
 

 

�1ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 
Τριμηνιαία Έκδοση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 152  | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 |                 
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Αθήνα, 15-01-2021  

Αρ. Πρωτ.:18 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουµε την συµφωνία της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων µε τις 
Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ. Η Ένωση θα 
παρέχε ι δωρεάν εγγραφή και 
πρόσβαση πέντε (5) ωρών ετησίως 

στη βάση νοµικών δεδοµένων sakkoulas-online για όλα τα µέλη της. 
Επιπρόσθετα, εξασφάλισε για τα µέλη της ιδιαίτερα προνοµιακή τιµή ετήσιας 
συνδροµής 100 ωρών στη sakkoulas-online, στο πλήρες περιεχόµενο της βάσης, 
µε τελικό κόστος διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, από 967,20 ευρώ που είναι η αξία της. Για όσους είναι ήδη συνδροµητές 
θα παρατείνεται αυτόµατα η συνδροµή τους, µετά την λήξη της υφιστάµενης, για 
ένα έτος εντελώς δωρεάν.  

Στη βάση αυτή βρίσκονται καταχωρηµένα εκατοντάδες βιβλία (960 σήµερα), τα 
οποία µπορούν οι συνδροµητές να διαβάσουν όπως στην έντυπη µορφή τους, µε 
πλήρεις βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθµοί σελίδων, αριθµοί περιθωρίου κ.λπ.), 
προκειµένου να είναι ευχερής η παραποµπή από τους χρήστες στις πηγές. Η 
ενηµέρωση του ιστότοπου γίνεται καθηµερινά τόσο µε τις νέες κυκλοφορίες όσο και 
µε παλαιότερους τίτλους. 

Περιέχονται ακόµη 17 νοµικά περιοδικά από το έτος 1989: Ελληνική Δικαιοσύνη, 
Αρµενόπουλος, Επιθεώρηση Πολιτικής Δικονοµίας, Επισκόπηση Εµπορικού Δικαίου, 
Διαιτησία, Επιθεώρηση Ακινήτων, Πράξη & Λόγος του Ποινικού Δικαίου, Διοικητική 
Δίκη, Εφηµερίδα Διοικητικού Δικαίου, Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Δικαιώµατα του Ανθρώπου, Annuaire International Des Droits De L’Homme, 
Ενέργεια και Δίκαιο, Νοµοκανονικά, Revue Hellénique de Droit International, 
Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήµης. 

Η sakkoulas-online περιέχει έτσι τα πλήρη κείµενα περίπου 10.000 νοµικών µελετών 
που έχουν δηµοσιευθεί στον νοµικό τύπο και σε συλλογικούς τόµους. 

Περιλαµβάνονται ακόµη εκατοντάδες χιλιάδες δηµοσιευµένες αποφάσεις ελληνικών 
και διεθνών δικαστηρίων, σχολιασµένες και µη, ενώ ο ιστότοπος ενηµερώνεται 
διαρκώς µε αδηµοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθµίδων καθώς 
και µε ελληνικά και ευρωπαϊκά νοµοθετικά κείµενα. 

Τα περιεχόµενα της βάσης είναι διασυνδεδεµένα µεταξύ τους. Για παράδειγµα, µία 
αναφορά σε απόφαση που παραπέµπεται σε ένα κείµενο (σε άλλη δικαστική 
απόφαση, σε µία µελέτη κ.ο.κ.) αποτελεί υπερ-σύνδεσµο προς την απόφαση αυτήν. 
Το ίδιο ισχύει και για παραποµπές σε βιβλία, µελέτες και νοµοθετικά κείµενα. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο οι συνδροµητές έχουν άµεση πρόσβαση σε όσα κείµενα τους 
ενδιαφέρουν µε ένα κλικ. 

Η αναζήτηση των πληροφοριών µπορεί να εκτελείται ταυτόχρονα στη βιβλιογραφία, 
νοµολογία, νοµοθεσία αλλά και τα αποτελέσµατα να ταξινοµούνται βάσει της 
κατηγοριοποίησής των. 

Οι αιτήσεις εγγραφής στη sakkoulas-online γίνονται µόνο µέσω της Ε.Δ.Ε. 
Συµπληρώστε όλα τα στοιχεία της συνηµµένης αίτησης και αποστείλτε την είτε στο 
email της Ένωσης : endikeis@otenet.gr είτε στο fax 2108841529, τσεκάροντας τα 
αντίστοιχα πεδία. Σε περίπτωση που επιθυµείτε να εγγραφείτε στη συνδροµή των 
100 ωρών, παρακαλούµε να καταθέσετε το ποσό των 250 ευρώ στους τραπεζικούς 
λογαριασµούς που αναγράφονται στην αίτηση. 

  

Χριστόφορου Σεβαστίδη, Εφέτη, ΔΝ, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων  

Βασίλη Φαϊτά, Εφέτη ΔΔ, Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών  

Βανέσσας Παναγιώτας Ντέγκα,  Προέδρου Πρωτοδικών ΔΔ, Ταµία της Ένωσης 
Διοικητικών Δικαστών 

    Η επέτειος των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση είναι και συµβολικά η 
κατάλληλη στιγµή οι δικαστικές ενώσεις (αλλά και όλοι οι κλάδοι εργαζοµένων) να 
διεκδικήσουν την ανάκτηση µίας από τις σηµαντικές εργασιακές κατακτήσεις, η οποία, 
όπως και τόσες άλλες, διαγράφηκαν µέσα στην καταιγίδα των ανατροπών εργασιακών 
και ασφαλιστικών δικαιωµάτων της τελευταίας δεκαετίας. Τα επιδόµατα εορτών 
(«Δώρο» Χριστουγέννων και «Δώρο» του Πάσχα), αλλά και το επίδοµα αδείας 
αποτέλεσαν δίκαια και εύλογα µισθολογικά δικαιώµατα που κανένας κλάδος 
εργαζοµένων, αλλά και ενώσεις συνταξιούχων ή αυτοαπασχολούµενων δεν δικαιούται 
να θεωρεί ότι απωλέσθη οριστικά.  

      Τα ντοκουµέντα που διασώζονται αποτυπώνουν ότι το «Δώρο» έχει ιστορία που 
ανάγεται στο 1821, ίσως και ακόµα πιο µακριά, στην εποχή της τουρκοκρατίας. Το 
Πάσχα του 1822 ο Κωνσταντίνος Τόµπρας υπέβαλε προς το αντίστοιχο Υπουργείο 
Οικονοµικών, για λογαριασµό των τυπογράφων του Εθνικού Τυπογραφείου που έδρευε 
στην Κόρινθο, όπου είχε εγκατασταθεί η Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδας,  την 
ακόλουθη αίτηση, η οποία σώζεται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους: «Προς το 
Μινιστέριον της Οικονοµίας. Επειδή και κατ’ αυτάς έφθασαν αι του Πάσχα εορτάσιµοι 
ηµέραι και θέλοµεν ν’ αγοράσωµεν άλλος παπούτσια, άλλος τζουράπια και άλλος άλλο τι, 
διά τούτο παρακαλούµεν το Μινιστέριον να µας δώση ολίγα γρόσια διά ν’ απεράσωµεν 
ταύτας τας εορτασίµους ηµέρας, αναπληρούντες τας χρείας µας. 1822 Απριλίου α΄. 
Κωνσταντίνος Τόµπρας» (Μινιστέριο Οικονοµικών, Έγγραφο 119). 

    Η παραπάνω αίτηση αποτύπωνε την ουσία του «Δώρου» από τη σκοπιά των 
εργαζοµένων: Μία επιπρόσθετη παροχή που θα χορηγούταν σε συγκεκριµένες χρονικές 
στιγµές (Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαιρινή περίοδος διακοπών ως προς το επίδοµα 
αδείας στη συνέχεια) προκειµένου να καλυφθούν ελλείψεις  των εργαζοµένων, οι 
ανάγκες των οποίων αντικειµενικά θα ήταν αυξηµένες κατά τις στιγµές αυτές 
(µεγαλύτερη κατανάλωση ξύλων ή πετρελαίου για θέρµανση κατά τις γιορτές των 
Χριστουγέννων όπου οι συγγενείς συναντώνται στα σπίτια, ρουχισµός της οικογένειας 
κατά τις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα, αγορά δώρων όπως επιτάσσει η παράδοση, 
εξασφάλιση των παραδοσιακών φαγητών και γλυκών κατά τα Χριστούγεννα και το 
Πάσχα, χορήγηση της δυνατότητας για διακοπές κατά το ζεστό ελληνικό καλοκαίρι 
κλπ.). Μία συµπλήρωση του µισθού που, όπως προέκυπτε από το ίδιο το γεγονός ότι 
γεννήθηκε η ανάγκη διεκδίκησή της, δεν επαρκούσε για την εξασφάλιση ενός ικανού 
βιοτικού επιπέδου για τους εργαζόµενους.    

       Από τη σκοπιά των εργοδοτών και του κράτους το «Δώρο» αποτελούσε (και 
αποτελεί εκεί όπου ακόµα διατηρείται) ένα συµπλήρωµα στο µισθό που, όπως και ο 
τελευταίος, δίνεται για την αναπαραγωγή της (καταναλωθείσας) εργατικής δύναµης του 
εργαζόµενου. Ειδικότερα, εδώ η επιπλέον παροχή αντανακλά το ιδιαίτερο κόστος 

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ  

ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΜΙΑΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟ 1821

Συνέχεια στη επόµενη σελίδα…

Η SAKKOULAS-ONLINE ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΑ  
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1 
Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ 

αναπαραγωγής της (καταναλωθείσας) εργατικής δύναµης ενόψει των 
προαναφερόµενων περιστάσεων π.χ. ο εργαζόµενος επανέρχεται στην εργασία πιο 
παραγωγικός αν απολαύσει κάποιες ηµέρες διακοπών (σε σχέση µε το να τις στερηθεί 
τελείως).  

  Από  άρθρα και µελέτες ερευνητών και ιστορικών µπορεί να συναχθεί ότι η 
παροχή κάποιων µορφών «δώρων» σε κατηγορίες εργατών, ειδικά για τις γιορτές 
Χριστουγέννων και Πάσχα, πρωτοεµφανίζεται στα χρόνια της τουρκοκρατίας (σε 
κάποια κείµενα αναφέρεται  η παροχή «χαρετλίκι», χαϊρέτ = χάρισµα). Η χορήγησή 
τους φαίνεται να συνεχίζεται, αν και χωρίς σταθερότητα,  έως τις αρχές του 20ου 
αιώνα κατά κανόνα τη µορφή παροχών σε είδος (αλεύρι, κρασί, κρέας ενόψει του 
Πάσχα κλπ.), ενώ µε το πέρασµα του χρόνου εµφανίζονται και µε χρηµατική µορφή 
(αναφέρουµε ενδεικτικά σχετικό δηµοσίευµα στην εφηµερίδα «Φως» της 7.4.1916, βλ. 
και ορισµένες αναφορές του Γ. Κορδάτου στο έργο ‘’Ιστορία του ελληνικού εργατικού 
κινήµατος’’). 

      Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, στην περίοδο των µεγάλων εργατικών 
αγώνων για την καθιέρωση οκτάωρης εργασίας, για την κοινωνική ασφάλιση και για 
τη θέσπιση µέτρων ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους, τα «Δώρα» Χριστουγέννων 
και Πάσχα - υπό διάφορες ονοµασίες -  εντάσσονται από κατηγορίες εργαζοµένων στις 
συνολικές διεκδικήσεις. Το Δεκέµβριο του 1925 οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι 
υπάλληλοι των τριών «Τ» (Ταχυδροµεία – Τηλεφωνία – Τηλέγραφος) διεκδικούν 
επιτακτικά τον 13ο µισθό, τον οποίο το προηγούµενο έτος είχαν κατακτήσει οι 
ηλεκτροτεχνίτες. «Τα οικονοµικά της χώρας δεν το επιτρέπουν» ήταν η «πρωτότυπη» 
απάντηση του Υπουργείου Οικονοµικών (σχετ. δηµοσίευµα στην εφηµερίδα «Αθήναι» 
της 8.12.1925). Ναυτεργάτες, εργάτες µύλων, αλλά και σιδηροδροµικοί επίσης 
διεκδικούν το 1925 το «Δώρο». Οι τελευταίοι το πετυχαίνουν, όχι όµως οι δηµόσιοι 
υπάλληλοι, οι οποίοι επιµένουν µε πολύµορφες κινητοποιήσεις και τα επόµενα δύο 
χρόνια (1926-1927) αλλά και αργότερα, τη δεκαετία του 1930, κατά την οποία σε 
ορισµένες περιπτώσεις έλαβαν κάποιο επίδοµα αντί 13ου µισθού, ενώ κάποτε 
περιορίστηκαν σε ενίσχυση υπό µορφή δανείου.  

      Το αίτηµα για 13ο µισθό διατηρήθηκε και κατά τη διάρκεια της κατοχής. Μετά 
την απελευθέρωση έλαβαν χώρα απεργίες και κινητοποιήσεις µε αυτό το αίτηµα, οι 
οποίες κορυφώθηκαν το Πάσχα και τα Χριστούγεννα του 1945. Μια  σχετική δικαίωση 
των αγώνων που είχαν γίνει αποτυπώθηκε στον α.ν. 1777/1951, που κυρώθηκε µε το ν. 
1901/1951. Με το άρθρο µόνο του εν λόγω α.ν., ειδικότερα,  εξουσιοδοτήθηκαν οι 
Υπουργοί Οικονοµικών και Εργασίας «να προσδιορίζουν εκτάκτους οικονοµικάς 
ενισχύσεις επί ταίς εορταίς των Χριστουγέννων ή του Πάσχα (δώρον) εις χρήµα ή εις 
είδος, των µισθωτών των παρεχόντων τας υπηρεσίας των παρ’ οιωδήποτε εργοδότη, 
εργοδότη, φυσικώ ή Νοµικώ Προσώπω ...». Σηµειώνεται πάντως ότι η ρύθµιση αυτή 
αποτελεί συνέχεια της διάταξης του άρθρου 1 του α.ν. 28/1944 (που χρειάστηκε να 
ερµηνευτεί αυθεντικά µε το ν. 866/1946) περί χορήγησης εξουσιοδότησης στους 
Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας, ώστε να καθορίζουν τους µισθούς, στους 
οποίους, κατά την ορθή άποψη, συµπεριλαµβάνονταν και οι όποιες έκτακτες 
ενισχύσεις Χριστουγέννων και Πάσχα. Τριάντα περίπου χρόνια αργότερα µε το άρθρο 
1 του ν. 1082/1980 ορίστηκε ότι: «Αι κατά τον Α. Νόµον 1777/1951 έκτακτοι 
οικονοµικαί ενισχύσεις καταβάλλονται,ως επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και 
Πάσχα, εις τους µισθωτούς εις το ακέραιον ...». Ο τελευταίος αυτός νόµος αποτέλεσε 
το επιστέγασµα των πολυετών αγώνων για το «Δώρο», το οποίο, µετονοµαζόµενο σε 
επίδοµα, µετατράπηκε σε µόνιµη παροχή. Σηµαντικό σηµείο στο νόµο αυτό αποτελεί η 
σύνδεση των επιδοµάτων εορτών µε τις τακτικές αποδοχές των µισθωτών. Το επίδοµα 
αδείας, εξάλλου, το οποίο είχε χορηγηθεί για πρώτη φορά µετά από απόφαση του 
Δευτεροβάθµιου Διαιτητικού Δικαστηρίου Αθήνας το 1964, είχε ρυθµιστεί νοµοθετικά 
από το έτος 1966 (άρθρο 3 παρ. 16 του ν. 4504/1966).  

 Η συνέχεια είναι γνωστή. Με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 9, 2 παρ. 1 και 20 παρ. 1 
του ν. 3833/2010 επιβλήθηκε αναδροµική µείωση των επιδοµάτων εορτών και αδείας 
κατά 30%. Αµέσως µετά µε το άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 3986/2011 αποσυνδέθηκε το 
ύψος των επιδοµάτων εορτών και αδείας από το βασικό µισθό, προβλέφθηκε για 
καθένα από τα επιδόµατα αυτά ένα πάγιο, ιδιαίτερα µικρό και εκ των προτέρων 
καθορισµένο ποσό, ενώ θεσπίστηκε µέγιστο όριο συνολικών αποδοχών για την 
επιτρεπτή καταβολή τους. Ακολούθως, µε την περ. 1 της υποπαρ. Γ.1 της παρ. Γ του 
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργήθηκαν πλήρως, από 1.1.2013, τα επιδόµατα 
εορτών και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους που αµείβονται από το 
δηµόσιο ταµείο. 

        Η κατάργηση των επιδοµάτων εορτών και αδείας δικαιολογήθηκε από την 
ανάγκη περιορισµού των ελλειµµάτων της Χώρας σε µία χρονική περίοδο, µετά το 
ξέσπασµα της οικονοµικής κρίσης του 2009, κατά την οποία, όπως δέχθηκε το Γενικό 
Δικαστήριο της ΕΕ, «η επιδείνωση των δηµοσίων οικονοµικών της Ελληνικής 
Δηµοκρατίας απειλούσε τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα τόσο της ιδίας όσο και της 
ζώνης του ευρώ εν γένει» (βλ. απόφαση Γενικού Δικαστηρίου ΕΕ Τ-531/14, Λεϊµονιά 
Σωτηροπούλου κατά Συµβουλίου Ευρωπαϊκής Ένωσης). 

        Δεν είναι σκοπός του παρόντος άρθρου να σχολιάσει τη συνταγµατικότητα των 
ανωτέρω διατάξεων, ζήτηµα το οποίο, άλλωστε, λύθηκε από τα αρµόδια δικαστήρια. 
Μέσα και από την ιστορική αναφορά, φιλοδοξούµε να καταδειχθεί ότι µία κατάκτηση 

των ανθρώπων της εργασίας και της επιστήµης που έχει ηλικία µε τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο περί τους δύο αιώνες και η οποία  αποσκοπούσε στην ικανοποίηση 
των ιδιαίτερων αναγκών τους, όπως αυτές προεκτέθηκαν, δεν νοείται να 
θεωρείται οριστικά διαγραµµένη. Ο δικαιολογητικός λόγος της κατάργησης των 
επιδοµάτων εορτών και αδείας  πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει εκλείψει µετά την 
είσοδο της χώρας στη λεγόµενη «µεταµνηµονιακή εποχή», σύµφωνα µε τις 
επίσηµες θέσεις των κυβερνήσεων τα τελευταία έτη. Τα επιδόµατα εορτών και 
αδείας θα πρέπει να χορηγηθούν εκ νέου σε όλους τους κλάδους εργαζοµένων 
στη βάση της λογικής του ν. 1082/1980.  

      Καλούµε τις δικαστικές ενώσεις να διεκδικήσουν, όλες µαζί, την 
επαναφορά των επιδοµάτων εορτών και αδείας στους δικαστικούς 
λειτουργούς.  

       Καλούµε όλους τους δικαστές να στηρίξουν µια τέτοια προσπάθεια. 

    Συµβαδίζουµε αυτονόητα µε όποιον άλλο κλάδο εργαζοµένων, µε όποια άλλη 
ένωση συνταξιούχων και αυτοαπασχολούµενων θα διεκδικήσει τον παραπάνω 
στόχο.    

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Χριστόφορου Σεβαστίδη, Εφέτη, ΔΝ, Προέδρου της Ένωσης Δικαστών  

και Εισαγγελέων  

Βασίλη Φαϊτά, Εφέτη ΔΔ, Γενικού Γραµµατέα της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών  

Βανέσσας Παναγιώτας Ντέγκα,  Προέδρου Πρωτοδικών ΔΔ, Ταµία της Ένωσης 
Διοικητικών Δικαστών 

   Η εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε για πρώτη φορά στο κατώφλι της µνηµονιακής 
εποχής µε το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 και εξακολούθησε µε διαδοχικές 
παρατάσεις. Στην αιτιολογική έκθεση του συγκεκριµένου άρθρου ο νοµοθέτης 
επικαλούνταν τα εξής «..Η δεινή αυτή δηµοσιονοµική κατάσταση πρέπει να 
αντιµετωπιστεί άµεσα µε σηµαντικές τοµές και πρωτοβουλίες και µε τήρηση των 
αρχών της ισότητας, της αναλογικότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε 
πολίτης καλείται να συµµετέχει στην εθνική αυτή προσπάθεια και ανάλογα µε την 
ικανότητά του να συνεισφέρει στα δηµόσια βάρη».  

   Με το άρθρο 298 του ν. 4738/2020 απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση 
καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες, µέλη Δ.Σ, ενώ απαλλαγή προβλέπεται και για το φορολογικό έτος 
2020 στα εισοδήµατα από κεφάλαιο, από επιχειρηµατική δραστηριότητα, από 
υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου και από τόκους. Η µοναδική κατηγορία πολιτών 
που υπόκειται στο εξής σε εισφορά αλληλεγγύης είναι οι µισθωτοί του δηµοσίου 
τοµέα και οι συνταξιούχοι. 

  Αφετηρία της συζήτησης θα πρέπει να είναι η νοηµατοδότηση της έννοιας 
«αλληλεγγύη» και να διερευνηθεί κατά πόσο ειλικρινής είναι η επίκλησή της από τον 
νοµοθέτη. Το βασικό προσδιοριστικό στοιχείο της αλληλεγγύης είναι οι κοινοί δεσµοί 
που αναπτύσσονται ανάµεσα σε ανθρώπους ή οµάδες ανθρώπων που αγωνίζονται 
στην ίδια κατεύθυνση και έχουν την συνείδηση του κοινού συµφέροντος. Η 
αλληλεγγύη προϋποθέτει κατά βάση ισότιµες, διαρκείς και ανιδιοτελείς σχέσεις των 
µελών στηριγµένες στον απόλυτο σεβασµό. Η «δια νόµου» επιβολή κοινωνικής 
αλληλεγγύης αντιφάσκει µε τον αυθόρµητο χαρακτήρα της και υποκρύπτει µιας 
µορφής κρατική φιλανθρωπία. Αυτήν που γεννήθηκε µέσα από τα συντρίµµια του 
κοινωνικού κράτους και των κοινωνικών παροχών. Τη φιλανθρωπία που 
αντιµετωπίζει τη µεγέθυνση της φτώχειας και των ανισοτήτων σαν νοµοτέλεια, που 
απαλλάσσει τα µεγάλα εισοδήµατα και τα τεράστια επιχειρηµατικά κέρδη από την 
αναλογική κατανοµή φορολογικών βαρών και αναθέτει την ευθύνη συντήρησης των 
φτωχών στους λιγότερο φτωχούς. Η θεσµοποιηµένη φιλανθρωπία είτε ιδιωτική είτε 
κρατική, που δεν είναι «ούτε σα σταγόνα νερού σε φλογισµένο καµίνι», βασίζεται σε 
ανισότιµες κοινωνικές σχέσεις που διαρκώς αναπαράγονται.   

   Ο περιορισµός της υποχρέωσης «εισφοράς αλληλεγγύης» µόνο στους εργαζόµενους 
στον δηµόσιο τοµέα και στους συνταξιούχους, πέρα από το γεγονός ότι επιβαρύνει 
τους φορολογικά συνεπέστερους πολίτες, δηµιουργεί πρόβληµα ασυµβατότητας µε το 
άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος που ορίζει «οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς 
διακρίσεις στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους». Το νόηµα της 
συνταγµατικής διάταξης είναι ότι οι νόµοι που επιβάλουν φορολογικά βάρη δεν 
µπορούν να προβαίνουν σε αδικαιολόγητες διακρίσεις ή να επιβαρύνουν δυσανάλογα 
και υπέρµετρα ορισµένες κατηγορίες πολιτών, πόσο µάλλον µία µοναδική κατηγορία. 
Αλλά και  µε τα άρθρα 20 και 21 παρ. 1 του Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ 
που καθιερώνουν την αρχή της απαγόρευσης αθέµιτων διακρίσεων, η οποία, κατά 
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πάγια νοµολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ, επιβάλλει να µην αντιµετωπίζονται διαφορετικά 
παρόµοιες καταστάσεις, εκτός αν η διαφορετική αυτή µεταχείριση δικαιολογείται, ως 
ερειδόµενη σε αντικειµενικό και εύλογο κριτήριο. Τέτοιο κριτήριο δεν υφίσταται εν 
προκειµένω, αφού, ως εκ της φύσης της επίµαχης φορολογικής υποχρέωσης, κανένας 
αποχρών λόγος δεν δικαιολογεί τη διατήρησή της ειδικά και µόνο στους µισθωτούς 
του δηµόσιου τοµέα και τους συνταξιούχους. Η κατά τον ανωτέρω τρόπο δυσµενής 
φορολογική µεταχείριση µόνο των εν λόγω κατηγοριών φορολογούµενων  καθίσταται 
σαφώς αυθαίρετη, αφού στον ν. 4738/2020 δεν γίνεται επίκληση κανενός γενικού και 
αντικειµενικού κριτηρίου που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες αυτών. Το 
τελευταίο τούτο επιβεβαιώνεται από την ίδια την αιτιολογική έκθεση του νόµου που 
επέβαλε την «εισφορά αλληλεγγύης», η οποία επικαλείται την ευθύνη «κάθε πολίτη».    

 Για συναφείς λόγους, άλλωστε, η συγκεκριµένη φορολογική επιβάρυνση µετά τον 
περιορισµό της σε µία µόνο κατηγορία πολιτών παύει να είναι σύµφωνη µε τις 
απαιτήσεις της προβλεπόµενης στο άρθρο 25 παρ. 1 δ΄ του Συντάγµατος αρχής της 
αναλογικότητας.  

Η έξοδος της Ελλάδας από τις δεσµεύσεις των µνηµονίων αίρει τη δικαιολογητική 
βάση ενός ειδικού φόρου που, σύµφωνα µε τους εµπνευστές του, είχε εξ αρχής στενό 
χρονικό ορίζοντα και επιβλήθηκε λόγω έκτακτων καταστάσεων. Η µεταµνηµονιακή 
Ελλάδα δεν µπορεί να στηρίζεται σε µια αποσπασµατική και συγκυριακή κρατική 
φιλανθρωπία που αντιµετωπίζει τα συµπτώµατα και όχι την ασθένεια. Η 
συνταγµατική επιταγή για αναλογική και προοδευτική φορολογική επιβάρυνση των 
πολιτών ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους να γίνει ο ανεξαίρετος κανόνας. Η εισφορά 
αλληλεγγύης πρέπει να καταργηθεί και για τους µισθωτούς του δηµοσίου τοµέα και 
τους συνταξιούχους. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ FORUM  

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040»

Αθήνα, 28-01-2021  

Αρ. Πρωτ.:30 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Συµµετοχή της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων στο Διεθνές Forum  

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040» 

 Μετά από πρόταση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων θεωρεί ιδιαίτερα τιµητική τη συµµετοχή της στο Διεθνές Forum «Η 
Ελλάδα το 2040» που θα πραγµατοποιηθεί στο Μέγαρο του Ζαππείου από τις 19 έως 
21 Οκτωβρίου 2021 µε παρουσία πολλών άλλων φορέων. Στα πλαίσια του Forum η 
Ένωσή µας, µοναδική εκπρόσωπος του νοµικού κόσµου της Χώρας, θα παρουσιάσει 
τις προτάσεις της για τη Δικαιοσύνη τις επόµενες δεκαετίες. Για τον λόγο αυτό στο 
επόµενο ΔΣ θα συγκροτηθεί η Επιτροπή που θα µας εκπροσωπήσει αποτελούµενη 
από  συναδέλφους όλων των βαθµίδων της Δικαιοσύνης.  

 Σήµερα έγινε διαδικτυακά η παρουσίαση των θεσµικών φορέων ενώπιον του 
Πρωθυπουργού, όπου κάθε φορέας είχε την δυνατότητα δίλεπτης τοποθέτησης για τη 
θεµατολογία στην οποία θα επικεντρωθεί. Παρακάτω δηµοσιεύεται η παρέµβαση του 
Προέδρου της Ένωσης, κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

   Εύχοµαι σε όλους καλή και δηµιουργική χρονιά. Η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων ευχαριστεί την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» για την πρόσκληση στο 
Φόρουµ στο οποίο θα µας δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουµε τις προτάσεις των 
Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας για µια Δικαιοσύνη που ανταποκρίνεται στη 
συνταγµατική της αποστολή, στο θεσµικό της ρόλο και βρίσκεται σταθερά 
προσηλωµένη στην υπηρεσία του Ελληνικού Λαού. Μία Δικαιοσύνη ανεξάρτητη από 
κυβερνητικές επιλογές και οικονοµικές στοχεύσεις, που δεν θα λειτουργεί ως 
εργαλείο προσέκλυσης επενδύσεων αλλά θα έχει µόνιµα στραµµένο το ενδιαφέρον 
της στην απονοµή δικαίου. Για την επεξεργασία των θέσεών µας συγκροτούµε  
Επιτροπή από Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των βαθµίδων.   

    Ο πρώτος άξονας του έργου µας είναι οι θετικές δράσεις που πρέπει να 
αναληφθούν τα επόµενα χρόνια. Η Χώρα οφείλει να προχωρήσει σε συνταγµατικές 

και νοµοθετικές αλλαγές που έχουν καθυστερήσει εδώ και δεκαετίες: στην αλλαγή 
του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, στην απαγόρευση ανάληψης 
δηµόσιων καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς για ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα µετά την αφυπηρέτησή τους, στην ίδρυση ειδικού τµήµατος επιστηµόνων 
και τεχνοκρατών, που θα συνεπικουρεί δικαστές και εισαγγελείς κατά την άσκηση 
του λειτουργήµατός τους, στην ευρεία χρήση της τεχνολογίας που θα διευκολύνει το 
δικαιοδοτικό έργο, στη θεσµοθέτηση της δικαστικής µεσολάβησης ως εναλλακτικής 
µορφής επίλυσης διαφορών. Από τη άλλη µεριά θα αναλύσουµε τα τρωτά σηµεία 
σχεδίων και προτάσεων που έχουν δει το φως της δηµοσιότητας και θα εκτεθεί 
αναλυτικά η θέση µας για την ανάγκη κατάργησης ήδη θεσπισµένων διατάξεων, οι 
οποίες στην πραγµατικότητα αναιρούν τον δηµόσιο και ανεξάρτητο χαρακτήρα της 
Δικαιοσύνης αντιµετωπίζοντάς την ως ιδιωτική επιχείρηση που θα πρέπει να 
λειτουργεί µε κριτήρια κόστους – οφέλους .  Στα πλαίσια αυτά θα 
επιχειρηµατολογήσουµε για την ανάγκη κατάργησης της υποχρεωτικής ιδιωτικής 
διαµεσολάβησης που επιβαρύνει οικονοµικά τους φτωχότερους πολίτες και τους 
δηµιουργεί σοβαρά προσκόµµατα πρόσβασης σε ένα δηµόσιο αγαθό, για την ανάγκη 
κατάργησης των ειδικών τµηµάτων των Δικαστηρίων που ασχολούνται αποκλειστικά 
µε επενδυτικές διαφορές και αποψιλώνουν από έµψυχο υλικό τα υπόλοιπα τµήµατα 
που δικάζουν τις υποθέσεις των πολιτών. Θα σταθούµε στην επικινδυνότητα που 
εµπεριέχουν σχεδιασµοί για εισαγωγή της τεχνητής νοηµοσύνης στη Δικαιοσύνη, 
δηµιουργία ενός σώµατος manager και υποκατάσταση των αιρετών διοικήσεων σε 
Δικαστήρια και Εισαγγελίες, καταργήσεις και συγχωνεύσεις Δικαστηρίων, 
δηµιουργία ειδικής κατηγορίας δικαστών επί θητεία που δεν θα έχουν προσωπική και 
λειτουργική ανεξαρτησία. Με αυτά τα λίγα λόγια κλείνω και εύχοµαι καλή επιτυχία 
στο έργο της Επιτροπής. 

ΝΕΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 1-2-2021  

Αρ. Πρωτ.:33 

ΝΕΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 

       Η Ένωση θα προχωρήσει επιπρόσθετα για όσους συναδέλφους το επιθυµούν 
και στην έκδοση νέων πλαστικών ταυτοτήτων διαστάσεων 8,5 Χ 5,5 εκ. (µέγεθος 
πιστωτικής κάρτας) οι οποίες θα περιέχουν όλες τις ασφαλιστικές δικλείδες, που 
απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ολόγραµµα, χάραξη µε  laser  του αριθµού 
Μητρώου του κατόχου και µε αόρατο µελάνι το σήµα της Ένωσης. Ακόµα έχουν 
Barcode και QR Code ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως κάρτες πρόσβασης. 
Παράγονται από 4 ή 5 στρώµατα PVC και προστατευτικό film που προστατεύει την 
εκτύπωση και τα προσωπικά δεδοµένα της κάρτας από οποιοδήποτε εξωγενή 
παράγοντα (νερό,   θερµότητα κτλ) και θα δώσουν στο µέλλον δυνατότητες 
πολλαπλής αξιοποίησης. Για το λόγο αυτό απαιτείται να σταλούν ηλεκτρονικά στην 
Ένωση µέσω της συµπλήρωσης της επισυναπτόµενης ηλεκτρονικής φόρµας 
(Εφαρµογή Ταυτοτήτων):  

    1) ευκρινής ψηφιακή φωτογραφία τύπου ταυτότητας µε µέγεθος αρχείου έως 1,5 
ΜΒ [ανάλυση συσκευής σας έως 300 dpi] ώστε να είναι δυνατή η καταχώρηση και 
η άµεση λήψη του και 2) συµπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ελληνικά και 
λατινικά.  

    Οι συνάδελφοι που υπηρετούν στο Πρωτοδικείο και στην Εισαγγελία 
Πρωτοδικών Αθηνών θα παραλαµβάνουν τις πλαστικές ταυτότητες από τα γραφεία 
της Ένωσης ενώ οι υπόλοιποι οφείλουν να δηλώσουν στην παραπάνω φόρµα το 
Δικαστήριο στο οποίο επιθυµούν να τους αποσταλούν.    
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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.

ΑΠΟΦAΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ 6ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡIΟΥ 2021

Αθήνα, 8-02-2021  

Αρ. Πρωτ.:39 

Αποφάσεις του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021 

Στο ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021 που διεξήχθη διαδικτυακά και συµµετείχαν  όλα τα 
µέλη του Συµβουλίου, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:  

1) Έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία η εισήγηση του Προεδρείου ως προς το θέµα της 
ανάδειξης και προβολής του αιτήµατος για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης 
στον δηµόσιο τοµέα και επαναφοράς των Δώρων και επιδοµάτων αδείας. Τέθηκε ως 
µεσοπρόθεσµος στόχος της Ένωσης και ανατέθηκε στο Προεδρείο η διενέργεια 
επαφών µε τις λοιπές Δικαστικές Ενώσεις και άλλους φορείς του Δηµοσίου 
προκειµένου τα αιτήµατα αυτά να λάβουν µαζικότερη στήριξη. Μειοψήφησαν τα 
µέλη του Δ.Σ.,  Μ. Στενιώτη, Χ. Μαυρίδης, Ε. Κώνστα, Κ. Βουλγαρίδης, Δ. Φούκας Μ. 
Φωτάκης, Ν. Βελίας. 

2) Αποφασίστηκε η συγκρότηση της Επιτροπής που θα επεξεργαστεί τις θέσεις της 
Ένωσης ενόψει του Διεθνούς Forum «Ελλάδα 2040». Πρόεδρος της Επιτροπής 
ορίστηκε η Πρόεδρος Εφετών, Αµαλία Μήλιου και µέλη η Αικατερίνη Ντόκα- Εφέτης, 
Αικατερίνη Μάτση- Αντεισαγγελέας Εφετών, Χαράλαµπος Σεβαστίδης- Πρόεδρος 
Πρωτοδικών, Μιχάλης Τσέφας- Πρωτοδίκης, Βασίλης Φαϊτάς- Εφέτης Δ.Δ., 
Αικατερίνη Καραϊνδρου – Πρωτοδίκης και Ακριβή Ερµίδου- Ειρηνοδίκης. Τα 
επιστηµονικά προσόντα των µελών της Επιτροπής καθώς και η εκπροσώπηση όλων 
των κλάδων και βαθµών της Δικαιοσύνης  αποτελούν εγγύηση για την επιτυχία του 
έργου µας. Μειοψήφησαν τα µέλη του Δ.Σ., Μ. Στενιώτη, Χ. Μαυρίδης, Ε. Κώνστα, Κ. 
Βουλγαρίδης, Δ. Φούκας Μ. Φωτάκης, Ν. Βελίας. Σηµειώνεται ότι το µέλος του Δ.Σ. κ. 
Κ. Βουλγαρίδης πρότεινε το θέµα της συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής να 
παραπεµφθεί στην επόµενη Γ.Σ. της Ένωσης και µε την άποψη αυτή συµφώνησαν τα 
µέλη Μ. Στενιώτη, Ν. Βελίας και Μ. Φωτάκης.   

3) Έγιναν οµόφωνα δεκτές οι εισηγήσεις του Προεδρείου σχετικά µε την ανανέωση 
του οµαδικού ασφαλιστηρίου µε την εταιρία Interamerican, την δηµιουργία e banking 
στην ΕτΕ, την έκδοση νέων πλαστικών ταυτοτήτων, την αναβάθµιση της τηλεφωνικής 
γραµµής της Ένωσης και τον χειρισµό για το ζήτηµα των οικοπέδων στις Ροβιές για 
το οποίο θα υπάρχει τις επόµενες ηµέρες εκτενής ενηµέρωση.  

4) Έγινε οµόφωνα δεκτή η πρόταση της συγκροτηθείσας από την Ένωση, Επιτροπής 
Ειρηνοδικών, αναφορικά µε την διαδικασία λήψης ένορκων βεβαιώσεων 
αποκλειστικά από τους δικηγόρους και η πρόταση για ταυτόχρονη κατάργηση της 
σχετικής αρµοδιότητας των Ειρηνοδικών. Το προσεχές διάστηµα θα υποβληθεί 
σχετικό αίτηµα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

5) Τα θέµατα που έθεσαν εκτός ηµερησίας διάταξης τα λοιπά µέλη του ΔΣ και τα 
οποία δεν εντάσσονται σε εκείνα που ήδη έχουν υλοποιηθεί από το Προεδρείο (πχ 
τράπεζα αίµατος, ανακοινώσεις ΔΣ για επιθέσεις βίας, αναληθή δηµοσιεύµατα, 
δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής, υποβολή αιτήµατος για κάλυψη κενών οργανικών 
θέσεων Ειρηνοδικών, υποβολή αιτήµατος για τον εµβολιασµό δικαστικών 
λειτουργών, υποβολή αιτήµατος για συµµετοχή στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή 
του ΚΟΔΚΔΛ), ενόψει του ότι υποβλήθηκαν την ηµέρα του Δ.Σ. και αφορούν 
ζητήµατα που χρήζουν ουσιαστικής προετοιµασίας (πχ αίτηµα για νοµοθετική 
τροποποίηση βαθµολογικής και µισθολογικής αντιµετώπισης των Ειρηνοδικών) 
αποφασίσθηκε να αναβληθούν ώστε να επανυποβληθούν εγγράφως µετά από 
προηγούµενη µελέτη και επεξεργασία. Το Προεδρείο θεωρεί ότι η συζήτηση 
οποιασδήποτε πρότασης και ακόµα περισσότερο η λήψη απόφασης από το ΔΣ 
απαιτεί σχεδιασµό και ανάλυση όλων των παραµέτρων ώστε να έχει πιθανότητες 
επιτυχίας και να προσδίδει κύρος και σοβαρότητα στο συλλογικό µας όργανο.  

ΑIΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔΙΚΑΙΟΣYΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
EΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

  Αίτηµα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις ένορκες βεβαιώσεις 

Κοινοποιούµε το αίτηµα που υποβάλαµε χθες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά 
µε τις ένορκες βεβαιώσεις. Μετά την συνοπτική υποβολή του αιτήµατος 
επισυνάψαµε την ολοκληρωµένη εισήγηση - µελέτη της Επιτροπής Ειρηνοδικών 
της Ε.Δ.Ε., η οποία υιοθετήθηκε πλήρως από το ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021.  

Αθήνα, 09-02-2021 

Αρ. Πρωτ.:42 

ΠΡΟΣ  

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

                                                         

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

Αξιότιµε κ. Υπουργέ,  

Το Δ.Σ. της Ένωσης κατά την συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021 
αποφάσισε οµόφωνα να σας υποβάλει το παρακάτω αίτηµα:  

Α) σχετικά µε τις ένορκες βεβαιώσεις  για δικαστική χρήση  α) Να  
καθιερωθεί  η δυνατότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων ενώπιον δικηγόρου και 
παράλληλα να καταργηθεί η σχετική αρµοδιότητα των Ειρηνοδικών µε ανάλογη 
τροποποίηση του άρθρου 421 ΚΠολΔ),  

β)  να διερευνηθεί  η δυνατότητα λήψης ενόρκων βεβαιώσεων από τους 
Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, ως ΝΠΔΔ.  

Β) σχετικά µε τις ένορκες βεβαιώσεις που λαµβάνονται για µη δικαστική 
χρήση α) Τον περιορισµό της χρήσης τους στις περιπτώσεις εκείνες που απαιτείται 
από τη Διοίκηση η απόδειξη περιστατικών ενώπιον της και αντικατάστασή τους 
από υπεύθυνες δηλώσεις του αρ. 8 ν. 1599/1986 ,  

β) Να καθιερωθεί η  αρµοδιότητα λήψης των ενόρκων βεβαιώσεων από την 
δηµόσια Αρχή στην οποία προορίζονται να προσαχθούν ως αποδεικτικό µέσο.  

Επισυνάπτουµε την από  13.1.2021 µελέτη που συνέταξε η Επιτροπή Ειρηνοδικών 
της Ένωσής µας.  

Με τιµή, 



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

 

�5ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΕΧΕΙ Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ;

Αθήνα, 8-02-2021  

Αρ. Πρωτ.:39 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, 

Δ.Ν- Εφέτη,  

Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

 Το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την 24η 
Φεβρουαρίου 2021 δεν διεκδίκησε δάφνες πρωτοτυπίας. Επανέλαβε τον αυτονόητο 
για κάθε πολιτισµένο κράτος σεβασµό που οφείλει να δείχνει η Πολιτεία απέναντι σε 
οποιονδήποτε άνθρωπο. Επικαλέστηκε τις αρχές του ουµανισµού, γέννηµα του 
Διαφωτισµού, που έβγαλε την ανθρωπότητα από τον σκοτεινό Μεσαίωνα. Αν και 
προβλήθηκε από ορισµένα Μέσα Ενηµέρωσης ως κάτι καινοφανές δεν ήταν παρά 
άλλη µία έκκληση να µεριµνήσει το Κράτος για την ζωή και την υγεία ενός 
πολυισοβίτη κρατουµένου του οποίου η ζωή κινδυνεύει µετά από πολυήµερη 
απεργία πείνας και δίψας. Είχαν προηγηθεί ανάλογα αιτήµατα χιλιάδων δικηγόρων, 
του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας, καθηγητών πανεπιστηµίου, καλλιτεχνών, 
διανοουµένων, πολιτικών όλων των κοινοβουλευτικών κοµµάτων και τελευταία της 
Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου, ανεξάρτητου συµβουλευτικού 
οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας. Δεν διαπίστωσα σε κανέναν επαγγελµατικό χώρο, 
σε κανένα επιστηµονικό σωµατείο, σε κανένα Πανεπιστήµιο να στρέφονται 
συνάδελφοι κατά συναδέλφων και να διατυπώνονται από αιρετά µέλη Διοικητικών 
Συµβουλίων και Διοικήσεων Δικαστηρίου τόσο χυδαίοι χαρακτηρισµοί, όπως αυτοί 
που διατυπώθηκαν σε µας.    

 Ο Μεσαίωνας δεν ξεριζώθηκε ακόµα. Ζει σε εκείνους που ξερνώντας 
ασίγαστο µίσος και επενδύοντας στον διχασµό και στην διάσπαση χαρακτηρίζουν 
«αντιεξουσιαστή» όποιον τολµήσει να µιλήσει για ανθρώπινα δικαιώµατα. Είναι τα 
µέλη της µειοψηφίας του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων! Επικεφαλής 
τους οι ίδιοι που χρησιµοποίησαν θεµιτά και αθέµιτα µέσα για να καταλάβουν την 
Διοίκηση της µεγαλύτερης Δικαστικής Ένωσης. Και από τότε που υπέστησαν 
µνηµειώδη συντριβή στις εκλογές του περασµένου Σεπτεµβρίου καταδικασµένοι 
από την συντριπτική πλειοψηφία των δικαστικών λειτουργών µε το στίγµα του 
«πραξικοπηµατία» έβαλαν και πάλι πλώρη να βρουν τρόπο να γδάρουν το µόνιµο 
θύµα τους: την οµαλότητα και το κύρος της Ένωσης. Δοκιµάζουν άλλη µια φορά τα 
σκουριασµένα τους όπλα. Μαζί τους διαλεχτοί µαχητές όπως ο Χ. Νάστας 
(προϊστάµενος του Εφετείου Θεσσαλονίκης) και ο Σ. Βεργώνης (αποτυχών 
υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές). Πρώην αποσπασµένοι σύµβουλοι υπουργών 
(ακόµα και Αγροτικής Ανάπτυξης) και ορφανά τέκνα µιας άλλοτε κραταιάς οµάδας, 
πρώην µέλη ενός προεδρείου που συνήθιζε την χρηµατοδότηση της Ένωσης από 
τραπεζικούς οµίλους ξεχνώντας να ενηµερώνει το ΔΣ, φανατικοί υποστηρικτές 
φωτογραφικών νοµοθετικών ρυθµίσεων, µοναδικά υβρεολογούν, υποκριτικά 
ηθικολογούν και κακόβουλα συκοφαντούν. Οι ανακοινώσεις στα χέρια τους µέσο 
συσκοτισµού, προσωπείο για τα πάθη τους και τα συµφέροντά τους.  

 Το Προεδρείο της Ένωσης από την πρώτη ηµέρα µετά τις αρχαιρεσίες 
άρχισε να παλεύει για να νικήσει την χρόνια εσωστρέφεια και τον κοινωνικό 
αποµονωτισµό που βασάνιζε το Δικαστικό Σώµα. Παράλληλα µε την επιδίωξη 
προώθησης των συµφερόντων των µελών µας και την βελτίωση των όρων απονοµής 
της Δικαιοσύνης, συµµετέχουµε ενεργά και διατυπώνουµε τις θέσεις µας για κάθε 
ζήτηµα που αγγίζει τη Δικαιοσύνη, το Σύνταγµα, τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Με τον 
ίδιο τρόπο που τα υπερασπίζεται ο καθένας από µας στην καθηµερινή του εργασία 
κατά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων, ακολουθώντας πιστά τη νοµολογία 
του ΕΔΔΑ, µε τον ίδιο τρόπο οφείλει να τα προασπίζεται και η Δικαστική µας Ένωση 
στις παρεµβάσεις της προς την Πολιτεία. Το επίπεδο του πολιτισµού µιας Χώρας 
βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση µε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, 
τον σεβασµό στις µειονότητες, στους κοινωνικά αποκλεισµένους, την ανθρώπινη και 
αξιοπρεπή µεταχείριση των κρατουµένων ανεξάρτητα από την βαρύτητα των 
αδικηµάτων που διέπραξαν. Οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς, που περήφανα 
εκπροσωπούνται από την Ένωσή µας, δικαιούνται και οφείλουν να είναι 
πρωτοπόροι, να βελτιώνουν µε τις επιστηµονικές τους γνώσεις την υπάρχουσα 
νοµοθεσία προς όφελος του Ελληνικού Λαού, να εντοπίζουν στρεβλώσεις και λάθη, 

να προάγουν τη νοµική επιστήµη.   

 Η µειοψηφία του ΔΣ δηλώνοντας τον απόλυτο σεβασµό στους 
καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης διαµαρτύρεται διότι το Δελτίο Τύπου 
ξέφυγε από τους στενούς αυτούς σκοπούς. Τι υποκρισία αλήθεια! 
Αντιγράφω από την ανακοίνωση µε αρ. πρωτ. 14/16-2-2015 όταν οι 
σηµερινοί φρουροί των καταστατικών σκοπών, ασκούσαν την διοίκηση της 
Ένωσης: «Καταγγέλλαµε πάντοτε την εκάστοτε Κυβέρνηση ( οποιουδήποτε 
κόµµατος) όταν θεωρούσαµε ότι, µε βάση αντικειµενικά δεδοµένα, 
παραβιάζει το Σύνταγµα  ή   τους Νόµους. Θεωρούµε ότι αυτό επιβάλλει η 
Δικαστική µας ιδιότητα, αφού η Δικαιοσύνη είναι ο Θεσµός εκείνος, ο 
οποίος, µε βάση τις συνταγµατικές αρχές, οφείλει να παίρνει θέση, όταν οι 
άλλες δύο Συνταγµατικές Λειτουργίες ( Νοµοθετική και Εκτελεστική) 
παραβιάζουν το Σύνταγµα, τους Νόµους και τα ατοµικά και ανθρώπινα 
δικαιώµατα». Μήπως όµως ήταν η πρώτη φορά που η Ένωση διατύπωνε 
δηµόσιο λόγο για όσα θέµατα θεωρούσε ιδιαίτερης σηµασίας; Η 
Ανακοίνωση µε αρ. 5/15-1-2011 για το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων, 
η από 15-10-2012 επιστολή προς τον Πρόεδρο του Ε.Κ., το αίτηµα για 
αλλαγή της συνταγµατικής διάταξης που προβλέπει το ανώτατο όριο 
συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών, η από 15-1-2015 επιστολή για 
τα τροµοκρατικά χτυπήµατα στο Παρίσι, η από 13-2-2015 «αντιµνηµονιακή 
επιστολή» προς τον Πρόεδρο του ΕΚ, Γιούνκερ, σε ποιόν σκοπό του 
Καταστατικού ανήκουν;  

Στην καλόπιστη ερώτηση για το κατά πόσο µία έκκληση στην Πολιτεία –
ακόµα και για ανθρώπινα δικαιώµατα- συνιστά παραβίαση της αρχής της 
διάκρισης των λειτουργιών, θα απαντούσε εύκολα κανείς ότι ο κύριος ρόλος 
των Δικαστικών Ενώσεων είναι ακριβώς η υποβολή αιτηµάτων προς την 
Κυβέρνηση και η επιδίωξη για την ικανοποίησή τους, χωρίς η φύση και το 
είδος του αιτήµατος να ασκεί κάποια επιρροή στην απάντηση στο ερώτηµα.  

 Στη ζωή ενός συλλογικού οργάνου υπάρχουν κρίσεις συνθετικές, 
αµφιβολίες που γεννούν την πίστη, διχασµοί που σπέρνουν αλήθειες, 
αντιθέσεις που δυναµώνουν τα ιδανικά, κρίσεις δηµιουργικές. Σ’ αυτές, το 
τελευταίο στάδιο είναι το ξαναδυνάµωµα της πίστης, το άρπαγµα των 
σκοπών συνειδητότερα και ουσιαστικότερα, η νέα σύνθεση. Το Δελτίο 
Τύπου έδωσε αυτήν την ευκαιρία.  

Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, 22-03-2021  

Αρ. Πρωτ.:90 

    Οι Δικαστικές Ενώσεις απέστειλαν στις 25 Ιανουαρίου 2021 κοινό αίτηµα προς 
τον Υπουργό Δικαιοσύνης προκειµένου να συµµετέχουν στη Νοµοπαρασκευαστική 
Επιτροπή για τον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ), που ο κ. Υπουργός εξήγγειλε ήδη από την συνάντηση που 
είχαµε τον Οκτώβριο του 2020. Στις 29 Ιανουαρίου 2021 πραγµατοποιήθηκε νέα 
συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσής µας κατά την οποία δεν υπήρξε ρητή 
δέσµευση του κ. Υπουργού για την σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής. 
Επανήλθαµε στις 15 Φεβρουαρίου και ζητήσαµε να πληροφορηθούµε το ακριβές 
χρονοδιάγραµµα σύστασης της επιτροπής χωρίς µέχρι σήµερα να έχουµε λάβει 
κάποια απάντηση. Υπάρχει η εκτίµηση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν επιθυµεί 
να συγκροτήσει Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή αλλά προτίθεται να επεξεργαστεί 
µε συµβούλους του την αναµόρφωση του Κώδικα ερήµην των Δικαστικών 
Ενώσεων. 

    Ο ΚΟΔΚΔΛ αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση των Δικαστικών Λειτουργών 
καθορίζοντας µε λεπτοµέρεια µεταξύ άλλων τον τρόπο διοίκησης Δικαστηρίων και 
Εισαγγελιών, τα δικαιώµατα, τα κωλύµατα, τα ασυµβίβαστα, τις τοποθετήσεις, τις 
προαγωγές, την επιθεώρηση, την αξιολόγηση, τον πειθαρχικό έλεγχο των 
δικαστικών λειτουργών. Όλες οι Κυβερνήσεις µέχρι σήµερα σεβόµενες τη 
συνταγµατική αναγνώριση των Δικαστικών Ενώσεων ως εκφραστών της βούλησης 
του Δικαστικού Σώµατος, συγκροτούσαν Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές στις 
οποίες συµµετείχαν όλες οι Δικαστικές Ενώσεις. Η προώθηση νοµοθετικών 
αλλαγών τέτοιου βαθµού χωρίς να ακουστούν οι Δικαστικοί Λειτουργοί θα 
συνιστούσε σοβαρό ατόπηµα και έµπρακτη περιφρόνηση του θεσµικού ρόλου 
τους. Το τελευταίο σχέδιο του ΚΟΔΚΔΛ ολοκληρώθηκε τα τέλη του 2018 µε 
συµµετοχή όλων των Δικαστικών Ενώσεων. Ζητήσαµε από το Υπουργείο να 
αποτελέσει το σχέδιο αυτό την αφετηριακή βάση για µια νέα συζήτηση.  Όλα 
δείχνουν ότι το Υπουργείο επιθυµεί βαθιές αλλαγές στην υπηρεσιακή κατάσταση 
Δικαστών και Εισαγγελέων όπως άλλωστε είχε κατά καιρούς γίνει γνωστό από 
διάφορα Σχέδια Επιτροπών και δηλώσεις κυβερνητικών αξιωµατούχων. Η άρνηση 
του Υπουργείου να απαντήσει και να δεσµευτεί για την συγκρότηση 
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής δηµιουργεί πολλά ερωτηµατικά για την 

Συνέχεια στη επόµενη σελίδα…
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για την κατεύθυνση των προωθούµενων αλλαγών.  Θέλουµε να 
εκφράσουµε την έντονη ανησυχία µας για την συστηµατική πλέον 
πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκλείει τις Δικαστικές 
Ενώσεις από όλες τις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που 
ασχολούνται µε κοµβικής σηµασίας νοµοθετήµατα για την 
Δικαιοσύνη, όπως έκανε τον περασµένο Νοέµβριο µε την επιτροπή 
για τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.  

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε πρώτη φάση θα ξεκινήσει µε 
ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Ένωσης Δικαστών για τις 
εξελίξεις στην Ελλάδα και θα επιδιωχθούν συναντήσεις µε θεσµικούς 
φορείς για την ανάδειξη της σοβαρότητας του ζητήµατος. 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΣΕΛΙΔΑ 

Ο ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 

ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, 30-03-2021 

Αρ. Πρωτ.:108 

Η επιστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών 

στον Υπουργό Δικαιοσύνης 

 Μετά την διαπίστωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν 
προτίθεται να συγκροτήσει Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για τις 
αλλαγές στον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών, ούτε να λάβει υπόψη του τις θέσεις των 
Δικαστικών Ενώσεων επί των σχεδιαζόµενων αλλαγών, κατά την 
πάγια τακτική του τελευταίου έτους (δεδοµένου ότι δεν κλήθηκαν οι 
Ενώσεις ούτε στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για τον Κώδικα 
Πολιτικής Δικονοµίας, ούτε στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για 
την αναµόρφωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών, ούτε στο αρχικό 
σχεδιασµό των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας στα Δικαστήρια),  η Ένωσή µας απευθύνθηκε αρχικά 
(στις 12 Μαρτίου) στις λοιπές Δικαστικές Ενώσεις ζητώντας την κοινή 
δράση και την δηµόσια ανάδειξη του ζητήµατος. Την ίδια ηµέρα 
αποστείλαµε ενηµερωτική επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
Δικαστών και ζητήσαµε την παρέµβασή της προς τις ελληνικές Αρχές.  
Στις 24 Μαρτίου ενηµερώσαµε τον Πρωθυπουργό και τους Αρχηγούς 
των Κοινοβουλευτικών Κοµµάτων για την συστηµατική απαξίωση των 
Δικαστικών Ενώσεων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ζητήσαµε 
συναντήσεις ώστε να εκθέσουµε αναλυτικά τις θέσεις µας. Χθες µας 
κοινοποιήθηκε επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δικαστών απευθυνόµενη στον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία 
δικαιώνει απόλυτα τις θέσεις της Ένωσής µας και την οποία 
δηµοσιοποιούµε παρακάτω.  

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια προς όλες τις κατευθύνσεις για να αναδειχτεί το θεσµικό 
έλλειµµα που ανακύπτει από την συστηµατική άρνηση του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης να λαµβάνει υπόψη του τις θέσεις των 
αναγνωρισµένων από το Σύνταγµα Δικαστικών Ενώσεων.  

Συνέχεια στη επόµενη σελίδα…
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΣΕΛΙΔΑ 
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ 
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ  ΣΤΟ 67ᵒ ΕΤΟΣ

Νικήτας Βελίας  

Μάνος Φωτάκης Αθήνα,   

22/3/2021 

Α) Οι αποδοχές των ειρηνοδικών καθορίζονται µε βάση την τάξη τους,  
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 181 του Ν. 4270/2014. 

Ειδικότερα:  

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των δικαστικών λειτουργών – Ειρηνοδικών 
καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του βαθµού του Πρωτοδίκη, ο οποίος 
πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην 
πλησιέστερη µονάδα ευρώ: α) Ειρηνοδίκης Α’ τάξης   1,20, Β) Ειρηνοδίκης Β’ 
τάξης  1, ήτοι λαµβάνει τις αποδοχές του πρωτοδίκη, γ) Ειρηνοδίκης Γ’ 0,80, δ) 
Ειρηνοδίκης Δ’ τάξης 0,72. Για τη διαµόρφωση δε των άνω βασικών µισθών ο 
µηνιαίος βασικός µισθός του Πρωτοδίκη ορίζεται σε δύο χιλιάδες εξήντα επτά 
ευρώ (2.067 ευρώ).   Τέλος στους ειρηνοδίκες Α` τάξης που συµπληρώνουν 
δικαστική υπηρεσία είκοσι τεσσάρων ετών παρέχεται, ο βασικός µισθός του 
εφέτη (άρθρο 4 Ν 2521/1997, όπως αντικ. µε το άρθρο 57 παρ. 9 του Ν.
3691/2008).  

Κατά το άρθρο  4 παρ. 1 του Ν.3258/2004, οι οργανικές θέσεις των 
Ειρηνοδικών Δ`, Γ`, Β` και Α` τάξης είναι ενιαίες. Οι Ειρηνοδίκες προάγονται 
από την προηγούµενη στην αµέσως επόµενη τάξηµετά από απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστικού Συµβουλίου ως ακολούθως: 

 α. Οι Δ` τάξης στη Γ` τάξη, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών 
υπηρεσίας. 

 β. Οι Γ` τάξης στη Β` τάξη, µετά τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) ετών 

υπηρεσίας στη Γ` τάξη. 

 γ. Οι Β` τάξης στην Α` τάξη, µετά τη συµπλήρωση οκτώ (8) ετών υπηρεσίας στη Β` 
τάξη ή µετά τη συµπλήρωση συνολικά δεκαοκτώ (18) ετών υπηρεσίας στις τάξεις Δ`, Γ`, 
και Β`. 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 4 ν. 2521/1997, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 57 παρ.9 του Ν.3691/2008, στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό πρωτοδίκη, 
οι οποίοι συµπληρώνουν επτά συνολικά έτη δικαστικής υπηρεσίας, συνυπολογιζοµένης 
και της υπηρεσίας ως παρέδρου πρωτοδικείου, και δεν προάγονται ελλείψει κενών 
θέσεων, παρέχονται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, οι αποδοχές του 
επόµενου βαθµού. 

Στους δικαστικούς λειτουργούς µε βαθµό Προέδρου Πρωτοδικών και 
αντίστοιχους(πρωτοδίκες), οι οποίοι συµπληρώνουν τον απαιτούµενο κατά νόµο χρόνο 
για την προαγωγή στον επόµενο βαθµό του οικείου κλάδου και δεν προάγονται ελλείψει 
κενών θέσεων, παρέχεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, από τη συµπλήρωση 
του προς προαγωγή χρόνου, προσαύξηση ίση µε τα πενήντα εκατοστά (50/100) της 
διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως επόµενου και του κατεχόµενου 
βαθµού. Στους ίδιους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι συµπληρώνουν στο βαθµό 
τους διπλάσιο χρόνο από τον κατά νόµο απαιτούµενο για προαγωγή στον επόµενο 
βαθµό και εξακολουθούν να παραµένουν στον ίδιο βαθµό µη προαγόµενοι ελλείψει 
κενών θέσεων, παρέχεται, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, προσαύξηση ίση µε 
τα ενενήντα εκατοστά (90/100) της διαφοράς του βασικού µισθού µεταξύ του αµέσως 
επόµενου και του κατεχόµενου βαθµού από τη συµπλήρωση του διπλάσιου αυτού 
χρόνου. Για τη χορήγηση των προσαυξήσεων λαµβάνεται υπόψη µόνο ο προβλεπόµενος 
από τις οικείες διατάξεις χρόνος παραµονής στον κατεχόµενο βαθµό για προαγωγή 
στον επόµενο. Αντίστοιχες είναι οι προβλέψεις και για του δικαστές των επόµενων 
βαθµών. 

Με βάση τις παραπάνω προβλέψεις για τους ειρηνοδίκες και του δικαστές των 
υπολοίπων βαθµίδων: 

1. Ο δόκιµος ειρηνοδίκης και ο ειρηνοδίκης Δ’ τάξης λαµβάνει αποδοχές ίσες µε το 0,72 
αυτών του πρωτοδίκη και επί 4 χρόνια, όσα παραµένει στο βαθµό, σε αντίθεση µε τον 
πάρεδρο ο οποίος αποτελεί αντίστοιχο εισαγωγικό βαθµό,  και λαµβάνει αποδοχές ίσες 
µε αυτές του ειρηνοδίκη Γ’ τάξης, που είναι ίσες µε το 0,80 αυτών του πρωτοδίκη και 
µόνο επί 1 έτος µέχρι να λήξει η παρεδρία. 

2. Ο ειρηνοδίκης Γ’ τάξης λαµβάνει αποδοχές ίσες µε το 0,80 αυτών του πρωτοδίκη και 
επί τέσσερα χρόνια στο βαθµό του Γ’ τάξης, έχοντας συµπληρώσει συνολικά 8 χρόνια 
υπηρεσίας, σε αντίθεση µε τον πάρεδρο, µε τον οποίο εξοµοιώνεται βαθµολογικά (άρθ. 
55 του Οργανισµού Δικαστηρίων), ο οποίος µε αντίστοιχα χρόνια υπηρεσίας έχει 
προαχθεί σε πρωτοδίκη και λαµβάνει µε τη συµπλήρωση 7 χρόνων δικαστικής 
υπηρεσίας αποδοχές προέδρου πρωτοδικών.  

3. Ο ειρηνοδίκης Β’ τάξης λαµβάνει τις αποδοχές  του πρωτοδίκη,  µε τον οποίο 
εξοµοιώνεται βαθµολογικά, µετά τη συµπλήρωση συνολικά 8 χρόνων υπηρεσίας και για 
τα επόµενα 8 χρόνια µέχρι τη συµπλήρωση  16  χρόνων υπηρεσίας. Αντίθετα ο 
πρωτοδίκης   λαµβάνει µε τη συµπλήρωση 7 χρόνων δικαστικής υπηρεσίας αποδοχές 
προέδρου πρωτοδικών.  

 4.  Ο ειρηνοδίκης Α’ τάξης λαµβάνει τις αποδοχές  του προέδρου πρωτοδικών, µε τον 
οποίο εξοµοιώνεται βαθµολογικά, µετά τη συµπλήρωση συνολικά 16 χρόνων υπηρεσίας 
και για τα επόµενα 8 χρόνια µέχρι τη συµπλήρωση  24  χρόνων υπηρεσίας οπότε του 
χορηγούνται οι αποδοχές του εφέτη, που είναι οι ανώτερες που µπορεί να λάβει. 
Αντίθετα ο πρόεδρος πρωτοδικών λαµβάνει τις αποδοχές του βαθµού του σε πολύ πιο 
σύντοµο χρόνο, οι οποίες προσαυξάνονται στη συνέχεια µε αυτές του επόµενου βαθµού 
σε χρόνο συντοµότερο των 24 ετών του  ειρηνοδίκης Α’ τάξης.    

Σηµειώνεται δε ότι η µισθολογική προαγωγή των Ειρηνοδικών λαµβάνει χώρα κατόπιν 
έκδοσης απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου  (ΑΔΣ)  και υλοποιείται µε  
την δηµοσίευση του αντίστοιχου ΦΕΚ προαγωγών και µεταθέσεων,  χωρίς αυτή να 
ανατρέχει στον χρόνο συµπλήρωσης της προαγωγής ή κρίσης του ΑΔΣ. Προτείνεται οι 
προαγωγές των Ειρηνοδικών  να  ανατρέχουν στο χρόνο κατά τον οποίο συµπληρώνουν 
τα απαιτούµενα έτη υπηρεσίας για την προαγωγή τους στο επόµενο βαθµό,  ο οποίος 
προηγείται χρονικά της σύγκλησης του ΑΔΣ.  

Πέραν τούτου, η µεγάλη ανισότητα των Ειρηνοδικών σε σχέση µε τους λοιπούς 
Δικαστικούς λειτουργούς, µε τους οποίους εξοµοιώνονται βαθµολογικά και έχουν 
αντίστοιχα χρόνια υπηρεσίας συνίσταται στην διαφοροποίηση υπολογισµό των 
απολαβών . Ανισότητα µη ανεκτή για λειτουργούς µε συνταγµατικά κατοχυρωµένο 
ειδικό µισθολόγιο . Η  µισθολογική τους εξέλιξη δε, φθάνει µέχρι το βαθµό του Εφέτη, 
σε αντίθεση µ’ αυτή των άλλων Δικαστών που η µισθολογική τους εξέλιξη φθάνει 
τουλάχιστο µέχρι το βαθµό του προέδρου εφετών µε τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις  
του επόµενου βαθµού εγγίζοντας αποδοχές  Αρεοπαγίτη . 

Η  έννοια της λειτουργικής ή ουσιαστικής ανεξαρτησίας αποσαφηνίζεται στη διάταξη 
της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Συντάγµατος. Αυτή συνίσταται στο ότι οι 
δικαστές κατά την απονοµή της δικαιοσύνης απολαύουν πλήρους αυτοτέλειας, χωρίς να 
δεσµεύονται από υποδείξεις ή διαταγές άλλων οργάνων, υποκείµενοι µόνο στο 
Σύνταγµα και στους νόµους και υπακούοντες στη φωνή της συνείδησης τους. Η 
προσωπική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών επιχειρείται να κατοχυρωθεί µε 
τις σχετικές διατάξεις του Συντάγµατος που αναφέρονται στο διορισµό, στην 
ισοβιότητα, στις υπηρεσιακές µεταβολές, στα ασυµβίβαστα µε το δικαστικό 
λειτούργηµα έργα και στην ειδική µισθολογική µεταχείριση των δικαστικών 
λειτουργών. Ειδικότερα το άρθρο 88 παρ.2 του Συντάγµατος ορίζει ότι οι αποδοχές των 
δικαστικών λειτουργών πρέπει να είναι ανάλογες προς το λειτούργηµα τους. Έτσι µε τη 
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των 65 ετών. 

Δέον όπως γίνει πρόνοια  για τη διασφάλιση των µισθολογικών διαφορών ανά 
βαθµό διατηρώντας τις υφιστάµενες  σταθερές σχέσεις των βασικών µισθών για 
όλους τους βαθµούς της δικαστικής ιεραρχίας, µε βάση το βασικό µισθό του 
Πρωτοδίκη. Τούτο µπορεί να επιτευχθεί µε την µισθολογική εξίσωση του 
Ειρηνοδίκη Δ΄ τάξεως µε τον Πρωτοδίκη σε πρώτο στάδιο .  

Η εξοµοίωση λοιπόν αποτελεί απόλυτη ανάγκη για την εύρυθµη λειτουργία των 
Ειρηνοδικείων της χώρας τα οποία αποτελούν την πιο άµεση έκφραση της 
Δικαιοσύνης που γνωρίζουν οι πολίτες . Επειδή δε η βαθµολογική ιεραρχία και 
αντίστοιχη µισθολογική αποτύπωση οµοιάζει περισσότερο µε τους δικαστικούς 
πληρεξουσίους του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ήτοι κατατάσσονται από 
δόκιµοι σε σειρές Δ, Β, Γ και Δ) όπως ακριβώς και οι Ειρηνοδίκες και δεδοµένου 
ότι αυτοί απολαµβάνουν µισθολογικά την αντιστοίχιση µε τους πρωτοδίκες από 
τον διορισµό τους, προτείνουµε την ανάλογη αντιµετώπιση και για τους 
Ειρηνοδίκες .    

Η άρση των  παραπάνω ανισοτήτων πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά και 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε την τροποποίηση του άρθρου 55 του Οργανισµού 
Δικαστηρίων που προβλέπει τις βαθµολογικές εξοµοιώσεις έτσι ώστε : 

 οι ειρηνοδίκες Α` τάξης, να εξοµοιώνονται βαθµολογικά µε τους εφέτες και 
µετά συµπλήρωση κάποιων χρόνων υπηρεσίας (πχ 25-30) µε τους προέδρους 
εφετών,  

οι ειρηνοδίκες Β` τάξης,   µε τους προέδρους πρωτοδικών και µετά 
συµπλήρωση κάποιων χρόνων υπηρεσίας (πχ 20-25) µε τους εφέτες,  

οι ειρηνοδίκες Γ` τάξης  µε τους πρωτοδίκες επταετίας , 

και οι   ειρηνοδίκες Δ` τάξης µε τους πρωτοδίκες  

και οι δόκιµοι Ειρηνοδίκες  µε τους  παρέδρους πρωτοδικείου. 

Με την προτεινόµενη τροποποίηση επιτυγχάνεται η αποκατάσταση και της 
υφιστάµενης ανισότητας µισθολογικής και βαθµολογικής, αφού πλέον 
παρέχεται η δυνατότητα και στους Ειρηνοδίκες να εξαντλήσουν, εφόσον το 
επιθυµούν, το όριο αποχώρησης των 67 ετών, όπως όλοι οι δικαστικοί 
λειτουργοί.  

Νικήτας Βελίας  

Μάνος Φωτάκης Αθήνα,  22/3/2021

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓ. ΣΕΛΙΔΑ 

διάταξη αυτή οι αποδοχές των δικαστών αναγορεύονται σε απαραίτητο στοιχείο και 
συµπλήρωµα της προσωπικής ανεξαρτησίας τους. Εξάλλου,  σύµφωνα µε τος ως άνω 
συνταγµατικές προβλέψεις κι επιταγές και τις διατάξεις του Κώδικα Οργανισµού 
Δικαστηρίων οι ειρηνοδίκες  δε συνιστούν έναν ιδιαίτερο και αυτοτελή κλάδο της 
δικαιοσύνης, ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια, αλλά, 
αποτελούν τµήµα της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και συνεπώς η βαθµολογική 
και µισθολογική τους   διάρθρωση θα πρέπει να βρίσκεται σε σχέση αναλογικής 
ισότητας µε τους αντίστοιχους βαθµούς των υπόλοιπων δικαστικών λειτουργών. 
Παράλληλα τα ασκούµενα εν γένει καθήκοντα των ειρηνοδικών σε σχέση µε τους 
υπόλοιπους δικαστικούς λειτουργούς και ιδιαίτερα όσους έχουν αντίστοιχους βαθµούς   
δε  διαφέρουν ουσιωδώς, καθόσον το δικαστικό τους έργο έχει εν πολλοίς ίδιο νοµικό 
αντικείµενο µ’ αυτό των πρωτοδικών και εφετών.  

Περαιτέρω, κατά την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγµατος αναθεωρείται µε 
ψήφους 189 «ναι» και 94 «όχι» το άρθρο 96 παρ.5 ως ακολούθως :  “Τα στρατιωτικά  
δικαστήρια  του στοιχείου α΄ της προηγουµένης  παραγράφου  συγκροτούνται  κατά 
πλειοψηφία  από µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων δυνάµεων, που 
περιβάλλονται  µε τις εγγυήσεις  λειτουργικής και  προσωπικής ανεξαρτησίας των 
λοιπών τακτικών δικαστικών λειτουργών  κατά το άρθρο 87 παρ.1 του Συντάγµατος. 
Νόµος ορίζει  τη βαθµολογική  αντιστοιχία  των δικαστικών  λειτουργών του δικαστικού 
σώµατος των ενόπλων δυνάµεων µε τους  λοιπούς  δικαστικούς  λειτουργούς, τη 
σύνθεση του Ανώτατου Δικαστικού Συµβουλίου του   Σώµατος αυτού, των πειθαρχικών 
συµβουλίων του  και τα της επιθεώρησης. Για τις συνεδριάσεις και αποφάσεις των 
δικαστηρίων αυτών  εφαρµόζονται οι διατάξεις  των παραγράφων  2 έως 4 του άρθρου 
93. Τα σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της  παραγράφου αυτής  καθώς και ο 
χρόνος, που θα αρχίσει η ισχύς τους  ορίζονται µε νόµο” . Δεδοµένου ότι εκ της φύσεως 
του το λειτούργηµα των δικαστών και εισαγγελέων των ενόπλων δυνάµεων περιορίζεται 
στο χειρισµό υποθέσεων και στην απόφαση επί θεµάτων µόνον ενός µέρους του Δικαίου 
, ήτοι του ποινικού και του στρατιωτικού ποινικού δικαίου και δικονοµίας, η 
µισθολογική τους εξοµοίωση µε τους Πρωτοδίκες και τους Εισαγγελείς αποτελεί έναν 
επιπρόσθετο λόγο για τον οποίο και οι Ειρηνοδίκες πρέπει να εξοµοιωθούν. Και τούτο 
διότι οι τελευταίοι πέραν του όγκου εργασίας, καλύπτουν κατά την εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους κατά κύριο λόγο ένα έτερο µέρος του δικαίου (πολιτικές δίκες ) 
συµµετέχοντας πάντως ενεργά και στην απονοµή της ποινικής δικαιοσύνης (στις 
συνθέσεις τριµελών πληµµελειοδικείων, στην προανάκριση και στις κατ’ οίκον 
έρευνες) .   Επειδή , όλοι οι ως άνω (µέλη του δικαστικού σώµατος των ενόπλων 
δυνάµεων  , Ειρηνοδίκες, Εισαγγελείς και Πρωτοδίκες)  είναι δικαστικοί λειτουργοί 
κατά την έννοια του άρθρου 87 παρ. 1 του Συντάγµατος, εκ της εφαρµογής του ειδικού 
µισθολογίου του ν. 2521/97, συνιστά αδικαιολόγητον δυσµενή µεταχείρισιν τούτων 
κατά παράβασιν της συνταγµατικής αρχής της ισότητος , εµπίπτουσα  στο πεδίο 
εφαρµογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ  (C 49/18 CarlosEscribanoVindel κατά Ministerio 
de JusticiaΙσπανια) .  

Επιπροσθέτως, η ανταπόκριση των συναδέλφων Ειρηνοδικών καθ’ όλη την δεκαετία 
της οικονοµικής κρίσης, που βίωσε η χώρα υπήρξε επαρκέστατη στα πλαίσια των 
ρυθµίσεων υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων, όπως βεβαίωσαν κατά πάγια 
νοµολογία οι αποφάσεις του ανώτατου ακυρωτικού της χώρας ως προς την νοµική 
προσέγγιση των ζητηµάτων, που η πολιτεία τους επεφύλαξε κι επιδεικνύοντας συνάµα 
την αναγκαία κοινωνική ευαισθησία, που οιΔικαστές οφείλουν απέναντι στις πλέον 
δοκιµαζόµενες αδύνατες τάξεις.Με τον νέο Ν. 4738/2020 "Ρύθµιση οφειλών και 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ A’ 207/27.10.2020) ο 
Ειρηνοδίκης αναλαµβάνει καθήκοντα µε τα οποία ήταν µέχρι πρότινος επιφορτισµένος 
ο Πρόεδρος Πρωτοδικών (εισηγητής πτώχευσης), αλλά και γενικότερα παρατηρείται 
µεταφορά ύλης από το Πρωτοδικείο προς το Ειρηνοδικείο (αύξηση αρµοδιότητας, 
εκουσία δικαιοδοσία κλπ.) . Ειδικότεραµε τον ως άνω νόµο θεσµοθετήθηκε για πρώτη 
φορά µεταφορά ύλης του ανώτερου Πρωτοβάθµιου Δικαστηρίου , ήτοι του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών στο Ειρηνοδικείο.  Επιπλέον, πρόσφατα θεσµοθετήθηκε αλλαγή 
του τρόπου εισαγωγής στο Δικαστικό Σώµα µε την εισαγωγή και φοίτηση στην ΕΣΔΙ και 
των ειρηνοδικών, καταδεικνύοντας έτσι την συνολικά εκπεφρασµένη εκ µέρους του 
νοµοθέτη βούληση εξίσωσης µε τους λοιπούς Δικαστικούς Λειτουργούς, κατά τρόπο 
ώστε να µην δικαιολογείται η άνιση µεταχείριση µεταξύ δικαστών του ίδιου βαθµού .  

Δέον όπως επανεξεταστεί η αντιµετώπισή του µισθολογικού καθεστώτος των 
Ειρηνοδικών καθόσον στο υπάρχον πλαίσιο  δεν καθιερώνεται πραγµατική σύνδεση 
µισθού και βαθµού ούτε λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της βαθµολογικής 
εξέλιξης των δικαστών όλων των δικαστηρίων. 

Β) Με το άρθρο 38 ν. 4640/2019 προβλέφθηκε η αύξηση οργανικών θέσεων Προέδρων 
Εφετών κατά 86 µε αντίστοιχη µείωση οργανικών θέσεων Εφετών. Έτσι ο αριθµός τους 
έφτασε   σε διακόσιους έναν (201),  των δε Εφετών, µειώθηκε σε   τριακόσιους 
εβδοµήντα τέσσερις (374). 

Επίσης µε το Π.Δ. 53/2020 ο αριθµός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών  
αυξήθηκε κατά είκοσι τρεις (23), οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε 
εβδοµήντα πέντε (75), µε ισάριθµη κατάργηση των οργανικών θέσεων των 
Αντεισαγγελέων Εφετών, οριζοµένου του συνολικού αριθµού αυτών σε εκατόν δεκαέξι 
(116).  

Αποτέλεσµα της αύξησης αυτής των οργανικών θέσεων των   Προέδρων  και 
Εισαγγελέων Εφετών ήταν όλοι οι δικαστές από τον βαθµό του εφέτη και κάτω να 
προαχθούν στον βαθµό του προέδρου και εισαγγελέα εφετών, που για πολλούς είναι και 
ο καταληκτικός βαθµός, νωρίτερα µε περαιτέρω συνέπεια  να φθάσουν όλοι στο βαθµό 
αυτό.  Έτσι ουσιαστικά όλοι οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί  πλην των 
ειρηνοδικών θα φτάσουν στο ανώτερο όριο ηλικίας των 67 ετών που προβλέπει το 
άρθρο 88 του Συντάγµατος, δηλαδή ως προς αυτούς δε θα ισχύει το όριο αποχώρησης 


