός ότι 
υπήρξαν περιπτώσεις που η µη υλοποίηση των προαγωγών επηρέασε, ως µη ώφειλε τον 
κατάλογο των υποψηφίων για τις διοικήσεις σηµαντικών εισαγγελιών. 

Θεωρώ συνάδελφοι ότι η υπηρεσιακή ασφάλεια, δηλαδή η βεβαιότητα για την 
υπηρεσιακή κατάσταση του ευσυνείδητου και εργατικού δικαστικού λειτουργού, 
αποτελεί κοµµάτι του σκληρού πυρήνα της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας 
του δικαστή. Για τον λόγο αυτό πρέπει οι διαδικασίες προαγωγών, µεταθέσεων και 
αποσπάσεων πρέπει να γίνεται µε διαφανή και εκ των προτέρων καθορισµένα 
κριτήρια, από διαφανώς επιλεγµένα όργανα, Για τον λόγο αυτό άλλωστε θα 
επιδιώξουµε την παρουσία της Ένωσης στις δηµόσιες συνεδριάσεις κλήρωσης των 
µελών του ΑΔΣ και των πειθαρχικών συµβουλίων. Η µη τήρηση τέτοιων κριτηρίων και 
η πραγµατοποίησή µιας υπηρεσιακής µεταβολής κατά παράβασή τους, βλάπτει 
τουλάχιστον έναν ΄άλλο συνάδελφο. 

 Η ανεξαρτησία επίσης της δικαιοσύνης περιλαµβάνει τόσο την εξωτερική, δηλαδή 
έναντι της εκτελεστικής-νοµοθετικής εξουσίας, όσο και την εσωτερική, δηλαδή την 
αδιατάρακτη έκφραση της ατοµικής δικαιοδοτικής κρίσης.  

Εδώ αναφύεται και άλλο στοιχείο του σκληρού πυρήνα της προσωπικής και 
λειτουργικής  ανεξαρτησία του Δικαστή. Και αυτό είναι η προστασία της δικαιοδοτικής 
κρίσης, µε την έννοια η δικαστική κρίση να µην µπορεί να αποτελεί αντικείµενο 
πειθαρχικής δίωξης. Λόγω της µυστικότητας της διαδικασίας βέβαια, µόνο από 
δηµοσιογραφικές αναφορές (δυστυχώς και µε αναφορά ονοµάτων), µαθαίνουµε 
έκπληκτοι των τελευταίο καιρό την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας, ακόµη και την 
έκδοση αποφάσεων των πειθαρχικών οργάνων, µε µόνη ιστορική βάση την 
δικαιοδοτική κρίση των λειτουργών. Δεν θα ισχυριστώ ότι είναι αδύνατον να υπάρξει 
πειθαρχικά ελεγχόµενη δικαστική κρίση, αυτή όµως είναι κατά κανόνα και εγκληµατική 
πράξη, παράβαση καθήκοντος ή κατάχρηση εξουσίας. Και για αυτό θα πρέπει να 
κατοχυρωθεί και νοµοθετικά ότι η δικαιοδοτική κρίση θα µπορεί να διωχθεί πειθαρχικά 
µόνο µετά από την αµετάκλητη περάτωση της ποινικής δίωξης για αυτήν. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, το αποτέλεσµα των τελευταίων αρχαιρεσιών και η ανατροπή 
της πλειοψηφίας στο διοικητικό συµβούλιο, όπως η ελπιδοφόρα και αποτελεσµατική 
συνεργασία συναδέλφων που είχαν και έχουν διαφορετικές απόψεις για τα ζητήµατα τη 
Ένωσής µας, οφείλεται στο ότι όλοι µας αισθανθήκαµε την ανάγκη για την προάσπιση 
της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης 

Η Ένωση Δικαστών ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Ελλάδας εκφράζει όλους τους Δικαστικούς και 
εισαγγελικούς λειτουργούς της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης και σε συνεργασία 
µε τις άλλες Ενώσεις, δίνει σήµερα τη µάχη της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της 
αποτροπής της πολυδιάσπασης των Δικαστικών Ενώσεων, στα πλαίσια της 
επιβαλλόµενης αυτονοµίας τους από την φυσική και πολιτική ηγεσία. 
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�4ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 3 Η διαδικασία διορισµού των 37 Δόκιµων Ειρηνοδικών Δ τάξης, που βρίσκεται σε 
εξέλιξη για να καλυφθούν οι αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις και αναµένεται η 
εµφάνισή τους το Μάιο ή Ιούνιο στα Πρωτοδικεία, που ανήκει το Ειρηνοδικείο της 
τοποθέτησής τους για τη δίµηνη ειδική άσκηση που υποβάλλονται από το διορισµό 
τους, δεν θα λύσει τα σηµαντικά προβλήµατα των Ειρηνοδικείων, αφενός διότι τον 
Ιούνιο αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης ή εισαγωγής στη σχολή Δικαστών 20 
Ειρηνοδίκες, αφετέρου γιατί µεγάλος αριθµός Ειρηνοδικών έχει λάβει µακροχρόνιες 
άδειες (ιδίως κυοφορίας και ανατροφής τέκνων – αρθ. 44, αρ. 20 και 21 του 
Οργανισµού Δικαστηρίων), αφού 500 περίπου Ειρηνοδίκες, που διορίστηκαν την 
τελευταία τετραετία διανύουν την κρίσιµη δεκαετία (30ο έως 40ο έτος) για τη 
δηµιουργία οικογένειας. 

Οι παραπάνω αιτίες που επιγραµµατικά ανέφερα καθιστούν αναγκαία την αύξηση 
των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών κατά 100 τουλάχιστον, δύο χρόνια µετά την 
τελευταία αύξηση µε τον ν. 4336/2015 και για δύο ακόµη σηµαντικούς λόγους :  

1) Μη αύξηση ή ανεπαρκής αύξηση οργανικών θέσεων σε µεγάλα Ειρηνοδικεία. Με 
το άρθρο 4 αρ. 1 του Ν. 4336/2015 αυξήθηκαν κατά 140 οργανικές θέσεις των 
Ειρηνοδικών και ορίζονται συνολικά σε 916. Με τον αρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόµου 
, κατανεµήθηκαν ταυτόχρονα οι  θέσεις αυτές στα Ειρηνοδικεία του Κράτους κατά 
παράβαση : α) του άρθρου 3 παρ.2 του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων ανάλογα µε 
τον αριθµό των υποθέσεων και τη δικαστηριακή κίνηση, ύστερα από γνώµη του 
Προέδρου του Αρείου Πάγου που λαµβάνει επίσης τις αιτιολογηµένες προτάσεις των 
Προέδρων που διευθύνουν τα Εφετεία και β) του άρθρου 3 Ν. 4336/2015 που ορίζει 
την αύξηση σε ποσοστό ανάλογο του αριθµού των υποθέσεων σε κάθε δικαστήριο. 

Η επείγουσα αύξηση του αριθµού των οργανικών θέσεων και η κατανοµή αυτών το 
2015 για να εκπληρωθεί η υποχρέωση της συντοµότερης εκδίκασης των υποθέσεων 
του Ν. 3859/2010 µε ανάλογη τροποποίηση των κανονισµών των Ειρηνοδικείων 
είναι η κύρια αιτία που δεν έγινε ορθός υπολογισµός των οργανικών θέσεων που 
απαιτούνταν σε κάθε Ειρηνοδικείο, ώστε να αυξηθεί ο αριθµός αυτών σε όλα τα 
µεγάλα Ειρηνοδικεία της χώρας, ανάλογα µε το ποσοστό των εκκρεµών προς 
εκδίκαση υποθέσεων, αλλά και τη δικαστηριακή κίνηση.  

Χαρακτηριστικά δεν αυξήθηκαν οι οργανικές θέσεις σε µεγάλα Ειρηνοδικεία 
(πρωτεύουσες νοµών ) : α. Καρδίτσας (1822 υποθέσεις), β. Ξάνθης (1775 υποθέσεις), 
γ. Σπάρτης (1086 ), δ. Μυτιλήνης (982), ενώ σε άλλα Ειρηνοδικεία µε χιλιάδες 
εκκρεµείς υποθέσεις, όπως στο Ειρηνοδικείο Πειραιά (13.838) και Αµαρουσίου 
(11.152) υποθέσεις , το καλοκαίρι του 2015, έγινε αύξηση κατά δύο µόνο οργανικών 
θέσεων κι έτσι δεν µπόρεσαν να επαναπροσδιορίσουν τις υποθέσεις του Ν. 
3859/2010 σε συντοµότερες δικασίµους. Τέλος, σε πολλά Ειρηνοδικεία αυξήθηκαν οι 
οργανικές θέσεις µόνο κατά µία (Λάρισας, Σερρών, Πιερίας, Καλαµάτας) ενώ ήταν 
αναγκαία µεγαλύτερη αύξηση. 

2) Η υπερχρέωση των Ειρηνοδικών.  

Ο ανεπαρκής αριθµός οργανικών θέσεων σε συνδυασµό µε τον µεγάλο αριθµό 
υποθέσεων που έχουν προσδιορισθεί σε κάθε δικάσιµο και τις διατάξεις που ισχύουν 
για την επιτάχυνση εκδίκασης τους, εφαρµογή από 1-1-2016 των διατάξεων του Νέου 
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας του Ν. 4335/2015 και από 23-1-2017 η καταβολή 
παράβολου για τη χορήγηση αναβολής µε τη διάταξη του άρθρου 35 του Ν. 
4446/2016 έχει σαν αποτέλεσµα µεγάλος αριθµός Ειρηνοδικών, µέχρι τέλη 
Ιανουαρίου 2017, να εκδικάσει 150 υποθέσεις και να διακατέχεται από αίσθηµα 
απελπισίας, διότι µέχρι το τέλος του δικαστικού έτους θα ξεπεράσουν τις 300 
υποθέσεις. 

Το αδιαµφισβήτητο γεγονός της υπερχρέωσης των Ειρηνοδικών ενέχει τον κίνδυνο 
να τους οδηγήσει στο σύνδροµο της σωµατικής και πνευµατικής εξουθένωσής τους 
καθώς αναγκάζονται να εντατικοποιήσουν τους ρυθµούς εργασίας για να εκδώσουν 
τις αποφάσεις στα προβλεπόµενα χρονικά όρια (ήδη έχει σταλεί από την 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου έγγραφο ώστε να αποστέλλονται πίνακες µε τα 
ονόµατα των Ειρηνοδικών που δηµοσιεύουν εκτός των προθεσµιών). Επιπλέον οι 
Προϊστάµενοι των Ειρηνοδικείων δεν έχουν επιλογές και βρίσκονται σε διαρκή 
αγώνα για την έκδοση των µηνιαίων υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό έχουν υποβάλλει 
αιτήµατα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, 
για αύξηση των οργανικών θέσεων. 

Επειδή µε τις προαναφερόµενες συνθήκες υπερχρέωσης υποθέσεων οι Ειρηνοδίκες 
δεν θα µπορέσουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους, παρά τις φιλότιµες 
προσπάθειές τους , ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε συνεργασία µε την Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου, κ. Βασιλική Θάνου , αφού λάβει υπόψη και τα άλλα υπηρεσιακά 
καθήκοντα που εκτελούν οι Ειρηνοδίκες (κατ’ οίκων έρευνες, συµµετοχή σε τακτικές 
και αυτόφωρες συνθέσεις Πληµµελειοδικείων, υπηρεσίες για έκδοση διαταγών 
πληρωµής, προσωρινών διαταγών κ.ά.) πρέπει άµεσα να επανεξετάσει το αίτηµα 
αύξησης των οργανικών θέσεων µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες που έχουν 

Ακουσαµε κυριοι συνάδελφοι   ότι   η ΕΔΕ δεν έχει το κύρος που απαιτείται  επειδή δεν 
έχει πρόεδρο  δικαστή ανωτάτου η ανωτέρω βαθµού. 

 Οµως το κύρος  της ένωσης  ,κυρίες και κύριοι,  δεν το προσδίδει ο  βαθµός, αλλά  η 
ικανότητα διαχείρισης των  κρισίµων θεµάτων  που   απασχολούν κάθε φορά το κλάδο 
µας, όπως και η  γνώση αυτών και  η διάθεση προσφοράς χωρις περαιτέρω προσωπικές 
βλέψεις. . Και εµείς από την πρώτη στιγµή που συγκροτήθηκε το ενωτικό προεδρείο µε 
απόλυτη συνεργασία , συζήτηση και συννεόηση µεταξύ  µας  αρχίσαµε να   εργαζόµαστε , 
χωρίς να αφήσουµε το παραµικρό θέµα στην άκρη.  

Ακουσατε ήδη από τους συναδέλφους  Γενικό Γραµµατέα  και αναπληρωτή Γενικό 
Γρµµατέα ,τα πεπραγµένα  του προεδρίου µας απο τον Ιούνιο µέχρι και σήµερα. 

Θα ήθελα να σας επισηµάνω , ειδικότερα για τους συναδέφους ειρηνοδίκες ότι από την 
πρώτη στιγµή  παρακαλουθούµε τα  ειδικότερα θέµατα  και προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει ο κλάδος µας . 

 1/  Κατά την πρώτη συνάντησή µας  µε τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης ( την 5/7/2016), 
πέραν άλλων θεµάτων , κάναµε γνωστή την θέση  του Προεδρείου , για την ανάγκη της  
θεσµικής αναβάθµισης του κλάδου µας µέσω της Εθνικής Σχολής Δικαστών  ένα χρόνιο 
αίτηµα των συναδέλφων αφού είναι αδιανόητη η  ύπαρξη  δικαστών δυο ταχυτήτων.  

2/Αντιδράσαµε άµεσα  ως προεδρείο,όταν αιφνιδίως , µετά την επίσκεψή µας στον κ. 
Υπουργό Δικαιοσύνης, κατατέθηκε την 11/7/2016 νοµοσχέδιο, στο οποίο περιλαµβανόταν 
προτεινόµενη τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 77Β του Οργανισµού Δικαστηρίων, 
µε σκοπό να  µειωθεί ο χρόνος άσκησης των δοκίµων ειρηνοδικών από 6 µήνες σε 2 
µήνες.Με την φυσική µας  παράσταση στην αρµόδια επιτροπή της Βουλής,  τονίσαµε ότι   , 
µια τέτοια  µείωση του χρόνου της ειδικής άσκησης των δοκίµων ειρηνοδικών,  πέραν του 
ότι  θα υποβάθµιζε  τον κλάδο µας , επι πλέον θα είχε σαν συνέπεια  να κληθούν οι 
ανωτέρω συνάδελφοί µας ,  κατά το νέο δικαστικό έτος ,να αναλάβουν τα καθήκοντά τους, 
χωρίς την παραµικρή εκπαίδευση και προετοιµασία τους , εφόσον το δίµηνο της άσκησής 
τους  « έτρεχε» ήδη  εν µέσω δικαστικών διακοπών. Κάτι που εν τέλει και έγινε. Και όταν 
η εκπαίδευση και προετοιµασία  των νέων συναδέλφων µας, θυσιάστηκε   στο βωµό  της 
«δήθεν»   ανάγκης για επιτάχυνση  της απονοµής της δικαιοσύνης ,Θεωρήσαµε ότι  άµεση  
υποχέωσή µας και προτεραιότητά µας ήταν η διοργάνωση ηµερίδων και επιµορφωτικών 
σεµιναρίων  ,ώστε να σταθούµε   δίπλα  στους νέους δόκιµους ειρηνοδίκες .Και  αυτό έγινε 
άµεσα πράξη. Στις 12 και 13  Νοεµβρίου 2016 διοργανώσαµε  διηµερίδα στην αίθουσα του 
ΔΣΑ  µε κάλυψη όλων των εξόδων απο την ενωσή µας, στην οποία ανταποκρίθηκαν και  
παραβρέθηκαν  πάνω από 130 νέοι δόκιµοι ειρηνοδίκες. Η παραπάνω πρωτοβουλία  είχε 
απόλυτη επιτυχία και χαιρετίσθηκε απο τους νέους συναδέλφους, οι οποίοι  
ενθουσιασµένοι   για το τρόπο παρουσίασης των θεµάτων απο έµπειρους   συναδέλφους, 
µας  ζητούν να συνεχίσουµε τέτοιες πρωτοβουλίες κάτι που φυσικά θα κάνουµε, 
πραγµατοποιώντας µε το τρόπο αυτό όσα προεκλογικά δεσµευτήκαµε.  

 γ/Παράλληλα απο την πρώτη στιγµή είµαστε  σε διαρκή επαφή µε το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και το Γ.Γ αυτού και µε τις ενέργειες  µας,  µε προωθήσαµε το αίτηµα για την 
κάλυψη των 37 κενών  οργανικών  θέσεων των ειρηνοδικείων , το οποίο ήδη εχει  
βρίσκεται σε εξέλιξη  , ενώ συγχρόνως εξετάζουµε και την περίπτωση αύξησης οργανικών 
θέσεων, κατά την κατάλληλη όµως χρονική στιγµή Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

  Ζούµε το τελευταίο χρονικό διάστηµα  πρωτόγνωρες καταστάσεις που θα γραφούν  στην 
ιστορία της  Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  και γενικότερα της δικαιοσύνης. Ζούµε 
µία πραγµατικότητα που έχει ξεπεράσει  κάθε φαντασία .  Δυστυχώς  αυτή την στιγµή  στο 
όνοµα προσωπικών φιλοδοξιών  και  χάριν του προσωπικού οφέλους ,  κάποιων 
συναδέλφων,  τορπιλίζεται  η ιστορία της ΕΔΕ   ..  

Εσείς λοιπόν είστε οι µόνοι που µπορείτε να σταθείτε τροχοπέδη σ αυτό , 
χρησιµοποιώντας ως ανάχωµα το θάρρος  που πρέπει να διακρίνει κάθε διακστή,  την 
αξιόπρέπειά σας και την δύναµη της ψυχής σας . 

               Σας ευχαριστώ. 

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ 
ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

Σταµατία Γκαρά – Δηµουλέα, Ειρηνοδίκης | 
Μέλος ΔΣ της ΕΔΕ 

Διανύοντας το Φεβρουάριο του 2017, έκτο µήνα του 
δικαστικού έτους 2016-2017 κάνουµε τη θλιβερή 
διαπίστωση ότι ο αριθµός των Ειρηνοδικών που 
υπηρετούν στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις των 
Ειρηνοδικείων της χώρας είναι ανεπαρκής, ώστε να 
εκδικάσουν τον όγκο των εκκρεµών υποθέσεων του Ν. 
3859/2010 «Ρύθµιση οφειλών υπερχρεωµένων φυσικών 
προσώπων» µε επαναπροσδιορισµό, καθώς και αυτών 
που προσδιορίζονται εντός έξι µηνών (νέες αιτήσεις των 
υπερχρεωµένων οφειλετών) από την ολοκλήρωση της 
κατάθεσής τους. Επιπλέον, πρέπει να εκδικάσουν τον 

µεγάλο αριθµό υποθέσεων της τακτικής διαδικασίας σε 145 ηµέρες από την κατάθεση 
της αγωγής (άρθρο 237 ΚΠολΔ, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 4335/2015 και ισχύει από 
1-1-2016) καθώς και τις υποθέσεις των περιουσιακών διαφορών, που πρέπει να 
προσδιορίζονται εντός έξι µηνών ώστε να εφαρµοστούν οι µνηµονιακές επιταγές των 
προαναφερόµενων νόµων. 
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΠΑΡΗ,ΕΦΕΤΗ,ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ 
ΤΗΣ ΕΔΕ, ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 10/12/2016

Θα ήθελα, κατ’ αρχή, να εκφράσω και εγώ τη στήριξή µου 
στον Πρόεδρο της Ένωσής µας κ.Χριστόφορο Σεβαστίδη. 
Έχω την πεποίθηση ότι υπό την προεδρία του, και µε την 
βοήθεια και συµπαράσταση όλων µας, η Ένωσή µας θα 
χαράξει µια νέα, ανεξάρτητη και ακηδεµόνευτη πορεία. 
Και εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι αυτό δεν σηµαίνει ότι  
ακυρώνουµε το έργο των προηγούµενων διοικήσεων της 
Ένωσής µας. Η Ένωση έχει συνέχεια και ό,τι καλό έχουν 
προσφέρει οι προηγούµενες διοικήσεις, εννοείται ότι το 
αναγνωρίζουµε και το συνεχίζουµε. Σχετικά, όµως, µε τα 
µισθολογικά/φορολογικά, επί 3 χρόνια δεν έκαναν καµία 
συζήτηση µε τους κυβερνώντες για την υλοποίηση  της 
υπ’αριθµ.88/2013 απόφαση του Μισθοδικείου και 
περίµεναν να λυθεί δικαστικά, µε άσκηση προσφυγών. 

Εµείς, σε συνεργασία µε τις άλλες Ενώσεις, δώσαµε λύση άµεση σε πολιτικό επίπεδο, 
αφού η σχετική ΠΟΛ υιοθετεί πλήρως τα επιχειρήµατα που υποστηρίξαµε στον 
κ.Χουλιαράκη, ότι δηλαδή θα γεµίσουν τα δικαστήρια µε τέτοιες υποθέσεις και µε 
προδιαγεγραµµένο το αποτέλεσµα. Εποµένως, η επιτυχής, έστω κατά ένα µέρος, 
κατάληξή τους, θα πρέπει να πιστωθεί στο υπάρχον Προεδρείο της Ένωσής µας, αλλά 
και των λοιπών Ενώσεων, διότι µε τις συντονισµένες προσπάθειες και τις συνεχείς 
επαφές µε τα αρµόδια Υπουργεία, εκδόθηκε αρχικά η ΠΟΛ 1147/29.9.2016 και  στη 
συνέχεια η ΠΟΛ 1161/1-11-2016  του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων και δόθηκε η 
εντολή νέας εκκαθάρισης των δηλώσεων φόρου εισοδήµατός µας, µετά την αφαίρεση 
ποσοστού 25% από τις ακαθάριστες αποδοχές και η επιστροφή των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, βέβαια µόνο για µια τριετία. Γι’ αυτό ας µη προσπαθούν ορισµένοι να το 
εµφανίσουν ως αποκλειστικά δική τους επιτυχία!Εξάλλου,οι ίδιοι,οι οποίοι ισχυρίζονται 
ότι βοήθησαν προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν ανέµεναν τέτοια επιτυχή εξέλιξη,αφού 
δηµόσια οµίλησαν περί επιστροφής των ποσών σε δόσεις!!! . Σχετικά  µε την  εφαρµογή  
της ΠΟΛ 1161/2016, η Διοίκηση  δέχεται  την  ανάκληση – τροποποίηση   φορολογικών 
δηλώσεων,όπως είπαµε,  µόνο για µια τριετία,  παρά  τις  ρητές προς τούτο  φορολογικές 
διατάξεις και την νοµολογία ( ΣτΕ 4075/2012) και παρότι το ζήτηµα αυτό  τέθηκε   
υπόψη του Γενικού  Γραµµατέα  Εσόδων,από τις Ενώσεις.Μετά απ’αυτή την εξέλιξη,η 
Ένωσή µας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση,για υποβολή ξεχωριστών ανακλητικών-
τροποποιητικών   δηλώσεων για τα προηγούµενα δύο χρόνια,δηλαδή χρήσεις 2011 και 
2012,τα οποία δεν έχουν σίγουρα παραγραφεί.Γιά τη χρήση 2010 , υπάρχει η άποψη ότι 
δεν έχει παραγραφεί,καθόσον η παραγραφή ξεκινά από το επόµενο έτος αυτού εντός του 
οποίου υποβάλλεται η φορολογική δήλωση,ενώ η ΠΟΛ δέχεται ότι η παραγραφή ξεκινά 
από την εποµένη της λήξεως της προθεσµίας για την υποβολή της φορολογικής 
δηλώσεως. 

Όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης,η διοίκηση ήταν αρνητική ως προς τις 
ενδικοφανείς προσφυγές για την µη προσµέτρηση στον υπολογισµό της έκτακτης 
παροχής στην εισφορά αλληλεγγύης,έχουν δε εκδοθεί αντίθετες αποφάσεις από τα 
διοικητικά δικαστήρια και το θέµα εκκρεµεί στο ΣΤΕ µετά από αίτηση αναιρέσεως υπέρ 
του νόµου της Γενικής Επιτρόπου των Τακτικών ΔΔ.(Ήδη εκδόθηκε η υπ’αριθµ. 
295/2017 απόφαση του ΣτΕ µε την οποία έγινε δεκτό ότι η δόση έκτακτης παροχής του 
άρθρου 5 παρ. 9 ν. 3620/2007,δεν  υπόκειται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης άρθρου 
29 ν. 3986/2011). 

Εκκρεµεί η υλοποίηση  των άλλων δύο αποφάσεων (88/2013 και 127/2016) του 
Μισθοδικείου, σχετικά µε την καταβολή του υπόλοιπου 50% των οφειλόµενων 
αναδροµικών,που περικόπηκαν µε το Ν.4307/2014.Και εδώ η σχετική αρχική απόφαση 
του Ειδικού Δικαστηρίου είχε ήδη εκδοθεί από το 2013.Σας διαβεβαιώνουµε ότι µε τον 
ίδιο τρόπο θα αγωνιστούµε για την υλοποίησή της.Οι περισσότεροι έχουµε ασκήσει,µε 
την επιµέλεια του απελθόντος Προεδρείου, το 2014, σχετικές αγωγές και προηγουµένως 
αίτηµα-όχληση στο ΝΣΚ για αναγνώριση της απαίτησής µας,που αφορά το χρονικό 
διάστηµα από 1-8-2012 έως 30-6-2014 και έχουν ήδη εκδοθεί από τα διοικητικά 
δικαστήρια θετ ικές αποφάσεις .Επειδή όµως , πολλοί συνάδελφοι δεν 
άσκησαν,προσβλέποντας,όπως όλοι µας,σε µία πολιτική επίλυση του ζητήµατος,τέθηκε 
και πάλι το θέµα της παραγραφής της ως άνω αξίωσής µας (ισχύει η διετία).Γιά το θέµα 
αυτό διατυπώθηκαν αντίθετες απόψεις από τους αρµόδιους Διοικητικούς 
Δικαστές,γι’αυτό και η Ένωσή µας δεν έλαβε σαφή θέση.Ειδικότερα,κατά µία άποψη η 
σχετική αξίωση είχε παραγραφεί,κατά άλλη η παραγραφή είχε διακοπεί λόγω 
αναγνώρισης,καθόσον οι απαιτήσεις των αναδροµικώς οφειλοµένων αποδοχών των 
Δικαστικών Λειτουργών είχαν σαφώς αναγνωρισθεί µε το άρθρο 181 του ν.4270/2014 
και εξεδόθη σχετικώς η υπ’ αριθ. 2/88380/ΔΕΠ κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄ 
3093/18.11.2014), η οποία ρυθµίζει την καταβολή των περικοπεισών κατά το ήµισυ 
αποδοχών µας σε τριάντα έξι µηνιαίες ισόποσες δόσεις αρχής γενοµένης από 
27-1-2015.Γιά το λόγο αυτό,πολλοί συνάδελφοι κατέθεσαν µέχρι τις 16/11/2016 σχετικό  
αίτηµα-όχληση στο ΝΣΚ για αναγνώριση της απαίτησής τους και διακοπή της 
παραγραφής. 

Όσον αφορά το ΤΝ ,µε την ψήφιση του νέου νόµου για το ασφαλιστικό/
συνταξιοδοτικό,είχαµε πει,όλοι οι αποτελούντες  το παρόν Προεδρείο, ότι αυξάνονται 
υπερβολικά οι εισφορές µε αποτέλεσµα να καθίσταται απαγορευτική η συνέχιση της 
παράλληλης αυτής ασφάλισης.Οι διαπιστώσεις µας αυτές αντιµετωπίστηκαν από τους 
συναδέλφους του τότε Προεδρείου ως κινδυνολογία και φτηνή αντιπολίτευση.Θα 
θυµάστε,άλλωστε,ότι µόνο η Ένωσή µας,υπό το απελθόν Προεδρείο, απείχε, όταν οι 
άλλες ενώσεις διοργάνωσαν σχετική ενηµερωτική ηµερίδα. Επειδή,όµως,οι περισσότεροι 

συνάδελφοι αντιλήφθηκαν το πρόβληµα και ανησύχησαν,το Προεδρείο µας, µαζί 
µε αυτά των άλλων ενώσεων, ανέθεσε σε ειδικό επιστήµονα τη σύνταξη σχετικής 
µελέτης,η οποία ολοκληρώθηκε και σας έχει ήδη κοινοποιηθεί.Με βάση αυτή:1) 
για τους παλαιούς ασφαλισµένους (µέχρι 31-12-1992) η ασφάλιση πλέον στο 
Ταµείο Νοµικών είναι προαιρετική και εποµένως εάν κάποιος δεν υποβάλλει 
σχετική αίτηση στο Ταµείο, η ασφάλισή του διακόπτεται αυτόµατα στις 
31-12-2016,   2) εφόσον κάποιος συνάδελφος επιθυµεί να συνεχίσει την ασφάλιση 
του στο ΤΝ ώστε να συµπληρώσει τα 20 έτη ασφάλισης που απαιτούνται για να 
λάβει πλήρη δεύτερη σύνταξη γήρατος ή τα 16 έτη ασφάλισης για να λάβει 
δεύτερη σύνταξη γήρατος µειωµένη κατά 50%, τότε µπορεί να υποβάλλει αίτηση 
στο Ταµείο και στο µέλλον να τη διακόψει όταν θα έχει συµπληρώσει τα αναγκαία 
χρόνια ασφάλισης. Γίνεται υπόµνηση ωστόσο των υψηλών ασφαλιστικών 
κρατήσεων στο ΤΝ από 1-1-2017 και εναπόκειται στον κάθε συνάδελφο να 
αποφασίσει για τη συνέχιση ή µη της ασφάλισής του, 3) Κάθε χρόνος 
υποχρεωτικής ή υποχρεωτικής ασφάλισης που διανύθηκε σε φορείς που 
εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ (άρα και ο χρόνος δικηγορίας) λαµβάνεται υπόψη στον 
υπολογισµό του παραπάνω συνολικού χρόνου συνταξιοδότησης (διαδοχική 
ασφάλιση), 4) εκκρεµεί εγκύκλιος για την καταβολή της δεύτερης σύνταξης, 5) η 
θέσπιση του ανωτάτου ορίου συντάξεως είναι 2000 € για µία σύνταξη και 3000 € 
για δύο συντάξεις. 

Όσον αφορά το πόθεν έσχες: Σας ενηµερώνουµε ότι η Ένωσή µας,σε αντίθεση µε 
ό,τι έχει γίνει έως τώρα, από κοινού µε τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, έχει 
καταθέσει ήδη από 10.11.2016 ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας: α) αίτηση 
ακύρωσης κατά της υπ’ αρ. 1846/13.10.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών και β) 
αίτηση αναστολής της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής 
κατάστασης από τους δικαστικούς λειτουργούς µέχρι τη δηµοσίευση της 
απόφασης επί της εν λόγω αίτησης ακύρωσης.Παράλληλα µε την άσκηση της 
αίτησης αναστολής, υποβάλαµε και αίτηµα να εκδοθεί προσωρινή διαταγή, για την 
αναστολή της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης από 
τους δικαστικούς λειτουργούς, µέχρι την δηµοσίευση της απόφασης επί της 
αίτησης αναστολής. Κατά συνέπεια, αναµένοντας την έκβαση των ανωτέρω 
ενδίκων βοηθηµάτων και ιδίως ενόψει της αναµονής της απόφανσης επί της 
προσωρινής διαταγής, συνιστούµε να αναµείνετε και να µην υποβάλλετε ακόµη τις 
δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης. Η Ένωσή µας θα σας ενηµερώσει εγκαίρως 
για τη δικαστική έκβαση της υπόθεσης η οποία, ενόψει ιδίως του αιτήµατος 
προσωρινής διαταγής, επιδρά στην υποχρέωση όλων µας για υποβολή Δ.Π.Κ.(Ήδη 
εκδόθηκε η υπ’αριθµ.373/16.12.2016 απόφαση του ΣτΕ,η οποία διατάσσει την 
αναστολή της υποχρέωσης των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών 
να  υποβάλουν δήλωση περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονοµικών 
συµφερόντων για το έτος 2016 -χρήση 2015, µέχρι την έκδοση οριστικής 
απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως που έχει ασκηθεί κατά της µε αριθµό 
1846οικ./13.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης -ΦΕΚ Β΄ 3300). 

Κλείνοντας,να υπενθυµίσω  τον αδιαµφισβήτητα καθοριστικό ρόλο της Ένωσής 
µας στον αγώνα για την επιδίωξη των νοµίµων αιτηµάτων του δικαστικού 
σώµατος.Τον ρόλο αυτό έχουµε όλοι υποχρέωση να τον ενισχύσουµε και κυρίως να 
τον προασπίσουµε. 

                  Σας ευχαριστώ που µε ακούσατε.Εύχοµαι καλές γιορτές. 

                                        Βαρβάρα Πάπαρη,Εφέτης 

                                             Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΘΩΜΑΪΤΣΑΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
ΕΦΕΤΩΝ, ΣΤΗ Γ.Σ. 10/12/2016

Αγαπητοί συνάδελφοι 

                       κατ' αρχήν, µαζί µε τους αγωνιστικούς 
χαιρετισµούς µου,   εύχοµαι σε όλους "Καλά 
Χριστούγεννα". 

                       Όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των 
Ελλήνων Δικαστών κάθε κλάδου, είµαι και εγώ 
συγκλονισµένη από την επιχειρούµενη το τελευταίο 
χρονικό διάστηµα διάσπαση του βασικού και επί 
πολλά έτη συµπαγούς δικαστικού συνδικαλιστικού 
κορµού της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων, της 
Ενώσεώς µας. Γιατί η διάσπαση αυτή θα φέρει κατ' 
ανάγκη και διαίρεση των δικαστών σε µέτωπα 

συµφερόντων. Όσο και αν οι πρωτεργάτες του νεοπαγούς αυτού σωµατείου το 
αρνούνται, το νέο σωµατείο των κατ ευφηµισµό "Ανωτάτων και Ανωτάτων 
Δικαστών"   είναι από τη φύση του διασπαστικό. Διασπά όχι µόνο την ενότητα των 
συνδικαλιστικών στόχων και διεκδικήσεων, αφού βάζει άλλες προτεραιότητες 
(σήµερα την "παντί τω τρόπω" παράταση του ορίου ηλικίας στα 70), αλλά ακόµη 
και την ψυχική ενότητα των δικαστών. Και τούτο διότι δηµιουργεί εξ ανάγκης 
δικαστές δύο ταχυτήτων:   τους κατώτερους και τους ανώτερους και ακόµη 
περισσότερο, γιατί να το αποσιωπήσουµε, τους περί την πρόεδρο του Αρείου 
Πάγου που ηγείται της απόπειρας αυτής και τους κοινούς θνητούς. 
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  Το θέµα το   έθεσε ξεκάθαρα το δ.σ. της Ενώσεως των δικαστικών Λειτουργών του 
ΣτΕ, στο οποίο οι ηγούµενοι του νέου σωµατείου επιχείρησαν να ρίξουν γέφυρες. Τους 
απάντησε µε δηµόσια ανακοίνωση ως εξής: "Το Δ.Σ. της ΕΔΛ-ΣτΕ είναι αντίθετο στη 
δηµιουργία σωµατείων που εκπροσωπούν βαθµίδες δικαστικές ιεραρχίας. ...Θεωρεί ότι 
η πρωτοβουλία για τη σύσταση Ένωσης Ανώτερων και Ανώτατων Δικαστικών 
λειτουργών διασπά την ενότητα των συνδικαλιστικών διεκδικήσεων και αποτελεί 
τροχοπέδη για την επίτευξη των κοινών στόχων". Πόσο πιο καθαρά να σου πούνε ότι 
ενεργείς διασπαστικά!  
  Αλλά, αγαπητοί συνάδελφοι, το νέο αυτό σωµατείο των "ανωτέρων και ανωτάτων 
δικαστών" είναι επί πλέον ψευδεπίγραφο και απατηλό, αφού µέλη του µπορεί να 
γίνουν δικαστές κάθε βαθµίδας, ακόµη και ειρηνοδίκες και συνταξιούχοι. Πιο κλασική 
αντίφαση επωνυµίας σωµατείου και περιεχοµένου του καταστατικού του δεν υπάρχει! 
  Γι'   αυτό και κυρίως για το λόγο ότι πρόκειται για σωµατείο που συστήθηκε για να 
υπηρετήσει τη σκοπιµότητα του αιτήµατος κάποιων να παραταθεί το συνταγµατικό 
όριο αποχωρήσεως των δικαστών από τα 67 στα 70, το νέο σωµατείο θα είναι και 
βραχύβιο. Έχει ηµεροµηνία λήξεως. Και αυτή είναι η µη ικανοποίηση του αιτήµατος 
αυτού που θα   οδηγήσει στη "συνταξιοδότηση" του νέου σωµατείου µαζί µε τους  
εµπνευστές του. Εύχοµαι όµως να µη αφήσει πίσω του τις συνέπειες της διαιρέσεως 
που έφερε στο δικαστικό σώµα. Γι'   αυτό σας καλώ όλους να στηρίξετε ενεργά την 
Ένωσή µας, την "Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων",  και το  διοικητικό της συµβούλιο 
στον καθοριστικό αγώνα που δίνει κατά του νέου αυτού διασπαστικού σωµατείου. 
            Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, όσον αφορά το αίτηµα κάποιων για παράταση της 
παραµονής των δικαστών µέχρι το 70ο έτος. Το ότι πρόκειται για αίτηµα σκοπιµότητας 
και όχι για ένα πάγιο θεσµικό συνδικαλιστικό µας αίτηµα, εύκολα συνάγεται από το 
γεγονός ότι το αίτηµα αυτό διατυπώνεται από τους εµπνευστές του λίγο πριν από τη 
συνταξιοδότησή τους και δεν αποσκοπεί παρά στο να παραµείνουν στη θέση τους για 
άλλα τρία χρόνια. 
                       Θεσµικά σε τί εξυπηρετεί την Δικαιοσύνη και τον Ελληνικό λαό, του οποίου 
υπηρέτες είναι οι δικαστικοί λειτουργού, όπως και κάθε πολιτειακό όργανο, η κατά τρία 
έτη παράταση του ορίου αποχωρήσεως; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: Σε τίποτα, εκτός 
από την προσωπική ικανοποίηση των δικαστών που παρατείνεται η υπηρεσία τους µε 
ό,τι η παράταση συνεπάγεται λ.χ. η διατήρηση για κάποιους   θέσεων εξουσίας και για 
κάποιους άλλους η είσπραξη του σηµαντικά µεγαλύτερου µισθού αντί της µικρότερης 
σύνταξης. Ας είµαστε ειλικρινείς. Ούτε η Δικαιοσύνη ούτε οι διάδικοι πολίτες θα 
κερδίσουν από την διαχείριση των δικαστικών υποθέσεων από δικαστές γερασµένους, 
κουρασµένους και, κατά κανόνα, βασανιζόµενους από τις ασθένειες της ηλικίας αυτής.  
                       Γι'   αυτό εγώ προσωπικά τάσσοµαι και κατά της υιοθετήσεως ως 
συνδικαλιστικού µας στόχου της παρατάσεως του ορίου ηλικίας στα 70 ακόµη και µε 
µία µελλοντική συνταγµατική αναθεώρηση. 
                       Είναι ηθικό, αγαπητοί µου συνάδελφοι, να επιδιώκουµε εµείς οι µεγάλοι την 
παραµονή µας στη δικαστική έδρα, καθυστερώντας ή και στερώντας από τους 
νεότερους συναδέλφους τη δυνατότητα µίας σε εύλογο χρόνο υπηρεσιακής εξέλιξης; 
Είναι σωστό να "γαντζωθούµε" εµείς οι αρχαιότεροι δικαστές στις θέσεις µας µέχρι τα 
70 και οι νεότεροι νοµικοί, οµολογώ   µε εξαιρετικά προσόντα και ικανότητες, γεµάτοι 
σφρίγος και όρεξη για δουλειά, να µένουν εκτός και σε αναµονή;  
                       Υπάρχει όµως και µία άλλη σηµαντική παράµετρος και µάλιστα παράµετρος 
νοµιµότητας, για την οποία δεν πρέπει να υποστηρίξουµε το αίτηµα που διακινεί το νέο 
σωµατείο για παράταση του ορίου ηλικίας µε ένα τυπικό νόµο. Ένας τέτοιος νόµος 
είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα είναι αντισυνταγµατικός.   Θα προσκρούει στο άρθρο 88 
παρ. 5 του Συντάγµατος. Η έννοιά του είναι σαφής: Οι δικαστικοί λειτουργοί 
αποχωρούν υποχρεωτικά µόλις συµπληρώσουν το 67ο έτος της ηλικίας τους. Κρατείστε 
το επίρρηµα "υποχρεωτικά". Αν ήθελε ο συνταγµατικός νοµοθέτης να µην είναι 
απαραβίαστο το όριο των 67 ετών, δεν θα καθιέρωνε υποχρέωση εξόδου αλλά 
δυνατότητα εξόδου. Το δε επιχείρηµα ότι το όριο των 67 ετών είναι υπέρ των δικαστών 
µε   την έννοια ότι µε κοινό νόµο δεν µπορεί να µειωθεί σε βάρος τους, αλλά µπορεί να 
αυξηθεί υπέρ αυτών, δεν στέκει συνταγµατικά. Η ισοβιότητα των δικαστών, ως θεσµός 
που θωρακίζει την ανεξαρτησία τους, νοείται αποκλειστικά στα όρια που ο 
συνταγµατικός νοµοθέτης προκρίνει ως απώτερα. Και στην προκείµενη περίπτωση τα 
όρια είναι στα 67 και είναι κατά ρητή πρόβλεψη υποχρεωτικά. Αν λοιπόν, ας 
υποθέσουµε, η κυβέρνηση στέρξει σε ένα τέτοιο αίτηµα που προωθούν οι του νέου 
σωµατείου, ο νόµος αυτός θα είναι αναµφίβολα αντισυνταγµατικός µε συνέπεια οι 
δικαστές που θα συνεχίζουν να δικάζουν και µετά το συνταγµατικό όριο των 67 ετών 
να   µην αποτελούν νόµιµη σύνθεση του δικαστηρίου. Μπορείτε να φαντασθείτε τις 
συνέπειες για χιλιάδες δίκες αν σε µία τέτοια σύνθεση εγερθεί, είτε αυτεπάγγελτα από 
τα λοιπά µέλη της συνθέσεως είτε από τους διαδίκους, ζήτηµα αντισυνταγµατικότητας 
της συµµετοχής των πέραν του συνταγµατικού ορίου ηλικίας δικαστών; Να που θα µας 
οδηγήσει η επιδίωξη του νέου σωµατείου. Σε ένα άνευ προηγουµένου δικαστικό 
"µπάχαλο"! 
                       Κλείνοντας αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλώ για µία άλλη φορά   να 
συσπειρωθείτε γύρω από την ιστορική µας Ένωση και τα κατά πάντα άξιο διοικητικό 
της συµβούλιο, να σκέπτεστε και να ενεργείτε ενωτικά και   όχι διασπαστικά χάριν 
πρόσκαιρων και κοντόθωρων συµφερόντων, προς τελικό όφελος της Δικαιοσύνης και 
του Ελληνικού λαού. 
                                    Θωµαϊτσα Πατρώνα,Πρόεδρος Εφετών 
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και γιατί επιλέχθηκε η συγκεκριµένη χρονική στιγµή για την ίδρυση της νέας 
Ένωσης; Οι ερωτήσεις βέβαια είναι ρητορικές γιατί καθένας γνωρίζει πολύ καλά την 
απάντησή τους. Νέα σωµατεία και νέες Ενώσεις δηµιουργούνται µόνο όταν έρχονται 
να καλύψουν πραγµατικά κενά και πραγµατικές ανάγκες. Όταν συστήνονται 
ευκαιριακά και µε συγκεκριµένη σκοπιµότητα είναι βέβαιο ότι δεν µακροηµερεύουν. 
Η νέα Ένωση εξέδωσε πριν από λίγες εβδοµάδες την πρώτη της ανακοίνωση. 
Αναφέρει ως αιτία ίδρυσής της την παντελή έλλειψη εκπροσώπησης των Ανώτατων 
Δικαστών στο Προεδρείο της Ένωσής µας, αν και πολύ καλά γνωρίζει ότι στις 
τελευταίες αρχαιρεσίες του Μαΐου κανένας Ανώτατος Δικαστής δεν ήταν ούτε καν 
υποψήφιος για το ΔΣ. Η δεύτερη αιτία ίδρυσής της είναι διότι ως πρόεδρος της 
Ένωσής µας θα έπρεπε να επιλεγεί ένας Ανώτατος Δικαστής ανεξαρτήτως του 
αριθµού των ψήφων που έλαβε από τους συναδέλφους του. Λογική που 
αντιστρατεύεται κάθε δηµοκρατική αντίληψη και εκδηλώνει φανερά µια 
περιφρόνηση στη βούληση των χιλιάδων δικαστών και εισαγγελέων που ψήφισαν. 
Μα αν ήταν έτσι κ. συνάδελφοι δεν θα χρειαζόταν να κάναµε αρχαιρεσίες στην 
Ένωσή µας αλλά θα αναδεικνύαµε το Προεδρείο µας κάθε φορά από µια λίστα 
αρχαιότητας. Βεβαίως τους ίδιους προβληµατισµούς δεν είχαν οι εµπνευστές της 
νέας αυτής Ένωσης όταν πέρσι τέτοια εποχή εκλέγονταν Πρόεδρος της Ένωσης µια 
νέα Εφέτης και άρα όχι Ανώτατη Δικαστής και µάλιστα µε την ψήφο και της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου που τότε ήταν απλό µέλος του ΔΣ. Αναφέρει επίσης η 
νέα Ένωση ότι δεν προωθήσαµε τα αιτήµατα των Ανωτάτων Δικαστών. Αλήθεια 
πότε υποβλήθηκαν τέτοια αιτήµατα και ποια ήταν αυτά; Εκτός δε των άλλων 
υπάρχει µια κραυγαλέα αντίφαση ανάµεσα στην επωνυµία της (Ένωση Ανώτατων 
και Ανώτερων Δικαστών και Εισαγγελέων) και στο ίδιο το Καταστατικό της, το οποίο 
αναφέρει ότι µέλη της µπορούν να γίνουν ανεξαιρέτως όλοι οι Δικαστές και 
Εισαγγελείς της Χώρας. Συνέστησαν δηλαδή 40 συνάδελφοι µια Αντι- Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων. Το αληθινό πρόβληµα όπως όλοι αντιλαµβάνεστε ήταν 
το νέο Προεδρείο της Ένωσής µας όπως αυτό προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές. 
Και το γεγονός ότι κράτησε σταθερή και αταλάντευτη στάση σε ένα ζήτηµα τόσο 
καίριο για την αξιοπρέπεια της Δικαιοσύνης και τόσο κοµβικό για την λειτουργία του 
Συντάγµατος, όπως η διατήρηση του υφιστάµενου ορίου αποχώρησης των δικαστών 
από την υπηρεσία τους, για το οποίο θα κάνω λόγο παρακάτω. Οι συνάδελφοι που 
προσχώρησαν στη νέα Ένωση είναι ελάχιστοι. Αυτό δείχνει φανερά ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία απορρίπτει τέτοιες διχαστικές κινήσεις. Ιδιαίτερα 
σηµαντική ήταν η πρωτοβουλία 4 πρώην Προέδρων της ΕΔΕ και της ΕΕ να 
απευθύνουν έκκληση για ενότητα και να διατυπώσουν την αγωνία τους, τον 
προβληµατισµό τους και την θλίψη τους για τη σύσταση της νέας Ένωσης. Θέση 
κριτική απέναντι στη νέα Ένωση και εκτίµηση περί του διασπαστικού της ρόλου 
εξέφρασαν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο τόσο η Ένωση Δικαστών του Συµβουλίου 
Επικρατείας, όσο και η Ένωση Εισαγγελέων στο Ψήφισµά της, παρά το γεγονός ότι 
ο Πρόεδρός της κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης, φάνηκε να 
έχει διαφορετική τοποθέτηση.  Υποστήριξη όµως βρήκε η νέα Ένωση µέσα στο δικό 
µας Δ.Σ. Τις θέσεις της µειοψηφίας που ουσιαστικά δικαιολογούν την ίδρυση της 
νέας Ένωσης, τις πληροφορηθήκατε. Αυτονόητο είναι ότι δεν µπορούµε να 
κρατήσουµε κάποιον εφόσον δεν το επιθυµεί και εφόσον κρίνει ότι τα συµφέροντά 
του εξυπηρετούνται καλύτερα µέσα από µια άλλη Ένωση. Τον καλούµε όµως για 
άλλη µια φορά να αναλογιστεί τις συνέπειες που θα έχει η κίνησή του στην ενότητα 
του Σώµατος. Εγγυητές της ενότητας είµαστε όλοι µας και καλούµαστε να την 
διαφυλάξουµε παραδίδοντας στους νεώτερους δικαστές και εισαγγελείς µια Ένωση 
ισχυρότερη απ’ αυτήν που εµείς παραλάβαµε.  

Τα συνταγµατικά όρια ηλικίας αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών 
από την υπηρεσία. 

 Θα αναφερθώ στη συνέχεια σε ένα ζήτηµα που µας απασχόλησε αρκετά το 
τελευταίο διάστηµα και έλαβε ευρύτερες διαστάσεις. Το άρθρο 88 παρ. 5 του 
Συντάγµατος καθορίζει µε τη µεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια τα ακριβή ηλικιακά όρια 
αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών από την υπηρεσία τους. Μια συνταγµατική 
διάταξη που εφαρµόζεται πάνω από 40 χρόνια χωρίς ποτέ κανείς να αµφισβητήσει 
το νόηµά της, φαίνεται να γίνεται αντικείµενο ερµηνείας ή καλύτερα παρερµηνείας. 
Είναι ένα ζήτηµα περίπλοκο που έχει βαθιές ρίζες και θα ήταν επιπόλαιο να λέγαµε 
ότι ικανοποιεί απλά και µόνο τις προσδοκίες ή φιλοδοξίες κάποιου να παραµείνει για 
µεγαλύτερο διάστηµα στη θέση του.  Ενδεχοµένως να πρόκειται για ταύτιση 
επιδιώξεων. Θα προσπαθήσω παρακάτω να γίνω καλύτερα κατανοητός. Μετά τις 
νέες αλλαγές στο ασφαλιστικό νοµοσχέδιο οι συντάξεις των συναδέλφων υπέστησαν 
βίαιες περικοπές. Στην Πανδικαστική Συνέλευση του Ιουνίου οι συνταξιούχοι 
Δικαστές παρέθεσαν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι η σύνταξη του Αρεοπαγίτη 
ανέρχεται σήµερα περίπου στα 1.500 ευρώ, ενώ του Εφέτη στα 1.150 ευρώ. 
Καταλαβαίνουµε όλοι τι σηµαίνει αυτή η απότοµη µετάβαση από την εργασιακή 
περίοδο στο συνταξιοδοτικό στάδιο. Οι δυσκολίες να ανταποκριθεί κανείς στις 
υποχρεώσεις του (ατοµικές και οικογενειακές) και να καλύψει τις ανάγκες του είναι  
αδιαµφισβήτητες. Οι συνταξιούχοι συνάδελφοι καλούνται να αγωνιστούν για να 
καλυτερέψουν τις συνθήκες της ζωής τους, να βελτιώσουν τις συντάξεις τους µέσα 
από τη νέα θέση στην οποία βρίσκονται, µέσα από την συνδικαλιστική τους 
οργάνωση , την Ένωση των Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών . 
Αντιλαµβανόµαστε πλήρως την αγωνία των συναδέλφων που βρίσκονται στη δύση 
της σταδιοδροµίας τους.  Έχουµε γίνει δέκτες αιτηµάτων για παράταση του ορίου 
αποχώρησης και άρα για αύξηση του εργασιακού βίου. Το δίληµµα στο οποίο πολλοί 
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βρίσκονται είναι να συναινέσουν στην αύξηση του ορίου ηλικίας αποχώρησης ή να 
βγουν στη σύνταξη και να µην µπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες τους.  Η λύση όµως 
συνάδελφοι δεν βρίσκεται έτσι. Δεν µπορούµε να αποδεχτούµε τέτοιου είδους 
διλήµµατα και να παραιτηθούµε από ένα βασικό κοινωνικό δικαίωµα, όπως το δικαίωµα 
της σύνταξης, δεχόµενοι αυτοβούλως να εργαζόµαστε µέχρι τον βιολογικό µας θάνατο. 
Αυτή είναι και η επιδίωξη όσων απεργάζονται την πλήρη διάλυση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων. Το προβάλουν δήθεν ως δικαίωµά µας αλλά στην 
πραγµατικότητα είναι ένα τέχνασµα για να καταργήσουν τις συντάξεις, για τις οποίες 
έχουµε καταβάλει τις εισφορές που µας αναλογούσαν. Και όχι µόνο αυτό. Τυχόν αύξηση 
του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών είναι πολύ πιθανόν να συµπαρασύρει στο 
µέλλον και την αύξηση του ορίου ηλικίας των άλλων εργαζοµένων. Εµείς είµαστε ο 
προποµπός. Μας έχουν τεθεί υπόψη ιδιωτικές γνωµοδοτήσεις που επιχειρηµατολογούν 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Προσέξτε διάφορα σχέδια δήθεν «καινοτόµων 
Συνταγµάτων». Ανεβάζουν το όριο ηλικίας αποχώρησης των δικαστών από την 
υπηρεσία στο 75ο έτος.  Πρόκειται συνάδελφοι ολοφάνερα για µια κοινωνική 
οπισθοδρόµηση. Στο Σύνταγµα του 1911 προβλέπονταν ότι οι Ανώτατοι Δικαστές 
αποχωρούν υποχρεωτικά από την υπηρεσία όταν συµπληρώσουν το 75ο έτος ενώ το 
κατώτατο όριο αποχώρησης ορίζονταν στο 65ο έτος. Στο Σύνταγµα του 1925 
προβλέπονταν υποχρεωτική αποχώρηση των Αρεοπαγιτών και των Προέδρων και 
Εισαγγελέων Εφετών στο 75ο έτος της ηλικίας τους. Στο Σύνταγµα του 1927 µειώθηκε το 
ανώτατο όριο αποχώρησης για τα µέλη του Αρείου Πάγου και τους Προέδρους Εφετών 
στο 70ο έτος της ηλικίας τους και για τους υπόλοιπους στο 67ο.  Στο Σύνταγµα του 1948 
και στη συνέχεια του 1952 διατηρήθηκε το 70ο έτος για τους ανώτατους Δικαστές και 
µειώθηκε στο 65ο έτος για τους υπόλοιπους. Τα ίδια όρια διατήρησε και το χουντικό 
ψευτο-Σύνταγµα του 1968. Και φτάνουµε στο ισχύον Σύνταγµα που χαµηλώνει ακόµα 
παραπάνω τα ανώτατα ηλικιακά όρια αποχώρησης. Δύο συµπεράσµατα µπορούν να 
συναχθούν πολύ εύκολα: Πρώτον ότι σε όλα τα Συντάγµατα προβλέπεται ανώτατο όριο 
αποχώρησης των δικαστικών λειτουργών. Ποτέ κανείς δεν διανοήθηκε επί έναν αιώνα 
να αµφισβητήσει το νόηµα και το περιεχόµενο αντίστοιχων κανονιστικών διατάξεων. 
Ούτε ένας δικαστής, ούτε ένας συνταγµατολόγος, ούτε ένας πολιτικός. Και ακούγονται 
σήµερα τέτοιοι πρωτοφανείς ισχυρισµοί, τέτοια στρέβλωση του νοήµατος του 
Συντάγµατος. Το δεύτερο συµπέρασµα που προκύπτει είναι ότι τα όρια αυτά από το 1911 
µέχρι σήµερα τείνουν διαρκώς να µειώνονται και είναι η πρώτη φορά που συζητούµε 
µετά από έναν αιώνα για αύξηση αυτών των ορίων. Η σταδιακή µείωση του ανώτατου 
ορίου ηλικίας αποχώρησης συµβαδίζει µε την κοινωνική πρόοδο, µε µια σειρά 
κοινωνικών κατακτήσεων βγαλµένων µέσα από αγώνες. Το δικαίωµα να απολαµβάνει 
την σύνταξή του και να αποσύρεται από την εργασία ο επί δεκαετίες σκληρά 
εργαζόµενος άνθρωπος έχει κοινή πορεία µε το δικαίωµα στην κοινωνική ασφάλιση,  το 
δικαίωµα για 8ωρη εργασία, το δικαίωµα στην ισότητα των δύο φύλων, το δικαίωµα της 
απεργίας, των σσε, της σταθερής και µόνιµης απασχόλησης. Όλων δηλαδή εκείνων των 
δικαιωµάτων που τόσο δύσκολα κατακτήθηκαν και τόσο εύκολα αναιρούνται. Σε κάθε 
περίπτωση όµως η όλη συζήτηση για τα όρια ηλικίας θα τεθεί τον κατάλληλο χρόνο µε 
την έναρξη του διαλόγου για την συνταγµατική αναθεώρηση και εκεί θα ακουστούν όλες 
οι απόψεις και όλα τα επιχειρήµατα. Τη στιγµή όµως αυτή µε το υφιστάµενο Σύνταγµα 
δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο διαφορετικής ερµηνείας και σ’ αυτό πρέπει να 
λάβουν θέση πια όλα τα πολιτικά κόµµατα, η πανεπιστηµιακή κοινότητα και οι 
επιστηµονικοί φορείς, µε το νέο πλέον δεδοµένο ότι η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου έχει 
ήδη λάβει θέση µε δηµόσια τοποθέτησή της υπέρ της δυνατότητας αλλαγής της διάταξης 
αυτής στα πλαίσια του υφιστάµενου Συντάγµατος. Η ΕΔΕ σήκωσε και θα σηκώσει το 
βάρος που της αναλογεί, όµως η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό 
όλων των Ελλήνων.  

Ο διακριτός ρόλος των εξουσιών στην πράξη και η αποφυγή θεσµικών 
συγκρούσεων αναγκαία προϋπόθεση για την οµαλή λειτουργία του 
πολιτεύµατος 

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρήθηκε µια έντονη ενδοθεσµική συγκρουσιακή 
κατάσταση που πήρε το χαρακτήρα γενικευµένης επίθεσης κατά της Δικαιοσύνης. Το 
καλοκαίρι είχαµε τις συνεχείς δηλώσεις του Αν. Υπουργού Υγείας περί µεγάλου αριθµού 
διεφθαρµένων Δικαστών, τις ανεπίτρεπτες παρεµβάσεις της Κοµισιόν για την υπόθεση 
της ΕΛΣΤΑΤ και τελευταία την παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων ενός Συµβούλου 
Επικρατείας και τις ανοίκειες επιθέσεις της Κυβερνητικής Εκπροσώπου κατά του 
Συµβουλίου της Επικρατείας µετά την έκδοση της απόφασής του για το θέµα των 
τηλεοπτικών αδειών. Η αλήθεια είναι ότι το φαινόµενο της στοχοποίησης της 
Δικαιοσύνης και των λειτουργών της όταν οι αποφάσεις που εκδίδονται δεν είναι 
αρεστές στην Κυβέρνηση δεν είναι σηµερινό. Θυµόµαστε και παλαιότερα, το 2012, τις 
έµµεσες απειλές στη Δικαιοσύνη «περί µακελειού» για όποιον πείραζε τον τότε 
Πρωθυπουργό, θυµόµαστε την προτροπή του Υπουργού Οικονοµικών εκείνης της 
εποχής προς τη ΔΕΗ να αγνοήσει την πρωτόδικη δικαστική απόφαση που έκρινε για το 
λεγόµενο χαράτσι, όπως και τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµικών το καλοκαίρι του 
2014 ότι οι δικαστές µε τις αποφάσεις τους διαµορφώνουν δηµοσιονοµική πολιτική. Η 
αντιπολίτευση θυµίζει πάντα την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και προτρέπει να 
γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις της, µόνο που εύκολα ξεχνάει τις προτροπές της όταν 
γίνει η ίδια Κυβέρνηση και αναλάβει την ευθύνη άσκησης της πολιτικής. Η άσκηση 
κυβερνητικής πολιτικής έχει πάντα την πιθανότητα να κριθούν κάποιες αποφάσεις της 
από τα δικαστήρια ως αντικείµενες στο Σύνταγµα ή τους νόµους. Αυτός ακριβώς είναι ο 
ρόλος της Δικαιοσύνης ως τρίτης ανεξάρτητης εξουσίας. Να παρεµβαίνει και να 
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ούτε βρισκόµαστε σε αντιπαλότητα. Εάν η εκτελεστική εξουσία στην Ελλάδα 
προσπαθεί διαχρονικά να αποσείει τις ευθύνες, τα λάθη της και τις παραλείψεις 
της, µετατοπίζοντάς τα στην Δικαστική Εξουσία, µπορεί να θεωρεί προσωρινά ότι 
διασώζει το κυβερνητικό γόητρο, στην πραγµατικότητα όµως µειώνει σταθερά την 
εµπιστοσύνη του λαού στην Δικαιοσύνη και αδυνατίζει τα θεµέλια της ίδιας της 
Δηµοκρατίας. Και τούτο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο σε περιόδους αµφισβήτησης 
βασικών δηµοκρατικών θεσµών και κατακτήσεων. Το Δικαστικό Σώµα αποδέχεται 
και λάθη και ευθύνες όταν αυτές συγκεκριµενοποιούνται ατοµικά και 
θεµελιώνονται µε στοιχεία και όταν αποδίδονται µέσα στα υφιστάµενα θεσµικά 
πλαίσια.  Μια γενική κριτική στις τάσεις της νοµολογίας είναι επίσης 
καλοδεχούµενη και πολλές φορές βοηθάει τον επιστηµονικό διάλογο και την 
βελτίωση του δικαστικού έργου. Ανάµεσα όµως στην επιστηµονική κριτική και τις 
συκοφαντικές επιθέσεις υπάρχει ένα χάσµα. Οι γενικόλογες διακηρύξεις περί 
εµπιστοσύνης στην Δικαιοσύνη είναι πουκάµισο αδειανό αν δεν συνοδεύονται 
έµπρακτα µε σεβασµό στον διακριτό συνταγµατικό ρόλο της.  Στα πλαίσια λοιπόν 
της καλής συνεργασίας των δηµοκρατικών θεσµών η ΕΔΕ έκανε επανειληµµένα 
προσπάθειες συνάντησης µε τον Πρωθυπουργό, µε το νέο Υπουργό Δικαιοσύνης και 
µε την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, χωρίς µέχρι σήµερα να βρει ανταπόκριση. Οι 
Δικαστές και Εισαγγελείς έφτασε η ώρα να πάψουµε πια να αποτελούµε τον 
αδύναµο κρίκο, το σάκο του µποξ, που δέχεται αδικαιολόγητες επιθέσεις και 
µάλιστα πολλές φορές στην ίδια την ηθική µας υπόσταση. Επιτελώντας το 
συνταγµατικό µας καθήκον και εκδίδοντας τις αποφάσεις µας στο όνοµα του 
ελληνικού λαού, δεν δικαιούµαστε να καταδικάσουµε τον εαυτό µας σε αφωνία. Θα 
εξηγούµε τεκµηριωµένα τις θέσεις µας. Όχι µόνο για λόγους αυτοσεβασµού αλλά 
κυρίως έχοντας την πεποίθηση ότι για την οµαλή λειτουργία του πολιτεύµατος είναι 
αναγκαίο να ξαναχτίσουµε σε σταθερά θεµέλια την εµπιστοσύνη του λαού µας 
στους δικαστές του.  

Η υπερχρέωση υποθέσεων ως παράγοντας υποβάθµισης της ποιότητας 
του δικαστικού έργου 

Εδώ και πολλά χρόνια κύρια επιδίωξη κάθε Υπουργού Δικαιοσύνης είναι η 
λεγόµενη επιτάχυνση στην απονοµή της. Οι πολύ µεγάλες καθυστερήσεις που 
παρατηρούνται στην εκδίκαση των υποθέσεων είναι πράγµατι ένα φαινόµενο 
αποκαρδιωτικό. Οι παράγοντες που δηµιούργησαν το πρόβληµα εξακολουθούν να 
υφίστανται και αναγνωρίζουµε ότι δεν ήταν εύκολο να βρεθεί µια λύση. Η περσινή 
αναµόρφωση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και η συµµόρφωση των 
Κανονισµών των Δικαστηρίων σ’ αυτόν µοιάζει µε τη λύση του Γόρδιου Δεσµού. 
Ό,τι δεν κατάφερε ο νοµοθέτης µε την διστακτικότητά του για δεκαετίες, 
προσπάθησαν να το επιβάλλουν µε την «αποφασιστικότητά τους» οι δανειστές 
συµπεριλαµβάνοντας την αλλαγή του Κώδικα στα προαπαιτούµενα του περσινού 
καλοκαιριού, θεωρώντας ότι ένας βασικός λόγος µη προσέλευσης επενδυτών είναι η 
καθυστέρηση στη Δικαιοσύνη. Η εκδίκαση έτσι µιας υπόθεσης στο Πρωτοδικείο της 
Αθήνας ενώ απαιτούσε αναµονή ακόµα και 2 ετών, µε την κατάργηση του αριθµού 
των πινακίων, δικάζεται µέσα σε 3,5 µήνες. Αν ήταν λοιπόν τόσο απλή η λύση του 
προβλήµατος γιατί χρειάστηκαν τόσα χρόνια για να την θεσµοθετήσουµε; Ασφαλώς 
µια τέτοιου είδους επιτάχυνση έχει και κάποιες συνέπειες που µέχρι σήµερα δεν 
ακούστηκαν όσο έπρεπε. Οι Δικαστές που µέχρι πρότινος δίκαζαν έως και 200 
πολιτικές υποθέσεις το χρόνο, καλούνται υπό το ισχύον καθεστώς να δικάζουν 
υπερδιπλάσιο αριθµό. Είναι κάτι εφικτό σύµφωνα µε τις πεπερασµένες ανθρώπινες 
δυνατότητες; Μήπως τα προηγούµενα χρόνια οι Δικαστές είχαν τόσο ελεύθερο 
χρόνο που βρέθηκε τώρα τρόπος να τον αξιοποιήσουνε; Να το πούµε φανερά για να 
καταλαβαίνει ο κόσµος. Το κόστος από µια τέτοια επιτάχυνση θα είναι ο κίνδυνος 
υποβάθµισης της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων. Αλλά γι’ αυτό δεν 
φαίνεται να ενδιαφέρεται σοβαρά κανένας. Η υπερχρέωση υποθέσεων ανά δικαστή 
θα λύσει φαινοµενικά ένα πρόβληµα αλλά θα δηµιουργήσει ένα άλλο. Το επίπεδο 
των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων είναι πράγµατι αυτή τη στιγµή 
αξιοζήλευτο. Κι’ αυτό οφείλεται εν πολλοίς στο φιλότιµο και την υπερπροσπάθεια 
που καταβάλλουµε καθηµερινά. Επιδίωξη της Πολιτείας δεν µπορεί να είναι η µε 
οποιονδήποτε τρόπο περαίωση των εκκρεµών υποθέσεων. Το άρθρο 93 παρ. 3 του 
Συντάγµατος απαιτεί ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία της δικαστικής 
απόφασης. Πως µπορεί να επιτευχθεί αυτή µε τον τεράστιο όγκο υποθέσεων που 
συνεχώς αυξάνεται; Στην αναζήτηση άλλων εναλλακτικών µορφών επίλυσης των 
ιδιωτικών διαφορών πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Γιατί ελλοχεύει 
πάντα ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της Δικαιοσύνης. Στην δικαστική διαµεσολάβηση 
δηλαδή στην επίλυση των διαφορών µε τη µεσολάβηση του Δικαστή που έχει τα 
εχέγγυα αµεροληψίας είµαστε θετικοί. Στην κατεύθυνση αυτή µπορεί η ΕΔΕ να 
βοηθήσει µε προτάσεις συγκεκριµένες, µε επισήµανση των αδυναµιών που 
υπάρχουν στο υφιστάµενο πλαίσιο, ώστε τελικά να πετύχει το εγχείρηµα.  

 Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, κλείνω την οµιλία µου θέλοντας κατ’ αρχήν 
να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους σας για την πρωτοφανή αυτή συµµετοχή σας σε 
τακτική ΓΣ. Επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα όλα τα µέλη του Προεδρείου της 
Ένωσης µε τα οποία η συνεργασία µας όλο αυτό το διάστηµα υπήρξε 
υποδειγµατική. Μπορέσαµε να ξεπεράσουµε τις διαχωριστικές γραµµές του 
παρελθόντος και να πορευτούµε µαζί υλοποιώντας την πολύχρονη βούληση του 
Δικαστικού Σώµατος για δηµιουργία Ενωτικού Προεδρείου. Εκφράζω ακόµα την 
ευχή να γίνει αυτή η Γενική Συνέλευση αφετηρία ενδιαφέροντος όλων για τις κοινές 
µας υποθέσεις. Ο µακροχρόνιος εφησυχασµός και η παθητική ανάθεση ευθυνών 
οδήγησαν σε φαινόµενα που σήµερα αντιλαµβανόµαστε. Από το Δικαστικό Σώµα 
βγήκε και ο Κόλλιας, ο πρώτος πρωθυπουργός της Χούντας, όµως το Δικαστικό 
Σώµα ανέδειξε και προσωπικότητες όπως τον Πολυζωίδη, τον Τερτσέτη, τον Ρόκο 
Χοϊδά, τον Σαρτζετάκη, τον Φλώρο.  

Προστατεύστε εσείς και υπερασπιστείτε την Ένωσή µας, διασώστε την αξιοπρέπεια 
του Δικαστικού Σώµατος! 
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Καταγράφονται σε καθηµερινή βάση τα δελτία τύπου και οι ανακοινώσεις του Διοικητικού µας Συµβουλίου. Αποτυπώνεται έτσι η καθηµερινή δραστηριότητα και το 
παραγόµενο έργο της ΕΔΕ. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να επισηµάνω το εκρηκτικά αυξανόµενο ενδιαφέρον του νοµικού κόσµου και όχι µόνο των συναδέλφων για τη 
νέα ηλεκτρονική µας σελίδα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τον τελευταίο µήνα (22 Ιανουαρίου – 19 Φεβρουαρίου) οι χρήστες της ηλεκτρονικής µας σελίδας ήταν 6.407 και 
οι προβολές της σελίδας 21.712. Το δίµηνο Οκτωβρίου- Νοεµβρίου 2016, λίγο πριν τη λειτουργία της νέας σελίδας, οι χρήστες ήταν 6.841 και οι προβολές 17.869. Το 
γεγονός αυτό καταδεικνύει τον υπερδιπλασιασµό των επισκέψεων και των χρηστών µετά την αναδιαµόρφωση της σελίδας. Οι φίλοι της σελίδας στο Facebook 
αυξήθηκαν από 3.500 που ήταν τον Ιούνιο του 2016 σε 4.200 σήµερα, δηλαδή µία αύξηση περίπου 20% σε διάστηµα 7 µηνών. Η σπουδαιότητα που έχει η απήχηση 
των θέσεών µας σε ένα ευρύ κοινό, είναι νοµίζω πρόδηλη.  

Δροµολογήσαµε και ολοκληρώνεται το επόµενο διάστηµα η εφαρµογή ενός συστήµατος που θα επιτρέπει στους συναδέλφους να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις 
συµµετοχής τους σε κάποιο συνέδριο ή εκδροµή ή άλλη δραστηριότητα που διοργανώνει η Ένωση καθώς και να καταβάλουν ηλεκτρονικά τα έξοδα συµµετοχής τους 
σε τέτοιες εκδηλώσεις µέσα σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Θα εξοικονοµηθεί έτσι χρόνος και θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία των µελών µας ενώ 
ταυτόχρονα οργανώνεται καλύτερα η Γραµµατεία της Ένωσης.  

Στη τελευταία τακτική Γενική Συνέλευση της 10ης Δεκεµβρίου 2016 αναµετρηθήκαµε µε άλλη µία πρόκληση και τα καταφέραµε. Αξιοποιήσαµε τα µέσα της 
τεχνολογίας και προβάλλαµε µέσα από την ηλεκτρονική µας σελίδα για πρώτη φορά τις διαδικασίες της Συνέλευσης ζωντανά µέσω live streaming.  Η ζωντανή κάλυψη 
της Συνέλευσης όχι µόνο δεν λειτούργησε αποτρεπτικά στην προσέλευση των συναδέλφων στο Εφετείο Αθηνών, αλλά αντίθετα πολλαπλασίασε τις συµµετοχές.  
Παράλληλα έδωσε τη δυνατότητα σε εκατοντάδες µέλη µας και µη, που δεν είχαν τη δυνατότητα να παρευρεθούν στη Συνέλευση, να παρακολουθήσουν µια ανοιχτή 
συµµετοχική διαδικασία και να τη διευρύνουν πέρα από τους τοίχους της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Εφετείου Αθηνών.  

Η προσπάθεια που ξεκινήσαµε από πέρσι µε τη Lawnet ολοκληρώνεται σήµερα µε την λειτουργία της ΗΛΙΑΙΑΣ. Περισσότερα ενδιαφέροντα στοιχεία για το 
πρόγραµµα θα σας δώσει ο κ. Άνθης και οι συνεργάτες του, τους οποίους ευχαριστούµε ιδιαίτερα για το έργο και την προσφορά τους. Η Ηλιαία υπήρξε το 
δηµοκρατικότερο Δικαστήριο του αρχαίου κόσµου. Βασίστηκε αφενός στην ενεργό συµµετοχή όλων των πολιτών που µπορούσαν να γίνουν µέλη του πολυµελούς 
Δικαστηρίου των 6.000 δικαστών και αφετέρου στον έλεγχο κάθε πολίτη από το σύνολο των πολιτών.  Τα στοιχεία αυτά της Δηµοκρατίας, του ελέγχου και της 
πολυπρόσωπης συµµετοχής θέλουµε να τα κρατήσουµε και µεις. Η µαζική συµµετοχή των συναδέλφων στην ΗΛΙΑΙΑ θα είναι η καλύτερη απόδειξη της επιτυχίας του 
εγχειρήµατος.   


