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   Δεν πρόκειται για 
κάποιο νέο εφεύρηµα 
ούτε µας εντυπωσιάζει το 
γεγονός ότι τίθεται και 
πάλι στο τραπέζι των συζητήσεων. Κανείς από τους ενδιαφερόµενους άλλωστε δεν 
έκρυψε µέχρι σήµερα τον διακαή πόθο του να περάσει ως καινοτόµο ένα 
νοµοθέτηµα που δήθεν θα ανακουφίσει τα Δικαστήρια από τον υπερβολικό φόρτο 
εργασίας. Το moratorium που κηρύχθηκε µε την Υπουργική Απόφαση της 26ης 
Σεπτεµβρίου 2018 γνωρίζαµε ότι θα είχε περιορισµένο χρονικό ορίζοντα αφού δεν 
κατήργησε τις διατάξεις του νόµου για την υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση 
αλλά ανέστειλε την εφαρµογή τους για ένα έτος.  

    Ας πιάσουµε τα πράγµατα από την αρχή τους. Στις 28 Δεκεµβρίου 2017 αναρτάται 
για πρώτη φορά στη σελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης πρόταση διαβούλευσης για 
την Ιδιωτική Διαµεσολάβηση, µε καταληκτική ηµεροµηνία διαβούλευσης την 2α 
Ιανουαρίου 2018! Η Ένωσή µας εντόπισε αµέσως τον προσχηµατικό χαρακτήρα 
µιας διαβούλευσης που γίνεται για 5 ηµέρες και µάλιστα µέσα στην αργία της 
Πρωτοχρονιάς. Σε άρθρο που δηµοσίευσα µε τον Πρόεδρο Πρωτοδικών, Χαράλαµπο 
Σεβαστίδη, µε ηµεροµηνία 30-12-2017 και µε τίτλο «Ιδιωτικοποιείται η Δικαιοσύνη» 
επισηµάνθηκαν τα χαρακτηριστικά του νοµοσχεδίου που ήταν η απονοµή της 
ιδιότητας του διαµεσολαβητή – οινοεί δικαστή σε οποιονδήποτε ιδιώτη απόφοιτο 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, χωρίς κανένα εχέγγυο προσωπικής και λειτουργικής 
ανεξαρτησίας, η υποχρεωτικότητα της υπαγωγής µιας υπόθεσης στον ιδιώτη 
διαµεσολαβητή και το κόστος που θα υποχρεωθεί να καταβάλει ο πολίτης που 
επιθυµεί να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Αναρωτηθήκαµε για ποιόν λόγο η 
Κυβέρνηση δεν επιθυµεί να προάγει τον θεσµό της δικαστικής µεσολάβησης, που θα 
διεξάγεται από ανεξάρτητο Δικαστή και δεν θα έχει καµία επιβάρυνση για τον 
προσφεύγοντα, τη στιγµή που υπήρχε ήδη κατατεθειµένο σχέδιο επεξεργασµένο από 
την Ένωσή µας . Αναφερθήκαµε στον κίνδυνο από τη λε ιτουργία 
«παραδικαστηρίων» που θα προσλαµβάνουν διαµεσολαβητές ως υπαλλήλους µε τον 
κατώτατο µισθό και έναν επιχειρηµατία που θα εποπτεύει και θα αποκοµίζει τα 
κέρδη, καθώς και την «δια νόµου» απονοµή προσόντων αµεροληψίας στον 
επιχειρηµατία διαµεσολαβητή! Άµεσα συγκλήθηκε το ΔΣ της Ένωσής µας και µε την 
23/9-1-2018 απόφασή του αφού εξέφρασε «τις σφοδρές αντιρρήσεις στο σχέδιο 
νόµου για την διαµεσολάβηση το οποίο πλήττει την συνταγµατικά κατοχυρωµένη 
απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη (άρθρα 4, 5, 8 και 20 του 
Συντάγµατος)» ζήτησε την άµεση εφαρµογή της Δικαστικής Μεσολάβησης, την 
σύγκληση Διοικητικής Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου και αποφάσισε τη διακοπή 
συνεδριάσεων των Δικαστηρίων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης την ηµέρα 
ψήφισης του νοµοσχεδίου ως διαµαρτυρία για το περιεχόµενο και τη διαδικασία 
νοµοθέτησης. Ακολούθησε η υπ’ αριθµό 34/2018 απόφαση της διοικητικής 
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία µε πλειοψηφία 21 έναντι 17 µελών της έκρινε 
την αντισυνταγµατικότητα της διαδικασίας υποχρεωτικής διαµεσολάβησης του ν. 
4512/2018. Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου βασισµένη και σε προηγούµενες 
δικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε. θεώρησε ότι «ουσιαστικά πρόκειται 
όχι για αδάπανη όπως θα έπρεπε, αλλά για µια δαπανηρή υποχρεωτική διαδικασία, 
που έµµεσα οδηγεί (υποχρεώνει) τον ασθενέστερο διάδικο προς την κατεύθυνση να 
συγκατατεθεί και να αποδεχτεί τη λύση- πρόταση του Διαµεσολαβητή, 
παραιτούµενος από το δικαίωµα προσφυγής στο φυσικό δικαστή». Άλλη 
δυσλειτουργία που εντόπισε η Ολοµέλεια του ΑΠ είναι η απειλή ποινών και εξόδων 
σε περίπτωση που ο διάδικος δεν προσέλθει στην διαµεσολάβηση, η ανάθεση 
καθηκόντων διαµεσολαβητή σε µη νοµικούς καθώς και η δυνατότητα  

Αξιότιµε κ. Υπουργέ, κ. Πρόεδρε, κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. εκπρόσωποι των 
πολιτικών κοµµάτων της Χώρας, Αξιότιµοι προσκεκληµένοι µας, Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σας καλωσορίζει στο τριήµερο Συνέδριο 
που διοργανώνει µε αφορµή την θέση σε ισχύ του νέου Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα 
Ποινικής Δικονοµίας. Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από την µεγάλη ανταπόκριση 
και την συµµετοχή σας από πολλά µέρη της Ελλάδας, γεγονός που υποδηλώνει τόσο το 
ενδιαφέρον των συναδέλφων, του νοµικού κόσµου να ενηµερωθεί µε επάρκεια για τις 
σαρωτικές αλλαγές που επήλθαν, όσο και της ποιότητας του Συνεδρίου στο οποίο 
συµµετέχουν όλα τα µέλη των Νοµοπαρασκευαστικών Επιτροπών, διαπρεπείς 
καθηγητές των Νοµικών Σχολών της χώρας, καταξιωµένοι Δικαστές, Εισαγγελείς και 
Δικηγόροι. Είναι το µεγαλύτερο Συνέδριο που έχει διοργανώσει η Ένωση και από τα 
πληρέστερα που έγιναν µέχρι σήµερα για τους νέους Ποινικούς Κώδικες και από τη θέση 
αυτή ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους οµιλητές, τους παρεµβαίνοντες και τους 
Προέδρους των 4 Θεµατικών Ενοτήτων, οι οποίοι δέχτηκαν τόσο πρόθυµα να 
συµµετέχουν.  

 Για πρώτη φορά µετά από 70 σχεδόν χρόνια η Πολιτεία αποφασίζει και 
προχωράει σε µια καθολική αναµόρφωση των δύο Ποινικών Κωδίκων, που αποτελούν 
την ραχοκοκαλιά της ποινικής νοµοθεσίας. Προηγήθηκε η σύσταση πολλών 
Νοµοπαρασκευαστικών Επιτροπών από διαφορετικές Κυβερνήσεις, οι αλλεπάλληλες 
νοµοθετικές τροποποιήσεις των Κωδίκων «προκειµένου είτε να ρυθµιστούν νέα 
δεδοµένα είτε να ασκηθεί αντεγκληµατική πολιτική µε βάση συγκυριακά περιστατικά» 
όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του ΠΚ, η ερµηνεία των διατάξεων των Κωδίκων 
από τα δικαστήρια και την επιστήµη και από την άποψη αυτή οι νέοι Κώδικες αποτελούν 
καρπό επιστηµονικής µελέτης και δικανικής πράξης πολλών γενεών δικαστών και 
συγγραφέων. Όπως στην αιτιολογική έκθεση του ΠΚ µε συνοπτική ακρίβεια 
αναφέρεται, σκοπός του νέου Ποινικού Κώδικα ήταν «ο εξορθολογισµός και 
εκσυγχρονισµός του συστήµατος ποινικών κυρώσεων, η ανακαίνιση διατάξεων του 
Ειδικού Μέρους που µε την πάροδο του χρόνου έχουν χάσει τη σηµασία και τη 
ρυθµιστική τους εµβέλεια και η αντιµετώπιση ζητηµάτων που επηρεάζονται από την 
επαναστατική τεχνολογική πρόοδο και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονοµικές 
αλλαγές σε εθνικό και οικουµενικό επίπεδο». Παραπέρα η Νοµοπαρασκευαστική 
Επιτροπή της Ποινικής Δικονοµίας εντόπισε τις χρόνιες αγκυλώσεις του ποινικού 
συστήµατος στη Χώρα, τις µεγάλες καθυστερήσεις στον προσδιορισµό και στην 
εκδίκαση ποινικών υποθέσεων, που ξεπερνούν πολλές φορές την δεκαετία και 
επιχείρησε αφενός την ενίσχυση του ρόλου του εισαγγελέα και αφετέρου την εισαγωγή 
νέων µορφών εναλλακτικής απονοµής δικαιοσύνης µε την ποινική συνδιαλλαγή, την 
ποινική διαπραγµάτευση και την ποινική διαταγή, που αποτελούν µεν ρωγµή στην 
παραδοσιακή µορφή της δίκης αλλά και αναγκαίο κακό στα αδιέξοδα και στην 
τελµάτωση της ποινικής Δικαιοσύνης.   

Στο µικρό διάστηµα από την ψήφιση των Κωδίκων µέχρι σήµερα έγινε σφοδρή κριτική 
σε πολλές διατάξεις τους, διατυπώθηκαν σοβαρές επιφυλάξεις και προβληµατισµοί, 
έγιναν αρκετές αλλαγές και επί µέρους διορθώσεις. Θεωρώ ότι πρόκειται για µια 
φυσιολογική διαδικασία που συνοδεύει τέτοιου µεγέθους αλλαγές σε νοµοθετικό 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

επίπεδο. Ωστόσο ενώ οι δύο Κώδικες είναι δηµιουργήµατα επιστηµονικά και συνεπώς η 
κριτική θα ανέµενε κανείς να γίνει κυρίως σε επίπεδο επιστηµονικό, αντίθετα 
µετατράπηκαν σε πολιτικό επίδικο και µάλιστα σε µια περίοδο προεκλογική για τη 
Χώρα. Πολύ περισσότερο που η έλλειψη πολιτικής συµφωνίας ως προς την διαδικασία 
και τον χρόνο ψήφισής τους οδήγησε στην απουσία σύσσωµης της αντιπολίτευσης από 
τη Βουλή τις ηµέρες συζήτησης και ψήφισης του νόµου. Οι νέοι Κώδικες είναι συλλογικό 
έργο πολυετούς προσπάθειας κορυφαίων νοµικών του τόπου και δεν µπορούν ούτε να 
χρωµατιστούν κοµµατικά ούτε να τους οικειοποιηθεί κανένας πολιτικός χώρος. Θυµίζω 
ότι εισάγονται προς ψήφιση στη Βουλή µε τη διαδικασία των Κωδίκων µε ένα µόνο 
άρθρο και δεν έχει τη δυνατότητα ούτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ούτε η ίδια η Βουλή να 
επιφέρει καµία τροποποίηση στα σχέδια που καταθέτουν οι Νοµοπαρασκευαστικές 
Επιτροπές. Είναι βέβαια αλήθεια ότι ορισµένες διατάξεις τους αναπόφευκτα φέρουν πιο 
έντονα ένα ιδεολογικό- πολιτικό στίγµα καθώς συνδέονται µε τις αντιλήψεις των 
πολιτικών κοµµάτων για τον -κατά την αστική αντίληψη- διφυή ρόλο του Κράτους 
αφενός ως κατασταλτικού µηχανισµού και αφετέρου ως θεσµικού εγγυητή ατοµικών και 
κοινωνικών δικαιωµάτων ιδιαίτερα απέναντι στις καταχρήσεις της ποινικής καταστολής. 
Και ενώ η ανάγκη αλλαγών στον βασικό κορµό των Κωδίκων αρχίζει να γίνεται κοινά 
αποδεκτή, σηµείο προστριβών και συγκρούσεων θα εξακολουθήσουν για αρκετό καιρό 
να αποτελούν ειδικές επιµέρους διατάξεις ιδιαίτερα του Ποινικού Κώδικα. Η τάση που 
επικρατεί το τελευταίο διάστηµα, συνδυασµένη µε την καλλιέργεια µιας αντίληψης περί 
γενικευµένης ανοµίας και παραβατικότητας, απαιτεί µια σκλήρυνση της ποινικής 
νοµοθεσίας, τέτοια που ακυρώνει τις αλλαγές που έγιναν και επαναφέρει τη λογική των 
καταργηµένων Κωδίκων και µάλιστα σε ακόµα πιο ακραία µορφή. Δεν θα πρέπει όµως 
να ξεφεύγει από κανέναν –πολύ περισσότερο από κρατικούς υπαλλήλους- ότι οι βασικές 
αρχές που διέπουν το ποινικό δίκαιο είναι ο ουµανισµός, η αρχή της αναλογικότητας, 
της επιείκειας και της επικουρικότητας έναντι άλλων κυρώσεων. Η σκληρή ποινική 
καταστολή που συνήθως δεν έχει επανορθωτικό χαρακτήρα αλλά λειτουργεί εκδικητικά, 
οι βαριές ποινές τις οποίες πιο παλιά θεωρούσαν ως αναγκαίο συστατικό του ποινικού 
οπλοστασίου, δεν απέφεραν ποτέ σε καµία χώρα του κόσµου και δεν πρόκειται να 
αποφέρουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσµα, παρά µόνο µια επίπλαστη ψευδαίσθηση 
ασφάλειας στον πολίτη. Η ποινική καταστολή δεν µπορεί να θεραπεύσει παθογένειες 
που έχουν βαθιά τη ρίζα τους σε κοινωνικές αιτίες. Η εφαρµογή και ερµηνεία πολλών 
επίµαχων διατάξεων από την ελληνική και Κοινοτική νοµολογία, οι πολιτικές επιλογές 
και κυρίως οι κοινωνικές διεργασίες και αντιλήψεις όπως αυτές διαµορφώνονται κάθε 
εποχή είναι βέβαιο ότι θα αναπροσαρµόζουν και θα µεταβάλουν το περιεχόµενο αυτών 
των κανόνων δικαίου.  

    Κι’ αν σε επίπεδο πολιτικό θα µπορούσε κανείς να αντιληφθεί πιο εύκολα τις αιτίες 
µιας αντιπαράθεσης, δεν δικαιολογείται η ισοπεδωτική επιστηµονική κριτική που 
ακολούθησε µετά την ψήφιση των Κωδίκων χωρίς επιµέρους επισηµάνσεις, αλλά µε 
γενικούς αφορισµούς και αιτήµατα απόσυρσης και µη ψήφισής τους, που εν τέλει 
ισοδυναµούν µε απαίτηση στασιµότητας σε έναν κόσµο που συνεχώς κινείται. Θεωρώ 
αδιανόητο για επιστηµονικές ενώσεις, για νοµικούς επιστήµονες, να εκφράζουν γενική 
άρνηση και δισταγµό σε κάθε καινούριο νοµοθέτηµα χωρίς να κάνουν συνολική 
αποτίµησή του, χωρίς να εντοπίζουν τις διαφωνίες τους και χωρίς να αντιπροτείνουν 
λύσεις ενώ την ίδια στιγµή διαπιστώνουν την ανάγκη αλλαγών.  Κάθε αρχή και δύσκολη. 
Επιστήµη σηµαίνει πρόοδος. Όπως σοφά έχει λεχθεί «Δεν υπάρχει καµία βασιλική οδός 
για την επιστήµη και µόνο εκείνοι που δεν φοβούνται να µοχθήσουν για να 
σκαρφαλώσουν στα απόκρηµνα µονοπάτια της έχουν την προοπτική να φτάσουν στις 
κορυφές της».  

   Στον αντίποδα των αρνητικών επισηµάνσεων και της κριτικής που κυριάρχησε το 
προηγούµενο διάστηµα, θα µπορούσαν ενδεικτικά να απαριθµηθούν ως θετικές και 
αναγκαίες αλλαγές: ο εξορθολογισµός  των ποινών ώστε να αντιστοιχούν στην αναγκαία 
αναλογία πράξης και ποινής, η κατάργηση του ν. 1608/50 και οι δρακόντειες ποινές που 
προκάλεσαν πολλές φορές κοινωνικές αντιδράσεις, η αναγνώριση της κοινωφελούς 
εργασίας ως κύριας ποινής, ο εκσυγχρονισµός του θεσµού της αναστολής εκτέλεσης της 
ποινής, η αλλαγή της ποινικής µεταχείρισης των ανηλίκων δραστών, η κατάργηση του 
αναχρονιστικού θεσµού των πταισµάτων ως αδικηµάτων και η µετατροπή τους σε 
διοικητικές παραβάσεις, η κατάργηση πολλών απαρχαιωµένων διατάξεων στα κεφάλαια 
για την πολιτειακή εξουσία, την επιβουλή της θρησκευτικής ειρήνης, την προσωπική 
ελευθερία, εγκλήµατα που ανάγονται στην στρατιωτική υπηρεσία και τα οποία δεν 
συναντώνται σε κανέναν από τους σύγχρονους Ποινικούς Κώδικες, η διεύρυνση του 
αξιοποίνου στα εγκλήµατα σχετικά µε το νόµισµα ώστε να περιλαµβάνει πράξεις που 
θίγουν άλλα αντίστοιχης σηµασίας για τη σύγχρονη οικονοµική ζωή µέσα, η υπό όρους 
αποχή από την ποινική δίωξη για πληµµελήµατα µικρής απαξίας, η αποσύνδεση της 
πολιτικής αγωγής από την ανάγκη εισαγωγής αστικής αξίωσης στο ποινικό δικαστήριο 
και η κατάργηση του κεφαλαίου περί αστικώς υπευθύνων, ο σαφέστερος 
επαναπροσδιορισµός ορισµένων πτυχών της άσκησης των δικαιωµάτων των διαδίκων.  

    Θα µου επιτρέψετε να αναφερθώ σύντοµα στον τρόπο που η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων χειρίστηκε το θέµα από την στιγµή που τέθηκε το νοµοσχέδιο σε ανοιχτή 
διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Μέχρι τις 12 Απριλίου 2019 οπότε και 
έληξε η προθεσµία διαβούλευσης κατατέθηκαν από τα µέλη του ΔΣ της Ένωσης έξι (6) 
διαφορετικά σχέδια – υποµνήµατα προς τις Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές µε επί 
µέρους παρατηρήσεις και σχολιασµούς. Η κατάθεση διαφορετικών σχεδίων από τα µέλη 

από τα µέλη του ΔΣ εκκινούσε από την διαφορετική οπτική που αντιµετωπίζονταν 
ίδια άρθρα, εξέλιξη αναµενόµενη σε ένα συλλογικό όργανο που καταπιάνεται µε ένα 
τόσο δύσκολο επιστηµονικό εγχείρηµα. Η διαφορετικότητα των αντιλήψεων δεν 
µείωσε την αποτελεσµατικότητα του τρόπου που ενεργήσαµε αφού αρκετές από τις 
προτάσεις µας τελικά υιοθετήθηκαν από τις Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές. Δύο 
ηµέρες µετά την ψήφιση των Κωδίκων, στις 10 Ιουνίου, εκδώσαµε ανακοίνωση 
προβάλλοντας ως επιτακτικό αίτηµα την ανάγκη στήριξης των κρατικών δοµών 
µεταξύ των οποίων και η αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών. Αποφύγαµε να διατυπώσουµε θέση περί της αναστολής η 
µη της εφαρµογής των Κωδίκων την τελευταία εβδοµάδα πριν την ψήφισή τους, 
αφού ο χρόνος κατάθεσης ενός νοµοσχεδίου και η ακολουθούµενη διαδικασία 
αρχικά εκφεύγει των αρµοδιοτήτων µιας Δικαστικής Ένωσης και εµπίπτει στην 
αποκλειστική δικαιοδοσία της εκτελεστικής και νοµοθετικής εξουσίας, συγχρόνως δε 
θα µας ενέπλεκε στην τότε πολιτική και προεκλογική αντιπαράθεση µεταξύ 
Κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το ζήτηµα αυτό. Μετά τη συνάντησή µας µε τον 
κ. Υπουργό Δικαιοσύνης στις 30 Ιουλίου και την εκπεφρασµένη θέση του για 
ανασύσταση των Νοµοπαρασκευαστικών Επιτροπών, προτείναµε έναν εκπρόσωπό 
µας για κάθε Επιτροπή και στις 8 Αυγούστου µετά από ψηφοφορία µεταξύ των 
µελών του ΔΣ καταλήξαµε στις θέσεις που οι εκπρόσωποί µας θα υποστηρίξουν 
ενώπιον των Επιτροπών. Παράλληλα στο ΔΣ της 25ης Ιουνίου αποφασίσαµε την 
διοργάνωση αυτού του τριήµερου Συνεδρίου που σκοπό έχει την ενηµέρωση των 
µελών µας αλλά και του ευρύτερου νοµικού κόσµου για τις ψηφισθείσες αλλαγές. Με 
τη χρήση του live streaming  δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το 
Συνέδριο και συνάδελφοι που δεν µπόρεσαν να βρεθούν απόψε κοντά µας, ενώ θα 
επιχειρήσουµε µε την συνεργασία και των οµιλητών να διανείµουµε σε έντυπη 
µορφή τις εισηγήσεις του τριηµέρου. Τέλος από τις 2 Αυγούστου θέσαµε σε 
λειτουργία µια νέα ηλεκτρονική πλατφόρµα απευθυνόµενη στα µέλη της Ένωσής 
µας, η οποία καλύπτει την ανάγκη άµεσης λύσης σε ένα νοµικό ζήτηµα αξιοποιώντας 
την εµπειρία και τις γνώσεις των συναδέλφων µας που το έχουν ήδη αντιµετωπίσει. 
Πιστεύουµε ότι η εφαρµογή αυτή θα αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιµη στη µεταβατική 
εποχή ισχύος των νέων Ποινικών Κωδίκων.  

Κύριε Υπουργέ, όσο πρωτοποριακοί και αναγκαίοι κι’ αν ήταν οι νέοι Κώδικες, όση 
προσπάθεια κι’ αν καταβληθεί από τους εφαρµοστές του δικαίου, δικαστές και 
εισαγγελείς, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας εποχής που ξεκίνησε, 
καµιά πραγµατική πρόοδος δεν µπορεί να γίνει εάν το Κράτος δεν στηρίξει τις 
δοµές, που θα σηκώσουν το βάρος εφαρµογής των νέων Κωδίκων. Διαπιστώσατε 
ήδη τις δυσκολίες να εφαρµοστεί ο θεσµός της παροχής κοινωφελούς εργασίας ως 
αυτοτελούς ποινής, εάν δεν οργανωθούν κατάλληλα οι ΟΤΑ και άλλοι φορείς στους 
οποίους θα παρέχεται η κοινωφελής εργασία. Σας επισηµάναµε από την πρώτη µας 
συνάντηση ότι πολλές από τις εισαχθείσες αλλαγές ακόµα κι’ αν γίνει δεκτό ότι 
κινούνται σε θετική κατεύθυνση δεν µπορούν να υλοποιηθούν, εάν δεν συνοδευτούν 
από σηµαντική αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών αλλά και δικαστικών υπαλλήλων. Θα υποχρεωθεί η Πολιτεία σύντοµα να 
ακυρώσει µεταρρυθµίσεις που έγιναν, καθώς τα Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες δεν 
θα µπορέσουν να λειτουργήσουν ακόµα και µε υπερένταση της εργασίας των 
λειτουργών τους. Σας ζητούµε άλλη µια φορά να προχωρήσετε άµεσα στην αύξηση 
των οργανικών θέσεων δικαστών και εισαγγελέων τουλάχιστον στον αριθµό που 
προέβλεπε η ΠΝΠ 106/2019, η οποία τελικά δεν κυρώθηκε από τη Βουλή. Στον 
κρατικό προϋπολογισµό του 2009, τον τελευταίο πριν τα Μνηµόνια, οι συνολικές 
δαπάνες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ανήλθαν σε 914 εκ. ευρώ και έκτοτε βαίνουν 
διαρκώς µειούµενες έχοντας φτάσει το 2018 στα 622 εκ. ευρώ. Η αύξηση των 
κονδυλίων για τη Δικαιοσύνη δεν είναι πολυτέλεια αλλά έµπρακτη αναγνώριση του 
ύψιστου θεσµικού της ρόλου στο Δηµοκρατικό Πολίτευµα.  

Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τα συγχαρητήρια της Ένωσής µας στους 
Προέδρους και στα µέλη των Νοµοπαρασκευαστικών Επιτροπών για την 
ολοκλήρωση του τιτάνιου επιστηµονικού έργου που ανέλαβαν να εκπονήσουν πριν 
από 4 χρόνια και για το οποίο χρειάστηκαν ατέλειωτες ώρες διασκέψεων και 
συζητήσεων. Ευχαριστώ άλλη µία φορά τους οµιλητές και τους παρεµβαίνοντες για 
την πρόθυµη συµµετοχή τους και εύχοµαι καλή επιτυχία στο Συνέδριό µας.    

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν άρθρα ή 
επιστολές στα ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ µπορούν να τα 
αποστείλουν µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Ένωσης αναγράφοντας  το επώνυµο, το τηλέφωνο τους και 
το δικαστήριο που υπηρετούν.
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�3ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚH ΔΙΑΜΕΣΟΛAΒΗΣΗ, ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ, Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ 
ΜΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΩΔΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1

να συνιστώνται ενώσεις προσώπων πιστοποιηµένων διαµεσολαβητών µε σκοπό την 
παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης.  Αµέσως µετά την δηµοσίευση της απόφασης της 
δ. Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου το Δ.Σ. της Ένωσής µας εξέδωσε Δελτίο Τύπου 
(345/29-6-2018) θεωρώντας «την άµεση κατάργηση όλου του πλέγµατος των 
αντισυνταγµατικών ρυθµίσεων ως καθήκον συµµόρφωσης στην κρίση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου». Μετά την απόφαση της δ. Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, την πίεση της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας, καθώς 
και την γνωµοδότηση της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, η οποία κατέθεσε 
τους προβληµατισµούς κατά πόσο οι διατάξεις για την υποχρεωτική διαµεσολάβηση 
θίγουν το δικαίωµα αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας, όπως αυτό 
κατοχυρώνεται στο Σύνταγµα (άρθρο 20), αλλά και στα άρθρα 6 και 13 της 
Ευρωπαϊκής Σύµβασης Δικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) και το άρθρο 47 του 
Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων,  το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανέστειλε στις 
26-9-2018 την υποχρεωτική διαµεσολάβηση, απόφαση που χαιρετίστηκε µε την από 
27-9-2018 ανακοίνωση της Ένωσής µας.  

   Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανέρχεται σήµερα στο ίδιο ζήτηµα και καταθέτει 
νοµοσχέδιο για την ιδιωτική διαµεσολάβηση όµοιο στα βασικά του σηµεία µε το ν. 
4512/2018 που κρίθηκε ως αντισυνταγµατικός. Έχουν αρθεί τα προβλήµατα που 
εντόπισε η δ. Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου; Το πρώτο κεφαλαιώδες ζήτηµα αφορά το 
κόστος, που κατά την εκτίµηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου θα αγγίζει τα 2.000 ευρώ 
για µία µέσης δυσκολίας υπόθεση που θα απαιτεί απασχόληση 10 ωρών. Το αρχικό 
κείµενο του ν. 4512/2018 προέβλεπε αµοιβή 170 ευρώ για τις πρώτες 2 ώρες 
απασχόλησης και 100 ευρώ ελάχιστη ωριαία αµοιβή για απασχόληση άνω των 2 ωρών. 
Το νοµοσχέδιο που κατατέθηκε προς διαβούλευση την προηγούµενη εβδοµάδα 
προβλέπει κατ’ αρχήν αµοιβή 50 ευρώ για την «υποχρεωτική αρχική συνεδρία» ποσό 
το οποίο βαρύνει και τα δύο µέρη. Εδώ έχουµε µία πρωτοτυπία! Οι εταιρίες 
διαµεσολάβησης θα εισπράττουν 50 ευρώ από κάθε διάδικο (άρα συνολικά 100 ευρώ) 
χωρίς να µπαίνουν στην ουσία της υπόθεσης, αλλά µόνο γιατί ενηµερώνουν τα 
εµπλεκόµενα µέρη για τα οφέλη της διαµεσολάβησης. Ένα δηλαδή υποχρεωτικό 
παράβολο που θα καταβάλουν οι πολίτες στις ιδιωτικές εταιρίες. Ο τζίρος από τις 
δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις που υποχρεωτικά θα περνούν από τις εταιρίες θα είναι 
ανυπολόγιστος! Ο διάδικος που θα επιλέξει να οδηγηθεί στην εταιρία διαµεσολάβησης 
µε τον δικηγόρο του θα καταβάλει ως αµοιβή του δικηγόρου άλλα 50 ευρώ. Στη 
συνέχεια για κάθε ώρα διαµεσολάβησης (µετά την υποχρεωτική αρχική συνεδρία) η 
ελάχιστη αµοιβή ορίζεται σε 80 ευρώ. Συνεπώς στο ακριβώς όµοιο παράδειγµα που 
αναφέρθηκε από την δ. Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, το σύνολο των εξόδων θα 
ανέρχεται πλέον σε 800 ευρώ. Συνιστά η νέα ρύθµιση συµµόρφωση στο διατακτικό της 
Ολοµέλειας που απαιτεί «αδάπανη» διαδικασία, όταν ο µηνιαίος µισθός στον ιδιωτικό 
τοµέα µετά βίας αγγίζει τα 600 ευρώ; Η Ολοµέλεια έκρινε ότι στο υπερβολικό κόστος 
της διαµεσολάβησης θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η επιβολή ποινών στους 
διαδίκους που αρνούνται να προσέλθουν στον διαµεσολαβητή. Το κατατεθέν 
νοµοσχέδιο επιµένει και προβλέπει χρηµατική ποινή µεταξύ 120 και 300 ευρώ για 
όποιον δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία. Το τρίτο σηµείο 
αντισυνταγµατικότητας που εντόπισε η Ολοµέλεια υπό το καθεστώς του αρχικού ν. 
4512/2018 ήταν η δυνατότητα να ορίζεται διαµεσολαβητής και κάποιος που µπορεί να 
µην είναι νοµικός. Ακριβώς η ίδια διάταξη παραµένει και στο νέο νοµοσχέδιο, 
προκειµένου τα ιδιωτικά κέντρα διαµεσολάβησης να έχουν τη δυνατότητα πρόσληψης 
φτηνού εργατικού δυναµικού µέσα από τη δεξαµενή των «αποφοίτων τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ή κατόχων ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής». Τέλος η Ολοµέλεια 
θεώρησε αντισυνταγµατικό το άρθρο 196 του ν. 4512/2018, το οποίο παρέχει τη 
δυνατότητα σύστασης ενώσεως προσώπων πιστοποιηµένων διαµεσολαβητών µε σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης διότι «οι διατάξεις αυτές είναι προβληµατικές 
και δεν καλύπτουν τις εγγυήσεις αµεροληψίας, ουδετερότητας και ανεξαρτησίας που 
πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστηµα υποχρεωτικής µάλιστα διαµεσολάβησης». Το νέο 
νοµοσχέδιο ούτε καν µπήκε στον κόπο να τροποποιήσει την παραπάνω διάταξη, η 
οποία µένει όπως σχεδιάστηκε αρχικά!  

    Η αναφορά που πολύ συχνά γίνεται στην Οδηγία 2008/52/ΕΚ, όπως κάνει και η 
αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση νοµοσχεδίου, είναι προσχηµατική αφού το 
πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας περιορίζεται µόνο στις διασυνοριακές διαφορές µε 
πρόβλεψη του εκούσιου- προαιρετικού χαρακτήρα της διαµεσολάβησης. Η επέκταση 
της διαµεσολάβησης σε όλες τις ιδιωτικές διαφορές κατά τρόπο επιτακτικό – 
υποχρεωτικό αποτελεί ευρωπαϊκή πρωτοτυπία και επιλογή των ελληνικών 
κυβερνήσεων, που εδώ και καιρό βρίσκει σύµφωνους το Σ.Ε.Β., την Ένωση 
Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος καθώς και το ΕΒΕΑ που τον Οκτώβριο του 2017 
ζητούσε την υποχρεωτικότητα της διαµεσολάβησης. 

    Για ποιόν λόγο εποµένως µετά τις τόσες αντιδράσεις των Δικαστικών Ενώσεων, των 
Δικηγορικών Συλλόγων, της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, την απόφαση της δ. 
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, το ίδιο ουσιαστικά νοµοθέτηµα µε επουσιώδεις 
τροποποιήσεις επανέρχεται προς ψήφιση στη Βουλή; Είναι αλήθεια η υποχρεωτική 
ιδιωτική διαµεσολάβηση ένας τρόπος ταχύτερης επίλυσης των διαφορών και 
αποσυµφόρησης των Δικαστηρίων; Η εµπειρία έδειξε ότι οι πολίτες δεν εµπιστεύονται 
διαδικασίες στις οποίες δεν υπάρχει ο παρεµβατικός ρόλος του ανεξάρτητου Δικαστή. 
Όπως προκύπτει και από την εισήγηση στην πιο πάνω δ. Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου 

το άρθρο 214Α του ΚΠολΔ, όπως ίσχυε από το 2000 και προέβλεπε την 
υποχρεωτική απόπειρα συµβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς στα γραφεία των 
δικηγόρων των εναγόντων, απέτυχε πλήρως (περίπου το 1-2% κατέληγε σε 
συµφωνία) και για το λόγο αυτό καταργήθηκε το 2011. Εάν πραγµατικά πρόθεση 
του νοµοθέτη είναι η ταχύτερη επίλυση των διαφορών µε τα εχέγγυα 
αµεροληψίας, για ποιόν λόγο δεν συζητήθηκε ούτε από την προηγούµενη 
Κυβέρνηση, ούτε από την παρούσα, το ολοκληρωµένο σχέδιο που καταθέσαµε για 
Μεσολάβηση µε την ενεργό παρουσία Δικαστικού Λειτουργού; Στην Οµάδα 
Εργασίας µε αντικείµενο «τη σύνταξη πορίσµατος για την ενίσχυση των θεσµών 
της Διαµεσολάβησης, της Δικαστικής Μεσολάβησης και της Διαιτησίας» που 
συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 11-2-2019 δεν συζητήθηκε καν 
σαν εναλλακτική λύση η Δικαστική Μεσολάβηση και η Διαιτησία αλλά 
επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην προώθηση της ιδιωτικής Διαµεσολάβησης. Εδώ 
και µερικά χρόνια τα ιδιωτικά κέντρα Διαµεσολάβησης αναµένουν το πράσινο φως 
για την έναρξη της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας. Σε ένα νέο 
προσοδοφόρο πεδίο που θεωρούνταν παραδοσιακά ο «σκληρός πυρήνας» του 
Κράτους, µία εκ των τριών λειτουργιών της Πολιτείας. Η απαξίωση των δηµόσιων 
λειτουργιών µε την υποχρηµατοδότησή τους και η εκ των υστέρων άντληση 
επιχειρηµάτων από αυτήν την ίδια την απαξίωση προκειµένου να αναλάβει την 
διαχείριση ο «υγιής» ιδιωτικός τοµέας είναι µια συνηθισµένη µέθοδος που 
ακολουθήθηκε ευλαβικά και µε επιτυχία σε πολλές χώρες και σε πολλούς τοµείς. 
Ηττηµένοι δεν θα είναι µόνο οι πολίτες που θα υποχρεώνονται να προσφεύγουν σε 
«Παραδικαστήρια» για την επίλυση της διαφοράς τους, χωρίς να γνωρίζουν το 
δαιδαλώδες πλέγµα των οικονοµικών σχέσεων, εξαρτήσεων και συµφερόντων του 
Επιχειρηµατία Διαµεσολαβητή. Φτωχότερη θα είναι η Δηµοκρατία που 
αναγνωρίζει de facto την αδυναµία και την ανικανότητα να παρέχει στους πολίτες 
της αυτά που δικαιούνται και δέχεται να αποµειώσει έναν βασικό πυλώνα της, 
εκχωρώντας τον στους επιχειρηµατίες.  
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Εισηγητής Χρήστος Νάστας , Πρόεδρος Εφετών , Ποινικός Δικαστής 
αποκλειστικής απασχόλησης , τακτικό µέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων. 

     Με τον νέο ΠΟΙΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ που κυρώθηκε µε τον ν. 4619/ 2019 και ισχύει από 
1ης Ιουλίου 2019 , το σύστηµα ποινών αναµορφώνεται πλήρως: Ειδικότερα 1. Στις 
κύριες ποινές που γνωρίζαµε, (τις στερητικές της ελευθερίας ποινές, όπως η 
κάθειρξη, η φυλάκιση και ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, και τις 
χρηµατικές) προστίθεται η προσφορά κοινωφελούς εργασία. (Η προσφορά  
κοινωφελούς εργασία., ως ποινή δεν είναι άγνωστη στο Δίκαιο µας . Προβλέπεται στο 
άρθρο 82 παρ. 5  του προϋσχύσαντος Κώδικα , όχι όµως ως κύρια ποινή που την 
προβλέπει ο ΠΚ που ισχύει σήµερα). Τα όρια των στερητικών της ελευθερίας ποινών 
παραµένουν τα ίδια για τη φυλάκιση (άρθρο 53 ΠΚ) από 10  ηµέρες έως 5 χρόνια , 
αλλά µειώνεται το ανώτατο όριο της πρόσκαιρης κάθειρξης σε 15 έτη ( άρθρο 52 ΠΚ). 
Η ποινή της ισόβιας κάθειρξης προβλέπεται , εναλλακτικά, µε κάθειρξη τουλάχιστον 
10 ετών , µόνο για τα εγκλήµατα που προσβάλουν  τα σηµαντικότερα έννοµα αγαθά , 
όπως η εσχάτη προδοσία( άρθρο 134 ΠΚ), η επιβολή της ακεραιότητας της χώρας 
( άρθρο 138 ΠΚ) και η ανθρωποκτονία µε πρόθεση ( 299 ΠΚ).  Επίσης όπου σε 
ειδικούς ποινικούς νόµους απειλείται µόνο ποινή ισόβιας κάθειρξης προστίθεται 
διαζευκτικά και η πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον  δέκα ετών( άρθρο 463 ΠΚ , 
µεταβατικές διατάξεις)  και µε την από 27 Ιουνίου 2019 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ, αλλά και µε το άρθρο 95 του νόµου 4623/2019   µε το άρθρο  
δεύτερο  παρ. 2 περ. ιγ΄ προστέθηκε τρίτο εδάφιο  , όπου  σε ειδικούς ποινικούς 
νόµους απειλείται   πρόσκαιρη κάθειρξη τουλάχιστον  δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται 
ποινή  κάθειρξης τουλάχιστον  δέκα ετών. Η παροχή κοινωφελούς εργασίας δεν 
µπορεί να έχει διάρκεια ανώτερη των 720 ωρών , ούτε να είναι κατώτερη των 100 
ωρών , εκτός αν ορίζεται διαφορετικά ( άρθρο 55 ΠΚ). Η χρηµατική ποινή 
προσδιορίζεται σε ηµερήσιες µονάδες( άρθρο 57 ΠΚ) . Εδώ άλλαξε ριζικά ο τρόπος 
προσδιορισµού των χρηµατικών ποινών, για τον υπολογισµό των οποίων ως µονάδα 
µέτρησης ορίζεται η ηµερήσια µονάδα. Ανώτερο όριο ορίζονται οι 360 µονάδες , 
δηλαδή αντίστοιχες µε τη διάρκεια ενός έτους , υπολογιζόµενης της διάρκειας κάθε 
µήνα σε 30 ηµέρες. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικές διατάξεις , η χρηµατική 
ποινή δεν µπορεί να είναι ανώτερη : α) από  90  ηµερήσιες µονάδες , όταν απειλείται 
ως µόνη κύρια ποινή και αφορά µικρής απαξίας πληµµελήµατα, β) από 180 
ηµερήσιες µονάδες , όπου απειλείται διαζευκτικά µε τη στερητική της ελευθερίας 
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ποινή και αφορά µεσαίας βαρύτητας πληµµελήµατα και γ) από 360 ηµερήσιες 
µονάδες, όπου απειλείται αθροιστικά µε ποινή  στερητικής της ελευθερίας και αφορά 
βαριά πληµµελήµατα και κακουργήµατα. Το  ύψος κάθε ηµερήσιας µονάδας δεν 
µπορεί να είναι κατώτερο από 1 ευρώ ούτε ανώτερο από 100 ευρώ. Ως προς τις 
παρεπόµενες ποινές , που προβλέπονται στα άρθρα 59 και 60 του ΠΚ , καταργείται η 
αποστέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων ως απαρχαιωµένος θεσµός. Ουσιαστικά 
αντικαθίσταται από την αποστέρηση θέσεων και αξιωµάτων, η οποία επιβάλλεται 
καταρχήν µόνο για κακουργήµατα και µόνον εφόσον η πράξη συνιστά βαριά 
παράβαση των καθηκόντων του{ Ωστόσο µε βάση ειδικές διατάξεις αποστέρηση της 
δηµόσιας θέσης του αξιώµατος προβλέπεται και για πληµµελήµατα, όπως το άρθρο 
263 ΠΚ προβλέπει την παρεπόµενη αυτή ποινή για τα εγκλήµατα των άρθρων 
235( δωροληψία υπαλλήλων), 237 (δωροληψία δικαστή) και 243(νόθευση δικαστικού 
εγγράφου)}. Τώρα  στην επιµέτρηση της ποινής. Δεν υπάρχει πλέον ενότητα που 
αναφέρεται στην υποτροπή και ιδιαίτερη µεταχείριση των καθ΄ έξη εγκληµατιών . 
Αυτή διαγράφηκε. Στο άρθρο 79 περιλαµβάνονται γενικοί κανόνες για τον τρόπο 
επιµέτρησης όλων των ποινών. Ορίζεται αρχικά ότι µε την επιµέτρηση της ποινής 
καθορίζεται από τον Δικαστή η ανάλογη και δίκαιη τιµωρία του εγκλήµατος µε βάση τη 
βαρύτητα της πράξης και την ενοχή του δράστη γι΄ αυτή , ενώ , όπως αναφέρεται και 
στην αιτιολογική έκθεση , το Δικαστήριο δεν οφείλει απλώς να σταθµίσει τα στοιχεία 
του εγκλήµατος που λειτουργούν υπέρ και σε βάρος του υπαιτίου , αλλά πρέπει 
επιπλέον να συνεκτιµήσει τις συνέπειες  της ποινής για τον ίδιο και τους 
οικείους( άρθρο 13 β΄ΠΚ).  Στη δεύτερη παράγραφο αναφέρονται τα στοιχεία που 
πρέπει το Δικαστήριο να λαµβάνει υπόψη για να εκτιµήσει τη βαρύτητα του 
εγκλήµατος , ενώ στην τρίτη παράγραφο περιγράφονται τα στοιχεία που  λαµβάνει 
υπόψη για να εκτιµήσει την ενοχή του δράστη. Στην τέταρτη παράγραφο του άρθρου 
µνηµονεύονται όροι που λειτουργούν υπέρ του υπαιτίου κατά την επιµέτρηση της 
ποινής, ενώ στην πέµπτη παράγραφο του ιδίου άρθρου µνηµονεύονται όροι που 
λειτουργούν  σε βάρος  του υπαιτίου κατά την επιµέτρηση της ποινής.  ΑΥΤΟ ΠΟΥ 
ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΕΝΤΎΠΩΣΗ  είναι η  έβδοµη  παράγραφος του άρθρου 79, στην 
οποία   ορίζεται  ότι η επιµέτρηση της ποινής πρέπει να είναι ειδικά και 
εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένη. Η απλή µνεία ότι έχουν εκτιµηθεί τα κριτήρια των 
προηγουµένων παραγράφων δεν συνιστά αιτιολογία .  Αληθινά  αναρωτιέµαι , 
χρειαζόταν αυτή η παράγραφος , όταν τούτο προβλέπεται ρητά από το άρθρο 93 παρ. 
3 του Συντάγµατος;  Για να πούµε τα πράγµατα ως έχουν: Η σύνταξη ειδικά και 
εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένου σκεπτικού για την επιµέτρηση της ποινής είναι 
πρακτικά ανέφικτη τις περισσότερες φορές , µάλιστα δε όταν ο κατηγορούµενος 
ερηµοδικεί. Επειδή µάλλον είναι αβέβαιη και ίσως δεν συγκεντρώνει πολλές 
πιθανότητες η ερµηνευτική αδρανοποίηση της νέας διάταξης του άρθρου 79 παρ. 7 ΠΚ 
, τα ενδεχόµενα είναι δύο : είτε η παράλογη επιβάρυνση των ήδη βεβαρηµένων 
δικαστών και η σύνταξη νέων σκεπτικών , τα οποία στην πραγµατικότητα θα 
ισορροπούν µεταξύ αφενός του φτωχού αποδεικτικού υλικού και αφετέρου 
γενικόλογων και τυποποιηµένων επαναλαµβανόµενων φράσεων, προκειµένου να 
βρίσκονται στο αναιρετικό απυρόβλητο , είτε η επιβολή της ελάχιστης δυνατής ποινής 
µε την γενναιόδωρη χρήση και των διατάξεων για τις ελαφρυντικές περιστάσεις , 
προκειµένου να µην υπάρχει , κατά το δυνατόν , ουσιαστικός λόγος προσβολής της 
απόφασης περί επιβολής ποινής. Η θέσπισης της διάταξης αυτής, όπως έχει γράψει σε 
άρθρο του ο συνάδελφος, Γεώργιος Πλαγάκος, Πρόεδρος Πρωτοδικών, το οποίο είναι 
δηµοσιευµένο στο dikastis.gr  αλλά και σε άλλες ιστοσελίδες, αναδεικνύει ότι η 
βούληση για λεπτοµερή ρύθµιση των πάντων οδηγεί σε υπερβολή και δυσλειτουργία, 
διότι η σώρευση λεπτοµερών ρυθµίσεων και υποχρεώσεων για κάθε επιµέρους ζήτηµα 
εντέλει δεν οδηγεί απαραίτητα στην απονοµή δικαιοσύνης υψηλής ποιότητας , αλλά 
παρεµβάλλει περισσότερα προσκόµµατα στη λειτουργία της δικαιοσύνης , προσφέρει 
αφορµή για ακόµη περισσότερες δίκες και οδηγεί στην επιβράδυνσή της. Στη συνέχεια 
στο άρθρο 80 προσδιορίζεται ο τρόπος επιµέτρησης και απότισης της χρηµατικής 
ποινής , ο οποίος, όπως αναφέρεται και στην Αιτιολογική Έκθεση , οργανώθηκε στο 
πρότυπο του Ελβετικού Ποινικού Κώδικα.  Με βάση τη νέα αυτή  διάταξη, το 
δικαστήριο επιβάλλοντας χρηµατική ποινή , οφείλει να ορίσει τόσο τον αριθµό των 
ηµερήσιων µονάδων , όσο και το ύψος κάθε µονάδας. Για τον προσδιορισµό των 
ηµερήσιων µονάδων , το Δικαστήριο λαµβάνει υπόψη του ΜΟΝΟ τη βαρύτητα της 
πράξης και την ενοχή του δράστη γι΄ αυτή. Αντίθετα σε ότι αφορά το ύψος της κάθε 
ηµερήσιας µονάδας , το Δικαστήριο το καθορίζει  µε βάση την προσωπική και 
οικονοµική κατάσταση του υπαιτίου, λαµβάνοντας υπόψη ειδικότερα τα καθαρά έσοδα 
που αποκτά κατά την εργασία του κατά µέσο όρο κάθε µέρα, άλλα τυχόν εισοδήµατα 
και εν γένει την περιουσία του, καθώς και τις οικογενειακές του υποχρεώσεις. Άλλες 
υποχρεώσεις  του µπορούν να συνυπολογισθούν από το Δικαστήριο.  Η απλή αναφορά 
ότι το δικαστήριο έχει λάβει υπόψη του , κατά την επιµέτρηση της ποινής , την 
οικονοµική κατάσταση του υπαιτίου, κατά την άποψη των µελών της 
Νοµοπαρασκευαστικής  Επιτροπής , δεν είναι επαρκής. Κατά την άποψή µου , εάν 
στην απόφαση αναφέρεται ότι το δικαστήριο, κατά την επιµέτρηση της ποινής, έλαβε 
υπόψη την οικονοµική κατάσταση του υπαιτίου , αυτό είναι αρκετό, αφού σε αυτή 
περιλαµβάνονται τα έσοδα από την εργασία, άλλα εισοδήµατα και γενικά η περιουσία 
του υπαιτίου , δεν χρειάζεται κάτι άλλο παραπάνω ( δεν θα γίνεται ανάλυση πόσες 
ηµέρες εργάζεται το µήνα , ποιο είναι το ηµεροµίσθιο  κλπ). Αυτό, εξάλλου έχει δεχθεί 
και  η νοµολογία κατά την µετατροπή της στερητικής της ελευθερίας ποινής σε 
χρηµατική (άρθρο 82 παρ. 2 ΠΚ , όπως αυτό ίσχυε πριν από την κύρωση του νέου ΠΚ). 
Στο νέο  αυτό άρθρο και συγκεκριµένα στην παράγραφο 4 λαµβάνεται ειδική πρόνοια 
για τα άτοµα που αδυνατούν να καταβάλουν αµέσως το σύνολο της χρηµατικής ποινής 

ή που η καταβολή της θα συνεπαγόταν την αδυναµία καταβολής της αποζηµίωσης 
στο θύµα.  Προηγείται της έκτισης της ποινής η καταβολή της αποζηµίωσης στον 
παθόντα. Το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή καθορίζει προθεσµία, όχι 
µεγαλύτερη από 3 χρόνια, ώστε ο καταδικασθείς να καταβάλει σε δόσεις την 
ποινή του. Ειδική πρόνοια λαµβάνεται επίσης στην 5η παράγραφο του άρθρου για 
την περίπτωση που η αδυναµία καταβολής των δόσεων της χρηµατικής ποινής 
οφείλεται σε ουσιώδη αλλαγή των όρων της προσωπικής και οικονοµικής 
κατάστασης του δράστη µετά την επιµέτρηση της ποινής . Στην περίπτωση αυτή ο 
καταδικασθείς µπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση 
διεύρυνση της προθεσµίας καταβολής της χρηµατικής ποινής , η οποία δεν µπορεί 
να υπερβαίνει συνολικά τα  5  χρόνια,  µείωση του ύψους της ηµερήσιας µονάδας 
ή αντικατάσταση της χρηµατικής ποινής από την προσφορά κοινωφελούς 
εργασίας, στο µέτρο που ορίζει το δικαστήριο. Τα αιτήµατα µπορεί να 
υποβάλλονται σωρευτικά ή διαζευκτικά, µπορούν όµως να υποβληθούν µία µόνο 
φορά. Από το συνδυασµό των παρ. 4 και 5  του ιδίου άρθρου προκύπτει  ότι ο 
καθορισµός των δόσεων µπορεί να γίνει µόνο µε την απόφαση που επιβάλλεται 
χρηµατική ποινή. Ωστόσο , αυτό θα συµβαίνει µόνο όταν ο κατηγορούµενος είναι 
παρών. Δεν πρέπει να αποκλειστεί το δικαίωµα να ζητήσει µε µεταγενέστερη 
αίτησή του την χορήγηση της προθεσµίας της παρ. 4 ( δηλαδή µέχρι 3 χρόνια). 
Ζήτηµα αν µπορεί να επιβληθεί εξαρχής η παροχή κοινωφελούς εργασίας αντί για 
χρηµατική ποινή σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναµία καταβολής της 
χρηµατικής ποινής , έστω και σε δόσεις και µάλιστα ακόµη και εκεί που η 
χρηµατική ποινή δεν απειλείται σωρευτικά ή διαζευκτικά µε την παροχή 
κοινωφελούς εργασίας.  Στην  6η παράγραφο του άρθρου σηµειώνεται ότι µαζί µε 
τη χρηµατική ποινή , το δικαστήριο ορίζει ποινή στερητική της ελευθερίας , η 
οποία θα πρέπει να εκτιθεί , εάν ο καταδικασθείς δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του. η διάρκεια της στερητικής της ελευθερίας ποινής δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τον αριθµό των ηµερήσιων µονάδων της χρηµατικής ποινής.  Η εκτέλεση αυτής 
της στερητικής της ελευθερίας ποινή, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της 
παραγράφου 6 του άρθρου 80 ΠΚ, δεν µπορεί να ανασταλεί. Και σωστά δεν 
µπορεί ν ανασταλεί , διότι κανένας καταδικασθείς δεν θα συναινέσει   στη 
βεβαίωση και πληρωµή της χρηµατικής ποινής στη ΔΟΥ, αλλά θα επιδίωκε τη 
µετατροπή της σε φυλάκιση και εν συνεχεία την αναστολή της µε το 99 ΠΚ 
προκειµένου να µην την εκτίσει. Σχετικά τώρα µε την επιµέτρηση της παροχής 
κοινωφελούς εργασίας( άρθρο 81 ΠΚ) που προβλέπεται κατ΄ αρχήν ως κύρια 
ποινή ( άρθρο 50 ) αλλά και ως υποκατάσταση ή κατά µετατροπή της χρηµατικής 
ποινής ( άρθρα 80παρ. 4, 104Α και 105Α ΠΚ), η εκτέλεση της οποίας προς το 
παρόν έχει ανασταλεί µε το άρθρο 98 του Ν. 4623/2019, ελλείψει δοµών στις 
Δηµόσιες Υπηρεσίες , στους ΟΤΑ και στα µη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου. Κατά την επιµέτρηση της ποινής της παροχής κοινωφελούς εργασίας και 
η ηλικία , η κατάσταση της υγείας του υπαιτίου , καθώς και οι επαγγελµατικές και 
οικογενειακές του υποχρεώσεις. Στην απόφαση ορίζεται η µέγιστη διάρκεια 
παροχής της κοινωφελούς εργασίας, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους 24 µήνες. 
Προσδιορίζονται επίσης οι δοµές στις οποίες µπορεί να προσφέρεται η 
κοινωφελής εργασία.  Στην απόφαση καθορίζεται και η φυλάκιση ή η χρηµατική 
ποινή που θα πρέπει να εκτίσει ο καταδικασθείς , αν δεν εκτελέσει µε συνέπεια 
την κοινωφελή εργασία. Οι 4 ώρες κοινωφελούς εργασίας αντιστοιχούν προς µία 
ηµέρα φυλάκισης ή µία ηµερήσια µονάδα χρηµατικής ποινής . Η αντιστοιχία αυτή 
των ωρών  κοινωφελούς εργασίας προς τη χρηµατική ποινή ή την ποινή 
φυλάκισης καθορίζεται κατά τρόπο δεσµευτικό για το δικαστήριο. ΑΝ η εργασία 
παρέχεται από εκείνον που καταδικάσθηκε ελλιπώς ή πληµµελώς µε δική του 
υπαιτιότητα, ο Εισαγγελέας εκτέλεσης της ποινής έχει στη διάθεσή του 
περισσότερες επιλογές. Οι επιλογές αυτές   αναφέρονται στην παράγραφο 5  του 
άρθρου 81 ΠΚ. Στο άρθρο 82 ΠΚ περιλαµβάνεται η διάταξη του άρθρου 87 ΠΚ , 
όπως ίσχυε πριν από τον νέο Κώδικα, όπου προσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισµού 
της προσωρινής κράτησης σε περίπτωση επιβολής στερητικής της ελευθερίας 
ποινής. Ο χρόνος της προσωρινής κράτησης και ο χρόνος κράτησης από τη 
σύλληψη ως την προσωρινή κράτηση αφαιρούνται από την επιβληθείσα 
στερητική της ελευθερίας ποινή. Η ίδια αυτή ρύθµιση επεκτείνεται και για τον 
υπολογισµό του χρόνου παραµονής σε θεραπευτικές µονάδες  για διενέργεια 
πραγµατογνωµοσύνης κατά τον ΚΠοινΔ (άρθρο 200 παρ. 3 εδ. γ΄ ) . Σε 
περίπτωση συρροής εγκληµάτων που συνεκδικάζονται,  από τη συνολική ποινή 
που επιβλήθηκε αφαιρείται ο χρόνος κράτησης , η οποία διατάχθηκε για 
οποιαδήποτε από αυτά , ακόµη και όταν η απόφαση κήρυξε τον καταδικασθέντα 
αθώο για το έγκληµα για το οποίο είχε κρατηθεί, καθώς και για αυτά που 
συνεκδικάσθηκαν,  ο κράτησης αφαιρείται από άλλες ποινές , εφόσον 
επιβάλλονται για εγκλήµατα που διαπράχθηκαν πριν από την κράτηση για την 
οποία δεν επακολούθησε καταδικαστική απόφαση. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις , 
όπου ο χρόνος στέρησης της ελευθερίας αφαιρείται από οποιαδήποτε άλλη ποινή , 
δεν υπάρχει δικαίωµα του κρατηθέντος για αποζηµίωση κατά τα άρθρα 535 
ΚΠοινΔ.  Επίσης όταν επιβάλλεται  µόνο χρηµατική ποινή για το έγκληµα που ο 
καταδικασθείς είχε κρατηθεί, αφαιρούνται από την ποινή οι ηµερήσιες µονάδες 
που αντιστοιχούν στον χρόνο κράτησης.

Το πλήρες κείμενο του άρθρου είναι διαθέσιμο στην κατηγορία 
«άρθρα» στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΔΕ.
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Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 349 ΚΠΔ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ

Αντώνιος Βόµβας, Πρωτοδίκης Αθηνών 

Αναγκαία προϋπόθεση για την αποτρεπτική λειτουργία των κανόνων του ποινικού 
δικαίου είναι η βεβαιότητα και η αµεσότητα της επιβολής της ποινής από το αρµόδιο 
ποινικό δικαστήριο για κάθε τελεσθείσα εγκληµατική πράξη. Για την εξασφάλιση των 
παραπάνω κρίσιµη είναι η σηµασία του περιεχοµένου και της πρακτικής εφαρµογής των 
κανόνων της ποινικής δικονοµίας, ιδίως των διατάξεων περί αναβολής της δίκης, µεταξύ 
των οποίων, στην ηµεδαπή έννοµη τάξη, καίρια θέση κατέχει το άρθρο 349 ΚΠΔ. Η 
διαπιστούµενη, κατά κοινή οµολογία, καθυστέρηση ως προς την εκδίκαση των 
υποθέσεων, αφ’ ης στιγµής εισαχθούν στο ακροατήριο, οφείλεται, κατά σηµαντικό µέρος 
(τουλάχιστον όσον αφορά στις πληµµεληµατικές πράξεις, στις οποίες κυρίως αναφέρεται 
το παρόν), σε αναβολές που χορηγούνται από τα ποινικά δικαστήρια, κατόπιν αιτήµατος 
ή αυτεπαγγέλτως, δυνάµει του άρθρου 349 ΚΠΔ. 

Ειδικότερα, στο Πρωτοδικείο Αθηνών διαπιστώνονται, µεταξύ άλλων, τα εξής φαινόµενα 
(σύµφωνα µε την προσωπική πείρα του γράφοντος), τα οποία δεν αποτελούν 
ιδιαιτερότητα του συγκεκριµένου Πρωτοδικείου: α) Μεγάλος αριθµός υποθέσεων 
αναβάλλεται «λόγω ωραρίου Γραµµατέως της έδρας». Όριο στον αριθµό αναβολών για 
το λόγο αυτόν δεν τίθεται, καθώς στο νέο άρθρο 349 ΚΠΔ δεν προβλέπεται τέτοιο, ενώ 
και υπό το προϊσχύσαν καθεστώς (πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4620/2019) γινόταν δεκτό 
ότι δεν εφαρµόζεται ο αντίστοιχος περιορισµός των δύο αναβολών που προέβλεπε το 
άρθρο 349 παρ. 4 ΚΠΔ. β) Μεγάλος αριθµός υποθέσεων αναβάλλεται λόγω κωλύµατος 
συνηγόρου ενός διαδίκου που συνίσταται στην παράστασή του ενώπιον άλλου 
Δικαστηρίου ή Αρχής κατά την ίδια δικάσιµο. Το αίτηµα αναβολής συνδέεται µε το 
δικαίωµα επιλογής συνηγόρου και προϋποθέτει την παραδοχή ότι η εκπλήρωση των 
επαγγελµατικών υποχρεώσεων του συνηγόρου σε άλλο Δικαστήριο ή Αρχή συνιστά «λόγο 
ανωτέρας βίας», κατ’ άρθρο 349 παρ. 1 ΚΠΔ (έτσι η ΑΠ 552/2008, ΝΟΜΟΣ), αν και είναι 
αµφίβολο το εάν στις περισσότερες περιπτώσεις το εν λόγω κώλυµα δεν θα µπορούσε να 
είχε προβλεφθεί, ακόµη και αν είχε επιδειχθεί άκρα επιµέλεια. γ) Η διακοπή της 
συνεδρίασης διατάσσεται, κατά κανόνα, µόνο στις υποθέσεις, των οποίων έχει ξεκινήσει η 
εκδίκαση ή των οποίων υπάρχει κίνδυνος παραγραφής. Στην περίπτωση που διαταχθεί η 
διακοπή της συζήτησης, είναι συχνό το φαινόµενο να υποβάλλεται από τους διαδίκους 
(στη συζήτηση µετά τη διακοπή) αίτηµα αναβολής της εκδίκασης λόγω συµµετοχής των 
πληρεξουσίων δικηγόρων τους στην αποχή που αποφάσισε η Ολοµέλεια των Προέδρων 
των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας   από 15-5-2006 (επικυρωθείσα εκ νέου µε 
οµόφωνη απόφαση των Προέδρων στην Ολοµέλεια της 2-4-2011) από τις συνεδριάσεις 
των ποινικών δικαστηρίων µετά από µία διακοπή στα Πληµµελειοδικεία (και µετά από 
δύο διακοπές στα Εφετεία), πλην των περιπτώσεων παραγραφής ή προσωρινής 
κράτησης, η αποδοχή του οποίου (αιτήµατος) φαίνεται, εκ πρώτης όψεως, υποχρεωτική, 
κατ’ άρθρο 349 παρ. 4 ΚΠΔ, λόγω ανωτέρας βίας, µε την οποία εξοµοιώνει την αποχή των 
δικηγόρων η ως άνω διάταξη. Ωστόσο, το εν λόγω αίτηµα δεν συµβιβάζεται µε τη 
νοµοθετική κατοχύρωση της δυνατότητας του Δικαστηρίου να διακόψει τη συνεδρίαση σε 
περίπτωση που υπάρχει λόγος αναβολής κατ’ άρθρο 349 παρ. 2 του (νέου) ΚΠΔ. 
Περαιτέρω, η πρόβλεψη στο νόµο ότι η αποχή των δικηγόρων αποτελεί λόγο ανώτερας 
βίας, εισαχθείσα για πρώτη φορά στη διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ µε την παρ. 6 του 
άρθρου 34 Ν.2172/1993, προβαίνει σε µία αφηρηµένη και εκ των προτέρων στάθµιση, 
αφενός µεν του δικαιώµατος δικαστικής προστασίας και του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη 
σε όσο το δυνατό συντοµότερο χρόνο όλων των εµπλεκοµένων στην ποινική δίκη πολιτών 
αφετέρου δε του δικαιώµατος άσκησης της συνδικαλιστικής ελευθερίας των δικηγόρων, 
υπέρ του δεύτερου.  

Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι η καθηµερινή ταλαιπωρία των διαδίκων και των 
µαρτύρων (αλλά και των συνηγόρων), µη συµβιβαζόµενη µε την εικόνα ενός σύγχρονου 
κράτους δικαίου που σέβεται τους πολίτες του, οι οποίοι αναµένουν, για να εκδικασθεί η 
υπόθεσή τους, από την ώρα έναρξης της συζήτησης στις 9:00 π.µ. αλλά τελικά 
ενηµερώνονται από το Δικαστήριο ότι η υπόθεσή τους αναβάλλεται είτε «λόγω ωραρίου 
Γραµµατέως» (λίγο πριν τις 3:00 µ.µ.) είτε λόγω έτερης επαγγελµατικής υποχρέωσης 
ενός εκ των συνηγόρων των διαδίκων, ενώ σε περίπτωση διακοπής της υπόθεσης για άλλη 
δικάσιµο πολλές φορές συµβαίνει να  προσέρχονται εκ νέου οι παράγοντες της δίκης, 
αλλά να µην εκδικάζεται ούτε αυτήν τη φορά η υπόθεση λόγω επίκλησης από κάποιο 
συνήγορο της απόφασης της Ολοµελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων περί 
αποχής, για την οποία έγινε ήδη λόγος. Επιπλέον, οι Πρόεδροι,  οι Σύνεδροι και οι 
Εισαγγελείς των Δικαστηρίων επιβαρύνονται σηµαντικά, πριν τη δικάσιµο, µε τη µελέτη 
των δικογραφιών υποθέσεων που τελικώς αναβάλλονται, χωρίς (µετά την αντικατάσταση 
µε το άρθρο 93 παρ. 4 ν. 4139/2013 της παρ. 3 του άρθρου 349 ΚΠΔ, όπως είχε 
αντικατασταθεί µε το άρθρο 33 παρ. 5 ν. 4055/2012 που προέβλεπε την εκδίκαση των 
υποθέσεων που αναβάλλονται από τον ίδιο Πρόεδρο του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου) 
να αξιοποιείται ο χρόνος και ο κόπος τους που θα µπορούσαν να είχαν διατεθεί για άλλα 

ωστόσο, είναι ότι υποθέσεις είναι δυνατό να αναβληθούν περισσότερες φορές 
(ακόµη και πέραν του ανώτατου αριθµού των δύο αναβολών που προέβλεπε 
το προϊσχύσαν άρθρο 349 ΚΠΔ), γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε τις 
λοιπές περιπτώσεις µη εκδίκασης για οποιονδήποτε λόγο (συνήθως λόγω 
αναβολής κατ’ άρθρο 59 ή 352 ΚΠΔ ή κήρυξης απαράδεκτης της συζήτησης 
ελλείψει κλητεύσεως ή λόγω µη νόµιµης κλήτευσης του κατηγορουµένου), 
καταλήγει σε µεγάλη καθυστέρηση στην εκδίκαση της υπόθεσης στον πρώτο 
βαθµό. Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να εκδικάζεται σηµαντικός αριθµός 
υποθέσεων πληµµεληµατικού χαρακτήρα, ακόµη και υποθέσεις στις οποίες 
ουδέποτε εµφανίζεται ο κατηγορούµενος (ο ίδιος ή ο συνήγορός του) ή 
αφορούν οµολογηµένες πράξεις ή είναι σχετικά απλές (από άποψη 
αντικειµένου, αποδεικτικών δυσχερειών κλπ), µετά την πάροδο πέντε, έξι ή 
και επτά χρόνων από το φερόµενο χρόνο τέλεσης των πράξεων, µε περαιτέρω 
αποτέλεσµα αφενός µεν να δηµιουργείται σοβαρός κίνδυνος παραγραφής 
τους, µέχρι την εκδίκαση (σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης) της τυχόν 
ασκηθείσας εφέσεως, αφετέρου δε η έκδοση εκτελεστής καταδικαστικής 
απόφασης να λαµβάνει χώρα σε χρόνο που απέχει σηµαντικά από την 
εκδήλωση της εγκληµατικής συµπεριφοράς, µε αυτονόητη συνέπεια την 
υποβάθµιση της αποτρεπτικής λειτουργίας των κανόνων του ποινικού δικαίου, 
αλλά και τον κλονισµό της εµπιστοσύνης των πολιτών στην ποινική 
δικαιοσύνη. 

Η αρχική διάταξη του άρθρου 349 ΚΠΔ προέβλεπε απλώς ότι το Δικαστήριο 
«µπορεί να διατάξει την αναβολή της δίκης για σηµαντικά αίτια, που 
προβάλλονται από τον εισαγγελέα ή κάποιον από τους διαδίκους, ή 
αυτεπαγγέλτως. Αν αυτά τα αίτια παρουσιαστούν πριν από την ηµέρα της 
δίκης, αποφασίζει για την αναβολή το δικαστήριο σε συµβούλιο, ενώ, αν 
πρόκειται για δίκη στο κακουργιοδικείο αποφασίζει το συµβούλιο των 
εφετών». Δηλαδή καταλειπόταν σηµαντικό περιθώριο κρίσης στο Δικαστήριο, 
το οποίο δεν δεσµευόταν από το χαρακτηρισµό εκ του νόµου συγκεκριµένων 
περιπτώσεων ως λόγων αναβολής, ενώ προλαµβανόταν το ενδεχόµενο να 
αναλωθεί το Δικαστήριο µε την κρίση επί της βασιµότητας ενός αιτήµατος 
αναβολής κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ. Η ως άνω πρόβλεψη του εδαφίου β’ του 
άρθρου 349 ΚΠΔ περί κρίσης από το συµβούλιο για τη χορήγηση της 
αναβολής εάν ο λόγος αυτής εµφανίσθηκε πριν τη δικάσιµο, καταργήθηκε το 
2002 (µε την παρ.5 άρθρο 7 ν. 3090/2002), παραπλήσια δε διάταξη 
θεσπίστηκε το 2012, µε την παράγραφο 8 του άρθρου 349 ΚΠΔ που 
προστέθηκε µε την παρ. 6 άρθρου 33 ν.4055/2012 (µε το εξής περιεχόµενο 
«Εάν ο λόγος της αναβολής αναφανεί πέντε τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη 
δικάσιµο, ο διάδικος ή ο συνήγορος του υποχρεούται, µε ποινή το απαράδεκτο 
της προβολής του λόγου αυτού ενώπιον του επ` ακροατηρίω συνεδριάζοντος 
δικαστηρίου, να γνωστοποιήσει αυτόν εγγράφως στον αρµόδιο εισαγγελέα, 
µαζί µε τα έγγραφα που τον αποδεικνύουν. Για την αναβολή αποφασίζει το 
δικαστήριο σε συµβούλιο, αφού ακούσει τη γνώµη του εισαγγελέα χωρίς την 
παρουσία διαδίκων και, προκειµένου για δίκη ενώπιον των µικτών ορκωτών 
δικαστηρίων, το συµβούλιο των εφετών. Ο γραµµατέας της αρµόδιας 
εισαγγελίας ενηµερώνει τους µάρτυρες και τους νοµιµοποιηθέντες διαδίκους 
για τη νέα δικάσιµο»), ωστόσο και η διάταξη αυτή καταργήθηκε εκ νέου το 
2013 µε το άρθρο 100 παρ. 2 ν. 4139/2013. Περαιτέρω, η πρακτική της 
αναβολής «λόγω ωραρίου» δεν υπήρχε,  κατά τις πρώτες τουλάχιστον 
δεκαετίες εφαρµογής του κώδικα ποινικής δικονοµ ίας , και τα 
πληµµελειοδικεία συνεδρίαζαν, ενδεχοµένως µε µία ή περισσότερες διακοπές, 
µέχρι την εξάντληση του εκθέµατος κάθε δικασίµου. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι κατά το χρόνο θέσπισης του νέου Κώδικα 
Ποινικής Δικονοµίας µε τον ν. 4620/2019 προέβαλε ως πρόδηλη 
αναγκαιότητα η λήψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας για τη νοµοτεχνική 
βελτίωση της διάταξης του άρθρου 349 ΚΠΔ, την αντιµετώπιση των 
διαµορφωθεισών πρακτικών εφαρµογής της και την επιτάχυνση της επ’ 
ακροατηρίω απονοµής δικαιοσύνης, ενόψει της σηµασίας της άµεσης 
εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων αφενός µεν για όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 
της ποινικής δίκης (ιδίως τους παθόντες), αφετέρου δε για την εµπέδωση του 
αισθήµατος δικαιοσύνης στους πολίτες και την αποτρεπτική λειτουργία του 
ποινικού δικαίου, για την οποία έγινε λόγος στην αρχή. Ωστόσο, η 
θεσπισθείσα ρύθµιση ως προς το νέο άρθρο 349 ΚΠΔ µπορεί να υποστηριχθεί 
ότι (κατά κύριο λόγο) δεν κινείται προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά 
δηµιουργεί περαιτέρω προσκόµµατα στην άµεση και έγκαιρη απονοµή της 
ποινικής δικαιοσύνης. Ειδικότερα: α) Απαλείφθηκε ο περιορισµός του 
ανώτατου ορίου των δύο αναβολών λόγω ανωτέρας βίας ή σοβαρών λόγων 
υγείας. Με την εισαχθείσα ρύθµιση θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ο 
νοµοθέτης πλέον επιτρέπει την αναβολή της εκδίκασης των ποινικών 
υποθέσεων στο διηνεκές στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της 
αναβολής, χωρίς να προβλέπει κριτήρια απόρριψης του αιτήµατος, όπως για 
παράδειγµα το µέγιστο αριθµό αναβολών ή τον κίνδυνο παραγραφής. β) 
Ουδέν προβλέφθηκε στο νόµο για το εάν η ανάληψη έτερης επαγγελµατικής 
υποχρέωσης που συνεπάγεται την παράσταση ενώπιον άλλου Δικαστηρίου ή 
Αρχής από το συνήγορο επιλογής του διαδίκου (συνήθως του 
κατηγορουµένου), ανεξάρτητα από το χρόνο ανάληψης αυτής, συνιστά 
ανωτέρα βία που δικαιολογεί την αναβολή της εκδίκασης. γ) Αντικαταστάθηκε 
η πρόβλεψη ότι η ύπαρξη σοβαρών λόγων υγείας ως λόγου αναβολής πρέπει 
να αποδεικνύονται µε έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύµατος, από την πρόβλεψη 
ότι αρκεί (απλή) ιατρική πιστοποίηση, ήτοι χωρίς τις αυξηµένες προϋποθέσεις 
εγκυρότητας και την αποδεικτική βαρύτητα του δηµοσίου εγγράφου. δ) 
Επαναλήφθηκε η πρόβλεψη ότι η αποχή των δικηγόρων αποτελεί (σε κάθε 
περίπτωση) λόγο ανωτέρας βίας, ενώ δεν ελήφθη µέριµνα για την 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. της 12-10-2019  
ΘΕΣΗ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚH ΔΙΑΜΕΣΟΛAΒΗΣΗ - ΚΑΘΟΡΙΣΜOΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑΣ ΓΣ - ΔΙΟΡΓAΝΩΣΗ ΗΜΕΡIΔΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠA ΘEΜΑΤΑαντιµετώπιση του φαινοµένου της επίκλησης των αποφάσεων της Ολοµέλειας των 

Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για την αποχή από κάθε συνεδρίαση 
Πληµµελειοδικείου µετά από διακοπή. ε) Ουδέν προβλέφθηκε για την περίπτωση της 
αναβολής «λόγω ωραρίου Γραµµατέως». 

Τα παραπάνω είχαν επισηµανθεί από τον γράφοντα µε σχετικό σχόλιο που 
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.opengov.gr κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαβούλευσης πριν τη δηµοσίευση του νόµου 4620/2019. Τα σχόλια αυτά αφορούσαν 
στα εξής: α) Την ανάγκη διατήρησης του ανωτάτου ορίου των δύο αναβολών. β) Την 
ανάγκη διατήρησης της πρόβλεψης για την υποχρεωτική απόδειξη του σοβαρού λόγου 
υγείας από έγγραφο νοσηλευτικού ιδρύµατος. γ) Την επαναφορά της διαδικασίας 
δικαστικής κρίσης επί των αιτηµάτων αναβολής πριν τη δικάσιµο για λόγους που έχουν 
προκύψει πριν από αυτήν, σύµφωνα µε όσα προελέχθησαν για τις προηγούµενες 
µορφές του άρθρου 349 ΚΠΔ. δ) Την νοµοθετική πρόβλεψη της αντιµετώπισης του 
αιτήµατος αναβολής κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ λόγω εκτέλεσης από το συνήγορο ενός 
διαδίκου άλλων επαγγελµατικών του καθηκόντων κατά τη συγκεκριµένη δικάσιµο. ε) 
Το ενδεχόµενο τροποποίησης της διάταξης του άρθρου 349 ΚΠΔ, ώστε να θεσπισθούν 
περιορισµοί στη δυνατότητα επίκλησης της αποχής των δικηγόρων ως νοµίµου λόγου 
αναβολής, ιδίως στην περίπτωση της εκδίκασης της υπόθεσης µετά από διακοπή. στ) 
Τη νοµοθετική ρύθµιση του ζητήµατος της αναβολής «λόγω ωραρίου». Ειδικότερα ως 
προς το τελευταίο, δεδοµένου ότι αφενός µεν προβλέπεται η υποχρέωση του 
γραµµατέα της έδρας ως δικαστικού υπαλλήλου να εργάζεται και πέραν του ωραρίου 
του για την αντιµετώπιση έκτακτων και εξαιρετικών υπηρεσιακών αναγκών (άρθρο 53 
παρ. 1 ν. 2812/2000), αφετέρου δε η υπερφόρτωση των εκθεµάτων των (Μονοµελών 
ιδίως) Πληµµελειοδικείων καθιστά αδύνατη την εκδίκαση των υποθέσεων κάθε 
δικασίµου µέχρι πέρατος του καθηµερινού ωραρίου στις 3:00 µ.µ., θα πρέπει καταρχάς 
να διευκρινισθεί από το νοµοθέτη εάν κρίνεται ως λόγος ανωτέρας βίας η τήρηση του 
ωραρίου αυτού. Συναφώς, αναγκαία κρίνεται η σηµαντική µείωση του αριθµού των 
υποθέσεων που προσδιορίζονται σε κάθε δικάσιµο, για την οποία απαιτείται η 
αντίστοιχη αύξηση του αριθµού των ποινικών τµηµάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών 
που συνεδριάζουν καθηµερινά (η έκταση και οι προϋποθέσεις της οποίας δεν είναι 
αντικείµενο του παρόντος) µε αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 374 παρ. 1 ΚΠΔ, 
χωρίς ωστόσο τούτο να αποτελεί επαρκή αντιµετώπιση της υφιστάµενης κατάστασης, 
καθώς κατατείνει µόνο στον περιορισµό των αναβολών «λόγω ωραρίου». Περαιτέρω, 
απαραίτητη κρίνεται η ευρύτερη αξιοποίηση από τις συνθέσεις των ποινικών 
τµηµάτων του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τρόπο ενιαίο και στο µέτρο του εφικτού 
(λαµβανοµένου υπόψη ότι δεν προβλέπεται πλέον στο άρθρο 349 ΚΠΔ το χρονικό όριο 
των 15 ηµερών που αναφερόταν στην παρ. 3 της προϊσχύσασας µορφής του άρθρου), 
της δυνατότητας διακοπής της συζήτησης για την αντιµετώπιση κάθε λόγου αναβολής 
κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ, όπως είναι ο κανόνας στα Εφετεία αλλά και σε ορισµένα 
επαρχιακά Πληµµελειοδικεία. 

Μετά την ψήφιση του νόµου 4620/2019 και ενόψει της συζητούµενης βελτιωτικής 
επέµβασης του νοµοθέτη σε επιµέρους διατάξεις του νέου Κώδικα Ποινικής 
Δικονοµίας, τα ανωτέρω ζητήµατα αξίζει να τεθούν στο δηµόσιο διάλογο και να 
ληφθούν υπόψη από τους έχοντες τη νοµοθετική πρωτοβουλία. Δυστυχώς, οι µε α.π. 
334/8.8.2019 θέσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων επί του Κώδικα Ποινικής 
Δικονοµίας, όπως αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της, ουδέν αναφέρουν ως προς το 
άρθρο 349 ΚΠΔ ή, γενικότερα, ως προς τις αιτίες και τους τρόπους αντιµετώπισης της 
καθυστέρησης εκδίκασης των υποθέσεων από τη στιγµή που εισαχθούν στο 
ακροατήριο, ενώ (από όσο γνωρίζω) δεν διατυπώθηκε κάποιος σχετικός 
προβληµατισµός στις εργασίες του διεξαχθέντος από την Ένωση Συνεδρίου για τους 
νέους Κώδικες κατά το τριήµερο 6 – 8.9.2019. Ανεξάρτητα από την ορθότητα ή τη 
δυνατότητα εφαρµογής των παραπάνω προτάσεων, ευθύνη όσων υπηρετούν το 
σύστηµα της απονοµής της ποινικής δικαιοσύνης, αλλά και της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων (καταστατικοί σκοποί της οποίας είναι, µεταξύ άλλων, η βελτίωση των 
όρων απονοµής της Δικαιοσύνης και η συµβολή στη βελτίωση της νοµοθεσίας), είναι 
να τοποθετηθούν ως προς την ύπαρξη του προβλήµατος, ώστε να διατυπωθούν 
συγκεκριµένοι τρόποι αντιµετώπισής του στο άµεσο µέλλον. Η επίκληση της 
δυνατότητας του Δικαστηρίου να µη χορηγήσει την αιτηθείσα αναβολή ως επαρκούς 
εγγύησης για την αποφυγή καταστρατήγησης της διάταξης του άρθρου 349 ΚΠΔ 
παραβλέπει όσα προεκτέθηκαν για την υφιστάµενη κατάσταση (δεδοµένου ότι και η 
προϋφιστάµενη µορφή του άρθρου προέβλεπε τη δυνατότητα αυτή) αλλά και τους 
περιορισµούς που τίθενται στην εξουσία του Δικαστηρίου από το γράµµα της διάταξης, 
ενώ το παγίως προβαλλόµενο από τις δικαστικές ενώσεις αίτηµα διορισµού 
περισσοτέρων δικαστικών λειτουργών δεν συνιστά κατάλληλη και επαρκή λύση, εάν 
δεν συνδυαστεί µε την τροποποίηση του περιεχοµένου του άρθρου 349 ΚΠΔ, την 
ευρύτερη αξιοποίηση της δυνατότητας της διακοπής της συνεδρίασης για κάθε λόγο 
αναβολής κατ’ άρθρο 349 ΚΠΔ και την αύξηση των ποινικών δικαστηρίων που 
συνεδριάζουν καθηµερινά, κατά τα προλεχθέντα. Είναι απορίας άξιον πώς, στο 
πλαίσιο µίας συνολικής αναθεώρησης του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας µε τον νόµο 
4620/2019, δεν υπήρξε ουσιώδης παρέµβαση για ένα τόσο καίριο ζήτηµα στην 
καθηµερινή πρακτική της ποινικής δίκης. 

Αθήνα, 14-10-2019 

Αριθµ. Πρωτ.: 444 

Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε. της 12ης Οκτωβρίου 2019 έλαβε µεταξύ άλλων τις εξής 
αποφάσεις: 

1) Κύριο θέµα αποτέλεσε η θέση της Ένωσης επί του νοµοσχεδίου για την 
υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση και ειδικότερα κατά πόσο είναι συµβατό µε 
το Σύνταγµα και εάν ευθυγραµµίζεται µε την υπ’ αριθµό 34/2018 απόφαση της 
Διοικητικής Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου. Η πλειοψηφία 9 µελών του ΔΣ (κκ. Π. 
Λυµπερόπουλος, Ν. Σαλάτας, Μ. Στενιώτη, Κ. Βουλγαρίδης, Σ. Γκαρά, Χ. 
Μαυρίδης, Γ. Κοµπολίτης, Ε. Βεργώνης, Δ. Φούκας) τάχθηκε υπέρ της άποψης ότι 
το ν/σ είναι συνταγµατικό και ευθυγραµµίζεται µε την παραπάνω απόφαση της δ. 
Ολοµέλειας του ΑΠ. Ο Ν. Σαλάτας εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα των 
διατάξεων σχετικά µε τον διορισµό µη νοµικών ως διαµεσολαβητών και για τη 
σύσταση ενώσεων προσώπων πιστοποιηµένων Διαµεσολαβητών. Η µειοψηφία 
των 6 µελών του ΔΣ (κκ. Χριστ. Σεβαστίδης, Χαρ. Σεβαστίδης, Β. Πάπαρη, Π. 
Μποροδήµο ς , Α . Ερµ ί δ ο υ κα ι Χ . Νάστα ς ) τά χθηκ ε υπ έρ τ η ς 
αντισυνταγµατικότητας του ν/σ και της µη συµµόρφωσής του στην παραπάνω 
απόφαση της δ. Ολοµέλειας του ΑΠ.  

2) Οµόφωνα αποφασίστηκε : α) η διαφωνία της ΕΔΕ στο ν. 4625/2019 που 
αποκλείει πλέον τη συµµετοχή εισαγγελικού λειτουργού στο Κεντρικό 
Επιστηµονικό Συµβούλιο Φυλακών και η κατάθεση αιτήµατος περί επανόδου στο 
προγενέστερο νοµοθετικό καθεστώς, β) ο ορισµός της τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης το Σάββατο 14 Δεκεµβρίου 2019 στην Αθήνα. Αποφασίστηκε (µε 
µειοψηφία του κ. Δ. Φούκα) η κάλυψη από την Ένωση των δύο διανυκτερεύσεων 
των συναδέλφων που διαµένουν εκτός Αθηνών καθώς και ποσού 100 ευρώ για τα 
οδοιπορικά έξοδα. γ) η βράβευση των τέκνων συναδέλφων που εισήχθησαν κατά 
το φετινό ακαδηµαϊκό έτος σε ΑΕΙ/ΤΕΙ µε το ποσό των 300 ευρώ, δ) η 
διοργάνωση επιστηµονικής ηµερίδας στην Αθήνα στις 6 Δεκεµβρίου 2019, µε θέµα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, 31-7-2019 

Αριθµ. Πρωτ.: 324 

Πραγµατοποιήθηκε χθες σε πολύ θετικό κλίµα συνάντηση του ΔΣ της Ένωσης µε 
τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης όπου τέθηκαν όλα τα άµεσα και 
επείγοντα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του θεσµού και τους δικαστικούς 
και εισαγγελικούς λειτουργούς. Ειδικότερα συζητήθηκε το ζήτηµα της αύξησης 
των οργανικών θέσεων στον ίδιο τουλάχιστον αριθµό µε αυτόν που προβλέπει η 
πρόσφατη ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 106/2019), οι αναγκαίες τροποποιήσεις στους δύο νέους 
Ποινικούς Κώδικες, η κατάργηση του ν. 4512/2018 κατά το σκέλος που αφορά την 
υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής διαµεσολάβησης και η θεσµοθέτηση της 
δικαστικής µεσολάβησης σύµφωνα µε το προτεινόµενο από την Ένωσή µας 
σχέδιο, η άµεση κάλυψη των κενών θέσεων Ειρηνοδικών, η προώθηση και 
ολοκλήρωση του αιτήµατός µας για ίδρυση κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική 
Σχολή Δικαστών, η άµεση ενσωµάτωση των µισθολογικών ωριµάνσεων και των 
χρονοεπιδοµάτων και για το τρέχον έτος και η καταβολή των οφειλοµένων για την 
περίοδο 2017-2018, η εξέταση της δυνατότητας αύξησης του αριθµού των 
Προέδρων Εφετών σε αριθµό που αντιστοιχεί στους προεδρεύοντες Εφέτες των 
Εφετείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά, η ελεύθερη πρόσβαση στην ΤΝΠ 
«ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ» του Δ.Σ.Α. για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και 
ο καθορισµός αµοιβής για τους δικαστικούς λειτουργούς που συµµετέχουν σε 
πειθαρχικά συµβούλια. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου εξετάζει θετικά τα 
αιτήµατά µας και δεσµεύτηκε να απαντήσει σύντοµα σε πολλά από αυτά.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Συνέχεια στην επόµενη σελίδα… 

Η ΔΙΑΜΕΣΟΛAΒΗΣΗ ΩΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚH ΠΡΟΔΙΚΑΣIΑ 
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.           

ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΠΑΠΑΡΗ, ΕΦΕΤΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΔΕ 

    Ως µέλος του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων(ΕΔΕ) θέλω να ξεκαθαρίσω,(διότι 
ακούστηκαν πολλά και διάφορα ότι είµαστε κατά 
των µεταρρυθµίσεων,ότι έχουµε εµµονές κλπ.),ότι 
ήµουν ανέκαθεν  υπέρ των εναλλακτικών τρόπων 
επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών.Και αυτό 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι συµµετείχα 
ενεργά σε ηµερίδες για την διαµεσολάβηση,αλλά 
κ υ ρ ί ω ς α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι α π ό τ ο ό τ ι 
επεξεργαστήκαµε ως προεδρείο της ΕΔΕ µία 
µελέτη για την δικαστική µεσολάβηση και 
µάλιστα µε προτροπή του Υπουργείου Δ/νης, 
πιστεύοντας ότι,εκτός των άλλων,η προώθηση του 
θεσµού αυτού, που δεν συνεπάγεται επιπλέον 
κόστος για τον πολίτη,θα συµβάλλει στο να 

εµπεδώσει η ελληνική κοινωνία την κουλτούρα της διαµεσολάβησης.Παρόλα αυτά,η 
πρότασή µας δεν τέθηκε καν σε διαβούλευση,αντίθετα προτιµήθηκε η προώθηση του 
θεσµού της ιδιωτικής µεσολάβησης και από την προηγούµενη κυβέρνηση µε την 
ψήφιση του Ν. 4512/2018,αλλά και από την παρούσα κυβέρνηση, µε το νοµοσχέδιο 
για την ιδιωτική µεσολάβηση που κατατέθηκε πρόσφατα.  

    Είχαµε υποστηρίξει,γενικά ως προεδρείο της ΕΔΕ µε κάποιες αποκλίσεις,αλλά και 
εγώ προσωπικά σε ηµερίδα για την διαµεσολάβηση,ότι οι ρυθµίσεις του Ν. 
4 5 1 2 / 2 0 1 8 σ τ ο θ έ µ α τ η ς υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ό τ η τ α ς , ε λ έ γ χ ο ν τ α ι ω ς 
αντισυνταγµατικές,καθόσον δεν είναι σύµφωνες µε το άρθρο 20 παρ 1 του 
Συντάγµατος, περί του φυσικού δικαστή, αφού τα µέρη είναι αναγκασµένα να 
µείνουν σε µια διαδικασία στην οποία πρέπει να συνάψουν συµφωνία 
αναγκαστικά,αλλιώς επιβαρύνονται µε έξοδα, αλλά και στο άρθρο 5 παρ 1, του 
Συντάγµατος,   το οποίο οµιλεί, µεταξύ άλλων και, για την οικονοµική ελευθερία, για 
τον ίδιο ακριβώς λόγο.Επίσης ότι δεν πληρούν και τις προϋποθέσεις που θέτει η 
ευρωπαϊκή νοµοθεσία και νοµολογία, διότι εµποδίζουν την εκ µέρους των µερών 
άσκηση του δικαιώµατος πρόσβασης στο δικαστικό σύστηµα {βλ. άρθρο 47 του 
χάρτη θεµελιωδών δικαιωµάτων της ΕΕ  και Απόφαση του ΔΕΕ (πρώτο τµήµα) της 
14ης Ιουνίου 2017 Menini κ.α. κατά Banco Popolare Società Cooperativa (Υπόθεση 
C-75/16) (14 Ιουνίου 2017)}. Γι’αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι στις περισσότερες χώρες 
τ η ς Ε Ε η δ ι α µ ε σ ο λ ά β η σ η ε ί ν α ι π ρ ο α ι ρ ε τ ι κ ή κ α ι ό χ ι 
υποχρεωτική.Ειδικότερα:ΒΕΛΓΙΟ:Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση αποτελεί 
προαιρετική επιλογή των µερών και δεν προβλέπεται κύρωση σε περίπτωση 
αποτυχίας. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ:Η διαµεσολάβηση είναι απόλυτα προαιρετική. Μολονότι η 
διαµεσολάβηση προσφέρει εναλλακτικό τρόπο επίλυσης µιας διαφοράς χωρίς 
προσφυγή στο δικαστήριο, δεν αποτελεί προϋπόθεση της κίνησης δικαστικής 
διαδικασίας. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ:Η διαµεσολάβηση επιτρέπεται σε όλους τους 
τοµείς του δικαίου, εφόσον δεν αποκλείεται από τον νόµο, συµπεριλαµβανοµένου του 
οικογενειακού δικαίου, του εµπορικού δικαίου και του ποινικού δικαίου. Σύµφωνα µε 
τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ο προεδρεύων δικαστής µπορεί, εφόσον κρίνεται 
σκόπιµο και πρόσφορο, να διατάξει τους διαδίκους να παραστούν σε αρχική τρίωρη 
συνάντηση µε διαµεσολαβητή. Στις περιπτώσεις αυτές, η δίκη αναστέλλεται για 
διάστηµα έως τρεις µήνες.ΔΑΝΙΑ:Στη Δανία µπορεί κανείς να προσφύγει στις 
υπηρεσίες διαµεσολαβητή σε ιδιωτική βάση. Η διαµεσολάβηση σε ιδιωτική βάση δεν 
ρυθµίζεται από το νόµο. Το κόστος της βαρύνει τα µέρη. Επίσης, ο νόµος προβλέπει 
δυνατότητα διαµεσολάβησης σε αστικές υποθέσεις ενώπιον περιφερειακού 
δικαστηρίου, πολυµελούς πρωτοδικείου ή του δικαστηρίου ναυτικών και εµπορικών 
υποθέσεων, καθώς και επίλυσης διαφορών σε ποινικές υποθέσεις.ΓΕΡΜΑΝΙΑ:Αντί 
της προσφυγής στα δικαστήρια, οι µικροδιαφορές µπορούν να επιλύονται µέσω 
διαµεσολάβησης.ΕΣΘΟΝΙΑ:Γενικά, βάσει του δικαίου της Εσθονίας, η προσφυγή 
στον συµβιβασµό γίνεται οικειοθελώς.ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση 
είναι εθελοντική.ΙΣΠΑΝΙΑ: Τα µέρη, µε τη βοήθεια των δικηγόρων τους, ενδέχεται 
να αποφασίσουν να προσφύγουν στις υπηρεσίες διαµεσολαβητή µε δική τους 
πρωτοβουλία και να κοινοποιήσουν την απόφασή τους αυτή στο δικαστήριο, ή 
ενδέχεται να τους το προτείνει το δικαστήριο εφόσον η υπόθεση είναι δεκτική 
διαµεσολάβησης. ΓΑΛΛΙΑ:Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση προϋποθέτει 
προηγούµενη συµφωνία των µερών. ΙΤΑΛΙΑ:Η διαµεσολάβηση είναι υποχρεωτική σε 
µία ευρεία γκάµα ιδιωτικών διαφορών . ΚΥΠΡΟΣ:Υπάρχει η δυνατότητα, εφόσον 
υπάρχει συναίνεση των εµπλεκοµένων, να προσφύγει κάποιος στη διαδικασία της 
διαµεσολάβησης για να επιλύσει οποιαδήποτε αστική διαφορά, διασυνοριακή ή µη, 
περιλαµβανοµένης εµπορικής διαφοράς. ΛΕΤΟΝΙΑ:Η προσφυγή σε διαµεσολάβηση 
είναι απολύτως εθελοντική.Η διαµεσολάβηση δεν είναι προαπαιτούµενο για την 
κίνηση ορισµένων τύπων δικαστικών διαδικασιών ούτε για τη συνέχιση δικαστικών 
διαδικασιών. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ:Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση είναι τελείως 
προαιρετική. Δεν υπάρχουν ειδικοί κανονισµοί όπως κώδικες δεοντολογίας για 
διαµεσολαβητές. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ:Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση είναι εντελώς 
προαιρετική. ΟΥΓΓΑΡΙΑ:Η προσφυγή σε διαµεσολάβηση είναι εθελοντική.ΜΑΛΤΑ:Η 
διαµεσολάβηση είναι εθελοντική διαδικασία. Πρέπει να σηµειωθεί, ωστόσο, ότι η 
διαµεσολάβηση είναι υποχρεωτική σε οικογενειακές υποθέσεις, και ιδίως σε 
υποθέσεις που αφορούν χωρισµό, επικοινωνία µε τα τέκνα, τη φροντίδα και την 

επιµέλεια των τέκνων και τη διατροφή των τέκνων ή/και των συζύγων. ΚΑΤΩ 
ΧΩΡΕΣ:Η προσφυγή σε διαµεσολάβηση είναι καθαρά προαιρετική. ΑΥΣΤΡΙΑ:Η 
προσφυγή σε διαµεσολάβηση είναι προαιρετική. Για ορισµένες διαφορές µεταξύ 
γειτόνων,για άτοµα µε ειδικές ανάγκες και συµβάσεις µαθητείας, πριν από την 
υποβολή αγωγής πρέπει υποχρεωτικά να καταβληθεί προσπάθεια για την 
εξώδικη επίλυση της διαφοράς από όργανο συνδιαλλαγής, είτε µε «πραιτορικό 
συµβιβασµό» ενώπιον δικαστηρίου είτε µε προσφυγή σε διαµεσολάβηση. 
ΠΟΛΩΝΙΑ:Η διαµεσολάβηση είναι προαιρετικός τρόπος επίλυσης των 
διαφορών και των συγκρούσεων και διεξάγεται σε εθελοντική βάση.Π 
ΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση πραγµατοποιείται σε εντελώς 
εθελοντική βάση.ΡΟΥΜΑΝΙΑ:Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση είναι 
εθελοντική. ΣΛΟΒΕΝΙΑ:Η προσφυγή στη διαµεσολάβηση είναι προαιρετική. 
ΣΛΟΒΑΚΙΑ: Η διαµεσολάβηση στη Σλοβακία είναι µια άτυπη, εκούσια και 
εµπιστευτική διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών µε τη βοήθεια 
διαµεσολαβητή. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ:Στις αστικές υποθέσεις (διαµεσολάβηση 
συνδεόµενη µε δικαστήριο) για την εκκίνηση της διαδικασίας διαµεσολάβησης 
απαιτείται η συναίνεση όλων των εµπλεκοµένων. ΣΟΥΗΔΙΑ:Η προσφυγή σε 
διαµεσολάβηση είναι απολύτως προαιρετική. ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ ΟΥΑΛΙΑ: Η αστική 
διαµεσολάβηση δεν ρυθµίζεται από τον νόµο ούτε είναι προαπαιτούµενο για τη 
διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου.ΚΡΟΑΤΙΑ:Η προσφυγή σε διαµεσολάβηση 
είναι υποχρεωτική µόνον για υποθέσεις διαζυγίων και εργατικές διαφορές. 
ΕΛΒΕΤΙΑ: Η προσφυγή σε διαµεσολάβηση είναι υποχρεωτική ενώπιον 
Ειρηνοδίκη για διαφορές οικογενειακού δικαίου,ορισµένες δίκες περί την 
εκτέλεση και πτωχευτικές διαφορές (βλ.απόφαση-πρακτικά της υπ’αριθµ.
34/2018 απόφασης της δ.ΟλΑΠ,καθώς και από 9-1-2018 ανάρτηση της 
προέδρου του ΔΣ Κιλκίς Ευρώπης Αρτόγλου). 

     Ένα άλλο προβληµατικό ζήτηµα,που είχαµε επισηµάνει, ήταν η δυνατότητα 
που δίνεται να πιστοποιηθούν ως διαµεσολαβητές και µη νοµικοί, διότι η 
επίλυση διαφορών που περιλαµβάνουν συνήθως σύνθετα νοµικά ζητήµατα, 
δικαιώµατα και νοµικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, δεν είναι δυνατό να 
ανατίθεται σε µη νοµικούς.Διαµεσολαβητής µπορεί να γίνεται κάθε κάτοχος 
πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που θα λάβει την σχετική διαπίστευση µέσα 
από µία σεµιναριακή εκπαίδευση, ανεξάρτητα από επιστηµονική ειδικότητα και 
χωρίς να προϋποτίθεται νοµική κατάρτιση (άρθρα 188, 189 και 190 του 
νόµου).Επίσης, επισηµάναµε ως προβληµατική τη διάταξη µε την οποία 
παρέχεται η δυνατότητα να συνιστώνται ενώσεις προσώπων πιστοποιηµένων 
διαµεσολαβητών µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών διαµεσολάβησης(άρθρο 196 
του νόµου),καθώς και αυτή µε την οποία ορίζεται ότι ακόµη και η επιβολή της 
βαρύτερης µορφής πειθαρχικής ποινής σε διαµεσολαβητή, για παράπτωµα 
(κακούργηµα, πληµµέληµα εκ δόλου ή υποτροπή σε προσωρινή παύση) που 
τέλεσε στα πλαίσια της διαµεσολάβησης, ήτοι αυτής της ανάκλησης της 
διαπίστευσής του, «δε θίγει το κύρος της επιτυχούς έκβασης της 
διαµεσολάβησης καθώς και του συµφωνητικού που καταρτίστηκε»(άρθρο193 
του νόµου),διότι έτσι δεν καλύπτονται οι εγγυήσεις αµεροληψίας, 
ουδετερότητας και ανεξαρτησίας που πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστηµα 
µεσολάβησης.  

    Ακολούθησε η έκδοση της υπ’ αριθµό 34/2018 απόφασης της διοικητικής 
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου(δ.ΟλΑΠ), η οποία, µε πλειοψηφία 21 έναντι 17 
µελών της , έκρινε την αντισυνταγµατικότητα της διαδικασίας 
υποχρεωτικής  διαµεσολάβησης του ν. 4512/2018.Ειδικότερα,µε την εν λόγω 
απόφαση έγινε,κατά πλειοψηφία,δεκτό,ότι «…Από  το συνδυασµό  των 
προαναφερόµενων νοµολογιακών πορισµάτων εξάγεται το συµπέρασµα  ότι η 
ενωσιακή  έννοµη τάξη κατ' αρχήν αποδέχεται ανεπιφύλακτα την εκούσια 
Διαµεσολάβηση ως µορφή  εναλλακτικής επίλυσης αστικών κ.λπ. διαφορών. Δεν 
είναι  όµως αντίθετη, σε µία εθνική  νοµοθεσία που καθιερώνει την υποχρεωτική  
Διαµεσολάβηση, ακόµη και ως  όρο του παραδεκτού  του οικείου ενδίκου 
βοηθήµατος, υπό  την απαράβατη προϋπόθεση, πλην  άλλων,  ότι α) είναι 
αδάπανη (µε ανοχή  τα ελάχιστα  έξοδα) και β) δεν επιβάλλει την υποχρεωτική  
παράσταση των µερών µε δικηγόρο. Υπό  το φως εποµένως των ανωτέρω, 
πρέπει να εξετασθεί  κατά  πόσο οι ρυθµίσεις των  άρθρων 181, 182, 183 και 184 
ν. 4512/2018, αναφορικά  προς το θεσµό  της υποχρεωτικής Διαµεσολάβησης, 
που προβλέπουν υποχρεωτική  παράταση δικηγόρου και δαπάνες, είναι 
σύµφωνες µε το Σύνταγµα, την ΕΣΔΑ και την ενωσιακή  έννοµη τάξη ως µη 
προσβάλλουσες την αρχή  της αποτελεσµατικής δικαστικής προστασίας.Οι 
δαπάνες αυτές στις οποίες θα υποβάλλεται ο διάδικος, ενόψει και των ειδικών 
δυσµενών συνθηκών που επικρατούν από  ετών στη χειµαζόµενη οικονοµία της 
Ελλάδας, δεν µπορούν σε καµία περίπτωση να χαρακτηριστούν ασήµαντες και 
αµελητέες. Είναι σηµαντικές και αναµφισβήτητα συνιστούν  ένα υπέρµετρο για 
τον πολίτη κόστος Διαµεσολάβησης, τη στιγµή  µάλιστα που νοµοθετικά  
καθορίζονται, εν προκειµένω, µόνο κατ' ελάχιστον τα όρια αµοιβής των 
διαµεσολαβητών,  όχι δε και τα µέγιστα  όρια αυτών. Αλλά  η υποχρεωτικότητα 
της Διαµεσολάβησης δεν επιβάλλεται µόνο µε την πρόβλεψη του απαραδέκτου. 
Ενισχύεται από  το νόµο µε την απειλή  και περαιτέρω ποινών και εξόδων. Η µη 
προσέλευση του διαδίκου στη Διαµεσολάβηση, παρά  την κλήτευσή  του,  έχει ως 
συνέπεια  ότι το Δικαστήριο, που στη συνέχεια θα επιληφθεί  της διαφοράς, 
µπορεί  να του επιβάλει (δηλαδή  στον απόντα διάδικο) χρηµατική  ποινή  - 
ακριβώς λόγω τής απουσίας  - ύψους 120 έως 300 ευρώ, συνεκτιµωµένης της εν 
γένει συµπεριφοράς του στην µη προσέλευση στη διαδικασία της 
διαµεσολάβησης και επιπλέον χρηµατική  ποινή  ποσοστού  έως 0,2°/ο επί  του 
αντικειµένου της διαφοράς σε περίπτωση  ήττας του και ανάλογα µε την  έκτασή  
της (άρθρο 182 παρ. 2Β). Δηλαδή, η πρώτη χρηµατική  ποινή  δύναται να 
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επιβάλλεται ανεξάρτητα από  την  έκβαση της δίκης, ακόµα δηλαδή  και αν ο διάδικός 
τελικά  ολικά  κερδίσει και εποµένως δικαιωθεί  η επιλογή  του να µη θέλει να κλείσει η 
υπόθεση εξωδικαστικά  µε την παρέµβαση Διαµεσολαβητή. Οι παραπάνω χρηµατικές 
ποινές περιέρχονται στο ΤΑΧΔΙΚ και συνιστούν δηµόσια  έσοδα (182 παρ. 2β εδ. τελ.). 
Επίσης, κατά  την κατάθεση του πρακτικού  διαµεσολάβησης, υποβάλλεται παράβολο 
ποσού  50 ευρώ  (άρθρο 184 παρ. 2). Σε όλα δε τα παραπάνω, πρέπει φυσικά  να 
συνυπολογιστεί  και το σηµαντικό  κόστος από  την υποχρεωτική  παράσταση των 
δικηγόρων των µερών στο Δικαστήριο πλέον. Εποµένως, από  το συνδυασµό  όλων των 
ανωτέρω, καθίσταται φανερό  ότι ουσιαστικά  πρόκειται,  όχι για αδάπανη όπως θα 
έπρεπε, αλλά  για µία δαπανηρή  υποχρεωτική  διαδικασία, που έµµεσα οδηγεί  
(υποχρεώνει δηλαδή) τον ασθενέστερο διάδικο προς την κατεύθυνση να συγκατατεθεί  
και να αποδεχθεί  τη λύση-πρόταση του Διαµεσολαβητή, παραιτούµενος από  το 
δικαίωµα.Έτσι τα ενδεχόµενα: α) της αποτυχίας της διαπραγµάτευσης και β) της  
άρνησης συµµετοχής σε αυτήν, κοστίζουν σηµαντικά  στους διαδίκους  - που πρέπει να 
υπολογίζουν την επανάληψη  άσκοπων εξόδων και µελλοντικά -,θέτοντας ουσιώδη 
προσκόµµατα στην πρόσβαση στη Δικαιοσύνη….Ένα  άλλο θέµα που δεν στερείται 
συνταγµατικού  προβληµατισµού  είναι η δυσλειτουργία του θεσµού , αφού  οι διάδικοι 
θα προσέρχονται µε τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ενώπιον Διαµεσολαβητή  
που µπορεί  να µην είναι νοµικός. Η επίλυση διαφορών που περιλαµβάνουν συνήθως 
σύνθετα νοµικά  ζητήµατα, δικαιώµατα και νοµικές διατάξεις αναγκαστικού  δικαίου, 
δεν είναι δυνατό  να ανατίθεται σε µη νοµικούς….Έτσι η απάντηση στο ερώτηµα που 
τίθεται στο πεδίο της ελληνικής  έννοµης τάξης, αλλά  και της ΕΣΔΑ, αν δηλαδή  η 
υποχρεωτικότητα της Διαµεσολαβήσεως, όπως αυτή  θεσπίζεται µε το Ν. 4512/2018, 
είναι συµβατή  µε το άρθρο 20 Συντάγµατος και τα  άρθρα 6 και 13 της ΕΣΔΑ σε 
συνδυασµό  µε το άρθρο 47 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων, δεν µπορεί  παρά  
να είναι αρνητική, µε την έννοια  ότι από  το σύνολο των προαναφερόµενων 
δικονοµικών και οικονοµικών συνεπειών θίγεται ο πυρήνας και η ουσία του 
δικαιώµατος πρόσβασης στο Δικαστήριο, αφού  όπως εξηγήθηκε προκαλούνται 
σοβαρά  επί  πλέον δαπανήµατα και έµµεσα ο διάδικος οδηγείται στην υποχρεωτική  
αποδοχή  της λύσης του Διαµεσολαβητή, ιδίως δε ο οικονοµικά  ασθενέστερος, µε 
αποτέλεσµα τελικά  να στερηθεί  χωρίς τη θέλησή  του το φυσικό  δικαστή  που του 
εγγυάται το Σύνταγµα  και η ΕΣΔΑ. Στο επίπεδο της τελευταίας, οι  ίδιοι  όροι 
διαµεσολάβησης αποτελούν, ενόψει του επιδιωκοµένου σκοπού , υπέρµετρη και 
επαχθή  επέµβαση που τελικά  προσβάλλει την  ίδια την ουσία του δικαιώµατος για 
πρόσβαση στη Δικαιοσύνη. Επί  πλέον η µε τους  όρους αυτούς διαµορφωµένη 
υποχρεωτικότητα της Διαµεσολαβήσεως είναι αντίθετη και µε την εγγύηση της 
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας…». 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανήλθε πρόσφατα στο ίδιο ζήτηµα και κατέθεσε 
νοµοσχέδιο για την ιδιωτική µεσολάβηση(διαµεσολάβηση), µε το οποίο επέρχονται οι 
ακόλουθες και κυριότερες τροποποιήσεις: Με το άρθρο 4 του υπό διαβούλευση σχεδίου 
τροποποιείται το άρθρο 182 του Νόµου 4512/2018 αναφορικά µε την υποχρέωση 
έγγραφης ενηµέρωσης από δικηγόρο και τη διαδικασία προσφυγής στην υποχρεωτική 
αρχική συνεδρία Διαµεσολάβησης. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 182, 
προσδιορίζονται οι διαφορές ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην υποχρεωτική 
αρχική συνεδρία (ΥΑΣ), δηλαδή, σε µία συνεδρία των µερών µε τον διαµεσολαβητή, επί 
ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης.Οι διαφορές αυτές είναι: α) οι 
οικογενειακές διαφορές, πλην των γαµικών διαφορών που αφορούν το διαζύγιο, την 
ακύρωση του γάµου, την αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάµου και των 
διαφορών από τις σχέσεις γονέων και τέκνων (προσβολή πατρότητας, µητρότητας κλπ) 
(παράγραφος 1 περιπτώσεις α', β' και γ' και παράγραφος 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ), 
καθώς και β) όλες οι διαφορές που εµπίπτουν στην καθ’ ύλην αρµοδιότητα του 
Μονοµελούς και Πολυµελούς Πρωτοδικείου και εκδικάζονται κατά την Τακτική 
Διαδικασία του ΚΠολΔ και όχι οι διαφορές ειδικών διαδικασιών,όπως 
προβλεπόταν.Στην παράγραφο 4 που αφορά στην διαδικασία προσφυγής στην 
διαµεσολάβηση των υποθέσεων που υπάγονται στην Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία 
(ΥΑΣ) τροποποιούνται τα εξής: α) το αίτηµα στον διαµεσολαβητή για την ΥΑΣ 
υποβάλλεται από τον αιτούµενο την δικαστική προστασία και όχι από δικηγόρο, όπως 
προβλεπόταν, β) σε περίπτωση που τα µέρη δεν συµφωνήσουν για το πρόσωπο του 
διαµεσολαβητή, αυτός ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή Διαµεσολάβησης, κατά 
σειρά προτεραιότητας σύµφωνα µε τον αύξοντα αριθµό µητρώου από το Ειδικό 
Μητρώο διαµεσολαβητών του άρθρου 203 του ν.4512/2018, το οποίο είναι 
δηµοσιευµένο στον ιστότοπο της Κεντρικής Επιτροπής Διαµεσολάβησης.Περαιτέρω, 
προβλέπεται ότι για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) η παράσταση του 
δικηγόρου είναι δυνητική, µε µειωµένο γραµµάτιο προκαταβολής εισφορών του 
Δικηγορικού Συλλόγου, ποσού αναφοράς 50,00 ευρώ, δεδοµένου ότι η συνεδρία αυτή 
είναι ενηµερωτική ως προς την διαδικασία της διαµεσολάβησης και τον τρόπο 
λειτουργίας της και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται απαραίτητα η παρουσία δικηγόρου, 
εκτός εάν οποιοδήποτε από τα µέρη το επιθυµεί.Αντίθετα, σε περίπτωση που τα µέρη 
υπαχθούν στην διαδικασία της διαµεσολάβησης είναι υποχρεωτική η παράσταση 
δικηγόρου.Αναφορικά µε τη διαδικασία διαµεσολάβησης, µεταξύ άλλων, προβλέπεται 
η υποχρεωτική παράσταση δικηγόρου, εφόσον τα µέρη υπαχθούν στην διαδικασία της 
διαµεσολάβησης, πλην των περιπτώσεων των καταναλωτικών διαφορών και των 
µικροδιαφορών.Το άρθρο 194 του ν.4512/2018 τροποποιείται και µειώνεται η αµοιβή 
του διαµεσολαβητή, για την Υποχρεωτική Αρχική Συνεδρία (ΥΑΣ) στο ποσό των 50,00 
ευρώ, όπως προαναφέρθηκε, εφόσον δεν υπάρχει έγγραφη συµφωνία των µερών, το 
οποίο προκαταβάλλεται στον διαµεσολαβητή από τον αιτούµενο δικαστική προστασία 
και µπορεί να εισπραχθεί ως δικαστικό έξοδο, αν η διαφορά αχθεί στο 
δικαστήριο.Προβλεπόταν 170,00 ευρώ έως δύο ώρες απασχόλησης σε περίπτωση µη 
έγγραφης συµφωνίας των µερών.Επίσης µειώνεται η ωριαία χρέωση για την αµοιβή 
του διαµεσολαβητή από το ποσό των 100,00 ευρώ στο ποσό των 80,00 ευρώ, ήτοι στο 
ποσό της ωριαίας χρέωσης της αµοιβής του δικηγόρου. Οι ανωτέρω µειώσεις των 

αµοιβών του διαµεσολαβητή γίνονται,όπως αναφέρεται, «µε σκοπό να µην 
υφίστανται σοβαρά επιπλέον δαπανήµατα και υπέρµετρη και επαχθή επέµβαση 
που προσβάλλει την ίδια την ουσία του δικαιώµατος για πρόσβαση στην 
δικαιοσύνη, σε συµµόρφωση µε την µε αριθµό 34/2018 απόφαση της δ.ΟλΑΠ, 
καθώς και µε την ενωσιακή έννοµη τάξη»,ενώ οι υπόλοιπες προβληµατικές 
διατάξεις,που, κατά τα αναφερόµενα στην εν λόγω υπ’αριθµ.34/2018 απόφαση 
της δ.ΟλΑΠ, δεν στερούνται συνταγµατικού  προβληµατισµού ,ήτοι τα άρθρα 
188, 189,190,193 και 196 του ν.4512/2018, µένουν ως έχουν. 

Το ερώτηµα που τίθεται είναι εάν το πρόσφατο νοµοσχέδιο του Υπουργείου Δ/
νης για τη Διαµεσολάβηση είναι συµβατό µε τις παραδοχές της υπ’αριθµ.
34/2018 απόφασης της δ.ΟλΑΠ.Η απάντηση,κατά την προσωπική µου άποψη, 
πρέπει να είναι αρνητική,για τους εξής λόγους:Πρώτον και αναφορικά µε το 
κόστος: Με το ν. 4512/2018 προβλέπεται αµοιβή 170,00 ευρώ για τις πρώτες 2 
ώρες απασχόλησης και 100,00 ευρώ ελάχιστη ωριαία αµοιβή για απασχόληση 
άνω των 2 ωρών. Το νέο νοµοσχέδιο προβλέπει κατ’ αρχήν αµοιβή 50,00 ευρώ 
για την «υποχρεωτική αρχική συνεδρία» ποσό το οποίο βαρύνει και τα δύο µέρη 
και µάλιστα  µόνον για την ενηµέρωσή τους, δεδοµένου ότι,όπως προειπώθηκε, 
η συνεδρία αυτή είναι ενηµερωτική ως προς την διαδικασία της διαµεσολάβησης 
και τον τρόπο λειτουργίας της.Ο διάδικος που θα επιλέξει να οδηγηθεί στο 
διαµεσολαβητή µε τον δικηγόρο του θα καταβάλει ως αµοιβή του δικηγόρου 
άλλα 50,00 ευρώ. Στη συνέχεια για κάθε ώρα  διαµεσολάβησης (µετά την 
υποχρεωτική αρχική συνεδρία) η ελάχιστη αµοιβή ορίζεται σε 80,00 ευρώ. 
Συνεπώς στο ακριβώς όµοιο παράδειγµα που αναφέρθηκε από την δ.ΟλΑΠ, το 
σύνολο των εξόδων θα ανέρχεται πλέον σε 800,00 ευρώ, χωρίς να 
συνυπολογίσουµε και την αµοιβή των δικηγόρων η οποία είναι υποχρεωτική 
µετά την αρχική συνεδρία. Η δ.ΟλΑΠ δέχτηκε  ότι στο υπερβολικό κόστος 
της διαµεσολάβησης θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η επιβολή ποινών στους 
διαδίκους που αρνούνται να προσέλθουν στον διαµεσολαβητή.Το κατατεθέν 
νοµοσχέδιο επαναλαµβάνει την αρχική ρύθµιση και προβλέπει χρηµατική ποινή 
µεταξύ 120,00 και 300,00 ευρώ για όποιον δεν προσέρχεται στην υποχρεωτική 
αρχική συνεδρία. Συνεπώς για µία µέσης δυσκολίας υπόθεση που θα απαιτεί 
απασχόληση 10 ωρών,µε βάση το νέο νοµοσχέδιο τα δαπανήµατα ανέρχονται 
περίπου σε 1.600 ευρώ,αντί για 2.000 ευρώ που προβλέπονταν µε βάση το ν.
4512/2018.Εποµένως και λαµβανοµένου υπόψη ότι ο µηνιαίος µισθός στον 
ιδιωτικό τοµέα µετά βίας αγγίζει τα 600 ευρώ,η νέα ρύθµιση αναφορικά µε το 
κόστος της υποχρεωτικής προσφυγής στη Διαµεσολάβηση,δεν συνιστά,κατά την 
άποψή µου,συµµόρφωση στο διατακτικό της απόφαση της δ.ΟλΑΠ,που απαιτεί 
«αδάπανη» διαδικασία.Δεύτερον και αναφορικά µε τη δυνατότητα υπό το ν.
4512/2018,να ορίζεται διαµεσολαβητής και κάποιος που µπορεί να µην είναι 
νοµικός,ενόψει του ότι η εν λόγω διάταξη παραµένει η ίδια και στο νέο 
νοµοσχέδιο,δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη ο διατυπωθείς προβληµατισµός της 
δ.ΟλΑΠ περί της συνταγµατικότητάς της και οι αρνητικές παραδοχές της.Τρίτον 
και αναφορικά µε τη δυνατότητα σύστασης ενώσεως προσώπων 
π ι σ τ ο π ο ι η µ έ ν ω ν δ ι α µ ε σ ο λ α β η τ ώ ν µ ε σ κ ο π ό τ η ν π α ρ ο χ ή 
υπηρεσιών  διαµεσολάβησης,οµοίως δεν λήφθηκε υπόψη ο διατυπωθείς 
προβληµατισµός και οι επίσης αρνητικές παραδοχές της δ.ΟλΑΠ, ότι δεν 
καλύπτουν τις εγγυήσεις αµεροληψίας, ουδετερότητας και ανεξαρτησίας που 
πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστηµα υποχρεωτικής µάλιστα διαµεσολάβησης.  

Συµπέρασµα: Η υποχρεωτική διαµεσολάβηση,έτσι όπως εισήχθη µε το Ν. 
4512/2018, που επαναλαµβάνεται ως προς τα κύρια σηµεία του µε το νέο σχέδιο 
νόµου ,ελέγχεται ως αντισυνταγµατική. Αυξάνει κατακόρυφα τον χρόνο 
επίλυσης των διαφορών (σε περίπτωση που τελικά οδηγηθούν σε δικαστική οδό) 
και το οικονοµικό κόστος αυτών, αυξανόµενη ανά ώρα συνεδρίας. Περαιτέρω, 
εισάγει υψηλότατα χρηµατικά πρόστιµα στην περίπτωση που ένα εκ των µερών 
δεν προσέλθει αδικαιολόγητα σε αυτή.Δεν  θα ανακόψει (η υποχρεωτική 
διαµεσολάβηση) τον αριθµό των υποθέσεων που θα εισάγονται στα δικαστήρια, 
αλλά θα είναι ένα επιπλέον έξοδο,και αυτό σε συνδυασµό µε το γεγονός της 
µεταφοράς της αρνητικής πείρας των µερών στους οικείους τους, θα καταστεί 
κοινή αντίληψη ότι γενικότερα η διαµεσολάβηση   δεν επιτυγχάνει το έργο 
της.Για τους λόγους αυτούς,πρέπει να ενισχυθεί ο θεσµός της δικαστικής 
µεσολάβησης.Διότι η ανάθεση καθηκόντων µεσολαβητή στο   δικαστή,   καλύπτει 
κατά την άποψή µου, τις εγγυήσεις αµεροληψίας, ουδετερότητας και 
ανεξαρτησίας που πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστηµα µεσολάβησης, αφού ρόλο 
µεσολαβητή δεν µπορεί να αναλάβει   ο δικαστής για την υπόθεση που εκκρεµεί 
ενώπιόν του.  Eµπεδώνεται έτσι καλύτερα η εµπιστοσύνη των πολιτών στους 
εξώδικους τρόπους επίλυσης διαφορών και καθίσταται ευχερέστερη η προσφυγή 
τους σε αυτούς.- 

 Βαρβάρα Πάπαρη 

 Εφέτης,µέλος του ΔΣ της ΕΔΕ 



ΙΟΥΛΙΟΣ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

�9ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ. ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ Εφέτης, Πρόεδρος ΕΔΕ 

Χαράλαµπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Εκπρ. Τύπου ΕΔΕ 

Παντελής Μποροδήµος, Πρωτοδίκης, Αναπλ. Ταµίας ΕΔΕ 

14 Οκτωβρίου 2019. 

       Μετά την κατά πλειοψηφία απόφαση του ΔΣ της Ένωσής µας το προηγούµενο 
Σάββατο, που έκρινε ότι το ν/σ για την υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση είναι 
συνταγµατικό και σε πλήρη αντιστοίχιση µε την υπ’ αριθµό 34/2018 διοικ. 
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου και αφού οι υπογράφοντες αυτό το κείµενο, µαζί µε 
άλλα τρία µέλη του ΔΣ, διαφωνήσαµε πλήρως και διαχωρίσαµε την στάση µας, 
θέτουµε ορισµένους προβληµατισµούς και σκέψεις προς τους συναδέλφους µας.  

      Από τις αρχές Ιανουαρίου 2018, που κατατέθηκε προς ψήφιση ο ν. 4512/2018 
για την υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων 
το ανέδειξε ως κυρίαρχο ζήτηµα σε πλήθος ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και 
παρεµβάσεων. Θυµίζουµε την υπ’ αριθ. πρωτ. 23/9-1-2018 ανακοίνωσή µας στην 
οποία τονίζαµε ότι «ο αποκλεισµός πρόσβασης στο δικαστικό σύστηµα συντελείται 
µε τη δηµιουργία ενός ενδιάµεσου σταδίου υποχρεωτικής ιδιωτικής 
διαµεσολάβησης που έχει υψηλό κόστος και καθιστά απαγορευτική την µετέπειτα 
προσφυγή στα Δικαστήρια ιδίως για την οικονοµικά ασθενέστερη και συντριπτικά 
µεγάλη πλειοψηφία του λαού». Στην ίδια ανακοίνωση αποφασίσαµε ως µέτρο 
διαµαρτυρίας την διακοπή συνεδριάσεων των Δικαστηρίων την ηµέρα ψήφισης του 
νοµοσχεδίου. Την εποµένη ηµέρα µε απόφαση της πλειοψηφίας των 9 µελών του ΔΣ 
(Χρ. Σεβαστίδης, Λυµπερόπουλος, Σαλάτας, Βεργώνης, Δεµέστιχα, Χαρ. 
Σεβαστίδης, Φούκας, Ερµίδου, Πάπαρη) κρίναµε ότι «η υποχρεωτικότητα της 
ιδιωτικής διαµεσολάβησης αντιστρατεύεται βασικές συνταγµατικές διατάξεις που 
κατοχυρώνουν την προσφυγή του πολίτη στον φυσικό του Δικαστή και εµποδίζουν 
την ελεύθερη πρόσβαση στη Δικαιοσύνη». Μετά την έκδοση της υπ’ αριθµό 34/2018 
διοικ. Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου, που έκρινε κατά πλειοψηφία τον παραπάνω 
νόµο ως αντισυνταγµατικό, µε το υπ’ αριθµό 345/29-6-2018 Δελτίο Τύπου, η Ένωση 
θεώρησε την απόφαση πλήρη δικαίωση των θέσεών της, εκφράζοντας την άποψη 
ότι «το αίτηµα για άµεση κατάργηση όλου του πλέγµατος των αντισυνταγµατικών 
ρυθµίσεων προβάλει πλέον ως καθήκον συµµόρφωσης στην κρίση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου». Αλλά ακόµα και πρόσφατα στις 31-7-2019 µετά την συνάντηση του 
ΔΣ µε τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης εκδώσαµε Δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρουµε 
ότι συζητήθηκε µεταξύ άλλων «η κατάργηση του ν. 4512/2018 κατά το σκέλος που 
αφορά την υποχρεωτικότητα της ιδιωτικής διαµεσολάβησης και η θεσµοθέτηση της 
δικαστικής µεσολάβησης σύµφωνα µε το προτεινόµενο από την Ένωσή µας σχέδιο». 
Η θέση εποµένως της Ένωσης εδώ και δύο χρόνια περίπου ήταν σταθερά η ίδια 
στην κατεύθυνση της µη θεσµοθέτησης της υποχρεωτικότητας της ιδιωτικής 
διαµεσολάβησης.   

    Ο Άρειος Πάγος µε την υπ’ αριθµό 34/2018 απόφαση της διοικητικής του 
Ολοµέλειας έκρινε µε πλειοψηφία 21 έναντι 17 µελών την αντισυνταγµατικότητα του 
ν. 4512/2018 βασιζόµενος στις εξής σκέψεις: Με αφετηρία την ενωσιακή έννοµη 
τάξη η οποία δεν είναι αντίθετη σε µια νοµοθεσία που καθιερώνει την υποχρεωτική 
διαµεσολάβηση, υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι είναι αδάπανη (µε ανοχή στα 
ελάχιστα έξοδα) και ότι δεν επιβάλλει την υποχρεωτική παράσταση των µερών µε 
δικηγόρο, το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι µία µέσης δυσκολίας υπόθεση θα 
απαιτήσει κατά µέσο όρο µία απασχόληση του διαµεσολαβητή περίπου 10 ωρών που 
συνεπάγεται µε τον συνυπολογισµό των αµοιβών των δικηγόρων και του 
διαµεσολαβητή ένα κόστος για τον ενάγοντα περίπου 2.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι 
µε βάση τον ισχύοντα τότε νόµο προβλέπονταν για τον διαµεσολαβητή ελάχιστη 
εργασία 2 ωρών που αντιστοιχεί σε κόστος 170 ευρώ για τους δύο διαδίκους και από 
την επόµενη τρίτη ώρα ελάχιστη αµοιβή 100 ευρώ ανά ώρα. Το Δικαστήριο 
εποµένως δεν περιορίστηκε στην «υποχρεωτική» 2ωρη απασχόληση του 
διαµεσολαβητή για να οδηγηθεί στο συµπέρασµα εάν η διαδικασία είναι «αδάπανη 
ή µε ανοχή στα ελάχιστα έξοδα», αλλά έκρινε το δαπανηρό αυτής για µία µέσης 
δυσκολίας υπόθεση που θα διαρκέσει 10 ώρες διαµεσολάβησης. Με το υπό ψήφιση 
νοµοσχέδιο προβλέπεται µία υποχρεωτική αρχική συνεδρία που θα έχει κόστος 100 
ευρώ και για τους δύο διαδίκους (50 ευρώ ανά διάδικο) και από την επόµενη 
(δεύτερη) ώρα ελάχιστη αµοιβή 80 ευρώ ανά ώρα. Σηµειώνεται ότι και στα δύο 

νοµοθετήµατα για το διάστηµα της απασχόλησης του διαµεσολαβητή µετά το 
υποχρεωτικό στάδιο (2 ωρών και 1 ώρας αντίστοιχα) η παρουσία του 
δικηγόρου είναι υποχρεωτική. Το συµπέρασµα συνεπώς που εύκολα 
συνάγεται είναι ότι για µια µέσης δυσκολίας υπόθεση των 10 ωρών, όπως 
υπολόγισε η ΟλΑΠ, το κόστος πλέον για τον διάδικο µειώνεται σε ποσοστό 
περίπου 20% και άρα ανέρχεται πλέον σε 1.600 ευρώ. Ακόµα χειρότερα 
βέβαια στο υπό ψήφιση νοµοσχέδιο στην πρώτη υποχρεωτική αρχική 
συνεδρία δεν γίνεται συζήτηση επί της ουσίας της υπόθεσης και άρα αποτελεί 
επιπλέον έξοδο για τους διαδίκους.   Είναι τόσο ουσιώδης η µείωση της 
αµοιβής των διαµεσολαβητών που προβλέπεται στο νέο ν/σ ώστε πλέον «οι 
δαπάνες στις οποίες θα υποβάλλεται ο διάδικος ενόψει και των ειδικών 
δυσµενών συνθηκών που επικρατούν από ετών στη χειµαζόµενη οικονοµία της 
Ελλάδος» (σύµφωνα µε την ΟλΑΠ), µπορούν να χαρακτηριστούν ασήµαντες 
και αµελητέες; 

 Δεύτερο σηµείο που εντόπισε ως προβληµατικό η διοικ. ΟλΑΠ είναι η  
απειλή περαιτέρω ποινών και εξόδων σε περίπτωση που ο διάδικος δεν 
προσέλθει την διαµεσολάβηση. Ακριβώς όµοια διάταξη υπάρχει και στο υπό 
κατάθεση ν/σ που προβλέπει χρηµατική ποινή µεταξύ 120 και 300 ευρώ. Στη 
συνέχεια η δ. ΟλΑΠ έκρινε ότι «ένα άλλο θέµα που δεν στερείται 
συνταγµατικού προβληµατισµού είναι η δυσλειτουργία του θεσµού αφού οι 
διάδικοι θα προσέρχονται µε τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ενώπιον 
διαµεσολαβητή που µπορεί να µην είναι νοµικός». Όµοια διάταξη προβλέπει 
το άρθρο 10α του νέου νοµοσχεδίου το οποίο προβλέπει τα προσόντα των 
διαµεσολαβητών, οι οποίοι µπορεί να είναι «απόφοιτοι τριτοβάθµιας 
εκπαίδευσης ή κάτοχοι ισότιµου πτυχίου της αλλοδαπής». Τέλος το Ανώτατο 
Δικαστήριο έκρινε ότι «µε το άρθρο 196 του νόµου παρέχεται η δυνατότητα να 
συνιστώνται ενώσεις προσώπων πιστοποιηµένων διαµεσολαβητών µε σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών Διαµεσολάβησης. Οι διατάξεις αυτές είναι 
προβληµατικές και δεν καλύπτουν τις εγγυήσεις αµεροληψίας, ουδετερότητας 
και ανεξαρτησίας που πρέπει να εξασφαλίζει ένα σύστηµα υποχρεωτικής 
µάλιστα διαµεσολάβησης». Το συγκεκριµένο άρθρο παραµένει και στο υπό 
ψήφιση ν/σ ως έχει, χωρίς καµία απολύτως τροποποίηση. Ο Άρειος Πάγος 
κατέληξε στην απόφαση ότι «από το σύνολο των προαναφερόµενων 
δικονοµικών και οικονοµικών συνεπειών θίγεται ο πυρήνας και η ουσία του 
δικαιώµατος πρόσβασης στο Δικαστήριο» και έκρινε το νόµο ως 
αντισυνταγµατικό.  

Ποιά είναι εποµένως τα στοιχεία εκείνα που µπορούν να οδηγήσουν κάποιον 
στο συµπέρασµα ότι το υπό ψήφιση ν/σ είναι ουσιωδώς διαφορετικό από τον 
αρχικό ν. 4512/2018; Με ποιόν τρόπο ήρθησαν όλα τα συνταγµατικά εµπόδια 
που εντόπισε η διοικ. ΟλΑΠ ; Γιατί πλέον το ν/σ (που αποτελεί επανάληψη του 
παλαιού στα βασικά του σηµεία) µπορεί να χαρακτηριστεί σύµφωνο µε το 
Σύνταγµα; Και το βασικότερο ερώτηµα που θέτει εύλογα κάθε καλόπιστος 
είναι για ποιόν λόγο µεταστράφηκε πλήρως στις απόψεις της η Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία µε τις πιο πάνω ανακοινώσεις της τόνιζε 
την πλήρη αντίθεσή της στην υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση και 
αγωνιζόταν για την θεσµική αναγνώριση της δικαστικής µεσολάβησης; Είναι 
αξιοπρόσεκτο ότι το νέο νοµοσχέδιο για την ιδιωτική διαµεσολάβηση 
αποκαλύπτει µε τον πλέον προφανή τρόπο την αξιολόγηση που κάνει µεταξύ 
του ιδιώτη διαµεσολαβητή και του δικαστικού λειτουργού, εις βάρος του 
τελευταίου, αφού στο νέο άρθρο 182παρ.2, ρητά αποκλείει την περίπτωση να 
πληρούται η υποχρέωση της διαµεσολαβητικής προδικασίας, µε την εκούσια 
προσφυγή των µερών στις έως τώρα θεσµοθετηµένες µορφές δικαστικής 
µεσολάβησης, που είναι αδάπανες και γίνονται ενώπιον δικαστικού 
λειτουργού. Η επιλογή αυτή συνιστά ευθεία προσβολή του δικαστικού 
σώµατος στην οποία η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όφειλε να 
απαντήσει άµεσα και όχι να φιλοδωρήσει το νέο νοµοσχέδιο µε τον έπαινο της 
συµµόρφωσης στις συνταγµατικές επιταγές παραγνωρίζοντας τα προφανή 
θεσµικά ολισθήµατα. 

 Οι συνέπειες από την πλήρη αυτή αναδίπλωση των πάγιων θέσεών 
µας θα είναι πολλαπλές. Αρχικά σηµαίνει συναίνεση του Δικαστικού Σώµατος 
σε ένα σύστηµα πλήρους υποβάθµισης του συνταγµατικού του ρόλου, καθώς 
εκχωρείται κρατική εξουσία σε ιδιώτες. Οι εταιρίες διαµεσολάβησης θα 
µετατρέψουν γρήγορα τη Δικαιοσύνη σε εµπόρευµα κάνοντας τζίρους 
εκατοµµυρίων ευρώ σε βάρος των φτωχότερων πολιτών και µέσα σε καθεστώς 
πλήρους αδιαφάνειας και οικονοµικών εξαρτήσεων µεταξύ των εταιριών. Η 
Δηµοκρατία µέσω του Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του Δικαστικού 
Σώµατος αναγνωρίζει επίσηµα πλέον την αδυναµία της να παρέχει στους 
πολίτες βασικά συνταγµατικά δικαιώµατα και αναθέτει την περιφρούρηση 
αυτών των δικαιωµάτων στους επιχειρηµατίες. Κατά δεύτερον πλήττεται 
καίρια η αξιοπιστία, η συνέπεια της Ένωσής µας και µεταβάλλεται 
αδικαιολόγητα η αδιαπραγµάτευτη και ξεκάθαρη πορεία που τηρούσε µέχρι 
σήµερα χωρίς αντιφάσεις και παλινωδίες σε ζητήµατα κοµβικής σηµασίας. 
Στην όποια κριτική µπορεί να ασκηθεί στο µέλλον σε θέµατα συνέπειας, θα 
είµαστε ιδιαίτερα ευάλωτοι.  

Εναπόκειται πλέον στα δικαστήρια της ουσίας για τη στάση που θα τηρούν σε 
περίπτωση που δεν ακολουθήσει κάποιος διάδικος την αναγκαία προδικασία 
της διαµεσολάβησης, καθώς υφίσταται ήδη η απόφαση της διοικητικής 
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου που έκρινε αντισυνταγµατικό το ν. 4512/2018 
σε βασικά του σηµεία. Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι πριν την συζήτηση των 
θεµάτων στο προχθεσινό ΔΣ είχαµε λάβει τις θέσεις των Εφετειακών 
Επιτροπών Θεσσαλονίκης και Πατρών που τάχθηκαν εναντίον του θεσµού της 
υποχρεωτικής διαµεσολάβησης.   


