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Επιστολή Χρήστου Νάστα 

Προέδρου Εφετών, 

υποψηφίου για το ΔΣ της Ενώσεως 

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Για  τελευταία φορά  ‐  ενόψει  της 

προσδοκώμενης  προαγωγής  μου 

στο  βαθμό  του  Αρεοπαγίτη  και 

της  ολοκλήρωσης  της 

υπηρεσιακής  μου  θητείας  ‐ 

στέκομαι  απέναντί  σας  με 

παρρησία,  ζητώντας  να  με 

τιμήσετε με  την ψήφο σας κατά 

τις  επερχόμενες  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 βοηθήσω 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, 

εκφεύγουν  από  το  στενό  περιβάλλον  του  Διοικητικού 
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Συμβουλίου,  αποκτούν  δημοσιότητα,  δίνουν  τροφή  για 

σχολιασμό  και  ειρωνείες  σε  δημοσιογραφικούς  και  πολιτικούς 

κύκλους  και  στη συνέχεια  επεξεργασμένα από αυτούς  κατά  το 

δοκούν,  διαθλώνται  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 δυνάμεις είναι να ακούγεται ελεύθερη η φωνή του κάθε 

μέλους ΔΣ, να μην ποδηγετείται από την άποψη του «αρχηγού», 

να  δημιουργούνται  πλειοψηφίες  και  μειοψηφίες  ανεξάρτητες 

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  υποστηρικτικά  σε  κάθε  λογική 

πρόταση, να προστατεύσω το χώρο και τους συναδέλφους μας, 

ιδιαίτερα του πρώτου βαθμού, 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. 
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Δράττομαι  της  ευκαιρίας  με  αφορμή  τις  πολλές 

συζητήσεις  που  λαμβάνουν  χώρα  το  τελευταίο  διάστημα  με 

κύριο θέμα τη βραδύτητα στην απονομή, ειδικά και ξεχωριστά, 

της  ποινικής  Δικαιοσύνης,  να  μοιραστώ  μαζί  σας  τις  σκέψεις 

μου  που  θα  επιδιώξω  να  γίνουν  και  πράξεις,  εφόσον  με 

τιμήσετε με την εμπιστοσύνης σας και με επιλέξετε για το νέο 

Διοικητικό Συμβούλιο στις επικείμενες εκλογές της Ένωσης μας. 

Ο  χώρος  της  Δικαιοσύνης  είναι  αναμφισβήτητα  ένας  από 

τους  τομείς  που  βάλλεται  στη  χώρα  μας,  ειδικά  το  τελευταίο 

χρονικό διάστημα. Οι συνετές φωνές αναγνωρίζουν με παρρησία 

πως  δεν  αμφισβητείται  η  ποιότητα  και  η  ανεξαρτησία  της 

Δικαιοσύνης,  καθώς  και  ο  μεγάλος  αριθμός  των  δικαστικών 

λειτουργών.  Στην  αιτίαση  όμως  αυτή  προσθέτουν  και  ένα 

«αλλά»,  το  οποίο  είναι  ότι  «η  ταχύτητα  στην  απονομή  της 

παραμένει πολύ αργή συγκριτικά με τα ευρωπαϊκά δεδομένα». 

Προκειμένου η Δικαιοσύνη να εκπληρώσει τη συνταγματική 

της αποστολή, δηλαδή την επίλυση των διαφορών, οφείλει όχι 

μόνο  να  είναι  αποτελεσματική,  αλλά  και  να  απονέμεται  σε 

εύλογο  χρονικό  διάστημα.  Η  βραδύτητα  απονομής  της 

Δικαιοσύνης    αποσταθεροποιεί  τον  κοινωνικό  ιστό  και 

υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι, όμως, γεγονός 

αναμφισβήτητο ότι η Δικαιοσύνη για να επιτύχει τον σκοπό της, 

πρέπει  να  πληρούνται  δύο  βασικές  προϋποθέσεις:  έγκαιρη 

έκδοση των αποφάσεων και ποιότητα αυτών. 

Για  να  επιτευχθεί  λοιπόν  η  επιτάχυνση  της  διαδικασίας 

απονομής  της  ποινικής  Δικαιοσύνης  χωρίς  όμως  να  πληγεί  η 

δέουσα ποιότητα επιβάλλεται: 

1)  Σημαντική  μείωση  της  ποινικής  ύλης,  με  μαζική 

αποποινικοποίηση  των  αδικημάτων  ήσσονος  σημασίας  (όπως 

είναι  τα  πολεοδομικά,  ασφαλιστικά,  φορολογικά  κλπ.)  και  τη 
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μετατροπή  τους  σε  διοικητικές  παραβάσεις  (με  επιβολή 

διοικητικών  κυρώσεων,  πχ.  προστίμων  κλπ.),  ώστε  να  μην 

παρατηρείται  το  αρνητικό  ελληνικό  φαινόμενο  για  κάθε 

διοικητική παράβαση να προβλέπεται μία ποινική κύρωση. 

2)  Διεύρυνση  του  θεσμού  της  ποινικής  συνδιαλλαγής 

(άρθρα 301 και 302 ΚΠΔ) και ποινικής διαπραγμάτευσης (άρθρο 

303  ΚΠΔ)  και  σε  άλλα  αδικήματα  και  με  πρωτοβουλία  του 

εισαγγελέα και όχι μόνο του κατηγορουμένου. 

3)  Ουσιαστική ενεργοποίηση του φίλτρου της προδικασίας 

από  τους  εισαγγελικούς  λειτουργούς  (ευρεία  εφαρμογή  των 

διατάξεων των άρθρων 48, 49 και 50 ΚΠΔ), ώστε να περιορίζεται 

ο αριθμός των υποθέσεων που θα ασκείται ποινική δίωξη. Λογική 

συνέπεια  η  μείωση  του  αριθμού  των  υποθέσεων  που  θα 

εισέρχονται  στην  ενδιάμεση  διαδικασία  και  ακολούθως  στην 

κύρια (ακροατήριο). 

4)  Για  να  αποφεύγονται  άσκοπες  αναβολές  (πχ.  λόγω 

απουσίας  μαρτύρων  ή  κατηγορούμενου)  να  προβλέπεται  η 

δυνατότητα συμμετοχής τους στη διαδικασία της ποινικής δίκης 

με ψηφιακά μέσα. Λύση που προϋποθέτει όμως και τη δέουσα 

υλικοτεχνική υποδομή. 

5)  α) Κατάργηση των πενταμελών συνθέσεων των ποινικών 

εφετείων. Με αυτόν τον τρόπο θα αποδεσμευθούν δικαστές των 

πενταμελών  εφετείων  και  θα  μετέχουν  σε  άλλους  δικαστικούς 

σχηματισμούς  για  την  εκδίκαση  άλλων  υποθέσεων.  β) 

Αποκλειστικά μονομελής σύνθεση στον πρώτο βαθμό, τόσο για 

τα κακουργήματα όσο και για τα πλημμελήματα με εξαίρεση στη 

ρύθμιση αυτή τα εγκλήματα που δικάζονται ενώπιον των Μικτών 

Ορκωτών Δικαστηρίων (άρθρο 97 Συντάγματος) καθώς και εκείνα 

για τα οποία προβλέπεται απειλούμενη ποινή ισόβιας κάθειρξης 

και γ) αποκλειστικά τριμελής σύνθεση στο δεύτερο βαθμό, τόσο 
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για  τα  κακουργήματα  (εκτός  των Μικτών  Ορκωτών  Εφετείων), 

όσο  και  για  τα  πλημμελήματα.  Ομοίως  με  τον  τρόπο  αυτό  θα 

απελευθερωθούν περισσότεροι δικαστές για άλλες δίκες. 

6)  Περιορισμός του χρόνου των αγορεύσεων στις ποινικές 

δίκες. Ο ανώτατος χρόνος θα είναι τριάντα (30) λεπτά, για κάθε 

συνήγορο  (υποστήριξης  κατηγορίας,  υπεράσπισης)  στα 

κακουργήματα  και  δεκαπέντε  (15)  λεπτά  στα  πλημμελήματα, 

ώστε  με  αυτόν  τον  τρόπο  να  δίνεται  η  δυνατότητα  να 

εκδικάζονται  περισσότερες  υποθέσεις  του  εκθέματος.  Να 

σημειωθεί  ότι  στο  Ευρωπαϊκό  Δικαστήριο  οι  αγορεύσεις 

περιορίζονται στα δεκαπέντε λεπτά. 

7)  Επιλογή από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης, όπου 

υπάρχει  αιρετή  διοίκηση,  των  κατάλληλων  δικαστών  για  την 

εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων. 

Θα  πρέπει  στο  σημείο  αυτό  όμως  να  διευκρινιστεί  ότι 

άπαντες  τείνουν  να  αγνοούν  (εκόντες‐άκοντες)  έναν  ειδικό 

παράγοντα  που  προκαλεί  την  υπερφόρτωση  του  ελληνικού 

δικαστικού  συστήματος  και  αυτός  είναι  το  υπεράριθμο  του 

ελληνικού  δικηγορικού  σώματος  σε  σχέση  με  τον  ευρωπαϊκό 

μέσο  όρο  και  ο  μεγάλος  αριθμός  των  δικογράφων  που 

κατατίθενται καθημερινά στα δικαστήρια. Ειδικότερα, ως προς τα 

εισαγωγικά  δικόγραφα,  εγκλήσεις  μηνύσεις,  αγωγές,  εφέσεις 

κλπ., ο αριθμός αυτών εξαρτάται άμεσα και από τον αριθμό των 

δικηγόρων, καθόσον ο μεγάλος αριθμός των τελευταίων οδηγεί 

κατά  λογική  ακολουθία  σε  δυσανάλογα  μεγάλο  αριθμό 

εισερχόμενων (κατατιθέμενων) δικογράφων (τόσο στην πολιτική 

όσο και την ποινική διαδικασία). Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την 

υπερφόρτωση του συστήματος. Διότι αν σε μια χώρα των έντεκα 

εκατομμυρίων, όπως η Ελλάδα, ο αριθμός των δικηγόρων είναι 

περίπου πενήντα χιλιάδες, όσοι σε μια χώρα των εξήντα πέντε 
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εκατομμυρίων  (βλ.  Γαλλία),  το  διαμορφωμένο  δικαστικό 

σύστημα της δεύτερης, είναι λογικό να μπορεί να διαχειριστεί, 

καλύτερα,  ομαλότερα  και  ταχύτερα  τα  εισαγόμενα δικόγραφα, 

σε  αντίθεση  με  το  ελληνικό  σύστημα,  το  οποίο  δεν  λαμβάνει 

υπόψη  του  το υπεράριθμο  των δικηγόρων ώστε  να σχεδιαστεί 

ανάλογα  προς  επιτυχή  αντιμετώπιση  των  παραγόμενων 

δικογράφων αυτών, με συνεπεία την υπερφόρτωσή του. Συνεπώς 

δεν είναι ουσιώδες στοιχείο  (για  την αναζήτηση  της αιτίας  του 

προβλήματος) η αναλογία δικαστή ανά κάτοικο, όπως μη ορθά 

τοποθετούνται  πολλοί,  έωλα  επιχειρηματολογώντας,  ότι  είναι 

μεγάλος  ο  αριθμός  των  Ελλήνων  Δικαστών  ανά  κάτοικο),  όταν 

παρεμβάλλεται  στην  αναλογία  αυτή  ο  δυσανάλογα  μεγάλος 

αριθμός  των  Ελλήνων  δικηγόρων.  Με  απλά  λόγια,  οι 

περισσότεροι δικηγόροι (και είναι απολύτως λογικό αυτό, αφού 

ο αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος για τα ελληνικά δεδομένα) 

εισάγουν  ταυτόχρονα  σε  ένα  δικαστηριακό  σύστημα,  όπως  το 

ελληνικό,  υπερβολικά  μεγάλο  αριθμό  δικογράφων,  που  όμως 

αυτό δεν μπορεί να διαχειριστεί τα περισσότερα από αυτά, αφού 

τα  εισαγόμενα  (κατατιθέμενα)  δικόγραφα  οδηγούν  ως  επί  το 

πλείστον σε αντίστοιχο αριθμό δικών (πολιτικών ‐ ποινικών). 

Εκ  των  ανωτέρω  προκύπτει  αβίαστα  ότι  δεν  αποτελούν 

αιτίες βραδύτητας της απονομής της ποινικής δικαιοσύνης: {α} Ο 

περιορισμός  των  θερινών  τμημάτων,  αφού  εντός  αυτών 

προσδιορίζονται  και  διεξάγονται  ποινικές  δίκες  σε  όλα  τα 

Πρωτοδικεία  και  Εφετεία  της  χώρας  με  αποφάσεις  των 

ολομελειών  των  κατά  τόπους  δικαστικών  σχηματισμών.  {β}  Η 

παράταση κατά μία ώρα των ποινικών συνεδριάσεων ενόψει της 

κόπωσης  όλων  των  παραγόντων  της  δίκης  δεν  έχει  να 

συνεισφέρει  τίποτα  περισσότερο.  Αν  σκεφτεί  κανείς  ότι  οι 

υποθέσεις  που  προσδιορίζονται  σε  κάθε  ποινική  δικάσιμο  των 

ελληνικών δικαστηρίων είναι πάνω από 30 υποθέσεις ανά μέσο 
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όρο (είτε πρόκειται για πλημμελήματα είτε για κακουργήματα), 

την  ίδια  στιγμή  που  ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  στο  Βέλγιο 

προσδιορίζονται σε μία δικάσιμο τρεις (3) υποθέσεις, οι οποίες 

δικάζονται με διαφορά μίας ώρας μεταξύ τους (πχ. η πρώτη στις 

10:00 η δεύτερη στις 11:00 και η Τρίτη στις 12:00). {γ} Ενόψει του 

μεγαλύτερου αριθμού μηνύσεων ‐ εγκλήσεων, αγωγών κλπ που 

κατατίθενται ημερησίως, μηνιαίως και ετησίως, σε σχέση με τον 

ευρωπαϊκό  μέσο  όρο,  το  επιχείρημα  περί  μη  αύξησης  του 

αριθμού των δικαστικών λειτουργών, είναι εσφαλμένο, καθόσον 

για  τον  μεγαλύτερο  αριθμό  των  εισαγόμενων  μηνύσεων  – 

εγκλήσεων  απαιτείται  μεγαλύτερος  αριθμός  δικαστικών 

λειτουργών προκειμένου να τις χειριστούν εγκαίρως. 

Τέλος,  ως  προς  το  ζήτημα  της  εθελουσίας  εξόδου  των 

δικαστικών λειτουργών από το Σώμα, θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι,  με  δεδομένο  ότι  υπάρχει  υπερβολικά  μεγάλη  καταπόνηση 

που υφίσταται ο Έλληνας Δικαστικός Λειτουργός κατά τα έτη της 

δικαστικής  διαδρομής  του  συγκριτικά  με  τον  μέσο  Ευρωπαίο 

συνάδελφό  του  [ενδ.  μεγάλο  αριθμό  μεταθέσεων  κατά  τη 

διάρκεια  της  θητείας  του,  μετακινήσεις,  υπερβολική  χρέωση 

υποθέσεων  ανά  δικαστή,  με  μέσο  όρο  κάθε  δικαστής  να 

χρεώνεται  ετησίως  100‐120  αστικές  δικογραφίες  στον  πρώτο 

βαθμό και 80‐100 αστικές δικογραφίες στο δεύτερο βαθμό, ενώ 

θα πρέπει να προστεθούν και η εκδίκαση των ποινικών δικών και 

η συγγραφή και αυτών των αποφάσεων, η έκδοση βουλευμάτων, 

οι υπηρεσίες του στο δικαστήριο  (δικαστές υπηρεσίας), οι κατ΄ 

οίκον  έρευνες  από  τους  Πταισματοδίκες  και  τους  Ειρηνοδίκες 

κλπ.],  οφείλει  η  Πολιτεία  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  στον 

δικαστικό λειτουργό, Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών και άνω ή 

Ειρηνοδίκη Α΄ τάξης που το επιθυμεί, μετά από αίτησή του και 

χωρίς  την  παρεμβολή  δικαστικών  συμβουλίων,  να  αποχωρεί 

ευδοκίμως από την Υπηρεσία του, με τη χορήγηση σε αυτόν: {α} 



[8] 
 

πέντε  πλασματικών  ετών  υπηρεσίας,  {β}  τον  επόμενο  βαθμό 

(στον Εφέτη ή Αντεισαγγελέα Εφετών) και {γ} με ελάχιστο ποσό 

μηνιαίας  σύνταξης  κατά  τις  διατάξεις  της  με  αριθμό  255/2021 

απόφασης  του  Μισθοδικείου.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  αφενός 

δίνεται η δυνατότητα αποχώρησης  των δικαστικών λειτουργών 

από  την  Υπηρεσία  για  προσωπικούς  λόγους,  εφόσον  το 

επιθυμούν, χωρίς να στερούνται μίας αξιοπρεπούς σύνταξης και 

αφετέρου  επιτυγχάνεται  ταχεία  ανανέωση  του  δικαστικού 

σώματος με ανάλογη αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην 

Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δηλαδή νέων δικαστικών 

λειτουργών, έτοιμων να αναπληρώσουν το δημιουργούμενο από 

τη διαδικασία της εθελουσίας εξόδου κενό. 

Ο  χώρος  της Δικαιοσύνης  είναι  αναμφισβήτητα  ένας από 

τους τομείς που πονάει στη Χώρα μας. Το Κράτος δεν έχει σταθεί 

δίπλα στη Δικαιοσύνη και τους Δικαστές, όπως θα έπρεπε να το 

κάνει διαχρονικά. Ήρθε η ώρα να  το κάνει. 

29 Απριλίου 2022 

 

Χρήστος Νάστας 

Πρόεδρος Εφετών, 

Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης 

του Εφετείου Θεσσαλονίκης, 

υποψήφιος για το ΔΣ της Ενώσεως 

 


