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Χριστόφορος Σεβαστίδης, ΔΝ - Εφέτης

Το έργο της Ένωσης

την διετία 2018 – 2020

Χρέος κάθε αιρετού εκπροσώπου –πολύ περισσό-
τερο του Προέδρου μιας Δικαστικής Ένωσης - και
ταυτόχρονα δικαίωμα κάθε μέλους συλλογικού ορ-

γάνου είναι η παρουσίαση και αντίστοιχα η πληροφό-
ρηση των δράσεων, των πρωτοβουλιών, του έργου που
έγινε κατά την ολοκλήρωση μιας θητείας σε όλα τα επί-
πεδα, ώστε να μπορεί να κριθεί η αποτελεσματικότητα και
η ικανότητα διαχείρισης των κοινών υποθέσεων. Το δύ-
σκολο αυτό έργο της αποτίμησης, η οποία απαιτεί λιτό-
τητα και συνοπτικότητα χωρίς ωστόσο να παραβλέπεται
τίποτα ουσιαστικό, θα επιχειρήσω παρακάτω. Προκατα-
βολικά επισημαίνω ότι το έργο της διετίας που πέρασε
αποτελεί συνέχεια της περιόδου 2016-2018 και ως μια τέ-
τοια ενότητα πρέπει να ιδωθεί. Η υποκειμενικότητα της
κρίσης μου υπόκειται στην κριτική των συναδέλφων μου,
ενώ οι δράσεις της Ένωσης που εκτίθενται στη συνέχεια
αποτέλεσαν καρπό καθημερινής και επίπονης ενασχό-
λησης παράλληλα με τα υπηρεσιακά – δικαστικά καθή-
κοντα και για το λόγο αυτό όλα τα λάθη και οι
παραλείψεις, που αυτονόητα υπάρχουν, ελπίζω να αντι-
μετωπιστούν με κατανόηση.

1. Στα οικονομικά θέματα: Μετά τις 4 ΠΟΛ που επι-
διώξαμε και εξέδωσε η ΑΑΔΕ τα προηγούμενα έτη (2016-
2018) και για πρώτη φορά ικανοποίησαν όλα τα
οικονομικά αιτήματα του Δικαστικού Σώματος και κυρίως
χωρίς την ανάγκη προσφυγής στα Δικαστήρια και χωρίς
να υπάρχουν οι παραμικρές κοινωνικές αντιδράσεις, φαι-
νόμενο εξαιρετικά σπάνιο για άλλες εποχές, τη διετία που
μας πέρασε: α) εκδόθηκε στις 17-9-2018 η ΠΟΛ που
έλυσε το ζήτημα της επιστροφής αλληλεγγύης, β) στις 8-
11-2018 ψηφίστηκε τροπολογία του Υπουργείου Οικονο-
μικών και στις 5-12-2018 εκδόθηκε η αντίστοιχη ΚΥΑ που
ρύθμισε την παροχή του υπόλοιπου 50% των αναδρομι-
κών της περιόδου 2012-2014, γ) τον Ιούνιο του 2019 εκ-
δόθηκε η ΠΟΛ που έλυσε το ζήτημα του τρόπου
φορολόγησης των αναδρομικών καθώς και τον τρόπο
υποβολής στις φορολογικές δηλώσεις, εξαντλώντας τη
φορολογική μας υποχρέωση στην παρακράτηση του πο-
σοστού 20% χωρίς επιπλέον επιβάρυνση και χωρίς την
υποχρέωση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δ) στις

αρχές Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση
των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Υφυ-
πουργό Δημοσιονομικής Πολιτικής προκειμένου να λυθεί
το εκκρεμές θέμα των μισθολογικών ωριμάνσεων της πε-
ριόδου 2017-2018 και ήδη ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος
που προβλέπει εφάπαξ καταβολή εντός του 2021, ε) ανα-
θέσαμε σε λογιστικό γραφείο την εκπόνηση μελέτης με
λεπτομερείς οδηγίες για την υποβολή των πρώτων ηλε-
κτρονικών δηλώσεων Πόθεν Έσχες και μετά από συναν-
τήσεις με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και επαφές με τις
αρμόδιες αρχές δώσαμε πολλές διασαφήσεις για τον
τρόπο συμπλήρωσης. 

2. Αύξηση του αριθμού των εκλογικών αποζημιώσεων:
Τον Ιούνιο του 2019 μετά από εξαιρετική προσωπική συ-
νεργασία που είχα με τον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Αντώ-
νιο Ρουπακιώτη, καταφέραμε να αυξηθεί ο αριθμός των
αποζημιώσεων στα εκλογικά συνεργεία από 987 που ήταν
καθηλωμένες για πολλά χρόνια σε 1.303. Ο αριθμός αυτός
καλύπτει όλους τους συναδέλφους που συμμετέχουν στα
εκλογικά συνεργεία και πλέον σε κάθε δικαστικό λειτουργό
θα αντιστοιχεί μία ολόκληρη αποζημίωση.

3. Αύξηση των οργανικών θέσεων σε Πρωτοδικεία και
Εφετεία: Μετά από συνεχή και επίμονα αιτήματα της
Ένωσης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυξήθηκαν για
πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια οι οργανικές θέσεις
στα Πρωτοδικεία και στα Εφετεία καθώς και στις αντί-
στοιχες Εισαγγελίες κατά εξήντα πέντε (65).

4. Έμπρακτη στήριξη σε συναδέλφους που δέχτηκαν
άδικες επιθέσεις από δημοσιογράφους, πολιτικούς, δικη-
γορικούς συλλόγους, διάφορες συλλογικότητες: Εκδώ-
σαμε με πρότασή μου συνολικά 9 Ανακοινώσεις και
Δελτία Τύπου (ενδεικτικά στις 27-8-2018 απαντώντας σε
έωλες κατηγορίες στρεφόμενες κατά συναδέλφων για την
υπόθεση της υφ’ όρον απόλυσης καταδίκου, στις 3-1-
2019 για την προσωπική στοχοποίηση δικαστών από τον
Αν. Υπουργό Υγείας, Π. Πολάκη, στις 8-2-2019 σε δημο-
σίευμα αθλητικής ηλεκτρονικής σελίδας εναντίον συνα-
δέλφου, στις 26-3-2019 για την ανακοίνωση αστυνομικών



υπαλλήλων Ν/Α Αττικής σε βάρος συναδέλφου για την
υπόθεση των πλαστών διπλωμάτων οδήγησης, στις 8-4-
2019 εναντίον αβάσιμων καταγγελιών σε βάρος συνα-
δέλφου από τον Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, στις
6-5-2019 για την στήριξη συναδέλφων εναντίον απειλών
που δέχτηκαν από την ομάδα του «Ρουβίκωνα»). Εξέ-
δωσα προσωπικά –λόγω άρνησης των λοιπών ομάδων
του Προεδρείου- ανακοίνωση στήριξης των Εισαγγελέων
που δέχθηκαν έμμεσες πιέσεις για άσκηση ποινικών διώ-
ξεων κατά προτροπή πολιτικών προσώπων και συνδικα-
λιστικών εκπροσώπων αστυνομικών υπαλλήλων. 

5.  Για την ανακατανομή θέσεων Εφετών και Προέδρων
Εφετών: Από την ημέρα που κατατέθηκε εν κρυπτώ η τρο-
πολογία στη Βουλή (26-11-2019) ήμασταν η πρώτη
ομάδα που αναδείξαμε δημόσια το ζήτημα και αντιταχθή-
καμε σφοδρά. Εξηγήσαμε τις αρνητικές συνέπειες που θα
έχει για την οργάνωση της Δικαιοσύνης και για την υπη-
ρεσιακή μας κατάσταση. Ζητήσαμε να συζητηθεί το θέμα
στην τακτική Γενική Συνέλευση και με συντριπτική πλει-
οψηφία (63 έναντι 12) οι συνάδελφοι ζήτησαν την άμεση
απόσυρση της διάταξης. Στη συνάντηση με τον κ. Πρό-
εδρο του Αρείου Πάγου κατέθεσα αίτημα σύγκλησης της
διοικητικής Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου προ-
κειμένου να κριθεί η συνταγματικότητα της διάταξης και
να συζητηθεί η αναστολή της εφαρμογής της.

Στις 8-1-2020 επισκέφθηκα τον Υπουργό Επικρατείας
κ. Γ. Γεραπετρίτη, υποβάλλοντας το Ψήφισμα της Γενικής
μας Συνέλευσης και αναλύοντας διεξοδικά τους λόγους
για τους οποίους ζητάμε την κατάργηση της συγκεκριμέ-
νης διάταξης. 

6. Για την υποχρεωτική ιδιωτική διαμεσολάβηση: Ση-
κώσαμε ως ομάδα όλο το βάρος της προσπάθειας για να
αποτραπεί η ψήφιση του νομοσχεδίου για την υποχρεω-
τική ιδιωτική διαμεσολάβηση, την οποία θεωρούμε ως μια
ξεκάθαρη ιδιωτικοποίηση της Δικαιοσύνης. Μείναμε μέχρι
το τέλος σταθεροί στις θέσεις μας χωρίς ταλαντεύσεις
ανάλογα με τις συγκυρίες και δώσαμε πολύμηνο αγώνα
με δεκάδες ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, αρθρογραφία,
συνεντεύξεις, τόσο στην πρώτη απόπειρα που έγινε τον
Ιανουάριο του 2018 όσο και στη δεύτερη τον Νοέμβριο
του 2019. 

7. Για τους νέους Ποινικούς Κώδικες: Τον Απρίλιο του
2019 και κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης
για τους νέους Ποινικούς Κώδικες κατέθεσαν όλα τα μέλη
του ΔΣ πολυσέλιδα υπομνήματα με τις θέσεις τους και τις
αντιρρήσεις τους επί συγκεκριμένων άρθρων. Τα υπο-
μνήματα αυτά τα υποβάλαμε στις Νομοπαρασκευαστικές
Επιτροπές και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι η

άποψη για συλλήβδην απόρριψη ενός επιστημονικού
έργου πολλών ετών δεν είναι σοβαρή επιστημονική προ-
σέγγιση και δεν ταιριάζει στο κύρος μιας Δικαστικής Ένω-
σης. Η αξίωση της ομάδας του κ. Λυμπερόπουλου να
επικρίνει η Ένωση συνολικά τους Κώδικες εξυπηρετούσε
συγκυριακές πολιτικές επιδιώξεις και φυσικά απορρί-
φθηκε. Μετά την ψήφιση των Κωδίκων, τον Ιούνιο του
2019, προβήκαμε σε μια ανοιχτή διαδικασία ψηφοφορίας
μεταξύ των μελών του ΔΣ επί συγκεκριμένων άρθρων που
χρήζουν επανεξέτασης. Ορίσαμε εκπροσώπους της Ένω-
σης στις νέες Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές τους κκ
Λυμπερόπουλο και Βεργώνη, οι οποίοι ήταν επιφορτι-
σμένοι να προτείνουν και να πετύχουν τις αλλαγές των
άρθρων των Κωδίκων που δημιουργούσαν προβλήματα
στην πράξη. Τον Σεπτέμβριο του 2019 οργανώσαμε τριή-
μερο επιστημονικό Συνέδριο στην Αθήνα με την παρουσία
δεκάδων ομιλητών και ειδικών εισηγητών. Τον Νοέμβριο
του 2019 τοποθετηθήκαμε στις νέες τροποποιήσεις επί
συγκεκριμένων άρθρων με υπόμνημα που στείλαμε στη
Βουλή. 

8. Συνέδρια και επιστημονικές Ημερίδες: α) τον Οκτώ-
βριο του 2018 πραγματοποιήθηκε Ημερίδα επιμόρφωσης
των νέων Ειρηνοδικών, β) τον Μάιο του 2019 υπό την αι-
γίδα της Ένωσης διοργάνωσε ο Δ.Σ.Θ. επιστημονική Ημε-
ρίδα για την αστική ιατρική ευθύνη, γ) τον Ιούνιο του 2019
πραγματοποιήθηκε εσπερίδα σε συνεργασία με την Ει-
δική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για τους
Ειρηνοδίκες με αντικείμενο τα «κόκκινα δάνεια», δ) πραγ-
ματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 το μεγαλύτερο
επιστημονικό Συνέδριο που έχει διοργανώσει μέχρι σή-
μερα η Ένωση, με θέμα τους νέους Ποινικούς Κώδικες.
Στο τριήμερο Συνέδριο συμμετείχαν 35 ομιλητές και ειση-
γητές και παρακολουθήθηκε μέσω live streaming από
5.000 συνδεδεμένα μέλη, ε) από 24 μέχρι 26 Οκτωβρίου
2019 πραγματοποιήθηκε τριήμερο συνέδριο σε συνερ-
γασία με τον Ε.Ο.Δ.Δ. και τον Συνήγορο του Πολίτη με
θέμα την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων,
στ) τον Δεκέμβριο του 2019 ολοκληρώθηκε επιστημονική
Ημερίδα για τους Ειρηνοδίκες με θέμα «Διαδικασίες Ευ-
ρωπαϊκού Δικαίου στο Ειρηνοδικείο». 

9. Πολιτιστικές Εκδηλώσεις- παιδικές γιορτές- Εκδρο-
μές: α) στις 3 Νοεμβρίου 2018 η Ένωση τίμησε για
πρώτη φορά στην ιστορία της τον αντιφασιστικό πόλεμο
και την Εθνική Αντίσταση σε μια ειδική εκδήλωση στον
Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός» στην Αθήνα με ομι-
λίες καθηγητών της σύγχρονης ιστορίας και μουσική εκ-
δήλωση από την ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» β)
γίνονται τακτικά και με πολύ μεγάλη συμμετοχή οι χρι-
στουγεννιάτικες παιδικές εκδηλώσεις σε Αθήνα, Θεσσα-



λονίκη, Ηράκλειο και Λάρισα, ενώ υπάρχει τεράστιο εν-
διαφέρον συμμετοχής στις παιδικές θερινές κατασκηνώ-
σεις, γ) διοργανώθηκε με επιτυχία η πρωτοχρονιάτικη
εκδήλωση και κοπή πίτας στις 27 Ιανουαρίου 2019 στην
Αθήνα, δ) διοργανώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία και τερά-
στια συμμετοχή συναδέλφων εκδρομές στην Πορτογαλία
(Πάσχα του 2018) και στις Η.Π.Α. – Νέα Υόρκη (καλο-
καίρι 2019), ε) πραγματοποιήθηκε σκακιστική εκδήλωση
στην Αθήνα στις 16 Φεβρουαρίου 2019. 

10. Σεμινάρια για τα μέλη της Ένωσης:  Εξακολουθούν
να πραγματοποιούνται τα σεμινάρια της αγγλικής νομι-
κής ορολογίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν στο α’ εξάμηνο
του 2019 ειδικά σεμινάρια για χρηματοοικονομικά θέματα
στην Αθήνα και στο β’ εξάμηνο του 2019 αντίστοιχα σε-
μινάρια στη Θεσσαλονίκη.

11. Μαζική συμμετοχή συναδέλφων στις Γενικές Συνε-
λεύσεις- Αύξηση του αριθμού των μελών μας: Οριστικο-
ποιήθηκε ως κατάκτηση της Ένωσης το διαρκώς
αυξανόμενο ενδιαφέρον και η μεγάλη συμμετοχή στις ετή-
σιες Γενικές Συνελεύσεις που αναλογικά με το παρελθόν
έχουν φτάσει σε επίπεδα υπερτριπλασιασμού. Τα τελευ-
ταία 4 χρόνια έχει υπερδιπλασιαστεί ο αριθμός των ει-
σαγγελικών λειτουργών – μελών της Ένωσης που από
96 (όταν αναλάβαμε την διοίκηση της Ένωσης) έφθασαν
πλέον τους 228. 

12. Διεθνής παρουσία: Η Ένωση συμμετείχε ενεργά και
δραστήρια στις γενικές συνελεύσεις τόσο της Διεθνούς
όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών και ανέπτυξε
τις σχέσεις της με άλλες ευρωπαϊκές δικαστικές Ενώσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην παρουσία της
Ένωσης στις 24/26 Μαΐου 2018 στο Βερολίνο στα πλαί-
σια της συνάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών,
όπου έγινε εκτενής αναφορά και παρουσίαση του ζητή-
ματος που είχε ανακύψει με την υπόθεση των 8 Τούρκων
αξιωματικών. Την Ένωσή μας επισκέφθηκαν και ενημε-
ρώθηκαν για τα ζητήματα που μας απασχολούν αντι-
προσωπείες συναδέλφων από την Αυστρία (10-10-2018)
και από την Κίνα (5-9-2018). Στην τακτική Γενική Συνέ-
λευση της Ένωσής μας στις 14-12-2019 κλήθηκε ως επί-
σημος ομιλητής ο εκπρόσωπος της Πολωνικής Ένωσης
Δικαστών και ανέπτυξε τους προβληματισμούς από την
εντεινόμενη χειραγώγηση της Δικαιοσύνης στη χώρα του,
θέμα που απασχολεί όλες τις ευρωπαϊκές δικαστικές ενώ-
σεις και τα πολιτικά κόμματα. Συμμετείχαμε ενεργά μαζί με
πολλές άλλες ευρωπαϊκές Δικαστικές Ενώσεις στην σιω-
πηλή πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στη
Βαρσοβία στις 11 Ιανουαρίου 2020. 

13. Για τους δικαστικούς και εισαγγελικούς Παρέδρους:
Από την 5η Ιουνίου 2018 αποστείλαμε αίτημα στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης με το οποίο ζητούσαμε την κατάργηση
του άρθρου 52 ν. 4509/2017 με το οποίο συντμήθηκε σε
2 μήνες η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δο-
κίμων δικαστικών λειτουργών, διάταξη που θα προκα-
λούσε αλυσιδωτές μεταθέσεις στη διάρκεια του
δικαστικού έτους. Μετά από συνεχή επικοινωνία που είχα
με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ψηφίστηκε τελικά στη
Βουλή στις 21-12-2018 νομοσχέδιο που ικανοποίησε το
αίτημά μας.

14. Για τους Ειρηνοδίκες: α) υλοποιήθηκε η ιστορικής
σημασίας δημιουργία κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην
ΕΣΔΙ μετά από πολυετείς προσπάθειες και παρεμβάσεις
σε πολλά επίπεδα,  β) πραγματοποιήσαμε ειδικά επι-
στημονικά Συνέδρια, γ) ζητήσαμε και πετύχαμε με νομο-
σχέδιο που ψηφίστηκε στις 21-12-2018 την παράταση
του πίνακα Ειρηνοδικών για άλλα δύο έτη, έτσι ώστε να
καλυφθούν τα κενά που δημιουργούνται από παραιτή-
σεις και συνταξιοδοτήσεις, δ) προτείναμε στην Νομοπα-
ρασκευαστική Επιτροπή του ΚΟΔΚΔΛ, που ολοκλήρωσε
το έργο της τον Απρίλιο του 2019, ειδικό τρόπο εισαγω-
γής εν ενεργεία Ειρηνοδικών στην Ε.Σ.ΔΙ.

15. Για τη Συνταγματική αναθεώρηση: Στην τακτική ΓΣ
της 15ης Δεκεμβρίου 2018 αναδείξαμε σε κύριο θέμα συ-
ζήτησης τις συνταγματικές διατάξεις που αφορούν τη Δι-
καιοσύνη και έπρεπε να τροποποιηθούν κατά την
κοινοβουλευτική διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγ-
ματος. Μετά από εκτεταμένο διάλογο πριν και κατά τη
διάρκεια της ΓΣ και ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν
εκατοντάδες συνάδελφοι, λάβαμε αποφάσεις με δημο-
κρατικές διαδικασίες, τις οποίες κοινοποιήσαμε σε όλα τα
πολιτικά κόμματα. Κατά την ψηφοφορία εκείνη αντιταχ-
θήκαμε με επιχειρήματα ως ομάδα στην εκπεφρασμένη
βούληση της απόλυτης πλειοψηφίας του ΔΣ και όλων των
λοιπών ομάδων να αυξηθούν τα όρια συνταξιοδότησης
των δικαστικών λειτουργών. Στο ΔΣ που προηγήθηκε της
ΓΣ (29-11-2018) αποτρέψαμε την πρόταση που κατατέ-
θηκε από τους συναδέλφους Π. Λυμπερόπουλο, Ν. Σα-
λάτα και Χ. Νάστα να ληφθεί δεσμευτική απόφαση από το
ΔΣ και να μην παραπεμφθεί το ζήτημα της αύξησης των
ορίων συνταξιοδότησης στην ΓΣ.

16. Κοινωνική δράση- Δημιουργία Ταμείου αλληλεγ-
γύης- Οικονομική στήριξη Δικαστικών Κτιρίων: Με πρό-
τασή μας που υιοθετήθηκε από την ΓΣ της 15-12-2018
δημιουργήθηκε ειδικό ταμείο αλληλεγγύης των μελών μας
και έκτοτε στηρίχθηκαν οικονομικά συνάδελφοι που αν-
τιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα υγείας, κάθε φορά που



απαιτήθηκαν αυξημένα κονδύλια νοσηλείας, ενώ παράλ-
ληλα έχουμε μια διαρκή και μόνιμη ενίσχυση ανήλικων τέ-
κνων εκλιπόντων συναδέλφων. Εγκρίθηκε πολλές φορές
οικονομική ενίσχυση σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δό-
θηκε οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες από τις πυρ-
καγιές στην Αττική, πραγματοποιήθηκε δωρεά στο
Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
αθλοθετήθηκαν βραβεία σε έργα κρατουμένων. Στηρίχθη-
καν οικονομικά Δικαστικά Μέγαρα της Χώρας προκειμένου
να ανταποκριθούν στις άμεσες λειτουργικές ανάγκες τους.  

17. Για τις αρχαιρεσίες στα συνδικαλιστικά σωματεία:
Τον Νοέμβριο του 2019 αμφισβητήθηκε από τον Πρόεδρο
του ΔΣΑ το δικαίωμα των δικαστικών λειτουργών να συμ-
μετέχουν στις αρχαιρεσίες των συνδικαλιστικών σωματείων
από την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001 και μετά.
Σε αντίθεση με την σιωπή των υπολοίπων ομάδων του ΔΣ,
υποστήριξα με άρθρο μου το νομικά εσφαλμένο της συλλο-
γιστικής αυτής, που θα οδηγούσε σε παραδοχή εκ μέρους
των δικαστών ότι επί μία 20ετία συμμετείχαμε αντισυνταγ-
ματικά σε χιλιάδες αρχαιρεσίες σωματείων.  

18. Για τον αγώνα που δόθηκε στο θέμα των δικαστικών
διακοπών: Μόλις άρχισε να διαφαίνεται η πρόθεση του
Υπουργείου Δικαιοσύνης να περιορίσει την περίοδο των
δικαστικών διακοπών, ζητήσαμε στατιστικά στοιχεία από
τα μεγαλύτερα Δικαστήρια και Εισαγγελίες της Χώρας
ώστε να ενισχύσουμε τα επιχειρήματά μας που αποδεί-
κνυαν την εντατικοποίηση της εργασίας μας την περίοδο
του καλοκαιριού. Η ομάδα μας αρθρογράφησε πολλές
φορές (ο Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, η Αντεισαγ-
γελέας Εφετών κ. Μάτση, ο Πρωτοδίκης κ. Τσέφας) για
να καταδείξει ότι η επιδημία του κορονωιού δεν συνδέεται
με την μείωση των δικαστικών διακοπών αλλά χρησιμο-
ποιήθηκε ως πρόσχημα για την μόνιμη εφαρμογή του μέ-
τρου που θα επιφέρει επιβράδυνση στους ρυθμούς
απονομής δικαιοσύνης και ακόμα μεγαλύτερη εντατικο-
ποίηση της εργασίας μας. Ως Πρόεδρος της Ένωσης ανέ-
λαβα την ανάδειξη του θέματος στον πιο υψηλό βαθμό με
τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους αρχηγούς όλων των πο-
λιτικών κομμάτων, ώστε να υπάρχει στήριξη των θέσεών
μας κατά την συζήτηση της τροπολογίας στη Βουλή.

19. Για τις εξαγγελίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνη-
σης: Ήμασταν η μόνη ομάδα που δημοσιοποιήσαμε και
επικρίναμε τις τοποθετήσεις και τους σχεδιασμούς για
κατάργηση της ισοβιότητας των δικαστικών λειτουργών,
δημιουργία δικαστών επί θητεία, κατάργηση της επετη-
ρίδας, μείωση του αριθμού των δικαστών, δηλώνοντας
την αποφασιστικότητά μας να μην επιτρέψουμε την υλο-
ποίησή τους».

Ποιοι είμαστε

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,

Από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 η
ΕΔΕ εξέδωσε δεκάδες Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
καταγγέλλοντας επανειλημμένα Υπουργούς και Βουλευτές
της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας για αντιθεσμική συμ-
περιφορά, για αστήρικτες κατηγορίες και στοχοποίηση
συναδέλφων. Αναδείξαμε την αντισυνταγματικότητα του
νόμου που υποβάθμιζε τον ρόλο και τη θέση των Ειρη-
νοδικών, μετατρέποντάς τους σε προϊσταμένους Υποθη-
κοφυλακείων και πρωτοστατήσαμε στην διαδικασία
ακύρωσής του. Παρασταθήκαμε πολλές φορές στη δια-
δικασία ακρόασης φορέων στη Βουλή και καταγγείλαμε
τις πρωτοβουλίες της τότε κυβέρνησης που συρρίκνωναν
την προστασία των εργαζομένων, με τον περιορισμό του
δικαιώματος στην απεργία και τη διευκόλυνση των ομα-
δικών απολύσεων, τον απαράδεκτο αποκλεισμό Δικα-
στών από την επιλογή τους στο νέο θεσμό του
Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Καταγγείλαμε τον Αύγουστο του
2016 την ανεπίτρεπτη παρέμβαση στο έργο της Δικαιο-
σύνης με αφορμή δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση της
ΕΛΣΤΑΤ. Καυτηριάσαμε τον Οκτώβριο του 2016 την
στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απόφαση του ΣτΕ
για τον νόμο για τις τηλεοπτικές άδειες. Αναδείξαμε από
κοινού και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις τις προβλη-
ματικές και αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου για το
πόθεν έσχες, ερχόμενοι σε ευθεία σύγκρουση με τον τότε
Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή. Ασκήσαμε σκληρή κρι-
τική στην επιλογή της τότε κυβέρνησης να τοποθετήσει
στη θέση της προϊσταμένης του νομικού γραφείου του
Πρωθυπουργού την πρώην Πρόεδρο του Αρείου Πάγου
κα. Θάνου. Μπήκαμε μπροστά στον αγώνα κατά της υπο-
χρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης που εισήγαγε τον
Φεβρουάριο του 2018 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης κ.
Κοντονής και πετύχαμε την αναστολή του νόμου για ένα
έτος. Εκδόθηκε πλήθος Ανακοινώσεων και Δελτίων
Τύπου που επέκρινε με σκληρό ύφος τη στοχοποίηση δι-
καστικών λειτουργών από τον Αν.Υπουργό Υγείας κ. Πο-
λάκη. Και δεν είναι τυχαίο που η δική μας ομάδα και εγώ
προσωπικά δεχθήκαμε σφοδρή επίθεση από παράγοντες
της τότε κυβέρνησης, που μας χαρακτήρισε «Γραφείο
Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Μοναδικός γνώμονας στην σταθερή και αταλάντευτη
στάση μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν το δικαιοπολιτικά
ορθό, το συνταγματικά επιτρεπτό και το συλλογικό συμ-
φέρον των συναδέλφων που μας εξέλεξαν. Την ίδια ακρι-
βώς στάση και για τους ίδιους λόγους εξακολουθούμε να
τηρούμε και μετά την κυβερνητική αλλαγή από το καλο-



καίρι του 2019. Αντιταχθήκαμε στο νομοσχέδιο για την
υποχρεωτική ιδιωτική διαμεσολάβηση, στη μείωση των
πόρων του ΤΑΧΔΙΚ, στη μεταφορά της Γραμματείας Αν-
τεγκληματικής Πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, που αποτελεί ευρω-
παϊκή πρωτοτυπία, στην ανακατανομή των θέσεων Εφε-
τών και Προέδρων Εφετών, στις ανεπίτρεπτες
παρεμβάσεις βουλευτών στο έργο δικαστικών λειτουρ-
γών, στον αποκλεισμό εισαγγελικών λειτουργών από το
Κεντρικό Επιστημονικό Συμβούλιο Φυλακών, στις έμμε-
σες πιέσεις σε συναδέλφους Εισαγγελείς να ασκήσουν
ποινικές διώξεις κατά τη βούληση των πολιτικών και των
εκπροσώπων των αστυνομικών υπαλλήλων. Μόνη η
ομάδα μας αντιστάθηκε στην από καιρό σχεδιαζόμενη
μείωση των δικαστικών διακοπών, παραθέτοντας με
εκτενή αρθρογραφία συγκριτικά στοιχεία από τα μεγαλύ-
τερα Δικαστήρια και τις Εισαγγελίες της Χώρας που κα-
ταδεικνύουν τον σταθερό ρυθμό εργασίας μας και εντός
της περιόδου του θέρους. Στην προσπάθειά μας αυτή οι
υπόλοιπες ομάδες όχι μόνο δεν ήταν αρωγοί, αλλά πλει-
οδοτούσαν στην κυβερνητική τροπολογία, υποστηρίζον-
τας ότι οι θέσεις μας αποτελούν «σενάρια συνωμοσίας»
και εφησυχάζοντας τους συναδέλφους ότι πρόκειται τάχα
για πρόσκαιρο μέτρο. Τον ίδιο εφησυχασμό καλλιέργη-
σαν και μετά την αποκάλυψη των απαράδεκτων σχεδια-
σμών του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, κ. Πικραμμένου.

Είναι προφανές και καλά κατανοητό ότι κάθε κυβέρ-
νηση ενοχλείται από την κριτική που γίνεται στις αποφά-
σεις της. Το Δικαστικό Σώμα έχει κακή εμπειρία από
εκλεγμένα Διοικητικά Συμβούλια που σιωπούσαν τις κρί-
σιμες στιγμές, από αιρετούς εκπροσώπους της Ένωσης
που μεταβάλλονταν ξαφνικά σε αποσπασμένους συμ-
βούλους Υπουργών ή Πρωθυπουργών ή γίνονταν οι ίδιοι
βουλευτές, από αυτούς που μεταπήδησαν σε θέσεις Προ-
έδρων Ανεξάρτητων Αρχών και τέλος από άλλους που για
προσωπικό τους όφελος δεν διστάζουν να εγκαταλείψουν
τις πάγιες θέσεις τους και να απαιτούν φωτογραφικές ευ-
νοϊκές νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Το ζοφερό αυτό κλίμα θελήσαμε να αλλάξουμε. Ο τονι-
σμός των αντιθέσεων με τις άλλες υποψήφιες ομάδες δεν
έχει σκοπό να αναμοχλεύσει συγκρούσεις και άγονες αν-
τιπαραθέσεις, αλλά να ενημερώσει τους συναδέλφους.
Θα ήμασταν αυτοκαταστροφικοί εάν αυτή τη στιγμή που
χαίρουμε της μεγαλύτερης αποδοχής από τους συναδέλ-
φους μας, που είχαμε την τιμή να βρισκόμαστε στην ηγε-
σία της Ένωσης, λίγους μήνες πριν τις αρχαιρεσίες,
δημιουργούσαμε εσκεμμένα εντάσεις και προστριβές. Τι
παραπάνω θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε; Για ποιον
λόγο δεν θα ήταν «συνετό» -κατά την αντίληψη ορισμέ-
νων- να σιωπήσουμε στις παραδοξότητες και αντιφάσεις
που διαπιστώνουμε στη στάση των υπόλοιπων ομάδων

του ΔΣ; Αποδείξαμε έμπρακτα ότι δεν είναι αυτοσκοπός
μας η παραμονή μας στην ηγεσία της Ένωσης με τίμημα
τον συμβιβασμό, τη σιωπή και τη συναλλαγή.

Τέτοιες συμπεριφορές έπληξαν την Ένωση και την κα-
ταδίκασαν για πολλά χρόνια σε απομονωτισμό και εσω-
στρέφεια. Κανένας παλαιότερος συνάδελφος που
γνωρίζει και κανένας νεότερος που μαθαίνει δεν θέλει επι-
στροφή στο παρελθόν.

Η διαπίστωση των εσωτερικών συγκρούσεων που μαί-
νονται το τελευταίο διάστημα στην Ένωση είναι μια
πρώτη απλουστευτική προσέγγιση, που μπορεί να γίνει
από οποιονδήποτε πολίτη παρακολουθεί την επικαιρό-
τητα. Ο συνάδελφος με τις ανακοινώσεις και την ενημέ-
ρωση που λαμβάνει τακτικά έχει τη δυνατότητα να
διεισδύσει σε ένα δεύτερο επίπεδο και να διερευνήσει τις
αιτίες των αντιπαραθέσεων, που διαφάνηκαν αμέσως
μετά την κυβερνητική αλλαγή το καλοκαίρι του 2019. 

Φίλοι και συνάδελφοι, στις εκλογές αυτές δύο διαμε-
τρικά αντίθετες αντιλήψεις αναμετρώνται: για το τι σημαί-
νει ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, δικαστική αξιοπρέπεια,
ακηδεμόνευτος χαρακτήρας μιας Δικαστικής Ένωσης, δι-
καστικό σθένος, αγώνας και διεκδίκηση όλων των δίκαιων
και συνταγματικών αιτημάτων μας, πολύπλευρες δρα-
στηριότητες που συσπειρώνουν τους συναδέλφους και δί-
νουν αληθινό νόημα στις λέξεις συλλογικότητα και
αλληλεγγύη.

Τα νέα μέλη της Ομάδας μας είναι συνάδελφοι κατα-
ξιωμένοι, ικανοί να ανταποκριθούν στις ευθύνες που θα
επωμιστούν. Μας ενώνουν κοινές αρχές και αξίες: ανι-
διοτέλεια, διαφάνεια, ακεραιότητα, αγωνιστική διάθεση,
συνέπεια, κοινωνικές ευαισθησίες.

Με θεμέλιο τις αρχές αυτές ατενίζουμε το μέλλον αι-
σιόδοξα. Η δύσκολη περίοδος που διέρχεται η Ένωση
είναι παροδική και θα μείνει πίσω να μας θυμίζει ότι οι αι-
τίες της αμφισβήτησης της Δικαιοσύνης έχουν πολλές
φορές τις ρίζες τους μέσα στο ίδιο το Δικαστικό Σώμα και
ότι οι αποκαλύψεις και οι εσωτερικές συγκρούσεις όσο
επώδυνες κι’ αν είναι, λειτουργούν εξυγιαντικά για έναν
θεσμό σε βάθος χρόνου.

Από τον Σεπτέμβριο θα οδηγήσουμε την Ένωση ακόμα
πιο μπροστά, θα εξακολουθήσουμε αδέσμευτοι και ανε-
πηρέαστοι από κάθε παρέμβαση να δίνουμε καθημερι-
νούς αγώνες για την περιφρούρηση της δικαστικής
ανεξαρτησίας και την προάσπιση των συμφερόντων των
συναδέλφων μας, θα συνεχίσουμε με πιο μεγάλη ορμή,
ενότητα και αποφασιστικότητα, με ακόμα περισσότερες
δράσεις το έργο που ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρό-
νια.

Αναγκαία προϋπόθεση είναι η υπερψήφιση όλης της
ομάδας και η σταθερή πλειοψηφία στο Δ.Σ. την επόμενη
περίοδο. 



Χαράλαμπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Για ποιον λόγο διεκδικούμε την πλειοψηφία

Τα μέτρα που αναμένονται να συζητηθούν την επό-
μενη διετία περιγράφηκαν αναλυτικά στην ομιλία του
Προέδρου της Ένωσης στην τακτική Γενική Συνέ-

λευση του Δεκεμβρίου του 2019. Μείωση του χρόνου των
δικαστικών διακοπών, αύξηση του ωραρίου λειτουργίας
των Δικαστηρίων, ακόμα μεγαλύτερη εντατικοποίηση της
εργασίας μας, κατάργηση των αιρετών διοικήσεων των Δι-
καστηρίων και Εισαγγελιών, συμπράξεις Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα και στη Δικαιοσύνη, χωροταξική ανακα-
τανομή των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, εισαγωγή της
τεχνητής νοημοσύνης και υποκατάσταση του δικαστή από
τους αλγόριθμους, αύξηση των παραβόλων, ώστε να γίνει
ακόμα δυσκολότερη η πρόσβαση του πολίτη στον φυσικό
του δικαστή προς όφελος των εταιριών διαμεσολάβη-
σης.Είναι όλα θέματα που έχουν ήδη τεθεί φανερά από αρ-
μόδιους αξιωματούχους, που έχουν συζητηθεί σε διάφορα
επιστημονικά συνέδρια και νομοπαρασκευαστικές επι-
τροπές από πολιτικούς, πανεπιστημιακούς, δικαστικούς
λειτουργούς. Την ίδια στιγμή μένουν εκκρεμή ζητήματα που
για διάφορους λόγους δεν ολοκληρώθηκαν την προηγού-
μενη περίοδο. Η επεξεργασία του ΚΟΔΚΔΛ είχε ήδη ολο-
κληρωθεί τον Απρίλιο του 2019 από τη Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή στην οποία είχα την τιμή να εκπροσωπώ την
Ένωση μαζί με τη συνάδελφο κ. Ερμίδου. Η προώθηση
των αλλαγών αυτών, που θα επηρεάσουν σημαντικά την
καθημερινότητά μας και έχουν θετικό πρόσημο, είναι στις
προτεραιότητές μας.

Το διακύβευμα για την επόμενη διετία είναι κρίσιμο.
Ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της Ένωσης, ποια πλειοψη-
φία στο Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορέσει να αποτρέψει
τους αρνητικούς σχεδιασμούς για τη Δικαιοσύνη;  Ποιος
θα μπορέσει να εκπροσωπήσει καλύτερα τους συναδέλ-
φους και να προωθήσει τα αιτήματά μας; Ποια ομάδα απέ-
δειξε έμπρακτα ότι έχει την τόλμη και τη διάθεση να
εργαστεί για να ζωντανέψει και πάλι την Ένωση και να την
βγάλει από την απομόνωση, το τέλμα και την αδράνεια;
Ποτέ στο παρελθόν η Ένωση δεν είχε δημόσιο λόγο σε όλα
τα θέματα που αφορούν στη Δικαιοσύνη και τους Λει-

τουργούς της, ποτέ άλλοτε δεν ανέπτυξε τέτοια πολύμορφη
δραστηριότητα σε όλα τα επίπεδα.

Η ομάδα των κκ Σαλάτα – Λυμπερόπουλου στήριζε από-
λυτα το «ενωτικό» Προεδρείο την τριετία 2016-2019 όταν η
Ένωση εξέδωσε δεκάδες Ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου
στις αντιπαραθέσεις με την τότε Κυβέρνηση. Μετά το κα-
λοκαίρι του 2019 υπήρξε πλήρης μεταστροφή των θέσεων
και απόψεων που διατύπωνε μέχρι τότε (πχ στο θέμα της
διαμεσολάβησης), προσπάθεια συγκάλυψης των θέσεων
της Ένωσης όταν είναι αντίθετες με κυβερνητικές επιλογές
(πχ επιμονή για να μην αποσταλεί η θέση της Ένωσης για
τον τρόπο δίωξης της κακουργηματικής απιστίας στη
Βουλή των Ελλήνων όπως μας ζητήθηκε στις 6 Νοεμβρίου),
πρωτοφανής συμβιβασμός σε κάθε κυβερνητικό μέτρο που
ελήφθη σε επίπεδο λειτουργίας των Δικαστηρίων (πχ μεί-
ωση κονδυλίων για το ΤΑΧΔΙΚ), της Δικαιοσύνης (από-
σπαση της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και μεταφορά της στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη), της κατάστασης των
δικαστικών λειτουργών (πχ ανακατανομή θέσεων Προ-
έδρων Εφετών- Εφετών). Έφθασαν στο σημείο να αρνη-
θούν ρητά να υποστηρίξουν συναδέλφους, όταν Υπουργοί
της Κυβέρνησης και συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών
πίεζαν Εισαγγελείς και ζητούσαν τον πειθαρχικό τους
έλεγχο, διότι δεν άσκησαν ποινικές διώξεις, έτσι όπως οι
μηνυτές επιθυμούσαν. Προτίμησαν να αφήσουν εκτεθει-
μένους τους συναδέλφους παρά να έρθουν σε αντιπαρά-
θεση με την Κυβέρνηση. Υποχρεώθηκε τότε (16-1-2019)
μόνος του ο Πρόεδρος της Ένωσης να εκδώσει ανακοί-
νωση καταδίκης αυτής της πρακτικής. Δεν είναι μυστικό,
εξάλλου, ότι ο κ. Λυμπερόπουλος ήταν η αφορμή για να
ζητήσουμε το 2015 την τροποποίηση του άρθρου 15
παρ. 7 του Καταστατικού μας, ώστε να θεωρηθεί ασυμ-
βίβαστη η άσκηση καθηκόντων μέλους του ΔΣ με τη
θέση αποσπασμένου δικαστικού λειτουργού ως συμ-
βούλου του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο κ. Λυμπερόπου-
λος δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός που κατείχε θέση
«αποσπασμένου συμβούλου». 



Η ομάδα της κ. Στενιώτη είναι οι συνεργάτες και διάδο-
χοι της ομάδας της κ. Θάνου. Η κ. Στενιώτη διετέλεσε τότε
Γενική Γραμματέας του ΔΣ ενώ μετά την αποχώρηση της
πρώην Προέδρου της Ένωσης χρίστηκε από αυτήν διά-
δοχός της. Οδήγησε την Ένωση το 2015 σε μια θλιβερή
καταστατική Γενική Συνέλευση που κανείς μας δεν ξεχνάει.
Δεν στήριξαν ως ομάδα ποτέ κανέναν συνάδελφο ούτε με
ανακοίνωση ούτε στην πράξη, παρά μόνο την κ. Θάνου
στην αντιδικία της με τον καθηγητή Τσακυράκη. Χρησιμο-
ποίησαν την ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης και τα Δικα-
στικά Νέα αποκλειστικά για προβολή των δικών τους
θέσεων και δεν επέτρεπαν την δημοσίευση άρθρων άλλων
μελών του ΔΣ. Στα χρόνια που είχαν τη διοίκηση της Ένω-
σης, οι Γενικές Συνελεύσεις φυλλορροούσαν με ελάχιστες
συμμετοχές, απαξιωμένες από τους ίδιους τους συναδέλ-
φους. Η πρακτική των δωρεών και των χορηγιών προς την
Ένωση από επιχειρηματίες και τράπεζες είχε γίνει συνή-
θεια. Η κ. Στενιώτη τάχθηκε φανερά υπέρ της υποχρεωτι-
κής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, ενώ παλαιότερα την
απέρριπτε. 

Η «κοινή» πλέον ομάδα των κκ. Σαλάτα- Λυμπερόπου-
λου- Στενιώτη- Νάστα όχι μόνο δεν αντέδρασε στην μεί-
ωση των δικαστικών διακοπών αλλά πλειοδότησε υπέρ
του μέτρου με αρθρογραφία υποστηρίζοντας την ανάγκη
επιβολής του λόγω των συνθηκών και χαρακτηρίζοντας
«σενάρια συνομωσίας» τα επιχειρήματά μας για τον δια-
φαινόμενο μόνιμο χαρακτήρα του. Κανένα άρθρο, καμία
ανακοίνωση, καμία λέξη δεν βρήκαν να γράψουν για το
θέμα των δικαστικών διακοπών, αν και λαλίστατοι το προ-
ηγούμενο διάστημα εξέδιδαν ανακοινώσεις ακόμα και για
την αξία της εθελοντικής αιμοδοσίας!!! Μόνο μετά την ψή-
φιση της ρύθμισης αναγκάστηκαν εκ του ασφαλούς να πά-
ρουν θέση και να την στηρίξουν προς απογοήτευση όλων.
Για το λόγο και μόνο αυτό είναι απολογούμενοι και υπό-
λογοι στους συναδέλφους τους. 

Μετά τις εξαγγελίες του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
για σχέδιο κατάργησης της ισοβιότητας των δικαστικών
λειτουργών, κατάργησης της επετηρίδας και πολλών περι-

φερειακών δικαστηρίων, μείωση του αριθμού των δικα-
στών, η "κοινή ομάδα" όχι μόνο δεν αντέδρασε αλλά πραγ-
ματοποίησε επίσκεψη ως προσωρινή διοίκηση στον κ.
Πικραμμένο, δηλώνοντας μάλιστα ότι ο κ. Αντιπρόεδρος
σέβεται τον θεσμικό μας ρόλο. 

Όλες οι παραπάνω ομάδες είναι βέβαιο ότι έχουν πολλά
κοινά στοιχεία, λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία και
δεν έχουν λόγο να μην συνεργαστούν την επομένη των
εκλογών.Τους ενώνει η επιδίωξη για μια Ένωση υποταγ-
μένη, συναινετική σε  κάθε κυβερνητική επιλογή, χωρίς
φωνή, χωρίς λόγο, χωρίς αγωνιστικότητα. Για να πετύχουν
τους σκοπούς τους καταστρατήγησαν το Καταστατικό αρ-
νούμενοι να συναινέσουν στην διεξαγωγή νόμιμων εκλο-
γών, οδήγησαν την Ένωση στα Δικαστήρια για ορισμό
προσωρινής διοίκησης, περιφρόνησαν την βούληση της
συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων τους που μετά
από ηλεκτρονική ψηφοφορία απαίτησαν σε ποσοστό 92%
άμεσες εκλογές, χωρίς διορισμό προσωρινής διοίκησης.

Αγαπητοί συνάδελφοι, τα γεγονότα και οι εξελίξεις μας
υποχρεώνουν να διεκδικήσουμε ως Ομάδα την πλειοψηφία
του ΔΣ. Ζητούμε να μας εμπιστευτείτε όχι σε επίπεδο δια-
κηρύξεων και λόγων, αλλά με βάση τα πεπραγμένα μας
την προηγούμενη τετραετία. Τούτη την ώρα δεν υπάρχουν
περιθώρια για συνεργασία με καμία ομάδα για τους λό-
γους που πιο πάνω διατύπωσα. Το τοξικό κλίμα στο ΔΣ,
που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες με αποκλειστική
ευθύνη όλων των παραπάνω ομάδων, οι οποίες επιδιώ-
κουν από κοινού και μεθοδευμένα τη σύγκρουση, ελπί-
ζοντας ότι θα ξεχαστούν οι τεράστιες ευθύνες τους σε
θέματα που σκανδάλισαν την αξιοπρέπεια και την ηθική
όλων μας, θα πρέπει να εξαλειφθεί. 

Είναι η στιγμή να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να πάμε
την Ένωση ακόμα πιο μπροστά ελεύθερη και αδέσμευτη
από βαρίδια που αποτελούν τροχοπέδη στο έργο μας ή
εάν θα γυρίσουμε στο παρελθόν και θα διακινδυνεύσουμε
το μέλλον μας. 



Το τέλος της θητείας είναι πάντα αφορμή για απολο-
γισμό. Μετράμε τις επιτυχίες, τις εκκρεμότητες, τα
λάθη, τις παραλείψεις… Μετράμε ταυτόχρονα την

ικανότητά μας για αποστασιοποίηση και αυτοκριτική και
εξεταζόμαστε σε όλα. Οφείλουμε να θυμίζουμε τις κατα-
κτήσεις, αλλά να μην υποβαθμίζουμε και τις κακοτοπιές,
γνωρίζοντας πια ότι απόλυτα ανέφελες θητείες δεν υπήρ-
χαν, ούτε υπάρχουν. Η ίδια η κομβικότητα της Ένωσή μας,
που βρίσκεται στο κέντρο του ζωηρού ενδιαφέροντος ολό-
κληρου του νομικού κόσμου, με εμβέλεια που εκτείνεται
και εκτός αυτού, αποκλείει τον εφησυχασμό. Δεν αποκλείει
όμως ενίοτε και την αγανάκτηση των συναδέλφων, όταν
βρίσκονται διαρκώς θεατές στο ίδιο έργο των προσωπι-
κών παραγοντισμών και των συγκρούσεων που αυτοί γεν-
νούν.
Ο λόγος από τη μια για τον παλαιού τύπου συνδικαλισμό.
Αυτόν που οι περισσότεροι δε γνωρίσαμε, ούτε αγαπή-
σαμε. Που ζει πατώντας με τα πόδια μέσα στην Ένωση
και με τα μάτια και τα αυτιά έξω από αυτή, κάποτε και έξω
από τη Δικαιοσύνη. Που μέσα από τις αντιφάσεις του,
αναδεικνύει μόνο προσωπικές στρατηγικές και στόχους.
Που εξακολουθεί να μην αντιλαμβάνεται ότι οφείλει να μα-
ραθεί, για να ανθίσει στη θέση του η υγιής συλλογικότητα
και η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ένωσης.
Που απογοητεύει τους συναδέλφους και οδηγεί στην απο-
στασιοποίηση και στην δυσκολία ουσιαστικής διάκρισης,
αφού όλοι δικαίως ή αδίκως μπαίνουν στο ίδιο κάδρο της
κριτικής. 
Ο λόγος από την άλλη για την ανάγκη συμπορεύσεων και
συνεργασιών. Την ανάγκη που γέννησαν οι πικρές ανα-
μνήσεις από το παρελθόν της Ένωσης και οδήγησαν στη
θεμελίωση ενός νέου μοντέλου λειτουργίας της, που όμως
έχει μείνει ακόμα στα θεμέλια, γιατί η ολοκλήρωσή του,
υπονομεύει την επιβίωση της παλιάς νοοτροπίας. Τα όσα
θλιβερά συνέβησαν του τελευταίους μήνες, δε σημαίνουν
ότι ο αγώνας για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, είναι
ασύμβατος με την ενότητα του Σώματος. Όμως το στοί-
χημα της ενότητας δοκιμάζει όρια και χρειάζεται όρους,
που πρέπει να θέσουν τώρα οι ίδιοι οι συνάδελφοι. Πριν
μερικά χρόνια δώσαμε όλοι μαζί με εμφατικό τρόπο την
ευκαιρία σε νέους συναδέλφους να αναλάβουν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στην εκπροσώπησή μας και παρά τους
αρχικούς δισταγμούς το αποτέλεσμα οδήγησε σε κατα-
κτήσεις που στο παρελθόν ήταν αδιανόητες. Η Ένωση
είναι πια κοντά στους δικαστές όλων των βαθμών και πα-
ρεμβαίνει με θεσμικό και επιστημονικό τρόπο σε κάθε κρί-

σιμο για τη Δικαιοσύνη θέμα. Προστατεύει από απόπειρες
παρεμβάσεων κρατώντας αποστάσεις από πολιτικές αν-
τιπαραθέσεις, χωρίς να χαρίζεται. Λαμβάνει πρωτοβου-
λίες για τη βελτίωση των συνθηκών του λειτουργήματός
μας χωρίς να λησμονά και τον κοινωνικό του ρόλο. Κατέ-
στησε την ισχυρή της παρουσία κεκτημένο της Δικαιοσύ-
νης, γεγονός που έκανε ακόμη πιο εκκωφαντική την
απουσία της τους άφωνους μήνες της προσωρινής διοί-
κησης.
Τη διετία που πέρασε δεν ζήσαμε μόνο την απογοητευ-
τική εσωστρέφεια, την παρεμπόδιση των εκλογών, την
ολομέτωπη σύγκρουση. Ζήσαμε και σημαντικές στιγμές
συλλογικότητας, που έδειξαν το δρόμο που πρέπει να χα-
ράξουμε στο εξής. Κορυφαία όλων, η ψηφοφορία για τη
συνταγματική αναθεώρηση το Δεκέμβριο του 2018, όταν
η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων ψήφισε την
πρότασή μας, να απαγορευθεί η ανάληψη κάθε πολιτικής
ή δημόσιας θέσης ή θέσης σε ανεξάρτητη αρχή από δικα-
στές για τουλάχιστον δύο χρόνια από την αφυπηρέτηση.
Πιο πρόσφατα, η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφο-
ρίας το Μάιο του 2020, όταν εκατοντάδες δικαστές και ει-
σαγγελείς πήραν την Ένωση στα χέρια τους και ζήτησαν
την άμεση προσφυγή σε εκλογές και τη μη προσφυγή σε
προσωρινή διοίκηση. Στιγμές άμεσης δημοκρατίας, εικό-
νες από το μέλλον της Ένωσής μας και ταυτόχρονα ένα
σημαντικό βήμα προς το πλήρες άνοιγμα της στις νέες γε-
νιές. Η συμμετοχή φέρνει την ανανέωση και τη δημοκρα-
τία, σε πείσμα εκείνων που στάθηκαν απέναντι
αγνοώντας τα μέλη, γιατί θέλουν την Ένωση κλειστό ανε-
ξέλεγκτο διευθυντήριο.
Όμως ο βηματισμός της Ένωσης δεν μπορεί να παραλ-
λάσσει με γνώμονα την κάθε είδους συγκυρία. Αξιόπιστη
θα είναι μόνο, όσο εκείνοι εκτός των τειχών, που θα επι-
θυμούσαν διακαώς να την έχουν υπό έλεγχο, θα γνωρί-
ζουν ότι η στάση της δεν ετεροκαθορίζεται. Ότι ο
ανεξάρτητος χαρακτήρας της είναι αδιαπραγμάτευτος και
αυτοί που την εκπροσωπούν δεν έχουν παράλληλες φι-
λοδοξίες, που να την εκθέτουν και να την αποδυναμώνουν.
Ο παλαιού τύπου συνδικαλισμός ανασαίνει μέσα από τη
ματαιοδοξία και η διαιώνισή του καθιστά δυσχερέστερη
τη συνεργασία και συμπόρευση στο εσωτερικό της Ένω-
σης. Είναι λοιπόν πια ζωτικής σημασίας να κατανοηθεί
ότι η επιλογή των ίδιων προσώπων, που έχουν διανύσει
πολυετή διαδρομή από διάφορες θέσεις στην Ένωση,
ακόμα και αν πρόσφεραν στο παρελθόν, δεν μπορεί να
εγγυηθεί διαφορετικά αποτελέσματα για το μέλλον της. 

Παντελής Μποροδήμος, Πρωτοδίκης

Η Ένωση δεν αλλάζει σε μια μέρα.

Όμως αλλάζει...



Ηδιάλυση του Ενωτικού Προεδρείου και η έντονη
αντιπαράθεση μεταξύ των μελών της ομάδας με
επικεφαλής τον κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη αφε-

νός και των υπολοίπων μελών αφετέρου ξεκίνησε μετά
τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν το καλοκαίρι
του 2019. Έκτοτε κατέστη αδύνατη η υιοθέτηση κοινής
στάσης για οιοδήποτε ζήτημα από τα μέλη που αποτε-
λούσαν έως τότε το Ενωτικό Προεδρείο, που να θίγει
την κυβερνητική πολιτική, είτε αφορούσε το θέμα της
υποχρεωτικής ιδιωτικής διαμεσολάβησης, είτε τη μεί-
ωση των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ, είτε τη μεταφορά της
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής από το Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης. Η
αντιπαράθεση αυτή κορυφώθηκε με την ψήφιση της
γνωστής τροπολογίας για την ανακατανομή των θέσεων
στα εφετεία, με την κατάργηση 86 θέσεων εφετών και τη
δημιουργία 86 θέσεων προέδρων εφετών, διάταξη που
εισήχθη κατόπιν ενεργειών του προηγούμενου Γενικού
Γραμματέα της Ένωσης, ο οποίος ωφελήθηκε προσω-
πικά από τη ρύθμιση. Για το ζήτημα αυτό δημόσια εξέ-
φρασα τη θέση πως ουδείς έχει το δικαίωμα να
καταχράται την εμπιστοσύνη των συναδέλφων του και
τη θέση του ως εκπροσώπου της Ένωσης για να ικα-
νοποιήσει πρωτίστως προσωπικά του αιτήματα και επι-
διώξεις.
Το μοναδικό κίνητρο για όποιον θέτει υποψηφιότητα
για να μετάσχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
πρέπει να είναι η προάσπιση των εργασιακών δικαιω-
μάτων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, η
επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την
άσκηση των καθηκόντων μας, η διεκδίκηση καλύτερων

συνθηκών εργασίας, η διασφάλιση της ανεξαρτησίας
και του σεβασμού που αναλογεί στο έργο μας και στο
ρόλο μας στην κοινωνία. Η Ένωση και οι εκπρόσωποί
της οφείλουν πρωτίστως να παραμένουν αδέσμευτοι
από τη Διοίκηση και από οιαδήποτε πολιτική επιρροή,
όπως ορίζεται στο Προοίμιο του Καταστατικού της.
Απαραίτητη προϋπόθεση για όποιον μετέχει στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της Ένωσης είναι να μην εξαρτά την
άποψή του από τις εκάστοτε πολιτικές συγκυρίες, ούτε
να επιδιώκει προσωπικά οφέλη, αλλά να λειτουργεί με
αποκλειστικό γνώμονα το κοινό συμφέρον.
Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης που
διεξήχθη στις 14.12.2019, με συντριπτική πλειοψηφία
αποφασίσθηκε το Δ.Σ. να ζητήσει την άμεση απόσυρση
της διάταξης, που αφορούσε την ανακατανομή των θέ-
σεων των εφετών-προέδρων εφετών. Ωστόσο, η πλει-
οψηφία των μελών του Δ.Σ. αρνήθηκε να υλοποιήσει
την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που αποτελεί,
σύμφωνα με το Καταστατικό της, το ανώτατο όργανο
της Ένωσης. Αντίθετα, σε συνάντηση που τα μέλη της
πλειοψηφίας του Δ.Σ. είχαν με τον Υπουργό Δικαιοσύ-
νης στις 18.2.2020, όχι μόνο δεν έθεσαν το ως άνω ζή-
τημα, αλλά συζήτησαν και για την ανακατανομή των
οργανικών θέσεων των εισαγγελέων στο εφετείο, με κα-
τάργηση 22 οργανικών θέσεων αντεισαγγελέων εφετών
και δημιουργία 22 νέων θέσεων εισαγγελέων εφετών,
όπως τα ίδια τα μέλη της πλειοψηφίας κατέστησαν γνω-
στό στις 6.4.2020. 
Στη συνέχεια τα μέλη της πλειοψηφίας του Δ.Σ. αρνή-
θηκαν τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών στα τέλη Ιουνίου του
2020, σύμφωνα με το καταστατικό, παρόλο που είχαν

Ποια είναι η Ένωση Δικαστών

και Εισαγγελέων που θέλουμε;

Αικατερίνη Ντόκα, Εφέτης

Σε αυτές τις εκλογές οι συνάδελφοι θα έχουν μια εξαιρε-
τική ευκαιρία να δοκιμάσουν κάτι εντελώς νέο. Την πλήρη
απαγκίστρωση της Ένωσης από το παρελθόν της και την
εμπίστευσή της σε μια νέα γενιά συναδέλφων, που το
πρώτον θα δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στο όμορφο κα-
θήκον της εκπροσώπησης. Έτσι θα χτιστούν και οι προ-

ϋποθέσεις μιας ενότητας, που τώρα φαίνεται μακρινή και
δύσκολη, αλλά που η διαδοχή των γενεών και των προ-
σώπων θα κάνει απολύτως εφικτή. Ενότητα χτισμένη από
στέρεα υλικά, που θα επιλέξουν οι συνάδελφοι, για μια
Ένωση που αλλάζει και που οφείλει να τους μοιάζει…



αρχίσει να επαναλειτουργούν τα δικαστήρια και να
συγκαλούνται οι ολομέλειες αυτών και ενώ ήταν δυνατή
η διεξαγωγή τους, σύμφωνα με τους όρους που τέθη-
καν από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Επέλεξαν να οδηγήσουν την
Ένωση στον ορισμό προσωρινής διοίκησης, με προ-
φανή στόχο την ανατροπή του νομίμως εκλεγμένου
προεδρείου και την ανάληψη αυτού από τους ίδιους,
στόχος που τελικά δεν επιτεύχθηκε, ύστερα από την έκ-
δοση της με αρ. 1541/2020 απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Αναμφίβολα η περίοδος αυτή των εσωτερικών συγ-
κρούσεων στους κόλπους του Διοικητικού Συμβουλίου,
που ακολούθησε τη διάλυση του ενωτικού προεδρείου,
έχει προκαλέσει προβληματισμό και απογοήτευση.
Προσωπικά θεωρώ πως το ερώτημα που τίθεται στις
επικείμενες αρχαιρεσίες είναι ένα : ποια είναι η Ένωση
που θέλουμε. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δη-
μιουργήθηκε από ανθρώπους που δεν δίστασαν να
συγκρουσθούν με την πολιτική εξουσία και να υπο-
στούν πειθαρχικές και προσωπικές διώξεις, για να μπο-
ρούμε να έχουμε σήμερα ανεξάρτητη και δυνατή φωνή.
Η δημιουργία της Ένωσης κατά το έτος 1958 και η
δράση της υπό την προεδρία του αρεοπαγίτη Αντωνίου
Φλώρου (1960-1962), ο οποίος χρησιμοποίησε μαχη-
τική συνδικαλιστική φρασεολογία, πρωτόγνωρη για την
εποχή του, και διώχθηκε για τη δράση του αυτή πει-
θαρχικώς, ενόχλησε τους κυβερνώντες. Άλλωστε οι εκά-
στοτε ασκούντες την κυβερνητική εξουσία δύσκολα
ανέχονται μία πλήρως ανεξάρτητη δικαστική λειτουρ-
γία. Κατά την περίοδο της δικτατορίας πέντε δικαστικοί
και εισαγγελικοί λειτουργοί (οι αρεοπαγίτες Αντώνιος
Φλώρος και Δημήτριος Μαργέλλος, ο πρόεδρος πρω-
τοδικών Γεώργιος Κώνστας, και οι εισαγγελείς πρωτο-

δικών Γεώργιος Ξενάκης και Αλέξανδρος Φλώρος) απο-
λύθηκαν και για τον ‘διακεκριμένο’ λόγο της ‘συνδικα-
λιστικής δράσης’ τους. Αυτοί οι άνθρωποι μας
εμπνέουν και μας οδηγούν. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό
εκπρόσωποί μας να χρησιμοποιούν τη θέση τους για
να νομοθετηθούν διατάξεις, με αναδρομική μάλιστα
ισχύ, ώστε να ωφεληθούν προσωπικά. Δεν μπορεί να
γίνει ανεκτό εκπρόσωποί μας να μεταπηδούν σε θέσεις
συμβούλων Υπουργών ή σε θέσεις άσκησης πολιτικής
εξουσίας. Δεν μπορεί να γίνει ανεκτό η άποψη της Ένω-
σης σε νομοθετήματα που μας αφορούν να εξαρτάται
από τις πολιτικές συγκυρίες. Οι εκπρόσωποί μας οφεί-
λουν να διαφυλάττουν πρωτίστως την προσωπική τους
ανεξαρτησία έναντι κάθε πολιτικής επιρροής, ώστε να
δύνανται να προασπίζονται τα δικαιώματα των συνα-
δέλφων τους, δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
Στα κομβικής σημασίας ζητήματα που θα τεθούν άμεσα
το επόμενο διάστημα όπως, μεταξύ άλλων, η κατάρ-
γηση των αιρετών διοικήσεων στα δικαστήρια, η πε-
ραιτέρω εντατικοποίηση της εργασίας μας, ο
περιορισμός των δικαστικών διακοπών σε μόνιμη
πλέον βάση, η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας των
δικαστηρίων, η Ένωσή μας οφείλει να έχει καθαρή, δυ-
νατή και ανεξάρτητη φωνή.  Τα μέλη της Ομάδας των
συναδέλφων Χριστόφορου Σεβαστίδη, Χαράλαμπου
Σεβαστίδη, Παντελή Μποροδήμου, Αικατερίνης Μάτση,
Ιωάννας Ξυλιά, Μιχάλη Τσέφα και Έφης Κώστα, δια-
θέτουν καθαρή, δυνατή, ανεξάρτητη φωνή, θάρρος και
παρρησία, ήθος και αποφασιστικότητα. Για το λόγο
αυτό θεώρησα επιβεβλημένο καθήκον τη συμμετοχή
μου σε αυτήν, με τη διάθεση να συμμετέχω ενεργά και
δραστήρια στην υλοποίηση των στόχων που θα θέσει
το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας.

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι, 

Ημέχρι τώρα ενασχόλησή μου με την ΕΔΕ εξαντ-
λούνταν στην κριτική των θέσεων και του έργου
των εκπροσώπων της και στην ψήφιση των εκά-

στοτε υποψηφίων. Ως απλή θεατής και με δεδομένο ότι
μετά από κάποιο διάστημα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμα-
στε μεταξύ μας, δεν άργησα να αντιληφθώ ότι υπήρξαν
ευτυχώς μεμονωμένες περιπτώσεις εκπροσώπων, οι

οποίοι  είχαν την πεποίθηση ότι λόγω της ιδιότητας
τους, θα εξασφαλίσουν κάποια στιγμή του υπηρεσια-
κού τους βίου ανταποδοτικά οφέλη και ότι εν τέλει η εξα-
σφάλιση προνομίων θα είναι η αυτοεκπλήρωσή τους.
Ριζική ανατροπή στην παραπάνω άποψη έφερε η θέση
του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης τα τελευταία
χρόνια, όταν πια έγινε σαφές, μέσα από τη σταθερή
στάση συγκεκριμένων μελών του, ότι η ένωση δεν είναι
υπουργείο τύπου της εκάστοτε κυβέρνησης και τα μέλη

Αικατερίνη Μάτση, Αντεισαγγελέας Εφετών



Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Αποφάσισα τη συμμετοχή μου στις αρχαιρεσίες
της Ένωσης, ως υποψήφια για το Δ.Σ. αυτής,
επειδή πιστεύω ότι στο λειτούργημα που

ασκούμε κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι η ορθή, έγ-
καιρη και αποτελεσματική και όχι απλώς διεκπεραι-
ωτική απονομή της δικαιοσύνης, με σκοπό την
προστασία των δικαιωμάτων όλων των πολιτών και
γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος, βάσει του Συν-
τάγματος και των νόμων και ανεξάρτητα από τις όποιες
πλειοψηφίες διαμορφώνονται στην κοινή γνώμη, την
εικαζόμενη ή εκπεφρασμένη βούληση συγκεκριμένων
κοινωνικών ομάδων, ή την πολιτική της εκάστοτε κυ-
βέρνησης. 
Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού της δικαιοσύ-
νης αναγκαία είναι η προσωπική και λειτουργική μας

ανεξαρτησία, η οποία αναγνωρίζεται, θεσπίζεται και
διασφαλίζεται από τις διατάξεις του Συντάγματος, οι
οποίες προβλέπουν ένα ευρύ πλαίσιο εγγυήσεων που
αφορούν αφενός στην ανεπηρέαστη από υποδείξεις ή
πιέσεις απονομή της δικαιοσύνης, αφετέρου στον διο-
ρισμό, την ισοβιότητα, την ανάθεση της επιθεώρησης
σε συναδέλφους ανώτερου βαθμού, την ανάθεση στο
Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο κάθε απόφασης σχετι-
κής με την υπηρεσιακή μας εξέλιξη, καθώς και του πει-
θαρχικού ελέγχου σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
πειθαρχικά συμβούλια, που αποτελούνται μόνο από
δικαστές. Οι ρυθμίσεις αυτές, εξασφαλίζοντας ένα ικα-
νοποιητικό σύστημα αυτοδιοίκησης της δικαιοσύνης,
που συμβάλλει στην ανεξαρτησία της, είναι πολύτιμες
και είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διατηρηθούν.
Ωστόσο, παρά τις συνταγματικές αυτές εγγυήσεις, ο
εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά στην

Ιωάννα Ξυλιά, Πρόεδρος Πρωτοδικών

της δεν επιδιώκουν a priori την υπηρεσιακή τους ανα-
βάθμιση ή την κατάληψη κάποιας περίοπτης θέσης μετά
τη συνταξιοδότηση τους

Αυτό οδήγησε αφενός στην επιθυμία μου για εγγύτερη
παρακολούθηση των εργασιών της ένωσης - αφού
πλέον οι διαδικασίες δεν παρέμεναν αδιαφανείς -  αφε-
τέρου στην ελπίδα ότι η έννοια του συνδικαλισμού
βρήκε το αρχικό της νόημα, δηλαδή τη διαφύλαξη και
προαγωγή των συμφερόντων του συνόλου των εργαζο-
μένων του κλάδου μας.
Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα αποδείχθηκε ότι
υπήρχε κατά τα φαινόμενα μόνο  ισορροπία στο διοι-
κητικό συμβούλιο της ένωσης. Όλοι μας γίναμε δέκτες
των συγκρούσεων αναφορικά με τα ζητήματα που ανέ-
κυψαν με αφορμή το νόμο για την ιδιωτική διαμεσολά-
βηση και την ανακατανομή των θέσεων των προέδρων
και εισαγγελέων εφετών, τον περιορισμό των δικαστι-
κών διακοπών, τις προτάσεις του Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης κ. Πικραμμένου για τη Δικαιοσύνη, τις
πολιτικές παρεμβάσεις στο έργο των εισαγγελικών λει-
τουργών στην υπόθεση στο Κουκάκι.
Με κριτική διάθεση απέναντι σε όλους, τάχθηκα με τις
θέσεις των μελών εκείνων που αταλάντευτα, χωρίς προ-

σωπικά κίνητρα και ιδεολογικές αγκυλώσεις και κυρίως
χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον για το ποια κυβέρνηση
διαδέχεται την άλλη, συνέχισαν έντιμα και καθαρά,
χωρίς προσωπικές επιδιώξεις, να αγωνίζονται για τα αι-
τήματα όλων μας. Αυτοί οι τελευταίοι άνθρωποι με οδή-
γησαν στην απόφαση να συμμετάσχω στην εκλογική
διαδικασία ως υποψήφια, με μοναδικό στόχο στο πλαί-
σιο της κοινής μας δράσης, τον επαναπροσδιορισμό του
συνδικαλιστικού θεσμού μέσα από την έντιμη αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων, χωρίς δεύτερες σκέψεις και
προσωπικά κίνητρα. 
Άλλωστε, με γνώμονα το συμφέρον όλων, είναι δυνατή
η επίτευξη των στόχων μας, που θεωρώ αναγκαίο να
μην εξαντλείται μόνο στα οικονομικά ζητήματα, αλλά να
εστιάζει και στη βελτίωση των συνθηκών της ζωής μας
και των οικογενειών μας, μέσα από τον εξορθολογισμό
των μετακινήσεων μας στη διάρκεια του υπηρεσιακού
μας βίου. Τέλος, εξίσου σημαντικό θεωρώ και το
άνοιγμα μας στη κοινωνία με την παράλληλη διάχυση
της άποψης ότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς αποτε-
λούμε ενεργά μέλη του κοινωνικού γίγνεσθαι, με ευρύ-
τερη κουλτούρα, ικανοί να ανταποκριθούμε στον
συνταγματικά κατοχυρωμένο ρόλο μας. 



υπηρεσιακή μας κατάσταση είναι επιβεβλημένος. 
Στην κατεύθυνση αυτή ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε,
με την αιτιολογική του έκθεση, ήδη από τον Δεκέμβριο
2018, το σχέδιο του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικα-
στηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, από
τη συσταθείσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην
οποία συμμετείχαν ως εκπρόσωποι της Ε.Δ.Ε. ο κ. Χα-
ράλαμπος Σεβαστίδης και η κ. Ακριβή Ερμίδου, το
οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει εισαχθεί προς ψήφιση.
Παραμένει ωστόσο επιτακτική η ανάγκη άμεσης τρο-
ποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων του ισχύοντος
ΚΟΔΚΔΛ (Ν. 1756/1988), είτε αυτές έχουν περιληφθεί
στο νέο σχέδιο, είτε δεν υιοθετήθηκαν από την νομο-
παρασκευαστική επιτροπή, προκειμένου να διασφαλι-
στεί η βελτίωση της υπηρεσιακής μας κατάστασης, η
οποία συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα της
δικαστικής κρίσης, από άποψη ποιότητας και ταχύτη-
τας. 
Μεταξύ άλλων απαιτούνται μεταρρυθμίσεις: 1) στον
τρόπο χρέωσης του δικαστή και εισαγγελέα και τον
σχετικό πειθαρχικό του έλεγχο, 2) στον τόπο διορισμού
και εγκατάστασής του, 3) στη συνυπηρέτηση συζύγου
ή συνδεόμενου με σύμφωνο συμβίωσης και 4) στη δυ-
νατότητα εισαγωγής των Ειρηνοδικών (Γ’ και Δ’ τάξης)
στην ΕΣΔΙ ως δικαστικών και εισαγγελικών Παρέδρων.
Ειδικότερα: 
Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Στον ισχύοντα ΚΟΔΚΔΛ δεν γίνεται καμία αναφορά στα
κριτήρια χρέωσης των υποθέσεων σε κάθε δικαστικό
λειτουργό, παρά τη σημαντική διαφορά στη φύση των
υποθέσεων, αλλά και στον αριθμό τους, τόσο μεταξύ
τμημάτων του ίδιου δικαστηρίου, όσο και μεταξύ των
δικαστηρίων. Θα πρέπει να επιδιωχθεί νομοθετική ρύθ-
μιση που θα προβλέπει ότι η υπηρεσιακή χρέωση οφεί-
λει να είναι ανάλογη του πραγματικού χρόνου
υπηρεσίας του δικαστικού λειτουργού εντός του συγ-
κεκριμένου δικαστικού έτους, ώστε να αποφεύγεται το
φαινόμενο της υπερβολικής χρέωσής του σε λίγο χρόνο
(λόγω π.χ. προηγούμενης άδειας), που θα καθιστά δυ-
σχερή την εμπρόθεσμη δημοσίευση των αποφάσεων.
Παράλληλα, πρέπει να προχωρήσει άμεσα, με πρωτο-
βουλία της Ένωσης, η τροποποίηση των Κανονισμών
Λειτουργίας των Δικαστηρίων, ώστε να προβλέπουν
ανώτατο ετήσιο αριθμό χρέωσης των δικαστικών λει-
τουργών, ανάλογα με τη βαρύτητα των υποθέσεων εκά-
στου τμήματος. 
Αναγκαία καθίσταται πλέον η τροποποίηση του άρθρου

91 § 2 στ. ε΄ του ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ, όπου τυποποιεί-
ται το πειθαρχικό αδίκημα της αδικαιολόγητης καθυ-
στέρησης στην εκτέλεση των καθηκόντων των
δικαστικών λειτουργών, με την εισαγωγή επιπλέον ενός
ποσοτικού κριτηρίου, δηλαδή του ελάχιστου αριθμού
των περαιωμένων πολιτικών υποθέσεων για τον ελεγ-
χόμενο δικαστικό λειτουργό, ώστε να μην στοιχειοθε-
τείται πειθαρχικό αδίκημα όταν αυτός έχει περαιώσει
150 υποθέσεις στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο ή 50
υποθέσεις στο Εφετείο. 
Β. ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ
Με το άρθρο 40 § 3 του ισχύοντος ΚΟΔΚΔΛ προβλέ-
πεται ότι ο δικαστικός λειτουργός οφείλει να διαμένει
στην πόλη, όπου είναι η  έδρα  του δικαστηρίου στο
οποίο υπηρετεί ή σε προάστιό της. Η διάταξη αυτή ως
αναχρονιστική πρέπει να καταργηθεί, αφού μόνο προ-
βλήματα μπορεί να δημιουργήσει στην υπηρεσιακή κα-
τάσταση, αλλά και στην προσωπική και οικογενειακή
ζωή των δικαστικών λειτουργών, λαμβανομένων υπόψη
και των κωλυμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 42
του ίδιου κώδικα, αλλά και της δυσαναλογίας των δι-
καστών με καταγωγή από συγκεκριμένα γεωγραφικά
διαμερίσματα της χώρας σε σχέση με τις διαθέσιμες
οργανικές θέσεις που υπάρχουν σ’ αυτά. 
Γ. ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΜΕ
ΣΥΖΥΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ή ΝΠΔΔ
Οι σχετικές με τη συνυπηρέτηση του δικαστικού λει-
τουργού με τον/τη σύζυγο, δημόσιο υπάλληλο ή υπάλ-
ληλο νπδδ, πρέπει επιτέλους να εκσυγχρονιστούν,
ώστε κατ’ αναλογία όσων ισχύουν σε άλλους κλάδους
εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, να προ-
βλεφθεί πλέον ρητά ως υποχρεωτική η συνυπηρέτηση,
με μετάθεση ή κατά παρέκκλιση απόσπαση του συζύ-
γου. Η υπάρχουσα σήμερα ρύθμιση, που αναγνωρίζει
μόνο δυνατότητα συνυπηρέτησης, έχει αποδειχθεί στην
πράξη αναποτελεσματική, αφού το Δημόσιο και τα
νπδδ, επικαλούμενα ελλείψεις στο προσωπικό απορ-
ρίπτουν όλα αδιακρίτως τα αιτήματα. 
Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ ΣΤΗΝ (ΕΣΔΙ) ΓΙΑ ΘΕ-
ΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΠΑΡΕΔΡΩΝ
Έχει ήδη προταθεί από την Ένωση και πρέπει να επι-
διωχθεί νομοθετική ρύθμιση που θα προβλέπει ειδικό
διαγωνισμό μεταξύ Ειρηνοδικών Γ΄ και Δ΄ τάξης, που
έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία, από
τον οποίο θα καλύπτεται ποσοστό 10% του συνολικού
αριθμού των εισακτέων στην κατεύθυνση της πολιτικής
και ποινικής δικαιοσύνης της ΕΣΔΙ (δικαστικοί και ει-
σαγγελικοί Πάρεδροι).



Μιχαήλ Τσέφας, Πρωτοδίκης

Διαπιστώσεις και προτάγματα

Συνάδελφοι, αποφάσισα να συμμετάσχω στις  επικείμε-
νες εκλογές  ως υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ένωσης Δι-
καστών και Εισαγγελέων με την ομάδα των

Χριστόφορου Σεβαστίδη, Χαράλαμπου Σεβαστίδη, Παντελή
Μποροδήμου, Αικατερίνης Ντόκα, Αικατερίνης Μάτση, Ιωάν-
νας Ξυλιά και Έφης Κώστα, για να συμβάλλω με τις δυνάμεις
μου και εγώ σε μια συλλογική προσπάθεια  που γίνεται με επι-
κεφαλής τον κ. Χριστόφορο Σεβαστίδη για τη διαρκή βελτίωση
της θέσης του  Έλληνα Δικαστή, τόσο ως φορέα της τρίτης Συν-
ταγματικής Λειτουργίας, αλλά και ως ενός σκληρά εργαζόμε-
νου κρατικού λειτουργού. Στη στόχευση αυτή, πιστεύω ότι ο
Δικαστής   πρέπει να έχει δυναμική θέση στην κοινωνία και στις
σχέσεις του με την εκτελεστική εξουσία αλλά και με όλους όσους
υπηρετούν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης, με όρους βέ-
βαια καλόπιστης συνεργασίας και σεβασμού, αλλά και με αυ-
τοπεποίθηση. Η απαθής στάση και η «τήρηση αποστάσεων»
ασφαλώς είναι υπηρεσιακή υποχρέωση του Δικαστή κατά την
εκδίκαση των υποθέσεων στο ακροατήριο, δεν είναι όμως χα-
ρακτηριστικό που πρέπει να έχει σε όσα τον αφορούν ως
σκληρά εργαζόμενο με υψηλό αίσθημα ευθύνης κατά την εκτέ-
λεση των καθηκόντων του  και σε όσα σημαντικά αφορούν την
κοινωνία της οποίας είναι μέλος.  
- Το άνοιγμα της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων που
πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια  προς όλους τους συνα-
δέλφους ανεξαρτήτως του τόπου όπου υπηρετούν και του βαθ-
μού τους, έχει δώσει μια ανανεωτική πνοή στη λειτουργία της.
Οι συνάδελφοι μπορούμε μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της
Ένωσής μας να επικοινωνούμε άμεσα και να έχουμε γνώση
«σε πρώτο χρόνο» όλων των πρωτοβουλιών που λαμβάνον-
ται, όπως των δελτίων τύπου, των ανακοινώσεων, των απο-
φάσεων βέβαια του Δ.Σ., αλλά και του περιεχομένου των
θέσεων των μελών του (Δ.Σ.), τόσο στις συνεδριάσεις που
πραγματοποιούνται, όσο και ευρύτερα. Διαμορφώθηκε λοιπόν
ένα σύστημα διαφανούς λειτουργίας της Ένωσης. Μπορεί βέ-
βαια κάποιος συνάδελφος να θεωρήσει ότι αυτή η δημοσιο-
ποίηση, σε μερικές περιπτώσεις που αφορούν την προβολή
των αντίθετων θέσεων των μελών του Δ.Σ., βλάπτει,  ωστόσο
δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι ο διαφανής  τρόπος λειτουργίας που
έχει επιτευχθεί σήμερα στην Ένωση, είναι δείγμα δημοκρατίας,
ότι έχει διαμορφώσει ένα χώρο καθαρό, απομακρυσμένο από
την καχυποψία για πράγματα  που μπορεί να λειτουργούν «εν
κρυπτώ». Έτσι ο κάθε συνάδελφος, μπορεί αυθεντικά, χωρίς

«ενδιάμεση» πληροφόρηση να μαθαίνει για τη διοίκηση της
Ένωσης, να διαμορφώνει τη δική του άποψη και θέση και να
αναγνωρίζει με όρους ουσίας ποιος από αυτούς που τον εκ-
προσωπούν και πρόκειται στις επικείμενες εκλογές να τον εκ-
προσωπήσουν μπορεί να τον υπερασπιστεί χωρίς
περιστροφές ή δεύτερες σκέψεις, χωρίς στρογγυλέματα που τε-
λικά ωφελούν λίγους, αλλά με θέσεις και πρωτοβουλίες που
στοχεύουν ξεκάθαρα «φανερά μπροστά» στην ικανοποίηση
όλων των συναδέλφων ανεξαρτήτως βαθμού.  
- Στο άνοιγμα της Ένωσης που προανέφερα  και στην ανανε-
ωτική της πορεία,  ενισχυτικό στοιχείο αποτέλεσε η ενδυνά-
μωση των περιφερειακών οργάνων της που επίσης έχει
επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.  Αναφέρομαι στις Εφετειακές
Επιτροπές των περιφερειών των Εφετείων της Χώρας που προ-
βλέπει το καταστατικό μας. Οι Εφετειακές Επιτροπές της Ένω-
σής μας, καλούνταν συστηματικά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. για
τα διατυπώσουν τις θέσεις τους και διαμορφώθηκε ένα κλίμα όχι
τυπικής πρόσκλησης, αλλά ειλικρινούς, καλόπιστης υποδοχής
και ακρόασης των θέσεων των Εφετειακών Επιτροπών ως ένα
ακόμη μέσο αντιπροσώπευσης των συναδέλφων της περιφέ-
ρειας, προς υποβοήθηση του έργου του Δ.Σ.   Οι Εφετειακές
Επιτροπές έτσι, βγήκαν από τον ρόλο της υποβολής αιτημάτων
οικονομικού κυρίως χαρακτήρα, όπως οικονομική ενίσχυση για
την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Δικαστηρίων τους,  για
τη διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων ή εκδρομών, που
ασφαλώς αποτελεί κεντρικό άξονα στη λειτουργία και τον προ-
ορισμό τους  για τη διευκόλυνση της υπηρεσιακής και κοινωνι-
κής ζωής των συναδέλφων που υπηρετούν στη περιφέρεια,
αλλά απέκτησαν και περιεχόμενο ευρύτερο, έχοντας τη δυνα-
τότητα να παίρνουν θέση και να εκφράζουν στο Δ.Σ. θεσμικά,
τις αντιδράσεις και τις απόψεις της περιφέρειας απέναντι σε ζη-
τήματα  κεντρικά που επηρεάζουν την υπηρεσιακή ζωή των δι-
καστών και έχουν άμεση επίδραση και στους υπηρετούντες
στην περιφέρεια. 
-Τα θετικά αυτά στοιχεία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγε-
λέων που προείπα (άνοιγμα της Ένωσης προς όλους τους συ-
ναδέλφους, ενδυνάμωση των Εφετειακών Επιτροπών),  τα
οποία αναπτύχθηκαν και ενισχύθηκαν επί Προεδρίας του κ.Χρι-
στόφορου Σεβαστίδη, ήταν αυτά που με έκαναν να έρθω πιο
κοντά στην Ένωση, να τα δω σε όλη τους την έκταση λόγω της
συμμετοχής μου στην Εφετειακή Επιτροπή της περιφέρειας του
Εφετείου Πατρών και να αποφασίσω να λάβω μέρος στις επι-



κείμενες εκλογές ως υποψήφιος  για το Δ.Σ. Με βάση όσα εξέ-
θεσα, λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον που έχει διαμορ-
φωθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην Ένωση και τα
ζητήματα που προέκυψαν για τα  οποία έχω γράψει και τοπο-
θετηθεί  πιο αναλυτικά στο πρόσφατο παρελθόν με την ιδιό-
τητά μου ως Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Πατρών,
ιδίως με την ψήφιση της αποσπασματικής τροπολογίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης περί ανακατανομής των θέσεων Προ-
έδρων Εφετών και Εφετών (άρθ. 38 ν. 4640/2019), πιστεύω ότι
τα προτάγματα για τη νέα διετία στην Ένωσή μας πρέπει να
είναι:  
1) Η κατοχύρωση της υπηρεσιακής σταθερότητας του Δικα-
στικού Λειτουργού.  Αποσπασματικές νομοθετικές ρυθμίσεις,
όπως η προαναφερόμενη (του άρθ. 38 ν. 4640/2019) καθώς
και η πλέον πρόσφατη (άρθ. 62παρ.1 ν. 4689/2020, ΦΕΚ
Α΄103/27.05.2020) που με παρόμοιο τρόπο καθόρισε τις θέσεις
Εισαγγελέων Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες
μετέβαλαν «με μιας» τον υπηρεσιακό χάρτη στο βαθμό του
Προέδρου Εφετών και του Εφέτη και αντίστοιχα  στο βαθμό του
Εισαγγελέα Εφετών και Αντεισαγγελέα Εφετών, προκαλώντας
τριγμούς σε όλες τις βαθμίδες της δικαιοσύνης, δεν πρέπει να
υπάρχουν.  Ο  Δικαστικός Λειτουργός, πρέπει να ασκεί τα κα-
θήκοντά του σε ένα σταθερό υπηρεσιακό και εργασιακό περι-
βάλλον, όσον αφορά τις μεταθέσεις του, τη χρέωση των
υποθέσεών του,  τις προαγωγές του, τη δυνατότητα συνυπη-
ρέτησης με τον σύζυγό του, τις απολαβές του, με κανόνες ίσης
μεταχείρισης και αναλογικότητας. Οι νέες θέσεις που προκύ-
πτουν λόγω υπηρεσιακών αναγκών, πρέπει να κατανέμονται
αναλογικά σε όλους τους βαθμούς αφού οι βαθμοί των Δικα-
στικών Λειτουργών  δεν έχουν στεγανά αλλά ο ένας βαθμός
εξαρτάται από τον άλλον. Πρέπει δε να λαμβάνεται πρόνοια στο
ευαίσθητο αυτό σημείο, αφού η παραγνώριση αυτής της ιδιαι-
τερότητας δημιουργεί δύο κατηγορίες Δικαστικών Λειτουργών,
αυτών που ευνοούνται από τη συγκυρία και γρήγορα προ-
άγονται και τους άλλους, που θα συνεχίσουν «να κάνουν τη
δουλειά», αλλά να μην αντιδρούν και να μένουν καθηλωμένοι
στο κατώτερο βαθμό, ελπίζοντας στην   νομοθετική συγκυρία,
δηλαδή στην τύχη, για να προαχθούν και αυτοί και να ανελιχ-
θούν υπηρεσιακά. Η Ένωσή μας λοιπόν πρέπει να ενεργεί με
στόχο την ωφέλεια και την προοπτική όλων των Δικαστικών
Λειτουργών, με σταθερούς κανόνες ίσης μεταχείρισης και ανα-
λογικότητας. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ιδωθεί και η  περαι-
τέρω εξασφάλιση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων  όπως
είναι η άμεση αναγνώριση όλων των ετών  ασφάλισης πριν την
εισαγωγή μας στο Δικαστικό Σώμα. Τα χρόνια ασφάλισης των
συναδέλφων που εργάστηκαν πριν εισέλθουν στο Δικαστικό
Σώμα σε οποιαδήποτε εργασία και με οποιαδήποτε ασφάλιση,
δηλαδή είτε ως δικηγόροι, είτε ως δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ως
ιδιωτικοί υπάλληλοι, πρέπει να αναγνωριστούν και να λαμβά-

νονται υπόψη στον συνολικό συντάξιμο χρόνο εργασίας, λόγω
των ειδικών προϋποθέσεων που υπάρχουν για την εισαγωγή
μας στο Δικαστικό Σώμα. 
2) Η παγίωση και περαιτέρω ενίσχυση του ανοίγματος της λει-
τουργίας της Ένωσης προς τους συναδέλφους, καθώς και επι-
πλέον ενίσχυσης των Εφετειακών Επιτροπών.  Αυτό μπορεί να
υλοποιηθεί με την επέκταση και βελτίωση των μέσων ηλεκτρο-
νικής επικοινωνίας, με την περαιτέρω διοργάνωση επιστημονι-
κών συναντήσεων στην περιφέρεια, ακόμη και γενικών
συνελεύσεων.  Ως προς τις Εφετειακές  Επιτροπές, πρέπει να
διευρυνθεί η συμμετοχή τους με τις νέες Εφετειακές περιφέρειες
και τις  πιο απομακρυσμένες, όπως ενδεικτικά  του Εφετείου
Δυτικής Στερεάς Ελλάδας, Λαμίας, Καλαμάτας, Θράκης, Ιωαν-
νίνων, Κέρκυρας, Δυτικής Μακεδονίας, Αιγαίου, Δωδεκανήσου.  
-Συνάδελφοι, η υπεράσπιση και η ενδυνάμωση με τη συμμε-
τοχή μας, της λειτουργίας της Ένωσης, είναι προς όφελος όλων
και καθενός από εμάς ξεχωριστά, καθώς ο βασικός τελικά προ-
ορισμός της Ένωσής μας, είναι η αλληλέγγυα στάση της και η
δημόσια συλλογική προάσπιση μέσω των εκπροσώπων μας
των συναδέλφων Δικαστών και Εισαγγελέων στην άσκηση του
δικαιοδοτικού τους  έργου. Ο Δικαστής και ο Εισαγγελέας έχει
μοναχικό δρόμο στην άσκηση των καθηκόντων του. Η συν-
ταγματική κατοχύρωση της λειτουργικής και προσωπικής ανε-
ξαρτησίας των Δικαστικών Λειτουργών  κατ́ άρθ. 87παρ.1 Σ,
είναι ασφαλώς ένα υψηλό προνόμιο με βαρύ θεσμικό και πραγ-
ματικό περιεχόμενο. Τούτο όμως δεν αναιρεί τον μοναχικό μας
δρόμο  κατά την άσκηση του δικαιοδοτικού μας έργου, όταν μά-
λιστα σε πολλές περιπτώσεις η κρίση μας έχει συνέπειες με  έν-
τονο αντίκτυπο στην κοινωνία και ακολουθείται από κριτική η
οποία λαμβάνει διαστάσεις και δημιουργεί πιέσεις. Σοφά λοι-
πόν ο συνταγματικός νομοθέτης προέβλεψε ένα ισχυρό αντί-
βαρο υπέρ του Δικαστή και του Εισαγγελέα στον μοναχικό του
αυτό δρόμο, τη δυνατότητά του να συγκροτεί ενώσεις Δικαστών
και Εισαγγελέων κατ́ άρθ.89 παρ.5 Σ. Να μπορεί δηλαδή να
οργανώνει και να μετέχει σε συλλογικά όργανα που τον στηρί-
ζουν στην ανεπηρέαστη άσκηση των καθηκόντων του ώστε να
διευκολύνεται το δικαιοδοτικό του έργο.  Αυτή η συλλογική του
δυνατότητα όπως εκφράζεται μέσω των Δικαστικών Ενώσεων,
μπορεί και πρέπει να είναι ο άοκνος  υπερασπιστής του  Δικα-
στικού Λειτουργού,  ώστε να νιώθει την αλληλεγγύη των συνα-
δέλφων του τόσο στην εν γένει υπηρεσιακή του κατάσταση
αλλά και στην άσκηση του δικαιοδοτικού του έργου. Καταλή-
γοντας,  μέλημά μου από τη δική μου θέση,  θα είναι το συνε-
χές και σταθερό άνοιγμα της Ένωσής μας και των δράσεών
της προς τους συναδέλφους αλλά και προς την κοινωνία και η
περαιτέρω υπηρεσιακή και θεσμική μας κατοχύρωση για την
απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων μας. Σας καλώ προς
την κατεύθυνση αυτή να ψηφίσετε όλα τα μέλη της ομάδας μας.



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέτοντας την υποψηφιότητα μου στις επικείμε-
νες αρχαιρεσίες της Ένωσής μας για την
εκλογή νέου Δ.Σ, θα ήθελα να εκθέσω συνο-

πτικά τις απόψεις μου για τη θέση των Ειρηνοδικών
στη σύγχρονη πραγματικότητα με σκοπό την ομαλή
και αποτελεσματική εκπλήρωση του σκοπού τους στο
δικαστικό σύστημα.
Με δεδομένο ότι η εκδίκαση των αιτήσεων του
Ν.3869/2010 (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) τείνει να
ολοκληρώσει τον κύκλο της, ενώ παράλληλα ξεκίνησε
η εφαρμογή των νέων κωδίκων (ΠΚ και ΚΠΔ), με την
πλήρη κατάργηση των πταισμάτων, οδηγούμαστε σε
μία νέα πραγματικότητα, της ανάγκης για εξορθολογι-
σμό της αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων. Συγκεκρι-
μένα, είναι κοινή διαπίστωση ότι ο καθορισμός της
καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Ειρηνοδικείων με βάση
το ποσό των απαιτήσεων, είναι ξεπερασμένος.
Υπέρ της άποψης αυτής συνηγορεί το γεγονός ότι οι
Ειρηνοδίκες έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία και με
ομολογουμένως τεράστιο προσωπικό κόστος, λόγω
της υπερχρέωσης, την εκδίκαση των αιτήσεων του
Ν.3869 /2010, των οποίων το αντικείμενο είναι ιδιαι-
τέρως περίπλοκο και εξαντλείται στην αρμοδιότητα
των Ειρηνοδικείων ανεξαρτήτως ποσού.
Επομένως οι Ειρηνοδίκες σήμερα διαθέτουν μεγάλη
δικαστική εμπειρία και γνώσεις και μπορούν να αξιο-
ποιηθούν αποτελεσματικά σε ένα σύγχρονο δικαστικό
σύστημα.
Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για τον καθορισμό της
καθ’ ύλην αρμοδιότητας των Πρωτοβάθμιων Δικαστη-
ρίων, όχι με βάση το ποσό των απαιτήσεων αλλά με
βάση το αντικείμενο. Ο ειδικότερος βέβαια προσδιορι-
σμός των διαδικασιών που θα υπάγονται στα Ειρηνο-
δικεία θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εκτεταμένου
διαλόγου.
Μια τέτοια πρόταση δεν είναι δύσκολα υλοποιήσιμη

ούτε διεκδικεί καμία παγκόσμια πρωτοτυπία, αφού
παρόμοιες ρυθμίσεις είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες και
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ευνοϊκά θα λειτουρ-
γήσει και η δημιουργία κατεύθυνσης των Ειρηνοδικών
στην Εθνική Σχολή Δικαστών.
Με τον τρόπο αυτό θα επέλθει πλήρης εξορθολογισμός
της δικαστικής ύλης με πολλαπλά οφέλη, τα οποία δεν
εξαντλούνται μόνο στην κατοχύρωση του κύρους των
Ειρηνοδικών, που πλέον δεν θα θεωρούνται δικαστές
που εκδικάζουν υποθέσεις «μικρού χρηματικού
ποσού» αλλά διαφορετικής διαδικασίας. Επιπρό-
σθετα η εξειδίκευση των διαδικασιών ανά βαθμό δι-
καιοδοσίας θα συντελέσει σημαντικά στην ταχύτερη
και στην αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης. 
Στην ίδια θετική κατεύθυνση πιστεύω ότι θα κινηθεί
και η ρύθμιση της ενοποίησης των Ειρηνοδικείων με
τα Πταισματοδικεία, με την ένταξη των τελευταίων στα
πρώτα, ώστε να αποτελέσουν τμήματα αυτών, γεγο-
νός που θα επιφέρει εξίσωση της δικαστικής ύλης σε
όλους τους συναδέλφους Ειρηνοδίκες. Βεβαίως θα
πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και να υπάρχει με-
ταβατική ρύθμιση για τους Πταισματοδίκες που βρί-
σκονται κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης.
Μέσα από την συμμετοχή μου στο Τριμελές Συμβούλιο
Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης και στην
Εφετειακή Επιτροπή Θεσσαλονίκης διαπίστωσα στην
πράξη την ανάγκη να συνεχιστεί από την Ένωση Δι-
καστών και Εισαγγελέων η διαδικασία, που ήδη ξεκί-
νησε, της εκπόνησης δηλαδή σχεδίων Κανονισμών
όλων των Δικαστηρίων της Χώρας, πρωτίστως για να
προσδιοριστεί ο μέγιστος αριθμός δικογραφιών που
θα χρεώνεται κάθε δικαστής.

Με τους νέους Κανονισμούς θα μπορεί να διασφαλιστεί
ένας σταθερός αριθμός χρεώσεων στα όρια των αν-
θρωπίνων δυνατοτήτων και να απομακρυνθεί ο κίνδυνος
πειθαρχικών διώξεων συναδέλφων, ακόμη κι εάν έχουν
επεξεργαστεί τεράστιο αριθμό δικογραφιών. 

Ευθαλία (Έφη) Κώστα,  Ειρηνοδίκης
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