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Αθήνα 15/09/2020  

Αρ. Πρωτ: 399 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ  

Τα µέλη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 6 ης και 13 ης 
Σεπτεµβρίου 2020 είναι τα εξής, κατά σειρά ψήφων: 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΠΡΟΕΔΡΕIΟ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ  

ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Αθήνα, 19-09-2020  

Αρ. Πρωτ. : 404 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
συνήλθαν σήµερα 19 Σεπτεµβρίου 2020 σε συνεδρίαση για την συγκρότηση 
του Προεδρείου της Ένωσης. Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η 
σύνθεση του Προεδρείου του Διοικητικού Συµβουλίου, που είναι η ακόλουθη: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης  

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αικατερίνη Ντόκα, Εφέτης  

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αικατερίνη Μάτση, Αντεισαγγελέας Εφετών 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παντελής Μποροδήµος, Πρωτοδίκης  

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευθαλία Κώστα, Ειρηνοδίκης 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Ιωάννα Ξυλιά, 
Πρόεδρος Πρωτοδικών  

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Μιχαήλ 
Τσέφας, Πρωτοδίκης  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ: Χαράλαµπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος 
Πρωτοδικών 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Αθήνα, 16-09-2020  

Αρ. Πρωτ. : 401 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες 
της 6 ης και 13 ης 

Σεπτεµβρίου 2020 είναι τα εξής, κατά σειρά ψήφων: 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

1 ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ειρηνοδίκης Καβάλας 289 

2 ΜΠΕΡΤΣΙΑ ΕΛΕΝΗ Πρόεδρος Εφετών Αθηνών 275 

3 ΔΟΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Χαλκίδας 269 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

4 ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Εφέτης Αθηνών 205 

5 ΚΩΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών 176 

6 ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών 175 

7 ΜΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Εφέτης Αθηνών 171 

8 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ Πρωτοδίκης Αθηνών 150 

9 ΑΛΗΔΡΟΜΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Ειρηνοδίκης Αθηνών 146 

10 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος Πρωτοδικών Κορίνθου 138 

11 ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Πρωτοδίκης Αθηνών 135 

Συνέχεια στη επόµενη σελίδα…
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Αποδέκτης του συνταγµατικού αυτού 
δικαιώµατος είναι η κρατική εξουσία. 
Κανένας περιορισµός δεν µπορεί να 
υπάρχει ως προς το περιεχόµενο των 
αιτηµάτων µιας συγκέντρωσης ούτε 
φ υ σ ι κ ά µ π ο ρ ο ύ ν ο ι λ α ϊ κ έ ς 
συγκεντρώσεις να χαρακτηριστούν 
αθέµιτες. Συνηθέστερα τα αιτήµατα 
στρέφονται προς τη νοµοθετική και 
την εκτελεστική εξουσία: Πολίτες έξω 
από τη Βουλή ή από τα Υπουργεία 
ζητούν κατάργηση ή τροποποίηση ή 
θέσπιση νοµοθετικών διατάξεων. 
Ορισµένες φορές αποδέκτης των 
αιτηµάτων είναι και η δικαστική 
εξουσία . Δεν είναι σπάνιες οι 
συγκεντρώσεις έξω από Δικαστήρια 
της Χώρας µε αιτήµατα την απαλλαγή ή την καταδίκη συλληφθέντων. Ο Λαός έχει 
δικαίωµα να εκφράζει ελεύθερα τα αιτήµατά του, να ασκεί µια θεµιτή «πίεση» 
προς την εξουσία. Είναι άραγε η µοναδική πίεση που ασκείται στο Κράτος; Οι 
απαιτήσεις επιχειρηµατιών για ευνοϊκές ρυθµίσεις (φορολογικές, µισθολογικές, 
εργασιακές) προκειµένου να παραµείνει µια επένδυση σε συγκεκριµένη Χώρα δεν 
συνιστούν πίεση προς την Κυβέρνηση; Η σφοδρή επιστηµονική κριτική σε 
αποφάσεις Ανωτάτων Δικαστηρίων µε σκοπό να αλλάξει η νοµολογία θεωρείται 
αθέµιτη; Ορισµένες πιέσεις είναι σαφώς περισσότερο αποτελεσµατικές γι’ αυτούς 
που τις ασκούν αν και λιγότερο αντιληπτές από την κοινωνία. Οι κρατικοί 
λειτουργοί (βουλευτές, υπουργοί, δικαστές, εισαγγελείς) έχουν τέτοια υψηλή 
συνταγµατική θωράκιση ακριβώς για να µπορούν να ενεργούν σύµφωνα µε την 
δική τους συνείδηση και να µην επηρεάζονται στην κρίση τους. Ζουν και 
εργάζονται µέσα σε µια κοινωνία ζωντανή. Μια κοινωνία µε αντιτιθέµενα 
συµφέροντα, µε συγκρούσεις, µε πολύπλευρες προσεγγίσεις και αντιλήψεις. Θα 
ταίριαζε σε ανελεύθερο καθεστώς να απαιτεί από τον κυρίαρχο Λαό συνθήκες 
αποµόνωσης και απόλυτης σιγής ως προϋπόθεσης για να µπορούν να λειτουργούν 
αποτελεσµατικά οι θεσµοί. Θα ήταν µια ξεκάθαρη οµολογία αποτυχίας της 
Δηµοκρατίας. Είναι εντελώς διαφορετικό το ζήτηµα της υποχρέωσης της Πολιτείας 
να προστατεύει τη ζωή και την περιουσία των κρατικών λειτουργών ώστε να 
µπορούν ανεµπόδιστα να επιτελούν το καθήκον τους.  Η Δηµοκρατία πρέπει να 
επιδιώκει να δηµιουργήσει ενηµερωµένους και συνειδητοποιηµένους πολίτες. Όχι 
φοβισµένους και απαθείς. Πολίτες που κάνουν θαρρετά χρήση των συνταγµατικών 
δικαιωµάτων τους. Πολίτες που αντιλαµβάνονται ότι η αδράνεια στην άσκηση 
δικαιώµατος, η συναίνεση στον περιορισµό τους οδηγεί στη σταδιακή απονέκρωσή 
τους και λογίζεται ως οικειοθελής παραίτηση.  

Μήπως όµως η συγκέντρωση πολιτών έξω από µια αίθουσα Δικαστηρίου 
παραβιάζει το τεκµήριο αθωότητας των κατηγορουµένων; Το άρθρο 7 ν. 
4596/2019 που ενσωµάτωσε την Οδηγία 2016/343 του Ε.Κ. και του Συµβουλίου 
της 9-3-2016, προβλέπει τη δυνατότητα αποζηµίωσης του κατηγορουµένου προς 
αποκατάσταση της βλάβης την οποία υπέστη εξαιτίας της προσβολής του 
τεκµηρίου της αθωότητάς του «από δηλώσεις δηµοσίων αρχών.. οι οποίες 
αναφέρονται σε εκκρεµή ποινική διαδικασία και είτε παροτρύνουν το κοινό να 
πιστέψει στην ενοχή του είτε προβαίνουν σε εκτίµηση των πραγµατικών 
περιστατικών µε την οποία προδικάζουν τη δικαστική κρίση». Δύο επισηµάνσεις 
είναι ουσιαστικές: Πρώτον, η προστασία του τεκµηρίου της αθωότητας δεν είναι 
απόλυτη υπό την έννοια ότι το προοίµιο της Οδηγίας (παρ. 19) θεωρεί ότι 
κάµπτεται µπροστά στην ελευθερία του Τύπου και των λοιπών µέσων ενηµέρωσης. 
Πόσο µάλλον µπροστά στο δικαίωµα διαµαρτυρίας των συγκεντρωµένων! 
Δεύτερον, ότι αποδέκτης της παραπάνω υποχρέωσης είναι «οι δηµόσιες αρχές» και 
όχι ο Λαός. Θα ήταν συνεπώς αδιανόητο να ισχυριστεί κανείς παραβίαση του 
τεκµηρίου της αθωότητας για το λόγο ότι πολίτες ασκούν το συνταγµατικό 
δικαίωµα της ελεύθερης έκφρασης και ζητούν από τις Αρχές (Δικαστήρια) την 
τιµωρία συγκεκριµένων κατηγορουµένων.  

Οι Δικαστές είναι οι µόνοι θεσµικά αρµόδιοι να κρίνουν µία ποινική υπόθεση 
σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες και εγγυήσεις. Κανένας εξάλλου δεν στερείται 
του φυσικού του δικαστή (άρθρο 8 Συντάγµατος).  Κανείς αντίστοιχα δεν µπορεί 
να στερήσει το δικαίωµα της κοινωνίας να απαιτεί, να διαµαρτύρεται, να 
εκφράζεται ελεύθερα µε τον τρόπο που αυτή επιλέγει. Δύο δικαιώµατα ανεξάρτητα 
µεταξύ τους και πάντως όχι αλληλοαποκλειόµενα.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ»

Αθήνα, 07-10-2020  

Αρ. Πρωτ.: 447 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΗΣ «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» 

Ολοκληρώθηκε σήµερα µε την έκδοση της απόφασης του Τριµελούς Εφετείου 
Κακουργηµάτων Αθηνών µία από τις πιο εµβληµατικές δίκες στη σύγχρονη Ελλάδα. Η 
Ένωση, που δια του Προέδρου της παραστάθηκε κατά την απαγγελία της απόφασης, 
συγχαίρει τους Δικαστές που έφεραν σε πέρας τη δύσκολη αποστολή που ανέλαβαν: Την 
ενδελεχή εξέταση των πραγµατικών περιστατικών της δικογραφίας µε αµεροληψία, 
αντικειµενικότητα και ορθοκρισία. Ολοκλήρωσαν µια πολυετή διαδικασία µε την 
παρουσία δεκάδων κατηγορουµένων, την εξέταση εκατοντάδων µαρτύρων και την 
ανάγνωση χιλιάδων εγγράφων, παρά τις ακατάλληλες συνθήκες και την έλλειψη 
αναγκαίων υποδοµών. Η ιστορία θα αποτιµήσει µε νηφαλιότητα την αξία και τη 
σπουδαιότητα της απόφασης. Άλλωστε και σε άλλες κρίσιµες στιγµές της ιστορίας που 
συνδέθηκαν µε δίκες υψηλού συµβολισµού (υπόθεση Γρ. Λαµπράκη, εκδίκαση των 
πρωταιτίων της Χούντας) η ελληνική Δικαιοσύνη κράτησε το τιµόνι σταθερό και 
ανέδειξε την κοινωνική σηµασία της ποινικής δικαιοδοτικής κρίσης. Η ανεξάρτητη 
Δικαιοσύνη ήταν και συνεχίζει να είναι πυλώνας της Δηµοκρατίας. 

ΟΙ ΛΑΪΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ, ΤΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ 
ΚΑΙ Η ΠΙΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ, Δ.Ν ΕΦΕΤΗ- ΠΡΟΕΔΡΟΥ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΏΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΈΩΝ

Χριστόφορου Σεβαστίδη,  

Δ.Ν Εφέτη- Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

Η προχθεσινή συγκέντρωση χιλιάδων πολιτών έξω από την αίθουσα του Εφετείου κατά 
την εκφώνηση της απόφασης στη δίκη της «ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ» άνοιξε µια συζήτηση για 
το κατά πόσο συνιστά αθέµιτη πίεση στους Δικαστές και κατά πόσο επηρεάζει τη 
δικαιοδοτική κρίση τους.  

Το άρθρο 11 παρ. 1 του Συντάγµατος αναγνωρίζει το δικαίωµα των Ελλήνων να 
συνέρχονται ήσυχα και χωρίς όπλα. Αποδέκτης του συνταγµατικού αυτού δικαιώµατος 
είναι η κρατική εξουσία. 

12 ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Πρωτοδίκης Άρτας 133 

13 ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Ειρηνοδίκης Ηρακλείου 107 

14 ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Ειρηνοδίκης Κρωπίας 106 

15 ΤΣΑΒΔΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Ειρηνοδίκης Πύργου Κρήτης 97 

16 ΤΑΒΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειρηνοδίκης Αλεξανδρούπολης 83 

17 ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Πρωτοδίκης Καλαβρύτων 79 

18 ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΝΙΚΗ Ειρηνοδίκης Λαυρίου 74 

19 ΣΟΥΓΛΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ειρηνοδίκης Πατρών 71 

20 ΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Πταισµατοδίκης Αθηνών 61 

21 ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Ειρηνοδίκης Ρεθύµνου 57 

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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 Την περασµένη Δευτέρα σε αναµονή της ΚΥΑ, η 
οποία θα ρύθµιζε τον τρόπο λειτουργίας των 
Δικαστηρίων σε έκτακτες συνθήκες κορύφωσης της 
πανδηµίας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων 
εξέδωσε ανακοίνωση µε την οποία καταλήγει στην 
ανάγκη αναστολής των δικών της πολιτικής 
διαδικασίας που γίνονται µε παρουσία µαρτύρων 
θεωρώντας αυτονόητη και την αναστολή των 
ποινικών δικών µε εξαίρεση τις κατεπείγουσες 
υποθέσεις. Την ίδια ηµέρα ο πρόεδρος του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Βερβεσός 
πανηγύριζε διότι «µετά από συνεχή και επίµονη 
παρέµβασή µου  (σε ποιους άραγε;) τα δικαστήρια 
όλων των δικαιοδοσιών και στις περιοχές µε 
επιδηµιολογικό επίπεδο αυξηµένου κινδύνου 

παραµένουν ανοικτά»!!! Αισθάνθηκε δικαιωµένος διότι µετά από παρεµβάσεις του 
θα έµπαινε σε κίνδυνο η υγεία και η ζωή χιλιάδων πολιτών και παραγόντων της δίκης 
που θα συνωστίζονταν στα ακροατήρια των Δικαστηρίων. Κατηγόρησε µάλιστα 
εντελώς απρόκλητα σε απαράδεκτο και ανάρµοστο ύφος τους Δικαστικούς 
Λειτουργούς ότι είναι προστατευµένοι θεσµικά και οικονοµικά και επιχειρούν χωρίς 
επιστηµονική τεκµηρίωση να περιορίσουν τη λειτουργία των Δικαστηρίων και να 
στερήσουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών σ’ αυτά. Στην ίδια λογική η 
Συντονιστική Επιτροπή της Ολοµέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
αποφάνθηκε µε στόµφο ότι «η Δικαιοσύνη δεν είναι φέουδο κανενός». Αλήθεια γιατί 
δεν υπήρχαν παρόµοιες ευαισθησίες για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
Δικαστηρίων όταν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι αποφάσιζαν στο παρελθόν πολύµηνες 
αποχές από τα καθήκοντά τους και µάλιστα για δικαιολογηµένες µεν, συντεχνιακές 
ωστόσο διεκδικήσεις τους; Οι Δικαστικές Ενώσεις αποφάσισαν την προειδοποιητική 
διακοπή συνεδριάσεων για µία ηµέρα όχι για την επιδίωξη κάποιου δικού τους 
συµφέροντος αλλά µε αίτηµα την διαφύλαξη της δηµόσιας υγείας.  Το εάν τα 
αιτήµατα των Δικαστικών Ενώσεων είχαν ή όχι επαρκή επιστηµονική τεκµηρίωση 
αποδείχθηκε τέσσερις ηµέρες αργότερα όταν η Κυβέρνηση ακολουθώντας τις 
υποδείξεις των ειδικών επιστηµόνων αποφάσισε το γενικό lock down στη Χώρα. 
Αντίθετα η Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων διαπίστωσε µε δικά 
της επιστηµονικά κριτήρια ότι «τα δικαστήρια µέχρι σήµερα δεν έχουν αποτελέσει 
εστία υπερµετάδοσης του ιού». Θα είχε αλήθεια ενδιαφέρον να µας ενηµερώσουν 
για τις επιστηµονικές έρευνες πάνω στις οποίες βασίζουν τα συµπεράσµατά τους. 
Οφείλουν επίσης ορισµένες εξηγήσεις για την αλλοπρόσαλλη στάση τους να 
απαιτούν στις 11 Μαρτίου 2020 από τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας την 
αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων σε µια περίοδο που τα κρούσµατα του 
κορονοϊού ήταν πολύ λιγότερα και να επιµένουν σήµερα για πλήρη λειτουργία, όταν 
η πανδηµία έχει φτάσει στο αποκορύφωµά της. Βασίζεται κι’ αυτή η απόφαση σε 
κάποια επιστηµονική έρευνα που δεν γνωρίζουµε;  

Η µόνιµη επωδός της ηγεσίας του ΔΣΑ για θεσµικά και οικονοµικά προνοµιούχους, 
που αγνοούν τις συνθήκες επαγγελµατικής ανασφάλειας στην ελεύθερη αγορά, 
επιχειρεί για άλλη µια φορά να διχάσει και να θέσει ψεύτικες διαχωριστικές γραµµές 
στο νοµικό κόσµο. Επαναλάβαµε πολλές φορές και αποδείξαµε έµπρακτα στο 
παρελθόν την αλληλεγγύη και την στήριξή µας στα δίκαια αιτήµατα των Δικηγόρων, 
πολλοί από τους οποίους υφίστανται µε τρόπο οδυνηρό τις συνέπειες της 
οικονοµικής πολιτικής από τις αρχές του 2010. Την ίδια σύµπνοια και ενότητα 
χρειάζεται η νοµική κοινότητα σήµερα και προς τούτο είµαστε ανοιχτοί σε 
συζητήσεις και προτάσεις. Η δηµιουργία ενός εικονικού εχθρού λειτουργεί 
αποπροσανατολιστικά και συγκαλύπτει τις πραγµατικές ευθύνες και τους υπαίτιους. 
Προσυπογράφω στο σηµείο αυτό κάθε λέξη του πρόσφατου άρθρου του συναδέλφου 
Βασίλη Φαϊτά, Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, για τον 
κοινωνικό αυτοµατισµό στον χώρο της Δικαιοσύνης, όπως και την εξαιρετική σε 
τεκµηρίωση και ουσία Ανοιχτή Επιστολή 48 Δικηγόρων Ιωαννίνων.  

Οι υποθέσεις που δεν συζητήθηκαν λόγω της πανδηµίας από τον Μάρτιο µέχρι και 
τον Μάΐο του 2020 έχουν κατά το µεγαλύτερο µέρος τους εκδικαστεί ήδη µε 
υπερφόρτωση των πινακίων των Δικαστηρίων και µε υπερένταση των προσπαθειών 
που κατέβαλαν οι δικαστικοί λειτουργοί. Το ίδιο θα γίνει και µε τις υποθέσεις που 
δεν θα εκδικαστούν εντός του Νοεµβρίου λόγω της νέας αναστολής. Αυτές οι 
λεπτοµέρειες παραλήφθηκαν στις σχοινοτενείς ανακοινώσεις της Συντονιστικής 
Επιτροπής. Δεν υπήρχε εξ αρχής καµία λογική βάση στην απαίτηση της ηγεσίας του 
ΔΣΑ να παραµείνουν ανοιχτά τα Δικαστήρια σε περιοχές αυξηµένου 
επιδηµιολογικού φορτίου και να τεθεί σε κίνδυνο η δηµόσια υγεία. Η τελική 
απόφαση της Κυβέρνησης, υπαγορευόµενη από την σκληρή πραγµατικότητα, 
δικαίωσε πλήρως τις θέσεις µας. Η υπεύθυνη στάση των Δικαστικών Ενώσεων 
νίκησε τον παραλογισµό!Είναι κοινός τόπος ότι στα µεγάλα Δικαστήρια της Χώρας 
πλάι στα ειδικά τµήµατα του Ενοχικού, Εµπραγµάτου, Οικογενειακού δικαίου 
λειτουργούν και τµήµατα Εµπορικού δικαίου που ασχολούνται µε την επίλυση όλων 
των εµπορικών διαφορών. Στο Πρωτοδικείο Αθηνών µάλιστα λειτουργεί εκτός από 
το γενικό τµήµα του Εµπορικού και Ειδικό τµήµα µε εξειδίκευση στα σήµατα, στον 
ανταγωνισµό και στην πνευµατική ιδιοκτησία.   Ποια είναι συνεπώς η καινοτοµία 
που πρόκειται να εισαχθεί και τι συνέπειες θα έχει; Μέχρι σήµερα η κατανοµή των 

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΥ  
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ, ΔΝ ΕΦΕΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

δικαστικών λειτουργών στα τµήµατα ενός Δικαστηρίου γίνεται αναλογικά µε τον 
αριθµό των υποθέσεων που εισάγονται και εκκρεµούν σε κάθε διαδικασία, ώστε 
να µην παρατηρείται µια ιδιαίτερα µεγάλη καθυστέρηση σε κάποιο από αυτά σε 
σύγκριση µε τα υπόλοιπα. Ούτε οι ολοµέλειες των Δικαστηρίων, ούτε η 
εκτελεστική εξουσία δεν θα µπορούσαν, χωρίς κάποια προφανή δικαιολογητική 
βάση, να δώσουν ιδιαίτερη προτεραιότητα στην εκδίκαση µιας συγκεκριµένης 
κατηγορίας υποθέσεων σε βάρος των υπολοίπων, γιατί µε τον τρόπο αυτό θα 
εισάγονταν µια ειδική µεταχείριση κατά την απόλαυση ενός συνταγµατικού 
δικαιώµατος, όπως εν προκειµένω της παροχής έννοµης προστασίας. Κατά 
καιρούς ο νοµοθέτης επέβαλε τη συντοµότερη έκδοση δικαστικών αποφάσεων, 
που αφορούν ωστόσο σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (π.χ. εργατικές διαφορές). 

 Οι επιχειρηµατίες και οι επενδυτές δεν θα µπορούσαν υπό οποιαδήποτε 
προσέγγιση και ερµηνεία να ενταχθούν στις ευαίσθητες κοινωνικές κατηγορίες. 
Μετά την ικανοποίηση από τα τέλη του προηγούµενου έτους του χρόνιου 
αιτήµατός τους (του Σ.Ε.Β., του ΕΒΕΑ) για θεσµοθέτηση εναλλακτικών µορφών 
επίλυσης των διαφορών, όπως η ιδιωτική διαµεσολάβηση, φαντάζει αρκετά 
αντιφατικό και ακατανόητο να είναι οι πρώτοι που επιδιώκουν την ταχύτερη και 
προνοµιακή εκδίκαση των υποθέσεών τους από τα Δικαστήρια. Η απάντηση στις 
ανησυχίες των επενδυτών για ταχύτερη επίλυση των διαφορών τους θα µπορούσε 
να είναι η υποχρεωτική προσφυγή και η έκδοση πορίσµατος από τις εταιρίες 
ιδιωτικής διαµεσολάβησης, καθώς η εναλλακτική αυτή µέθοδος απονοµής 
δικαιοσύνης έχει προωθηθεί από τους ίδιους τους επιχειρηµατίες ως ένας 
πολιτισµένος και γρήγορος τρόπος που παρακάµπτει την δυσκίνητη και πολλές 
φορές αναποτελεσµατική κρατική Δικαιοσύνη.  Η έλλειψη εµπιστοσύνης στις 
ιδιωτικές εταιρίες διαµεσολάβησης που οι ίδιοι προωθούν και χρηµατοδοτούν, θα 
υπέσκαπτε το κύρος που επιχειρούν εναγωνίως να τις προσδώσουν. Οι επενδυτές 
εξάλλου, σε αντίθεση µε την πλειονότητα των πολιτών, θα έχουν την οικονοµική 
δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις πολύωρες και δαπανηρές συζητήσεις ενώπιον 
των διαµεσολαβητών. Η Δικαιοσύνη οφείλει να έχει στο επίκεντρο των 
προτεραιοτήτων της τη µεγάλη πλειοψηφία, που στερούµενη οικονοµικών πόρων, 
χρόνου και ειδικών συµβούλων, προσβλέπει στο Κοινωνικό Κράτος και στις δοµές 
του.  

Η δηµιουργία νέων τµηµάτων και η στελέχωσή τους µε ανθρώπινο δυναµικό 
ισοδυναµεί κατά λογική ακολουθία µε αποδυνάµωση των υπόλοιπων τµηµάτων, 
λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αριθµός των υπηρετούντων δικαστικών λειτουργών 
παραµένει αµετάβλητος. Θα χρειαζόταν πιστεύω αρκετή προσπάθεια για να πείσει 
κανείς τον εργαζόµενο που περιµένει να δικαστεί η υπόθεσή του για µη καταβολή 
δεδουλευµένων, τον γονιό που περιµένει να του επιδικαστεί η µηνιαία διατροφή 
για τα τέκνα των οποίων έχει την επιµέλεια, τον τραυµατισθέντα από τροχαίο 
ατύχηµα που διεκδικεί την αποζηµίωση για τα νοσήλια και την θεραπεία του, ότι οι 
υποθέσεις τους θα καθυστερήσουν ακόµα περισσότερο λόγω της αποψίλωσης των 
αντίστοιχων τµηµάτων των Δικαστηρίων και αντιστρόφως της ενίσχυσης των νέων 
τµηµάτων για τις επιχειρηµατικές υποθέσεις.  

Τα νέα τµήµατα για τις επιχειρηµατικές διαφορές όχι µόνο θα αποδυναµώσουν 
αριθµητικά τα υπόλοιπα τµήµατα των µεγάλων Δικαστηρίων αλλά η Κυβέρνηση 
φιλοδοξεί να τα στελεχώσει µε τους εµπειρότερους και τους κατέχοντες 
µεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους δικαστικούς λειτουργούς. Ορίζει 
σχετικά το άρθρο 361 του παραπάνω Σχεδίου Νόµου «Στα ειδικά τµήµατα της παρ. 
1 τοποθετούνται µε τριετή θητεία που µπορεί να ανανεωθεί, κατά προτίµηση 
δικαστές µε εξειδίκευση ή ιδιαίτερη εµπειρία στη συγκεκριµένη κατηγορία 
διαφορών, η οποία προκύπτει είτε από σχετικούς µεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς 
τίτλους σπουδών είτε από προγενέστερη συναφή δραστηριότητα». Πέρα από την 
απαράδεκτη αξιακή κατηγοριοποίηση και τον κίνδυνο ελιτισµού που ελλοχεύει σε 
τέτοιου είδους διαιρέσεις, ανάλογες απαιτήσεις τυπικών προσόντων δε 
συναντούµε σε κανένα από τα υπόλοιπα τµήµατα.  

Όσο κι’ αν τα Συντάγµατα θέτουν στο ίδιο επίπεδο αναγνωρισµένα από δεκαετίες 
ατοµικά και κοινωνικά δικαιώµατα, όσο κι’ αν οι διακηρύξεις διεθνών οργανισµών 
περί Θεµελιωδών Δικαιωµάτων του Ανθρώπου αποφεύγουν τις ιεραρχήσεις και 
την προτεραιοποίηση, το Κράτος αποτελεί τον µηχανισµό για την επιβολή τους. 
Ανάµεσα σε πολλά ίσα δικαιώµατα η πολιτική εξουσία αποφασίζει την ειδική 
βαρύτητα που θα προσδώσει σε καθένα χωριστά. Αρκεί ωστόσο ο καθορισµός και 
η επιδίωξη ενός πολιτικού προτάγµατος για να µεταβάλει τον προσανατολισµό 
ενός ανεξάρτητου κρατικού θεσµού, όπως η Δικαιοσύνη και να του δώσει µια 
ορισµένη κατεύθυνση; Η έµµεση υπόδειξη για το προέχον έννοµο αγαθό που είναι 
η επιχειρηµατικότητα διαποτίζει ανακοινώσεις, οµιλίες, αρθρογραφία. Στο 
παραπάνω άρθρο της Εφηµερίδας «Καθηµερινή» αναφέρεται µεταξύ άλλων: 
«Χωρίς τους δικαστές λένε στο Υπουργείο, δεν µπορεί να προχωρήσει ο νέος 
θεσµός και σηµειώνουν πως οι δικαστικοί λειτουργοί πρωτίστως είναι εκείνοι που 
αντιλαµβάνονται και την κρισιµότητα των στιγµών και την αναγκαιότητα να 
αναταχθεί η οικονοµία και να διευκολυνθούν οι επενδύσεις» (θυµίζει έντονα την 
προτροπή του Υπουργού Περιβάλλοντος προς την δηµόσια διοίκηση ενόψει της 
κατάθεσης του πρόσφατου σχεδίου Νόµου του Υπουργείου Περιβάλλοντος). 
Γίνεται προσπάθεια να δηµιουργηθεί µια κυρίαρχη συνείδηση µη επιδεχόµενη 
αµφισβήτησης ούτε από τους πολίτες ούτε από τους εφαρµοστές του δικαίου. Το 
Σύνταγµα ωστόσο που καλούνται οι δικαστικοί λειτουργοί να εφαρµόσουν, 
αποτελεί προϊόν ενός ιστορικού κοινωνικού συµβιβασµού  και αρνείται να µπει στη 
λογική συγκυριακών πολιτικών επιδιώξεων.  
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Αθήνα, 16-11-2020  

Αρ. Πρωτ.: 515 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για την επέτειο του 
Πολυτεχνείου 

  

Οι φετινές ειδικές συνθήκες, που 
επέβαλε η πανδηµία, στέρησαν από 

την Ένωση την ευκαιρία να τιµήσει, όπως θα έπρεπε, τους αγώνες του Λαού µας 
ενάντια στην τυραννία, να αποδώσει την οφειλόµενη τιµή στους νεκρούς του 
Πολυτεχνείου.  Οι αξίες, οι αρχές, οι θυσίες της γενιάς εκείνης µένουν ανεξίτηλες στις 
µνήµες των ανθρώπων και αποτελούν ιστορική παρακαταθήκη και πηγή έµπνευσης 
για τους σύγχρονους Έλληνες. Η Δηµοκρατία είναι ένα αγαθό, που για τη διατήρησή 
του απαιτείται η διαρκής επαγρύπνηση και ο καθηµερινός αγώνας µέσα στην 
οικογένεια, µέσα στην κοινωνία, µέσα στον χώρο εργασίας. Για τους Δικαστές και 
Εισαγγελείς της Χώρας τα µηνύµατα του Πολυτεχνείου παραµένουν πάντα επίκαιρα!  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ

Αθήνα, 15-11-2020  

Αρ. πρωτ.: 514 

Σύνταγµα και απαγόρευση 
συναθροίσεων 

 Με τ η ν υπ ’ αρ ι θµ ό 
1 0 2 9 / 8 / 1 8 (ΦΕΚ 5 0 4 6 Β ’ / 

14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνοµίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δηµόσιων 
υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από 15 
Νοεµβρίου και ώρα 06.00’ µέχρι 18 Νοεµβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες 
συµµετέχουν 4 ή και περισσότερα άτοµα µε την απειλή επιβολής κυρώσεων.   

Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγµατος ορίζει ότι «υπαίθριες συναθροίσεις µπορούν να 
απαγορευτούν µε αιτιολογηµένη απόφαση της αστυνοµικής αρχής γενικά αν εξαιτίας 
τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια…». Η γενική απαγόρευση 
δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριµένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για 
ορισµένο τόπο και χρόνο µε το ένα ή άλλο περιεχόµενο. Δεν µπορεί να επεκταθεί σε 
απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε 
Νοµό ή πολύ περισσότερο σε όλη την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναµούσε µε 
αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγµατος κάτι που µόνο στις έκτακτες 
συνθήκες του άρθρου 48 του Συντάγµατος (κατάσταση πολιορκίας) µπορεί να 
συµβεί (Σβώλου/Βλάχου, Το Σύνταγµα της Ελλάδος , Β’ , 1955, 228 και σε Κ. 
Χρυσόγονο, Ατοµικά και Κοινωνικά Δικαιώµατα, έκδ. 2006, 489). Η δε ερµηνευτική 
δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγµατος, την οποία επικαλείται η απόφαση του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, αφορά στη λήψη ατοµικών διοικητικών µέτρων 
περιορισµού της ελεύθερης κίνησης (πχ θέση σε καθεστώς καραντίνας 
συγκεκριµένου πολίτη) και δεν βρίσκει έδαφος εφαρµογής στις µαζικές υπαίθριες 
συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και µόνο το άρθρο 11.  
Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί, ότι για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του 
Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτοµαγιάς,  σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 
73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων του ν. 4703/2020,  δεν 
οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές. 

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δηµόσια υγεία µέσα στις συνθήκες της 
πανδηµίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου.  Η Ένωση Δικαστών 
και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόµενη απόφαση για γενική απαγόρευση των 
συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός  Συνταγµατικού πλαισίου και 
θα πρέπει άµεσα να ανακληθεί.  

Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ, ΔΝ ΕΦΕΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Χριστόφορου Σεβαστίδη,  

ΔΝ Εφέτη, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

 Θεώρησα πιο συνετό να κάνω την παρέµβαση αυτή κρατώντας  χρονικά µια 
απόσταση από το γεγονός που µου έδωσε την αφορµή ώστε να είναι η κρίση µου 
περισσότερο αντικειµενική και ψύχραιµη και να έχουν κατασταλάξει οι απόψεις στο 
νοµικό κόσµο. 

 Στους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης περιλαµβάνεται και η προαγωγή 
της Νοµικής Επιστήµης. Η διατύπωση εποµένως νοµικών απόψεων στη βάση του 
ορθολογισµού και της επιστήµης. Το δικαίωµα αυτό της Ένωσης µετατρέπεται σε 
επιβεβληµένο καθήκον κάθε φορά που διαπιστώνουµε να πλήττεται στον πυρήνα του 
ένα θεµελιώδες συνταγµατικό δικαίωµα, όταν παραβιάζεται από την Διοίκηση µια 
διάταξη του Συντάγµατος. Κάθε προσβολή του Θεµελιώδους Νόµου αξιολογείται ως 
πληγή στη Δηµοκρατία. Το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγµατος στην παρ.2 ορίζει 
ότι «ο σεβασµός στο Σύνταγµα και τους νόµους  που συµφωνούν µε αυτό  και η 
αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δηµοκρατία  αποτελούν θεµελιώδη υποχρέωση όλων 
των Ελλήνων». Με πόση µεγαλύτερη ένταση απευθύνεται  άραγε ο Συνταγµατικός 
Νοµοθέτης στους Δικαστικούς Λειτουργούς; Η έκφραση µιας δικαιοδοτικής κρίσης 
από τα αρµόδια Δικαστήρια δεν λειτουργεί συγκρουσιακά ούτε αποκλείει το 
δικαίωµα µιας επιστηµονικής ένωσης να εκφράζει τις θέσεις της είτε µε 
ανακοινώσεις είτε σε συνέδρια είτε µε αρθρογραφία. Τις περισσότερες φορές 
υποθέσεις παραβίασης θεµελιωδών δικαιωµάτων από την κρατική εξουσία δεν 
φτάνουν στις αίθουσες των δικαστηρίων. Θα έπρεπε σε αυτές τις περιπτώσεις να 
εθελοτυφλούµε και να αρνούµαστε να τοποθετηθούµε; 

 Η Ένωση µας τα τελευταία χρόνια, µετά το 2016, έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν 
διστάζει να διατυπώνει τις επιστηµονικές της θέσεις και να αναλαµβάνει  το κόστος 
αυτής της επιλογής. Την περίοδο 2016-2019 εκδώσαµε πολλές ανακοινώσεις υπέρ 
της αντισυνταγµατικότητας µιας σειράς Νοµοθετηµάτων. Θυµίζω τους νόµους για το 
πόθεν έσχες , για τις τηλεοπτικές άδειες, την υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση, 
την απόπειρα µετατροπής των Ειρηνοδικών σε άµισθους Υποθηκοφύλακες. Η τότε 
Κυβέρνηση µας είχε χαρακτηρίσει Γραφείο Τύπου της Αντιπολίτευσης. Τα ίδια 
φαινόµενα αντιµετωπίζουµε και σήµερα. Ακατάπαυστη κριτική από την Κυβέρνηση 
και άµεση αµφισβήτηση του επιστηµονικού µας ρόλου, αήθεις επιθέσεις  
δηµοσιογράφων, επικρίσεις ορισµένων πανεπιστηµιακών, που θα είχαν αξία αν µας 
έπειθαν µε νοµικά επιχειρήµατα και όχι ως νοµικές αυθεντίες. Είναι γνωστή η µόνιµη 
δυσανεξία της εκτελεστικής εξουσίας στην κριτική ακόµα και αν αυτή γίνεται 
αποκλειστικά µε κριτήρια επιστηµονικά. Την κριτική αυτή όπως και τις συκοφαντίες, 
τις διαστρεβλώσεις τα χοντροκοµµένα ψέµατα, πρέπει να τα αντιλαµβανόµαστε σαν 
το αναγκαίο τίµηµα για να διατηρήσουµε το δικαίωµα του λόγου. Από το δικαίωµα 
αυτό το σηµερινό προεδρείο της Ένωσης  δεν θα παραιτηθεί, ούτε από φόβο θα 
επιλέξει τον ασφαλή δρόµο της σιωπής και της αποστασιοποίησης. Η στάση µας αυτή 
είναι συνειδητή και διαχρονική ανεξάρτητα από τις εναλλαγές των πολιτικών 
κοµµάτων στην εξουσία. Οι πολιτικές εξελίξεις που πολλές φορές πυροδοτούνται 
µετά από κάποια ανακοίνωση µας η οποία στηρίζεται αποκλειστικά σε επιστηµονικά 
επιχειρήµατα, είναι πέρα από τους σκοπούς και τις επιδιώξεις µας και για αυτό 
πρέπει να µας αφήνουν αδιάφορους. 

 Και λίγα λόγια για την τελευταία ανακοίνωση της Ένωσης: Η Ένωση 
εξέφρασε την άποψη της σε ένα συγκεκριµένο ζήτηµα Στο κατά πόσο η απόφαση του 
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. να απαγορεύσει τις συναθροίσεις µε τρόπο γενικό και απόλυτο 
σε όλη την Επικράτεια συνιστά αναστολή του δικαιώµατος της συνάθροισης . Η 
νοµολογία του ΣτΕ και η νοµική θεωρία δεν έχουν εξαιρέσεις. Ο περιορισµός του 
δικαιώµατος της συνάθροισης είναι θεµιτός µόνο όταν είναι αιτιολογηµένος,  αφορά 
λόγους δηµόσιας ασφάλειας και η απόφαση της Αστυνοµικής Αρχής προσδιορίζει µε 
ακρίβεια τον τόπο και τον χρόνο της συγκεκριµένης συνάθροισης που απαγορεύει. 
Μια γενική απαγόρευση χωρίς άλλη εξειδίκευση συνιστά αναστολή της 
συνταγµατικής διάταξης και τέτοια αναστολή είναι νοητή µόνο στην κατάσταση 
πολιορκίας του άρθρου 48 του Συντάγµατος και µετά από απόφαση της Βουλής. Το 
συµπέρασµα του συλλογισµού είναι προφανές. Η βαθιά ανησυχία που εξέφρασε η 
Διεθνής Αµνηστία για την γενική απαγόρευση των συναθροίσεων από τις Ελληνικές 
Αρχές και το κάλεσµα για ανάκληση της απόφασης δείχνει το µέγεθος του 
προβλήµατος. Η Διεθνής Αµνηστία θεωρεί ότι η γενική απαγόρευση είναι 
δυσανάλογη και παραβιάζει τις υποχρεώσεις της Ελλάδας βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα. 

Η Ένωση δεν έλαβε καµία θέση  - ούτε δικαιούται να το κάνει - για την 
αναγκαιότητα η µη των συναθροίσεων στην επέτειο του Πολυτεχνείου. Ήταν 
καθαρά πολιτικό ζήτηµα και αφορούσε αποκλειστικά τα πολιτικά κόµµατα και τους 
φορείς. Η πανδηµία αποτελεί αυτή τη στιγµή τον µεγαλύτερο κίνδυνο για την 
ανθρωπότητα. Οι περιορισµοί συνεπώς των δικαιωµάτων είναι σε ένα βαθµό θεµιτοί 
εφόσον είναι αιτιολογηµένοι. Δεν µπορούν ωστόσο τα Κράτη να φτάνουν µέχρι το 
σηµείο της πλήρους αναστολής ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων. Χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην λεπτή αυτή ισορροπία. Οι παρεµβάσεις του συλλογικού µας 
οργάνου πρέπει να αποσκοπούν στη διαφύλαξη αυτής της ισορροπίας. 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

 

�5ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

Χριστόφορου Σεβαστίδη,  

ΔΝ- Εφέτη, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων 

Η γενική απαγόρευση των συναθροίσεων κατά 
την επέτειο του Πολυτεχνείου µε διαταγή του 
Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. επικρίθηκε από την Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων ως κατάφωρα 
αντισυνταγµατική. Σφοδρή κριτική ασκήθηκε από 
πολλούς πανεπιστηµιακούς καθηγητές, από τη 
Διεθνή Αµνηστία, από την Ελληνική Ένωση για 
τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Προχθές εκδόθηκε 
όµοια απόφαση απαγόρευσης των συναθροίσεων 
σε όλη την Επικράτεια για την επέτειο της 

δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Τα συνταγµατικά εµπόδια φαίνεται ότι 
υποχωρούν στην διάθεση επιβολής ενός νέου δόγµατος που επιθυµεί να προσλάβει τον 
χαρακτήρα µιας παγιωµένης πρακτικής και αδιαφορεί για την επιστηµονική άποψη 
όσο τεκµηριωµένη κι’ αν είναι. Αυτή συνήθως καταδικάζεται, µεθοδευµένα 
διαστρεβλώνεται και απαξιώνεται την εποµένη ηµέρα µε κριτήρια πολιτικής 
σκοπιµότητας.  Ούτε και οι συλλήψεις δικηγόρων που συµµετείχαν στη χθεσινή επέτειο 
στέκονται ικανές να διαφοροποιήσουν τη συνολική αντίληψη για τον τρόπο 
συµµόρφωσης της διοίκησης στις συνταγµατικές επιταγές. Δεν υπάρχει εποµένως 
κανένας λόγος να κουράσω µε περιττές επαναλήψεις νοµικών επιχειρηµάτων.   

 Είναι όµως αρκετά χρήσιµο να γίνουν κάποιες συγκρίσεις που αναδεικνύουν 
το διαφορετικό επίπεδο λειτουργίας της αστικής δηµοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η Γαλλία χρησιµοποιείται πολλές φορές ως παράδειγµα Κράτους που 
βρίσκεται ψηλά στην πυραµίδα της ανάπτυξης, ως υπόδειγµα Δηµοκρατίας, ως 
πρότυπο µεταρρυθµίσεων και αναγκαίων αλλαγών σε όλους τους τοµείς. Την 
προηγούµενη εβδοµάδα η Γαλλία δονούνταν από διαδηλώσεις στο Παρίσι, στη Λιλ, στη 
Ρεν, στο Στρασβούργο, αντιδρώντας στο σχέδιο Νόµου της Κυβέρνησης για τη 
«συνολική ασφάλεια». Ο αριθµός των συγκεντρωθέντων υπολογίστηκε από τους 
διοργανωτές σε 200.000 στο Παρίσι και 500.000 στο σύνολο της χώρας και ήταν 
αναµφισβήτητα από τις πιο µαζικές συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών. Καµία 
προληπτική απαγόρευση των συγκεντρώσεων δεν υπήρξε παρά το γεγονός ότι λόγω 
του όγκου τους ήταν προφανώς αδύνατο να τηρηθούν µέτρα κοινωνικής 
αποστασιοποίησης. Υπάρχει µήπως αδιαφορία της Γαλλικής Κυβέρνησης για την 
εξάπλωση της πανδηµίας ή οι Γάλλοι έχουν πληρώσει µικρότερο τίµηµα σε ανθρώπινες 
ζωές; Τα ερωτήµατα βεβαίως είναι ρητορικά και δεν περιµένουν απάντηση. Οι 
κληρονόµοι του 1789 έµαθαν ωστόσο καλά τη σπουδαιότητα διαφύλαξης και 
προστασίας του Συντάγµατος ως πυλώνα της Δηµοκρατίας. Καταλαβαίνουν ότι πίσω 
από την εµπροσθοφυλακή των διοικητικών απαγορεύσεων και της υπέρµετρης 
καταστολής προχωράει αργά αλλά σταθερά η διάβρωση του Κράτους Δικαίου, η 
συνήθεια στην εξαίρεση του κανόνα. Σε ιστορικά κρίσιµες εποχές η διαχείριση των 
έκτακτων καταστάσεων από τη διοίκηση δεν αντιµετωπίζεται µε γενικές και καθολικές 
απαγορεύσεις συνταγµατικών κανόνων αλλά οφείλει να ακολουθεί έναν δρόµο 
εξισορροπητικό τηρώντας απαρέγκλιτα τις βασικές θεσµικές εγγυήσεις.   

Η περίοδος της πανδηµίας –εποχή σκληρής δοκιµασίας για την ανθρωπότητα- κρύβει 
τον κίνδυνο µιας µόνιµης διολίσθησης στο δίκαιο της ανάγκης, µιας υποταγής στην 
αρχή ex facto oritur ius, της οριστικής υποχώρησης από συλλογικές κατακτήσεις δύο 
αιώνων, µιας οικειοθελούς και µοιρολατρικής παραίτησης του κυρίαρχου Λαού από τα 
δικαιώµατά του.  

ΜΟΙΡΑΙΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ (ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ 
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ)  

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ, ΔΝ- ΕΦΕΤΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ, ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΔΕ

Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη, µέλους του 
Δ.Σ. της ΕνΔε 

Το θέµα της προστασίας των δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα των µελών της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 
ετέθη µε εµφατικό τρόπο, το Μάιο του 
τρέχοντος έτους, όταν το τότε Προεδρείο 
αυτής διεξήγαγε, για πρώτη φορά, 
ηλεκτρονική ψηφοφορία, υποβάλλοντας  
ερώτηµα ως προς το χρόνο διεξαγωγής 
των εκλογών της ΕνΔΕ. 

  

Αυτό είχε σαν  αποτέλεσµα  να υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδοµένα προσωπικού 
χαρακτήρα των συναδέλφων που µετείχαν στην ηλεκτρονική αυτή ψηφοφορία (690 
µέλη εκ του συνόλου των 3.200 µελών της ΕνΔΕ), από τρίτο  φορέα, στον οποίο είχε 
ανατεθεί  το έργο αυτό από το τότε Προεδρείο, δίχως τη συγκατάθεση των µελών της, 
γεγονός που προκάλεσε πλήθος διαµαρτυριών. 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων είναι, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του καταστατικού 
της, σωµατείο. Στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών οργανώνει δραστηριότητες 
επιµορφωτικές, πολιτιστικές κλπ. και παρέχει διάφορες υπηρεσίες  στα µέλη της και 
στις οικογένειές τους, µεταξύ αυτών και στα ανήλικα τέκνα τους. Με γνώµονα την 
προστασία των µελών  της ΕνΔΕ  και των οικογενειών τους πρέπει να  δίδεται ιδιαίτερη  
σηµασία στην προστασία της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής καθώς στην προστασία 
των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των ως  άνω, ανεξάρτητα από το αν  τα 
δεδοµένα αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία είτε από την ίδια την ΕνΔΕ  είτε  από 
τρίτους (ιδιωτικούς  φορείς, ανώνυµες εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα) κατ’ εντολή της, 
προς επίτευξη των σκοπών της. Συνεπώς, η Πολιτική Προστασίας των  δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα εκ µέρους της Ένωσης πρέπει να τύχει ανάλογης 
αντιµετώπισης.  Ωστόσο, η πλειοψηφία των µελών του Δ.Σ., κάνοντας δεκτή τη σχετική 
εισήγηση του Προέδρου της ΕνΔΕ αντιµετώπισε το εν λόγω ζήτηµα µε προχειρότητα 
και τούτο διότι αποφασίσθηκε η ενηµέρωση των µελών της Ένωσης  για την παροχή 
της συγκατάθεσης αυτών στους όρους της χρήσης των δεδοµένων προσωπικού τους 
χαρακτήρα ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ  για όλες τις δράσεις  της ΕνΔΕ (π.χ.   ηλεκτρονικά δελτία,  
ψηφιακή ψηφοφορία, live streaming κ.λπ.). Με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 
Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων ΕΕ 2016/679 και τον εφαρµοστικό ν. 
4624/2019, η παροχή, όµως, γραπτής συγκατάθεσης των µελών της ΕνΔΕ, στον 
παρόντα χρόνο, µπορεί ν’ αφορά  δράσεις,  που εµπίπτουν στις συνήθεις  δράσεις  της 
ΕνΔΕ και η επεξεργασία των  δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των µελών της 
γίνεται από την ίδια την Ένωση και όχι όταν ανατίθεται να διενεργηθεί από τρίτους, 
ιδιώτες, ανώνυµες εταιρείες, ακόµη και δηµόσιους φορείς  κατ΄ εντολήν της Ένωσης 
σε µελλοντικό χρόνο. Ειδικότερα, η Ένωση, εκτός από την εφαρµογή των προβλέψεων 
του ν. 4624/2019  (ενηµέρωση των µελών της για την άσκηση των δικαιωµάτων τους 
σύµφωνα µε το ΓΚΠΔ, ενηµέρωση σχετικά µε τις κατηγορίες των δεδοµένων  που 
συλλέγει, τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγει και ενδεχοµένως τα διαβιβάζει  
περαιτέρω,  το χρόνο διατήρησης των δεδοµένων κλπ. ) ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ  να αιτείται 
από τα µέλη της, ειδική γραπτή συγκατάθεση στις περιπτώσεις εκείνες, στις οποίες για 
την επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα αυτών (µελών της) 
εµπλέκονται τρίτοι φορείς και µάλιστα ανώνυµες εταιρείες. Συγκεκριµένα δε στις άνω 
περιπτώσεις απαιτείται ειδική συγκατάθεση των µελών της ανάλογα µε τη δράση, εν 
πλήρη επιγνώσει των  σκοπών της  επεξεργασίας, των µέσων επεξεργασίας,  των τυχόν 
εκτελούντων την επεξεργασία και των τυχόν τρίτων αποδεκτών διαβίβασης των 
δεδοµένων  (φορέων του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα), διαφορετικά ενεργεί κατά 
παράβαση του άνω Γενικού Κανονισµού και του εφαρµοστικού νόµου αυτού. 

ΑΠΟΤIΜΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟY ΣΧΕΔIΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ 
ΠΙΣΣΑΡIΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗ  

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ  ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΝΔΕ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ  ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ, 
ΝΙΚΗΤΑ ΒΕΛΙΑ, ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ, ΜΑΝΟΥ ΦΩΤΑΚΗ,  ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ

Το «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονοµία», όπως και είναι ο τίτλος των 
συµπερασµάτων της έκθεσης, που έγινε γνωστή, ως έκθεση Πισσαρίδη, και 
παρουσιάστηκε στην τελική της µορφή στις 23 Νοεµβρίου 2020, είναι κείµενο  244 
σελίδων, που περιλαµβάνει αναλύσεις για την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας 
αλλά και προτάσεις για την ανάκαµψη αυτής. Κατά την επιτροπή που το συνέταξε,  
αν το σχέδιο ανάπτυξης εφαρµοστεί συστηµατικά, θα οδηγήσει σε υψηλότερη 
ευηµερία για τα νοικοκυριά, µέσω της συστηµατικής ενίσχυσης της παραγωγικότητας 
και των αµοιβών της εργασίας. Το αρχικό ερώτηµα, συνεπώς, που τίθεται είναι:  εάν 
σ’ ένα σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης δύναται να εµπεριέχεται κεφάλαιο για τη 
Δικαιοσύνη. Η απάντηση είναι θετική και τούτο διότι ο συνταγµατικός ρόλος του 
θεσµού της Δικαιοσύνης είναι πολλαπλός. Ο θεσµικός της ρόλος ως θεµατοφύλακα 
των ατοµικών και κοινωνικών δικαιωµάτων όλων των πολιτών και ως εγγυητή της 
εύρυθµης λειτουργίας της κοινωνίας δεν αναιρεί το ρόλο της Δικαιοσύνης ως µοχλού 
ανάπτυξης της οικονοµίας της χώρας µας. Άλλωστε, το επιχειρείν και η επενδυτική 
δραστηριότητα προστατεύονται συνταγµατικά και αυτά ως δικαιώµατα και συνεπώς 
για την άσκησή τους επιβάλλεται η εξασφάλιση ενός περιβάλλοντος που θα 
χαρακτηρίζεται από ασφάλεια δικαίου, από έλλειψη κακονοµίας και πολυνοµίας και 
από ταχεία και αποτελεσµατική επίλυση τυχόν δικαστικών διαφορών. Ο συνολικός 
σχολιασµός της εν λόγω έκθεσης και η εκτίµηση περί αποτελεσµατικότητας των 
προτεινόµενων µεταρρυθµίσεων εκφεύγει των αρµοδιοτήτων µίας Δικαστικής 
Ένωσης.  Αντίθετα, η τοποθέτηση επί των παραδοχών, προτάσεων και προβλέψεων 
για τη Δικαιοσύνη εµπίπτουν στον καταστατικό σκοπό της ΕνΔΕ, καθότι σκοπός 
αυτής, µεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση των όρων απονοµής της Δικαιοσύνης, η 
βελτίωση των συνθηκών εργασίας των Δικαστικών Λειτουργών και βέβαια η 
διασφάλιση της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας αυτών.  

(Οι αναφορές δε που θα ακολουθήσουν αφορούν την πολιτική και ποινική δίκη). 

Η έκθεση ξεκινά µε τις ακόλουθες  παραδοχές: 

α)  ότι η  παθογένεια του θεσµού της Δικαιοσύνης εντοπίζεται  στην καθυστέρηση της 

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα…
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απονοµής της. Είναι γεγονός ότι την τελευταία εικοσαετία έχουν ψηφισθεί περίπου 
δώδεκα νόµοι µε σκοπό την επίλυση του εν λόγω προβλήµατος. Η αποσπασµατική 
νοµοθέτηση, όπως ήταν βέβαιο, δεν επέφερε το αναµενόµενο αποτέλεσµα αλλά 
αντίθετα δηµιούργησε περισσότερα προβλήµατα. Ωστόσο, η έκθεση αν και κάνει 
λόγο για βελτίωση των χρόνων απονοµής της Δικαιοσύνης την τελευταία δεκαετία, 
ουδεµία αναφορά κάνει για την τοµή που επιτελέσθη, το έτος 2015, µε την 
τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τη συµβολή αυτής στην 
επιτάχυνση της πολιτικής  δίκης.            

β) ότι στη χώρα µας υφίσταται δυσαναλογία µεταξύ του αριθµού των υπηρετούντων 
Δικαστών και του πληθυσµού της. Ενδεικτικά,  δε αναφέρει ότι  το 2016 η Ελλάδα 
είχε 25,8 δικαστές ανά 100.000 κατοίκους, έναντι 21 µέσου όρου στην ΕΕ, 24,2 στη 
Γερµανία, 11,5 στην Ισπανία, 10,6 στην Ιταλία, και 10,4 στη Γαλλία. Η παραδοχή αυτή 
είναι µεν σωστή αλλά δεν µπορεί ν’ αποτελέσει βάση µίας αναπτυξιακής οικονοµικής 
έκθεσης, διότι η σύγκριση πρέπει να γίνεται µε βάση τον αριθµό των υποθέσεων που 
εισάγονται στα Δικαστήρια, ο οποίος είναι πολύ µεγαλύτερος των άλλων χωρών και 
επίσης του µεγάλου αριθµού ένδικων µέσων που ασκούνται από τους ιδιώτες 
διαδίκους αλλά και από το ίδιο το Δηµόσιο ως διάδικο.    

γ) ότι το επίπεδο των Δικαστών, που αποφοιτούν από την Εθνική Σχολή Δικαστικών 
Λειτουργών είναι υψηλό σε σχέση µε άλλες χώρες της Ε.Ε., όπως και η νοµική τους 
κατάρτιση (κεφ. 4.2.2) 

    Οι προτάσεις που περιέχει η έκθεση µπορούν να διακριθούν:  

Α) Σε προτάσεις για αλλαγές που ήδη έχουν συντελεσθεί εξ ολοκλήρου ή εν µέρει: 

1) Η πρόταση για εισαγωγή µηχανισµών εξωδικαστικής επίλυσης των 
διαφορών έχει ήδη υλοποιηθεί µε τη ψήφιση του νόµου 4640/2019 για την ιδιωτική 
διαµεσολάβηση και µάλιστα µε υποχρεωτικό χαρακτήρα σε πολλές υποθέσεις.  

2) Η πρόταση για θεσµοθέτηση ειδικών τµηµάτων στα δικαστήρια έχει ήδη 
υλοποιηθεί, κατά µεγάλο µέρος,  µε τη ψήφιση του νόµου 4700/2020, µε τον οποίο 
όχι µόνο θεσµοθετήθηκαν ειδικά τµήµατα για ζητήµατα ενέργειας, επικοινωνιών, και 
προσωπικών δεδοµένων αλλά  στο Εφετείο Αθηνών ήδη λειτουργούν. Να σηµειωθεί 
ότι η εκδίκαση υποθέσεων από  εξειδικευµένα τµήµατα δεν είναι πρωτόγνωρη στο 
ελληνικό δικαιϊκό σύστηµα, καθότι ειδικά τµήµατα έχουν θεσµοθετηθεί εδώ και 
πολλά έτη για ναυτικές διαφορές (ν. 2172/1993)και για διαφορές πνευµατικής 
ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. (ν. 2479/1997). Ενώ, η πρόβλεψη έκδοσης αποφάσεων επί 
των εκδικαζόµενων στα ειδικά τµήµατα υποθέσεων εντός συγκεκριµένης προθεσµίας 
(εκτός των γενικών διατάξεων) είναι συνήθης και για άλλης φύσης υποθέσεων π.χ. 
εργατικών  διαφορών (εντός 30 ηµερών  προς προστασία των εργαζοµένων).    

3) Επιµόρφωση στο Χρηµατοπιστωτικό Δίκαιο, λογιστική και οικονοµική 
επιστήµη. Στο πρόγραµµα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών ήδη έχει 
ενταχθεί σχετικό µάθηµα ενώ και η ηγεσία του Αρείου Πάγου στα πλαίσια της 
µέριµνας για τη διαρκή επιµόρφωση και κατάρτιση των Δικαστικών Λειτουργών έχει 
συνδιοργανώσει µε το ΕΚΠΑ πρόγραµµα εξειδίκευσης Δικαστών και Εισαγγελέων  
επί των άνω αντικειµένων.   

Β) Σε προτάσεις που έχουν αποτελέσει και αιτήµατα των Δικαστικών Ενώσεων: 

1) αλλαγή της διαδικασίας του ορισµού της ηγεσίας των Ανωτάτων Δικαστηρίων. 
Είναι ζήτηµα συνταγµατικής αναθεώρησης και απαιτείται διάλογος µε όλους τους 
θεσµικούς φορείς.  

2) Αντιµετώπισης των φαινοµένων πολυνοµίας και πολυπλοκότητας των νόµων 
καθώς και του φαινοµένου της  κακονοµίας και νοµοθέτησης µε αποσπασµατικό 
χαρακτήρα  

3) προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων και αποκατάσταση δυσαναλογίας δικαστών  - 
δικαστικών γραµµατέων. Ενδεικτικά, ενώ κατά µέσο όρο στις χώρες του Συµβουλίου 
της Ευρώπης αντιστοιχούν 3,1 υπάλληλοι ανά δικαστή, η αντίστοιχη αναλογία για το 
Συµβούλιο της Επικρατείας είναι περίπου 0,5, δηλαδή µισός υπάλληλος ανά δικαστή 

4) ταχεία ψηφιοποίηση της Δικαιοσύνης (λειτουργία ψηφιακών συστηµάτων, 
εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, υποχρεωτική ηλεκτρονική κατάθεση 
δικογράφων, ψηφιακή υπογραφή, ηλεκτρονική πρόσβαση πολιτών σε δηµοσιευµένες 
αποφάσεις κλπ.) 

Γ) Περαιτέρω προτάσεις: 

1)  για αξιολόγηση και εξέλιξη των Δικαστών. Οι προτάσεις ξεκινούν από λανθασµένη 
βάση, καθότι αναφέρεται ότι οι αξιολογητές δεν έχουν πρόσβαση στο σύνολο των 
αποφάσεων των αξιολογούµενων, δεν λαµβάνονται υπόψη ποσοτικά χαρακτηριστικά 
(π.χ. χρόνος διεκπεραίωσης υποθέσεων) και ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. βαθµός 
δυσκολίας των υποθέσεων) και επίσης δεν λαµβάνεται υπόψη η συµµετοχή των 
Δικαστών σε δραστηριότητες κατάρτισης και τούτο διότι το άρθρο 84 παρ. 7 του 
Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών  Λειτουργών 
προβλέπει ότι «Οι επιθεωρητές εξετάζουν το σύνολο της εργασίας των Δικαστικών 
Λειτουργών… και για να διαµορφώσουν ασφαλή γνώµη διεξάγουν λεπτοµερώς κάθε 
χρήσιµη έρευνα», ενώ το άρθρο 85 του ίδιου Κώδικα προβλέπει ότι «Οι Επιθεωρητές 
συντάσσουν γενικές εκθέσεις για τη λειτουργία κάθε δικαστηρίου και εισαγγελίας της 
περιφέρειάς τους και εισηγούνται τα απαιτούµενα µέτρα για την εύρυθµη λειτουργία 
της υπηρεσίας» και επίσης «συντάσσουν ιδιαίτερη, λεπτοµερή και ειδικά 
αιτιολογηµένη έκθεση για κάθε δικαστικό λειτουργό της περιφέρειας τους. Στην 
έκθεση αυτή αξιολογούνται: α) το ήθος, το σθένος και ο χαρακτήρας, β) η 
επιστηµονική κατάρτιση, γ) η κρίση και η αντίληψη, δ) η επιµέλεια, η εργατικότητα 
και η υπηρεσιακή (ποιοτική και ποσοτική) απόδοση, ε) η ικανότητα στην απονοµή 

της δικαιοσύνης, στη διατύπωση των δικαστικών αποφάσεων και στη διεύθυνση 
της διαδικασίας και προκειµένου για τους εισαγγελικούς λειτουργούς η ικανότητα 
στην απονοµή της δικαιοσύνης, τόσο στην προδικασία όσο και στη διαδικασία του 
ακροατηρίου, καθώς και η ικανότητα στη διατύπωση των προτάσεων, των 
διατάξεων που εκδίδουν και στο χειρισµό του προφορικού λόγου και στ) η 
συµπεριφορά του δικαστικού λειτουργού γενικά και ιδιαίτερα στο ακροατήριο 
καθώς και η κοινωνική του παράσταση» και τέλος προβλέπει ότι «στην ατοµική 
έκθεση επιθεώρησης του δικαστικού λειτουργού, γίνεται υποχρεωτικά ειδική µνεία 
για το χειρισµό από αυτόν, σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, 
υποθέσεων του ν. 4022/2011, υποθέσεων των οποίων η κυρία ανάκριση 
διενεργήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 29 του ΚΠΔ, ως και υποθέσεων στις οποίες 
έχει εκδοθεί ένταλµα προσωρινής κράτησης κατά του κατηγορουµένου. Οι 
παρατηρήσεις στην έκθεση επιθεώρησης, για τον εν γένει χειρισµό των ως άνω 
υποθέσεων και ειδικότερα ως προς την τήρηση από τον δικαστικό λειτουργό των 
προθεσµιών που προβλέπονται στο ν. 4022/2011 και στον ΚΠΔ για τη διενέργεια 
των σχετικών δικαστικών πράξεων, συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο για την 
προαγωγή του στον επόµενο βαθµό». Συνεπώς, το νοµοθετικό πλαίσιο 
επιθεώρησης και αξιολόγησης των Δικαστικών Λειτουργών κάθε άλλο παρά 
ανεπαρκές µπορεί να χαρακτηρισθεί.   

2) για την εξέλιξη στις ανώτερες θέσεις πρέπει  να εξετάζονται τα διοικητικά 
προσόντα του Δικαστή.  Η εξέλιξη στις ανώτερες θέσεις δεν συνεπάγεται και 
άσκηση διοικητικών καθηκόντων. Η διεύθυνση δε των µεγάλων Δικαστηρίων της 
χώρας ασκείται κατά τα προβλεπόµενα στον προαναφερόµενο Κώδικα από 
αιρετές διοικήσεις στα πλαίσια της καθιέρωσης του επιτυχηµένου θεσµού της 
Αυτοδιοίκησης των Δικαστηρίων, ο οποίος αποτελεί έκφραση της δηµοκρατικής 
αρχής στη λειτουργία αυτών.             

3) για την αποτελεσµατικότερη χρήση του χρόνου των δικαστών, προτείνεται η 
θεσµοθέτηση ενός διακριτού κλάδου επίκουρων, ο οποίος θα αποτελείται από 
δικαστές  χαµηλότερου βαθµού που να υπηρετούν µέρος του χρόνου τους και για 
ολιγοετές διάστηµα στη θέση του επίκουρου, αποκοµίζοντας χρήσιµη εµπειρία για 
τη µελλοντική τους εξέλιξη στον κλάδο. Η πρόταση αυτή απέχει πολύ από τη 
δικαστηριακή πραγµατικότητα, δεν εναρµονίζεται µε τον τρόπο επεξεργασίας των 
δικογραφιών από τους πολιτικούς και ποινικούς Δικαστές της χώρας µας και δεν 
µπορεί να βρει πεδίο εφαρµογής στην πολιτική και ποινική δίκη. Σε αντίθεση, σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες ο άνω θεσµός εφαρµόζεται µε επιτυχία, καθότι ενώπιον 
των Δικαστηρίων άγεται µικρός αριθµός σοβαρών, και µόνο υποθέσεων, κατόπιν 
«φιλτραρίσµατος» που προηγείται.       

Συµπερασµατικά: 

Η έκθεση, σε γενικές γραµµές, δεν εισάγει καινοτόµες προτάσεις.  Εµπεριέχει 
προτάσεις πολιτικής στρατηγικής, οι οποίες ήδη έχουν απασχολήσει και κάποιες 
έχουν υιοθετηθεί, δίχως τα αναµενόµενα αποτελέσµατα (ιδιωτική διαµεσολάβηση) 
ενώ άλλες καθυστερούν να υλοποιηθούν µε ευθύνη της εκάστοτε εκτελεστικής 
εξουσίας (ψηφιακός µετασχηµατισµός της Δικαιοσύνης).  Η Δικαιοσύνη έχει 
ανάγκη από µεταρρυθµίσεις, ενδεικτικά,  έχει ανάγκη από εκσυγχρονισµό των 
κτιριακών υποδοµών των δικαστηρίων, από τη διάθεση υψηλότερων πόρων για 
την κάλυψη των δαπανών της, από λειτουργία Δικαστικής Αστυνοµίας, από 
απαλλαγή, νοµοθετικά, των Λειτουργών της από εξωδικαστικά καθήκοντα, από 
πρόβλεψη ειδικού σώµατος πραγµατογνωµόνων, που θα επικουρούν τους 
Δικαστές, κυρίως τους Ανακριτές,  από συνταγµατική και νοµοθετική παρέµβαση 
αναφορικά µε την αιτιολογία των δικαστικών αποφάσεων, από την ανάπτυξη 
τεχνολογικών υποδοµών προς ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών (ανάπτυξη 
συστήµατος e – Δικαιοσύνη για άµεση παροχή πιστοποιητικών κλπ.) και άλλες 
δράσεις και λύσεις που δεν προτείνονται στο εν λόγω αναπτυξιακό σχέδιο. 
Μεταρρυθµίσεις, που µε σεβασµό στις αρχές του Κράτους Δικαίου, θα 
εξασφαλίζουν ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη απονοµή της Δικαιοσύνης, θα 
ενισχύουν την ασφάλεια Δικαίου για τους πολίτες και θα συµβάλλουν  στην 
οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
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ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ  ΕΦΕΤΩΝ  

ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΧΟΛΗΣ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
ΑΘΗΝΩΝ  

ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΔΗΜ.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ  

ΥΠ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Ι) Γ Ε Ν Ι Κ Α 

Η µεταµόσχευση αναµφισβήτητα αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα επιτεύγµατα της  
ιατρικής επιστήµης, παρέχει δε τη µοναδική ευκαιρία επανόδου στην ενεργό ζωή και 
την παραγωγικότητα σε ανθρώπους µε τελικό στάδιο ανεπάρκειας ή µε σοβαρή και µη 
ιάσιµη µε άλλη θεραπευτική µέθοδο διαταραχή ενός ή περισσότερων οργάνων. 

Ωστόσο, παρά τις προόδους στο χώρο των µεταµοσχεύσεων, το µείζον πρόβληµα που 
εξακολουθεί να παραµένει διεθνώς σήµερα είναι η σοβαρή έλλειψη µοσχευµάτων. Οι 
υπάρχουσες ανάγκες για µοσχεύµατα αδυνατούν να καλυφθούν και πολλοί άνθρωποι 
πεθαίνουν περιµένοντας την ανεύρεση καταλλήλου µοσχεύµατος. 

  

ΙΙ) I N  V I V O  Μ Ε Τ Α Μ Ο Σ Χ Ε Υ Σ Η: Ο  Κ Υ Κ Λ Ο Σ  Τ Ω Ν   Δ Υ Ν Η Τ Ι 
Κ Ω Ν  Δ Ο Τ Ω Ν  

Σχετικά µε την in vivo µεταµόσχευση, µε το Ν. 3984/2011{άρθρ.8§1Ν.3984/11, όπως 
ισχύει, ως προς την περ. ε, µετά την αντικατάσταση µε το  Ν.4512/2018 (άρθ. 260&1)  
και το Ν.4600/2019 (άρθ. 167&2)}, ο κύκλος των δυνητικών δοτών διευρύνεται σε 
σχέση µε το προϊσχύσαν νοµοθετικό καθεστώς (άρθ. 10 Ν. 2737/1999) και πλέον 
περιλαµβάνει και άλλα άτοµα. Συγκεκριµένα, κατά τη διάταξη του άρθ. 8&1Ν. 
3984/2011,  η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη επιτρέπεται  όταν πρόκειται να γίνει 
µεταµόσχευση: α) στο σύζυγό του, β) σε ασθενή µε τον οποίο ο δότης συνδέεται µε 
σύµφωνο ελεύθερης συµβίωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους νόµους  3719/2008 
και  4356/2015, άνω των τριών ετών, γ) σε συγγενή µέχρι και τον τέταρτο βαθµό εξ 
αίµατος, σε ευθεία ή πλάγια γραµµή, δ) σε συγγενή µέχρι το δεύτερο βαθµό εξ 
αγχιστείας, ε) σε πρόσωπο µε το οποίο  ο δότης έχει προσωπική σχέση και συνδέεται 
συναισθηµατικά.   Επίσης  υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις δοτών, ήτοι οι υπό στοιχ. 
στ) και ζ) της παρ. 1 του άρθ. 8. Ειδικότερα ο νόµος, στην προσπάθειά του να 
προωθήσει τις µεταµοσχεύσεις, προβλέπει  αφενός τη δυνατότητα αν ο σύζυγος ή οι 
συγγενείς του ασθενούς που προαναφέρθηκαν, ο οποίος χρήζει µεταµόσχευσης, 
επιθυµούν να κάνουν τη δωρεά του αναγκαίου οργάνου, αλλά δεν υπάρχει 
ιστοσυµβατότητα, να πραγµατοποιηθεί η αφαίρεση του οργάνου µε ταυτόχρονη 
πρόταξη του ασθενούς στο Εθνικό Μητρώο (περ. στ), και αφετέρου  τη δυνατότητα 
«αµοιβαίας» µεταµόσχευσης, δηλαδή εάν δεν υπάρχει ιστοσυµβατότητα µεταξύ δύο 
υποψηφίων ληπτών µοσχεύµατος και του ζώντα συζύγου τους ή συγγενή τους µε τον 
προαναφερθέντα βαθµό συγγένειας, αλλά υπάρχει ιστοσυµβατότητα µεταξύ του ενός 
υποψηφίου λήπτη και του ζώντα συζύγου ή συγγενή του άλλου, επιτρέπεται η δωρεά 
οργάνων αµοιβαία, µε απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων(περ.ζ).  

 ΙΙΙ) Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α  Χ Ο Ρ Η Γ Η Σ Η Σ  Τ Η Σ  Α Δ Ε Ι Α Σ   Γ Ι Α  Μ Ε Τ Α 
Μ Ο Σ Χ Ε Υ Σ Η 

Ειδικότερα, όσον αφορά το συναισθηµατικό δότη, θα πρέπει να αναφερθεί  ότι  ως 
<<συναισθηµατικός δότης>> (άρθ. 8&1 περ. ε Ν. 3984/2011) νοείται πρόσωπο εκτός 
των αναφεροµένων στις λοιπές περιπτώσεις του άρθ. 8&1 Ν. 3984/2011,  το οποίο 
προσφέρεται να δωρίσει όργανό του σε άλλο πρόσωπο  για συναισθηµατικούς 
αποκλειστικά λόγους. Η περίπτωση του <<συναισθηµατικού δότη>> εισήχθη για 
πρώτη φορά στη σχετική µε τις µεταµοσχεύσεις νοµοθεσία µε το Ν. 3984/2011. Είναι 
γεγονός ότι, για την αποφυγή φαινοµένων παράνοµων συναλλαγών, στην περίπτωση 
του «συναισθηµατικού δότη» απαιτούνται προϋποθέσεις. Με τον τρόπο αυτό 
επιχειρείται να διασφαλιστεί αφενός µεν το ανιδιοτελές και το οικειοθελές της 
προσφοράς του δότη, αφετέρου δε ότι δεν λαµβάνει χώρα εκµετάλλευση της 
πνευµατικής αδυναµίας του δότη, ήτοι ότι η δωρεά δεν γίνεται από πρόσωπο ανίκανο 
να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών του.  Θα πρέπει δηλαδή να αποδεικνύεται η 
ύπαρξη συναισθηµατικού δεσµού µεταξύ του υποψηφίου δότη και του υποψηφίου 
λήπτη, το ικανό  χρονικό διάστηµα του δεσµού αυτού και η έντασή του σε σηµείο που 
να δικαιολογεί την απόφαση για τη δωρεά οργάνου, δεδοµένου ότι ο κίνδυνος 
προσχηµατικών δωρεών είναι ιδιαίτερα σοβαρός. Έτσι, σύµφωνα µε τη διάταξη του 
άρθ. 8&1 ε) Ν. 3984/2011, όπως ισχύει µετά την αντικατάστασή του  µε τους νόµους 
4512/2018 (άρθ. 260&1)  και 4600/2019 (άρθ. 167&2), για τη µεταµόσχευση 
απαιτείται άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.) ύστερα από 
σύµφωνη γνώµη µη αµειβόµενης Επιτροπής που αποτελείται από έναν Πρωτοδίκη, 
που ορίζεται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου 
ή τον Δικαστή που διευθύνει το κατά τόπον αρµόδιο Πρωτοδικείο, στην περιφέρεια 
του οποίου κατοικεί ο λήπτης, έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού 
Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό. Η Επιτροπή 
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στα πλαίσια της γνωµοδοτικής της αρµοδιότητας συντάσσει τεκµηριωµένη έκθεση περί 
της ύπαρξης προσωπικής σχέσης και συναισθηµατικού δεσµού, που δικαιολογεί το 
αίτηµα για µεταµόσχευση. Τα µέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωµα, από κοινού ή 
χωριστά, µε την έγγραφη συγκατάθεση του δωρητή και λήπτη να προβαίνουν σε 
επεξεργασία και σε πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικών δεδοµένων 
του δωρητή και λήπτη, όπως των συνθηκών της καθηµερινής διαβίωσής τους, των 
κοινωνικών σχέσεων και της εργασίας τους και του ιατρικού φακέλου τους, καθώς και 
πληροφοριών οποιασδήποτε διαβάθµισης που λαµβάνονται από το Υπουργείο 
Προστασίας του Πολίτη για το εάν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ως 
προς τα ανωτέρω πρόσωπα, που µπορεί να σχετίζονται µε την αιτηθείσα 
µεταµόσχευση, λαµβάνοντας υπόψη κάθε αποδεικτικό µέσο, όπως αυτοψία, έγγραφα 
δηµόσια ή ιδιωτικά και καταθέσεις ατόµων του οικογενειακού, φιλικού, κοινωνικού ή 
εργασιακού περιβάλλοντός τους. Η ανωτέρω έγγραφη συγκατάθεση για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων του δωρητή και λήπτη αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας χορήγησης της άδειας για  
µεταµόσχευση.  

 Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι υπό το καθεστώς του Ν. 3984/2011, όπως ίσχυε πριν την 
αντικατάστασή του µε τους νόµους 4512/2018 (άρθ. 260&1)  και 4600/2019 (άρθ. 
167&2), για τους αυτούς λόγους, ήτοι προκειµένου να αποφευχθεί ενδεχόµενη 
εµπορευµατοποίηση των µοσχευµάτων, αλλά  και για λόγους προστασίας των δοτών, 
τη σχετική άδεια έδιδε το Μονοµελές Πρωτοδικείο µε τη διαδικασία της  εκούσιας 
δικαιοδοσίας. Στην περίπτωση αυτή απαιτούνταν άδεια µε δικαστική απόφαση, που 
εκδιδόταν µε τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ύστερα από έλεγχο όλων των 
προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζών πρόσωπο και επιπλέον της ψυχικής υγείας 
του δυνητικού δότη, της προσωπικής σχέσης και του συναισθηµατικού δεσµού του µε 
τον υποψήφιο λήπτη, όπως και της ανιδιοτέλειας της προσφοράς. Σκοπός του ως άνω 
ελέγχου ήταν δηλαδή  να διασφαλιστεί µε τις εγγυήσεις µίας δικαστικής απόφασης 
αφενός µεν το ανιδιοτελές και το οικειοθελές της προσφοράς του δότη, αφετέρου δε 
ότι δεν ελάµβανε χώρα εκµετάλλευση της πνευµατικής αδυναµίας του δότη, ήτοι ότι η 
δωρεά δεν γινόταν από πρόσωπο ανίκανο να αντιληφθεί τις συνέπειες των πράξεών 
του. Ήδη µε το Ν. 4512/2018 καταργήθηκε το νοµοθετικό αυτό καθεστώς και αντί της 
δικαστικής απόφασης ανατίθεται πλέον  η κρίση περί του εάν δικαιολογείται το αίτηµα 
για µεταµόσχευση σε επιτροπή η οποία και θα αποφαίνεται περί τούτου. Σχετικά µε τη 
νοµοθετική αυτή επιλογή, στην Αιτιολογική Έκθεση  του Ν. 4512/2018 αναφέρονται, 
µεταξύ άλλων, ότι <<όπως έχει επισηµανθεί από τον Εθνικό Οργανισµό 
Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), η συγκεκριµένη διαδικασία ενείχε σοβαρούς κινδύνους για 
την δηµόσια τάξη και την προστασία της δηµόσιας υγείας, καθώς κατά την διαδικασία 
της εκουσίας δεν παρίστατο δηµόσια αρχή, η οποία να είχε προβεί σε έλεγχο των 
προϋποθέσεων για την ύπαρξη ουσιαστικής συναισθηµατικής και προσωπικής σχέσης 
που θα µπορούσε να δικαιολογήσει τη δωρεά οργάνων. Ειδικότερα, για σοβαρούς 
λόγους προστασίας της δηµόσιας υγείας, κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει επαρκής 
έλεγχος για την εξακρίβωση και τεκµηρίωση της υποκείµενη[ς] προσωπικής σχέσης 
που συνδέει τον δότη και λήπτη των οργάνων, η απουσία της οποίας ουσιαστικά δεν 
µπορεί να δικαιολογήσει µία τόσο σοβαρή επέµβαση. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θα 
αποφεύγονται µεταµοσχεύσεις µε κίνητρο οικονοµικό ή άλλο, που συνδέεται µε 
ποινικά αξιόλογη συµπεριφορά>>. Πλην όµως µε τις σκέψεις αυτές της Αιτιολογικής 
Έκθεσης φαίνεται ότι παρορώνται οι θεµελιώδεις αρχές από τις οποίες κυριαρχείται η 
διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Συγκεκριµένα παροράται  το γεγονός ότι για τις 
υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας καθιερώνεται το ανακριτικό σύστηµα (άρθ. 744 
Κ.Πολ.Δ.). Ειδικότερα κατά τη διάταξη του άρθρου 744 Κ.Πολ.Δ.<<Το δικαστήριο 
µπορεί και αυτεπαγγέλτως να διατάζει κάθε µέτρο πρόσφορο για την εξακρίβωση 
πραγµατικών γεγονότων, ακόµη και εκείνων που δεν έχουν προταθεί και ιδιαίτερα 
γεγονότων που συντελούν στην προστασία των ενδιαφεροµένων ή της έννοµης σχέσης 
ή του γενικότερου κοινωνικού συµφέροντος>>. Το ανακριτικό σύστηµα παρέχει στο 
δικαστήριο ελευθερία αυτεπάγγελτης ενέργειας και πρωτοβουλίας συλλογής του 
αποδεικτικού υλικού και εξακρίβωσης των πραγµατικών γεγονότων που ασκούν 
επιρροή στην έκβαση της δίκης. Η εξουσία του δικαστηρίου για τη λήψη κάθε 
πρόσφορου µέτρου που απ΄αυτό κρίνεται κατάλληλο για την ανεύρεση της αλήθειας 
δεν οριοθετείται από το νόµο και συνεπώς είναι απεριόριστη. Έτσι το δικαστήριο έχει 
την εξουσία να διατάξει την  προσκόµιση οποιουδήποτε εγγράφου, επικοινωνίας µε 
δηµόσιες αρχές για τη συλλογή πληροφοριών, εξέτασης µαρτύρων µη προταθέντων 
από διαδίκους, αυτοψίας κ.λπ. Η ως άνω εξουσία του δικαστηρίου δεν περιορίζεται 
µόνο στην ανεύρεση της αλήθειας των πραγµατικών γεγονότων που επικαλέσθηκαν οι 
διάδικοι, αλλά και άλλων γεγονότων που δεν έγινε επίκληση απ΄αυτούς, τα οποία όµως 
ασκούν επιρροή στην έκβαση της δίκης. Είναι εξάλλου αναµφισβήτητο το γεγονός ότι η 
έλλειψη αντιδικίας στη συγκεκριµένη διαδικασία (εκούσια)  δεν σηµαίνει ότι ο 
δικαστής δεν έχει πρακτική δυνατότητα ελέγχου  των στοιχείων της υπόθεσης. 
Περαιτέρω ο νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα, στις περιπτώσεις αυτές, ήτοι της 
υποβολής αίτησης για τη χορήγηση άδειας για µεταµόσχευση, να επιβάλλει την 
κοινοποίηση στον εισαγγελέα πρωτοδικών της περιφέρειας του δικαστηρίου, στο οποίο 
κατατέθηκε η αίτηση, αντιγράφου της αίτησης µε τη σηµείωση για τον προσδιορισµό 
δικασίµου, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι τούτο δύναται να το διατάξει και ο 
δικαστής , κατ΄άρθ .748&2 Κ .Πολ .Δ . Συγκεκριµένα κατά το ανωτέρω 
άρθρο<<Αντίγραφο της αίτησης µε τη σηµείωση για τον προσδιορισµό της δικασίµου 
πρέπει να κοινοποιείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών της περιφέρειας του 
δικαστηρίου στις περιπτώσεις των άρθρων 782,783, 784,796,797,799,800 και 801 ή αν 
το διατάξει ο δικαστής που αναφέρεται στην παρ. 1>>. Με την κοινοποίηση στον 
εισαγγελέα του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, καθώς και αντιγράφου της έφεσης, 
αν ασκήθηκε έφεση, ενηµερώνεται πλήρως ο εισαγγελέας για την υπόθεση. Ενόψει 
τούτων  προβληµατική είναι και η σχετική σκέψη στην Αιτιολογική Έκθεση περί του 
ότι κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας δεν παρίσταται δηµόσια αρχή, η 
οποία να έχει προβεί σε έλεγχο των σχετικών προϋποθέσεων και ότι συνεπώς η 
συγκεκριµένη διαδικασία ενέχει  σοβαρούς κινδύνους για την δηµόσια τάξη και τη 
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δηµόσια υγεία. Η σκέψη αυτή δηµιουργεί εύλογα ερωτήµατα, δεδοµένου ότι στις 
υποθέσεις της εκούσιας δικαιοδοσίας ουδόλως έχει  αµφισβητηθεί η επάρκεια του 
διενεργουµένου από το δικαστήριο ελέγχου και ουδόλως έχει τεθεί θέµα παράστασης 
δηµόσιας αρχής (άραγε ποίας;). 

Πέραν όµως  των ανωτέρω, δεδοµένου ότι η ως άνω επιτροπή είναι τετραµελής, ο δε 
ΕΟΜ χορηγεί την άδεια ύστερα από σύµφωνη γνώµη της ανωτέρω επιτροπής, η 
εφαρµογή της ως άνω διάταξης είναι προβληµατική στην περίπτωση ισοψηφίας των 
δύο αντιθέτων απόψεων των µελών της επιτροπής. Κατόπιν τούτου   φρονούµε ότι 
πρόκειται για ατυχή και πρακτικά ανεφάρµοστη νοµοθετική επιλογή και θα πρέπει να 
υπάρξει νοµοθετική παρέµβαση, ώστε η σχετική άδεια για µεταµόσχευση να 
χορηγείται από το δικαστήριο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.  
Περαιτέρω, σχετικά µε την ταχύτητα της όλης διαδικασίας και µε δεδοµένο ότι στις 
υποθέσεις χορήγησης άδειας για µεταµόσχευση, κατά κανόνα, ενυπάρχει το στοιχείο 
του επείγοντος, θα πρέπει να λεχθεί ότι ο νοµοθέτης έχει τη δυνατότητα να ορίσει 
προθεσµίες, όπως συµβαίνει και σε άλλες περιπτώσεις εφαρµογής της εκούσιας 
δικαιοδοσίας. 

IV) Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  

Στην περίπτωση του «συναισθηµατικού δότη», για την αποφυγή φαινοµένων 
παράνοµων συναλλαγών, απαιτείται η συνδροµή συγκεκριµένων προϋποθέσεων. Η 
κρίση περί της συνδροµής ή µη των προϋποθέσεων αυτών και συνεπώς η κρίση περί 
του αν δικαιολογείται ή όχι το αίτηµα για µεταµόσχευση πρέπει να ανατεθεί στο 
δικαστήριο. Επιβάλλεται, συνεπώς, νέα νοµοθετική παρέµβαση, ώστε η άδεια για 
µεταµόσχευση να χορηγείται µε δικαστική απόφαση µε όλες τις δικονοµικές 
εγγυήσεις, οι οποίες εγγυώνται την προάσπιση των δικαιωµάτων όλων των 

1. Η συντακτικά εσφαλµένη  διατύπωση του νόµου έχει εν προκειµένω ως εξής:<<Τα 
µέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωµα, από κοινού ή χωριστά, µε την έγγραφη 
συγκατάθεση του δωρητή και λήπτη να προβαίνουν σε επεξεργασία, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του νόµου 2472/1997 (Α΄50), και σε πλήρη έλεγχο και 
αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικών δεδοµένων του δωρητή και λήπτη, όπως των 
συνθηκών της καθηµερινής διαβίωσής τους, των κοινωνικών σχέσεων και της 
εργασίας τους και του ιατρικού φακέλου τους, καθώς και πληροφορίες 
οποιασδήποτε διαβάθµισης που λαµβάνονται από το Υπουργείο Προστασίας του 
Πολίτη για το εάν συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ως προς τα 
ανωτέρω πρόσωπα, που µπορεί να σχετίζονται µε την αιτηθείσα µεταµόσχευση, 
λαµβάνοντας υπόψη κάθε αποδεικτικό µέσο, όπως αυτοψία, έγγραφα ιδιωτικά ή 
δηµόσια και καταθέσεις ατόµων του οικογενειακού, φιλικού, κοινωνικού ή 
εργασιακού περιβάλλοντός τους>>. Είναι προφανές ότι εν προκειµένω εννοείται ότι 
<<Τα µέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωµα, από κοινού ή χωριστά, µε την 
έγγραφη συγκατάθεση του δωρητή και λήπτη να προβαίνουν σε 
επεξεργασία……….και σε πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικών 
δεδοµένων…...... καθώς και πληροφοριών….>>. 

2.  ΦΕΚ Α  5/17-1-2018.  

3.  ΦΕΚ Α  43/9-3-2019. 
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5.  Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη, ό.π., σελ.414. 

6.  Α.Π. 1374/2005 ΝΟΜΟΣ,Α.Π. 41/2003 ΧρΙΔ 2003, 445, Α.Π.52/2000 ΕλλΔνη 
2000,690, Α.Π. 1303/1997 ΕΕΝ 1999,124, Α.Π.1131/1987 ΝοΒ1988, 1601, ΕφΑθ.
4462/2002 ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ. 2675/2018 ΕΠολΔ.2019,60, Βασίλη Αντ. 
Βαθρακοκοίλη, ό.π., σελ. 414,415. 

7.  Βασίλη Αντ. Βαθρακοκοίλη, ό.π., σελ.424, 427. 

8.  Πρβλ. άρθ. 96 και 97 Ν. 2071/1992. 


