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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Αθήνα  18/5/2022  

Αρ. Πρωτ:   216 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εξελέγησαν από τις 
αρχαιρεσίες της 8ης και 15ης Μαΐου 2022 είναι τα εξής, κατά σειρά 
ψήφων:    

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1    ΦΩΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) Ειρηνοδίκης  Αθηνών 691  

2    ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΩΡΑΙΟΖΗΛΗ Πρωτοδίκης Ηρακλείου 605  

3    ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ειρηνοδίκης Αθηνών 566 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

4    ΤΖΩΡΑΚΑΚΗΣ  ΜΗΝΑΣ Εφέτης  Πατρών 492  

5    ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ Πρωτοδίκης Αθηνών 472  

6    ΔΟΥΣΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών 455 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα   17/05/2022  

Αρ. Πρωτ:  215  

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

 Τα µέλη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της 8ης και 15ης  
Μαΐου  2022 είναι τα εξής, κατά σειρά ψήφων: 

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                                                Ψήφοι  

1 Στενιώτη  Μαργαρίτα                  Εφέτης Αθηνών                           912  

2 Σεβαστίδης Χριστόφορος           Εφέτης Αθηνών                          823  

3 Σεβαστίδης Χαράλαµπος            Εφέτης Αθηνών                          803  

4 Μποροδήµος Παντελής               Πρωτοδίκης Θεσ/κης                798  

5 Νάστας Χρήστος Πρόεδρος        Εφετών Θεσ/κης                        794  

6 Βουλγαρίδης Κωνσταντίνος        Εφέτης Αθηνών                          765  

7 Κώνστα Ελευθερία                        Εφέτης Λάρισας                         765  

8 Βελίας Νικήτας                              Ειρηνοδίκης  Αθηνών                757  

9 Μαυρίδης Χαράλαµπος               Εφέτης Θεσσαλονίκης               671  

10 Καραναστάσης Βασίλειος         Πρωτοδίκης Θεσ/κης                 662  

11 Βεργώνης Ευστάθιος             Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών       653  

12 Φούκας Δηµήτριος             Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών      653  

13 Κώστα Ευθαλία                        Ειρηνοδίκης Θεσ/κης                   623  

14 Ασπρογέρακας Ιωάννης    Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών     611  

15 Τσέφας Μιχαήλ Πρόεδρος         Πρωτοδικών Αιγίου                  597 

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

                                                                                                                             Ψήφοι  

         16 Μάτση Αικατερίνη       Αντεισαγγελέας  Εφετών Λάρισας        587  

         17 Ντόκα Αικατερίνη                     Εφέτης Λάρισας                           572  

        18 Σακελλαροπούλου Αφροδίτη  Πταισµατοδίκης Πατρών           355  

        19 Βασταρούχας Παναγιώτης    Δόκιµος Ειρην. Καλύµνου            176 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ  
ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ  
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΣΤΕΝΙΩΤΗ, ΕΦΕΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΚΑΙ 
ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Αθήνα, 24 Μαΐου 2022  

Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, που προέκυψε 
από τις αρχαιρεσίες της 8ης και 15ης  Μαΐου 2022 συγκροτήθηκε σε Σώµα στις  24 
Μαΐου 2022 ως εξής:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Χρήστος Νάστας, Πρόεδρος Εφετών (αρµόδιος επί 
συνταξιοδοτικού και υποδοµών)  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Χαράλαµπος Μαυρίδης, Εφέτης  

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελευθερία Κώνστα, Εφέτης  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευστάθιος Βεργώνης, Εισαγγελέας 
Εφετών  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Νικήτας Βελίας, Ειρηνοδίκης  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: Βασίλης 
Καραναστάσης, Πρωτοδίκης  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ  

Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Εφέτης  

Δηµήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος ΔΣ  

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ  

Χαράλαµπος Σεβαστίδης, Εφέτης, Μέλος ΔΣ  

Παντελής Μποροδήµος, Πρωτοδίκης, Μέλος ΔΣ  

Ευθαλία Κώστα, Ειρηνοδίκης, Μέλος ΔΣ  

Ιωάννης Ασπρογέρακας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος ΔΣ  

Μιχαήλ Τσέφας, Πρόεδρος Πρωτοδικών, Μέλος ΔΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Το Γραφείο Τύπου θα αποτελείται από την Πρόεδρο της Ένωσης, κ. Μαργαρίτα 
Στενιώτη, τον αν. Γενικό Γραµµατέα κ. Ευστάθιο Βεργώνη και τον Εκπρόσωπο Τύπου, 
κ. Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη.  

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΩΣΗΣ  

Α. Επιτροπή Διοργάνωσης Επιστηµονικών Συνεδρίων και παρακολούθησης 
Νοµοθετικού Έργου: 1) Ελευθερία Κώνστα, 2) Ευστάθιος Βεργώνης, 3) Βασίλης 
Καραναστάσης και 4) Νικήτας Βελίας.  

Β. Επιτροπή για την ψηφιακή µεταρρύθµιση στη Δικαιοσύνη και τις νέες 
τεχνολογίες: 1) Μαργαρίτα Στενιώτη, 2) Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, 3) Δηµήτρης 
Φούκας και 4) Βασίλης Καραναστάσης.  

Γ. Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων: 1) Μαργαρίτα Στενιώτη, 2) Χαράλαµπος Μαυρίδης 
και 3) Δηµήτριος Φούκας.  

Δ. Επιτροπή πολιτιστικών εκδηλώσεων και αθλητισµού: 1) Κωνσταντίνος 
Βουλγαρίδης, 2) Δηµήτριος Φούκας και 3) Νικήτας Βελίας. 

Για το Διοικητικό Συµβούλιο 

  

      Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,  

      θα ήθελα να σας ευχαριστήσω 
θερµά, που για µία ακόµη φορά µε 
περιβάλλατε µε την εµπιστοσύνη σας 
καθώς και για την αθρόα συµµετοχή σας 
στις αρχαιρεσίες της Ένωσής µας. Θα 
ήθελα, επίσης, να σας καλέσω στην 
αλλαγή σελίδας στην Ένωσή µας, που 
εσείς αποφασίσατε µε τη ψήφο σας, να 
είµαστε ΟΛΟΙ παρόντες.   

      Αλλαγή σελίδας στην Ένωση 
Δικαστών και Εισαγγελέων  σηµαίνει, ότι 
θέτουµε τέλος στο διχαστικό λόγο και µαζί «χτίζουµε» µία Ένωση µε σταθερά 
σηµεία αναφοράς το Κύρος της Δικαιοσύνης και την Ανεξαρτησία των Δικαστικών 
Λειτουργών. 

    Η αποκατάσταση του τρωθέντος κύρους της Ένωσής µας αποτελεί άµεση 
προτεραιότητά µας. Όπως, προτεραιότητά µας αποτελεί η ανάδειξη του έργου των 
Δικαστικών Λειτουργών, οι οποίοι µε αίσθηµα ευθύνης,  σθένος, παρρησία, 
ψυχραιµία και βαθιά γνώση του Δικαίου αποτελούν τους εγγυητές του Κράτους 
Δικαίου, της ισότητας, της διαφάνειας και της προστασίας των ανθρωπίνων 
δικαιωµάτων των πολιτών. 

      Η διαφύλαξη και ενδυνάµωση του κύρους της Δικαιοσύνης, ο εκσυγχρονισµός 
αυτής, η δηµιουργία ασφαλούς υπηρεσιακού περιβάλλοντος άσκησης του 
δικαστικού λειτουργήµατος, σε αγαστή συνεργασία µε τους Συλλειτουργούς της 
Δικαιοσύνης και τους άµεσους συνεργάτες µας, τους Δικαστικούς Υπαλλήλους, 
καθώς και η βελτίωση των συνθηκών απονοµής της Δικαιοσύνης αποτελούν 
πρωταρχικό µας στόχο. 

      Ο θεσµικός διάλογος  µε τους εκπροσώπους των δύο άλλων εξουσιών και ο 
µεταξύ µας αλληλοσεβασµός αποτελεί τη βασική συνιστώσα  προώθησης των 
αιτηµάτων µας και κατοχύρωσης των κεκτηµένων µας. 

      «Η χρεωκοπία του Δικαστού είναι η αρχή της κοινωνικής αποσυνθέσεως και 
διαλύσεως» (Αλ. Φλώρος). Έχουµε υποχρέωση έναντι των πολιτών, τα συµφέροντα 
των οποίων ορκιστήκαµε να υπηρετούµε, ο Δικαστής να µην χρεωκοπήσει. Αντίθετα, 
όλοι µαζί να σχεδιάσουµε το µέλλον της Δικαιοσύνης, µίας Δικαιοσύνης ανεξάρτητης 
και ποιοτικής, όπως αρµόζει σε µία δηµοκρατική πολιτεία, σ’ ένα ευρωπαϊκό κράτος.                

Σας ευχαριστώ θερµά ! 

Με εκτίµηση  

Μαργαρίτα Στενιώτη 

Εφέτης 
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Αθήνα, 29-06-2022                                                                                                                           

Αρ. Πρωτ. : 283 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. 

       Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε, για πρώτη φορά, η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στη Θεσσαλονίκη, προς τιµή των αποχωρούντων 
από το Δικαστικό Σώµα, την 30η Ιουνίου 2022,   Δικαστικών και Εισαγγελικών 
Λειτουργών. 

    Η εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο, 25-6-2022, είχε καθολική 
συµµετοχή και ξεκίνησε µε δέησηστην Ιερά Μονή Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο 
Πανόραµα Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια οι Δικαστικοί Λειτουργοί φιλοξενήθηκαν 
στους χώρους της Μονής και ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια αυτής (αγιογραφίας, 
κηροποιίας, υφαντουργίας κλπ.) ενώ στο τέλος παρατέθηκε γεύµα σε εστιατόριο της 
περιοχής.  

    Από το Δ.Σ. της  Ένωσης τους αποχωρούντες συναδέλφους υποδέχθηκαν η 
Πρόεδρος Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Α’ Αντιπρόεδρος Χρήστος Νάστας, ο Β’ 
Αντιπρόεδρος Χαράλαµπος Μαυρίδης και οι υπεύθυνοι οικονοµικής διαχείρισης κ.κ. 
Νικήτας Βελίας και Βασίλης Καραναστάσης.  

     Η Πρόεδρος της ΕνΔΕ στον λόγο της ανέφερε ότι: «αποτελεί ηθικό χρέος της 
Ένωσης η δηµόσια και ανιδιοτελής έκφραση ευχαριστίας και ευγνωµοσύνης στους 
συναδέλφους που αποχωρούν και τίµησαν τη Δικαιοσύνη επί πολλά έτη», ενώ συνέχισε 
λέγοντας ότι: «συγκεντρωθήκαµε  σήµερα εδώ όχι για να αποχαιρετίσουµε αλλά για να 
χαιρετίσουµε τους συναδέλφους, καθότι η Ένωση θα εξακολουθήσει να είναι το σπίτι 
αυτών, που αποχωρούν». Επίσης, αναφέρθηκε στην προσφορά των συναδέλφων στη 
Δικαιοσύνη και στο κοινωνικό σύνολο, που µε αυταπάρνηση, ακεραιότητα, 
προσωπικές και οικογενειακές θυσίες υπηρέτησαν το απαιτητικό Δικαστικό 
Λειτούργηµα. Τέλος, ευχήθηκε να είναι όλοι υγιείς και δηµιουργικοί και η 
αφυπηρέτηση να σηµάνει µία νέα αρχή ενασχόλησης µε ό,τι ικανοποιεί τον καθένα, 
δίχως το άγχος, την αγωνία και τα ατελείωτα ξενύχτια, που απαιτεί το υψηλό καθήκον 
του Δικαστή. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
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Αθήνα, 8-7-2022 

Αρ. Πρωτ.: 299 

    Με µεγάλη επιτυχία στέφθηκε η εκδήλωση που διοργάνωσε, για πρώτη φορά, η 
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, στην Αθήνα, προς τιµή των αποχωρούντων από 
το Δικαστικό Σώµα, την 30η Ιουνίου 2022, Δικαστικών και Εισαγγελικών 
Λειτουργών. 

   Η εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή, 3-7-2022, είχε καθολική 
συµµετοχή και περιελάµβανε την παράθεση δείπνου σε εστιατόριο της περιοχής της 
Ακρόπολης.  

   Από το Δ.Σ. της Ένωσης τους αποχωρούντες συναδέλφους υποδέχθηκαν η 
Πρόεδρος Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Α’ Αντιπρόεδρος Χρήστος Νάστας, η Γενική 
Γραµµατέας Ελευθερία Κώνστα, ο αναπλ. Γενικός Γραµµατέας Ευστάθιος Βεργώνης, 
ο εκπρόσωπος Τύπου Κων/νος Βουλγαρίδης, το µέλος του Δ.Σ. Δηµήτριος Φούκας 
και ο υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης Νικήτας Βελίας.  

     Την εκδήλωση τίµησε µε την παρουσία του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. 
Βασίλειος Πλιώτας, ο οποίος αποχώρησε από το Δικαστικό Σώµα, το οποίο κόσµησε 
επί έτη µε την επιστηµοσύνη και το κύρος του. 

  Η Πρόεδρος της ΕνΔΕ αναφέρθηκε στην προσφορά των συναδέλφων στη 
Δικαιοσύνη και στο κοινωνικό σύνολο, που µε αυταπάρνηση, ακεραιότητα, 
προσωπικές και οικογενειακές θυσίες υπηρέτησαν το απαιτητικό Δικαστικό 
Λειτούργηµα και επίσης τόνισε ότι αποτελεί ηθικό χρέος της Ένωσης η δηµόσια και 
ανιδιοτελής έκφραση ευχαριστίας και ευγνωµοσύνης στους συναδέλφους που 
αποχωρούν και τίµησαν τη Δικαιοσύνη επί πολλά έτη. 

   Τέλος, τα προαναφερόµενα µέλη του Δ.Σ. ευχήθηκαν στους συναδέλφους που 
αποχώρησαν να είναι όλοι υγιείς και δηµιουργικοί και η αφυπηρέτηση να σηµάνει 
µία νέα αρχή ενασχόλησης µε ό,τι ικανοποιεί τον καθένα, δίχως το άγχος, την αγωνία 
και τα ατελείωτα ξενύχτια, που απαιτεί το υψηλό καθήκον του Δικαστή. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό. 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ 
ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
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Αθήνα,   7-7-2022                                                                                                       
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Συναντήσεις του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστών  

και Εισαγγελέων µε την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και  

τον Υπουργό Δικαιοσύνης 

   Πραγµατοποιήθηκαν στις 5 Ιουλίου 2022, θεσµικές συναντήσεις του νέου 
Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων µε την Πρόεδρο του 
Αρείου Πάγου κ. Μαρία Γεωργίου και ακολούθως µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. 
Κωνσταντίνο Τσιάρα. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών αναπτύχθηκε 
εποικοδοµητικός διάλογος για όλα τα ζητήµατα που τέθηκαν από την Ένωση µας.  

  Η ΕΝΔΕ παρακολουθεί κάθε εξέλιξη και θα βρίσκεται σε διαρκή διαβούλευση µε 
όλους τους θεσµικούς φορείς προκειµένου να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί 
για την επόµενη διετία. 

   Επισυνάπτεται το κείµενο του υποµνήµατος που υποβλήθηκε από την Ένωση. 

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ 
ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Αθήνα, 05-07-2022  

Αρ. Πρωτ.: 293  

ΠΡΟΣ  

Τον Υπουργό Δικαιοσύνης,  

κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα  

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ, 

Η Δικαστική Εξουσία, ως ισότιµη και ισόκυρη µε την Εκτελεστική και τη Νοµοθετική, 
ανταποκρινόµενη στο συνταγµατικό της ρόλο συµβάλλει στην εµπέδωση του Κράτους 
Δικαίου στην ελληνική κοινωνία. Η ισοτιµία αυτή, ωστόσο, δεν αναγνωρίζεται 
εµπράκτως από τις άλλες δύο εξουσίες, µε συνέπεια οι συνθήκες απονοµής της 
Δικαιοσύνης να µην αρµόζουν σε µία ευρωπαϊκή χώρα.   

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων επιζητά τη συνεργασία µε τους αρµόδιους 
θεσµικούς φορείς, ώστε να ληφθούν κοινές δράσεις προς την κατεύθυνση της 
βελτίωσης της απονοµής της Δικαιοσύνης και της επίλυσης των χρονιζόντων 
προβληµάτων Προς επίτευξη του άνω σκοπού και στα πλαίσια της συνάντησης του 
νεοεκλεγέντος  Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσής µας µαζί σας θεωρούµε σκόπιµο 
να παρουσιάσουµε τις προτάσεις µας και να υποβάλλουµε τα κάτωθι αιτήµατα που θα 
βελτιώσουν την καθηµερινότητα του Έλληνα Δικαστή, θα ενισχύσουν την 
ανεξαρτησία των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών και θα συµβάλλουν στην 
καλύτερη οργάνωση της Δικαιοσύνης: 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  

Ενόψει της έντασης του φαινόµενου επιθέσεων κατά Δικαστικών και Εισαγγελικών 
λειτουργών, το τελευταίο χρονικό διάστηµα, ακόµη και εντός των δικαστικών 
αιθουσών, αιτούµεθα  να επανεξετασθούν τα µέτρα ασφαλείας των δικαστικών 
µεγάρων της Χώρας, ώστε να αποτραπούν στο µέλλον παρόµοια περιστατικά βίας,  
που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία, την σωµατική ακεραιότητα ακόµη και τη ζωή των 
εµπλεκοµένων παραγόντων της δίκης και εν γένει των πολιτών. Ενδεικτικά 
προτείνουµε την άµεση εγκατάσταση στο σύνολο αυτών πυλών ελέγχου εισερχοµένων 
και την πρόβλεψη για λήψη ειδικών µέτρων για Δικαστικούς και Εισαγγελικούς 
λειτουργούς που στοχοποιούνται. 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 7-7-2022

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Σε πολλά Δικαστήρια της χώρας οι συνθήκες απονοµής της Δικαιοσύνης είναι 
τριτοκοσµικές λόγω της έλλειψης ανάλογης  χρηµατοδότησης προς αναδιοργάνωση 
των υλικοτεχνικών υποδοµών τους. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ακατάλληλες, 
δεν υφίστανται συστήµατα θέρµανσης και κλιµατισµού ενώ πρόσφατα 
αντιµετωπίσαµε και το ζήτηµα της έλλειψης καθαριότητας των πολιτικών 
Δικαστηρίων της πρωτεύουσας της χώρας. Αιτούµεθα την  καταγραφή των 
υλικοτεχνικών αναγκών κάθε Δικαστηρίου και την κάλυψη αυτών.  

Ειδικά δε λόγω της παρατηρούµενης ενεργειακής κρίσης, αιτούµεθα την έγκαιρη 
πρόβλεψη περί λειτουργίας των εγκαταστάσεων θέρµανσης των Δικαστηρίων.   

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

Με δεδοµένο ότι ήδη έχει χορηγηθεί ψηφιακή υπογραφή και προβλέπεται η 
ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, πρέπει άµεσα να υλοποιηθεί για τις δικαστικές 
περιφέρειες που λειτουργεί το Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών 
Υποθέσεων Ποινικής και Πολιτικής Δικαιοσύνης (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), η ηλεκτρονική 
δηµοσίευση από τον ίδιο το Δικαστικό και Εισαγγελικό Λειτουργό της απόφασης, 
πρότασης κλπ. (µε χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής) και την επιστροφή του φακέλου 
στην Γραµµατεία σε δεύτερο χρόνο (υλοποίηση πρότασης δηµοσίευσης εξ 
αποστάσεως). 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

Αίτηµα περί άµεσης επίλυσης του οξύτατου προβλήµατος έλλειψης γραµµατειακής 
υποστήριξης µε την κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, καθώς παρατηρείται το  
οξύµωρο σχήµα οι ανάγκες των Δικαστηρίων διαρκώς να αυξάνονται και ο αριθµός 
των δικαστικών υπαλλήλων συνεχώς να µειώνεται λόγω συνταξιοδοτήσεων κλπ.       

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ    

Α) ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΑΞΗ ΑΝΤΙ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Μέσω της καταγραφής των περιπτώσεων (πολιτικών και ποινικών) αποφάσεων, που ο 
νοµοθέτης έχει ήδη θεσµοθετήσει την περιορισµένη αιτιολογία, θα αντλήσουµε 
στοιχεία για την εφαρµογή αυτής και προς επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και σε άλλες 
περιπτώσεις, λαµβανοµένου υπόψη  ότι συνταγµατικά συµβατές λύσεις είναι: α) η 
καθιέρωση, υπό όρους, της πλήρους αιτιολογίας σε ορισµένες αποφάσεις, β) η 
εφαρµογή στις απλές υποθέσεις της περιορισµένης αιτιολογίας και γ) η θεσµοθέτηση 
έκδοσης πράξης αντί απόφασης. 

Β) ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

 Κατάργηση της αρµοδιότητας λήψης ένορκων βεβαιώσεων από τους Ειρηνοδίκες, 
όπως, επίσης και την κατάργηση όλων των ένορκων βεβαιώσεων, οι οποίες 
προορίζονται για µη δικαστική χρήση και αντικατάστασή τους µε υπεύθυνες 
δηλώσεις. 

Γ) ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ    

Καταγραφή και κατάργηση των µη δικαιοδοτικών καθηκόντων των Ειρηνοδικών 
(κατάργηση της αρµοδιότητας του Ειρηνοδίκη για την εκκαθάριση και τον 
προσδιορισµό των εξόδων του δικαστικού επιµελητή επί διοικητικής εκτέλεσης, 
καθολική κατάργηση της θεώρησης βιβλίων νοσοκοµείων, δήµων, συνεταιρισµών και 
συµβολαιογράφων από Ειρηνοδίκη κλπ.) 

Δ) ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

Τροποποίηση νοµικού πλαισίου δήλωσης περιουσιακών στοιχείων - ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ, 
µε σκοπό την απλούστευση της διαδικασίας. Συγκεκριµένα προτείνουµε: α) την 
κατάργηση της τυπολατρικής επανάληψης του περιεχοµένου της δήλωσης, εφόσον 
δεν υπάρχουν µεταβολές και β) την κατάργηση της συµπλήρωσης στοιχείων, που είναι 
γνωστά ή µπορούν να αντληθούν από την Ελεγκτική Αρχή, όπως π.χ. ύψος των 
τραπεζικών λογαριασµών ή των συναλλαγών µε πιστωτικές κάρτες. 

Ε) ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  

Σύσταση ειδικών οργανικών θέσεων ανά εφετειακή έδρα, ώστε να πληρώνονται 
άµεσα τα κενά που δηµιουργούνται από τη λήψη αναρρωτικών αδειών αλλά κυρίως  
αδειών µητρότητας και ανατροφής τέκνων και να µην θεωρείται «πρόβληµα» η 
µητρότητα και πατρότητα στο Δικαστικό Σώµα. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 

1) Μέριµνα για την τοποθέτηση ιατρικού προσωπικού στα µεγάλα Δικαστήρια της 
Χώρας. 

2) Ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021 - 2027 για την χορήγηση πλήρους υλικοτεχνικής υποδοµής 
σε Δικαστικούς Λειτουργούς (υπολογιστές - εκτυπωτές) 

3) Ταχεία καταβολή των οδοιπορικών των Δικαστικών Λειτουργών κατά την 
µετάβαση τους στην έδρα άλλου δικαστηρίου για υπηρεσιακούς λόγους 

4) Επαναφορά της καταργηθείσας καταβολής εξόδων τοποθέτησης 

5) Κάλυψη δαπάνης για τράπεζες νοµικών πληροφοριών για όλους τους Δικαστικούς 
Λειτουργούς  (ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ) 

υποβολή προτάσεων και  το σχεδιασµό των µέτρων, που πρέπει να λαµβάνει 
η Πολιτεία προς  βελτίωση των όρων απονοµής της Δικαιοσύνης. 
Προτείνεται δε να  συγκροτείται από ανώτατους Δικαστές όλων των κλάδων 
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 7-7-2022

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

Θεσµοθέτηση Εθνικού Ινστιτούτου Δικαιοσύνης, δηλαδή ενός οργάνου, το οποίο θα έχει 
οριζόντια αρµοδιότητα για την καταγραφή των αναγκών των Δικαστηρίων, την υποβολή 
προτάσεων και  το σχεδιασµό των µέτρων, που πρέπει να λαµβάνει η Πολιτεία προς  
βελτίωση των όρων απονοµής της Δικαιοσύνης. Προτείνεται δε να  συγκροτείται από 
ανώτατους Δικαστές όλων των κλάδων της Δικαιοσύνης, αιρετών εκπρόσωπων των 
Δικαστικών Ενώσεων, εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων, των Δικαστικών 
Υπαλλήλων και του αρµοδίου Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 
ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ 

ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΕΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ
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Αθήνα, 6-7-2022                                                                                                                           

Αρ. Πρωτ. : 294 

ΘΕΜΑ: ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ 

  

   Στα γραφεία του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, µε πρωτοβουλία του Προέδρου του, 
έλαβε χώρα, σύσκεψη  τεσσάρων  θεσµικών φορέων και δη της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων, της Ολοµέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, της Ένωσης Συντακτών Ηµερήσιων Εφηµερίδων Αθηνών και του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, µε θέµα συζήτησης το φαινόµενο των «τηλεοπτικών 
και ραδιοφωνικών» δικών,  που διεξάγονται µε τη συµµετοχή δηµοσιογράφων, 
γιατρών, δικηγόρων κ.λ.π και το οποίο  προσβάλλει βάναυσα συνταγµατικά 
κατοχυρωµένα δικαιώµατα του Έλληνα πολίτη. 

   Στη συνάντηση, αφού οι συµµετέχοντες αναγνώρισαν ότι τα µέσα µαζικής 
ενηµέρωσης οφείλουν να εκπληρώνουν τη συνταγµατικώς κατοχυρωµένη 
υποχρέωσή τους, που παράλληλα είναι και συνταγµατικό δικαίωµα των πολιτών, σε 
ενηµέρωση, συµφώνησαν ότι θα πρέπει να  γίνεται η προσήκουσα αξιολογικά 
στάθµιση µεταξύ της έγκυρης πληροφόρησης και των ορίων που θέτουν το τεκµήριο 
της αθωότητας, τα συνταγµατικώς προστατευόµενα δικαιώµατα, ο σεβασµός της 
αρχής της µυστικότητας της ποινικής προδικασίας, η προστασία των προσωπικών 
δεδοµένων και η διαφύλαξη του ιατρικού απόρρητου. Η καταπάτηση τέτοιων 
δικαιωµάτων προσβάλλει τον νοµικό πολιτισµό της χώρας και δεν µπορεί να γίνει 
ανεκτή.  

   Το φαινόµενο των «τηλεοπτικών δικών» προκαλεί σύγχυση στην κοινωνία και 
δυσχεραίνει το έργο των αρµόδιων δικαστικών αρχών. Οφείλουµε να στηρίξουµε την 
ανεπηρέαστη απονοµή της δικαιοσύνης από τον φυσικό δικαστή. Προς τούτο 
οφείλουν να ενεργήσουν στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, τόσο τα όργανα της 
Πολιτείας, όσο και τα θεσµικά όργανα των συνδικαλιστικών φορέων (πειθαρχικά 
συµβούλια) προκειµένου να θέσουν φραγµό στην  αθέµιτη επιθυµία προβολής και 
διαφήµισης των συµµετεχόντων στις εν λόγω «δίκες», που µάλιστα προδικάζουν την 
κρίση των συνταγµατικά προβλεπόµενων Δικαστηρίων.  

   Οι διαστάσεις που έχει λάβει το φαινόµενο αυτό καθιστούν αναγκαία την ανάληψη 
πρωτοβουλιών, συµπεριλαµβανοµένης της συνάντησης µε τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
τον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβούλιου Ραδιοτηλεόρασης και τους αρχηγούς των 
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, ώστε µε τη συµµετοχή όλων να επιτευχθεί η εξάλειψη 
του φαινοµένου.  

  

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ     

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΣΑ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                           

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ: ΕΝΩΣΗΣ 
ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΣΗΕΑ ΚΑΙ ΙΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΔΙΚΕΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΣΡ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Αθήνα, 22/7/2022 

Με τον Πρόεδρο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης κ. Αθανάσιο 
Κουτρουµάνο συναντήθηκαν, την 21-7-2022, η Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών 
και Εισαγγελέων κα Μαργαρίτα Στενιώτη, ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραµµατέας 
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κ.κ. Γεώργιος Πατούλης και Ευστάθιος Τσούκαλος, 
ο Πρόεδρος της Ολοµέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας κ. Δηµήτριος 
Βερβεσός και η Πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ κα Μαρία Αντωνιάδου. 

Η συνάντηση αυτή έγινε στα πλαίσια της πρωτοβουλίας που έχουν αναλάβει οι 
ανωτέρω φορείς, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο των 
«ραδιοτηλεοπτικών δικών», που διεξάγονται µε τη συµµετοχή δηµοσιογράφων, 
γιατρών, δικηγόρων και άλλων. 

Οι «ραδιοτηλεοπτικές δίκες» παραβιάζουν ουσιώδη ατοµικά και κοινωνικά 
δικαιώµατα και ελευθερίες, προκαλούν σύγχυση στην κοινωνία, δυσχεραίνουν το 
έργο των αρµοδίων αρχών και επιχειρούν ανεπίτρεπτη προσπάθεια επηρεασµού 
της Δικαιοσύνης. Τα ζητήµατα, που ανακύπτουν, θα πρέπει να αντιµετωπιστούν 
άµεσα και λυσιτελώς. 

Οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, της Ολοµέλειας των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος και της ΕΣΗΕΑ δήλωσαν ότι έχουν ήδη αναλάβει πρωτοβουλίες 
ως προς την εσωτερική πειθαρχική τους λειτουργία για την αποτροπή του 
φαινοµένου ενώ οι εκπρόσωποι και των άνω τεσσάρων φορέων τόνισαν το 
σηµαντικό θεσµικό ρόλο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και δήλωσαν 
ότι η έγκαιρη και αυστηρή παρέµβασή του µε την άσκηση των κανονιστικών του 
αρµοδιοτήτων και την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών προστίµων στην 
περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της ραδιοτηλεοπτικής νοµοθεσίας, µε 
σεβασµό πάντα του δικαιώµατος της έκφρασης και της πληροφόρησης, θα 
συµβάλλει στον περιορισµό του επικίνδυνου για µία δηµοκρατική χώρα 
φαινοµένου. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΝΙΩΤΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΕΡΒΕΣΟΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΕΑ 

ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
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ΒΙΡΓΙΝΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αντεισαγγελέως Αρείου Πάγου 

Διδάκτορος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Αντεισαγγελέως Πρωτοδικών Πειραιώς 

Υπ. Διδάκτορος Νοµικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Ι.  Εισαγωγή 

Πολλές φορές για τη διάγνωση και κρίση ενός γεγονότος απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
ορισµένης επιστήµης ή τέχνης και δεν επαρκούν οι γνώσεις που έχει ο δικαστής από τη 
γενική κοινή γνώση. Αναγνωρίζοντας την πραγµατικότητα αυτή, ο νοµοθέτης 
προβλέπει στη διάταξη του άρθρου 183 εδ. α ΚΠΔ ότι «Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις 
ορισµένης επιστήµης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου 
γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο µπορούν αυτεπαγγέλτως ή µε 
αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγµατογνωµοσύνη». Η 
πραγµατογνωµοσύνη είναι ένα από τα αποδεικτικά µέσα που ενδεικτικώς 
απαριθµούνται στο άρθρο 178 ΚΠΔ και µάλιστα διακεκριµένο από τα λοιπά (έγγραφα, 
µάρτυρες)1. Ο πραγµατογνώµονας παρέχει αντικειµενικά και απρόσωπα τις 
επιστηµονικές πληροφορίες και εισφέρει αφηρηµένους κανόνες της επιστήµης ή της 
τέχνης του  που θα « βοηθήσουν»  το δικαστή  στη σωστή κρίση.  Έτσι, πέραν της 
ιδιότητας της πραγµατογνωµοσύνης ως  αποδεικτικού µέσου, ο πραγµατογνώµονας 
είναι και  «βοηθός» του δικαστή, υπό την έννοια ότι επικουρεί τον δικαστή στη σωστή 
εκτίµηση του πραγµατικού υλικού. Η τελευταία αυτή ιδιότητά του, ήτοι του «βοηθού» 
του δικαστή, συνάγεται από το ότι ο ιατροδικαστής υπόκειται σε εξαίρεση, όπως τα 
δικαστικά πρόσωπα (άρθ. 191 επ. σε συνδ. µε 15 ΚΠΔ), και καταβάλλεται µεγάλη 
προσπάθεια διασφάλισης της αµεροληψίας του, ιδίως µε τον τρόπο επιλογής του (άρθ. 
186 ΚΠΔ).    

ΙΙ. Ο ρόλος του ιατροδικαστή κατά τη δικαστική διερεύνηση βιαίων, 
υπόπτων και αιφνιδίων θανάτων 

Ανεξαρτήτως του είδους και της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων του, η ιδιότητα του 
ιατροδικαστή2 ως ιατρού  επιβάλλει σ’ αυτόν να ενεργεί σύµφωνα µε τους γενικά 
παραδεκτούς κανόνες της ιατρικής επιστήµης (άρθ. 10  § 1 εδ. α Ν. 3418/2005  
«Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας»).  

Ο ρόλος του ιατροδικαστή κατά τη δικαστική διερεύνηση του θανάτου συνίσταται στην 
επιστηµονική διερεύνηση των βιαίων, υπόπτων και  αιφνιδίων θανάτων.  Στην πράξη η 
συµµετοχή του ιατροδικαστή σε περιστατικά τοιούτων θανάτων γίνεται κατά κανόνα 
σε πρώιµο στάδιο, δεδοµένου ότι οι επιλαµβανόµενοι  του περιστατικού ανακριτικοί 
υπάλληλοι ενηµερώνουν αυτόν αµέσως µόλις λάβουν γνώση καθ’ οιονδήποτε τρόπο του 
περιστατικού.  Η παρουσία του ιατροδικαστή, τις πρώτες κρίσιµες ώρες,  στο σηµείο 
που έλαβε χώρα το συµβάν είναι καθοριστική για την εκτέλεση των καθηκόντων του, 
δεδοµένου ότι η λεπτοµερής εξέταση  του χώρου,  η δειγµατοληψία στην οποία τυχόν 
προβεί, η εξασφάλιση αντικειµένων µε ιατροδικαστικό ενδιαφέρον, ευρισκοµένων στον 
τόπο που έλαβε χώρα το συµβάν, µε σκοπό και την  αποφυγή επιµόλυνσής τους, 
δύνανται να παίξουν ρόλο σηµαντικό στη δικαστική διερεύνηση µίας υπόθεσης και να 
διασφαλίσουν στοιχεία  κρίσιµα για τις µετέπειτα ενέργειές του (νεκροψία, νεκροτοµή 
και παραγγελία για διενέργεια συµπληρωµατικών εξετάσεων).  

Στις περιπτώσεις των βιαίων και υπόπτων θανάτων η µετάβαση του ιατροδικαστή στο 
χώρο που έλαβε χώρα το συµβάν θεωρείται επιβεβληµένη. Περιστατικά π.χ. πτώσης εξ 
ύψους ή σε κλίµακα πιθανόν δύνανται να αξιολογηθούν καλύτερα από τον 
ιατροδικαστή εάν ο τελευταίος έχει προηγουµένως εξετάσει επισταµένως το χώρο του 
συµβάντος. Για το λόγο αυτό στο προοίµιο της ιατροδικαστικής έκθεσης πρέπει να 
γίνεται µνεία, µεταξύ άλλων, και της µετάβασης ή µη του ιατροδικαστή στον τόπο του 
συµβάντος, και, σε περίπτωση µη µετάβασης, και των λόγων που έκριναν αυτή 
(µετάβαση) µη αναγκαία. 

Ο ιατροδικαστής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, αν το έχει ανάγκη, µπορεί 
να λάβει γνώση στοιχείων της δικογραφίας και να ζητήσει, µέσω του διορίσαντος 
αυτόν, πληροφορίες από µάρτυρες, κατηγορουµένους, συγγενείς κ.λπ. Ανεξαρτήτως 
όµως της δυνατότητας αυτής του ιατροδικαστή, ο ρόλος του είναι αυτόνοµος και το 
έργο του περιορίζεται στην αναζήτηση,  καταγραφή και αξιολόγηση των 
ιατροδικαστικών ευρηµάτων. Η έρευνα του ιατροδικαστή οφείλει να θεµελιώνεται 
πάνω σε ευρήµατα τα οποία  πρέπει, αναλόγως του περιστατικού, αυτός επισταµένως 
και µε επιµέλεια και µεθοδικότητα να αναζητά. Περαιτέρω η οξυδέρκεια, η 
προνοητικότητα  και το αίσθηµα ευθύνης του ιατροδικαστή οφείλουν να κατευθύνουν 
αυτόν προς την αναζήτηση και λεπτοµερή καταγραφή ευρηµάτων, η απουσία της 
αναφοράς των οποίων ενδέχεται σε µελλοντικό χρόνο να θέσει ερωτήµατα που πιθανόν 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ 
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΙΑΙΩΝ, ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΦΝΙΔΙΩΝ 

ΘΑΝΑΤΩΝ 

να µείνουν για πάντα αναπάντητα. Πράγµατι ο έµπειρος και υπεύθυνος 
ιατροδικαστής, διαβλέπων ζητήµατα που θα τεθούν στα λοιπά στάδια της 
προδικασίας ή κατά την κύρια διαδικασία και τους τυχόν προταθησοµένους  περί 
αυτά  ισχυρισµούς, πρέπει να κάνει αναφορά στα σχετικά ευρήµατα και να 
αποκλείσει ισχυρισµούς και επιχειρήµατα που δεν έχουν θέση στη συγκεκριµένη 
υπόθεση. Η καταγραφή ευρηµάτων, που πιθανόν κατά το χρόνο της νεκροψίας και 
νεκροτοµής θεωρηθούν από τον ιατροδικαστή µη σηµαντικά,  είναι επιβεβληµένη. 
Η αναφορά π.χ. στην έκθεση νεκροψίας και νεκροτοµής της ηλικίας, αναλυτικά, 
µίας εκάστης των κακώσεων, της σειράς µε την οποία αυτές επηνέχθησαν, καθώς 
επίσης  και η διάκριση µίας εκάστης αυτών ως  προθανάτιας ή µεταθανάτιας είναι 
σηµαντικής σηµασίας. Σηµαντική επίσης είναι και η καταγραφή ευρηµάτων που δεν 
συνδέονται ιατρικώς µε το αποτέλεσµα του θανάτου ούτε µε τα αίτια του θανάτου 
και τις συνθήκες αυτού, διότι, µε την καταγραφή αυτών και τη  µνεία περί µη 
συσχετισµού αυτών µε το θάνατο, θα αποτραπεί η προβολή αβάσιµων ισχυρισµών 
και η απώλεια χρόνου µε την άσκοπη διενέργεια ανακριτικών πράξεων. Παράλειψη 
αναφοράς ευρηµάτων είτε από λόγους άγνοιας είτε διότι κρίθηκε περιττή η 
καταγραφή τους δύναται να δυσχεράνει τη δικαστική έρευνα της υπόθεσης και να 
θέσει θέµα ευθύνης του ιατροδικαστή. Περαιτέρω εάν ο ιατροδικαστής κατά την 
εκτέλεση της εντολής διαπιστώσει ότι ενεφανίσθησαν ενώπιόν του ζητήµατα  που η 
έρευνα και η ερµηνεία τους ανήκει σε άλλους χώρους, ευρισκόµενα εκτός των ορίων 
της ειδικότητάς του, θα πρέπει να απευθυνθεί στον διορίσαντα αυτόν και να το 
αναφέρει. Επίσης οφείλει να διατηρεί και να εκφράζει επιφυλάξεις ως προς την 
αξιολόγηση των ιατροδικαστικών ευρηµάτων του σε περιπτώσεις έλλειψης επαρκών 
στοιχείων και εν γένει δεν πρέπει να παραλείπει να αναφέρει στην έκθεσή του τα 
στοιχεία εκείνα που µπορεί να µειώνουν την εγκυρότητα της γνώµης του. Ο 
ιατροδικαστής  ουδόλως πρέπει να θεωρεί την διατήρηση επιφύλαξης ως αδυναµία. 
Περαιτέρω, ιατροδικαστική έκθεση χωρίς φωτογραφική τεκµηρίωση, ακτινολογική 
απεικόνιση, ιστολογική εξέταση (η οποία διενεργείται από ιατρούς που κατέχουν 
την ειδικότητα της Παθολογικής Ανατοµικής) και τοξικολογική ανάλυση (αίµατος, 
ούρων και γενικά βιολογικών υγρών), διενεργουµένη από χηµικούς, ιατρούς ή 
άλλους επιστήµονες που γνωρίζουν να διενεργούν χηµική ανάλυση, οι οποίες 
(εξετάσεις) πραγµατοποιούνται  µε αποστολή δείγµατος από τον ιατροδικαστή 
στους ανωτέρω επιστήµονες, καταδεικνύει ανυπαρξία ουσιαστικής έρευνας, µε 
συνέπεια τη δυσχέρανση του έργου των διωκτικών αρχών µε ό,τι τούτο 
συνεπάγεται. Δεδοµένου ότι η Ιατροδικαστική είναι µακροσκοπική επιστήµη, ήτοι 
«βλέπει» µόνο αυτά που είναι ορατά δια γυµνού οφθαλµού π.χ. ρήξη αορτής και 
πολλές φορές η αιτία θανάτου δεν είναι ορατή δια γυµνού οφθαλµού, στις 
περιπτώσεις αυτές η εξέταση σε µικροσκοπικό επίπεδο, δηλαδή µε µικροσκόπιο, 
είναι απαραίτητη3. Περαιτέρω η τοξικολογική ανάλυση βιολογικών υγρών µε 
εξειδικευµένα µηχανήµατα για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισµό τυχόν 
χηµικών ουσιών σε δείγµατα πιθανόν να είναι επιβεβληµένη. Αυτός ο οποίος θα 
κρίνει ποιες εξετάσεις επιβάλλεται να γίνουν είναι ο ιατροδικαστής, δεδοµένου ότι 
αυτός θα αποφανθεί για την αιτία θανάτου, συνεκτιµώντας και τα πορίσµατα των 
εξετάσεων που παρήγγειλε, καθώς και τον τυχόν υπάρχοντα ιατρικό φάκελο του 
θανόντος. Σε περίπτωση µη αποστολής δείγµατος από τον ιατροδικαστή για τη 
διενέργεια των ως άνω εξετάσεων, θα πρέπει να γίνει µνεία από αυτόν στην έκθεση 
νεκροψίας και νεκροτοµής  των λόγων που έκριναν µη επιβεβληµένη την εξέταση, 
δεδοµένου ότι δύναται µελλοντικά να τεθεί εν αµφιβόλω η εγκυρότητα και η 
πληρότητα της ιατροδικαστικής έρευνας, πιθανόν δε και η αµεροληψία του 
ιατροδικαστή, µη αποκλειοµένου δε και του ενδεχοµένου της προβολής ισχυρισµών 
περί εν γνώσει απόκρυψης της αλήθειας από αυτόν4. Εξάλλου είναι ανεπίτρεπτο να 
διεξάγεται ιατροδικαστική έρευνα για αιφνίδιο θάνατο ατόµου νεαράς ηλικίας, µε 
ελεύθερο ατοµικό ιατρικό ιστορικό και να µην γίνεται στην ιατροδικαστική έκθεση 
λεπτοµερής αναφορά στα συστήµατα του οργανισµού του νεκρού µε αιτιολογηµένο 
αποκλεισµό των αιτίων που δεν επέφεραν το θάνατο και  παράλληλη αιτιολογηµένη 
κρίση περί του αιτίου που επέφερε το θάνατο. Τέτοιες περιπτώσεις αιφνιδίων 
θανάτων ατόµων νεαράς ηλικίας έρχονται συχνά στην επικαιρότητα επ’ ευκαιρία 
αιφνιδίου (καρδιαγγειακού) θανάτου αθλητών κατά την διάρκεια αγώνων, της 
προπόνησης ή και σε άλλο χρόνο. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο ιατροδικαστής 
οφείλει να υποπτευθεί γενετικό νόσηµα και να µεριµνήσει για γενετικό έλεγχο µε τη 
λήψη αίµατος. Εάν, στην περίπτωση αυτή, διαπιστωθεί κάτι παθολογικό, 
επιβάλλεται να ενηµερώσει άµεσα προκειµένου να εξετασθούν και τα άλλα µέλη της 
οικογένειας. Τυχόν παράλειψη ενηµέρωσης των µελών της οικογένειας δύναται να 
θέσει θέµα ποινικής, αστικής και πειθαρχικής ευθύνης του ιατροδικαστή σε 
περίπτωση που ακολουθήσει θάνατος άλλου µέλους της οικογένειας σχετιζόµενος 
µε το αυτό γενετικό νόσηµα.    

Στην καθηµερινή δικαστηριακή πρακτική, δυστυχώς, δεν λείπουν περιπτώσεις 
ελλιπών ιατροδικαστικών εκθέσεων, στις οποίες τα δικαιοδοτικά όργανα, κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, µάταια αναζητούν τις απαραίτητες, αλλά 
ελλείπουσες, περιγραφές.  

Επιπλέον, στη δικαστηριακή πρακτική δεν λείπουν και περιπτώσεις   
ιατροδικαστικών εκθέσεων που αφορούν αιφνιδίους θανάτους, οι οποίες 
(ιατροδικαστικές εκθέσεις) αδικαιολογήτως καθυστερούν, µε αποτέλεσµα την 
Επιπλέον, στη δικαστηριακή πρακτική δεν λείπουν και περιπτώσεις   
ιατροδικαστικών εκθέσεων που αφορούν αιφνιδίους θανάτους, οι οποίες 
(ιατροδικαστικές εκθέσεις) αδικαιολογήτως καθυστερούν, µε αποτέλεσµα την 
καθυστέρηση της περαίωσης των σχετικών δικογραφιών, ενόψει της 
επανειληµµένης διαβίβασης των δικογραφιών από την εισαγγελική αρχή στους 
ανακριτικούς υπαλλήλους για την επισύναψη της έκθεσης νεκροψίας και 
νεκροτοµής.    
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Κοµβικής σηµασίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ιατροδικαστή τυγχάνει η 
σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Είναι αυτονόητο ότι η έκθεση  επιβάλλεται να είναι 
γλωσσικά διατυπωµένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητή από όλους τους 
παράγοντες της δικαστικής διαδικασίας. Από την άλλη πλευρά ο πραγµατογνώµονας 
πρέπει να χρησιµοποιεί τη γλώσσα του δικού του επιστηµονικού πεδίου και να µην 
κάνει χρήση δικαιϊκών εννοιών, τις οποίες ενδεχοµένως, και πιθανόν πεπλανηµένως,  
θεωρεί οικείες, καθόσον, σε διαφορετική περίπτωση, ήτοι χρήσης από αυτόν δικαιϊκών 
εννοιών και φραστικών διατυπώσεων του νόµου, ελλοχεύει ο κίνδυνος πρόκλησης 
σύγχυσης και εξαγωγής εσφαλµένων συµπερασµάτων. Στο προοίµιο της έκθεσης 
πρέπει να αναφέρονται, πλην των στοιχείων του πραγµατογνώµονα, οι ακαδηµαϊκοί 
τίτλοι του που σχετίζονται µε το αντικείµενο της εντολής και ενδεχοµένως ο φορέας 
στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του, ο διορίσας αυτόν,  τα στοιχεία που ετέθησαν 
υπόψη του, διάφορες τεχνικές παρατηρήσεις που αυτός κρίνει απαραίτητες, καθώς 
επίσης να γίνεται και µνεία της µετάβασης ή µη του ιατροδικαστή στον τόπο του 
συµβάντος, και, σε περίπτωση µη µετάβασης αυτού, να γίνεται αναφορά και των λόγων 
που έκριναν αυτήν (µετάβαση) µη αναγκαία, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα. Επίσης 
στην ιατροδικαστική έκθεση, πλην της λεπτοµερούς καταγραφής και αξιολόγησης των 
ιατροδικαστικών ευρηµάτων, πρέπει να γίνεται αναφορά στην αποστολή ή µη 
βιολογικών υλικών προς τοξικολογική ανάλυση και ιστοτεµαχίων προς ιστολογική 
εξέταση και, σε περίπτωση µη αποστολής, και στους λόγους της µη αποστολής.  

Είναι γεγονός ότι µία επιστηµονικά τεκµηριωµένη  ιατροδικαστική έκθεση προϋποθέτει 
άρτια επιστηµονική κατάρτιση και εµπειρία. Προκειµένου όµως ο ιατροδικαστής να 
«βοηθά» κατά τρόπο σωστό και επιστηµονικά απόλυτα τεκµηριωµένο το έργο της 
Δικαιοσύνης,  είναι επιβεβληµένη η συνεχιζόµενη εκπαίδευσή του. Ο Κώδικας Ιατρικής 
Δεοντολογίας καθιερώνει την υποχρέωση του ιατρού «συνεχιζόµενης δια βίου 
εκπαίδευσης και ενηµέρωσης» σχετικά µε τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήµης και της 
ειδικότητάς του (άρθ.10 § 1 εδ. β Ν. 3418/2005). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι για πρώτη 
φορά εισάγεται η έννοια της «δια βίου εκπαίδευσης» του ιατρού. Πρόκειται για 
σηµαντική καινοτοµία του Ν. 3418/2005, καθώς εισάγει τη γενικότερα πλέον αποδεκτή 
ανάγκη της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης του ιατρού6. Πράγµατι η συνεχής ενηµέρωση 
του ιατρού στις ταχύτατες εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής αποτελεί βασικό όπλο και 
εγγύηση της άρτιας εκτέλεσης των καθηκόντων του. Με δεδοµένη τη σηµερινή 
πραγµατικότητα των ραγδαίων επιστηµονικών εξελίξεων, ο ιατρός, και στη 
συγκεκριµένη περίπτωση  ο ιατροδικαστής, οφείλει να ενηµερώνεται τακτικά και να 
γίνεται κοινωνός των εξελίξεων6. Εν προκειµένω προς την κατεύθυνση αυτή δύνανται 
να συνεισφέρουν η ανά τακτά χρονικά διαστήµατα συµµετοχή των ιατροδικαστών σε 
σεµινάρια διαδραστικού χαρακτήρα, καθώς   και ο εποικοδοµητικός διάλογος 
δικαστικών λειτουργών και ιατροδικαστών στο πλαίσιο συνεδρίων. 

Τέλος, ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής και αστικής ευθύνης του ιατροδικαστή κατά 
την άσκηση των καθηκόντων του, ο ανωτέρω υπέχει και πειθαρχική ευθύνη.  Σύµφωνα 
µε τη διάταξη του άρθ. 9Β §§ 1,2 Ν. 3772/2009, η οποία προστέθηκε µε άρθ. 8 § 10 Ν. 
4198/2013, «1. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων 
συνιστάται «πειθαρχικό συµβούλιο ιατροδικαστών», το οποίο έχει αρµοδιότητα για 
κάθε θέµα που αφορά την πειθαρχική κατάσταση των ιατροδικαστών. 2. Το πειθαρχικό 
συµβούλιο των ιατροδικαστών συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, είναι πενταµελές και αποτελείται από: α) 
τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πάρεδρος του Συµβουλίου της Επικρατείας, εφέτης των 
πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών, µε τον αναπληρωτή 
του, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον πρόεδρο του οικείου δικαστηρίου ή από τον 
προϊστάµενο της οικείας εισαγγελίας, β) ένα (1) µέλος το οποίο είναι πάρεδρος του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποδεικνύονται 
από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, γ) δύο (2) µέλη, τα οποία 
είναι υπάλληλοι της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, που είναι τουλάχιστον προϊστάµενοι διεύθυνσης, 
αναπληρούµενοι από προϊσταµένους άλλης διεύθυνσης, δ) ένα (1) µέλος, το οποίο είναι 
ιατροδικαστής Α΄ τάξης των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε τον αναπληρωτή του. Αν 
δεν υπάρχουν ιατροδικαστές Α΄ τάξης, ορίζονται ιατροδικαστές Β΄ τάξης». Δεδοµένου 
ότι η πειθαρχική και η ποινική δίκη έχουν σε γενικές γραµµές κοινά στοιχεία και 
εντοπίζεται η εφαρµογή κανόνων ποινικοδικονοµικού δικαίου στην πειθαρχική δίκη, 
φρονούµε ότι πρέπει να υπάρξει νοµοθετική παρέµβαση ώστε ο Πρόεδρος του 
ανωτέρω Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατροδικαστών να είναι αποκλειστικά εφέτης των 
πολιτικών  δικαστηρίων ή αντεισαγγελέας εφετών. Τούτο είναι εύλογο αφού η ανάθεση 
τοιούτων καθηκόντων στους ανωτέρω δικαστικούς λειτουργούς είναι έργο συγγενές µε 
το δικαιοδοτικό τους έργο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η άσκηση των 
καθηκόντων του Προέδρου του ως άνω πειθαρχικού συµβουλίου  από δικαστικό 
λειτουργό  εξοικειωµένο µε το αντικείµενο της δίκης. 

ΙΙΙ. Επίλογος 

Η συµβολή του ιατροδικαστή στην δικαστική διερεύνηση των βιαίων, υπόπτων  και 
αιφνιδίων θανάτων είναι  µεγάλη. Μεγάλη, ως εκ τούτου, είναι και η συµβολή του στην 
ορθή και ταχεία απονοµή της Δικαιοσύνης.  Αναµφισβητήτως τα επιστηµονικά εφόδια 
και το αίσθηµα ευθύνης του ιατροδικαστή εξασφαλίζουν την πληρότητα και την 
ορθότητα της ιατροδικαστικής έρευνας. Η άρτια επιστηµονική κατάρτιση και το υψηλό 
αίσθηµα ευθύνης του είναι παράγοντες εγγυητικοί της ποιότητας του έργου του. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δοθεί στην συνεχιζόµενη δια βίου 
εκπαίδευση και ενηµέρωση του ιατροδικαστή  σχετικά µε τις εξελίξεις της ιατρικής 
επιστήµης και της ειδικότητάς του. Παράλληλα, η συµµετοχή, ως Προέδρου του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου Ιατροδικαστών, δικαστικού λειτουργού της Πολιτικής και 
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ΙΙΙ. Επίλογος 

Η συµβολή του ιατροδικαστή στην δικαστική διερεύνηση των βιαίων, υπόπτων  
και αιφνιδίων θανάτων είναι  µεγάλη. Μεγάλη, ως εκ τούτου, είναι και η συµβολή 
του στην ορθή και ταχεία απονοµή της Δικαιοσύνης.  Αναµφισβητήτως τα 
επιστηµονικά εφόδια και το αίσθηµα ευθύνης του ιατροδικαστή εξασφαλίζουν την 
πληρότητα και την ορθότητα της ιατροδικαστικής έρευνας. Η άρτια επιστηµονική 
κατάρτιση και το υψηλό αίσθηµα ευθύνης του είναι παράγοντες εγγυητικοί της 
ποιότητας του έργου του. Προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη σηµασία πρέπει 
να δοθεί στην συνεχιζόµενη δια βίου εκπαίδευση και ενηµέρωση του ιατροδικαστή  
σχετικά µε τις εξελίξεις της ιατρικής επιστήµης και της ειδικότητάς του. 
Παράλληλα, η συµµετοχή, ως Προέδρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου 
Ιατροδικαστών, δικαστικού λειτουργού της Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης 
εγγυάται την εκπλήρωση της αποστολής του ως άνω Συµβουλίου από δικαστικούς 
λειτουργούς εξοικειωµένους  µε το  σχετικό αντικείµενο.   

________________________________________________________ 

  

1. Σχετικά µε τη διαχείριση του αποδεικτικού υλικού, κατά τον σχηµατισµό 
δικανικής πεποίθησης, ισχύει η αρχή της ηθικής απόδειξης, όπως  αυτή 
τυποποιείται στο άρθ. 177&1 ΚΠΔ. Κατά την διάταξη του ανωτέρω άρθρου «Οι 
δικαστές δεν ακολουθούν νοµικούς κανόνες αποδείξεων, πρέπει  όµως να 
αποφασίζουν κατά την πεποίθησή τους, ακολουθώντας τη φωνή της συνείδησής 
τους και οδηγούµενοι από την απροσωπόληπτη κρίση  που προκύπτει από τις 
συζητήσεις  και που αφορά την αλήθεια των πραγµατικών περιστατικών, την 
αξιοπιστία των µαρτύρων και την αξία των άλλων αποδείξεων, αιτιολογώντας 
πάντοτε ειδικά και εµπεριστατωµένα µε ποία αποδεικτικά µέσα και µε ποίους 
συλλογισµούς σχηµάτισαν τη δικανική τους κρίση». 

2. Η Ιατροδικαστική αποτελεί ιατρική ειδικότητα που αποκτάται µετά από 
συνολικό χρόνο εκπαίδευσης 5 (πέντε) ετών {Απ. Υπ. Υγείας µε αριθ. Γ5α/Γ.Π.οικ.
64843/2018 (ΦΕΚ  Β΄4138/20-9-2018)}. 

3. Το πόρισµα της ιστολογικής εξέτασης περιγράφει τα κύτταρα κάθε οργάνου και 
τις αλλοιώσεις τους π.χ. κενοτοπιώδης εκφύλιση των ηπατικών κυττάρων 
( µικροσκοπικό εύρηµα που µπορεί να σχετίζεται µε πολλές και διαφορετικές 
καταστάσεις). 

4. Ίδ. άρθ. 226 ΠΚ. «Ψευδής πραγµατογνωµοσύνη ή διερµηνεία». 

5. Βιργινίας Δ. Σακελλαροπούλου Η Ποινική Αντιµετώπιση του Ιατρικού 
Σφάλµατος και η Συναίνεση του Ασθενούς στην Ιατρική Πράξη,  Β΄  Έκδοση, 
Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2011,  σελ. 87. 

6. Δεν αποτελεί αντικείµενο του παρόντος το θέµα της θέσπισης, ενόψει της 
φύσης και της ιδιαιτερότητας του λειτουργήµατος του ιατροδικαστή, Κώδικος 
Δεοντολογίας Ιατροδικαστών. Σηµειώνεται πάντως ότι, κατά νοµοθετική 
εξουσιοδότηση του άρθ. 62 §§ 1,2 Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισµός και Οργάνωση 
Συστήµατος Υγείας», εκδόθηκε το Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής 
Δεοντολογίας». 


