


Αγαπητοί συνάδελφοι,                                                                                     14-3-2022 
 

Για τελευταία φορά – ενόψει της  προσδοκώμενης  προαγωγής μου στο βαθμό 
του Αρεοπαγίτη και της ολοκλήρωσης της υπηρεσιακής μου θητείας – στέκομαι απέ-
ναντί σας με παρρησία, ζητώντας να με τιμήσετε με την ψήφο σας κατά τις επερ-
χόμενες εκλογές της Ένωσής μας, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Όπως και κατά την προηγούμενη θητεία μου, κατά την περίοδο 2018-2020, έτσι 

και τώρα, κατέρχομαι αυτοδύναμα, χωρίς υποστηρικτική ομάδα, με στόχο να βοη-
θήσω στην ενότητα της Ένωσης και στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει το δικαστικό σώμα. Δυστυχώς, η ενότητα του συνδικαλιστικού μας 
φορέα, εδώ και αρκετά χρόνια, δοκιμάζεται από τη δημιουργία «ομάδων», οι οποίες, 
λειτουργώντας ως πολιτικά κόμματα, καταπνίγουν τις εσωτερικές φωνές των μελών 
τους, δημιουργούν ένα δήθεν «ενιαίο» στίγμα και στην πραγματικότητα εκπέμπουν 
μηνύματα διχασμού και αυταρέσκειας. Τα τοξικά αυτά μηνύματα, σχεδόν πάντα, εκ-
φεύγουν από το στενό περιβάλλον του Διοικητικού Συμβουλίου, αποκτούν δημοσιό-
τητα, δίνουν τροφή για σχολιασμό και ειρωνείες σε δημοσιογραφικούς και πολιτι-
κούς κύκλους και στη συνέχεια επεξεργασμένα από αυτούς κατά το δοκούν, διαθλώ-
νται στην κοινωνία, η οποία, ανήμπορη να κατανοήσει τα αίτια της εσωτερικής μας 
διαμάχης, χάνει την πίστη της στο Δικαστικό Σώμα της πατρίδας μας. 

 
Αυτό που εγώ οραματίζομαι και υπόσχομαι να επιδιώξω με όλες μου τις δυνά-

μεις είναι να ακούγεται ελεύθερη η φωνή του κάθε μέλους ΔΣ, να μην ποδηγετείται 
από την άποψη του «αρχηγού», να δημιουργούνται πλειοψηφίες και μειοψηφίες ανε-
ξάρτητες από τα «στεγανά» των ομάδων και να βγαίνει πάντα προς τα έξω ΜΟΝΟ η 
υγιής φωνή της πλειοψηφίας.   

 
  Εφόσον τύχω της εμπιστοσύνης Σας, όπως συμβαίνει από το 2006 μέχρι και 
σήμερα (αιρετός Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2006-2008, αιρετό τακτικό μέλος του 
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2014-
2016 και 2016- 3/2018, Πρόεδρος της Εφετειακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης  της  
Ένωσής μας κατά τα έτη 2014-2016 και 2016- 3/2018, τακτικό μέλος του ΔΣ της 
Ένωσής μας κατά τα έτη 2018-2020 και αιρετός Πρόεδρος  του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά τα έτη 2020- 2022), 
δεσμεύομαι να λειτουργήσω μέχρι το τέλος της θητείας μου υποστηρικτικά σε κάθε 
λογική πρόταση, να προστατεύσω το χώρο και τους συναδέλφους μας από κάθε 
ανοίκεια επίθεση που δέχονται, να αποτρέψω δεσμούς εξάρτησης από τις άλλες 
εξουσίες, να μην ενταχθώ  σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα και να ψηφίζω αυτό που 
πιστεύω ότι είναι αγαθό και ωφέλιμο για όλους τους συναδέλφους, αφού 
προηγουμένως αφουγκρασθώ τις σκέψεις και ανησυχίες όλων σας.  

 



Συνάδελφοι, 

 Πέραν των ανωτέρω εκφρασθεισών προθέσεών μου, θέτω στην κρίση σας και 
μερικές από τις πρωτοβουλίες που θεωρώ ορθές και προτίθεμαι να προωθήσω, εφό-
σον τύχω της εμπιστοσύνης Σας και υπάρξει η αναγκαία στήριξη και των υπολοί-
πων μελών του ΔΣ. 

 

1. Η άμεση ρύθμιση του ζητήματος της αποκατάστασης των συντάξιμων αποδο-
χών των Δικαστικών Λειτουργών με βάση την 255/2021 απόφαση του Ειδικού 
Δικαστηρίου άρθρ. 88 Σ (Μισθοδικείο). 

2. Η επαναφορά της φορολογικής απαλλαγής (25%) των μισθών μας, η οποία πε-
ρικόπηκε με τον Ν. 4472/2017.   

3. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης με άμεση επιστροφή των χρηματικών 
ποσών που παρακρατήθηκαν για τον λόγο αυτόν το έτος 2021 μέχρι και σήμε-
ρα. 

4. Η κατάργηση της υποχρέωσης του δικαστικού λειτουργού να διαμένει στην πό-
 λη  όπου είναι η έδρα του Δικαστηρίου που υπηρετεί και άμεση κάλυψη των 
 εξόδων μετακίνησης των δικαστικών λειτουργών από τον τόπο κατοικίας τους 
 στην πόλη όπου είναι η έδρα του Δικαστηρίου που υπηρετεί.  Συνυπηρέτηση 
 συζύγου δικαστικού λειτουργού που εργάζεται στο Δημόσιο, στον ευρύτερο 
 δημόσιο Τομέα και σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου( μεταξύ των οποίων 
 οι ΟΤΑ   α και β βαθμού και οι  υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις). 

5. Η διατήρηση της επετηρίδας ως του μοναδικού και μόνου αδιάβλητου συστή-
ματος προαγωγών. 

6. Η διατήρηση των δικαστικών διακοπών με τη μετονομασία αυτών σε 
«θερινά Τμήματα». 

7. Η ανακατανομή των υφιστάμενων οργανικών θέσεων, έτσι ώστε να επιτευχθεί 
η καλύτερη κατανομή της δικαστικής ύλης ανάμεσα στους υπηρετούντες δικα-
στές σε όλους τους δικαστικούς σχηματισμούς της Χώρας, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των επαρχιακών δικαστηρίων. 

8. Η αύξηση, μετά από σχετική μελέτη, των οργανικών θέσεων, τόσο του πρώ-
 του, όσο και του δεύτερου βαθμού, για να καλύπτονται, χωρίς πρόσθετη επιβά-
 ρυνση των υπηρετούντων συναδέλφων, οι έκτακτες ανάγκες αναπλήρωσης λό-
 γω ανατροφής τέκνου ή ασθένειας ή επικείμενης συνταξιοδότησης.  
9. Η θέσπιση, σε όλους τους δικαστικούς σχηματισμούς της Χώρας, ανώτατου α-

ριθμού χρέωσης πολιτικών υποθέσεων, ανά δικαστή σε κάθε διαδικασία, όπου 
υπάρχουν Τμήματα, και ανά Δικαστή, όπου υπάρχει ενιαία χρέωση, με τροπο-
ποίηση των σχετικών διατάξεων των Κανονισμών. 

 



10. Η ανάληψη πρωτοβουλίας για τη συγκρότηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης νομοπαρα-
σκευαστικής Επιτροπής, αποτελούμενης από Δικαστές όλων των βαθμίδων, με σκοπό την 
ανακατανομή της δικαστηριακής ύλης των Δικαστηρίων του πρώτου βαθμού δικαιοδο-
σίας (Πρωτοδικεία - Ειρηνοδικεία).  

 11. Η ανακατανομή των θέσεων των Ειρηνοδικών με κριτήριο όχι μόνο τον αριθμό των εκδικα-
ζομένων υποθέσεων κάθε Ειρηνοδικείου αλλά και την βαρύτητα και ιδιαιτερότητά τους, κα-
θώς και τον αριθμό των προανακριτικών δικογραφιών και των δικογραφιών προκαταρκτικής 
εξέτασης που διεκπεραιώνονται από κάθε Ειρηνοδικείο.  

 Μισθολογική αναβάθμιση των Ειρηνοδικών  όλων των τάξεων. 

12. Η συμμετοχή μέλους του ΔΣ της Ένωσής μας  στις νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης  για θέματα που αφορούν τον κλάδο μας . 

13. Η χορήγηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης α) ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε 
όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς, με δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις βάσεις δεδομέ-
νων,  και β) πολυκωδίκων, με όλα τα βασικά νομοθετήματα (ΑΚ, ΚΠολΔ, ΠΚ, ΚΠοινΔ 
κ.λ.π.). 

14. Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστικών καταστημάτων προς εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας. 

15. Η σύνταξη σχεδίων πολιτικών αποφάσεων πρώτου βαθμού (Ειρηνοδικείου και Πρωτοδι-
κείου) για τη διευκόλυνση των νέων κυρίως συναδέλφων, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταί-
ες νομοθετικής αλλαγές και τα πλέον πρόσφατα νομολογιακά δεδομένα, κατ΄ αντίστοιχο 
τρόπο με τα υπάρχοντα σχέδια ποινικών αποφάσεων, τα οποία , μετά τις πρόσφατες νομο-
θετικές ρυθμίσεις , πρέπει να επικαιροποιηθούν. 

16. Η διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων για τη στήριξη των νέων συναδέλ-
φων, οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν τεράστιο όγκο υποθέσεων με δυσχερή και πρωτότυ-
πα νομικά ζητήματα. 

17. Η διενέργεια, σε συνεργασία με τους τοπικούς επιστημονικούς Συλλόγους, επιστημονικών 
συνεδρίων σε περισσότερες πόλεις της Χώρας (όχι μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη), στο 
πλαίσιο της απαίτησης για διαρκή επιμόρφωση του Έλληνα Δικαστή. 

18. Η συνεργασία με τις διοικήσεις των Σωματείων για τα οικόπεδα στις ΡΟΒΙΕΣ Ευβοίας και 
στην ΚΑΝΤΙΑ Ναυπλίου, με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει. 

19.  Η εθελουσία έξοδος δικαστικών λειτουργών από το Δικαστικό Σώμα (δεν είναι πρωτό-
 γνωρη για τη Δικαιοσύνη και θα λύσει ένα εσωτερική πρόβλημα στη λειτουργία της). 

20. Η τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού της Ένωσής μας ως προς τους σταυρούς 
 προτίμησης με ανώτατο όριο υπέρ πέντε(5)υποψηφίων , το οποίο θα οδηγήσει άμεσα στην 
 κατάργηση των 8άδων και στην αναγκαστική συνεργασία περισσοτέρων μελών του ΔΣ.   

                                                              
            Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
  

 
 
Χρήστος Νάστας 

Πρόεδρος Εφετών 
                                                                            
 
 

           


