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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Για το νέο εργασιακό νοµοσχέδιο 

Το σχέδιο νόµου για τα εργασιακά που εισήχθη στη Βουλή φαίνεται να 
κανονικοποιεί την απορρύθµιση των εργασιακών σχέσεων και να ανατρέπει την 
ουσία του προοδευτικού για την εποχή του συνδικαλιστικού νόµου 1264/82. Κυρίως 
όµως κλονίζει τη Συνταγµατική ισορροπία ανάµεσα στο δικαίωµα της ιδιοκτησίας 
στα µέσα παραγωγής και στην υποχρέωση του Κράτους να µεριµνά για την «ηθική 
και υλική εξύψωση του εργαζόµενου πληθυσµού» και να διασφαλίζει την 
ανεµπόδιστη άσκηση συνδικαλιστικών δικαιωµάτων ιδιαίτερα το δικαίωµα στην 
απεργία (άρθρα 22 και 23 Σ). 

   Στα βασικά του σηµεία το νοµοσχέδιο: α) επιτρέπει την διευθέτηση του χρόνου 
εργασίας που οδηγεί στην κατάργηση της 8ωρης ηµερήσιας απασχόλησης µε 
ατοµική πλέον συµφωνία εργοδότη και εργαζοµένου και µε απλήρωτη την 
προσαύξηση των ωρών της επιπρόσθετης απασχόλησης (άρθρο 59),  

  β) καταργεί το δικαίωµα της Κυριακάτικης αργίας για πολλές κατηγορίες 
εργαζοµένων (άρθρο 63),  

   γ) αυξάνει τον αριθµό των υπερωριών σε 150 κατ’ έτος από 96 που ίσχυαν µέχρι 
σήµερα στη βιοµηχανία και 120 στους λοιπούς κλάδους (άρθρο 58),  

ενώ δ) τα άρθρα 91, 93 και 95 θέτουν ακόµα περισσότερα βάρη και νοµοθετικούς 
περιορισµούς στο συνταγµατικό δικαίωµα στην απεργία, το οποίο πλέον καθίσταται 
κενό περιεχοµένου, αφού µε τους ήδη υπάρχοντες περιορισµούς το 90% των 
απεργιών δεν πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις του νόµου.    

  Θεωρούµε ότι η ψήφιση του Νοµοσχεδίου συνιστά σηµαντική θεσµική 
οπισθοδρόµηση και θα διευρύνει την ήδη υφιστάµενη νοµική και πραγµατική 
ανισότητα στις εργασιακές σχέσεις.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Χριστόφορου Σεβαστίδη, Δ.Ν. – Εφέτη, Προέδρου της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

Ι. Η ιστορία ρύθµισης της εργάσιµης ηµέρας όπως και 
του ύψους της εργατικής αµοιβής κρύβει µέσα τους 
µακραίωνους αγώνες µεταξύ των κατόχων των µέσων 
παραγωγής και των εργατών. Το αίτηµα για το 8ωρο, 
που γεννήθηκε για πρώτη φορά µετά τον Αµερικανικό 
εµφύλιο πόλεµο, απαιτήθηκε ανοιχτά και µαζικά στην 
απεργία της Πρωτοµαγιάς του 1886, όταν οι 
εφηµερίδες της Νέας Υόρκης δήλωναν ότι το κίνηµα 
ήταν ανατριχιαστικό και αχαλίνωτο και θα έφερνε 
µείωση των µ ισθών , φτώχεια και κοινωνική 
υποβάθµιση ενώ θα έσπρωχνε τους εργάτες σε αλητεία, 

χαρτοπαιξία, βία και αλκοολισµό (Ρίτσαρντ Μπόγερ- Χέρµπερτ Μόρε, Η άγνωστη 
ιστορία του εργατικού κινήµατος των ΗΠΑ, σελ. 145). Σταδιακά όλο και περισσότεροι 
εργαζόµενοι, όλο και περισσότεροι κλάδοι κατακτούσαν στις ΗΠΑ το 8ωρο µέσα από τη 
συνδικαλιστική δράση, τους βίαιους και αιµατηρούς αγώνες, τους πρόωρους θανάτους 
και τα εργατικά ατυχήµατα. Οι αγγλικοί εργοστασιακοί νόµοι (Factory- Acts) του 
δεύτερου µισού του 19ου αιώνα προδιαγράφουν ως µέση ηµέρα της εβδοµάδας τις 10 
ώρες και τις 8 ώρες για το Σάββατο. Το ανώτατο όριο της εργάσιµης ηµέρας συµπίπτει 
σχεδόν µε τα όρια που επέβαλε ήδη από το 1349 το Καταστατικό για τους Εργάτες του 
Εδουάρδου του Γ’. Παρατηρείται από τότε ότι η εργάσιµη ηµέρα ανέρχεται καθηµερινά 
σε 24 ώρες αφού αφαιρεθούν οι λίγες ώρες ανάπαυσης, χωρίς τις οποίες η εργασιακή 
δύναµη αποτυγχάνει τελείως να επιτελέσει εκ νέου την υπηρεσία της. Το 8ωρο 
επιβλήθηκε ως χρόνος αναγκαίος για µόρφωση, πνευµατική ανάπτυξη, ψυχαγωγική 
κοινωνική επαφή. Η υπερεργασία µε την παράταση της εργάσιµης ηµέρας 
διαπιστώθηκε ότι προκαλεί την πρόωρη εξάντληση και νέκρωση της ίδιας της 
εργασιακής δύναµης, κατάσταση που δεν συνέφερε ούτε τους εργοδότες. Οι τελευταίοι 
βρήκαν στην εντατικοποίηση της εργασίας και στην αυξηµένη ταχύτητα των µηχανών 
έναν βολικό τρόπο να συµπυκνώσουν την ίδια εργασία σε µικρότερο χρονικό διάστηµα 
της ηµέρας εξοικονοµώντας ταυτόχρονα ένα µέρος των λειτουργικών τους δαπανών.     

  Στο κατώφλι του 20ου αιώνα οι κοινωνικοί αγώνες της εργατικής τάξης οδήγησαν τη 
Διεθνή Οργάνωση Εργασίας να υιοθετήσει στις 29 Οκτωβρίου 1919 την υπ’ αριθµό 1 
Διεθνή Σύµβαση Εργασίας που περιορίζει τις ώρες εργασίας στις βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις σε 8 ώρες ηµερησίως και σε 48 εβδοµαδιαίως. Η Ελλάδα κύρωσε τη 
Σύµβαση µε το ν. 2269/1920. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν οι ρυθµίσεις 
επεκτάθηκαν σε όλους τους επαγγελµατικούς κλάδους και το δικαίωµα των 
εργαζοµένων στην ανάπαυση και στον ελεύθερο χρόνο αποτυπώθηκε σε διεθνή κείµενα 
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα (Οικουµενική διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
του 1948, Χάρτης των Θεµελιωδών Κοινωνικών Δικαιωµάτων του 1989, Αναθεωρηµένος 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης).  Με την ΕΓΣΣΕ του 1975 καθιερώθηκε ως 
εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας οι 40 ώρες που αντιστοιχούσαν σε πενθήµερη εργασία ή 
σε 6 ώρες και 40 λεπτά σε εξαήµερη εβδοµαδιαία απασχόληση, µε αυξηµένη αµοιβή για 
κάθε παραπάνω ώρα απασχόλησης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ξεκίνησε µια 
αντίστροφη πορεία σταδιακής απορρύθµισης όλων των προστατευτικών ρυθµίσεων. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Οδηγία 93/104/ΕΚ που τροποποιήθηκε µε την 2000/34/ΕΚ 
και µεταγενέστερα µε την Οδηγία 2003/88/ΕΚ, κάτω από τις έντονες εργοδοτικές 
πιέσεις για «ευελιξία» και αυξοµείωση των ωρών απασχόλησης ανάλογα µε τις 
επιχειρησιακές ανάγκες, αποτελεί τη βάση διαµόρφωσης του χρόνου εργασίας.  Το 
άρθρο 3 της Οδηγίας προβλέπει ελάχιστη διάρκεια της ηµερήσιας ανάπαυσης τις 11 
συναπτές ώρες, ρύθµιση η οποία µε αντίστροφη ανάγνωση επιτρέπει τις 13 ώρες 
ηµερήσιας εργασίας. Το άρθρο 16 εισάγει την έννοια της «περιόδου αναφοράς» µε 
τέτοιον τρόπο ώστε η διάρκεια της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης (24ωρο) όπως και η 

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ

Συνέχεια στη επόµενη σελίδα…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΓΙΑ ΤΟ ΝEΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚO ΝΟΜΟΣΧEΔΙΟ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ, ΜΑΪΟΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 

�2ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1 
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ανώτατη εβδοµαδιαία διάρκεια εργασίας (48ωρο) να υπολογίζονται πλέον όχι σε 
σταθερή εβδοµαδιαία βάση αλλά εντός µιας περιόδου 14 ηµερών για την πρώτη 
περίπτωση και 4 µηνών για την δεύτερη περίπτωση. Τέλος το άρθρο 17 αποτελεί 
έναν µακροσκελέστατο κατάλογο παρεκκλίσεων από την όποια προστασία παρέχει 
η Οδηγία. Η πικρή πραγµατικότητα της επιστροφής σε εργασιακές συνθήκες 
προηγούµενων αιώνων δεν µπορεί να ωραιοποιηθεί µε τις γενικόλογες διακηρύξεις 
και τα ευχολόγια του προοιµίου της Οδηγίας όπως και άλλων διεθνών κειµένων περί 
βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, θέσπισης ελάχιστων προδιαγραφών για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας, σεβασµού της γενικής αρχής της προσαρµογής της 
εργασίας στον άνθρωπο. Ο αναθεωρηµένος Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, που 
κυρώθηκε στην Ελλάδα µε το ν. 4359/2016, συνδέει µε περισσότερη ειλικρίνεια την 
υποχρέωση υιοθέτησης λογικής διάρκειας της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας 
απασχόλησης µε την αύξηση της παραγωγικότητας, δηλαδή την αύξηση του 
ποσοστού κέρδους των επιχειρήσεων.  Στο ελληνικό εργατικό δίκαιο η υπερεργασία 
(41η -45η ώρα εργασίας στο πενθήµερο και 41η – 48η ώρα εργασίας στο εξαήµερο) 
όπως και η υπερωρία (πέραν της 9ης ώρας ηµερησίως στο πενθήµερο και της 8ης 
ώρας στο εξαήµερο) αµείβονται µε επιπρόσθετη αµοιβή. Η τάση της διαρκούς 
αύξησης του επιχειρηµατικού κέρδους µε συµπίεση του µισθολογικού κόστους 
οδήγησε στη θεσµοθέτηση της λεγόµενης «διευθέτησης του χρόνου εργασίας», 
δηλαδή στη συνολική αποτίµηση της εργασίας σε ευρύτερες (της εβδοµάδας) 
χρονικές περιόδους χωρίς την καταβολή της επιπρόσθετης αµοιβής στους 
εργαζοµένους για την πραγµατοποίηση υπερεργασίας και υπερωρίας.  Οι ρυθµίσεις 
αυτές της παραπάνω αναφερόµενης Ευρωπαϊκής Οδηγίας, που εξασφαλίζουν 
«ευελιξία» και µεγαλύτερο ποσοστό κέρδους στις επιχειρήσεις αυξάνοντας 
ταυτόχρονα µέχρι τα ακραία όρια τον ηµερήσιο χρόνο απασχόλησης των 
εργαζοµένων, εισήχθησαν στο ελληνικό δίκαιο µε το άρθρο 42 του ν. 3986/2011.  
Τότε ο νοµοθέτης στην παράγραφο 7 του άρθρου 42 θεωρούσε ως ελάχιστο όρο 
διασφάλισης των συµφερόντων των εργαζοµένων την προηγούµενη επιχειρησιακή 
συλλογική συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εκπροσώπων των εργαζοµένων. (βλ 
αναλυτικά σε Ι. Σκανδάλη, Χρόνος εργασίας, σελ. 148 επ).   

Το προτεινόµενο Σχέδιο Νόµου προχωράει µερικά βήµατα παραπέρα. Η 
σηµαντικότερη αντιµεταρρύθµιση πραγµατώνεται στις διατάξεις που προβλέπουν 
την αύξηση της ηµερήσιας εργασίας στις 10 ώρες χωρίς επιπλέον αµοιβή για την 
υπερωριακή απασχόληση και χωρίς προηγούµενη συλλογική συµφωνία. Ο 
εργαζόµενος σε µια εποχή αυξηµένης ανεργίας, οικονοµικής ανασφάλειας και 
εκβιαστικών διληµµάτων για την διατήρηση της θέσης εργασίας του, καλείται να 
προτείνει ο ίδιος στον εργοδότη του την επιπλέον απασχόλησή του χωρίς 
επιπρόσθετη αµοιβή. Να συναινέσει εθελοντικά και µε δική του πρωτοβουλία στην 
αποστέρηση του ελάχιστου χρόνου για ξεκούραση, µόρφωση, οικογενειακές και 
κοινωνικές επαφές, «να ζητήσει την συµφιλίωση της προσωπικής µε την 
επαγγελµατική του ζωή». Του «δίνεται η δυνατότητα», σύµφωνα µε τις αρχές του 
νοµοσχεδίου που παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας, να φθείρει τη σωµατική και 
ψυχική υγεία του, να µεταβληθεί σε ζωντανό εξάρτηµα της επιχείρησης. Ακόµα κι’ 
αν υπήρχε το ιδανικό για τις επιχειρήσεις πρότυπο τέτοιου εργαζοµένου, το 
κοινωνικά ουδέτερο Κράτος που ενδιαφέρεται να έχει πολίτες υπεύθυνους, 
σωµατικά και ψυχικά υγιείς, θα όφειλε να µην επιτρέψει τον εξανδραποδισµό τους. 
Η ανέξοδη για τις επιχειρήσεις µεταφορά των υπερωριών σε άλλη χρονική περίοδο 
γίνεται αποκλειστικά και µόνο προς όφελος των ίδιων των επιχειρήσεων 
ικανοποιώντας το πάγιο αίτηµά τους για ευελιξία στη διαµόρφωση του χρόνου 
εργασίας. Σε περιόδους «νεκρές» ή υποτονικές για την παραγωγικότητα µιας 
επιχείρησης, θα απέφερε επιπλέον κέρδος το µειωµένο ωράριο διότι µε τον τρόπο 
αυτό θα µειώνονταν και τα λειτουργικά έξοδα του εργοδότη. Η υπερένταση του 
ανθρώπινου οργανισµού για µεγάλα χρονικά διαστήµατα προκαλεί µόνιµη και 
ανυπολόγιστη φθορά στην σωµατική και ψυχική υγεία, που δεν αποκαθίσταται µε 
τον συµψηφισµό των µειωµένων ωρών απασχόλησης σε άλλη χρονική περίοδο.  
Αποκρύπτεται επίσης η δυνατότητα που έχει ο εργοδότης να απολύσει τον 
εργαζόµενο µετά το πέρας της περιόδου αυξηµένης απασχόλησης, έχοντας 
εξοικονοµήσει τις επιπλέον ώρες απασχόλησης χωρίς την πρόσθετη αµοιβή.  

Στην παρουσίαση του νοµοσχεδίου το Υπουργείο Εργασίας θεωρεί ως µέτρο που 
απαντά στα σύγχρονα προβλήµατα την αύξηση του επιτρεπόµενου ορίου των 
υπερωριών στις 150 ώρες το χρόνο σε βιοµηχανία και λοιπούς κλάδους αίροντας µε 
τον τρόπο αυτό την διάκριση των 120 ωρών κατ’ έτος στις µη βιοµηχανικές 
επιχειρήσεις και στις 48 ώρες το εξάµηνο στη βιοµηχανία. Η εξίσωση των 
υπερωριών στους δύο διαφορετικούς κλάδους όχι µόνο δεν οδηγεί στο αριθµητικό 
όριο της χαµηλότερης επιβάρυνσης για τον εργαζόµενο αλλά ούτε καν στο 
υψηλότερο. Δηµιουργείται ένα νέο όριο 25% πιο αυξηµένο από τον ανώτατο αριθµό 
υπερωριών και 50% περίπου από τον κατώτατο, προκειµένου οι επιχειρήσεις να µην 
υποχρεώνονται σε πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, που οδηγεί σε αύξηση του 
κόστους και µείωση των κερδών αλλά να στηρίζονται στον µεγαλύτερο βαθµό 
έντασης της εργασίας των ήδη απασχολουµένων.   

Διευρύνεται τέλος το καθεστώς της 7ήµερης λειτουργίας σε διάφορους κλάδους της 
βιοµηχανίας (φάρµακα, εφοδιαστική αλυσίδα κ.α.) διότι «η απαγόρευση 
λειτουργίας τις Κυριακές εµποδίζει τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας». Στην 
πραγµατικότητα η κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας ωφελεί και πάλι τις 
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση των αυξηµένων 
υπερωριών µε τις οποίες θα επιβαρύνουν τους εργαζόµενους και να 

µεγιστοποιήσουν τα έσοδά τους. Για τον λόγο αυτό αυξάνονται οι υπερωρίες στις 
150 ώρες τον χρόνο. Αντίθετα η κυριακάτικη εργασία στις βιοµηχανίες δεν 
συνδέεται µε καµία νοµική υποχρέωση των εργοδοτών να αυξήσουν ανάλογα τις 
θέσεις εργασίας.  

ΙΙ. Με το νέο νοµοσχέδιο το Υπουργείο Εργασίας ισχυρίζεται ότι καινοτοµεί µε 
την εισαγωγή της «ψηφιακής κάρτας εργασίας» η οποία θα συνδέεται µε το 
σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και θα καταγράφει σε πραγµατικό χρόνο την απασχόληση 
του εργαζοµένου. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για συµµόρφωση µε την 
απόφαση CCOO του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕργΔ 2019, σελ. 705 
επ) µε την οποία έχουν ήδη εναρµονιστεί πολλές ευρωπαϊκές Χώρες. 
Προβληµατισµούς ωστόσο προκαλεί η επεξεργασία µεγάλου αριθµού 
προσωπικών δεδοµένων που αφορούν όχι µόνο την παρουσία αλλά και τις 
συνήθειες των εργαζοµένων τα οποία είναι προσβάσιµα στις αρµόδιες αρχές. 
Παρατηρήθηκε ήδη (Μ. Γιαννακούρου, ΕΕργΔ 2019, 689 επ (697) ότι «η 
δυνατότητα του εργοδότη να καταγράφει αναλυτικά και συστηµατικά τόσο την 
παρουσία όσο και τις απουσίες καθώς και τα διαλείµµατα των εργαζοµένων του, 
πχ για κάπνισµα, του δίνει εξουσίες ελέγχου και επιτήρησης της συµπεριφοράς 
του εργαζοµένου, που δύνανται αφενός να θέσουν σε κίνδυνο την προσωπικότητά 
του, αφετέρου να διευκολύνουν την στοιχειοθέτηση λόγων απόλυσής του».  

ΙΙΙ. Το Υπουργείο Εργασίας παρουσιάζοντας τη φιλοσοφία του νέου νοµοσχεδίου 
διαπιστώνει ότι «δεν υπάρχουν εργαζόµενοι χωρίς επιχειρήσεις ούτε και 
επιχειρήσεις µε εργαζόµενους στα κεραµίδια». Για το λόγο αυτό ίσως επιχειρείται 
να αποδυναµωθεί ακόµα περισσότερο το µοναδικό µέσο διαµαρτυρίας των 
εργαζοµένων, η απεργία: για να διασφαλιστεί όσο το δυνατό µε µεγαλύτερη 
πιθανότητα η συναίνεση και ο συµβιβασµός των εργαζοµένων σε ρυθµίσεις που 
αυξάνουν τον χρόνο απασχόλησης πέρα από τα όρια της ανθρώπινης αντοχής και 
για να καµφθεί κάθε είδους αντίδραση και διαµαρτυρία στην οµαλή και 
απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σε ένα ήδη απονευρωµένο 
συνταγµατικό δικαίωµα, που του άφησαν το περίβληµα και του στέρησαν την 
ουσία, σε ένα δικαίωµα που οι δεκάδες συνταγµατικοί και αντισυνταγµατικοί 
νοµοθετικοί περιορισµοί το οδηγούν στην παρανοµία και στην καταχρηστικότητα 
κατά 90%, προστίθεται άλλος ένας: Ο ορισµός του προσωπικού ασφαλείας στις 
ΔΕΚΟ σε ποσοστό 33% των παρεχόµενων υπηρεσιών. Το Υπουργείο µάλιστα δίνει 
και ένα παράδειγµα: ότι κατά τις ηµέρες της απεργίας θα πρέπει να κυκλοφορεί 
το 1/3 των συρµών στο ΜΕΤΡΟ. Πέρα από την κοινή διαπίστωση ότι ο κοινωνικός 
αυτοµατισµός και η επίκληση της γενικής δυσαρέσκειας -µε την ουσιαστική 
συµβολή των ΜΜΕ- λειτούργησε αρκετά αποτελεσµατικά ως µέθοδος 
κατασυκοφάντησης των απεργιών, ιδίως στις ΔΕΚΟ και στον δηµόσιο τοµέα, 
παρατηρούµε στην προκειµένη περίπτωση να εισάγεται µία εντελώς εσφαλµένη 
αντίληψη της έννοιας και του σκοπού του «προσωπικού ασφαλείας». Σηµειώνεται 
ότι στις περισσότερες χώρες δεν υπάρχει ρητή νοµοθετική πρόβλεψη για διάθεση 
προσωπικού ασφαλείας αλλά θεωρείται υποχρέωση σύµφυτη µε την καλόπιστη 
άσκηση του δικαιώµατος απεργίας. Τα καθήκοντα του προσωπικού ασφαλείας 
έχουν άµεση σχέση µε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και την 
πρόληψη καταστροφών και ατυχηµάτων. Δεν επιτρέπεται συνεπώς στον εργοδότη 
να αναθέσει επιπλέον καθήκοντα στους εργαζόµενους, ούτε να αξιοποιηθεί το 
προσωπικό ασφαλείας ως θεσµοθετηµένος απεργοσπαστικός µηχανισµός ώστε να 
αποδυναµωθεί η πίεση που ασκείται µε την απεργία. Η παροχή ενός επιπέδου 
λειτουργίας µιας επιχείρησης σε ποσοστό 33% δεν συνδέεται µε τους παραπάνω 
σκοπούς αλλά αποτυπώνει έναν αυθαίρετο και αντισυνταγµατικό νοµοθετικό 
προσδιορισµό του «ανεκτού ποσοστού απεργίας» για το Κράτος, αποκαλύπτοντας 
ταυτόχρονα την πρόθεση µείωσης της αποτελεσµατικότητας του εργατικού 
αγώνα.   

Στην αλληλουχία των νοµοθετικών παρεµβάσεων σε ευρωπαϊκό και ελληνικό 
επίπεδο, που ξεκίνησαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το προτεινόµενο 
Σχέδιο Νόµου δεν αποτελεί έκπληξη. Αδίκως επικρίνονται οι εθνικές κυβερνήσεις 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση για κακή νοµοθέτηση. Δεν βρισκόµαστε µπροστά σε 
λανθασµένη µεταφορά ενωσιακού δικαίου ή κακότεχνη διατύπωση αλλά σε µια 
συνειδητή επιλογή. Ολοένα και µεγαλύτερη αποµείωση εργασιακών δικαιωµάτων 
µε κατάργηση προστατευτικών νοµοθετικών ρυθµίσεων και θέσπιση περιορισµών 
που ακυρώνουν συνταγµατικές διατάξεις προς όφελος της ευελιξίας και της 
µεγαλύτερης κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η 
περίοδος των ισορροπιών και των συµβιβασµών στο χώρο της εργασίας έχει 
παρέλθει και ότι δεν είναι εφικτή η ταυτόχρονη ικανοποίηση των συγκρουόµενων 
συµφερόντων των κοινωνικών αντιπάλων. Τα εθνικά Κοινοβούλια και οι 
Κυβερνήσεις έκαναν την επιλογή τους.  

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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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Αθήνα, 16-04-2021  

Αρ. Πρωτ.:136 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πραγµατοποιήθηκε χθες συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων µε την Πρόεδρο της Δηµοκρατίας κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Κατά 
τη διάρκεια της συνάντησης ενηµερώσαµε την κ. Πρόεδρο τόσο για ζητήµατα που 
διαχρονικά απασχολούν την ελληνική Δικαιοσύνη, όσο και για τρέχοντα ζητήµατα, 
ανταλλάξαµε απόψεις και διαπιστώσαµε το διαρκές ενδιαφέρον της. Με τη 
συνάντηση αυτή ολοκληρώθηκε επιτυχώς και στο κορυφαίο επίπεδο η σειρά των 
προγραµµατισµένων θεσµικών επαφών της Ένωσής µας.  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 1-6-2021 

Αρ. Πρωτ.:182 

Οµόφωνο Ψήφισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών. 

Καταδίκη της πρακτικής αποκλεισµού των Δικαστικών Ενώσεων 

από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

  Την περασµένη Παρασκευή (28 Μαΐου 2021) συγκλήθηκε η ετήσια Γενική 
Συνέλευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών (EAJ) στην οποία συµµετείχαν 
εκπρόσωποι από 33 ευρωπαϊκές χώρες. Συζητήθηκαν ουσιώδη προβλήµατα 
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Ένα από τα κορυφαία θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης αφορούσε την κατάσταση στην Ελλάδα όπως διαµορφώθηκε µετά την 
στρατηγική επιλογή του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκλείσει τις Δικαστικές 
Ενώσεις από όλες τις Επιτροπές που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τους Δικαστικούς 
Λειτουργούς. Η Ένωσή µας εκπροσωπήθηκε στην EAJ από την Α’ Αντιπρόεδρο κ. 
Αικατερίνη Ντόκα και το µέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων κ. Γεώργιο 
Κασίµη. Παραθέσαµε αναλυτικά συγκεκριµένα στοιχεία που αποδεικνύουν βάσιµα 
τους ισχυρισµούς µας. Οι Ευρωπαίοι Δικαστές θεωρούν απειλή για την Δικαστική 
Ανεξαρτησία και το Κράτος Δικαίου την πολιτική που ακολουθεί στο συγκεκριµένο 
ζήτηµα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και καλούν την Ελληνική Κυβέρνηση σε 
συµµόρφωση µε τις υποχρεώσεις της.  

   Το Ψήφισµα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ήταν οµόφωνο και 
δικαιώνει απόλυτα τις θέσεις της Ένωσής µας. Καλείται πλέον ο Πρωθυπουργός 
της Χώρας, στον οποίο κοινοποιούµε το Ψήφισµα, να προβεί σε κάθε ενέργεια που 
θα επαναφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις βασικές Αρχές του Κράτους Δικαίου 
ώστε να αποφύγουµε και στο µέλλον την διεθνή καταδίκη της Χώρας.  

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ. ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Το Ψήφισµα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών είναι το ακόλουθο: 

«Το Κράτος Δικαίου είναι θεµελιώδης ιδρυτική αρχή της Συνθήκης για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2 της Συνθήκης). Εποµένως, όταν 
προωθούνται νοµοθετικές µεταβολές που αφορούν ουσιώδη ζητήµατα 
της κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών – όπως η 
προαγωγή, η αξιολόγηση και ο πειθαρχικός έλεγχος -, θεωρούµε ότι 
αποτελεί νοµική υποχρέωση κάθε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης να συµπεριλάβει επισήµως τις δικαστικές ενώσεις στη 
νοµοπαρασκευαστική διαδικασία. Η µη συµµόρφωση ενός κράτους 
µέλους µε αυτές τις βασικές αρχές είναι δυνατό να θεωρηθεί ως 
παραβίαση της αρχής του Κράτους Δικαίου. Πόσο µάλλον όταν οι 
νοµοθετικές µεταβολές, που αφορούν την προαγωγή και αξιολόγηση των 
δικαστικών λειτουργών και ιδίως τον πειθαρχικό τους έλεγχο, δύνανται 
να αποτελέσουν απειλή για τη δικαστική ανεξαρτησία. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, ζητεί από την Ελληνική Κυβέρνηση να 
διασφαλίσει αποτελεσµατικά και άµεσα ότι οι Ενώσεις Δικαστών και 
Εισαγγελέων στην Ελλάδα θα συµµετέχουν χωρίς εξαιρέσεις σε κάθε 
νοµοπαρασκευαστική διαδικασία που λαµβάνει χώρα ενόψει 
νοµοθετικών µεταβολών που αφορούν το δικαστικό σώµα και ειδικά την 
επαγγελµατική κατάσταση των δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών». 

Οι εργασίες της ετήσιας συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών έλαβαν χώρα 
διαδικτυακά την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021. Στις εργασίες της συνόδου 
συµµετείχαν δικαστικοί λειτουργοί από 33 κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δικαστών, σε σύνολο 44 κρατών. Η Ελλάδα συµµετείχε δια των ανωτέρω 
δικαστικών λειτουργών.  

Έναρξη των εργασιών της συνέλευσης: Κατά την πρώτη ηµέρα των εργασιών, 
πέραν των εθιµοτυπικών χαιρετισµών εκ µέρους του Προέδρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Δικαστών, Ζοζέ Ιγκρέχα Μάτος, του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης 
Δικαστών Τόνυ Παγκόνε και του Γενικού Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Τζιάκοµο Οµπέρτο, έλαβε χώρα συζήτηση σχετικά µε το ζήτηµα της ανεξαρτησίας 
των δικαστικών λειτουργών στην Ευρώπη. Ειδικότερα, επί του ζητήµατος αυτού σε 
συνδυασµό µε τον σεβασµό της αρχής της νοµιµότητας (rule of law) ανέπτυξε τις 
θέσεις του ENCJ ο πρόεδρος του Φιλίππο Ντονάτι. Σε συµπέρασµα αυτής της 
παρουσίασης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι σήµερα οι δικαστές 
δεν είναι µόνοι τους και ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι διεθνείς και υπερεθνικοί 
θεσµοί για την παρουσίαση των εθνικών ζητηµάτων σε διεθνές επίπεδο, ώστε να 
ασκούνται πιο αποτελεσµατικές πιέσεις. 

  Συνέχιση των εργασιών της συνέλευσης: Αναπτύχθηκαν οι µέχρι σήµερα 
δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών αφενός όσον αφορά τις 
ενέργειες στους Ευρωπαϊκούς Θεσµούς σχετικά µε τα ζητήµατα της Πολωνίας και 
αφετέρου όσον αφορά τη στήριξη των απολυθέντων Τούρκων δικαστών. Μετά 
δόθηκε λόγος στους εκπροσώπους των χωρών αρχικά της Πολωνίας και ακολούθως 
της Κροατίας, της Ελλάδας, της Σλοβακίας και τέλος της Ισπανίας.  

  Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, παρουσιάστηκε το ζήτηµα που έχει προκύψει µε τη 
στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αποκλείει τις δικαστικές ενώσεις από τις 
νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές επί κρίσιµων νοµοθετηµάτων που αφορούν τη 
δικαιοσύνη και την επαγγελµατική κατάστασή των δικαστικών και εισαγγελικών 
λειτουργών. Έγινε αναφορά στο γεγονός πως οι δικαστικές ενώσεις  δεν κλήθηκαν 
να συµµετάσχουν στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές που συστάθηκαν για την 
τροποποίηση του νόµου που διέπει τη λειτουργία της Σχολής Δικαστών και για την 
τροποποίηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, αλλά ούτε στις συσκέψεις που 
συγκάλεσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης για τη λειτουργία των Δικαστηρίων κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας. Κυρίως όµως τέθηκε το ζήτηµα της µη σύστασης 
νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής και της µη έγκαιρης ενηµέρωσης των δικαστικών 
ενώσεων αναφορικά µε τις τροποποιήσεις που το Υπουργείο Δικαιοσύνης σκοπεύει 
να επιφέρει στον  Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 

Συνέχεια στη επόµενη σελίδα…
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ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚEΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ

Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ). 

Ειδικότερα, έγινε αναφορά στις δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. 
Πικραµένου σχετικά µε τις αλλαγές που σχεδιάζονται  όσον αφορά την αξιολόγηση 
των δικαστών, τον πειθαρχικό έλεγχο και τις προαγωγές τους. Τέθηκε το ζήτηµα της 
υπαναχώρησης του Υπουργού Δικαιοσύνης από την αρχική απόφασή του να 
αναθέσει την τροποποίηση των διατάξεων του ΚΟΔΚΔΛ σε νοµοπαρασκευαστική 
επιτροπή, η οποία τελικά ποτέ δεν συστάθηκε. Έγινε µνεία στην απάντηση του 
Υπουργού Δικαιοσύνης σε κοινοβουλευτική ερώτηση στη Βουλή, κατά την οποία 
ισχυρίσθηκε ότι δεν είναι απαραίτητη η σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής 
για τον ΚΟΔΚΔΛ, διότι αφενός υπάρχει  ήδη το πόρισµα της  νοµοπαρασκευαστικής 
επιτροπής που είχε συσταθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση και αφετέρου στο 
Υπουργείο υπηρετούν µε απόσπαση δικαστικοί λειτουργοί, οι οποίοι ενηµερώνουν 
τον Υπουργό και τις λοιπές υπηρεσίες για τις απόψεις των δικαστών. Ωστόσο 
επισηµάνθηκε πως αν ο Υπουργός δεν ήθελε να αποστεί ουσιωδώς από το σχέδιο που 
είχε συντάξει η προηγούµενη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, θα είχε ήδη εισάγει το 
πόρισµα αυτής στη Βουλή προς ψήφιση. Το γεγονός δε αυτό, σε συνδυασµό µε τις 
σχετικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, καταδεικνύει το σχεδιασµό 
για νοµοθέτηση σηµαντικών µεταβολών στο καθεστώς των δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών. Κατέστη επίσης σαφές ότι, οι δικαστές που υπηρετούν µε 
απόσπαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, χωρίς να αµφισβητείται η άρτια 
επιστηµονική κατάρτισή τους, δεν εκπροσωπούν θεσµικά τους δικαστές και 
εισαγγελείς.  

Στη συνέχεια εκτέθηκαν οι ενέργειες στις οποίες προέβη η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων µε την ενηµέρωση των αρχηγών των κοµµάτων της αντιπολίτευσης, οι 
οποίοι καταδίκασαν τη στάση του Υπουργού Δικαιοσύνης να απαξιώνει το ρόλο των 
δικαστικών ενώσεων, καθώς και στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε µε την 
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας. Επισηµάνθηκε πως παρόλο που, σύµφωνα µε σχετική 
δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης στη Βουλή, ο νέος ΚΟΔΚΔΛ αναµένεται να 
εισαχθεί προς ψήφιση στα τέλη Ιουνίου, οι δικαστικές ενώσεις δεν έχουν µέχρι τώρα 
ενηµερωθεί σχετικά µε τις αλλαγές που το Υπουργείο σκοπεύει να επιφέρει στο 
νοµοθέτηµα που διέπει το επαγγελµατικό καθεστώς των δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών, την αξιολόγηση, την πειθαρχική διαδικασία, την εξέλιξη, 
τη διοίκηση των δικαστηρίων και εν τέλει εγγυάται τη δικαστική ανεξαρτησία.  Οι 
Έλληνες αντιπρόσωποι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ευχαριστήσαµε την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Πρόεδρό της προσωπικά για την επιστολή που απεστάλη 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μάρτιο 2021, σηµειώνοντας τη σηµασία της στο 
πλαίσιο της προστασίας του κράτους δικαίου. 

Τέλος, ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών να υιοθετηθεί ψήφισµα που 
να καταδικάζει τη συµπεριφορά αυτή και να ζητεί από το Υπουργείο να σεβαστεί την 
αρχή του κράτους δικαίου και της διάκρισης των εξουσιών, που επιτάσσει την 
ουσιαστική συµµετοχή των δικαστικών ενώσεων  σε κάθε νοµοπαρασκευαστική 
διαδικασία που λαµβάνει χώρα ενόψει νοµοθετικών µεταβολών που αφορούν το 
δικαστικό σώµα και ειδικά την επαγγελµατική κατάσταση των δικαστικών και 
εισαγγελικών λειτουργών. 

Ακολουθεί το Ψήφισµα.  

Τέλος των εργασιών της συνέλευσης: Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Δικαστών παρουσίασε τις προετοιµασίες για τη Γενική Συνέλευση της Διεθνούς 
Ένωσης Δικαστών που θα γίνει διαδικτυακά τον µήνα Σεπτέµβριο 2021, οπότε και θα 
λάβουν χώρα και οι αρχαιρεσίες για τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών 
και της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών. Οι υποψήφιοι παρουσίασαν τις υποψηφιότητές 
τους. 

Παρουσιάστηκε το ζήτηµα της στήριξης των Τούρκων δικαστών που διώκονται από 
το καθεστώς Ερντογάν, διότι οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών δεν 
επαρκούν. Η Ελλάδα, η Αυστρία και η Γαλλία ανακοίνωσαν ότι θα συµβάλλουν στην 
στήριξη των τούρκων συναδέλφων τους. 

Συζητήθηκε το ζήτηµα των µελλοντικών συνελεύσεων που θα γίνουν µε τη φυσική 
παρουσία των δικαστών, εφόσον αρθούν οι περιορισµοί λόγω του κορονοϊού. Η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία είχε αναλάβει την οργάνωση της 
συνάντησης για το έτος 2021, που θα συνέπιπτε µε τους εορτασµούς των 200 ετών 
από την ελληνική επανάσταση, επιβεβαίωσε ότι µπορεί να οργανώσει τη συνάντηση 
το έτος 2023. 

Το κείµενο του ψηφίσµατος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης 

Αθήνα, 28-06-2021  

Αρ. Πρωτ.:206 

Οι επιστηµονικές εκδηλώσεις της Ένωσης 

 στην ηλεκτρονική σελίδα 

   Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,  

   Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ενσωµατώνει από σήµερα στην ηλεκτρονική 
σελίδα της ειδικό φάκελο που περιλαµβάνει όλες τις εισηγήσεις και τα προγράµµατα 
των επιστηµονικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε µετά το 2016. Η ενσωµάτωση των 
εκδηλώσεων θα γίνει σταδιακά µε χρονολογική σειρά και θα ολοκληρωθεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Πέρα από την ιστορική αξία µιας τέτοιας 
ολοκληρωµένης καταγραφής υλικού που βρισκόταν διάσπαρτο ή παρέµενε 
αδηµοσίευτο µέχρι σήµερα, συνιστά επίσης σπουδαίο επιστηµονικό εργαλείο για 
όλους τους νοµικούς µαζί µε την ενότητα των επιστηµονικών άρθρων που 
καθιερώσαµε τα προηγούµενα χρόνια. Με την ελπίδα να αξιοποιηθεί από τους 
συναδέλφους η νέα αυτή πρωτοβουλία, συνεχίζουµε την προσπάθεια για διαρκή 
βελτίωση και αναβάθµιση των παροχών της Ένωσης προς τα µέλη της. 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018

Αθήνα, 25-06-2021  

Αρ. Πρωτ.:204 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2017-2018 

   Ικανοποιήθηκε σήµερα έµπρακτα το αίτηµα που υπέβαλαν οι Δικαστικές Ενώσεις 
για πρώτη φορά το έτος 2019 και αφορούσε την καταβολή των µισθολογικών 
ωριµάνσεων και χρονοεπιδοµάτων των ετών 2017 και 2018. Η σηµαντική αυτή 
εξέλιξη αποτελεί δικαίωση των πολύµηνων προσπαθειών των Ενώσεων και άρση 
µιας αδικίας σε βάρος των δικαστικών λειτουργών. Στον αγώνα αυτό που δώσαµε 
οφείλουµε να αναγνωρίσουµε τη θετική συµβολή και την συµπαράσταση των 
συναδέλφων µε τους οποίους συνεργαστήκαµε τόσο για την ορθή νοµοτεχνική 
διατύπωση όσο και στο πρακτικό κοµµάτι υλοποίησης της νοµοθετικής ρύθµισης.  

   Οι διεκδικήσεις µας σε θεσµικό και οικονοµικό επίπεδο θα συνεχίζονται όσο είναι 
θεµελιωµένες νοµικά και ηθικά. Επόµενος στόχος είναι η κατάργηση της εισφοράς 
αλληλεγγύης η οποία επιβάλλεται πλέον µόνο στους µισθοδοτούµενους στο Δηµόσιο 
και στους συνταξιούχους. 

  

Συνέχεια από σελίδα 3
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  
Του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, 
κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- Εφέτη, στην ημερίδα 

του Ποινικού Δικαίου της 29ης Μαΐου 2021.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  

Του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων, κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ- 
Εφέτη, στην ηµερίδα του Ποινικού Δικαίου της 

29ης Μαΐου 2021. 

    Σας καλωσορίζουµε απόψε στην Ηµερίδα που 
συνδιοργανώνε ι η Ένωση Δικαστών και 
Εισαγγελέων και το Εργαστήριο Ποινικού και 
Ποινικού Δικονοµικού Δικαίου του Δηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης. Αισθανόµαστε ιδιαίτερα 
ευτυχείς γι’ αυτήν την συνδιοργάνωση η οποία 
αποτελεί την απαρχή µιας µόνιµης συνεργασίας σε 
επιστηµονικό επίπεδο, µιας διαλεκτικής σύνθεσης 
θεωρίας και πράξης. Η διενέργεια διαδικτυακών 

συνεδρίων παρά τις δυσκολίες και τα µειονεκτήµατα που έχει, δίνει ωστόσο τη 
δυνατότητα ανάπτυξης επιστηµονικού διαλόγου σε ένα ευρύ νοµικό κοινό 
δικαστικών λειτουργών, πανεπιστηµιακών δασκάλων, δικηγόρων, σπουδαστών της 
ΕΣΔΙ, φοιτητών, που σπάνια είχε την ευκαιρία µέχρι σήµερα να συνοµιλεί και να 
συνδιασκέπτεται.   

   Δύο σχεδόν χρόνια µετά τη θέση σε ισχύ των νέων Ποινικών Κωδίκων και παρά το 
γεγονός ότι η πανδηµία οδήγησε σε αναγκαστικό περιορισµό της λειτουργίας των 
Ποινικών Δικαστηρίων, µπορούµε να πούµε ότι έχουµε µια πρώτη αποτίµηση της 
εφαρµογής των νέων διατάξεων, µία εκτίµηση του κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι 
αρχικές προσδοκίες του νοµοθέτη και κάποιες επισηµάνσεις για τα σηµεία εκείνα 
που απαιτούν µια νοµοθετική βελτίωση. Όλη αυτή η συζήτηση οφείλει να γίνεται 
αυστηρά µε όρους επιστηµονικούς.  Στην Ελλάδα είναι ωστόσο συχνό το φαινόµενο 
να επιβάλει η χειρότερη µορφή πολιτικής, η δηµαγωγία και ο λαϊκισµός, τα 
πορίσµατα της επιστήµης, να την ποδηγετεί οριοθετώντας εξ αρχής τα πλαίσια στα 
οποία της επιβάλει να κινείται και να αξιοποιεί τα συµπεράσµατά της µόνο όταν 
αυτά συµπίπτουν µε τους προκαθορισµένους πολιτικούς στόχους. Η νοµική 
επιστήµη έχει πέσει συχνά θύµα άσκησης αυτής της µορφής πολιτικής. Σ’ αυτήν την 
πολιτική οφείλεται η νοµοθετική κουρελού των εκατοντάδων τροποποιήσεων, 
αλλαγών, συµπληρώσεων των Κωδίκων, που δεν συµβαδίζουν µε την ορθολογική 
προσαρµογή στις κοινωνικές µεταβολές. Εκεί εύκολα µπορεί να αποδοθεί η 
ανασφάλεια δικαίου και η έλλειψη σοβαρής και σταθερής αντεγκληµατικής 
πολιτικής. Η νοµική επιστήµη στη χώρα µας ετεροκαθορίζεται από τις 
ανορθολογικές κραυγές των Μέσων Ενηµέρωσης και των «αγανακτισµένων» 
πολιτών που διψούν για εκδίκηση και απαιτούν διαρκώς αυστηροποίηση της 
νοµοθεσίας. Στην Ελλάδα καλός πολιτικός θεωρείται αυτός που απαιτεί την 
επαναφορά της θανατικής ποινής, τον πραγµατικό ισόβιο εγκλεισµό των 
κρατουµένων και έντιµος δικαστής αυτός που θα επιβάλει τέτοιες ποινές. Ο 
ανορθολογισµός και η κοινωνική πίεση που ασκείται πάντα προς αυτήν την 
κατεύθυνση, υπονοµεύουν την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των 
επιστηµόνων µε στόχο τη διανοητική παραγωγή νέας επιστηµονικής γνώσης προς 
όφελος της κοινωνικής ευηµερίας. Μετά το πρόσφατο φρικτό έγκληµα στα Γλυκά 
Νερά βρήκαν και πάλι την ευκαιρία ορισµένοι να πλειοδοτήσουν σε αυστηρότητα αν 
και καλά γνωρίζουν ότι η αυστηροποίηση της ποινικής νοµοθεσίας δεν συνδέεται 
επιστηµονικά µε τη µείωση της εγκληµατικότητας, ούτε αυτή εξαλείφεται εάν δεν 
ξεριζωθούν τα κοινωνικά και οικονοµικά αίτια που την γεννούν. Το ΕΔΔΑ στην 
απόφαση Hutchinson κατά Ηνωµένου Βασιλείου της 17-1-2017, που είναι 
δηµοσιευµένη στο Νοµικό Βήµα του 2018, σελ. 336 επ, έκρινε ότι η ΕΣΔΑ δεν 
απαγορεύει µεν την επιβολή ισόβιας κάθειρξης για εκείνους που έχουν καταδικαστεί 
για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήµατα, πλην όµως για να είναι συµβατή η ποινή µε τη 
Σύµβαση πρέπει να υπάρχει µια προοπτική απελευθέρωσης για τον κρατούµενο, όσο 
και µια ενδεχόµενη επανεξέταση της ποινής του.   Το ΕΔΔΑ επίσης µε την πιο 
πρόσφατη απόφαση Marcelo Viola κατά Ιταλίας της 13ης- 6-2019, επί της 
προσφυγής ενός καταδικασθέντος σε ισόβια κάθειρξη – µέλους της Ιταλικής 
Μαφίας, έκρινε ότι η ιταλική νοµοθεσία παραβιάζει το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ το οποίο 
απαγορεύει την απάνθρωπη και εξευτελιστική µεταχείριση κρατουµένου. Θεώρησε 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ότι θα ήταν ασυµβίβαστο µε την ευρισκόµενη στο 
επίκεντρο της Σύµβασης ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να στερηθεί κάποιος την 
ελευθερία του χωρίς τη δυνατότητα απόλυσής του υπό όρους από τη φυλακή. Η 
µάχη κατά της µαφίας, σύµφωνα µε το ΕΔΔΑ, δεν µπορεί να δικαιολογήσει την 
απαγορευµένη από το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ απάνθρωπη και εξευτελιστική 
µεταχείριση. Αυτές οι αποφάσεις του ΕΔΔΑ ασφαλώς είναι ψιλά γράµµατα για τους 
έλληνες θιασώτες των ισοβίων και της στέρησης του δικαιώµατος του κρατουµένου 
για υφ’ όρον απόλυση. Όσοι πιέζουν για αυστηροποίηση της νοµοθεσίας µέχρι αυτό 
το σηµείο, πρέπει να µας εξηγήσουν πως αντιλαµβάνονται τη θέση της Χώρας µας 
στην Ευρώπη και αν αποτελεί ένδειξη πολιτισµού η καταδίκη ενός Κράτους από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παραβίαση βασικών άρθρων της ΕΣΔΑ.  

   Ακούστηκαν το τελευταίο διάστηµα ακραίες και αντιεπιστηµονικές τοποθετήσεις 
που συνδέουν το έγκληµα µε τους αλλοδαπούς οι οποίοι τάχα δεν ασπάζονται τις 
ίδιες αξίες µε τους Έλληνες. Αποδεχόµαστε σχετικά εύκολα ότι ο λαός µας γνώρισε 
πολλές φορές στην ιστορία του τη µετανάστευση, τους διωγµούς, την προσφυγιά, 
αρνούµαστε όµως πεισµατικά να παραδεχτούµε ότι οι συνθήκες στις οποίες ζούσαν 
οι Έλληνες τους οδήγησαν πολλές φορές στην τέλεση ειδεχθών εγκληµάτων. 
Λυπάµαι εάν θα χαλάσω τις ψευδαισθήσεις κάποιων αλλά πρέπει να κάνουµε µια 
αναδροµή στην Αµερική των αρχών του 20ου αιώνα: Στις 12 πρώτες εβδοµάδες του 
1909 στο Σικάγο σε σύνολο 149 ειδήσεων στον τοπικό Τύπο, οι 78 (ποσοστό 52,3%) 
αφορούσαν πραγµατικά εγκληµατικά περιστατικά µε δράστες Έλληνες µετανάστες. 
Τα εγκλήµατα ήταν κυρίως βιασµοί ανηλίκων, δουλεµπόριο, σωµατεµπορία. Στην 
ίδια Πολιτεία τη διετία 1906-1908 σε επίσηµα στατιστικά στοιχεία της εποχής οι πιο 
σκληροί κακοποιοί ήταν οι Έλληνες. Το ίδιο δείχνουν και τα στατιστικά στοιχεία στην 
Πολιτεία της Νέας Υόρκης την εποχή της µεγάλης οικονοµικής κρίσης το 1929. Οι 
Έλληνες έχουν υπερδεκαπλάσιες ανθρωποκτονίες από τους Ιταλούς που είναι 
δεύτεροι. Όµοια και στους βιασµούς, στις κλοπές, στα ναρκωτικά και στις ληστείες. Ο 
πίνακας µε τα στατιστικά στοιχεία της εποχής που είχε δηµοσιεύσει η Εφηµερίδα 
Ελευθεροτυπία στις 21-3-1998 είναι αποκαλυπτικός.  


