
 

Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 

 Πριν από δυο  επιχείρησα να αναδείξω και να 

προτείνω λύσεις για τα ζητήματα που απασχολούν 

όλους μας και ιδίως το σώμα των Ειρηνοδικών, στο 

οποίο έχω την τιμή να ανήκω. Από τότε και από την 

θέση που μου έδωσε η ψήφος σας μαζί με την  

επικεφαλής της ομάδας μας  κυρία Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη,  πολλά βήματα 

προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν. Ωστόσο θα περιοριστώ σε ορισμένα εξ αυτών, τα 

οποία αφορούν ιδιαίτερα στους συναδέλφους Ειρηνοδίκες. 

- Βασικό ζήτημα, το οποίο απασχόλησε και θα εξακολουθεί να απασχολεί 

τους συναδέλφους είναι αυτό του επαναπροσδιορισμού των εκκρεμών 

αιτήσεων του ν. 3869/2010 εντός χρονικού διαστήματος μόλις ενός 

εξαμήνου από την ψήφισή του. Ήδη από την κατάθεσή του ως νομοσχέδιο 

τον Αύγουστο του 2020 εκφράσαμε την πλήρη αντίθεσή μας,  αρχικά με 

αρθρογραφία  και μετέπειτα κατά την ψήφιση του ως ν. 4745/2020 με 

παρέμβαση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ότε αιτηθήκαμε  την παράταση της 

προθεσμίας επαναπροσδιορισμού και εκδίκασης των εκκρεμών αιτήσεων 

για τουλάχιστον 3 έτη, καθόσον τα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια ήταν 

ασφυκτικά και οδηγούσαν με μαθηματική ακρίβεια σε υπέρμετρες κατ έτος 

χρεώσεις. Δυστυχώς, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε ως είχε και οδήγησε στην 

εργαλειοποίηση  της Δικαιοσύνης προς όφελος των πιστωτών και των 

θεσμών, με τις ευλογίες του Προεδρείου της Ένωσης, τινάζοντας στον αέρα 

τον προγραμματισμό των Ειρηνοδικείων και τους Κανονισμούς αυτών, 

αποσπώντας Ειρηνοδίκες και Πταισματοδίκες, υπερχρεώνοντας εμάς στην 

ουσία που πλέον θα δικάζουμε κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης παντού.  

Κάθε πρόταση που έγινε από εμάς προς το Προεδρείο για την αντιμετώπιση 

αυτού του ζητήματος, απορρίφθηκε, καθώς υπήρξε για άλλη μια φορά  ο 

πρόθυμος συνεργάτης της εκτελεστικής εξουσίας, οδηγώντας τους Δικαστές 

σε άλλη μια απώλεια.  



-  Προτείναμε, επίσης, στο ΔΣ,  την άμεση κατάργηση της λήψης ένορκων 

βεβαιώσεων από τον Ειρηνοδίκη ως μη δικαιοδοτικό καθήκον με 

ταυτόχρονη ανάθεση αυτών στην γραμματεία του Δικαστηρίου που εκκρεμεί 

κυρία δίκη, αλλά και στους Δικηγόρους. Σήμερα και μετά την πρόσφατη 

τροποποίηση του ΚΠολΔ, οι Ειρηνοδίκες εξακολουθούν να αποτελούν το 

βασικό όργανο λήψης ένορκων βεβαιώσεων, με το Προεδρείο να 

πανηγυρίζει,  ότι δήθεν έφερε την άμεση κατάργηση της. Στο ίδιο Δ.Σ, 

προτείναμε -όπως προεκλογικά είχαμε δεσμευτεί- την άμεση κατάργηση και 

των λοιπών μη δικαιοδοτικών καθηκόντων των Ειρηνοδικών (ήτοι ενδεικτικά 

της θεώρησης βιβλίων νοσοκομείων, δήμων, συνεταιρισμών και 

συμβολαιογράφων, της δήλωσης τρίτου του αρ. 32 ΚΕΔΕ κλπ), πλην όμως 

ούτε και αυτή η πρόταση μας δεν έτυχε – για άγνωστο λόγο - αποδοχής από 

το Προεδρείο, με αποτέλεσμα τη συνέχιση της επιβάρυνσης των 

Ειρηνοδικών.  

- Περαιτέρω υποβάλαμε πρόταση, μαζί με τον Εμμανουήλ (Μάνο) Φωτάκη, 

εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ και υποψήφιο πλέον στην Εξελεγκτική Επιτροπή,  

για την μισθολογική και βαθμολογική εξομοίωση των Ειρηνοδικών, όπως 

συμβαίνει με τους δικαστικούς πληρεξούσιους το ΝΣΚ, αλλά όπως και θα 

συμβεί με τους λειτουργούς της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, κατόπιν της 

Συνταγματικής αναθεώρησης, αίτημα το οποίο στηρίζει (ορθά) ως ηθικό και 

δίκαιο το απερχόμενο Προεδρείο.  Η πρότασή μας αυτή στηρίζεται στο 

συνταγματικό κατοχυρωμένο ειδικό μας μισθολόγιο, το οποίο δεν μπορεί να 

προβλέπει ανισότητες στον υπολογισμό του καταβαλλομένου μισθού. 

Ενδεικτικά αναφέρω ότι -μεταξύ άλλων ανισοτήτων- ο ειρηνοδίκης Δ τάξης, 

ο όποιος είναι πλέον ισόβιος δικαστικός λειτουργός αμείβεται μισθό που 

αντιστοιχεί σε αναλογία με αυτόν του Παρέδρου Πρωτοδικών, ήτοι δόκιμου 

δικαστικού λειτουργού. Το Προεδρείο απέρριψε συλλήβδην την πρόταση 

μας χαρακτηρίζοντας την μάλιστα «μη νόμιμη» και «ανήθικη» και 

προφασιζόμενο διαφορετικά και μερικά καθήκοντά από μέρους των 

Ειρηνοδικών. Μια  τέτοιου είδους όμως αντιμετώπιση, πέρα από το γεγονός 

ότι δίνει επιχειρήματα στην εκτελεστική εξουσία για να μην επιλύσει 

μισθολογικές ανισότητες ποτέ, βάζει βόμβα στα θεμέλια του ειδικού 



μισθολογίου, δεδομένου μερικά καθήκοντά ασκούνται και από τους 

εισαγγελείς, αλλά και από τους διοικητικούς δικαστές, οι οποίοι δεν 

επιβαρύνονται με πολιτικό και ποινικό αντικείμενο αντίστοιχα, αλλά και από 

τους Ειρηνοδίκες, καθώς ανάλογα με τον τόπο υπηρεσίας τους 

επιφορτίζονται με πολλαπλά καθήκοντα.  Αντί αυτών  το Προεδρείο, 

εμπαίζοντας μας στην κυριολεξία, έφερε προς ψήφιση μια αντιπρόταση από 

την αντικαταστατική επιτροπή των Ειρηνοδικών για καθετοποίηση της ύλης 

των Ειρηνοδικείων, με πρόσχημα την αναβάθμιση τους, η οποία θα επιφέρει 

περαιτέρω επιβάρυνση στις χρεώσεις των Ειρηνοδικών, οι οποίοι θα 

κληθούν να εκδικάσουν όλες τις περιουσιακές διαφορές ανεξαρτήτου ποσού 

αλλά και όλη την εκουσία δικαιοδοσία. Στην διχαστική αυτή πρακτική του 

Προεδρείου, εμείς απαντήσαμε με προτάσεις που έχουν θετικό πρόσημο και 

επιχειρήματα.  

- Πέραν των όσων αναφέρθησαν, έχουμε ήδη επεξεργαστεί και διαμορφώσει 

προτάσεις για θέματα όπως είναι η συμμετοχή των Ειρηνοδικών στα 

τριμελή, στις κατ’ οίκων έρευνες, στις υπηρεσίες αυτοφώρου, αλλά και στην 

κατάργηση των μονοεδρικών ειρηνοδικείων, καθώς δεν  μπορεί να γίνει 

ανεκτή από κανέναν μας η επί 365 μέρες το χρόνο υπηρεσία η οποία 

προσομοιάζει πλέον με καταναγκαστική εργασία. Δέσμευσή μας είναι αυτές 

προτάσεις να μη μείνουν μόνο στα έγγραφα αλλά να αγωνιστούμε μέχρι 

τέλους με όλους τους τρόπους για την υλοποίησή τους, επικοινωνώντας 

αυτές στους αρμόδιους φορείς, αλλά  ασκώντας ακόμα και συλλογικές 

αγωγές, όπου αυτό απαιτείται, για την αποκατάσταση της γενομένης σε 

βάρος μας άνισης μεταχείρισης.  

Συνάδελφοι, απέναντι σε αυτές τις διχαστικές πρακτικές, την αμετροέπεια και 

την αλαζονεία του προεδρείου ΑΠΑΝΤΑΜΕ με μοναδικό μας όπλο την δύναμη και 

την συσπείρωση μας, ΑΠΑΝΤΑΜΕ με συμμετοχή όλων μας στις αρχαιρεσίες της 8ης 

και 15ης Μαΐου 2022, υπερψηφίζοντας την ομάδα μας.  

Σας υπόσχομαι προσωπικά ως Νικήτας Βελίας, αλλά και ως μέλος μιας  ομάδας 

συνεργασίας εξαιρετικών συναδέλφων, της οποίας ηγείται η Μαργαρίτα Στενιώτη, 

ότι θα συνεχίσω τον αγώνα που ξεκινήσαμε και θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη του 

συγκεκριμένου, του απλού και του αυτονόητου, αναδεικνύοντας τα προβλήματα 



αλλά και επιλύοντας αυτά. Σε αυτές τις αρχαιρεσίες το ζητούμενο παραμένει,  αν θα 

επιλέξουμε να ψηφίσουμε αυτούς που συσσωρεύουν  περαιτέρω προβλήματα στα 

όσα στο παρελθόν με την στάση και τις παραλείψεις τους  δημιούργησαν,  

αδιαφορώντας για την λύση τους, ή θα  επιλέξουμε  αυτούς που επιδιώκουν να 

αλλάξουν σελίδα, να επιλύσουν τα προβλήματα, διότι είναι αξιόπιστοι και  

ειλικρινείς, έχοντας  πρόγραμμα και σχέδιο για την Ένωση μας και την Δικαιοσύνη. 

Αγαπητοί συνάδελφοι, με τις παραπάνω σκέψεις, θα ήθελα να σας ζητήσω να 

δώσετε καθαρή εντολή εκπροσώπησης στην ομάδα μας   (Στενιώτη Μαργαρίτα, 

Εφέτη,  Βελία Νικήτα, Ειρηνοδίκη,  Βεργώνη  Ευστάθιο, Εισαγγελέα Εφετών, 

Βουλγαρίδη Κωνσταντίνο, Εφέτη, Καραναστάση Βασίλη Πρωτοδίκη, Κώνστα 

Ελευθερία, Εφέτη, Μαυρίδη Χαράλαμπο, Εφέτη, Φούκα Δημήτριο, Πρόεδρο 

Πρωτοδικών) και να υπερψηφίσετε την πρωτοβουλία συνεργασίας που αναλάβαμε 

για την αλλαγή και την επιστροφή στην θεσμική κανονικότητα.  

Σας ζητώ με την ψήφο σας να γίνετε εσείς η αλλαγή,  την οποία επιθυμείτε.  

 

  

 


