
Αγαπητοί συνάδερφοι, 

  

Στις επικείμενες εκλογές της ΕνΔΕ αποφασίσαμε οκτώ 

συνυποψήφιοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας 

κατερχόμενοι από κοινού.  Η Διακήρυξη της συνεργασίας 

μας αποτελεί το όραμα και το πιστεύω μας για ένα νέο 

ξεκίνημα της Ένωσης μετά την εκτροπή από τους 

καταστατικούς σκοπούς της. Η Ένωση Δικαστών και 

Εισαγγελέων οφείλει να έχει δημόσιο λόγο με το μέτρο και 

με το ύφος, που ταιριάζει στην τρίτη Συνταγματική 

Λειτουργία.  Ο Έλληνας Δικαστής με τις ενέργειες του 

υποστηρίζει και υπηρετεί στον καθημερινό του αγώνα 

τόσο την Δικαιοσύνη όσο και την Κοινωνία, χωρίς να 

χρειάζεται αυτόκλητους υπερασπιστές και δημαγωγούς. Σήμερα καλούμαστε να 

υπερασπιστούμε έναντι οποιουδήποτε επιχειρεί συνειδητά να αμφισβητήσει την 

ουδετερότητα του θεσμικού μας ρόλου και εναντιωνόμαστε σε συμπεριφορές που 

επιζητούν να μας ταυτίσουν με συγκεκριμένες ιδεολογίες.  

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλει να στηρίζει και να προστατεύει 

την Προσωπική και Λειτουργική Ανεξαρτησία κάθε Δικαστικού Λειτουργού κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του. Οφείλει να προστατεύει τη θεσμική λειτουργία των 

οργάνων της Δικαιοσύνης και να συμβάλει στην αποτροπή παρεμβάσεων  από όπου 

και αν προέρχονται. Οφείλει να διασφαλίζει την εσωτερική λειτουργική 

ανεξαρτησία των μελών της ανεξαρτήτως βαθμού. Στις 20.4.2022 κατατέθηκε από 

το αρμόδιο Υπουργείο το σχέδιο νόμου για τον νέο Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Ο ΚΟΔΚΔΛ αποτελεί το 

θεσμικό κείμενο που περιφρουρεί την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του 

Έλληνα Δικαστή, που συνιστά το ανάχωμα σε κάθε είδους εξωγενή παρέμβαση  και 

ρυθμίζει τις μεταξύ μας σχέσεις. Το εν λόγω κείμενο πέρα του αναχρονιστικού του 

χαρακτήρα, περιέχει σημαντικές αντιδικαστικές ρυθμίσεις που καθιστούν τον 

Δικαστή ευάλωτο σε  ευκαιριακές συνθήκες, ενώ διαπνέεται από πνεύμα 

αμφισβήτησης του έργου του.  Συγκεκριμένα: α. η κατάταξη και η βαθμολόγηση  

μίας δικογραφίας από το 1 έως 5, ενέχει έντονα το υποκειμενικό στοιχείο, χωρίς 

προσδιοριστικά κριτήρια για τους όρους «σοβαρότητα» και «δυσχέρεια», 

παραγνωρίζοντας ότι τη δυσκολία μίας υπόθεσης, μόνο ο Δικαστής που θα κληθεί 

να την χειρισθεί και να εκδώσει απόφαση επ’ αυτής μπορεί να κρίνει, β. στα 

κριτήρια επιθεώρησης του άρθρου 102 εγ) παραμένει ως αξιολογικό κριτήριο  η 

ταχύτητα διεκπεραίωσης των υποθέσεων σε σχέση με τη σοβαρότητα και τη 

δυσχέρειά τους κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 19, ενώ 

αποτελεί και κριτήριο προαγωγής για τους επόμενους βαθμούς κατ΄ άρθρο 59, 

κριτήριο που αποτελεί παράγοντα κατεξοχήν αστάθμητο. Η ταχύτητα δεν μπορεί να 

αποτελεί κριτήριο επιλογής Δικαστικού Λειτουργού σε οποιοδήποτε στάδιο 

προαγωγής στον επόμενο βαθμό, διότι μετακυλίεται σ’ αυτόν το βάρος μίας 



παθογένειας της Δικαιοσύνης και δη της καθυστέρησης στην απονομή της, που 

οφείλεται σε παράγοντες εκτός του πεδίου ευθύνης του, όπως είναι η  έλλειψη 

υλικοτεχνικής υποδομής, τα οργανικά κενά, η έλλειψη υποστηρικτικών του έργου 

του υποδομών κλπ.  γ. Οι δικαστικοί λειτουργοί θα επιθεωρούνται πλέον με τη 

βοήθεια των διαθέσιμων στατιστικών δεδομένων,  χωρίς καμία εξειδίκευση του 

τρόπου αξιολόγησης των εν λόγω στοιχείων δ. Ο υποχρεωτικός έλεγχος των 

αποφάσεων περί αναβολών, που χορήγησαν τα δικαστήρια στα οποία μετείχαν οι 

επιθεωρούμενοι δικαστικοί λειτουργοί αποτελούν κριτήριο αν συντρέχει εξ αυτού 

του λόγου περίπτωση πειθαρχικού ελέγχου τους, παραβλέποντας το γεγονός ότι οι 

αναβολές αποτελούν πολυπαραγοντικό πρόβλημα (ωράριο, κωλύματα δικηγόρων, 

αποχές, κ.λπ.), αιτίες που είναι δυσχερείς  να εξακριβωθούν. Εν κατακλείδι, οι εν 

λόγω ρυθμίσεις αποτελούν τον δούρειο ίππο της προσωπικής ανεξαρτησίας του 

δικαστικού λειτουργού καθώς υποτάσσεται σε μια  τεχνοκρατική αντίληψη της 

εργασίας του. Τέλος, η κατ΄απόλυτη εκλογή εφέτη σε αρεοπαγίτη   επί της ουσίας 

καταργεί την αρχαιότητα, βασικό στοιχείο της υπηρεσιακής κατάστασης του 

δικαστικού λειτουργού που αποτελούσε ανέκαθεν το μόνο ασφαλές εχέγγυο. 

Σήμερα, το δικαστικό σώμα στοχοποιείται για τα κακώς κείμενα στον χώρο της 

δικαιοσύνης, με τους επικριτές να προβάλλουν την ταχύτητα ως το κύριο ζητούμενο 

αγνοώντας την υπέρτερη σπουδαιότητα να τηρούνται κατά προτεραιότητα οι 

βασικές αρχές του κράτους δικαίου και να αγνοούν τις αιτίες του φαινομένου της 

καθυστέρησης που βρίσκονται εκτός του χώρου των δικαστικών και εισαγγελικών 

λειτουργών. Σε αυτή την επίθεση αντί να αντιπαραθέσουμε το κοπιώδη καθημερινό 

αγώνα, να στηρίξουμε ένα θεσμό που παραπαίει σε υλικοτεχνική υποδομή και να 

αποκαλύψουμε τις πραγματικές αιτίες του προβλήματα ως ΕΝΩΣΗ Δικαστών και 

Εισαγγελέων σιωπούμε , αυτοενοχοποιώντας όλους εμάς αδίκως. Αυτή την επιλογή 

έχει μέχρι σήμερα υποστηρίξει με αξιοπρόσεκτο ζήλο το απερχόμενο προεδρείο. 

Σας προκαλώ να αναρωτηθείτε γιατί και σας ζητώ να ανατρέψετε με τη ψήφο σας 

αυτή την αυτοκαταστροφική επιλογή. 

Σας καλούμε να μας στηρίξετε ώστε να θέσουμε την καθημερινότητα του Έλληνα 

Δικαστή στον επίκεντρο των αγώνων και προτεραιοτήτων της Ένωσης. Να 

επιδιώξουμε την καθιέρωση υπό όρους της πλήρους αιτιολογίας σε ορισμένες 

αποφάσεις, την θεσμοθέτηση έκδοσης πράξης αντί απόφασης όπου απαιτείται, την 

επέκταση και άμεση λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης 

Δικαστικών Υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ) σε όλα τα 

δικαστήρια της χώρας, την καθιέρωση της Οικονομικής Αυτοτέλειας των 

Δικαστηρίων, την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης και 

των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών κλπ. 

Είμαστε έτοιμοι, αξιοποιώντας το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δικαιοσύνης, 

αποκαθιστώντας την σχέση εμπιστοσύνης με τον Άρειο Πάγο, σε αγαστή 

συνεργασία με την ηγεσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, να πετύχουμε την εδραίωσή 

μας ξανά ως αξιόπιστοι θεσμικοί συνομιλητές.   

Ελευθερία Κώνστα 



Εφέτης Λάρισας 

  Υποψήφια για το ΔΣ 


