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Αθήνα, 13-9-2021  

Αρ. Πρωτ. 295 

 Στο ΔΣ της Παρασκευής 10 Σεπτεµβρίου 2021 παρέστησαν 13 µέλη. 
Απουσίαζαν ο Χ. Μαυρίδης και η Ελ. Κώνστα. Αποφασίσθηκε οµόφωνα: 1) Η 
διοργάνωση της εορτής του Αγ. Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στις 3 Οκτωβρίου, 2) η 
πρόταση προς τον ΔΣΑ για συµµετοχή της Ένωσης στην Τράπεζα Νοµικών 
Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», 3) η κατάθεση προτάσεων των µελών του ΔΣ προς το 
Προεδρείο επί των αλλαγών που θα εισαχθούν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας 
ώστε να γίνει µια συστηµατική και ολοκληρωµένη επεξεργασία πριν την κατάθεση 
του Σχεδίου Νόµου, 4) έγκριση του αιτήµατος του Καταστήµατος Κράτησης 
Δοµοκού για υλική βοήθεια των άπορων κρατουµένων, 5) η πλήρωση κενής θέσης 
γραµµατέως της Ένωσης.  

 Το Προεδρείο κατέθεσε πρόταση ώστε να πραγµατοποιηθεί πολιτιστική 
εκδήλωση και να τιµηθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Η πρόταση υπερψηφίστηκε 
από τα 8 µέλη της πλειοψηφίας του ΔΣ. Η µειοψηφία του ΔΣ (Στενιώτη, 
Βουλγαρίδης, Βελίας, Φωτάκης) απέρριψε την πρόταση χωρίς καµία αιτιολογία. Το 
µέλος του ΔΣ Δ. Φούκας αρχικά επιφυλάχθηκε και στο τέλος της συνεδρίασης 
καταψήφισε κι αυτός την διοργάνωση της εκδήλωσης µε την αιτιολογία ότι δεν 
υπάρχει συγκεκριµένο πρόγραµµα. Ο Πρόεδρος του ΔΣ απάντησε ότι δεν θα 
µπορούσε να υπάρχει πρόγραµµα οµιλητών και µουσικής εκδήλωσης καθώς και 
καθορισµός λεπτοµερειών εάν πρώτα δεν εγκριθεί η πρόταση για την 
πραγµατοποίηση της εκδήλωσης. Το Προεδρείο του ΔΣ θεωρεί ιστορικό καθήκον να 
τιµηθούν από τη Δικαιοσύνη οι αγώνες του ελληνικού λαού για την αποκατάσταση 
της Δηµοκρατίας και οι νεκροί του Νοέµβρη του 1973. Άρνηση και µάλιστα 
αναιτιολόγητη σε τέτοιες εκδηλώσεις θεωρούµε ότι συνιστά προσβολή στη 
Δηµοκρατία ιδίως στις δύσκολες εποχές που φουντώνει στην Ευρώπη ο φασισµός 
και ο ρατσισµός.  

  Πριν την έναρξη της συνεδρίασης το µέλος του ΔΣ Κ. Βουλγαρίδης έθεσε 
ζήτηµα ως προς την αλλαγή της διαρρύθµισης των γραφείων της Ένωσης και την 
µεταφορά της εικόνας του Χριστού σε άλλη θέση και όχι πάνω από την καρέκλα του 
προέδρου. Στη µοµφή αυτή που διατυπώθηκε το Προεδρείο κάνει τις εξής 
επισηµάνσεις: ο σεβασµός στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και παραδόσεις δεν 
κρίνεται από την θέση που έχει µια εικόνα µέσα σε έναν δηµόσιο χώρο ο οποίος δεν 
προορίζεται για θρησκευτικές τελετές. Το 2016 όταν παρέδωσε τα γραφεία της 
Ένωσης η προηγούµενη διοίκηση της οµάδας της κ. Στενιώτη και του κ. Βουλγαρίδη 
επικρατούσε ένα πραγµατικό χάος. Οι τοίχοι ήταν φθαρµένοι και βρώµικοι, στα 
ερµάρια των γραφείων βρέθηκαν χρηµατικά ποσά που η παλιά διοίκηση δεν 
µπορούσε να δικαιολογήσει την προέλευσή τους, τα βιβλία που υπήρχαν στην 
βιβλιοθήκη ήταν της δεκαετίας του 1980, µέρος των γραφείων είχε µετατραπεί σε 
αποθηκευτικό χώρο. Από το 2016 και ιδίως την τελευταία χρονιά τα γραφεία της 
Ένωσης αναβαθµίστηκαν. Βάφηκαν οι τοίχοι, µπήκε τάξη στα ερµάρια, 
αγοράστηκαν βιβλία για την βιβλιοθήκη, αναβαθµίστηκε η παλιά σύνδεση για το 
διαδίκτυο, τοποθετήθηκαν πόρτες ασφαλείας, αποµακρύνθηκαν κιβώτια µε 
απορρίµµατα που υπήρχαν στον χώρο και έγινε απολύµανση. Στα πλαίσια της 
βελτίωσης της αισθητικής του χώρου τοποθετήθηκαν δύο πίνακες ζωγραφικής (ένα 
αντίγραφο της Γκουέρνικα και ένας πίνακας που αναπαριστά έναν µικρό 
Παλαιστίνιο να κρατά δύο πουλιά στα χέρια του- σύµβολο της ειρήνης) σε 
κατάλληλη θέση χωρίς να αποµακρύνεται καµία θρησκευτική εικόνα. Το Προεδρείο 
θα συνεχίζει το έργο του µε αποφασιστικότητα έχοντας τη στήριξη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των Δικαστών και Εισαγγελέων, χωρίς να παρασύρεται από τις ακραίες 
απόψεις ορισµένων µελών του ΔΣ που εκφράζουν µόνο τον εαυτό τους όταν 
παίρνουν αποστάσεις ακόµα και από τη γιορτή της Δηµοκρατίας.  

Αθήνα,  29-09-2021  

Αρ. Πρωτ.:330 

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων διοργανώνει τριήµερο Συνέδριο µε θέµα 
«Ανθρώπινα Δικαιώµατα – η προβληµατική της ουσιαστικής προστασίας τους τον 21ο 
αιώνα» και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. της Προέδρου της Δηµοκρατίας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου. Το Συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
(αίθουσα Δηµήτρης Μητρόπουλος) από 29 έως 31 Οκτωβρίου 2021. Είναι χωρισµένο σε 
οκτώ (8) θεµατικές ενότητες που καλύπτουν ένα σηµαντικό εύρος των Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων. Αποτελεί µεγάλη τιµή για την Ένωση η αποδοχή της πρόσκλησης 
συµµετοχής από Ανώτατους Δικαστικούς Λειτουργούς, Δικαστές στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών, Καθηγητών 
Πανεπιστηµίου. Λόγω των ειδικών συνθηκών που επιβάλλει η πανδηµία η φυσική 
παρουσία θα είναι επιτρεπτή µόνο για δικαστικούς λειτουργούς- µέλη της Ένωσης που 
είναι πλήρως εµβολιασµένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάµηνο και προσκοµίζουν το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό. Θα τηρηθεί αυστηρά χρονική προτεραιότητα κατά τις 
δηλώσεις συµµετοχής. Οι δηλώσεις συµµετοχής µπορούν να υποβληθούν µέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, φαξ ή µε παράδοση της αίτησης στα γραφεία της Ένωσης. 
Η Ένωση θα καλύψει κατ’ αποκοπήν µέχρι το ποσό των 150 ευρώ για δαπάνες 
µετακίνησης και διαµονής των συναδέλφων που διαµένουν εκτός Αττικής. Τα µέλη της 
Ένωσης που επιθυµούν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο θα πρέπει να δηλώσουν στην 
ειδική επισυναπτόµενη φόρµα συµµετοχής τις θεµατικές ενότητες στις οποίες θα 
παραστούν, έχοντας ασφαλώς κάποιος τη δυνατότητα να παρακολουθήσει όλες τις 
θεµατικές.  Υπάρχει επίσης η πρόβλεψη για διαδικτυακή κάλυψη του Συνεδρίου.  Επειδή 
o αριθµός των θέσεων είναι περιορισµένος (µέχρι 200 άτοµα) παρακαλούµε όλα τα µέλη 
µας να ενηµερώσουν την γραµµατεία της Ένωσης σε περίπτωση που ανακαλέσουν την 
πρόθεσή τους να συµµετέχουν (τηλ. 2132156114).  

 Ακολουθεί το πρόγραµµα του Συνεδρίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡIΟΥ 2021ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ  
ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αθήνα, 30-08-2021  

Αρ. πρωτ.: 280 

     Η Ένωση υλοποιώντας την απόφαση του ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021, που 
έθεσε ως µεσοπρόθεσµο στόχο την διεκδίκηση της κατάργησης της εισφοράς 
αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς και για ολόκληρο τον δηµόσιο τοµέα, 
απέστειλε την Παρασκευή 27-8-2021 στον Πρωθυπουργό και στον Αν. Υπουργό 
Οικονοµικών το ακόλουθο αίτηµα: 

       Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ,  

     Το ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 6ης 
Φεβρουαρίου 2021 αποφάσισε να θέσει δηµόσια το ζήτηµα της κατάργησης της 
εισφοράς αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς καθώς και για όλους τους 
µισθωτούς στον δηµόσιο τοµέα. Η παρούσα χρονική συγκυρία, ενόψει του 
οικονοµικού προγραµµατισµού της νέας χρονιάς, µας επιτρέπει να υποβάλουµε 
αίτηµα κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης για τους παρακάτω λόγους:   

     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. 

     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 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».    

     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 είχε εξ αρχής στενό χρονικό ορίζοντα και επιβλήθηκε λόγω 
έκτακτων καταστάσεων. Η συνταγµατική επιταγή για αναλογική και προοδευτική 
φορολογική επιβάρυνση των πολιτών ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους να γίνει ο 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Αθήνα, 22-9-2021  

Αρ. Πρωτ. 317 

     Η δίκαιη επίλυση του συνταξιοδοτικού των δικαστικών λειτουργών παραµένει 
βασικό αίτηµα της Ένωσής µας. Η αναλογία σύνταξης στο 40% του µισθού 
προσκρούει σε θεµελιώδη δικαιώµατα και παραβιάζει τις υπ’ αρ. 1, 2, 3/2018 
αποφάσεις του Μισθοδικείου. Στα πλαίσια της διεκδίκησης αξιοπρεπών συντάξεων, ο 
Πρόεδρος και η αναπληρώτρια Γενική Γραµµατέας της Ένωσης πραγµατοποίησαν 
επαφές µε ειδικούς επιστήµονες και ανέθεσαν την µελέτη του θέµατος ώστε να 
καθοριστεί στη συνέχεια ο τρόπος χειρισµού της υπόθεσης. 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Η  Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων απέστειλε σήµερα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα την παρακάτω επιστολή αναφορικά µε τις προωθούµενες 
νοµοθετικές αλλαγές στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 

Αθήνα, 20-9-2021  

Αρ. Πρωτ. 312 

ΠΡΟΣ Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 

Νοµοθετικές αλλαγές στην  

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών 

     Η Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ανασυγκρότηση της Εθνικής Σχολής 
Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) είχε καλέσει τις Δικαστικές Ενώσεις στις 6-5-2021 να 
καταθέσουν τις απόψεις τους σε µία ειδική συνεδρίαση. Η Ένωσή µας αρνήθηκε την 
συµµετοχή της µε το εξής σκεπτικό: «…η συµµετοχή των Δικαστικών Ενώσεων στη 
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή για την ΕΣΔΙ θα µπορούσε πραγµατικά να συµβάλει 
µε τρόπο ουσιαστικό και εποικοδοµητικό στη βελτίωση της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
Αυτό θα ήταν εφικτό να γίνει µε τη συστηµατική παρακολούθηση των προτάσεων που 
υποβάλλονται στην Επιτροπή, τον διάλογο µεταξύ των µελών, τη διαρκή ενηµέρωσή 
µας, την τοποθέτησή µας σε επί µέρους ζητήµατα που αναλύονται.  Ωστόσο ο 
αποκλεισµός των Ενώσεων από την Επιτροπή και η συστηµατική απαξίωσή τους από 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν µπορούν να αναπληρωθούν µε µια και µοναδική 
συµµετοχή που απλά θα νοµιµοποιούσε την πρακτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
και θα χρησιµοποιούνταν στο µέλλον ως ισχυρισµός περί ουσιαστικής συµµετοχής µας 
στην διαµόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας της ΕΣΔΙ».    

  Την προηγούµενη εβδοµάδα µας κοινοποιήθηκε το Σχέδιο της 
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Στο Σχέδιο αυτό έχουµε να κάνουµε τις ακόλουθες 
παρατηρήσεις: 

     Α) Στο άρθρο 9 προβλέπεται για πρώτη φορά µετά από 27 χρόνια λειτουργίας της 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Σχολής, η δηµιουργία κατεύθυνσης Ειρηνοδικών. Η πρόβλεψη αυτή αποτελεί 
ιστορική δικαίωση των αγώνων που έδωσε το Προεδρείο της Ένωσης τα τελευταία 
χρόνια. Αναβαθµίζεται πλέον έµπρακτα ο βαθµός των Ειρηνοδικών και αναγνωρίζεται 
από την Πολιτεία η ανάγκη να λαµβάνουν ίδιο επίπεδο επιστηµονικών γνώσεων µε 
τους Πρωτοδίκες.  

Β) Στο άρθρο 12 αντικαθίσταται η γραπτή εξέταση του αντικειµένου της «γενικής 
παιδείας» µε το αντικείµενο της «γενικής νοµικής παιδείας» δίνοντας σαφή 
κατεύθυνση ότι το αντικείµενο οφείλει να έχει απαραίτητα και νοµική διάσταση. 
Αντίθετα στο επόµενο άρθρο το Σχέδιο αναβαθµίζει τον συντελεστή βαρύτητας του 
συγκεκριµένου αντικειµένου από το 0,5 στο 1 µε το σκεπτικό ότι «οι υποψήφιοι 
διαγωνίζονται για να ασκήσουν ένα δηµόσιο λειτούργηµα που για να ασκηθεί µε 
επάρκεια οφείλουν να έχουν ένα ευρύ φάσµα γνώσεων πέρα από την στενή νοµική 
τους κατάρτιση, κριτική σκέψη, καλλιέργεια, ευελιξία και επαφή µε τα κοινωνικά 
τεκταινόµενα ώστε να αντιλαµβάνονται πληρέστερα το κοινωνικοοικονοµικό πλαίσιο 
εκδίκασης των υποθέσεων που θα κληθούν να επιλύσουν στο µέλλον..».  Οι δύο αυτές 
προβλέψεις του Σχεδίου βρίσκονται σε προφανή αναντιστοιχία. Ο υποψήφιος 
σπουδαστής της ΕΣΔΙ οφείλει πραγµατικά να έχει µια ευρύτερη αντίληψη των 
κοινωνικών και οικονοµικών αιτίων που οδηγούν στην ψήφιση µιας νοµικής διάταξης. 
Ως δικαστής πρέπει να έχει µια ευρύτερη κουλτούρα πολιτιστική, αισθητική, 
φιλοσοφική. Να έχει ιστορικές γνώσεις και κριτική σκέψη για την υφιστάµενη διεθνή 
κατάσταση. Να µπορεί να αναπτύσσει τις απόψεις του και τα επιχειρήµατά του στη 
βάση της διαλεκτικής σύνθεσης. Υπό την έννοια αυτή συµφωνούµε µε την 
αναβάθµιση του συντελεστή βαρύτητας του µαθήµατος. Διαφωνούµε όµως µε την 
στενή οριοθέτησή του σε αντικείµενο «νοµικής» παιδείας και την ενίσχυση των 
τεχνοκρατικών γνώσεων ενός υποψηφίου. Το αίτηµα για έναν ευρύτερο ορίζοντα 
παιδείας του υποψήφιου δικαστικού λειτουργού, όπως εξειδικεύεται στην αιτιολογική 
έκθεση του άρθρου 13, αποδυναµώνεται και λειτουργεί παραπλανητικά σε σχέση µε 
τις περιορισµένες απαιτήσεις του άρθρου 12. 

Γ) Το άρθρο 23 εισάγει µια εντελώς απαράδεκτη µέθοδο αξιολόγησης των 
εκπαιδευόµενων, οι οποίοι δεν βαθµολογούνται αλλά κατατάσσονται υποχρεωτικά σε 
συγκεκριµένες οµάδες: στην οµάδα 1 οι άριστοι που προσδιορίζονται στο 10%, στην 
οµάδα 2 οι αµέσως επόµενοι που προσδιορίζονται στο 25%, στην οµάδα 3 το 50% των 
σπουδαστών και στην οµάδα 4 το τελευταίο 15% ένα τµήµα του οποίου κατατάσσεται 
στην οµάδα 5 και η επίδοσή τους κρίνεται ανεπαρκής µε δυνατότητα να επαναλάβουν 
την πρακτική άσκηση για άλλη µια φορά.  

Με το σύστηµα αυτό δεν «ενισχύεται η ευγενής άµιλλα µεταξύ των 
σπουδαστών» όπως λέει η εισηγητική έκθεση. Διασπάται η αναγκαία 
αλληλεγγύη, η ενότητα των σπουδαστών και µελλοντικών συναδέλφων. 
Ενισχύονται οι αντιπαλότητες, η βαθµοθηρία, το άγχος να µην βρεθεί κάποιος 
σπουδαστής στην κατηγορία 4 ή 5 ή αντίστροφα η επιδίωξη να καταγραφεί 
στο 10% των αρίστων. Φτιάχνονται αυστηρά προσδιορισµένες τάξεις 
ικανοτήτων που πολλές φορές φτάνουν σε άδικα αποτελέσµατα. Θεωρούµε ότι 
το συγκεκριµένο άρθρο µας «προετοιµάζει» για τις αλλαγές που επιθυµεί να 
εισάγει το Υπουργείο στον ΚΟΔΚΔΛ αναφορικά µε τον τρόπο αξιολόγησης των 
Δικαστικών Λειτουργών. Μιας αξιολόγησης που θα βρίσκεται ενδεχοµένως σε 
άµεση συνάρτηση και µε τις προαγωγές. Οι εισηγητές του Σχεδίου δεν εξηγούν 
για ποιόν ακριβώς λόγο γίνεται αυτή η κατηγοριοποίηση και πως ωφελεί την 
ποιότητα σπουδών µια διαρκής και συνεχόµενη διαδικασία βαθµολόγησης, 
δεδοµένου ότι ήδη οι σπουδαστές έχουν υποβληθεί τρεις φορές σε εξετάσεις 
(εισαγωγικού διαγωνισµού, ενδιάµεσου σταδίου και εξετάσεις αποφοίτησης). 
Έχουµε την άποψη ότι στο στάδιο της εξάµηνης πρακτικής άσκησης το κύριο 
βάρος πρέπει να δοθεί στην ποιοτική εκπαίδευση και την απόκτηση εµπειρίας 
ενώ η επιτροπή βαθµολόγησης θα πρέπει να κρίνει µόνο εάν η παρουσία του 
εκπαιδευόµενου ήταν επιτυχής ή όχι.   

Δ) Το άρθρο 4 παρ. 1εε’ υποβαθµίζει τον ρόλο των Δικαστικών Ενώσεων στο 
ΔΣ της ΕΣΔΙ. Ειδικότερα ενώ µέχρι σήµερα συµµετείχαν ταυτόχρονα δύο 
Δικαστικές Ενώσεις (µία από την πολιτική – ποινική κατεύθυνση και µία από 
την διοικητική), το Σχέδιο πλέον προβλέπει τη συµµετοχή µόνο µιας Ένωσης 
εκ περιτροπής µε ενιαύσια θητεία. Η ρύθµιση αυτή θα αποκλείσει για 
παράδειγµα την Ε.Δ.Ε. και την Ένωση Εισαγγελέων επί τρία χρόνια να 
συµµετέχουν στην ΕΣΔΙ όσο δηλαδή βρίσκονται στο ΔΣ µέλη της Ένωσης 
Δικαστικών Λειτουργών του Στε, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των 
Διοικητικών Δικαστών. Αντίστοιχα προβλήµατα θα προκύψουν µε την ελλιπή 
εκπροσώπηση των συναδέλφων της διοικητικής κατεύθυνσης στα δύο χρόνια 
συµµετοχής της ΕΔΕ και της ΕΕ.  

Ε) Στο άρθρο 7 παρ. 2 κρύβεται µια αδικαιολόγητη δυσµενής διάκριση σε 
βάρος του Αρείου Πάγου και της πολιτικής – ποινικής κατεύθυνσης. 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι εφόσον ο Γενικός Διευθυντής προέρχεται από τον 
Άρειο Πάγο τότε διευθυντής κατάρτισης και επιµόρφωσης της διοικητικής 
κατεύθυνσης δεν είναι Πρόεδρος Εφετών ΔΔ αλλά Σύµβουλος Επικρατείας. 
Δεν υπάρχει ωστόσο αντίστοιχη πρόβλεψη στην περίπτωση που ο Γενικός 
Διευθυντής προέρχεται από το Συµβούλιο Επικρατείας. Τότε τοποθετείται 
διευθυντής κατάρτισης και επιµόρφωσης της πολιτικής – ποινικής 
κατεύθυνσης Πρόεδρος Εφετών και όχι Αρεοπαγίτης. Λόγοι ισοτιµίας και 
σεβασµού όλων των Ανωτάτων Δικαστηρίων επιβάλουν αντίστοιχη 
προσαρµογή του Σχεδίου.   

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Αθήνα, 02-09-2021  

Αρ. Πρωτ.: 286 

Η Ελλάδα αποχαιρετά σήµερα τον µεγαλύτερο Έλληνα του αιώνα. Τον Μίκη 
Θεοδωράκη που η προσωπική και καλλιτεχνική του εµβέλεια έφτασε σε όλες τις άκρες 
του πλανήτη. Εξέφρασε µια ολόκληρη εποχή και η µουσική του τραγουδήθηκε από 
εκατοµµύρια ανθρώπους. Η Ένωση µας τίµησε πριν τρία χρόνια σε ειδική εκδήλωση 
την τεράστια προσφορά του. Εκφράζουµε τα θερµά µας συλλυπητήρια στους οικείους 
του. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Ε.Δ.Ε. ΑΠΟΧΑΙΡEΤΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟΝ ΜIΚΗ 
ΘΕΟΔΩΡAΚΗ

Αθήνα, 09-09-2021  

Αρ. Πρωτ.: 293 

Ο Πρόεδρος και µέλη του Προεδρείου του ΔΣ εκπροσώπησαν την Ένωσή µας κατά 
την χθεσινή ηµέρα αποχαιρετισµού του Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Αθηνών. 
Τα τραγούδια του θα µας συντροφεύουν και οι αγώνες του θα µας εµπνέουν για 
πάντα. Καλό σου ταξίδι Μίκη…  

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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Αθήνα, 5-7-2021  

Αρ. Πρωτ.:210 

     Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων µε την από 30-6-2021 απόφαση του 
Διοικητικού της Συµβουλίου υιοθετεί την επισυναπτόµενη πρόταση – µελέτη της 
Επιτροπής Ειρηνοδικών για τον διαχωρισµό της καθ’ ύλην αρµοδιότητας µεταξύ 
Πρωτοδικείων και Ειρηνοδικείων. Η πρόταση αυτή θεωρούµε ότι συµβάλει ουσιαστικά 
στην καλύτερη κατανοµή της ύλης στον πρώτο βαθµό δικαιοδοσίας, στην de facto 
εξειδίκευση των δικαστών κατά αντικείµενο, στην ευθυγράµµιση µε τα ισχύοντα σε 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,  αναβαθµίζοντας το κύρος των Ειρηνοδικείων και τελικά 
στην βελτίωση των όρων απονοµής της πολιτικής Δικαιοσύνης.  Είναι η πρώτη µεγάλη 
ολοκληρωµένη πρόταση που βασίζεται στο συγκριτικό δίκαιο και σε επίσηµα 
στατιστικά δεδοµένα. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την θέτει ως βάση 
διαλόγου και προσδοκά σε µια ανταπόκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και από 
άλλους επιστηµονικούς φορείς. 

  Το Ειρηνοδικείο στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας  

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΩΝ

ΠΡΟAΓΓΕΛΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Αθήνα, 12-7-2021  

Αρ. Πρωτ.:225 

   Τα µηνύµατα για το νέο Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων που ετοιµάζει µε 
απόλυτη µυστικότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν θα µπορούσαν να είναι 
περισσότερο ξεκάθαρα. Μετά τις περσινές αναφορές του Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης κ. Πικραµένου περί της ανάγκης αλλαγής του τρόπου αξιολόγησης των 
δικαστικών λειτουργών κατά τα πρότυπα της Σχολής Πολέµου και τις ανάλογες 
προβλέψεις του Σχεδίου Πισσαρίδη, ακολούθησαν φέτος οι συντονισµένες 
πρωτοβουλίες δηµοσιογράφου- διευθυντή του γραφείου Τύπου του κ. Πικραµένου, 
να συλλέγει στοιχεία για τις καθυστερήσεις στην έκδοση αποφάσεων και να δέχεται 
επώνυµες αναφορές δικηγόρων και πολιτών για µεγάλες καθυστερήσεις µε 
συγκεκριµένες ονοµαστικές αναφορές σε δικαστές, την ίδια χρονική στιγµή που η 
Ολοµέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων υποβάλει αιτήµατα στον Άρειο Πάγο 
ζητώντας στατιστικά στοιχεία ανά Δικαστήριο σχετικά µε τον χρόνο καθυστέρησης 
και επιπλέον να πληροφορηθεί εάν επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις σε 
δικαστικούς λειτουργούς που εµφανίζουν καθυστέρηση. Ήταν πέρσι τον Οκτώβριο 
όταν η Ε.Δ.Ε. πληροφορήθηκε τυχαία τις επισκέψεις Ολλανδών εµπειρογνωµόνων 
που ασχολούνταν µε την αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης και µεθαύριο ο Υπουργός 
της Δικαιοσύνης συµµετέχει σε διαδικτυακή εκδήλωση µε θέµα «Αξιολόγηση- 
Επιθεώρηση των Δικαστικών Λειτουργών».  

    Για όσα προετοιµάζει το Υπουργείο δεν είχαµε καµία αµφιβολία. Και οι τρόποι 
ακόµα που γίνεται αυτή η προετοιµασία δεν µας είναι καθόλου άγνωστοι. 
Βρισκόµαστε πλέον στο τελευταίο στάδιο της δηµιουργίας ψευδών κοινωνικών 
εντυπώσεων που σκοπεύουν αφενός να επιρρίψουν τις ευθύνες της καθυστέρησης 
στη λειτουργία της Δικαιοσύνης στους «αδιάφορους» δικαστές και εισαγγελείς και 
αφετέρου να βρουν ένα καλό πρόσχηµα για βαθιές αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης. 
Δεν εξηγεί φυσικά κανένας στους πολίτες ότι ο βασικός και κύριος λόγος των 
καθυστερήσεων δεν είναι οι ίδιοι οι δικαστικοί λειτουργοί αλλά τα τεράστια δοµικά 
προβλήµατα που δεν κατάφερε κανένας Υπουργός Δικαιοσύνης να επιλύσει είτε γιατί 
δεν µπορούσε είτε γιατί δεν ήθελε. Όπως και η πεισµατική άρνηση να συζητήσει η 
Πολιτεία τρόπους που µε υπευθυνότητα και στηριγµένη σε µελέτες κατέθεσε η 
Ένωσή µας (ενδεικτικά η θεσµοθέτηση της ουσιαστικής δικαστικής µεσολάβησης και 
η προκαθορισµένη κατά κεφαλήν ανώτατη χρέωση υποθέσεων). Είναι επίσης γνωστό 
σε όλους ότι ο αριθµός των δικογραφιών αυξάνεται κάθε χρόνο σε ποσότητα (µε 
εξαίρεση την περίοδο της πανδηµίας) και δυσχεραίνει το δικαστικό έργο µε την 
προσθήκη νέων αντικειµένων που απαιτούν ακόµα µεγαλύτερη εντατικοποίηση των 
προσπαθειών ενώ η µικρή αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών και Εισαγγελέων 
που εξαγγέλθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης στα τέλη του 2019 και ψηφίστηκε 
νοµοθετικά το 2020 δεν έχει ακόµα υλοποιηθεί στην πράξη.  

   Η δηµόσια συζήτηση που αφορά την ουσία του προβλήµατος της καθυστέρησης 
στην απονοµή Δικαιοσύνης και επηρεάζει άµεσα την υπηρεσιακή κατάσταση των 
φορέων της Δικαστικής Λειτουργίας πραγµατοποιείται αυτή τη στιγµή, µε ευθύνη του 
Υπουργείου, ερήµην των ίδιων των δικαστικών λειτουργών.  Η οµόφωνη απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών επισήµανε ότι µε τον τρόπο που χειρίζεται το 
ζήτηµα η Ελληνική Κυβέρνηση παραβιάζει βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου. Το 
Υπουργείο αδιαφορεί γι αυτές τις επισηµάνσεις. Η Ένωσή µας παρακολουθεί στενά 
τις εξελίξεις και το Δικαστικό Σώµα θα τοποθετηθεί συνολικά στις επιχειρούµενες 
αλλαγές.   

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

  Αθήνα, 28-7-2021  

Αρ. Πρωτ.:242 

Σήµερα κοινοποιήσαµε στον Υπουργό Δικαιοσύνης την παρακάτω 
επιστολή 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

      Αξιότιµε κ. Υπουργέ, 

      Η Ένωση εντόπισε και επεσήµανε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης από τον περασµένο 
Μάρτιο την πολύµηνη καθυστέρηση που παρατηρείται µεταξύ του χρόνου 
προαγωγής των δικαστικών λειτουργών και του χρόνου έναρξης καταβολής του 
µισθού της νέας θέσης. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξακολουθεί ακόµα και σήµερα να 
εφαρµόζει µια διαδικασία που προσκρούει στο Σύνταγµα. Για το λόγο αυτό ζητήσαµε 
γνωµοδότηση από τον Καθηγητή του Συνταγµατικού Δικαίου κ. Κ. Χρυσόγονο, την 
οποία σας κοινοποιούµε. Η Ένωση ελπίζει στη συµµόρφωση της διοίκησης µε 
βασικές συνταγµατικές επιταγές. Η θέση µας η οποία εναρµονίζεται µε την πιο πάνω 
γνωµοδότηση περί αντισυνταγµατικότητας του άρθρου 43 παρ. 1 του ΚΟΔΚΔΛ θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τον σχεδιασµό του νέου ΚΟΔΚΔΛ.  

https://bit.ly/3qMS7Sw
https://bit.ly/3qMS7Sw
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�5ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ 

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.

Στις 6-10-2021 απεβίωσε στην Αθήνα η Άγκυ (Αγλαϊα) Λιούρδη, Επίκουρη 
Καθηγήτρια του Ποινικού Δικαίου της Νοµικής Σχολής  του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών. Άριστη νοµικός, χαρισµατική πανεπιστηµιακή Καθηγήτρια, άνθρωπος µε 
ευγένεια και προσήνεια. 

Οι οικογενειακές σχέσεις µου µε την Άγκυ Λιούρδη  µετρούν πολλά  χρόνια και δεν 
έχουν ως αφετηρία τις πανεπιστηµιακές ή δικαστικές αίθουσες.  Έχουν αιτία το 
κοινό επάγγελµα των πατέρων µας γι΄αυτό και η αναφορά στους στρατηγούς 
πατέρες µας και στην ιδιαιτερότητα της ζωής των οικογενειών των αξιωµατικών του 
στρατού αποτελούσε πάντοτε την επωδό κάθε συζήτησής  µας. 

Σαν νοµικός ξεχώρισε για την άρτια νοµική κατάρτισή της και την οξύνοιά της που 
της επέτρεπαν να δίδει λύσεις ταχύτατες σε σύνθετα νοµικά θέµατα. Σαν 
πανεπιστηµιακή Καθηγήτρια έχαιρε του σεβασµού των συναδέλφων και των 
φοιτητών της.  Ξέφυγε από τα στενά, τυπικά πλαίσια  της  διδασκαλίας, την οποία, 
µε τον δικό της µοναδικό τρόπο, ανήγαγε σε µία λίαν εποικοδοµητική και ευχάριστη 
αναζήτηση του γράµµατος και του πνεύµατος του νόµου. Δεν περιορίσθηκε στην 
στείρα µετάδοση γνώσεων, αλλά κατόρθωσε τη σύζευξη θεωρίας και πράξης 
αντλώντας παραδείγµατα από την επικαιρότητα. Με τον τρόπο αυτό επετύγχανε να 
προσελκύει το ενδιαφέρον των φοιτητών της, οι οποίοι συνέρρεαν στις 
πανεπιστηµιακές αίθουσες κατά την παράδοση του µαθήµατός της.   

Η ζωντάνια και η αίσθηση του χιούµορ αφενός και η σοβαρότητά της   αφετέρου 
ήταν τα στοιχεία εκείνα που την έκαναν προσιτή στους φοιτητές της, αλλά και 
διατηρούσαν την αναγκαία απόσταση καθηγητή – φοιτητή.  Η πιο απλή ερώτηση ή 
παρατήρηση φοιτητή της µπορούσε να είναι  για εκείνη  έναυσµα  για πολύ λεπτές 
θεωρητικές αναζητήσεις.  Χαρισµατική πανεπιστηµιακή Καθηγήτρια, ήξερε  να 
ενθαρρύνει τους φοιτητές της στην προσπάθειά τους, ήξερε τον τρόπο να 
αναδεικνύει το ορθό και, µε διακριτικότητα,  να υποδεικνύει το πρέπον.   

ΣΤΗ ΜΝHΜΗ AΓΚΥΣ ΛΙΟYΡΔΗ

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφέρω ιδιαιτέρως  την επιστηµονική ενασχόλησή της 
και το συγγραφικό  της έργο (βιβλία και άρθρα)  στο πεδίο του Ιατρικού Ποινικού 
Δικαίου. Υπήρξε στο σχετικό αντικείµενο πολυγραφότατη. Θα ξεχωρίσω από το 
συγγραφικό της έργο που αφορά το Ιατρικό  Ποινικό  Δίκαιο,  το άρθρο της για  τις 
βαριατρικές επεµβάσεις, το οποίο είναι πρωτότυπο, επιλύει πολλά νοµικά θέµατα 
που τίθενται στην  καθηµερινή δικαστηριακή πρακτική επ΄ευκαιρία τέτοιου είδους  
επεµβάσεων   και αποτελεί φάρο για τους ασχολούµενους, σε θεωρητικό ή πρακτικό 
επίπεδο, µε το συγκεκριµένο αντικείµενο.  

Η τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία µας µε την Άγκυ Λιούρδη ήταν τον µήνα 
Απρίλιο του έτους 2020, επ΄ευκαιρία δηµοσιευθέντος, κατά το χρόνο εκείνο, 
άρθρου µου για την <<Ιατρική των Καταστροφών>>. Κατά τη διάρκεια της 
τηλεφωνικής συνοµιλίας µας ανταλλάξαµε απόψεις σχετικές µε το ανωτέρω θέµα. 
Συµφωνήσαµε και διαφωνήσαµε.  Η τηλεφωνική επικοινωνία µας περατώθηκε µε 
την υπόσχεση να επακολουθήσει νέα για να συζητήσουµε τα θέµατα που είχαµε ήδη 
θίξει. Δυστυχώς η επικοινωνία αυτή δεν έµελλε να πραγµατοποιηθεί. Οι πιεστικές 
υποχρεώσεις της καθηµερινότητας αφενός και η ασθένειά της αφετέρου δεν 
επέτρεψαν την συνέχιση του ιδιαίτερα γόνιµου για εµένα διαλόγου µαζί της. 

Η Άγκυ Λιούρδη έφυγε πρόωρα. Άφησε όµως πίσω της ένα τεράστιο διδακτικό και 
συγγραφικό έργο, το οποίο θα φωτίζει εµάς και τις γενεές των νοµικών που 
ακολουθούν.  

Ας είναι ελαφρύ το χώµα της ηλειακής γης που την σκεπάζει.   

                                 Θεόδωρος Δηµ. Σακελλαρόπουλος 

                               Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά 


