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Ομιλία της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων Βασιλικής Θάνου Χριστοφίλου,
Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου στην Τακτική
Γενική Συνέλευση της 6ης-12-2014
Προσφωνήσεις…..
Η απονομή Δικαιοσύνης δεν αρκεί να είναι μόνον ταχεία. Επιβάλλεται να είναι πρωτίστως ποιοτική. Ποιοτική δε είναι η Δικαιοσύνη, όταν διεξάγεται «δίκαιη δίκη» και εκδίδεται «δίκαιη» απόφαση,
απόφαση από «δίκαιο» Δικαστή, δηλαδή από Δικαστή αμερόληπτο
και αντικειμενικό, ο οποίος κρίνει με βάση μόνο τα στοιχεία της δικογραφίας, το νόμο, και τη συνείδησή του, αγνοώντας οποιαδήποτε
τυχόν προσπάθεια επηρεασμού, από οποιονδήποτε και αν προέρχεται. Κατά συνέπεια ο κυριότερος παράγων για την ποιοτική Δικαιοσύνη είναι η ανεξαρτησία των Δικαστών. Η ανεξαρτησία των
Δικαστών είναι το θεμέλιο του Κράτους Δικαίου, είναι θεμελιώδης
οργανωτική βάση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι Δικαστές είναι το καταφύγιο του πολίτη. Η
ανεξαρτησία του Δικαστή εξαρτάται κυρίως από τον ίδιο. Στον ίδιο δηλαδή εναπόκειται να διαθέτει
φρόνημα και ήθος υψηλό και να έχει το σθένος να αποκρούει τις τυχόν παρεμβάσεις και πιέσεις.
Και η Πολιτεία, όμως, έχει χρέος να εξασφαλίζει στους Δικαστές τις προϋποθέσεις εκείνες,
οι οποίες είναι απαραίτητες αφενός για την προστασία της ανεξαρτησίας τους και αφετέρου για
την καλή και ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης. Έχει χρέος, δηλαδή, να εξασφαλίζει συνθήκες εργασίας, οι οποίες επιτρέπουν στους Δικαστές την ευχερή άσκηση των καθηκόντων τους,
καθώς και επίπεδο αποδοχών ανάλογο με το Λειτούργημά τους, όπως άλλωστε επιβάλλει και
το Σύνταγμα (αρθρ. 88 §2), ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία τους.
Σήμερα, λοιπόν, στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας, την οποία έχω την τιμή να
εκπροσωπώ για δεύτερη συνεχή θητεία, θα κάνω μια σύντομη επισκόπηση για την κατάσταση που
επικρατεί στη Δικαιοσύνη, για το φόρτο εργασίας των Δικαστών, για τις αναχρονιστικές συνθήκες,
κάτω από τις οποίες, εργάζονται, καθώς και για το ενδιαφέρον ή την αδιαφορία των Κυβερνώντων
ως προς τα χρόνια προβλήματα της Δικαιοσύνης.
Φόρτος Εργασίας
Ο τομέας της Δικαιοσύνης είναι ο μόνος τομέας, όπου ο φόρτος εργασίας, αντί να μειώνεται, λόγω
της βαθειάς οικονομικής κρίσης, όπως συνέβη σε όλους τους άλλους τομείς, αντιθέτως αυξάνεται
συνεχώς και κυρίως στις ποινικές υποθέσεις, εξ αιτίας της μεγάλης αύξησης της εγκληματικότητας,
που είναι απότοκος της οικονομικής κρίσης, καθώς και σε ορισμένες αστικές υποθέσεις, όπως οι
αιτήσεις για ρύθμιση των χρεών προς τις Τράπεζες των υπερχρεωμένων οφειλετών. Και οι Δικαστικοί
Λειτουργοί καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους εργαζόμενοι
χωρίς ωράριο και σε εορτές και αργίες, σε βάρος της προσωπικής και οικογενειακής τους ζωής και
καλύπτοντας οι ίδιοι όλες τις οικονομικές δαπάνες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων
τους, όπως αγορά και συντήρηση κομπιούτερ και αναλώσιμων, σύνδεση με τράπεζα νομικών πληροφοριών, μετακινήσεις και διαμονή, κατά τις μεταθέσεις και αποσπάσεις , αφού είναι οι μόνοι κρατικοί
λειτουργοί, των οποίων οι δαπάνες αυτές δεν καλύπτονται από την υπηρεσία τους.
Αναμένουμε, όμως και αξιώνουμε από την Πολιτεία να αναγνωρίζει την βαρύτητα και τη
σοβαρότητα του έργου μας και να σέβεται τον θεσμικό μας ρόλο. Εν τούτοις, σε όλη τη διάρκεια
της τετραετούς βαθειάς οικονομικής κρίσης διαπιστώνουμε και βιώνουμε την αδιαφορία της
εκάστοτε Κυβέρνησης για τα λειτουργικά προβλήματα αφενός και αφετέρου την προσπάθεια
υποβάθμισης και απαξίωσης της Δικαιοσύνης και των Δικαστικών Λειτουργών, διαπιστώσεις
οι οποίες υποχρέωσαν τις Δικαστικές Ενώσεις να πραγματοποιούμε έντονες αντιδράσεις, με
πανδικαστικές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και με διακοπές συνεδριάσεων.
Συνέχεια στη σελίδα 8
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Ο ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Βιογραφικό
Ο Νίκος Παρασκευόπουλος διδάσκει ποινικό δίκαιο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το 1980.
Έχει διατελέσει Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του
ΑΠΘ και είναι κοσμήτορας της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Έντονη είναι
η παρουσία του στη νομική πράξη, καθώς συμμετείχε σε
νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, ανέπτυξε δραστηριότητα
μεσολαβητή σε εξεγέρσεις κρατουμένων (1990,1996) και είχε
την ευθύνη προγραμμάτων επανένταξης αποφυλακισμένων
(1988-1997). Πολλές από τις θέσεις που υποστήριξε υιοθετήθηκαν από την ποινική
νομοθεσία (μεταρρύθμιση εγκλημάτων κατά της κρατικής ελευθερίας και αποποινικοποίηση μοιχείας, εισαγωγή περιπτώσεων δικαστικής άφεσης της ποινής, νέα νομοθεσία για τον εγκλεισμό ψυχασθενών σε ψυχιατρεία, κατάργηση θανατικής ποινής και
ειδικού νόμου κατά της τρομοκρατίας, αποποινικοποίηση περιύβρισης αρχής, μείωση ποινών και εξαρτημένους μικροδιακινητές). Κατά την περίοδο 1993-1995 υπήρξε σύμβουλος για θέματα ποινικού και σωφρονιστικού δικαίου του τότε Υπουργού
Δικαιοσύνης Γ. Κουβελάκη. Έχει λάβει μέρος ως εκπρόσωπος της χώρας σε συνέδρια
ή επιτροπές διεθνών οργανισμών καθώς και στο Δ.Σ. (ως πρόεδρος) του Κ.Ε.Θ.Ε.Α.

Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Κων. Κοσμάτος, Ειδικός Επιστήμονας - Δικηγόρος
Βιογραφικό
Α. Τόπος και έτος γέννησης: Αθήνα, 1967
Β. Τίτλοι Σπουδών:
1991:Πτυχίο Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1993: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών
Επιστημών του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
1996: Διδάκτορας Νομικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Από το 1993 είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης.
Είναι μέλος σε πολλές Επιστημονικές Επιτροπές .
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και μελετών στον Τομέα του Ποινικού
Δικαίου.

Η πρώτη συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης με το Δ.Σ της Ένωσής μας
Την 6η Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης,
Καθηγητή κ. Νίκου Παρασκευόπουλου με το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων. Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα. Ο νέος Υπουργός εξέφρασε το
ενδιαφέρον του, για την ομαλή λειτουργία της Δικαιοσύνης και για την επίλυση των εκκρεμών
ζητημάτων (επιτάχυνση στην απονομή της, προώθηση των Κωδίκων, βελτίωση των συνθηκών
εργασίας , προώθηση του νέου Κανονισμού της Εθνικής Σχολής Δικαστών κλπ). Η Πρόεδρος της
Ένωσής μας Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, εξέφρασε προς τον Υπουργό, εκ μέρους όλων των
μελών του Δ.Σ, θερμά συγχαρητήρια, για την ανάληψη των καθηκόντων του και τον διαβεβαίωσε για την από μέρους της Ένωσης διάθεση ανάπτυξης αρμονικής συνεργασίας. Στη συνέχεια
έκανε αναφορά στα σημαντικότερα θεσμικά ζητήματα, τα οποία, παρά τα επίμονα αιτήματα της
Ένωσης, παρέμειναν εκκρεμή, όπως Τροποποίηση των διατάξεων του Ν 4055/2012-Κανονισμοί
Δικαστηρίων, περικοπή μισθού και περικοπή της άδειας των Δικαστικών διακοπών,κατάργηση της

διάταξης του Ν 4312/2014, που προβλέπει ότι, σε περίπτωση αναβολής ποινικής υπόθεσης, από
το Εφετείο ή το Πλημμελειοδικείο, προσδιορίζεται υποχρεωτικά σε δικάσιμο, στην οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής, κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, εφαρμογή,
στο σύνολό της, της απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου του αρθρ. 88§2 Συντάγματος, ως προς
την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων ποσών κλπ(βλέπετε στη σελ. 5 το κατατεθέν προς
τον Υπουργό σχετικό υπόμνημα). Τέλος, η Πρόεδρος μετέφερε προς τον Υπουργό την πεποίθηση
όλων των μελών του Δικαστικού Σώματος ότι ως Καθηγητής του Δικαίου θα ανταποκριθεί στις
προσδοκίες για προώθηση όλων των αναγκαίων ενεργειών, προς αναβάθμιση της λειτουργίας
της Δικαιοσύνης. Ο κ. Υπουργός εδήλωσε ότι θεωρεί δεδομένη τη συνεργασία και ότι σκοπεύει
να προωθήσει άμεσα τα νομοθετήματα, τα σχετικά με τις ως άνω ρυθμίσεις. Στη συνάντηση
συμμετείχε και ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού κ. Παν. Γιαννακόπουλος, Δικηγόρος,
Ειδικός Επιστήμονας.
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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η Γ Ι Α ΤΑ Ο Ι ΚΟ Π Ε Δ Α
Του Γεωργίου Μανωλίδη Μέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.
ΡΟΒΙΕΣ
Προχωράει και ολοκληρώνεται η διαδικασία για την έγκριση της Πολεοδομικής Μελέτης και στις δύο συνιδιόκτητες εκτάσεις μας στις Ροβιές. Το Πράσινο Ταμείο, μετά
την καταβολή από εμάς του ποσοστού 20% της ειδικής χρηματικής εισφοράς που προβλέπεται από το άρθρο 6 του Ν. 4280/2014, με τα υπ΄ αριθμ πρωτ:730,731/11-2-2015
έγγραφά του, που κοινοποίησε και σ΄ εμάς, ενημέρωσε το αρμόδιο Υπουργείο Π.Α.Π.Ε. προκειμένου να στείλει στο ΣτΕ το επικαιροποιημένο σχέδιο του εγκριτικού
Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο στη συνέχεια θα δημοσιευθεί στην τελική του μορφή στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και έτσι θα ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία
έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης. Για όλες τις εξελίξεις θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
ΚΑΝΤΙΑ
Για την έκταση στην ΚΑΝΤΙΑ, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από το Κτηματολόγιο Ναυπλίου, καθυστερεί η κτηματογράφηση της περιοχής και όταν προσδιοριστεί ο χρόνος που θα
αρχίσει , θα υπάρξει άμεσα ανακοίνωση .
Η προσφυγή μας στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων εκκρεμεί ακόμη, αφού έληξε η προβλεπόμενη από το άρθρ. 52 παρ. 2 του Ν. 4280/2014 εξάμηνη προθεσμία για τη συζήτηση των εκκρεμών προσφυγών στις παραπάνω Επιτροπές χωρίς να συζητηθεί καμία από αυτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Διοίκησης, αναμένεται να παραταθεί η προθεσμία
αυτή, οπότε και θα συζητηθεί η προσφυγή μας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 30-12-2014

Αρ. Πρωτ. 175

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ: έγγραφο προς τον υπουργό δικαιοσύνης για εκκρεμότητες
που παρέμειναν σε σοβαρά θεσμικά ζητήματα, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσης
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Χαράλαμπο Αθανασίου
Κύριε Υπουργέ,
Παρά τα αλλεπάλληλα και επίμονα αιτήματά μας, παρέμειναν σε εκκρεμότητα μέχρι
σήμερα (ημέρα διάλυσης της Βουλής) σημαντικά θεσμικά ζητήματα, γεγονός για το οποίο
σας μεταφέρουμε τη βαθειά απογοήτευση και δυσφορία των Δικαστικών Λειτουργών – μελών
της Ένωσής μας. Ειδικότερα:
1) Παρότι, κατ’ επανάληψη ζητήσαμε τη συμπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων του
πρώτου βαθμού, εν τούτοις, διαπιστώσαμε με έκπληξη, ότι με τον πρόσφατο νόμο 4312/2014,
άρθρ. 12 § 4 (ΦΕΚ 260/12-12-2014, τ. Α) αυξάνονται (και ορθώς) κατά επτά (7) οι θέσεις των
Εισαγγελικών Λειτουργών του α΄ βαθμού (τέσσερις (4) θέσεις Εισαγγελέων & τρεις (3) θέσεις
Αντεισαγγελέων), περιέργως όμως, ουδεμία αύξηση γίνεται στις θέσεις των Δικαστών, γεγονός το οποίο, πέραν της δυσαρέσκειας, προκαλεί και μεγάλη απορία, με δεδομένο, μάλιστα,
ότι λόγω της προηγούμενης ιδιότητας σας ως Δικαστού, γνωρίζετε καλά ότι η επιβάρυνση
των Δικαστών είναι μεγαλύτερη, αφού, πέραν των ποινικών υποθέσεων, έχουν και τον φόρτο
των αστικών υποθέσεων. Θεωρούμε ότι η δυσμενής αυτή διάκριση σε βάρος των Δικαστών
είναι απολύτως αδικαιολόγητη & απαράδεκτη.
2) Ζητήσαμε, κατ’ επανάληψη, την τροποποίηση των επίμαχων διατάξεων του Ν.
4055/2012 (Κεφάλαιο Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών)
και συγκεκριμένα: α) του άρθρ. 86 § 2, που προβλέπει ότι οι Κανονισμοί Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την έγκρισή τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, διάταξη η
οποία αναμφίβολα περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί, στην πραγματικότητα, την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από
τους υπηρετούντες στο κάθε Δικαστήριο Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από
οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου.
β) των άρθρ. 90 §§1 & 2, που προβλέπουν την περικοπή μισθού σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων με συνοπτική διαδικασία από τον Προϊστάμενο του
Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας, ή την περικοπή των δικαστικών διακοπών του Δικαστικού
Λειτουργού, διατάξεις οι οποίες είναι αντισυνταγματικές, διότι η μεν πρώτη επιβάλλει πειθαρχική ποινή, χωρίς την τήρηση και τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, η δε δεύτερη περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο εργασιακό
δικαίωμα της χορήγησης αδείας, επί πλέον δε προσβάλλουν την προσωπικότητα και την
αξιοπρέπεια των Δικαστών. Οι τελευταίοι έχουν πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας και
της βαρύτητας του έργου τους και δεν έχουν ανάγκη από «φόβητρα» για να επιτελέσουν
τα καθήκοντά τους.
Εν τούτοις, στη μεν διάταξη περί Κανονισμού Δικαστηρίων ουδεμία τροποποίηση έγινε.
Ενώ εξάλλου, η πρόσφατη (με τον ίδιο ως άνω νόμο (4312/2014 άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7) τροποποίηση των δύο άλλων διατάξεων (περί περικοπής μισθού & δικαστικών διακοπών) είναι
προσχηματική, αφού στην πραγματικότητα γίνεται αντιγραφή των αντίστοιχων διατάξεων
του Ν. 4055/2012 και απλώς, στη μεν διάταξη του άρθρ. 43 § 3 (περικοπή μισθού) προστίθεται
«μόνον» η λέξη «αδικαιολόγητα» (μη συμμετοχή σε συνεδριάσεις ή μη εκτέλεση υπηρεσίας),
στη δε διάταξη του άρθρ. 44 (περικοπή δικαστικών διακοπών) προστίθεται μόνον η φράση
«εκτός αν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι υγείας», προϋποθέσεις, οι οποίες, ασφαλώς, ως
αυτονόητες, δεν αναφέρονταν στις προϊσχύουσες διατάξεις του Ν. 4055/2012. Προφανώς,
τα αιτήματα της Ενώσεώς μας αφορούσαν την ουσιαστική & όχι την προσχηματική τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων.
3) Τέλος, θα θέλαμε και πάλι να σας μεταφέρουμε την έντονη δυσαρέσκεια όλων των
Δικαστικών Λειτουργών, για τους χειρισμούς & τις ρυθμίσεις, σχετικά με την καταβολή των
αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των ποσών, που είχαν παρακρατηθεί για το χρονικό
διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. Ως γνωστόν, η Εκτελεστική Εξουσία, αγνοώντας την
υποχρέωσή της να συμμορφώνεται με τις δικαστικές αποφάσεις, προχώρησε, κατά τρόπο
αυθαίρετο και προφανώς αντισυνταγματικό και παράνομο, σε περικοπή κατά το ήμισυ των
ως άνω αναγνωρισθέντων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, ως οφειλομένων αναδρομικώς
διαφορών των αποδοχών μας (όπως το ίδιο έπραξε και για τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά
στους Στρατιωτικούς και στα Σώματα Ασφαλείας, των οποίων, επίσης, έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων), ενώ η καταβολή για το υπόλοιπο ήμισυ
του ποσού, ρυθμίστηκε να γίνει σε τριάντα έξι (36) δόσεις δηλαδή σε τρία χρόνια, παρότι
η αξίωσή μας είχε αναγνωρισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και σε εφαρμογή της
οποίας είχε ψηφισθεί, προ 5 μηνών διάταξη νόμου (άρθρ. 181 Ν. 4270/2014) και είχαν εγκριθεί
από τη Βουλή και τα απαιτούμενα για το σύνολο της αξίωσής μας κονδύλια (Ν. 4263/2014
Μεσοπρόθεσμο των ετών 2015-2018).
Η δυσαρέσκειά μας είναι ακόμη μεγαλύτερη, από το γεγονός ότι στην ίδια υπουργική
απόφαση, με την οποία ρυθμίστηκε η καταβολή, για όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους
Δικαστές, του ημίσεως των οφειλομένων, για την αναδρομική παρακράτηση των αποδοχών
μας, σε τριάντα έξι (36) δόσεις, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση ειδική ευνοϊκή μεταχείριση για
ορισμένη μόνο κατηγορία, δηλαδή για εκείνους και μόνον τους Δικαστικούς Λειτουργούς,

που συνταξιοδοτήθηκαν, από 1-8-2012 μέχρι 30-6-2014, και για τους οποίους η καταβολή
θα γίνει για ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό σε μία δόση, τον Ιανουάριο του 2015.
Αναμέναμε, να προβείτε σε άμεση αποκατάσταση της δυσμενούς αυτής μεταχείρισης
όλων των εν ενεργεία Δικαστικών Λειτουργών, δια της επεκτάσεως της ρυθμίσεως αυτής
και στους τελευταίους (εν ενεργεία), αφού, ως γνωστόν, οι συνταξιούχοι, μόνον συνεπαγωγικά σε σχέση με τους εν ενεργεία, λαμβάνουν οποιαδήποτε παροχή και κατά συνέπεια
είναι προφανώς παράνομο και απαράδεκτο ορισμένη και μόνο κατηγορία συνταξιούχων, να
λαμβάνει παροχή, η οποία δεν έχει προηγουμένως καταβληθεί στους εν ενεργεία. Πλην όμως,
με απογοήτευση και δυσφορία διαπιστώνουμε ότι ουδεμία παρόμοια αποκατάσταση έγινε
μέχρι σήμερα (ημέρα διάλυσης της Βουλής).
Ωστόσο, εκφράζουμε την ικανοποίηση μας, διότι, μετά τα επίμονα αιτήματα μας, αναρτήθηκε, σήμερα, στην ιστοσελίδα του Υπουργείο Δικαιοσύνης η προκήρυξη για τη διενέργεια
διαγωνισμού Ειρηνοδικών (54 θέσεις), ο οποίος θα διεξαχθεί στις 19-3-2015.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αθήνα 7-1-2015

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αρ. Πρωτ. 1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: «Οριστική μορφή υποδείγματος αγωγής , για την επιδίκαση
των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των αποδοχών μας»
Ενημερώνουμε τους κ.κ. συναδέλφους ότι αποστέλλουμε, στη Γραμματεία κάθε
Δικαστηρίου, οριστική μορφή υποδείγματος αγωγής ,η οποία στρέφεται κατά του
Ελληνικού Δημοσίου, και με την οποία ζητείται η επιδίκαση των ποσών των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των αποδοχών μας, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012
έως 30-6-2014. Τα ποσά αυτά, όπως είναι γνωστό, περικόπηκαν, κατά το ήμισυ, με το
Ν. 4307/2014 ( αθρ. 86 παρ. 6 εδτελ.), ενώ το υπόλοιπο ποσό (το 50%) ρυθμίστηκε με
την κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης , ότι θα καταβληθεί σε
τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις, ρυθμίσεις οι οποίες είναι προφανώς αντισυνταγματικές, δεδομένου ότι τέσσερις (4) μόλις μήνες ενωρίτερα, είχε ψηφισθεί ο Ν. 4270/2014
( αρθ. 181§ 1) , με τον οποίον, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 88/2013 απόφαση
του Ειδικού δικαστηρίου του άρθ. 88 § 2 του Συντάγματος, αναγνωριζόταν, η αξίωσή
μας, η πηγάζουσα από την εν λόγω απόφαση τόσο για την επαναφορά του Μισθολογίου μας στο ύψος του Ιουλίου 2012, όσο και για την καταβολή των αναδρομικώς
οφειλομένων διαφορών, των ποσών που μας είχαν παρακρατηθεί , για το χρονικό
διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014, για την καταβολή των οποίων, μάλιστα, είχαν
ήδη εγκριθεί τα απαιτούμενα, στο σύνολό τους, κονδύλια, με το αρθ. μόνο του Ν.
4263/2014.( Μεσοπρόθεσμο των ετών 2015-2018).
Επισημαίνουμε, ότι, την 29-12-2014 (ημερομηνία διάλυσης της Βουλής λόγω
εκλογών ) αποστείλαμε προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου , το υπ. αριθμ.
πρωτ.: 175/30-12-2014 έγγραφό μας με το οποίο του μεταφέραμε την απογοήτευση
και έντονη δυσαρέσκεια του συνόλου των Δικαστικών Λειτουργών, για τις ως άνω εις
βάρος τους, ρυθμίσεις και ενέργειες και για τη μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και επιπλέον την έντονη δυσαρέσκεια όλων, για την κατ΄εξαίρεση ειδική ευνοϊκή
ρύθμιση για ορισμένη μόνο κατηγορία (όσοι Δικαστές συνταξιοδοτήθηκαν από 1-82012 έως 30-6-2014 ), για τους οποίους προβλέπεται, με την ίδια ως άνω Υπουργική
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ότι η καταβολή του συνόλου
των αναδρομικώς οφειλομένων θα γίνει σε μια δόση, στις 27-1-2015, ρύθμιση η οποία
είναι αντισυνταγματική και παράνομη , αφού οι συνταξιούχοι συνεπαγωγικά και μόνο
σε σχέση με τους εν΄ ενεργεία δικαιούνται οποιαδήποτε καταβολή και κατά συνέπεια
είναι απολύτως απαράδεκτο να γίνεται οποιαδήποτε καταβολή στους συνταξιούχους,
χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχη καταβολή στους εν΄ ενεργεία. Παρά την πληθώρα των Τροπολογιών που κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν από την Βουλή , μέχρι τέλος
Δεκεμβρίου 2014, ουδεμία νομοθετική πρόβλεψη έγινε, για την επέκταση της ως άνω
ρύθμισης, στους εν΄ ενεργεία Δικαστές, όπως επιβάλλεται, προς αποκατάσταση της
εις βάρος τους ανισότητας , παρανομίας και αδικίας.
Κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο, για την άσκηση της αγωγής, είναι είτε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών είτε το Διοικητικό Πρωτοδικείο της Περιφέρειας, όπου
υπηρετεί σήμερα ή υπηρετούσε ο Δικαστικός Λειτουργός κατά το κρίσιμο χρονικό
διάστημα.
Κατά τα λοιπά , ισχύουν όσα είχαμε αναφέρει με την προηγούμενη (υπ΄αριθμ.
πρωτ. 162/28-11-2014) σχετική ανακοίνωσή μας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

3 ΣΕΛΙΔΑ

Eνημέρωση για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσης Δικασ τών και Εισαγγελέων, της 30-1-2015
Θέματα:
1) Ζητήματα – Αιτήματα, που πρέπει να τεθούν στη νέα Κυβέρνηση.
2) Πρόταση για τροποποίηση του Καταστατικού
Παρόντες: Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου, Πρόεδρος, Ευάγγελος
Κασαλιάς Αντιπρόεδρος, Στενιώτη Μαργαρίτα, Γενική Γραμματέας,
Κωνσταντινος Βουλγαρίδης, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας, Γκαρά Σταματία,
Ταμίας, Παπαδήμας Χρήστος, Αναπλ. Ταμίας, Μανωλίδης Γεώργιος,
Υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων, Μαυρίδης Χαράλαμπος, Εκπρόσωπος Τύπου καθώς και τα μέλη Σαλάτας Νικόλαος, Λυμπερόπουλος
Παναγιώτης, Πάπαρη Βαρβάρα.
Απόντες: Μπάσης Βασίλειος, Αντιπρόεδρος καθώς και τα μέλη
Ευστρατιάδης Γεώργιος, Σεβαστίδης Χριστόφορος, Σεβαστίδης
Χαράλαμπος.
Α) Κατά την παραπάνω συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, αποφασίσθηκε ομόφωνα να επανέλθουμε στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης υποβάλλοντας
τα αιτήματα, για την επίλυση των θεσμικών ζητημάτων, τα οποία,
όπως αναφέρεται και στο από 30-12-2014 έγγραφο, που απεστάλη
από την Ένωση στον απελθόντα υπουργό Δικαιοσύνης, παρέμειναν
σε εκκρεμότητα, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσης και παρά τη
ρητή δέσμευση του Υπουργού, από την αρχή της θητείας του, ότι θα
ικανοποιηθούν. Συγκεκριμένα :
1) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012, οι οποίες περιορίζουν την ανεξαρτησία των Δικαστών και υποβαθμίζουν τον θεσμικό
τους ρόλο, ήτοι: α) Κανονισμοί Δικαστηρίων (άρθρ. 86 § 2), β) περικοπή μισθού και περικοπή δικαστικών διακοπών (άρθρ. 90 §§ 1 & 2),
γ) παράλειψη από την προαγωγή, εάν ο Δικαστικός Λειτουργός έχει
τιμωρηθεί πειθαρχικά, με οποιαδήποτε ποινή, για καθυστέρηση ως προς
την έκδοση των αποφάσεων, εντός της τελευταίας επταετίας (άρθρ. 90
§ 10). Η πρόσφατη δήθεν «τροποποίηση» της διάταξης του άρθρου 90
§§ 1 & 2, με το Ν. 4312/2014, άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7, ουδόλως ικανοποιεί και είναι προσχηματική, διότι στην πραγματικότητα γίνεται πλήρης
αντιγραφή των αντιστοίχων διατάξεων του Ν. 4055/2012 και απλώς,
στη μεν διάταξη του άρθρ. 43 § 3 (περικοπή μισθού) προστίθεται μόνο
η λέξη «αδικαιολόγητα» (μη συμμετοχή σε συνεδριάσεις ή μη εκτέλεση
υπηρεσίας), στη δε διάταξη του άρθρ. 44 (περικοπή δικαστικών διακοπών) προστίθεται μόνο η φράση «εκτός εάν συντρέχουν λίαν σοβαροί
λόγοι υγείας», προϋποθέσεις οι οποίες δεν αναφέρονταν στον προηγούμενο νόμο, αφού είναι καταφανώς λογικά αυτονόητο ότι θα πρέπει να
συντρέχουν. Το αίτημα της Ένωσης αφορά την ουσιαστική και όχι την
προσχηματική τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων.
2) Κατάργηση της διάταξης του Ν. 4312/2014 (άρθρ. 12 περιπτ. 1)
με την οποία προβλέπεται ότι «Όταν για οποιονδήποτε λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το
τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται
σε δικάσιμο, κατά την οποία προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό
αυτό και ύστερα από σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα, η υπηρεσία
των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο,
από το τριμελές συμβούλιο ή το δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο,
με βάση τον αριθμό των υποθέσεων, που είναι κάθε φορά εκκρεμείς, σε
κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίμους στις οποίες είναι ήδη
προσδιορισμένες για εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό ίσο ή ανώτερο του
προβλεπομένου, ως ανωτάτου ορίου από τον οικείο εσωτερικό κανονισμό». Η εν λόγω διάταξη προσβάλλει τη Συνταγματική αρχή του φυσικού
Δικαστή και επίσης προσβάλλει το αδιάβλητο, διότι είναι γνωστές εκ των
προτέρων οι ημερομηνίες των δικασίμων κάθε Προεδρεύοντα. Επιπλέον,
δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, δεδομένου ότι πρακτικά είναι αδύνατη
η εφαρμογή της, κυρίως στα μεγάλα Δικαστήρια, των οποίων τα πινάκια
είναι βεβαρημένα και για το λόγο αυτό ήδη δεν εφαρμόζεται από πολλούς
Προεδρεύοντες. Η διάταξη θα περιέλθει σε αχρησία. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ίσχυσε και παλαιότερα και για τους ίδιους ως άνω λόγους καταργήθηκε. Η Ένωση δεν ενημερώθηκε, ούτε ερωτήθηκε για τη διάταξη αυτή.
3) α) Αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, με
αντίστοιχη αύξηση των εισαγόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστών,
ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν. Σημειωτέον, ότι φέτος
ο αριθμός των εισαγόμενων της νέας σειράς της Σχολής (21ης σειράς),
στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη, είναι ο μικρότερος από κάθε
άλλη φορά, δηλαδή 44 Δικαστές και 14 Εισαγγελείς. Εξάλλου, μεγάλη
δυσαρέσκεια και μεγάλη απορία προκάλεσε σε όλους τους Δικαστές
το γεγονός ότι ενώ τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας, για αύξηση
των Δικαστών του πρώτου βαθμού, αγνοήθηκαν από το Υπουργείο και

εν τούτοις, περιέργως, με τον πρόσφατο νόμο 4312/12-12-2014, αυξήθηκαν, κατά επτά (7) μόνον οι θέσεις των Εισαγγελέων του πρώτου
βαθμού, παρότι μάλιστα ο απελθών Υπουργός Δικαιοσύνης, ως πρώην
Δικαστής, γνωρίζει ότι η επιβάρυνση των Δικαστών είναι πολύ μεγαλύτερη των Εισαγγελέων, αφού πέραν των ποινικών υποθέσεων έχουν
και το φόρτο των αστικών υποθέσεων. Με δεδομένη την ήδη γενομένη
αύξηση των Εισαγγελέων κατά επτά (7), ζητούμενα αυξηθούν οι θέσεις
των Δικαστών του πρώτου βαθμού κατά είκοσι πέντε (25).
β) Κάλυψη του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών θέσεων
των Δικαστικών Υπαλλήλων.
4) Θέματα Ειρηνοδικείων. Πρόταση για την επανεξέταση της
διαδικασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών - γραμματειακή υποστήριξη - υλικοτεχνική υποδομή των Ειρηνοδικείων.
5) Συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης μας στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και κυρίως των Κωδίκων.
6) Δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και των οικονομικά
ασθενέστερων πολιτών, με λελογισμένο καθορισμό του ύψους των
παραβόλων, των δικαστικών ενσήμων κλπ. - κατάργηση δικαστικού
ενσήμου στην αναγνωριστική δίκη.
7) Εφαρμογή στο σύνολό της, της απόφασης 88/2013 του Ειδικού
Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, ως προς την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων ποσών, για την κριθείσα ως αντισυνταγματική περικοπή των αποδοχών μας, για το χρονικό διάστημα
από 1-8-2012 έως 30-6-2014. Ζητούμε, να αποκατασταθούν όλες οι εις
βάρος μας ρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν από την προηγούμενη Κυβέρνηση τόσο με την κατά τρόπο αυθαίρετο και αντισυνταγματικό περικοπή
κατά το ήμισυ των ποσών αυτών και την καταβολή του υπολοίπου σε
βάθος τριών (3) ετών, δηλαδή 36 μηνιαίων δόσεων, όσο και με την επίσης αντισυνταγματική και απαράδεκτη ειδική ευνοϊκή, κατ’ εξαίρεση
ρύθμιση για ορισμένη μόνο κατηγορία συνταξιούχων (όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2012 έως 30-6-2014), στους οποίους καταβλήθηκε
το σύνολο του ποσού σε μία δόση, στις 27-01-2015).
Β) Τροποποίηση Καταστατικού: Έγινε δεκτή ομόφωνα η πρόταση
του Προεδρείου και αποφασίσθηκε ότι απαιτείται να γίνει τροποποίηση
ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού. Η πρόταση αφορά ενδεικτικά τη
διάταξη για τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ (να είναι τριετής από διετής),
ο Ταμίας να ονομάζεται Υπεύθυνος οικονομικής διαχείρισης και να θεσμοθετηθεί και θέση αναπληρωτή αυτού, όπως ισχύει ήδη στην πράξη, λόγω
των αναγκών και επίσης να θεσμοθετηθεί διάταξη, η οποία να προβλέπει
το ασυμβίβαστο της θέσης του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε
όλη τη διάρκεια της θητείας, με άλλη θέση, σε απόσπαση, στην οποία
δεν ασκεί δικαιοδοτικά καθήκοντα (απόσπαση σε θέση συμβούλου
Υπουργού, απόσπαση σε θέση οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κλπ.).
Στο σημείο αυτό, έλαβε το λόγο ο εκ των μελών του Δ.Σ. Παναγιώτης Λυμπερόπουλος και είπε ότι διαφωνεί με το ασυμβίβαστο,
διότι, κατά την άποψή του, περιορίζει την συνταγματική ελευθερία
του συνδικαλίζεσθαι.
Η Πρόεδρος κ. Θάνου είπε τα εξής:
Το θέμα του ασυμβίβαστου των δύο θέσεων είναι απαραίτητο να
συμπεριληφθεί στις υπό τροποποίηση διατάξεις του Καταστατικού, διότι
η Ένωση συχνά έρχεται σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό, όπως άλλωστε συνέβη κατά το τελευταίο διάστημα και επομένως, δεν νοείται ούτε
μπορεί να λειτουργήσει κανείς, κατέχοντας δύο θέσεις, με αντικρουόμενα συμφέροντα. Βιώνουμε την περίπτωση του Τάκη Λυμπερόπουλου, ο
οποίος είναι σύμβουλος του Υπουργού και μέλος του Δ.Σ. της Ένωσής
μας. Καθόλο το διάστημα, που εμείς κάναμε τους αγώνες για καταβολή
αναδρομικών, συμπλήρωση κενών θέσεων κλπ. και παίρναμε αποφάσεις
για αντιδράσεις και για πανδικαστική συγκέντρωση, απουσίαζε από τις
συνεδριάσεις του Δ.Σ. και εμφανιζόταν μόνον ως σύμβουλος του Υπουργού κ. Αθανασίου. Σήμερα, μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, παρίσταται στη σημερινή συνεδρίαση. Ασφαλώς, θυμάστε ότι το ίδιο ζήτημα
(του ασυμβίβαστου των δύο θέσεων) είχε τεθεί και προηγούμενα, πάλι
για το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή όταν ο κ. Λυμπερόπουλος διορίσθηκε ως
σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης και μάλιστα με πιο έντονο τρόπο, διότι τα μέλη του Δ.Σ. Χριστόφορος Σεβαστίδης και Χαράλαμπος
Σεβαστίδης είχαν προτείνει γραπτώς να εισηγηθούμε να απαγορεύεται
με διάταξη νόμου. Τότε η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ., προς αποφυγή
μεγάλης οξύτητας και για την προστασία του κύρους της Ένωσης προς
τα έξω, δεν θελήσαμε να προχωρήσουμε σε τέτοια «έντονη» ενέργεια,δηλώσαμε, όμως, τότε ρητά και έχει καταγραφεί στα πρακτικά ότι το
θεωρούμε αντιδεοντολογικό και καλέσαμε τον κ. Λυμπερόπουλο να

επιλέξει ο ίδιος την μία εκ των δύο θέσεων και να παραιτηθεί από την
άλλη. Επέμενε να κατέχει και τις δύο θέσεις και μας είπε ότι θα είναι ωφέλιμος για την Ένωση, διότι θα αποτελεί «δίαυλο επικοινωνίας» μεταξύ
Ένωσης και Υπουργείου. Σχολιάζεται δυσμενώς από την συντριπτική
πλειοψηφία των Δικαστών, ότι ενώ παραμένει μέλος του Δ.Σ., εν τούτοις
σε όλες τις συναντήσεις του Υπουργού με τα Προεδρεία των Ενώσεων,
εμφανίζεται καθήμενος δίπλα στον Υπουργόκαι απέναντι στις Ενώσεις,
όπως, επίσης, στην Επιτροπή της Βουλής, επίσης καθήμενος πίσω από
τον Υπουργό κ. Αθανασίου, σε συζητήσεις επί νομοσχεδίων, στα οποία οι
Δικαστικές Ενώσεις είχαν σοβαρές αντιρρήσεις. Και ακόμα δυσμενέστερα σχολιάζεται ότι όχι μόνο δεν βοήθησε, από τη θέση του συμβούλου
του Υπουργού, για την προώθηση των αιτημάτων μας, αλλά αντίθετα
ούτε καν ενημέρωνε την Ένωση για τις συχνές, αιφνιδιαστικές τροπολογίες, που κατέθετε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Και επιπλέον, υπήρξε εκ των συντακτών διαφόρων νομοθετικών
διατάξεων, εκ των οποίων ορισμένες αντιμετωπίσθηκαν από τους
Δικαστές με καχυποψία, όπως π.χ. η αιφνιδιαστική και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των Δικαστικών Ενώσεων τροπολογία, με την
οποία τροποποιήθηκε η διάταξη για τις εκλογές του αυτοδιοίκητου,
μόλις πέντε (5) ημέρες προ των εκλογών για τις νέες Διοικήσεις των
μεγάλων Δικαστηρίων, καθώς και νομοθετικών διατάξεων αντισυνταγματικών και αντιδικαστικών, όπως η διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Αθανασίου και Σταϊκούρα, με την οποία
προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, ειδική ευνοϊκή μεταχείριση, για ορισμένη
μόνο κατηγορία συνταξιούχων Δικαστών, στους οποίους καταβλήθηκε
στις 27-1-2015, το σύνολο των αναδρομικών, σε μία δόση, ενώ αντίθετα, με την ίδια υπουργική απόφαση ρυθμίζεται ότι σε όλους τους ενεργεία και στους λοιπούς συνταξιούχους τα αναδρομικά θα καταβληθούν
σε τριάντα έξη (36) μηνιαίες δόσεις. Είναι γνωστό, ότι η διάταξη αυτή
καταδικάστηκε ως «φωτογραφική» από όλο το Δικαστικό Σώμα.
Για όλους αυτούς τους λόγους καλώ τον Τάκη Λυμπερόπουλο
να παραιτηθεί από τη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου
της Ένωσής μας.
Όσον αφορά το επιχείρημα του κ. Λυμπερόπουλου ότι κατά τη
γνώμη του, εάν προβλέπεται ασυμβίβαστο, θα αντίκειται στο συνταγματικό δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι, ασφαλώς δεν ευσταθεί, αφού
ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να επιλέξει τη μία εκ των δύο
θέσεων. Σημειωτέον, ότι διάταξη περί ασυμβίβαστου προστέθηκε και
στο Καταστατικό της Ένωσης Εισαγγελέων, στην πρόσφατη τροποποίηση, που έγινε τον Ιούνιο του 2014, με αφορμή περίπτωση Εισαγγελικού Λειτουργού παρόμοια με του κ. Λυμπερόπουλου.
Ο κ. Λυμπερόπουλος απάντησε: Έχω διορισθεί με απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου, ως σύμβουλος του Υπουργού
Δικαιοσύνης, για νομοπαρασκευαστικό έργο και όταν μου ζητήθηκε
η συνδρομή μου την παρείχα και εξ όσων γνωρίζω θα εξακολουθήσω.
Πράγματι, εκλήθην σε πολλά νομοθετικά κείμενα να έχω γνωμοδοτική
αρμοδιότητα και σε άλλα και συντακτική αρμοδιότητα. Δεν ήμουν εγώ
ο συντάκτης των διατάξεων που προαναφέρατε.
Σας ζητώ το συγκεκριμένο αίτημα (περί παραιτήσεως μου) να
διατυπωθεί εγγράφως και εάν θεωρείτε ότι συνέπραξα στη θεσμοθέτηση αντιδικαστικών διατάξεων, μπορείτε να ξεκινήσετε τις πειθαρχικές διαδικασίες. Την στάση μου, όπως την καθόρισα στις εκλογές της
Ένωσης, του Μαΐου 2014, θα την καθορίσω και τώρα.
Η Πρόεδρος ανταπάντησε: Δεν υποβάλλεται αίτημα. Επαναλαμβάνω, ότι, επειδή η στάση σου θεωρείται ως αντιδεοντολογική
από τη συντριπτική πλειοψηφία των Δικαστών, για τους λόγους, που
προαναφέρθηκαν, σε καλώ να υποβάλεις την παραίτησή σου από το
Δ.Σ. της Ένωσης. Δεν θέτω το θέμα σε ψηφοφορία, διότι η απόφαση
εναπόκειται σε σένα και εσύ πρέπει να το κατανοήσεις. Ούτε τίθεται
θέμα πειθαρχικής διαδικασίας, διότι εμείς ουδέποτε επιλέξαμε ακραίες λύσεις, αλλά το ζήτημα θεωρούμε ότι είναι ηθικό και δεοντολογικό
και επαναλαμβάνω ότι εναπόκειται σε σένα.
Στο σημείο αυτό έκλεισε η συζήτηση και αποφασίσθηκε να
αναρτηθεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και να ορισθεί
προθεσμία δέκα πέντε ημερών, ώστε οποιοσδήποτε Δικαστικός και
Εισαγγελικός Λειτουργός, μέλος της Ένωσης, να δύναται να αποστείλει τις προτάσεις του, σχετικά με την Τροποποίηση του Καταστατικού είτε στα γραφεία της Ένωσης είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
ή στο FAX της Ένωσης.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Aπάντηση Παναγιώτη Λυμπερόπουλου , Εφέτη , μέλους του ΔΣ, στην ενημέρωση για την συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΕ της 30-1-2015
Η κ. Θάνου αποφάσισε, ομιλώντας εξ ονόματος όλων των δικαστών, να
αποστείλει επιστολή προς τον κ. Γιούγκερ. Η ενέργεια της αυτή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνον αν ήταν σε εκτέλεση απόφασης του ΔΣ της ΕΔΕ
και εγκρίσεως του σχετικού κειμένου κατά περιεχόμενο, κάτι που ουδέποτε
συνέβη. Συνεπώς, η κατά το δοκούν χρήση της εκπροσώπησης αυτής και
εν τέλει της ίδιας της Ένωσης, είναι εξαιρετικό ατόπημα. Ιδίως όταν αφορά
σε ένα κείμενο, που κατά περιεχόμενο ελέγχεται από άποψη σκοπιμότητας αλλά και θεσμικής δεοντολογίας τουλάχιστον. Το γιατί γράφτηκε και
στάλθηκε η επιστολή αυτή και από ποιους θα έπρεπε να διαβαστεί θα το
απαντήσουμε στο μέλλον. Για όσα συνέβησαν στο πρόσφατο παρελθόν
και ξεκίνησαν από την ομιλία μου στη ΓΣ του Δεκεμβρίου (την οποία έχω
ζητήσει να δημοσιευθεί σε αυτό το τεύχος των Δικαστικών Νέων) παραθέτω
το παρακάτω κείμενο το οποίο ζήτησα να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα
και να κοινοποιηθεί στα μέλη της ΕΔΕ ως απάντηση σε αντίστοιχο κείμενο
της κ. Θάνου και της κ. Στενιώτη. Έπρεπε, στο πλαίσιο της δημοκρατικής
λειτουργίας της Ένωσης, να δημοσιοποιηθεί και η δική μου άποψη σε ένα
ζήτημα επιφανειακά δεοντολογίας, ουσιαστικά όμως προσωπικής επίθεσης
εις βάρος μου. Δυστυχώς η απάντηση μου δεν δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα και δεν απεστάλη στα μέλη με e-mail. Τα μέσα επικοινωνίας της ΕΔΕ
χρησιμοποιήθηκαν μονομερώς επιβάλλοντας μονοφωνία. Το γιατί συνέβει
αυτό εξηγείται και με το περιεχόμενο της ομιλίας μου στη ΓΣ και με το
περιεχόμενο αυτής καθεαυτής της απαντήσεως μου και των θεμάτων που
έθεσα και που δεν έχουν τύχει απάντησης επί της ουσίας.
Αθήνα, 3-2-2015
Παρέλαβα με e-mail , όπως και όλα τα μέλη της Ενώσεως μας και είδα
ανηρτημένη στην ιστοσελίδα μας την «ενημέρωση» για τη συνεδρίαση
του ΔΣ της 30-1-2015. Το περιεχόμενο αυτής της ενημέρωσης , το οποίο
δεν αποτελεί ακριβές αντίγραφο των πρακτικών, που άλλωστε δεν έχουν
ακόμα καθαρογραφεί και υπογραφεί από τους μετέχοντες, αλλά μίγμα

απόδοσης κατά το δοκούν διαλόγων σε πρώτο πρόσωπο είναι ακριβές
μόνον ως προς τη συνέπεια που επιδεικνύει διαχρονικά η κ. Θάνου –Χριστοφίλου να λειτουργεί διχαστικά με τρόπους, που δεν συνδυάζονται
κατά την άποψη μου απαραίτητα με το κοινό συμφέρον.
Επί της ουσίας της ενημέρωσης έχω να παρατηρήσω τα ακόλουθα:
Ως προς τα αιτήματα που πρέπει να υποβληθούν εκ μέρους μας προς
τον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης είμαι απόλυτα σύμφωνος και ελπίζω να
επιτύχουμε με τους κατάλληλους χειρισμούς τους στόχους μας. Ως προς
το θέμα της τροποποίησης του καταστατικού (την οποία επίσης θεωρώ
αναγκαία) χωρίς καμία έκπληξη παρακολουθώ τακτικές που διαχρονικά
επαναλαμβάνονται.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντηθούν ανώνυμα σχόλια τα οποία
η κ. Θάνου-Χριστοφίλου κατέστησε επώνυμα με την εκ μέρους της υιοθέτηση τους.
Επίσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο να απαντήσει κάποιος σε «γεγονότα» τα οποία δεν προκύπτουν από πραγματικά περιστατικά , αλλά από
τα ίδια τα σχόλια που μεταφέρονται ως γεγονότα.
Τέλος, είναι εξαιρετικά δυσάρεστο να επιχειρείται η δαιμονοποίηση
καθηκόντων που ανατίθενται από το νόμο και με απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστικού Συμβουλίου , με τη χρήση γλαφυρών διχαστικών περιγραφών
ή με εσφαλμένη αναφορά νομικών όρων όπως αυτή των καθηκόντων
Συμβούλου «στον Υπουργό Δικαιοσύνης» όπως μειωτικά εμφανίζεται
στο κείμενο αντί του ορθού «στο Υπουργείο Δικαιοσύνης» και ανακριβώς
αποδίδεται ως δική μου παραδοχή.
Στη συνεδρίαση του ΔΣ ζήτησα από την κ. Θάνου-Χριστοφίλου,
ανεξαρτήτως αν δεν το κατέγραψε στην ενημέρωση της ,να κατονομάσει τις πηγές της. Ζήτησα, επίσης, να εκκινήσει ,εφόσον έχει πραγματικά
τέτοιες καταγγελίες, την πειθαρχική διαδικασία του καταστατικού της ΕΔΕ
εις βάρος μου, προκειμένου να μιλήσουμε με όρους δικαιοσύνης και όχι

«πεζοδρομίου». Το αρνήθηκε με επιμονή, καταδεικνύοντας το αβάσιμο
των ισχυρισμών της. Σε κάθε περίπτωση για τις αιτιάσεις θα της θυμίσω
ακόμα μια φορά ότι από εμένα ειδοποιήθηκαν οι Δικαστικές Ενώσεις και η
ίδια προσωπικά, τον Ιούλιο που μας πέρασε, για την τροπολογία της αποκατάστασης του μισθολογίου μας μετά την απόφαση του Μισθοδικείου
και ότι η ίδια δεν είχε κάποιο ουσιαστικό ρόλο εκείνες τις κρίσιμες στιγμές
(σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους της δικής μας και άλλων ενώσεων) .
Η κ. Θάνου-Χριστοφίλου με την τακτική της προσωπικής στοχοποίησης επιχειρεί να απαλλαγεί σταδιακά από τους διαφωνούντες στο ΔΣ ,όπως
και κατά το παρελθόν έχει πράξει. Στην προκειμένη περίπτωση εκτός από
την προσπάθεια της να απαλλαχθεί από την ενοχλητική μου παρουσία στο
ΔΣ επιχειρεί να εμποδίσει και τον προβληματισμό που γεννούν κάποια αμείλικτα ερωτήματα τα οποία έθεσα στη τελευταία ΓΣ, εκεί όπου όφειλα να
μιλήσω , προστατεύοντας με τη στάση μου την ενότητα στην Ένωση. Δεν
έχω ακόμα λάβει απάντηση γιατί απέκρυψε από τους συναδέλφους προεκλογικά τη συμφωνία που είχε γίνει την 9η Απριλίου 2014 με τον Υπουργό
Οικονομικών για τον ετεροχρονισμό της νομοθετικής προσαρμογής στην
απόφαση του «Μισθοδικείου», όπως αποτυπώθηκε σε e-mail την 29-52014 (!) με τίτλο «πρακτικό συνάντησης», γιατί δεν ασχολήθηκε με το θέμα
της αποκατάστασης του μισθολογίου μας από την επομένη της εκλογής της
μέχρι την 8-8-2014 και γιατί ανέβασε τους τόνους μόλις την 30-10-2014.
Τέλος γιατί ανακάλυψε τα «ανώνυμα σχόλια» εις βάρος μου τρεις ημέρες
μετά την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σήμερα θα περίμενα να διατηρήσει τουλάχιστον τα προσχήματα. Την
καλώ να διαχειριστεί τα κοινά πράγματα με γνώμονα το συμφέρον της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ελληνικής Δικαιοσύνης.
Θεωρώ δεδομένο ότι η απάντηση μου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΔΕ και θα προωθηθεί στα e-mail των μελών για λόγους ίσης
μεταχείρισης.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ. 11
Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Ζαν Κλωντ Γιούνκερ

Αξιότιμε κ Πρόεδρε,
Ο Ελληνικός Λαός στηρίζει την Ελληνική Κυβέρνηση στον αγώνα της κατά
της λιτότητας. Τα εξοντωτικά οικονομικά μέτρα, τα οποία επιβλήθηκαν στους
Έλληνες πολίτες (μείωση των μισθών και των συντάξεων, μέχρι 50%, αύξηση της
φορολόγησης, απολύσεις εργαζομένων κλπ), είχαν ως αποτέλεσμα τη φτωχοποίηση, το κλείσιμο των καταστημάτων και των επιχειρήσεων, την ανεργία, την
ύφεση της οικονομίας και τη δυστυχία του μεγαλύτερου μέρους του Ελληνικού
Λαού, ο οποίος ουδεμία ευθύνη έχει για την σπατάλη του δημοσίου χρήματος,
από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις και για την εσφαλμένη φορολογική πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε, μετά την υπογραφή του Μνημονίου και κάτω από την
επίβλεψη της Τρόικα. Τα ανωτέρω μέτρα αποδείχθηκαν ανεπιτυχή, αφού η ύφεση
συνεχίζεται, όπως επίσης, συνεχίζεται η φοροδιαφυγή των πλουσίων.
Η Ελληνική Κυβέρνηση και ο Ελληνικός λαός ζητούν να εξευρεθεί λύση, η

οποία, μπορεί να φέρει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας, μια λύση η οποία μπορεί
να σταματήσει τη φτωχοποίηση και τη δυστυχία.
Η Ιστορία και ο πολιτισμός της Ελλάδας (οι αρχαιότεροι στην Ευρώπη) αποδεικνύουν ότι ο Ελληνικός λαός είναι λαός αξιοπρεπής, υπερήφανος, δραστήριος
και δημιουργικός.
Εκτιμούμε πολύ κ. Πρόεδρε τις θετικές προσπάθειες σας για την εξεύρεση
λύσης.
Εμείς οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί, ως τμήμα του Ελληνικού Λαού σας
παρακαλούμε να παρέμβετε προς τα άλλα Θεσμικά Ευρωπαϊκά Όργανα και προς
τις Κυβερνήσεις των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών, υπέρ των προτάσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης για να εξευρεθεί λύση, η οποία, θα εξασφαλίσει την ανάπτυξη,
χωρίς την παράταση του Μνημονίου, χωρίς μέτρα λιτότητας, μια λύση η οποία
θα επιτρέψει στον Ελληνικό λαό να ξαναβρεί την αξιοπρέπειά του.
Όλοι οι Ευρωπαίοι εταίροι πρέπει να καταλάβουν ότι η λύση στο Ελληνικό
ζήτημα θα ωφελήσει όχι μόνο τον Ελληνικό Λαό, θα ωφελήσει επίσης και ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
				
Με εκτίμηση
			
Η Πρόεδρος
					
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου
				
Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΖΑΝ ΚΛΟΝΤ ΓΙΟΥΝΚΕΡ
Αθήνα, 16-02-2015

			

Αρ. Πρωτ. 14

Μετά από αίτημα μεγάλου αριθμού Συναδέλφων (Δικαστών και Εισαγγελέων) οι
οποίοι εκφράζουν την ικανοποίηση τους για την επιστολή προς τον κ. Ζαν Κλόντ
Γιούνκερ, και αντί άλλης απαντήσεως, προς ελαχίστους (δυο) εκ των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας, οι οποίοι συνεχίζουν να προσπαθούν να
παραπληροφορούν τους Συναδέλφους, με ανακριβείς πληροφορίες και ψευδή στοιχεία, σχετικά με τις ενέργειες του Προεδρείου, αναρτούμε και πάλι τις επιστολές,
οι οποίες είχαν αποσταλεί από την Πρόεδρο της Ένωσης, κατά το έτος 2012 λίγο
πριν την ψήφιση του Μνημονίου (Ν. 4093/2012) προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου κ. Μάρτιν Σούλτς, προς τον (τότε) Πρόεδρο της Κομισιόν κ. Εμανουέλ Μπαρόζο, και προς την Επίτροπο Δικαιοσύνης κ. Βίβιαν Ρέντιγκ. Από αυτές
προκύπτει σαφώς ότι είχαν σχεδόν το ίδιο περιεχόμενο με την αποσταλείσα προχθές
προς τον Πρόεδρο της Κομισιόν κ. Γιούνκερ δηλαδή γίνεται και τότε αναφορά « στη
συνεχή επιβάρυνση, με οικονομικά μέτρα, του ελληνικού λαού, ο οποίος, δεν φέρει
καμία ευθύνη για την κακοδιαχείριση στα δημόσια οικονομικά που προκάλεσε την
οικονομική κρίση». Περιέργως, τότε ουδεμία αντίδραση ή διαμαρτυρία υπήρξε από
τα δύο μέλη του Δ.Σ. τα οποία σήμερα εκφράζουν δημόσια αντιρρήσεις, τις οποίες
μάλιστα έσπευσε να αναδείξει μόνο μια εφημερίδα (η οποία μάλιστα δεν επέδειξε
καν τη στοιχειώδη δημοσιογραφική δεοντολογία να δημοσιεύσει και την επιστολή
της Ένωσης, αρκεσθείσα μόνον στην ανάδειξη των αντιρρήσεων και εμφανίζουσα
τις αντιρρήσεις αυτές, ως «πόλεμο»), ενώ αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία του
Τύπου, καθώς και του Διαδικτύου, κάνουν αναφορά για την επιστολή προς τον
Γιούνκερ, με πολύ θετικά σχόλια. Σημειωτέον ότι ο κ. Μάρτιν Σούλτς, απέστειλε
τότε και σχετική απάντηση.
Από τις προηγούμενες αυτές, επιστολές, αποδεικνύεται αδιαμφισβήτητα ότι όσα
προσπαθούν ορισμένοι (ελάχιστοι) να αποδώσουν στο Προεδρείο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι δήθεν ήταν απόν τα τελευταία τρία χρόνια και ότι δήθεν
δεν αντιλήφθηκε τα δεινά του ελληνικού λαού καθώς και ότι δήθεν παίρνει ξαφνικά
τώρα «πολιτική» θέση, είναι ανακριβέστατα όπως, επίσης, απολύτως ανακριβές
είναι ότι η Πρόεδρος απεκάλεσε δήθεν στο παρελθόν τους απεργούς και δημόσιους

υπαλλήλους ως «ταραξίες» κάτι το οποίο επικαλούνται, προσπαθώντας προφανώς
και για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους, να στρέψουν ορισμένες κατηγορίες
εργαζομένων εναντίον του Προεδρείου της Ένωσης. Πλην όμως, οι προσπάθειες
αυτές πέφτουν στο κενό, αφού είναι κοινώς γνωστό ότι το Προεδρείο της Ένωσής
μας ήταν πρωταγωνιστής για την προστασία των δικαιωμάτων του Ελληνικού λαού,
κατά τα προηγούμενα χρόνια. Σημειωτέον ότι η Πρόεδρος της Ένωσης συμμετείχε
ως εισηγήτρια, στην πλειοψηφούσα γνώμη του Δ΄Τμήματος του Αρείου Πάγου, το
οποίο, με απόφασή του, έκρινε αντισυνταγματικό το «χαράτσι» της ΔΕΗ.
Ιδιαίτερη δε εντύπωση προκαλούν οι αντιρρήσεις των ως άνω δύο μελών στην
τοποθέτηση της Προέδρου της Ένωσης ότι «ο λαός δεν έχει ευθύνη για τη σπατάλη
του δημοσίου χρήματος από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και για την εσφαλμένη
φορολογική πολιτική». Είναι προφανώς δικαίωμά τους να πιστεύουν το αντίθετο.
Πλην όμως, αποτελεί αδιαμφισβήτητη αντικειμενική αλήθεια, αναγνωριζόμενη
από όλους ότι ο Ελληνικός λαός είναι ο μόνος, ο οποίος ουδεμία ευθύνη φέρει
για τη βαθειά οικονομική κρίση.
Οι θέσεις και οι απόψεις του Προεδρείου ήταν πάντοτε σταθερές και αμετακίνητες. Καταγγέλλαμε πάντοτε την εκάστοτε Κυβέρνηση (οποιουδήποτε κόμματος)
όταν θεωρούσαμε ότι, με βάση αντικειμενικά δεδομένα, παραβιάζει το Σύνταγμα
ή τους Νόμους. Θεωρούμε ότι αυτό επιβάλλει η Δικαστική μας ιδιότητα, αφού
η Δικαιοσύνη είναι ο Θεσμός εκείνος, ο οποίος, με βάση τις συνταγματικές αρχές,
οφείλει να παίρνει θέση, όταν οι άλλες δύο Συνταγματικές Λειτουργίες (Νομοθετική και Εκτελεστική) παραβιάζουν το Σύνταγμα, τους Νόμους και τα ατομικά και
ανθρώπινα δικαιώματα. Και το ίδιο θα εξακολουθήσουμε να πράττουμε. Όταν, όμως,
η Ελληνική Κυβέρνηση, δίνει αγώνα εθνικό, οφείλουν και οι Δικαστικοί Λειτουργοί,
ως τμήμα του Ελληνικού Λαού, να συμβάλουν στον αγώνα αυτόν.
Καλούμε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής μας σε ενότητα και
συνεργασία. Αυτό αναμένει η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων Δικαστικών
Λειτουργών, αυτό απαιτούν και οι κρίσιμες ώρες του εθνικού αγώνα, που πρέπει να
δίνουμε αυτή τη χρονική περίοδο μαζί όλοι οι Έλληνες.
Επισυνάπτουμε τις αποσταλείσες κατά το έτος 2012, επιστολές προς τα ως άνω
θεσμικά Ευρωπαϊκά Όργανα.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
Association des Magistrats Grecs
Association of Greek Judges and Prosecutors

Αθήνα, 18-2-2015

ΕΝΩΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

														

Αρ. Πρωτ. 16

Προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών
M. Christophe Regnard
Μετάφραση
						
Αγαπητέ Συνάδελφε και φίλε,
Σ΄αυτές τις κρίσιμες ώρες για το μέλλον της οικονομίας της Χώρας μας ζητούμε την στήριξή σας στις προσπάθειές μας, ώστε να εξασφαλισθεί λύση, επάξια της Ιστορίας και της
προσφοράς του Ελληνικού λαού στην οικοδόμηση της σύγχρονης Ευρώπης και της ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Σας απευθύνουμε αυτό στο οποίο επισυνάπτουμε την επιστολή μας προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αναμένουμε τόσο την προσωπικής σας παρέμβαση καθώς
και την άσκηση κάθε δυνατής πίεσης από τους εκπροσώπους μας (Δικαστές) στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Όργανα , ώστε να επιτευχθεί μια λύση που θα διασφαλίσει την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού, ο οποίος έχει στερηθεί και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα οικονομικά μέσα.
																	
Φιλικά
			
										
Η Πρόεδρος
															
Βασιλική Θάνου – Χριστοφίλου
				
										
Αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
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Αρ. Πρωτ. 7α
Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

κ. Υπουργέ,
Θα θέλαμε, εκ μέρους όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να σας εκφράσουμε θερμά συγχαρητήρια για την ανάληψη
των καθηκόντων σας και να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και
καλή επιτυχία στο έργο σας.
Θεωρείστε δεδομένη τη στήριξη της Ένωσής μας.
Θα θέλαμε, επίσης, να σας θέσουμε τα σημαντικότερα εκ των
θεσμικών ζητημάτων, τα οποία, παρά τα επίμονα μέχρι σήμερα
αιτήματά μας, παραμένουν σε εκκρεμότητα και στην επίλυση των
οποίων ευελπιστούμε, βασιζόμενοι στο ενδιαφέρον σας για την
καλή λειτουργία της Δικαιοσύνης και για τον θεσμικό ρόλο των
Δικαστικών Λειτουργών.
Ειδικότερα:
1) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012, οι οποίες
περιορίζουν την ανεξαρτησία των Δικαστών και υποβαθμίζουν
τον θεσμικό τους ρόλο.
Παρά το γεγονός ότι κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα κατατέθηκαν αλλεπάλληλες τροπολογίες, πολύ συχνά κατά
τρόπο αιφνιδιαστικό & σε άσχετα με το θέμα τους νομοσχέδια &
χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση των Δικαστικών Ενώσεων,
εν τούτοις, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας, επί δύο
χρόνια τώρα, ουδεμία τροποποίηση έγινε στις διατάξεις του Ν.
4055/2012, Κεφάλαιο Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών. Οι επίμαχες αυτές διατάξεις, των οποίων ζητείται η τροποποίηση, έχουν αντικαταστήσει τις αντίστοιχες
διατάξεις του Κανονισμού Δικαστηρίων, που ίσχυσαν επί 25 χρόνια (Ν1758/1988), ο οποίος θεωρήθηκε μεγάλη κατάκτηση για
την προστασία της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας
των Δικαστών και θεσμοθετήθηκε μετά από έντονους αγώνες της
Ένωσής μας, επί Προεδρίας του αείμνηστου Παναγ. Κωστάκου.
Η διάταξη του Ν. 4055/2012 (άρθρ. 86§2), που προβλέπει ότι
οι Κανονισμοί Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την έγκρισή
τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναμφίβολα περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί,
στην πραγματικότητα, την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε
Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από τους υπηρετούντες στο
κάθε Δικαστήριο Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα
από οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου.
Δεν υπάρχει, επίσης, αμφιβολία, ότι οι διατάξεις του Ν. 4055
(άρθ. 90 παρ. 1 και 2), οι οποίες προβλέπουν την περικοπή μισθού
σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων με
συνοπτική διαδικασία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου
ή της Εισαγγελίας, ή την περικοπή της αδείας των δικαστικών
διακοπών του Δικαστικού Λειτουργού, είναι αντισυνταγματικές
διότι η μεν πρώτη επιβάλλει πειθαρχική ποινή, χωρίς την τήρηση και τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρμόδια
προς τούτο όργανα, η δε δεύτερη περιορίζει το συνταγματικά
κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα της χορήγησης αδείας, επί
πλέον δε προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των Δικαστών. Οι τελευταίοι έχουν πλήρη συναίσθηση της
σοβαρότητας και της βαρύτητας του έργου τους και δεν έχουν
ανάγκη από «φόβητρα» για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Η πρόσφατη δήθεν «τροποποίηση» της διάταξης του άρθρου
90 §§ 1 & 2, με το Ν. 4312/2014, άρθρ. 12 §§ 5, 6 & 7, ουδόλως

ικανοποιεί και είναι προσχηματική, διότι στην πραγματικότητα
γίνεται πλήρης αντιγραφή των αντιστοίχων διατάξεων του Ν.
4055/2012 και απλώς, στη μεν διάταξη του άρθρ. 43 § 3 (περικοπή
μισθού) προστίθεται μόνο η λέξη «αδικαιολόγητα» (μη συμμετοχή σε συνεδριάσεις ή μη εκτέλεση υπηρεσίας), στη δε διάταξη
του άρθρ. 44 (περικοπή δικαστικών διακοπών) προστίθεται μόνο
η φράση «εκτός εάν συντρέχουν λίαν σοβαροί λόγοι υγείας»,
προϋποθέσεις οι οποίες δεν αναφέρονταν στον προηγούμενο
νόμο, αφού είναι καταφανώς λογικά αυτονόητο ότι θα πρέπει
να συντρέχουν. Το αίτημα της Ένωσης αφορά την ουσιαστική
και όχι την προσχηματική τροποποίηση των εν λόγω διατάξεων.
Ζητούμε την άμεση τροποποίηση των διατάξεων αυτών
του Ν. 4055/2012 και θεωρούμε αδικαιολόγητη την μέχρι τώρα
καθυστέρηση, προς τούτο.
2) Κατάργηση της διάταξης του Ν. 4312/2014 (άρθρ. 12
περιπτ. 1) με την οποία προβλέπεται ότι «Όταν για οποιονδήποτε
λόγο αναβάλλεται ή ματαιώνεται η ουσιαστική εκδίκαση ποινικής υπόθεσης από το τριμελές πλημμελειοδικείο ή από το ποινικό εφετείο, αυτή προσδιορίζεται σε δικάσιμο, κατά την οποία
προεδρεύει ο ίδιος δικαστής. Για το σκοπό αυτό και ύστερα από
σύμφωνη πρόταση του Εισαγγελέα, η υπηρεσία των προεδρευόντων προκαθορίζεται για όσο χρόνο κρίνεται αναγκαίο, από το
τριμελές συμβούλιο ή το δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο, με
βάση τον αριθμό των υποθέσεων, που είναι κάθε φορά εκκρεμείς,
σε κάθε δε περίπτωση τουλάχιστον για τις δικασίμους στις οποίες είναι ήδη προσδιορισμένες για εκδίκαση υποθέσεις σε αριθμό
ίσο ή ανώτερο του προβλεπομένου, ως ανωτάτου ορίου από τον
οικείο εσωτερικό κανονισμό». Η εν λόγω διάταξη προσβάλλει τη
Συνταγματική αρχή του φυσικού Δικαστή και επίσης προσβάλλει
το αδιάβλητο, διότι είναι γνωστές εκ των προτέρων οι ημερομηνίες των δικασίμων κάθε Προεδρεύοντα. Επιπλέον, δημιουργεί
μεγάλα προβλήματα, δεδομένου ότι πρακτικά είναι αδύνατη η
εφαρμογή της, κυρίως στα μεγάλα Δικαστήρια, των οποίων τα
πινάκια είναι βεβαρημένα και για το λόγο αυτό ήδη δεν εφαρμόζεται από πολλούς Προεδρεύοντες. Η διάταξη θα περιέλθει
σε αχρησία. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ίσχυσε και παλαιότερα
και για τους ίδιους ως άνω λόγους καταργήθηκε. Η Ένωση δεν
ενημερώθηκε, ούτε ερωτήθηκε για τη διάταξη αυτή.
3) α) Αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού, με
αντίστοιχη αύξηση των εισαγόμενων στην Εθνική Σχολή Δικαστών, ώστε να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν. Σημειωτέον, ότι φέτος ο αριθμός των εισαγόμενων της νέας σειράς της
Σχολής (21ης σειράς), στην Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη,
είναι ο μικρότερος από κάθε άλλη φορά, δηλαδή 44 Δικαστές
και 14 Εισαγγελείς. Εξάλλου, μεγάλη δυσαρέσκεια και μεγάλη
απορία προκάλεσε σε όλους τους Δικαστές το γεγονός ότι ενώ τα
επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας, για αύξηση των Δικαστών του
πρώτου βαθμού, αγνοήθηκαν από το Υπουργείο, εν τούτοις, περιέργως, με τον πρόσφατο νόμο 4312/12-12-2014, αυξήθηκαν, κατά
επτά (7) μόνον οι θέσεις των Εισαγγελέων του πρώτου βαθμού,
παρότι μάλιστα ο απελθών Υπουργός Δικαιοσύνης, ως πρώην
Δικαστής, γνωρίζει ότι η επιβάρυνση των Δικαστών είναι πολύ
μεγαλύτερη εκείνης των Εισαγγελέων, αφού πέραν των ποινικών υποθέσεων έχουν και το φόρτο των αστικών υποθέσεων. Με
δεδομένη την ήδη γενομένη αύξηση των Εισαγγελέων κατά επτά
(7), ζητούμε να αυξηθούν οι θέσεις των Δικαστών του πρώτου
βαθμού κατά είκοσι πέντε (25).
β) Κάλυψη του μεγάλου αριθμού των κενών οργανικών θέσεων των Δικαστικών Υπαλλήλων.
4) Θέματα Ειρηνοδικείων. Πρόταση για την επανεξέταση της

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤOΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ
Αθήνα 5-3-2015

		
						
						

				

Αρ. Πρωτ. 7β

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης
κ. Νίκο Παρασκευόπουλο

κ. Υπουργέ,
Με την υπ. αρίθμ. 104572/24-12-2014 έγινε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξεως. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 19
Μαρτίου 2015. Τα προσόντα των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό ορίζονται από τα άρθρα 34-38 και 77 Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης
Δικαστικών Λειτουργών ν. 1756/1988 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Ως προς το
προσόν της ηλικίας στο άρθρο 36 αρ. 9 του ν.1756/1988 ρητά προβλέπεται για τη συμπλήρωση των ορίων « ο χρόνος της έναρξης του διαγωνισμού» στην προκειμένη περίπτωση
19η Μαρτίου 2015. Στην από 24 Δεκεμβρίου 2014 προκήρυξη όμως αναγράφεται ως
ημερομηνία συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας η 31η Δεκεμβρίου 2014.
Επειδή είναι σαφής ο χρόνος έναρξης του διαγωνισμού και στην τρίτη σελίδα της προκήρυξης αναγράφεται επαναλαμβάνοντας το κείμενο του άρθρ 36 αριθμ. 9 του ν.1756/1988
ότι « μόνο το προσόν της ηλικίας αρκεί να υπάρχει κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού», η δε αναγραφή στην προκήρυξη άλλου χρόνου έναρξης έρχεται σε αντίθεση με τη
ρητή διάταξη του ν.1756/1988.
Σας παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενόψει του ότι λήγει η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στις 13 Μαρτίου 2015 ώστε να αρθεί η αμφιβολία
ως προς το χρόνο συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας των υποψηφίων που καταθέτουν τα
δικαιολογητικά τους.

διαδικασίας των υπερχρεωμένων νοικοκυριών - γραμματειακή
υποστήριξη - υλικοτεχνική υποδομή των Ειρηνοδικείων.
5) Κτιριακές εγκαταστάσεις, με αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας. Υλικοτεχνική υποδομή. Χορήγηση ατομικών ηλεκτρονικών υπολογιστών στους Δικαστικούς Λειτουργούς.
6) Συμμετοχή εκπροσώπων της Ένωσης μας στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές και κυρίως των Κωδίκων.
7) Δυνατότητα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών, με λελογισμένο καθορισμό του
ύψους των παραβόλων, των δικαστικών ενσήμων κλπ. - κατάργηση δικαστικού ενσήμου στην αναγνωριστική δίκη.
8) Εφαρμογή στο σύνολό της, της απόφασης 88/2013 του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 § 2 του Συντάγματος, ως προς την
καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων ποσών, για την κριθείσα
ως αντισυνταγματική περικοπή των αποδοχών μας, για το χρονικό
διάστημα από 1-8-2012 έως 30-6-2014. Ζητούμε, να αποκατασταθούν όλες οι εις βάρος μας ρυθμίσεις, οι οποίες έγιναν από την
προηγούμενη Κυβέρνηση τόσο με την κατά τρόπο αυθαίρετο και
αντισυνταγματικό περικοπή κατά το ήμισυ των ποσών αυτών και
την καταβολή του υπολοίπου σε βάθος τριών (3) ετών, δηλαδή
36 μηνιαίων δόσεων, όσο και με την επίσης αντισυνταγματική και
απαράδεκτη ειδική ευνοϊκή, κατ’ εξαίρεση ρύθμιση για ορισμένη
μόνο κατηγορία συνταξιούχων (όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από 1-82012 έως 30-6-2014), στους οποίους καταβλήθηκε το σύνολο του
ποσού σε μία δόση, στις 27-01-2015).
Συγκεκριμένα ενώ, είχε ψηφισθεί ο Ν. 4270/2014 ( αρθ. 181§
1), με τον οποίον, σε συμμόρφωση προς την υπ΄αριθμ. 88/2013
απόφαση του Ειδικού δικαστηρίου του άρθ. 88 § 2 του Συντάγματος, αναγνωριζόταν, η αξίωσή μας, η πηγάζουσα από την εν
λόγω απόφαση τόσο για την επαναφορά του Μισθολογίου μας
στο ύψος του Ιουλίου 2012, όσο και για την καταβολή των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών, των ποσών που μας είχαν
παρακρατηθεί, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως
30-6-2014, για την καταβολή των οποίων, μάλιστα, είχαν ήδη
εγκριθεί τα απαιτούμενα, στο σύνολό τους, κονδύλια, με το
αρθ. μόνο του Ν. 4263/2014. (Μεσοπρόθεσμο των ετών 20152018), εν τούτοις, τέσσερις μόλις μήνες αργότερα με το Νόμο
4307/2014 (άρθρ. 86 § 6 εδ. τελ.), κατά τρόπο αυθαίρετο και
αντισυνταγματικό, περικόπηκαν κατά το ήμισυ τα οφειλόμενα
ποσά των αναδρομικών, ενώ το υπόλοιπο ποσό (το 50%) ρυθμίσθηκε, με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και Δικαιοσύνης ότι θα καταβληθεί σε τριάντα έξι (36) μηνιαίες
δόσεις. Επιπλέον, στην ίδια Υπουργική απόφαση, όπως προαναφέρθηκε, προβλεπόταν κατ΄εξαίρεση ειδική ευνοϊκή ρύθμιση
για ορισμένη μόνο κατηγορία (όσοι Δικαστές συνταξιοδοτήθηκαν από 1-8-2012 έως 30-6-2014 ), για τους οποίους προβλέπεται,
με την ίδια ως άνω Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, ότι η καταβολή του συνόλου των αναδρομικώς οφειλομένων θα γίνει σε μια δόση, στις 27-1-2015,
ρύθμιση η οποία είναι αντισυνταγματική και παράνομη, αφού
οι συνταξιούχοι συνεπαγωγικά και μόνο σε σχέση με τους εν΄
ενεργεία δικαιούνται οποιαδήποτε καταβολή και κατά συνέπεια
είναι απολύτως απαράδεκτο να γίνεται οποιαδήποτε καταβολή
στους συνταξιούχους, χωρίς να έχει προηγηθεί αντίστοιχη καταβολή στους εν΄ ενεργεία. Παρά την πληθώρα των Τροπολογιών
που κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν από την Βουλή , μέχρι τέλος
Δεκεμβρίου 2014, ουδεμία νομοθετική πρόβλεψη έγινε, για την
επέκταση της ως άνω ρύθμισης, στους εν΄ ενεργεία Δικαστές,
όπως επιβάλλεται, προς αποκατάσταση της εις βάρος τους ανισότητας, παρανομίας και αδικίας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑ ΤΗΣ ΕΔΕ Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΣ ΓΚΑΡΑ
Θέμα: Σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την πλήρωση των 54 κενών οργανικών
θέσεων Ειρηνοδικών Δ Τάξης.
Με την υπ’ αριθμ. 104572/24-12-2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πρόσληψη 54 δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης σε ισάριθμες κενές
οργανικές θέσεις των Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων της χώρας, μετά την προώθηση του αιτήματός μας διότι γνωρίζαμε ότι μέχρι την ολοκλήρωσή του και την τοποθέτηση
τους ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων θα έχει διπλασιασθεί (τον Ιούνιο του 2015
και 2016 αποχωρούν από την υπηρεσία μόνο λόγω ορίου ηλικίας 30 Ειρηνοδίκες).
Οι προσπάθειες του Αρείου Πάγου, ειδικότερα της Γραμματείας της Εισαγγελίας
του ΑΠ και της Επιτροπής του Διαγωνισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι συντονισμένες και γρήγορες παρά τις δυσκολίες και την καθυστέρηση που θα υπάρξει από
το μεγάλο αριθμό υποψηφίων που θα συμμετέχουν σ’ αυτόν (πλέον των 1.700 υποψηφίων).
Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση του διαγωνισμού θα επιτευχθεί πριν την παρέλευση του 2015, ώστε
να ακολουθήσει αμέσως η πρόσληψη των επιτυχόντων δοκίμων Ειρηνοδικών Δ΄ Τάξης.
Επιπροσθέτως δύο και πλέον χρόνια μετά την εφαρμογή του Ν. 4055/2012 που μετέτρεψε τα Ειρηνοδικεία της χώρας σε Πρωτοδικεία με τη μετακίνηση της αρμοδιότητας της Εκουσίας Δικαιοδοσίας,
την προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων, των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 (υπερχρεωμένων) και τα
Πταισματοδικεία σε Πλημμελειοδικεία, αφού εκδικάζονται σ’ αυτά και τα εγκλήματα της αυτοδικίας,
επαιτείας, βλασφημίας, όλως ελαφρά σωματική κάκωση ή βλάβη, κ.α δημιουργήθηκε η ανάγκη να προχωρήσουν τα μεγαλύτερα τουλάχιστον Ειρηνοδικεία και Πταισματοδικεία στη διαδικασία τροποποίησης
των κανονισμών τους για να προσαρμοστούν άμεσα στις υπηρεσιακές ανάγκες που προέκυψαν λόγω
της αύξησης της ύλης και της πολυπλοκότητας των υποθέσεων.
Από την Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών κα Θάνου τονίστηκαν στη συνάντηση μας με τον νέο
Υπουργό Δικαιοσύνης τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του Ν. 4055/2012 και
μας υποσχέθηκε στενή και διαρκή συνεργασία καθώς και τη συμμετοχή της Ένωσης Δικαστών σε κάθε
τροποποίηση ώστε να επιλυθούν το συντομότερο τα προβλήματα της Δικαιοσύνης.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ασφάλιση για ιατρική περίθαλψη

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων σε συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών και τη συνεργαζόμενη μ’ αυτόν Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» δημιούργησε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας με την ονομασία
«ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη
των μελών μας και των εξαρτώμενων απ’ αυτά προσώπων, με γρήγορες διαδικασίες, αξιοπρεπείς συνθήκες και χαμηλό κόστος.
Τα θεραπευτήρια του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών είναι: Ιατρικό Αθηνών και Παιδιατρικό Αθηνών (Μαρούσι), Ιατρικό Ψυχικού (Αθήνα), Ιατρικό Παλαιού
Φαλήρου (Παλαιό Φάληρο), Ιατρικό Περιστερίου (Περιστέρι) και Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης (Πυλαία Θεσσαλονίκης).
Οι συνάδελφοι, οι οποίοι επιθυμούν να ενημερωθούν για το εν λόγω ασφαλιστήριο συμβόλαιο, καλούνται να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους με αίτησή τους
στα γραφεία της Ένωσης, τηλ. 210 – 8827380 ή στο φαξ 210 - 8841529. Οι σχετικές αιτήσεις θα διαβιβάζονται στην προαναφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία και
στη συνέχεια θα επικοινωνεί άμεσα με τον ενδιαφερόμενο ασφαλιστή, για την πλήρη παρουσίαση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Περισσότερες πληροφορίες θα μπορείτε να λαμβάνετε από τη Γενική Γραμματέα της Ένωσής μας, Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη, τηλ. 6932100631.
Στο επισυναπτόμενο στην παρούσα έγγραφο εμφαίνονται συνοπτικά οι γενικοί όροι του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Η Εθμική Ασφαλιστική παοέυει ρςα μέλη ςηπ Έμωσης Δικαστώμ και Εισαγγελέωμ ςξ
αςξμικό ποόγοαμμα αρτάλιρηπ σγείαπ Ποξμξμιακή Ποξρςαρία

Ολξκληοχμέμη τοξμςίδα
σγείαπ με ςξ ποόγοαμμα
Ποξμξμιακή Ποξρςαρία

›

Απόλσςα ποξραομξρμέμξ ρςιπ ρύγυοξμεπ αμάγκεπ ραπ για ξσριώδη και
ξλξκληοχμέμη τοξμςίδα ςηπ σγείαπ ραπ, ςξ ποόγοαμμα Ποξμξμιακή
Ποξρςαρία δημιξσογήθηκε ρε απξκλειρςική ρσμεογαρία με ςξμ Όμιλο
Ιατρικού Αθημώμ και εναρταλίζει σφηλξύ επιπέδξσ σπηοερίεπ σγείαπ για
εράπ και ςημ ξικξγέμειά ραπ.

Επιλέγξμςαπ ςξ ποόγοαμμα Ποξμξμιακή Ποξρςαρία ςηπ Εθμικής Ασφαλιστικής
απξλαμβάμεςε:
Υφηλήπ πξιόςηςαπ σπηοερίεπ σγείαπ για μξρηλεία, διάγμχρη, αλλά και ποόληφη, από
ςξμ Όμιλξ Ιαςοικξύ Αθημώμ, πξσ διαθέςει πλήθξπ μξρηλεσςικώμ μξμάδχμ (γεμικά
μξρξκξμεία, παιδιαςοικέπ κλιμικέπ, γσμαικξλξγικέπ – μαιεσςικέπ κλιμικέπ).
Εσοεία κάλσφη για μξρξκξμειακή πεοίθαλφη έχπ 1.000.000 € εςηρίχπ ρςημ Ελλάδα και
έχπ 300.000 € ρςξ ενχςεοικό.
Σςαθεοή ρσμμεςξυή ραπ ρςα ένξδα μξρηλείαπ ύφξσπ 900€ αμά μξρηλεία. Σε πεοίπςχρη
υοήρηπ ΕΟΠΥΥ η ρσμμεςξυή ασςή μηδεμίζεςαι ή μειώμεςαι, με αμώςαςξ όοιξ ςα 400€.
Νξρηλεία ρε δίκλιμξ δχμάςιξ, με δσμαςόςηςα μξρηλείαπ ρε μξμόκλιμξ δχμάςιξ με
επιβάοσμρη 75€ ςημ ημέοα.
Δσμαςόςηςα τοξμςίδαπ από απξκλειρςική μξρξκόμα καςά ςη μξρηλεία.
Κάλσφη επείγξσραπ μεςατξοάπ για μξρηλεία, με κάθε μεςατξοικό μέρξ.
Σύγυοξμξσπ, βελςιχμέμξσπ όοξσπ αρτάλιρηπ, Κάοςα Αρτάλιρηπ και απλέπ διαδικαρίεπ
ποόρβαρηπ ρςιπ σπηοερίεπ σγείαπ ςξσ Ομίλξσ Ιαςοικξύ Αθημώμ.
Απξκλειρςικό Σσμςξμιρςικό Κέμςοξ 24χοηπ ενσπηοέςηρηπ, ειδικά για ςξσπ
αρταλιρμέμξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Σημαμςικέπ ξικξγεμειακέπ εκπςώρειπ (από 20% έχπ 100%) για ςα εναοςώμεμα μέλη.
Εςήρια αμαμέχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ, υχοίπ μα απαιςείςαι εκ μέξσ έλεγυξπ
αρταλιριμόςηςαπ.

Ειδική παοξυή για ςιπ
γσμαίκεπ-μέλη ςηπ Έμχρηπ

›

Εμδεικτικά παραδείγματα ασφαλίστρωμ:

Ολξκληοχμέμη
κάλσφη με
ποξριςό κόρςξπ

›

Ηλικία (έςη)

Εςήρια ξλικά αρτάλιρςοα

Κόρςξπ αμά ημέοα (≈)

10

218,83 €

0,6 €

30

315,31 €

0,9 €

40

396,93 €

1€

50

521,86 €

1,4 €

1.032,67 €

2,8 €

4μελήπ ξικξγέμεια

(ηλικίεπ μελώμ 45,37,10,7)

(αρτάλιρςοξ με ξικξγεμειακέπ εκπςώρειπ)

Μπξοείςε μα νεκιμήρεςε ςημ αρτάλιρή ραπ με ςξ ποόγοαμμα Ποξμξμιακή Ποξρςαρία
μέυοι ςημ ηλικία ςχμ 67 εςώμ.

‹

Απξλαμβάμεςε
πλήθξπ
καλύφεχμ

Για πεοιρρόςεοεπ πληοξτξοίεπ για ςξ ποόγοαμμα Ποξμξμιακή Ποξρςαρία μπξοείςε μα
απεσθσμθείςε ρςξσπ ενειδικεσμέμξσπ αρταλιρςικξύπ μαπ ρσμβξύλξσπ:
Επιθεώρηση Φουφόπουλου
Λ. Σσγγοξύ 257-259, Ν. Σμύομη,17122, Αθήμα.
Τηλέτχμα επικξιμχμίαπ: 210 9093000, 210 9093061, 2109093063
FAX: 210 9093002
E-mail: info@foufopoulos.gr

‹

Ειδικά για ςιπ γσμαίκεπ μέλη ςηπ Έμχρηπ Δικαρςώμ και Ειραγγελέχμ, o
Όμιλξπ Ιαςοικξύ Αθημώμ ποξρτέοει τημ δωρεάμ αμαβάθμιση μιας θέσης
μοσηλείας (έχπ μξμόκλιμξ δχμάςιξ), ρε πεοίπςχρη μξρηλείαπ για ςξκεςό
ρςη γσμαικξλξγική – μαιεσςική κλιμική ΓΑΙΑ.

Υπηοερίεπ ποχςξβάθμιαπ τοξμςίδαπ σγείαπ ρςξμ Όμιλο Ιατρικού Αθημώμ:
Δωρεάμ ιαςοικέπ επιρκέφειπ ρςξσπ ετημεοεύξμςεπ ιαςοξύπ και ποξμξμιακέπ ςιμέπ ρςα ςακςικά
ενχςεοικά ιαςοεία ςχμ μξρξκξμείχμ ςξσ Ομίλξσ Ιαςοικξύ Αθημώμ.
Δωρεάμ διαγμχρςικέπ ενεςάρειπ για ποξγοαμμαςιρμέμα πεοιρςαςικά με υοήρη ΕΟΠΥΥ, αλλά
και για επείγξμςα πεοιρςαςικά, έχπ 400 €/πεοιρςαςικό για εμήλικεπ και έχπ 500 €/έςξπ για
παιδιά και 40% έκπςχρη ρςξ σπεοβάλλξμ πξρό.
Δωρεάμ εςήριξ ποξληπςικό έλεγυξ για άμδοεπ, γσμαίκεπ, παιδιά.

‹

Δχοεάμ
Υπηοερίεπ
σγείαπ

Τα παραπεμπτικά για τις Ιατρικές εξετάσεις θα μπορούν να γίνονται και από τους ιατρούς του Ομίλου του Ιατρικού.

Είμαρςε πάμςα
ρςη διάθερή ραπ
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ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΙ
Aθήνα 7-4-2015

Επικήδειος λόγος για τον εκλιπόντα Σωτήριο Μπάγια,
Εισαγγελέα Εφετών- πρώην Πρόεδρο της Ένωσης Εισαγγελέων
Ελλάδος από την Πρόεδρο της Ένωσης
Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου
Αγαπητέ συνάδελφε
Αγαπημένε φίλε Σωτήρη
Ο αιφνίδιος και πρόωρος θάνατός σου μας συγκλόνισε όλους. Δεν
μπορούμε να αποδεχθούμε ότι έτσι ξαφνικά, απρόσμενα και ακούσια
άφησες το γραφείο σου, στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών, άφησες
τη θέση σου, στην έδρα των ακροατηρίων, άφησες τα καθήκοντά
σου, που με τόση ευσυνειδησία και ακεραιότητα ασκούσες επί τριάντα δύο(32) χρόνια. Δυστυχώς, αι βουλαί του Κυρίου, ορισμένες
φορές είναι πολύ δύσκολα κατανοητές και αποδεκτές από εμάς τους
ανθρώπους και κυρίως όταν το τέλος επέρχεται κατά τρόπο αιφνιδιαστικό και πρόωρο, όπως συνέβη στην περίπτωση του αγαπητού
συναδέλφου και φίλου.
Ο Εισαγγελέας Σωτήριος Μπάγιας γεννήθηκε το έτος 1957, αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή και εισήλθε, το έτος 1983, στο Δικαστικό Σώμα, στο οποίο, μετά από ευδόκιμη υπηρεσία, προήχθη, το
έτος 2010, στο βαθμό του Εισαγγελέα Εφετών. Σε όλη τη διάρκεια
της σταδιοδρομίας του υπήρξε ιδιαίτερα αξιοπρεπής, ως άνθρωπος,
καθώς και ακέραιος Δικαστικός Λειτουργός. Ο νομικός κόσμος
(Δικαστές-Εισαγγελείς-Πανεπιστημιακοί Καθηγητές-Δικηγόροι) τον
εκτιμούσαν τόσο για την επάρκεια των επιστημονικών του γνώσεων,
όσο και για την έμφυτη ευγένεια του χαρακτήρα του και της συμπεριφοράς του. Κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να μπορεί να συνδυάζει
το βαρύ και ψυχοφθόρο έργο του Εισαγγελικού Λειτουργού και τα
καθήκοντά του, ως συζύγου και πατέρα. Και το κατόρθωσε άριστα,
διότι υπήρξε εξαίρετος ως Δικαστικός Λειτουργός και εξαίρετος
σύζυγος και πατέρας.
Ο Σωτήρης Μπάγιας, πέραν των στενών υπηρεσιακών καθηκόντων του, είχε μεγάλο ενδιαφέρον για τα γενικότερα προβλήματα και
τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και δραστηριοποιήθηκε, επί πολλά

χρόνια, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εισαγγελέων
Ελλάδος, στην οποία, οι συνάδελφοί του, αναγνωρίζοντας τόσο την προσφορά του, όσα και τα προσόντα του, τον εξέλεξαν ως Πρόεδρο, επί
τρεις συνεχείς θητείες, κατά τα έτη 2004-2010. Την περίοδο εκείνη,
συνδεθήκαμε ιδιαίτερα με τον Σωτήρη, και λόγω της γενικότερης
συνδικαλιστικής συνεργασίας μας, αλλά και ειδικότερα λόγω της
υποστήριξης την οποία ορισμένοι από εμάς, τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, του παρείχαμε, για να δικαιωθεί στον αγώνα, τον οποίον τότε έδωσε, απέναντι
στην πειθαρχική δίωξη, που του ασκήθηκε από την τότε ηγεσία της
Δικαιοσύνης, τον τότε Πρόεδρο και Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου,
επειδή, υπό την θεσμική του ιδιότητα, ως Πρόεδρος της Ένωσης
Εισαγγελέων, εξέφρασε δημόσια τις αντιρρήσεις του, διότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, δεν τηρούσε την σειρά αρχαιότητας της
επετηρίδας. Από το 2010 και εντεύθεν, δεν ενεργοποιήθηκε πλέον στον Δικαστικό Συνδικαλισμό, διότι, όπως μας είχε εμπιστευθεί
στους φίλους του, ήθελε να αφιερώνει όλον τον ελεύθερο χρόνο του
στην αγαπημένη του σύζυγο, την Ευγενία και να της συμπαρίσταται
στη μάχη που έδινε για την ασθένειά της.
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Σωτήρη
Ο θάνατός σου συνιστά μεγάλη απώλεια για το Δικαστικό Σώμα
και για το νομικό κόσμο γενικότερα. Και ασφαλώς ακόμη μεγαλύτερη
απώλεια και κενό συνιστά για την οικογένειά σου, την οποία τόσο
αγαπούσες και φρόντιζες. Εμείς οι φίλοι σου, Δικαστές και Εισαγγελείς, σου δίνουμε την υπόσχεση ότι θα σταθούμε δίπλα τους και θα
στηρίξουμε και ηθικά και με οποιοδήποτε άλλον τρόπο χρειασθεί,
την σύζυγό σου, την αγαπητή συνάδελφο Ευγενία, καθώς και τα
παιδιά σου.
Υπό την ιδιότητά μου, ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων, εκφράζω, τόσο προσωπικά όσο και εκ μέρους όλων
των μελών του Διοικ. Συμβουλίου της Ένωσής μας, θερμότατα συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και εύχομαι όπως ο
Θεός τους δώσει δύναμη και κουράγιο, για να αντιμετωπίσουν τη
μεγάλη απώλεια.
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε
Καλό ταξίδι.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ .Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚ ΑΣΤΩΝ Κ ΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Aθήνα 7-4-2015
Tο Δ. Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίζει εις μνήμην Σωτηρίου Μπάγια, Εισαγγελέα Εφετών:
1) Την κατάθεση στεφάνου.
2) Την κατάθεση ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ, υπέρ του σωματείου «Η ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ .Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚ ΑΣΤΩΝ Κ ΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Aθήνα 21-4-2015
Το Δ. Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίζει εις μνήμην Κωνσταντίνου Βαλμαντώνη επιτ. Αρεοπαγίτη, Προέδρου Ένωσης

Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών, πρώην Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων:
1)Την κατάθεση στεφάνου.
2)Την αποστολή συλλυπητήριων προς την οικογένεια του εκλιπόντος .

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ .Σ. ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚ ΑΣΤΩΝ Κ ΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Aθήνα 20-11-2014
Το Δ. Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων αποφασίζει εις μνήμην Λάμπρου Μυτάκη, Ειρηνοδίκη Λαγκαδά:
1)Την κατάθεση στεφάνου.
2)Την αποστολή ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ προς την οικογένεια του εκλιπόντος για να διατεθούν όπως νομίζουν.
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Επίσκεψη του Προέδρου του Συνταγματικού Συμβουλίου
της Γαλλίας στον Άρειο Πάγο
Στις 6-2-2015, επισκέφθηκε τον Άρειο Πάγο, ο Πρόεδρος του Συνταγματικού Συμβουλίου ( Conseil Constitutionel)
της Γαλλίας κ. Ντιμπρέ, συνοδευόμενος και από το Γάλλο Πρέσβη στην Αθήνα κ. Λουπκάν. Ο Πρόεδρος του Αρείου
Πάγου κ. Κουτρομάνος τον υποδέχθηκε στο γραφείο του και συνομίλησε μαζί του, σε πολύ φιλικό κλίμα. Στη συνάντηση
συμμετείχε η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα. Κουτζαμάνη και η Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου και Πρόεδρος της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κα Θάνου- Χριστοφίλου. Στη φώτο, από αριστερά ο Γάλλος Πρέσβης κ. Λουπκάν, ο
Πρόεδος του Α. Π. κ. Κουτρομάνος , ο Γάλλος Πρόεδρος κ. Ντιμπρέ , η Πρόεδρος της Ε.Δ.Ε., Αντιπρόεδρος του Α.Π.
κα. Θάνου και η Εισαγγελέα του Α.Π. κα. Κουτζαμάνη .

Ε Π Ι Σ ΤΟ Λ Ε Σ Σ ΥΜ Β Ο ΥΛ Ω Ν
Ομιλία Παναγιώτη Λυμπερόπουλου, Εφέτη, μέλους του ΔΣ,
στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θα ξεκινήσω με το αυτονόητο: είμαστε ενώπιον μίας τουλάχιστον αθέτησης υπεσχημένων από
την πλευρά της Κυβέρνησης και μιας κακής διαχείρισης δικαστικών αποφάσεων ενός Δικαστηρίου με το κύρος του Δικαστηρίου του άρθρου 99 του Συντάγματος.
Χαίρομαι παρόλα αυτά για το ότι η συζήτηση σήμερα περιστρέφεται στο πως θα διεκδικήσουμε και πάλι το δίκαιο μας χρησιμοποιώντας το πιο ισχυρό μέσο το οποίο διαθέτουμε: την προσφυγή μας στη Δικαιοσύνη. Και στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω και την κίνηση του Χριστόφορου
και του Χαράλαμπου Σεβαστίδη για την πρωτοβουλία τους να αιτηθούν την έκδοση της διαταγής
πληρωμής , αν και κρατάω κάποιες επιφυλάξεις για το νομικό θέμα και της δικαιοδοσίας και του
ληξιπρόθεσμου και εκκαθαρισμένου της απαίτησης. Θέλω στο σημείο αυτό να σας πληροφορήσω ότι πρόκειται να κατατεθεί εντός των προσεχών ημερών σχέδιο νόμου από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης για τη δυνατότητα έκδοσης διαταγής πληρωμής στα διοικητικά δικαστήρια. Αυτό
σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει μια νεώτερη εκτίμηση για το ποια από όλα τα νομικά προβλήματα
θα μπορούσαν ενδεχομένως να λυθούν μέσω εκείνης της οδού.
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι δεν μίλησα μέχρι τώρα δημόσια για το θέμα της διαχείρισης
της κοινής υπόθεσης των αναδρομικών μας και της αποκατάστασης του μισθολογίου μας στις
αποδοχές του προ του Αυγούστου 2012 επιπέδου. Δεν μίλησα δημόσια όχι γιατί δεν είχα κάτι να
πω ,αλλά γιατί δεν ήθελα να εμφανισθούν προβλήματα στην εξέλιξη των διαπραγματεύσεων,
όποτε αυτές έγιναν, αν έγιναν και από ποιους.
Ας δούμε ένα μικρό χρονοδιάγραμμα με γεγονότα.
19/2/2014: συνάντηση των Πρόεδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Πρωθυπουργό και
τον Υπουργό Δικαιοσύνης στην οποία μετείχα και εγώ. Στη συνάντηση αυτή διατυπώνεται η
δέσμευση της Πολιτείας σε αυτό το υψηλό επίπεδο για την τήρηση των υποχρεώσεων της Πολιτείας που γεννούν οι δύο αποφάσεις (μισθολογική/φορολογικήή) και κλείνεται αμέσως ραντεβού
με τον τότε Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα.
26/2/2014: Γίνεται η συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον κ. Στουρνάρα και τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, στην οποία επίσης μετείχα και εγώ. Σε αυτή
τη συνάντηση συμφωνήθηκε ο ακόλουθος σχεδιασμός: Για την απόφαση για το μισθολόγιο το
αναδρομικό μέρος της απαίτησης μας, που θα έφτανε μέχρι τον Δεκέμβριο 2014, θα καταβαλλόταν από το πλεόνασμα του 2013(που τότε ήταν προς οριστικοποίηση εντός του Μαρτίου από
την ΕΛΣΤΑΤ) και ακολούθως θα προχωρούσαν οι ενέργειες ώστε άμεσα να γίνει η νομοθετική
ρύθμιση για το έτος 2015 με την επαναφορά του μισθολογίου στο προ της μείωσης επίπεδο. Η
διαπραγμάτευση για την φορολογική απόφαση συμφωνήθηκε να ξεκινήσει αργότερα.
9/4/2014: Γίνεται νέα συνάντηση των Προέδρων των Δικαστικών Ενώσεων με τον Υπουργό
Οικονομικών κ. Στουρνάρα ,χωρίς την παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης. Στη συνάντηση αυτή
δεν μετείχα, διότι λόγω των εκλογών της Ένωσης βρισκόμουν στην επαρχία. Όπως πληροφορήθηκα αργότερα το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης ήταν να αλλάξει η προηγούμενη συμφωνία
και να γίνει μια νεότερη και σημαντικά διαφορετική: Δεν επρόκειτο να εξοφληθεί η αναδρομική
απαίτηση μας και συνολικά το έτος 2014 από το πλεόνασμα του 2013 ,αλλά ότι θα γίνει μια νέα
ενιαία ρύθμιση αναδρομικά και συμμόρφωση στο αποτέλεσμα της δικαστικής απόφασης άμεσα .
Και το άμεσα αυτό το ακούσαμε πάρα πολλές φορές στη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου της
Ένωσης γιατί μιλούσαν για καταβολή των χρημάτων αυτών εντός του Ιουνίου του 2014.
Με αρκετή έκπληξη άκουσα και σήμερα την ίδια φράση από την κ. Στενιώτη όταν διάβαζε
τα πεπραγμένα του ΔΣ. Συγκεκριμένα ότι η δέσμευση ήταν να πληρωθούμε τον Ιούνιο του 2014.
Θυμάμαι επίσης πάρα πολύ καλά τη συνάντηση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών όλων των υποψηφίων
για τις εκλογές της Ένωσης την τελευταία εβδομάδα πριν τις αρχαιρεσίες της Αθήνας, όπου η
κ. Θάνου υπερασπιζόταν την θέση της ότι είχε την υπόσχεση ότι η εγγραφή στο «Μεσοπρόθεσμο» της σχετικής ετήσιας δαπάνης θα κλείδωνε στο διηνεκές τη συμμόρφωση της Πολιτείας.
Θυμάμαι επίσης τον Χριστόφορο και τον Χαράλαμπο Σεβαστίδη να το αμφισβητούν αυτό.
Θυμάμαι όμως και τι έλεγα και εγώ και ελπίζω ότι κάποιοι συνάδελφοι Ειρηνοδίκες της Αθήνας
να είναι τώρα στη ΓΣ και να το θυμούνται. Έλεγα ότι όλη η αλήθεια δεν βρίσκεται ούτε σε αυτή
τη πλευρά ούτε στην άλλη. Έλεγα ότι το μεσοπρόθεσμο για όσους ήξεραν και μπορούσαν να
διαβάσουν την πολιτική σημασία του ήταν ένα «πολιτικό-οικονομικό μανιφέστο» δεσμευτικό για
την Κυβέρνηση γιατί το επέβαλε η Τρόικα προκειμένου να καθορίσει το πλαίσιο της οικονομικής
της πολιτικής για τα επόμενα έτη. Μπορούσε και αυτό να αλλάξει εν τοις πράγμασι με πάρα πολύ
εύκολο και απλό τρόπο κατά την ψήφιση των ετήσιων προϋπολογισμών χωρίς να απαιτηθεί η
νομοθετική του τροποποίηση. Ταυτόχρονα, όμως, δεν ήταν και το απόλυτο τίποτα γιατί στην
πραγματικότητα ήταν μια αρχική δέσμευση ότι στον προϋπολογισμό που θα έρθει του έτους
2015 , θα προβλεφθούν κάποια κονδύλια για κάποιους σκοπούς. Έλεγα τότε στο Ειρηνοδικείο
Αθηνών ότι δύο είναι οι υποχρεώσεις του Προεδρείου που θα εκλεγεί: Πρώτον να κλείσει άμεσα
το θέμα των αναδρομικών (μέχρι 31-12-2014) με την πληρωμή τους από το πλεόνασμα 2013,
γιατί αυτά ήταν τα σίγουρα χρήματα γιατί αυτά υπήρχαν και δεύτερον να επιδιώξει μέχρι την
σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού του έτους 2015 τον Ιούλιο και Αύγουστο να περιληφθούν οι δαπάνες για το έτος 2015 και να ψηφισθεί και η διάταξη για την αποκατάσταση των
μισθολογικών διαφορών από 1-1-2015.

Έγιναν οι εκλογές της ΕΔΕ, συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ και στις 30-5-2014 πραγματοποιήθηκε
συνάντηση των δικαστικών ενώσεων όχι στα γραφεία της Ένωσης, όπως πάγια συνέβαινε μέχρι
τότε , αλλά σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Σε αυτή τη συνάντηση έγινε συζήτηση για αυτό
το περίφημο non paper στο οποίο αναφέρθηκε και η κ. Στενιώτη πριν από λίγο στα πεπραγμένα
και ευτυχώς έτσι δεν αμφισβητείται.
Όμως Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι κανένας δεν μας έδειξε αυτό το non paper τι έγγραφε.
Από το περιεχόμενό του γίνεται αντιληπτό γιατί τελικά και η συνάντηση αυτή έγινε “εκτός
των πυλών” και γιατί δεν θα έπρεπε να αντιληφθούμε οι υπόλοιποι τι είχε συμφωνηθεί .
Αυτό το non paper το οποίο έχω στα χέρια μου, αποτυπώνει τη συμφωνία των δικαστικών
ενώσεων με τον υπουργό κ. Στουρνάρα στις 9-4-2014 και λέει στο επίμαχο σημείο του: «Εξάλλου ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι η υλοποίηση των παραπάνω δεσμεύσεων θα πραγματοποιηθεί
με κατάθεση σχετικής διάταξης στη Βουλή των Ελλήνων εντός του Ιουνίου 2014 στην οποία
θα ρυθμίζονται ....κλπ ». Δηλαδή τον Απρίλιο του 2014 οι Πρόεδροι των Ενώσεων συμφωνούν
με τον Υπουργό Οικονομικών όχι να έχει προγραμματισθεί η καταβολή των αναδρομικών τον
Ιούνιο του 2014 αλλά να κατατεθεί η διάταξη , που θα την προβλέψει.
Αναρωτιέμαι γιατί αυτό απεκρύβη. Και γιατί ακόμα και σήμερα, τώρα στα πεπραγμένα,
εξακολουθείτε κ. Πρόεδρε να μιλάτε για ένα non paper το οποίο δεν λέει αυτό που υποστηρίζετε. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν είπατε τον Απρίλιο και τον Μάιο στους συναδέλφους ,όταν
γυρνάγατε και εσείς, όπως και εμείς όλη την Ελλάδα για τις εκλογές, αυτό το πολύ απλό και
πολύ αληθινό: ότι ξέρετε δεσμευθήκαμε να κατατεθεί η διάταξη τον Ιούνιο του 2014 και όχι
να γίνει τότε η καταβολή. Και να σας πω γιατί δεν το είπατε. Εκτός από τον αυτονόητο λόγο
της προεκλογικής εκμετάλλευσης δεν το είπατε γιατί σκεφθήκατε ότι δεν θα μπορούσατε να
αντιμετωπίσετε την απορία τι θα γίνει με τον αναμενόμενο μετά τις ευρωεκλογές ανασχηματισμό και την απομάκρυνση του κ. Στουρνάρα από την θέση του. Κάτι το οποίο ήταν πασίδηλο.
Τον κ. Στουρνάρα στο Υπουργείο Οικονομικών τον χαιρέταγαν από το Πάσχα , το ίδιο και οι
εφημερίδες των ημερών. Εσείς τι κάνατε; Αν δεν το σκεφθήκατε θεωρώ ότι κακώς διαχειρίζεστε τις σοβαρές υποθέσεις της Ένωσης. Διότι όταν εσείς συμφωνούσατε στις 9-4-2014 να
γίνει η νομοθετική ρύθμιση εντός του Ιουνίου, δεν αντιμετωπίζατε τον κίνδυνο να έχει αλλάξει
ο Υπουργός Οικονομικών, όπως και έγινε και να έρθει ο νέος και να σας πει ότι πρέπει να
περιμένουμε να ενημερωθεί πρώτα και να εξετάσει στη συνέχεια και αυτός το ζήτημα από την
αρχή. Όπως και έγινε. Αν, όμως κ. Πρόεδρε το προβλέψατε, τότε είναι η δεύτερη ανακρίβεια
την οποία δεν αναφέρατε στους συναδέλφους.
Συνεχίζω με τις ημερομηνίες: Στις 9 Ιουνίου 2014 γίνεται ο ανασχηματισμός της Κυβέρνησης
και καταλήγουμε να δημοσιεύεται ο νόμος για την αποκατάσταση του μισθολογίου μας στο
προ του Αυγούστου 2012 επίπεδο στις 28-6-2014. Λίγες ημέρες πριν κληθήκατε στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης , πρώτα ο κ. Μανωλίδης και ο κ. Παπίδας και εν συνεχεία οι πρόεδροι των ενώσεων
γιατί έτρεχε εκείνη την στιγμή η κατάθεση της τροπολογίας σε χρόνο πολύ πιο σύντομο από
εκείνο που τα προεδρεία των ενώσεων είχαν προβλέψει μετά τις εξελίξεις του ανασχηματισμού.
Και για το λόγο αυτό εκείνο το πρωί , ενθυμίστε ότι έφυγαν εσπευσμένα ο κ. Παπίδας με τον κ.
Μανωλίδη και νομίζω με τον κ. Γκέρτσο του ΣτΕ για να μεταβούν στο ΓΛΚ για να ρυθμίσουν
κάποια τελευταία νομοτεχνική λεπτομέρεια της διάταξης εκείνης.
Έστω λοιπόν ότι στις 28 Ιουνίου 2014 έχουμε, σαν αποτέλεσμα μιας κατά τη γνώμη μου λάθος
διαπραγμάτευσης με την Κυβέρνηση, μια διάταξη η οποία μας έδινε την ευχέρεια της είσπραξης
των αναδρομικών μέσω της έκδοσης υπουργικής απόφασης. Τι κάναμε ως Ένωση γι αυτό; Τι
κάναμε για την έκδοση της υπουργικής απόφασης των αναδρομικών; Ποιες ήταν οι πιέσεις που
ασκήθηκαν ποια ήταν τα ραντεβού που ζητήθηκαν. Δεν θέλω να σκεφθώ ότι όλα ελευθερώθηκαν
μετά τις 7 Αυγούστου 2014, όταν ορίσθηκαν οι νέες ηγεσίες στα ανώτατα δικαστήρια. Θέλω
όμως να σκεφθώ κ. Πρόεδρε ότι ταυτόχρονα υποτιμήσατε έναν άλλο κίνδυνο που γεννούσε η
καθυστέρηση. Ήταν γνωστό και προέκυπτε και στις συζητήσεις με το οικονομικό επιτελείο ότι
υπάρχει και μια εκκρεμής ακόμα συναφής προσφυγή των ένστολων επί της οποίας αναμένεται
απόφαση. Δεν το θυμηθήκατε αυτό κ. Πρόεδρε; Ή το μάθατε τον Οκτώβριο ή το Νοέμβριο. Όλοι
γνωρίζαμε ότι από την ίδια τσέπη θα βγουν τα κόστη που προκαλούσαν οι δικαστικές αποφάσεις
και των ένστολων και των δικαστών. Ούτε αυτό όμως είχε αξιολογηθεί και προβλεφθεί. Βέβαια
θα πρέπει για να είμαι δίκαιος να αναγνωρίσω ότι είχαμε απέναντι μας αντίδραση από συγκεκριμένα πρόσωπα εντός του Υπουργείου Οικονομικών σε υψηλό επίπεδο. Και αυτό ήταν γνωστό
και θα ήμουν άδικος αν δεν σας το αναγνώριζα. Από εκεί και πέρα κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν
την απόφαση των ενστόλων εις βάρος μας και κάποιοι κακοί χειρισμοί δικοί μας φοβάμαι ότι
έβαλαν ταφόπλακα στο υπόλοιπο 50% των αναδρομικών, ελπίζω προσωρινά στην παρούσα
φάση. Και βεβαίως έφεραν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μπορεί
να γίνει σχετικά με την φορολογική απόφαση.
Αλήθεια θα ήθελα και πάλι να προβληματιστείτε κ. Πρόεδρε και να μου απαντήσετε, πως
είναι δυνατόν σε μια διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη, από την μια πλευρά να ασχολείστε
και να κάνετε πόλεμο για το 50% του ενάμισι έτους αναδρομικών που μας οφείλονται και από
την να άλλη ξεχνάτε την φορολογική απόφαση, που είναι μείζονος μεγέθους ζήτημα.
Λυπάμαι αλλά το ελάχιστο που μπορώ να σκεφθώ είναι ότι αυτό δεν είναι διαπραγμάτευση.
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Ομιλία της Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Βασιλικής Θάνου Χριστοφίλου, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου
(συνέχεια από 1η σελίδα)
Α) Η αδιαφορία για τα λειτουργικά και
οργανωτικά προβλήματα.
α) Μεγάλα κενά οργανικών θέσεων στους Δικαστές του πρώτου βαθμού,
τα οποία, παρά τα συνεχή και επίμονα
αιτήματα της Ένωσής μας δεν συμπληρώνονται, με αποτέλεσμα, σε συνδυασμό και με τα κενά που δημιουργούνται,
λόγω των γονικών αδειών, να καταλήγουν όχι μόνο, σε μεγάλη επιβάρυνση
των υπολοίπων Δικαστών, αλλά συχνά
και κυρίως στα μικρότερα Δικαστήρια, όπου υπηρετεί μικρός αριθμός Δικαστών, να καταλήγουν
ακόμη και στο φαινόμενο της αδυναμίας συγκρότησης του Δικαστηρίου, έτσι ώστε το Ανώτατο
Δικαστικό Συμβούλιο να προβαίνει σε αποσπάσεις, μέτρο το οποίο ούτε το πρόβλημα επιλύει,
αφού, με τον τρόπο αυτόν, δημιουργείται κενό στο Δικαστήριο από το οποίο αποσπάται και επί
πλέον απορυθμίζει και ταλαιπωρεί τον αποσπώμενο Δικαστικό Λειτουργό. Εν τούτοις, ουδεμία
μέριμνα λαμβάνεται προς συμπλήρωση των κενών. Αντίθετα, φέτος, ο αριθμός των εισαγομένων
της νέας σειράς της Σχολής Δικαστών (21η σειρά) είναι ο μικρότερος από κάθε άλλη φορά, δηλαδή
44 Δικαστές και 14 Εισαγγελείς.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας, για αύξηση των οργανικών
θέσεων στο δεύτερο βαθμό και έτσι κατέστη δυνατή η δημιουργία ειδικού ποινικού τμήματος, με
Δικαστές αποκλειστικής απασχόλησης, στο Εφετείο Αθηνών, το οποίο άρχισε να λειτουργεί με
την έναρξη του τρέχοντος Δικαστικού έτους. Ευελπιστούμε ότι έτσι θα εκδικάζονται ταχύτερα
οι ποινικές υποθέσεις, ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση, από τον μεγάλο αριθμό υποθέσεων,
που έχει συσσωρευθεί.
Η πρόσφατη όμως αύξηση, κατά 10, των θέσεων των Προέδρων Εφετών, με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Εφετών, στην οποία (μείωση) ασφαλώς ήμασταν αντίθετοι, θα δημιουργήσει
και πάλι προβλήματα.
Αξιώνουμε την κάλυψη όλων των κενών θέσεων του πρώτου βαθμού, καθώς και την επαναφορά των θέσεων των Εφετών, με αντίστοιχη αύξηση των εισαγομένων στη Σχολή Δικαστών.
β) Κενές οργανικές θέσεις Ειρηνοδικών. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ανταποκρίθηκε άμεσα
σε προηγούμενα αιτήματά μας, παρέτεινε τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 2011
και διορίσθηκαν όλοι οι επιτυχόντες του πίνακα αυτού. Ενώ, όμως, επισημάναμε ότι, μετά την
εξάντληση του πίνακα αυτού, θα έπρεπε αμέσως, δηλαδή από τον περασμένο Ιούνιο του 2014
να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, εν τούτοις αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει, έχουν δε εν
τω μεταξύ προκύψει 50 κενά οργανικών θέσεων. Τα κενά αυτά, σε συνδυασμό με τις δεκάδες
χιλιάδες αιτήσεις, για την ρύθμιση των τραπεζικών δανείων, των υπερχρεωμένων οφειλετών, οι
δικάσιμοι των οποίων προσδιορίζονται μετά από πέντε έως οκτώ χρόνια, είναι προφανές πόσο
σοβαρό πρόβλημα δημιουργεί. Είναι, λοιπόν, επιβεβλημένο να προκηρυχθεί άμεσα η διενέργεια
διαγωνισμού για την πρόσληψη Ειρηνοδικών.
γ) Μεγάλα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Υπαλλήλων
Επί δυόμιση χρόνια «φωνάζουμε» ότι τα υπερβολικά μεγάλα κενά οργανικών θέσεων των δικαστικών υπαλλήλων (2800 κενές θέσεις σε σύνολο 5000 θέσεων) επιτείνουν την καθυστέρηση στην
απονομή της Δικαιοσύνης και επί πλέον το γεγονός αυτό αποτελεί μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο,
διότι, σε όλα τα κράτη η αναλογία είναι 3 Δικαστικοί Υπάλληλοι και 1 Δικαστής, ενώ στην Ελλάδα,
με τα περίφημα μνημονιακά μέτρα καταλήξαμε στο αντίστροφο, δηλαδή 3.000 Δικαστές (Πολιτικής
και Ποινικής Δικαιοσύνης) και 2.200 Δικαστικοί υπάλληλοι. Και στις συνεχείς διαμαρτυρίες μας,
παίρνουμε την ίδια απάντηση: ότι αιτία είναι η Τρόικα και η αυστηρή δημοσιονομική πολιτική.
Αναχρονιστικές συνθήκες εργασίας
Οι ελλείψεις θέρμανσης – κλιματισμού και οι μισοσπασμένες πολυθρόνες στα Δικαστήρια του
Πρωτοδικείου Αθηνών, στην παλαιά Σχολή Ευελπίδων είναι τόσο γνωστά, ώστε δεν χρειάζεται
να αναφέρω κάτι περισσότερο. Σημειωτέον, ότι θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία ότι πέρυσι διατέθηκε
κάποιο (μικρό) κονδύλιο και επισκευάσθηκαν οι τουαλέτες του κτιρίου 6 του Πρωτοδικείου, αφού
προηγουμένως είχε σπάσει ο αποχετευτικός αγωγός και τα λύματα είχαν διαρρεύσει στα διπλανά γραφεία των Προέδρων Πρωτοδικών. Όπως, επίσης, εξαγγέλθηκε, ως μεγάλη επιτυχία, ότι
πέρυσι διατέθηκε και κάποιο άλλο κονδύλιο και επισκευάσθηκε η στέγη του ίδιου κτιρίου, αφού
προηγουμένως, μετά από ισχυρή βροχή, είχε πλημμυρίσει όλος ο ισόγειος χώρος του κτιρίου.
Τον περασμένο Απρίλιο (2014), καταστράφηκε από πυρκαγιά, λόγω εμπρησμού, το Ανακριτικό Γραφείο του Πρωτοδικείου Κορίνθου. Και μετά από αίτημα της Προέδρου, εκάλυψε η
Ένωσή μας, τη δαπάνη για τις πρώτες άμεσες επισκευές , διότι από το Υπουργείο, στο οποίο
απευθύνθηκε, ελάμβανε την απάντηση ότι καθυστερεί η έγκριση των κονδυλίων.
Τον περασμένο Μάρτιο (2014) καταστράφηκε ολοσχερώς από πυρκαγιά, λόγω εμπρησμού,
η μεγάλη αίθουσα συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου Ρόδου. Η επισκευή καθυστέρησε επί οκτώ
μήνες, λόγω αντίστοιχης καθυστέρησης της έγκρισης των κονδυλίων και σε όλο αυτό το διάστημα
οι συνεδριάσεις γίνονταν στα γραφεία των Δικαστών και στο γραφείο του Γραμματέα.
Όσο για την κατάσταση του κτιρίου των Δικαστηρίων του Πειραιά, θεωρώ ότι μόνο κατ’
ευφημισμό μπορεί κανείς να το χαρακτηρίζει ως Δικαστικό Μέγαρο.
Επίσης, οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές σε ηλεκτρονική σύνδεση κλπ είναι κατάσταση που επικρατεί μόνον την Ελλάδα και σε καμία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Οι σχεδιασμοί και τα
σχετικά προγράμματα, γίνονται μόνον με κινήσεις επί χάρτου. Στα επίμονα και χρόνια αιτήματά
μας, να χορηγείται από την πολιτεία στους Δικαστές ατομικός ή ηλεκτρονικός υπολογιστής και
σύνδεση με Τράπεζα πληροφοριών, παίρνουμε τη σταθερή και «γνωστή» απάντηση ότι καθυστερεί η έγκριση των κονδυλίων.
Τροποποιήσεις διατάξεων
Παρά το γεγονός ότι κατατίθενται αλλεπάλληλες τροπολογίες, πολύ συχνά κατά τρόπο αιφνιδιαστικό & σε άσχετα με το θέμα τους νομοσχέδια & χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση
των Δικαστικών Ενώσεων, εν τούτοις, παρά τα επίμονα αιτήματα της Ένωσής μας, επί δύο χρόνια τώρα, ουδεμία τροποποίηση έγινε στις διατάξεις του Ν. 4055/2012, Κεφάλαιο Οργανισμού
Δικαστηρίων & Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών. Οι επίμαχες αυτές διατάξεις, των οποίων

ζητείται η τροποποίηση, έχουν αντικαταστήσει τις αντίστοιχες διατάξεις του
Κανονισμού Δικαστηρίων, που ίσχυσαν
επί 25 χρόνια (Ν1758/1988), ο οποίος
θεωρήθηκε μεγάλη κατάκτηση για την
προστασία της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας των Δικαστών
και θεσμοθετήθηκε μετά από έντονους
αγώνες της Ένωσής μας, επί Προεδρίας
του αείμνηστου Παναγ. Κωστάκου.
Η διάταξη του Ν. 4055/2012 (άρθρ.
86§2), που προβλέπει ότι οι Κανονισμοί
Δικαστηρίων ισχύουν μόνον μετά την
έγκρισή τους από την Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αναμφίβολα περιορίζει το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων και καταργεί, στην πραγματικότητα, την αρμοδιότητα της Ολομέλειας κάθε Δικαστηρίου, η οποία απαρτίζεται από τους υπηρετούντες στο κάθε Δικαστήριο
Δικαστές και οι οποίοι γνωρίζουν, καλύτερα από οιονδήποτε, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και
τις ιδιαιτερότητες κάθε Δικαστηρίου.
Δεν υπάρχει, επίσης, αμφιβολία, ότι οι διατάξεις του Ν. 4055 (άρθ. 90 παρ. 1 και 2), οι οποίες
προβλέπουν την περικοπή μισθού σε περίπτωση καθυστέρησης στην έκδοση των αποφάσεων με
συνοπτική διαδικασία από τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου ή της Εισαγγελίας, ή την περικοπή
της άδειας του Δικαστικού Λειτουργού, είναι αντισυνταγματικές διότι η μεν πρώτη επιβάλλει
πειθαρχική ποινή, χωρίς την τήρηση και τα εχέγγυα της πειθαρχικής διαδικασίας, από τα αρμόδια
προς τούτο όργανα, η δε δεύτερη περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο εργασιακό δικαίωμα της χορήγησης αδείας, επί πλέον δε προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια
των Δικαστών. Οι τελευταίοι έχουν πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητας και της βαρύτητας
του έργου τους και δεν έχουν ανάγκη από «φόβητρα» για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους.
Αξιώνουμε την άμεση τροποποίηση των διατάξεων αυτών του Ν. 4055/2012 και θεωρούμε
αδικαιολόγητη την μέχρι τώρα καθυστέρηση, για την κατάργησή τους.
Μισθολογική Μεταχείριση
Κυρίες και Κύριοι προσκεκλημένοι,
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι,
Είναι γνωστό ότι το Σύνταγμα, προς διασφάλιση της ανεξαρτησίας των Δικαστών, επιτάσσει,
με ρητή διάταξη(άρθ. 88&2)ειδική μισθολογική μεταχείριση, ανάλογη με το Λειτούργημά τους,
δηλαδή ανάλογη με τις ευθύνες, με τη δυσχέρεια και με τη σπουδαιότητα του έργου τους, ώστε
να θωρακίζεται η ανεξαρτησία τους και να εξασφαλίζεται σ΄αυτούς αξιοπρεπής διαβίωση. Είναι
επίσης γνωστό ότι η Εκτελεστική εξουσία δεν σεβάσθηκε καθόλου την ως άνω προβλεπόμενη
από το Σύνταγμα ειδική μισθολογική μεταχείριση των Δικαστικών Λειτουργών, αλλά αντίθετα
και παρά τις έντονες αντιδράσεις μας, προχώρησε, μέσα στα πλαίσια των μνημονιακών μέτρων,
σε αλλεπάληλες μειώσεις των αποδοχών μας, που έφθασαν στο συνολικό υπερβολικό ποσοστό
60%. Τις τρίτες κατά σειρά μειώσεις, δηλαδή το τελευταίο 20%, διότι η υπόλοιπη περικοπή του
40% παραμένει, προσβάλλαμε με προσφυγές μας, ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθ.
88&2 Συντάγματος, το οποίο, με την υπ΄αριθμ. 88/2013 απόφασή του, έκρινε τις περικοπές αυτές
ως αντισυνταγματικές, όπως έκρινε αντισυνταγματική και την αναδρομικότητα της περικοπής.
Μετά από συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και με τους συναρμόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης
και Οικονομικών, επιτεύχθηκε από τον Ιούλιο του 2014 και εφεξής η επαναφορά του Μισθολογίου
μας στο ύψος του Ιουλίου του 2012, κατ΄ εφαρμογή της απόφασης του Μισθοδικείου. Πλην όμως,
η Κυβέρνηση αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση αυτή, ως προς την καταβολή των οφειλομένων, για την αναδρομική περικοπή των αποδοχών μας με αποτέλεσμα να προκληθεί και πάλι
μεγάλη αναστάτωση, αλλά και μεγάλη δυσαρέσκεια στους Δικαστικούς Λειτουργούς. Αρνείται
η Κυβέρνηση να κατανοήσει ότι είναι υποχρεωμένη, με βάση τις συνταγματικές αρχές και τις
αρχές του Κράτους Δικαίου να εφαρμόζει τις δικαστικές αποφάσεις και ότι η μη εφαρμογή τους
συνιστά μείζον θεσμικό ζήτημα, συνιστά κίνδυνο για την έννομη τάξη και για το Κράτος Δικαίου,
συνιστά κίνδυνο για τους πολίτες και για τη δημοκρατία, συνιστά συνταγματική εκτροπή, αφού
θέτει εκτός λειτουργίας τον θεσμό της Δικαιοσύνης, η οποία, με βάση το Σύνταγμα είναι η μία εκ
των τριών Λειτουργιών του Κράτους. Αρνούμενη, λοιπόν, η Κυβέρνηση να κατανοήσει όλα τα
ανωτέρω, προχώρησε, κατά τρόπο αυθαίρετο και προφανώς αντισυνταγματικό και παράνομο,
σε περικοπή κατά το ήμισυ των ως άνω αναγνωρισθέντων με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,
ως οφειλομένων αναδρομικώς διαφορών των αποδοχών μας(όπως το ίδιο έπραξε και για τα αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά στους Στρατιωτικούς και στα Σώματα Ασφαλείας, των οποίων, επίσης,
έχουν κριθεί αντισυνταγματικές οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων), ενώ η καταβολή για
το υπόλοιπο ήμισυ του ποσού, ρυθμίστηκε να γίνει σε τριάντα έξι (36)δόσεις δηλαδή σε τρία
χρόνια. Έτσι, για τα επόμενα τρία χρόνια, οι Δικαστές θα έχουμε την προσδοκία ότι, έναντι του
συνόλου της αξίωσής μας, η οποία είχε αναγνωρισθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και
σε εφαρμογή της οποίας είχε ψηφισθεί, προ 5 μηνών διάταξη νόμου (άρθ.181&1 Ν4270/2014)
και είχαν εγκριθεί από τη Βουλή και τα απαιτούμενα για το σύνολο της αξίωσής μας κονδύλια
(Ν4263/2014 Μεσοπρόθεσμο των ετών 2015-2018), έναντι, λοιπόν, του συνόλου της αξίωσής
μας, η οποία όπως προανέφερα, κατά τρόπο αντισυνταγματικό και αυθαίρετο, περικόπηκε κατά
το ήμισυ, θα έχουμε την προσδοκία ότι θα λαμβάνουμε κάθε μήνα ένα μικρό «φιλοδώρημα»,
από 150-200 ευρώ.
Μου ζητήθηκε από όλους τους Δικαστικούς Λειτουργούς όλων των βαθμών και όλης της
χώρας, να εκφράσω δημόσια, τη μεγάλη δυσαρέσκειά τους για τις συνεχιζόμενες εις βάρος τους,
από μέρους της Εκτελεστικής Εξουσίας, ενέργειες και ρυθμίσεις, οι οποίες και παραβίαση του
Συντάγματος συνιστούν, αλλά και επί πλέον, δια των ενεργειών αυτών σαφώς διαφαίνεται τόσο
η προσπάθεια υποβάθμισης του θεσμού της Δικαιοσύνης όσο και μείωσης και προσβολής της
προσωπικής και δικαστικής αξιοπρέπειας των Δικαστών.
Η δυσαρέσκειά μας δε καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη, από το γεγονός ότι στην ίδια υπουργική
απόφαση, με την οποία ρυθμίστηκε η καταβολή, για όλους τους εν ενεργεία και συνταξιούχους
Δικαστές, του περικομένου ημίσεως των οφειλομένων, για την αναδρομική παρακράτηση των αποδοχών μας, σε τριάντα έξι(36) δόσεις, προβλέπεται κατ΄εξαίρεση κατ’ ειδική ευνοϊκή μεταχείριση
για ορισμένη μόνο κατηγορία, δηλαδή για εκείνους και μόνον τους Δικαστικούς Λειτουργούς, που
συνταξιοδοτήθηκαν, από 1-8-12 μέχρι 30-6-2014, και για τους οποίους η καταβολή θα γίνει για ολό-

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

10 ΣΕΛΙΔΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6ης -12 -2014
(συνέχεια από σελ 9)
κληρο το οφειλόμενο ποσό σε μία δόση, τον Ιανουάριο του 2015. Η επίκληση του ισχυρισμού ότι
αυτό προβλέφθηκε για «οικονομοτεχνικούς» λόγους, ασφαλώς δεν πείθει κανέναν, αλλά αντίθετα
εξοργίζει περισσότερο, υπάρχει δε και έντονη απογοήτευση, διότι τις ρυθμίσεις αυτές στην Κοινή
Υπουργική απόφαση, συνυπογράφει & ο Υπουργός Δικαιοσύνης, τον οποίον οι συνάδελφοί του,
τους οποίους με τις ρυθμίσεις αυτές αδίκησε και προσέβαλε, τον τίμησαν με την ψήφο τους & τον
ανέδειξαν δύο φορές, ως Πρόεδρο της Ένωσης & Εισαγγελέων. Και προς άρση κάθε παρεξήγησης,
σχετικά με τα λεχθέντα για την κατ’ εξαίρεση ειδική ευνοϊκή ρύθμιση, ασφαλώς δεν εννοώ ότι
κακώς θα καταβληθούν στο σύνολό τους σε μία δόση στους ανωτέρω συναδέλφους, αλλά σαφώς
εννοώ ότι με τον ίδιο τρόπο έπρεπε να δοθούν, χωρίς εξαιρέσεις σε όλους τους Δικαστές.
Το ζήτημα αυτό ασφαλώς δεν έχει κλείσει για μας τους Δικαστές.
Καταλήγοντας, λοιπόν, θέλω να επισημάνω τα εξής: σεβόμενη τόσο τη δικαστική μου ιδιότητα όσο και την ιδιότητά μου, ως Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων οφείλω
να παραμένω εκτός κομματικών θέσεων και αντιπαραθέσεων και αυτό έπραξα πάντοτε μέχρι
τώρα, τόσο στην 40ετή θητεία μου ως Δικαστής όσο και στην 20ετή θητεία μου της ενασχόλησης
με τον Δικαστικό Συνδικαλισμό. Παρακολουθώντας, όμως, όλη αυτή την αναταραχή, η οποία τα
τελευταία χρόνια επικρατεί στον ευαίσθητο χώρο της Δικαιοσύνης είμαι υποχρεωμένη να τονίσω
ότι: Η Κυβέρνηση, αντί να εξασφαλίζει στους Δικαστικούς Λειτουργούς, τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για την απρόσκοπτη και απερίσπαστη άσκηση του σοβαρού και δύσκολου έργου
τους, αντίθετα, με τις πράξεις και τις παραλείψεις της, εξαναγκάζει όλους τους παράγοντες της
Δικαιοσύνης να βρίσκονται σε συνεχή αναταραχή και κινητοποιήσεις και ταυτόχρονα γίνεται
έτσι η ίδια αιτία να επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο η πληθώρα των ενώπιον των Δικαστηρίων
υποθέσεων. Και τούτο διότι: α) Επιμένει να παραβιάζει το Σύνταγμα, περικόπτοντας μισθούς
και συντάξεις με μνημονιακούς νόμους, και στη συνέχεια, παρά το γεγονός ότι οι νόμοι αυτοί
κηρύσσονται αντισυνταγματικοί από τα Δικαστήρια, επιμένει να παραβιάζει το Σύνταγμα, αρνούμενη να εφαρμόσει τις δικαστικές αποφάσεις, αδιαφορώντας τόσο για το ότι, με τον τρόπο
αυτό, προκαλεί η ίδια τις δικαιολογημένες έντονες αντιδράσεις των ενδιαφερομένων, όσο και
για το ότι, με την άρνησή της αυτή, τους υποχρεώνει να προσφύγουν εκ νέου στα Δικαστήρια,
για να ζητήσουν την εκτέλεση των προηγούμενων δικαστικών αποφάσεων, όπως συμβαίνει την
τρέχουσα περίοδο με τους Δικαστές, τους Στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας, οι οποίοι
καταθέτουν και πάλι, κατά εκατοντάδες, δικόγραφα, μετά την επιμονή της Κυβέρνησης να
εφαρμόσει κατά ένα μέρος μόνο & όχι στο σύνολό τους, τις αμετάκλητες αποφάσεις των Δικα-

στηρίων, με τις οποίες κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι περικοπές των μισθών & των συντάξεων
τους, ενώ κατά τα λοιπά, η Κυβέρνηση εξαγγέλει ότι ενδιαφέρεται για την αποσυμφόρηση των
Δικαστηρίων & για επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.
β) επιμένει να αγνοεί τις θέσεις & προτάσεις των αρμοδίων παραγόντων, ακόμα και σε πολύ σοβαρά
νομοθετήματα, όπως συνέβη με το Νομοσχέδιο του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, στην κατάθεση του
οποίου προχώρησε, χωρίς να λάβει υπόψη τις αντιρρήσεις που είχαν εκφράσει και οι Δικαστές, τόσο
στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου & στις Ολομέλειες του Εφετείου – Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης &
Πρωτοδικείου Αθηνών & Πειραιά, όσο και της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία σημειωτέον
ουδόλως εκλήθη ούτε εκπροσωπήθηκε στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, γεγονός που αποτελεί
σοβαρή θεσμική παράλειψη του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως, επίσης δεν ελήφθησαν υπόψη και οι
απόψεις των Δικηγορικών Συλλόγων, προκαλώντας έτσι η ίδια η Κυβέρνηση τις έντονες αντιδράσεις.
Κυρίες και Κύριοι,
Εισήλθα στο Δικαστικό Σώμα, προ 40 ετών, το έτος 1975, με την πεποίθηση ότι η Δικαιοσύνη
είναι ιδέα & ιδανικό, το οποίο οι Δικαστές, με την άσκηση των καθηκόντων τους, καλούνται να
υλοποιήσουν. Και από τότε αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή & υπερηφάνεια, που υπηρετώ το θεσμό
αυτό, όπως είμαι βεβαία ότι το ίδιο αισθάνεστε και εσείς όλοι οι Δικαστές & Εισαγγελείς.
Απευθυνόμενοι, λοιπόν, προς τους πολίτες, τους διαβεβαιώνουμε ότι, όσο αντίξοες & αναχρονιστικές & εάν είναι οι συνθήκες εργασίας, κάτω από τις οποίες ασκούμε τα καθήκοντά μας & όσο
βαρύς και αν είναι ο φόρος εργασίας, εμείς οι Έλληνες Δικαστικοί Λειτουργοί θα εξακολουθούμε
με την ίδια υπερηφάνεια & αντικειμενικότητα να απονέμουμε Δικαιοσύνη και να προστατεύουμε
τα δικαιώματα των πολιτών, όταν αυτά παραβιάζονται. Τους διαβεβαιώνουμε ότι έχουμε πλήρη
επίγνωση των ευθυνών και των υποχρεώσεων του Λειτουργήματός μας και ότι οι πολίτες μπορούν
και πρέπει να εξακολουθούν να εμπιστεύονται τους Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς.
Απευθυνόμενοι δε προς τους Λειτουργούς των άλλων δύο Εξουσιών (Νομοθετική & Εκτελεστική) τους καλούμε να κατανοήσουν επιτέλους ότι η Δικαιοσύνη είναι θεσμός συνταγματικά
αναγνωρισμένος και κατοχυρωμένος, να σεβασθούν, επιτέλους, την ισοτιμία των τριών Εξουσιών,
και να εξασφαλίσουν, στους Δικαστικούς Λειτουργούς τις προϋποθέσεις, που δικαιούνται και απαιτούνται για να ασκούν το δύσκολο και σοβαρό έργο τους, κατά τρόπο απρόσκοπτο & απερίσπαστο.
Τους καλούμε να κατανοήσουν ότι η επίδειξη ενδιαφέροντος & η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ποιοτική & ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης είναι επένδυση και όχι παθητικό.
Σας ευχαριστώ

Από αριστερά ο Αντιπρόεδρος της ΕΔΕ κ. Μπάσης, Πρόεδρος
Εφετών, ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΔΕ κ. Μαυρίδης, Εφέτης, η
Πρόεδρος της ΕΔΕ κ. Θάνου-Χριστοφίλου, Αντιπρόεδρος Α.Π.,
η Πρόεδρος της Βουλής κ. Κωνσταντοπούλου και ο Αναπληρωτής
Ταμίας της ΕΔΕ κ. Παπαδήμας, Πρωτοδίκης

Ομιλία του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου

Κυρίες και Κύριοι, συνάδελφοι
Αν και βρίσκομαι μαζί σας σήμερα με την ιδιότητα του
Υπουργού Δικαιοσύνης και άρα του εκπροσώπου της εκτελεστικής εξουσίας ,είναι αυτονόητο ότι μόνο αυτή η προσφώνηση είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί έπειτα από 38
έτη συλλειτουργίας μαζί σας.
Και η δυνατότητα που μου δίνεται να συνομιλήσω μαζί
σας σήμερα με γεμίζει χαρά καθώς δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι δεν υπάρχει περιβάλλον στο οποίο να νιώθω πιο άνετα.
Κυρίες και Κύριοι,
Ζούμε εποχές δύσκολες όσο και ενδιαφέρουσες. Η
χώρα μας εξέρχεται σιγά-σιγά από μια πρωτοφανή κρίση
που δημιούργησε και δημιουργεί πλείστα ζητήματα αλλά
ταυτόχρονα είναι εντεταγμένη σε ένα ευρωπαϊκό αλλά και
διεθνές περιβάλλον πολύπλοκο, νομικά, πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά.
Η παγκοσμιοποίηση, τα διεθνή οικονομικά δεδομένα και
η ταχύτητα απόκτησης και μετάδοσης των πληροφοριών προ-

καλούν ανακατατάξεις και επιταχύνουν τους ρυθμούς των
εξελίξεων με τρόπο πρωτοφανέρωτο.
Το ζήτημα της διεθνούς μεταναστεύσεως αλλά και της
εντάξεως των μεταναστών στις κοινωνίες καθώς και η ανάδειξη του μοντέλου της κοινωνίας των πολιτών δημιουργούν
νέες δυναμικές στο εσωτερικό κάθε χώρας και αναπόφευκτα
και της δικής μας.
Και ας μη ξεχνάμε και τη συμβολή της ραγδαίας τεχνολογικής ανάπτυξης που είναι ο παράγων που επιταχύνει όλες τις
παραπάνω διεργασίες και επιτείνει τις συνέπειες τους, θετικές
και αρνητικές.
Είναι σαφές λοιπόν ότι η χώρα μας , ο λαός μας αλλά και
οι Συνταγματικές λειτουργίες του Ελληνικού κράτους αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις. Τις μεγαλύτερες ίσως στην
ιστορία της χώρας.
Είναι αυτονόητο ότι η διάκριση των ισότιμων εξουσιών στο Σύνταγμα μας αλλά και στη συνείδηση όλων
μας είναι σαφής. Αλίμονο όμως αν οι εκπρόσωποι τους
δεν συνδιαλέγονται. Τον διάλογο αυτόν πάντα, ως Γενικός Γραμματέας και Πρόεδρος της Ένωσης με σεβασμό
επεδίωκα και υπηρέτησα με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα. Αυτόν τον διάλογο επιδιώκω και τώρα. Έτσι
μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε τα προβλήματα
της χώρας και του λαού μας και να βρούμε λύσεις με
οδηγό τη Δικαιοσύνη. Με διάλογο θα βρούμε και τον
βέλτιστο τρόπο να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της Δικαιοσύνης και να δώσουμε απαντήσεις στα ζητήματα που
τίθενται και δεν είναι λίγα.
Η προάσπιση της Ισονομίας, της Ισοπολιτείας και της
Ασφάλειας είναι τεράστια, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετικά σύνθετη υπόθεση και βεβαίως μία μεγάλη ευθύνη. Πρωτίστως,

για τους πολιτικούς, τους δικαστικούς αλλά και για τους μεμονωμένους πολίτες και τους εκπροσώπους τους.
Αγαπητοί φίλοι,
Το Συνταγματικό δικαίωμα του κάθε πολίτη για παροχή έννομης προστασίας περιορίζεται και αμφισβητείται, όταν υπάρχει
βραδύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης.
Στις περιπτώσεις αυτές ο πολίτης εισπράττει ουσιαστικά
την αρνησιδικία των δικαστηρίων.
Εισπράττει επίσης και την αδυναμία τους να αποφανθούν
αποτελεσματικά επί της διαφοράς.
Για αυτό στο Υπουργείο Δικαιοσύνης εργαζόμαστε σκληρά αλλά και αποτελεσματικά, ώστε να συμβάλουμε στην επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης.
Για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης, για την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων αλλά και για τη βελτίωση όλων των
παραγόντων και συνθηκών που συνδέονται με την απονομή
της Δικαιοσύνης, παρεμβαίνουμε νομοθετικά αλλά και λειτουργικά:
Επιτάχυνση της Δικαιοσύνης
Πριν όμως αναφερθώ στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου μας
– μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες-, θα μου επιτρέψετε μία
επισήμανση: Όλοι χρησιμοποιούμε τη φράση «επιτάχυνση
της Δικαιοσύνης». Έχουμε μετρήσει πάνω από 50 νόμους τα
τελευταία 38 χρόνια που έφεραν αναποτελεσματικά το τίτλο
αυτό. Αιτία είναι η διαπίστωση της ανάγκης των πολιτών για
αποτελεσματική Δικαιοσύνη. Κι αυτό είναι κοινός τόπος για
όλους μας. Για μένα , όμως αυτή η ανάγκη έχει μια κρίσιμη
υποσημείωση:
Γνωρίζω πολύ καλά ότι οι Δικαστικοί και Εισαγγελικοί
Λειτουργοί έχουν συμμετάσχει σε αυτή την προσπάθεια
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περισσότερο από κάθε άλλον παράγοντα στην απονομή της
Δικαιοσύνης.
Συνέβαλαν και συμβάλλουν καθημερινά με την υπερπροσφορά του χρόνου τους στην διεκπεραίωση του τεράστιου όγκου
υποθέσεων που καλούνται να διεξέλθουν. Δεν νομίζω ότι σήμερα
υπάρχει δικαστής ή εισαγγελέας με ελεύθερο προσωπικό χρόνο.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει Δικαστής και Εισαγγελέας με ευχαριστημένη την οικογένεια του για το χρόνο που της διαθέτει.
Γνωρίζω , από πρώτο χέρι ότι οι Δικαστές και οι Εισαγγελείς έχουν δώσει προ πολλού το υστέρημα των δυνάμεων τους.
Δεν θα ασχοληθώ με τις ελάχιστες περιπτώσεις αδικαιολογήτων υπαίτιων καθυστερήσεων γιατί αυτές δεν μπορούν
να αλλάξουν τη συνολική εικόνα.
Αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω είναι ότι θα αναζητήσω, με διάλογο μαζί σας τα κατάλληλα εργαλεία, τις μεθόδους εκείνες που θα βελτιώσουν ποσοτικά το υψηλό ποιοτικά
έργο το οποίο παράγετε.
Και ελπίζω, εκτός από τον πολίτη, από την προσπάθεια
αυτή να μπορέσουν να βελτιωθούν και οι συνθήκες εργασίας
του Δικαστή και του Εισαγγελέα.
Επιτρέψτε μου τώρα να σας θυμίσω εν τάχει τα σχέδια
νόμου πρωτοβουλίας του Υπουργείου μας, που ψηφίστηκαν
και έγιναν νόμοι του κράτους :
Εξορθολογίστηκε ο νόμος « περί εξαρτησιογόνων ουσιώνναρκωτικών» που έτυχε ευρύτατης κοινωνικής αποδοχής και
μεγάλης συναίνεσης στη Βουλή.
«Νέος Κώδικας Δικηγόρων» : επί δεκαετίες το ζήτημα
έμενε εκρεμμές και η ανάγκη κατάρτισης του παρέμενε απλή
εξαγγελία. Εμείς τον συντάξαμε, τον διαβουλευτήκαμε και τον
κάναμε Νόμο του Κράτους.
«Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας του ανθρώπου και προστασία των θυμάτων αυτής»: αυτονόητη είναι
η σημασία του Νόμου αυτού για μια χώρα όπως η Ελλάδα.
Ο Νόμος για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της
ξενοφοβίας: όλοι τον γνωρίζετε καθώς και τη σημασία του.
Η υπάρχουσα νομοθεσία συμπληρώνεται και εκσυγχρονίζεται
και η χώρα μας αποκτά ένα ισχυρό νομικό οπλοστάσιο κατά
των φαινομένων που δεν τιμούν την ιστορία και τον πολιτισμό
της χώρας και που είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε
μέχρι να τα εξαλείψουμε.

Έχει συσταθεί Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με
αντικείμενο την επεξεργασία σχεδίου νόμου «για την αναμόρφωση και τον εξορθολογισμό των ποινικών διατάξεων κατά
της διαφθοράς».
Καταρτίζεται σχέδιο νόμου για τη «Δίκαιη ικανοποίηση
λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα πολιτικά
και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο». Η ρύθμιση αυτή κατέστη αναγκαία και λόγω των πολλών καταδικών
της χώρας μας από το ΕΔΔΑ και το Δημόσιο θα αναλάβει επισήμως τις ευθύνες του απέναντι στον πολίτη όταν καθυστερεί
η απονομή της δικαιοσύνης.

Μέτρα και ρυθμίσεις στον τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης
1) Καθιερώθηκε η αποκλειστική απασχόληση των Προεδρευόντων στα μεγάλα Ποινικά Εφετεία (Ν.4139/2013).
2) Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία οι αναβολές
των ποινικών υποθέσεων προσδιορίζονταν υποχρεωτικά σε
δικασίμους με τους ίδιους Προεδρεύοντες, λόγω των τεράστιων προβλημάτων και ταλαιπωριών που δημιουργούσε
σε Δικαστές, Εισαγγελείς και διαδίκους.
3) Καταργήθηκε η διάταξη σύμφωνα με την οποία δεν αποτελούσαν ποινικό αδίκημα οι παροχές σε δημόσιους λειτουργούς για λόγους ευγνωμοσύνης, η οποία εκτός του ότι
δημιουργούσε ερμηνευτικά ζητήματα, προκαλούσε και
εύλογους συνειρμούς.
4) Μελετάμε την κατάργηση της ρύθμισης που εισήχθη με
το άρθρο 75 του Ν.4139/2011, σύμφωνα με την οποία στις
διατάξεις του Ν.4022/2011 «εκδίκαση εγκλημάτων διαφθοράς πολιτικών προσώπων κλπ.», περιλαμβάνονται και οι
υπάλληλοι κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263α του
ΠΚ, λόγω του ότι δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα
στην ανάκριση αλλά και στα υπόλοιπα στάδια της ποινικής
διαδικασίας.
Αυτά γίνανε σε ένα έτος και κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Αλλά δεν σταματάμε εδώ στον αγώνα μας για εκσυγχρονισμό
της Δικαιοσύνης τόσο στο επίπεδο της Νομοθεσίας όσο και
των διαδικασιών απονομής της. Ήδη υπό διαμόρφωση υπάρχει πλήθος κομβικών σχεδίων Νόμου, πολλά από τα οποία θα
κατατεθούν στους πρώτους μήνες του 2014. Επιτρέψτε μου
να αναφερθώ τάχιστα σε αυτά:
Σχέδιο Νόμου «Διαμόρφωση του νομικού καθεστώτος για
τον μηχανισμό της υποχρεωτικής ενδικοφανούς προσφυγής».
Η θέσπιση της διαδικασίας της υποχρεωτικής ενδικοφανούς
προσφυγής θα αποσυμφορήσει τα διοικητικά δικαστήρια και
θα εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα και στον πολίτη αλλά και
στο δημόσιο.
Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, Νέος Ποινικός
Κώδικας, Νέος Κώδικας Ποινικής Δικονομίας : Οι Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές έχουν συσταθεί και έχουν προχωρήσει
τις εργασίες τους. Τα βασικά αυτά νομοθετήματα θα αναθεωρηθούν με σκοπό όχι μόνο την κωδικοποίηση των κατά καιρούς τροποποιήσεων τους αλλά και προκειμένου να ενισχυθεί
η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης δίχως εκπτώσεις στην
ποιότητα της και στην αρχή του κράτους Δικαίου.
Επίσης, έχει συσταθεί Ομάδα Εργασίας για την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου.

Οργανισμός Δικαστηρίων
1) Μελετάμε την καθιέρωση ειδικών Ποινικών Τμημάτων σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη(πρόταση Προέδρου και Εισαγγελέα του ΑΠ και Δικ. Ενώσεων ΕΔΕ και ΕΕΕ) για την
ταχύτερη εκδίκαση των Ποινικών Υποθέσεων. Προς τούτο
αυξήσαμε τις θέσεις Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών
κατά 48, ενώ επίκειται και η ενίσχυση της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ύστερα από ανακατανομή των θέσεων
2) 35 θέσεις Ειρηνοδικών – εξάντληση πίνακα
3) 200 υπάλληλοι Δικ/ρίων -> αναμένεται με την κινητικότητα
άλλοι περίπου 850.
4) Καταθέσαμε τροπολογία που θα συζητηθεί την μεθαύριο Τρίτη, με την οποία καταργούμε τη διάταξη σύμφωνα με την οποία
ήταν υποχρεωτική η υπηρεσία επί 1 + 2 έτη στα Δικαστήρια και
τις Εισαγγελίες των προαγομένων και μετατιθεμένων.
5) Με σχέδιο νόμου που θα καταθέσουμε , ύστερα και από
ανταλλαγή απόψεων με τις ηγεσίες των Δικαστηρίων και
των Δικαστικών Ενώσεων, θα επιδιώξουμε την ενίσχυση
των Ολομελειών των Δικαστηρίων και την κατάργηση
διατάξεων που υποβάθμιζαν τη συνταγματική θέση των
Δικαστικών Λειτουργών.
6) Το 9μηνο ανατροφής τέκνου, όπως ισχύει σε όλο το δημόσιο τομέα, καθιερώνεται και στις μητέρες δικαστικούς και
εισαγγελικούς λειτουργούς, ύστερα από την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ. (καταθέσαμε τη σχετική διάταξη).
Άλλες θεσμικές παρεμβάσεις με στόχο την αποσυμφόρηση
των δικαστηρίων και τη βελτίωση της ποιότητας και της ταχύτητας της απονομής της Δικαιοσύνης:
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Γνωρίζω πολύ καλά το πρόβλημα και μπορώ να αντιληφθώ
και τη δυσκολία που γεννά γενικότερα για την Πολιτεία η
διαμόρφωση ασφαλούς περιβάλλοντος για τον Πολίτη. Για
τον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης η έννοια της ασφάλειας έχει πολλαπλή διάσταση και δεν διστάζω να παραδεχθώ
ότι τα μέτρα φύλαξης των δικαστικών καταστημάτων είναι
ανεπαρκή. Σκοπεύω να παρέμβω αποφασιστικά στο ζήτημα
αυτό. Η εξαγγελθείσα εδώ και πολλά χρόνια ίδρυση της δικαστικής αστυνομίας ήρθε πλέον η στιγμή να υλοποιηθεί. Θα το
κάνουμε πραγματικότητα μαζί με τους συνεργάτες μου στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης και θα δείτε σύντομα τον τρόπο. Με
τις παρούσες συνθήκες θεωρώ ότι είναι η πλέον ενδεδειγμένη
λύση και θα σχεδιαστεί για να παράσχει ουσιαστικό αποτέλεσμα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (E-JUSTICE)
Μέσω των δράσεων αυτών διευκολύνουμε τη δουλειά των
δικαστικών αρχών αλλά και των δικηγόρων. Μειώνουμε δραστικά τη γραφειοκρατία και απελευθερώνουμε ανθρωπίνους
πόρους που μπορούν να αξιοποιηθούν αλλού επιταχύνοντας
το έργο της Δικαιοσύνης. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διαχείρισης
Δικαστικών Υποθέσεων σε όλο το φάσμα της Δικαιοσύνης
- Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί
η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφου στο Πρωτοδικείο
Αθηνών και στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενώ αναμένεται να λειτουργήσει σύντομα στα Πρωτοδικεία Πειραιά
και Θεσσαλονίκης.
- Παράλληλα, έχει ήδη αναπτυχθεί ένα κεντρικό σύστημα μηχανογράφησης για τα Ειρηνοδικεία της χώρας, τα
οποία μετά τον ν. 4055/2012 έχουν αναχθεί σε καίριες
μονάδες πρωτοβάθμιας απονομής της Δικαιοσύνης, με
αυξημένες αρμοδιότητες.
- Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται με τη μορφή «Σύμπραξης Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα» (ΣΔΙΤ), το έργο για
την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου Συστήματος Ψηφιακής
Καταγραφής, Αποθήκευσης και Διάθεσης των Πρακτικών συνεδριάσεων των Δικαστηρίων, όλων των βαθμίδων της πολιτικής και -για πρώτη φορά- της ποινικής
Δικαιοσύνης.
- Τέλος, υλοποιείται ήδη το έργο του Εθνικού Ποινικού
Μητρώου, με το οποίο η τήρηση των ποινικών μητρώων
στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της χώρας θα γίνεται εξ
ολοκλήρου ψηφιακά.

11 ΣΕΛΙΔΑ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Είναι ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είναι αναγκαίο
όλες οι διαφορές να καταλήγουν στα δικαστήρια. Συμβαίνει
παντού στο δυτικό κόσμο και πρέπει να γίνει και συνείδηση και
στους Έλληνες πολίτες που πιθανόν δεν είναι εξοικειωμένοι
με τις διαδικασίες : πολλές φορές υπάρχουν δίκαιες λύσεις
εκτός δικαστηρίων που και πιο γρήγορες είναι και λιγότερο
κοστίζουν.
Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα του θεσμού της δικαστικής
μεσολάβησης κρίθηκαν ιδιαιτέρως ικανοποιητικά και συνεπακόλουθα ο θεσμός επεκτάθηκε και στα Εφετεία της χώρας.
Παράλληλα, ενεργοποιείται και τίθεται σε λειτουργία ο
θεσμός της διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ήδη, έχει καταρτιστεί ο πρώτος πίνακας των πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και αυτοί αυξάνονται συνεχώς.
Σωφρονιστικό σύστημα
Προτεραιότητά μας είναι και η κοινωνική πλευρά της Δικαιοσύνης. Και η πλευρά αυτή αφορά, κυρίως, το σωφρονιστικό
μας σύστημα. Αφορά όμως και σε όλους εκείνους τους πολίτες, που βρίσκονται σε μία μειονεκτική θέση: Τις γυναίκες,
τους νέους, τα παιδιά, τις μονογονεικές οικογένειες, τους μετανάστες και άλλους που χρήζουν ιδιαίτερης στήριξης.
Προωθούμε μέτρα επιείκειας και αποσυμφόρησης των φυλακών με στόχο να τερματισθεί η σημερινή συσσώρευση κρατουμένων στα κελιά των φυλακών και τα Αστυνομικά Τμήματα, έτσι ώστε να ανατρέψουμε τις σημερινές απαράδεκτες
συνθήκες, κάτω από τις οποίες διαβιώνουν οι φυλακισμένοι,
χωρίς όμως να παραιτούμεθα και χωρίς να επιτρέψουμε τη
δημόσια εντύπωση ότι χαλαρώσαμε την προσπάθεια της αντεγκληματικής πολιτικής. (40% περισσότεροι από δυναμικότητα
φυλακών – 67% αλλοδαποί).
Έτσι:
1) Ψηφίστηκε ο Νόμος «Μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης υποδίκων, καταδίκων και εν αδεία κρατουμένων» : αλλάζει σε
σημαντικό βαθμό η φιλοσοφία της αντιμετώπισης πολλών
κρατουμένων, υποδίκων και καταδίκων.
Εισάγονται θεσμοί που στο εξωτερικό έχουν εφαρμοστεί με
επιτυχία, θεσμοί που και τις φυλακές αποσυμφορούν και άρα
βελτιώνεται το επίπεδο και οι συνθήκες διαβίωσης των κρατουμένων και πόρους για το Ελληνικό Δημόσιο εξοικονομούν.
2) Με σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών αλλά και την
ελάφρυνση των εισαγγελικών και δικαστικών λειτουργών,
με σχετική νομοθετική ρύθμιση, έπαυσε η ποινική δίωξη
και παρεγράφησαν υπό όρους αδικήματα μικρής κοινωνικής απαξίας.
3) Κυρώνουμε το πρόσθετο πρωτόκολλο στη Σύμβαση του
ΟΗΕ για τα βασανιστήρια.
Σε λειτουργικές παρεμβάσεις :
- Δημιουργούμε νέο κατάστημα κράτησης υψίστης ασφαλείας όπου θα κρατούνται οι αντικειμενικά πιο επικίνδυνοι από τους καταδίκους.
- Σε λίγο καιρό εκκινεί η λειτουργία νέων πτερύγων σε
υπάρχουσες φυλακές στη Νιγρίτα και τα Χανιά δίνοντας
ανάσα στο σωφρονιστικό σύστημα .
- Νέοι φορείς εντάσσονται στο πρόγραμμα έκτισης ποινής
μέσω εθελοντικής εργασίας
4) Αναμορφώνουμε και εκσυγχρονίζουμε τον Σωφρονιστικό
Κώδικα. Το σχέδιο του νέου Κώδικα ανασυντάσσεται μετά
τις προτάσεις που κατέθεσε η Μον. Επιτροπή της Βουλής
ώστε να αναρτηθεί σε διαβούλευση.
5) Στις φυλακές ξεκινάμε ή συνεχίζουμε πλήθος εκπαιδευτικών, κοινωνικών, μορφωτικών, καλλιτεχνικών προγραμμάτων και δράσεων εντός των καταστημάτων κράτησης . Με
τον τρόπο αυτό συμβάλουμε στη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουμένων, και επιδιώκουμε την κατάρτιση τους και την απόκτηση δεξιοτήτων από αυτούς έτσι ώστε
η επανένταξη τους να πραγματοποιηθεί με τους καλύτερους
δυνατούς όρους. Απτό παράδειγμα: ύστερα από τις διευκολύνσεις που παρείχαμε σε αλλοδαπούς κρατουμένους
στην φυλακή ανηλίκων Αυλώνος, πέντε εξ’ αυτών πέτυχαν
την εισαγωγή τους στο Πολυτεχνείο και σε άλλα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Αυτό το σύστημα σωφρονισμού
ονειρευόμαστε και αυτό το κοινωνικό κράτος υλοποιούμε.
Κυρίες και Κύριοι Δικαστές και Εισαγγελείς.
Γνωρίζω άριστα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε αλλά και
τιμώ τον αγώνα και τον μόχθο σας προκειμένου να ανταποκριθείτε στο δύσκολο έργο σας. Ξέρω καλά ότι ανταποκρίνεστε
με ζήλο και αυταπάρνηση στα καθήκοντα σας.
Θεωρώ υποχρέωσή μου, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω από
καρδιάς γιατί σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα οι δικαστικοί
λειτουργοί βρίσκονται στο ύψος των περιστάσεων. Να σας
ευχαριστήσω και για ό,τι κάνετε -> Προεδρία Ε.Ε.
Οφείλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι η Κοινωνία ζητά από
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εσάς, με όλο και πιο επίμονο τρόπο, όχι μόνο πιο γρήγορη και
αποτελεσματική Δικαιοσύνη, αλλά και προστασία. Προστασία
των θεσμών. Προστασία των δικαίων των πολιτών.
Όπως είπα και στην ομιλία μου στη Βουλή κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού , κάνουν λάθος αυτοί που θεωρούν τη
δικαιοσύνη μη παραγωγικό τομέα της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό γιατί η απονομή δικαιοσύνης με τρόπο άμεσο και
αποτελεσματικό αποτελεί τον επιταχυντή της ανάπτυξης. Όλες οι
διεθνείς εκθέσεις και οι μελέτες το επιβεβαιώνουν. Η ανάπτυξη
προϋποθέτει σταθερό και αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο
αλλά και σύστημα δικαστικής προστασίας και σωφρονισμού.
Ο λαός μας έχει κάνει πολλές θυσίες. Αλλά θα νιώσει ότι
αυτές δεν γίνονται μάταια όταν πρωτίστως με τη βοήθεια σας,
εκκαθαριστούν οι υποθέσεις δημοσίου ενδιαφέροντος . Δεν πρέπει να υπάρχει η αίσθηση ότι οι «έχοντες» ή οι «προνομιούχοι»
ή οι «υψηλά ιστάμενοι» έχουν διαφορετική αντιμετώπιση από
τους υπολοίπους. Στις εποχές που ζούμε οι έννοιες της ασφάλειας δικαίου και της ισονομίας αποκτούν σημασία όσο ποτέ
άλλοτε. Για το λόγο αυτό σας καλώ να εργαστείτε με ζήλο έτσι
ώστε όλες οι κρίσιμες υποθέσεις να περαιωθούν με ταχύτητα,
αποτελεσματικότητα και με τις εγγυήσεις του κράτους δικαίου.
Αγαπητοί μου φίλοι,
Γνωρίζω ότι καίτοι η Πολιτεία σας σέβεται και σας στηρίζει,
δεν είναι πάντα συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι σας.
Και αναφέρομαι στο ζήτημα των αποδοχών. Παραγνωρίζει
ότι η μισθολογική και η συνταξιοδοτική αντιμετώπιση των
δικαστικών λειτουργών δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά αποκλειστικά θεσμικό, που το ίδιο το Σύνταγμα προστατεύει.
Πριν έξι χρόνια από τη θέση του Προέδρου της ΕΔΕ αγωνίστηκα μαζί σας για αξιοπρεπείς αποδοχές και τα καταφέραμε.
Οι δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας προκάλεσαν μεί-

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ωση των αποδοχών όλων των εργαζομένων στον ευρύτερο
δημόσιο τομέα. Όμως οι μειώσεις στους δικαστικούς λειτουργούς ήταν από τις μεγαλύτερες καθώς ξεπέρασαν το 45% και
μερικές περιπτώσεις το 50%.
Θέλω να γνωρίζετε ότι μια από τις κύριες προτεραιότητές
μου είναι η αποκατάσταση αυτής της αδικίας και ελπίζω ότι
σύντομα θα τα καταφέρω.
Τόσο ο Πρωθυπουργός, όσο και ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης, είναι γνώστες αυτής της μεγάλης μείωσης και
μου ζήτησαν να σας διαβεβαιώσω ότι σύντομα θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία.
Εγώ πάντως δεν το βάζω κάτω και ξέρετε γιατί; Γιατί η
αποκατάσταση των ασυμμετριών όσο αφορά τις αποδοχές σας
δεν είναι παραχώρηση αλλά υποχρέωση της Πολιτείας. Θέλω
να μου έχετε εμπιστοσύνη σε αυτό . Θέλω να σας θυμίσω κάτι
που έλεγα από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα που
ήμουν Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων: λέω
πάντα λιγότερα από όσα κάνω.

σει για το βασικό θέμα της επικαιρότητας, που απασχολεί έντονα την ελληνική κοινωνία.
Η Δικαιοσύνη κλήθηκε να διαχειρισθεί το θέμα της «Χρυσής Αυγής». Να προστατεύσει τη Δημοκρατία από τις ακρότητες και πρέπει να το κάνει αυτό μέσα στα όρια που το Σύνταγμα και οι Νόμοι του Κράτους ορίζουν.
Πρέπει να αντιμετωπίσει τους αμφισβητίες του Δημοκρατικού Ιδεώδους όχι με τα όπλα τους, αλλά με τη δημοκρατική
νομιμότητα.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη επιτελεί το έργο της με υπευθυνότητα και σθένος. Ένα έργο που ξεκινά με την έρευνα και
τη μελέτη και τελειώνει με την απόφαση. Την απόφαση, τη
νηφάλια, την αμετάκλητη.
Και για να απαντήσω στους μη νομικούς επικριτές μου
γιατί δεν παρενέβην κάποια στιγμή, Σε τι άλλωστε ; τους λέω:
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τους
Δικαστικούς Λειτουργούς ταχύτητα στην απονομή της Δικαιοσύνης, μπορεί, ίσως, καμιά φορά να συστήσει ψυχραιμία και
νηφαλιότητα, αλλά δεν δίνει εντολές, ούτε οι Δικαστικοί Λειτουργοί δέχονται εντολές.
Η Ελληνική Δικαιοσύνη έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει και σ’ αυτή την πρόκληση του κοινωνικού φαινομένου του
ρατσισμού και του νεοναζισμού. Το κάνει αποτελεσματικά,
γιατί είναι ανεξάρτητη. Τόσο ανεξάρτητη, που άλλες έννομες
τάξεις θα ζήλευαν.
Και αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη και ταυτόχρονα
εγγύηση ότι η Δημοκρατία μας είναι ισχυρή. Λειτουργεί και
αντιμετωπίζει όποιον επιχειρεί να την υπονομεύσει.

Κυρίες και Κύριοι,
Είμαι περήφανος που προέρχομαι από το δικαστικό σώμα.
Είμαι περήφανος που μπορώ να πω ότι με πολλούς από
εσάς συναντήθηκα υπηρεσιακά. Αυτό για μένα είναι ένα
πλεονέκτημα γιατί μπορώ με την καθαρότητα της σκέψης
του Δικαστή να δω την πολιτική και να μπορώ να αντισταθώ στη διάβρωσή της από την σκοπιμότητα του πολιτικού κόστους. Δεν σκέφτηκα ποτέ μου όσο ασχολήθηκα με
τα κοινά στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων να πω
ψέματα στους συναδέλφους. Πάντα έλεγα λιγότερα από
όσα έκανα. Θέλω να πιστεύετε το ίδιο για μένα και τώρα
με τη νέα ιδιότητά μου.
Τελειώνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω όσα έχω ήδη τονί-

Κυρίες και Κύριοι
Αγαπητοί φίλοι
Εύχομαι σ’ εσάς και τις οικογένειές σας Καλά Χριστούγεννα.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ K. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΥ

Χαίρομαι που μου δίνεται η ευκαιρία να προσφωνήσω
την ετήσια Συνέλευση της ΄Ενωσής μας για τελευταία
φορά, η οποία – όχι εντελώς συμπτωματικά – συμβαίνει να είναι και η πρώτη!
Επιτρέψτε μου να αρχίσω με την μάλλον κοινότυπη παρατήρηση ότι το δικαστικό έργο – στην ευρεία
έννοια του οποίου ανήκει και σημαντικό μέρος του
εισαγγελικού έργου – είναι καθ΄ εαυτό μια δύσκολη
υπόθεση. Μία από τις πολλές όψεις αυτής της δυσκολίας του είναι ασφαλώς και η ανάγκη να βρίσκεται ο
δικαστής σε διαρκή πνευματική ετοιμότητα και εγρήγορση και «σε έδαφος» ψυχικής ηρεμίας και νηφαλιότητας. Όμως, η ψυχική ηρεμία και η νηφαλιότητα, ως

διαρκής κατάσταση του νου, αφενός μεν προϋποθέτουν ειδικές συνθήκες, οι οποίες δύσκολα επιτυγχάνονται στην πραγματική ζωή, αφετέρου δε και παρά
ταύτα, δεν νοούνται ως ελλείπουσες σε πρόσωπο που
ασκεί δικαστικό έργο. Γι΄ αυτό, αν και ανθρωπίνως θα
μπορούσε να θεωρηθεί κανένας δεν θα συγχωρούσε
ένα δικαστικό λάθος στην βάση ότι ο δικαστής ήταν:
είτε κουρασμένος, είτε άρρωστος, είτε εκνευρισμένος,
είτε λυπημένος, είτε απογοητευμένος!
Στις συνθήκες δε της πολύπλευρης κρίσης και της
θεσμικής παρακμής που διέρχεται η Χώρα, οι δυσκολίες του δικαστικού έργου επιτείνονται ποιοτικώς
και πολλαπλασιάζονται αριθμητικώς. Παρά ταύτα, οι
δικαστές αυτού του τόπου – σχεδόν στο σύνολό τους
– δεν πτοούνται από τις δυσκολίες. Συνεχίζουν το
έργο τους παρά τις μύριες αντιξοότητες. Παραμένουν
νηφάλιοι και ορθολογιστές – όπως οφείλουν – ακόμα
και όταν γύρω τους κυριαρχεί ο παραλογισμός. Γνωρίζουν, ότι όσο πιο δυσμενείς είναι οι συνθήκες της
εργασίας τους, τόσο μεγαλύτερο είναι το ειδικό βάρος
των προσπαθειών τους, τόσο πιο μεγάλη είναι η ηθική
αξία των προσπαθειών τους.
Διότι, ναι, εις πείσμα των καιρών, οι δικαστές
έχουν τις ηθικές αξίες, τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες,
ως οδηγό της συμπεριφοράς τους και της δράσης τους.
Διότι γνωρίζουν, ότι, αν κάποιος δεν εμπνέεται από τις

ύψιστες αξίες που αποτελούν την βάση του Συντάγματός μας και του δημοκρατικού μας πολιτεύματος,
δεν μπορούν ούτε να εννοήσουν εις βάθος, ούτε να
ερμηνεύσουν ούτε να εφαρμόσουν σωστά τους επιμέρους κανόνες του θετικού δικαίου.
Γι΄ αυτό οι δικαστές δεν λιποψυχούν μπροστά στον
όγκο των ευθυνών τους. Γι΄ αυτό αντέχουν στα δύσκολα. Γι΄ αυτό συνεχίζουν ανεπηρέαστοι το έργο τους
ακόμα και όταν ο μόχθος τους απαξιώνεται, ακόμα
και όταν υβρίζονται, ακόμα και όταν λοιδορούνται
ως πλουτίζοντες από τον μισθό τους. Ως πλουτίζοντες – θα μπορούσε να προσθέσει κανείς – ιδίως από
την υψηλή αμοιβή της υπερωριακής τους εργασίας,
από την υψηλή αμοιβή της νυχτερινής τους εργασίας,
από την υψηλή αμοιβή για την εργασία τους κατά
τις Κυριακές, κατά τις εορτές και τις αργίες, από την
εργασία τους εκτός έδρας, από την αμοιβή τους για
την γνήσια ετοιμότητά τους για πρόσθετες εργασίες,
και γενικώς από το υψηλό ωρομίσθιο, το οποίο είναι
άγνωστο τόσο στους άλλους εργαζόμενους, όσο και
στους τιμητές των δικαστών.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της Συνέλευσης και παρακαλώ, μετά το πέρας αυτών όσους
αντέχουν και εξ αυτών όσους μπορούν και βούλονται,
να παραμείνουν στην αίθουσα για έναν περαιτέρω διάλογο επί ορισμένων υπηρεσιακών ζητημάτων.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Κ. ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΚΟΥΤΖΑΜΑΝΗ
Κυρίες και Κύριοι εκπρόσωποι των Κομμάτων
Kύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Κυρία Πρόεδρε και λοιπά μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
Ελλάδος
Κυρίες και Κύριοι Πρόεδροι των άλλων Δικαστικών
Ενώσεων
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

Κύριε Υπουργέ
Κύριε Πρόεδρε του Αρείου Πάγου
Κύριοι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι στη
μεγάλη οικογένεια της Ενώσεως Δικαστών και Εισαγγελέων και μου δίδεται η ευκαιρία στο πλαίσιο της
Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να απευθύνω
ένα εγκάρδιο συναδελφικό χαιρετισμό προς όλους τους
δικαστικούς λειτουργούς. ΄Εχουμε το προνόμιο κύριοι
συνάδελφοι να έχουμε κατακτήσει την ιδιότητα του

δικαστικού λειτουργού, ιδιότητα την οποία θα ήθελε
οποιοσδήποτε άνθρωπος να έχει. Και θα ήθελε να την
έχει αφού η αποστολή του δικαστικού λειτουργού προσεγγίζει το θείο, χωρίς βεβαίως λόγω του πεπερασμένου του ανθρώπου να ταυτίζεται με αυτό.
Όπως όμως είναι αυτονόητο η ιδιότητά μας αυτή
δημιουργεί παράλληλα τεράστιες ευθύνες και υποχρεώσεις. Ευθύνες και υποχρεώσεις που δεν εκπορεύονται
μόνο από την ιδιότητά μας αυτή. Εκπορεύονται και
από το Σύνταγμα. Αποτελούμε την μία από τις τρεις
συντεταγμένες εξουσίες, οι οποίες πηγάζουν από τον
λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού. Υπάρχουμε λοιπόν και
λειτουργούμε υπέρ του πολίτη και χάριν του πολίτη.
Για να εκπληρώσουμε όμως το καθήκον μας και
την αποστολή μας αυτή απαιτούνται θυσίες. Θυσίες
ατομικές, οικογενειακές, κοινωνικές, οι οποίες αποτελούν το αντιστάθμισμα του μεγαλείου που προσφέρει
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η άσκηση του λειτουργήματός μας. Θυσίες που θα μας
καθιστούν αναμφίβολα αντάξιους της υψηλής αποστολής που επιλέξαμε. ΄Εχουμε χρέος να προσπαθούμε να
απονέμουμε ταχεία και ορθή δικαιοσύνη ανεξάρτητα
από την τυχόν πικρία μας λόγω της περικοπής, κατά το
ήμισυ, των αναδρομικώς οφειλομένων διαφορών των
αποδοχών μας.
Αν κοιτάξουμε κατά πρόσωπο τον πολίτη ένα θα
μας ζητήσει: ποιοτική, πειστική και ταχεία απονομή
της δικαιοσύνης.
Αποτελεί όμως κοινή διαπίστωση όλων μας ότι ένα
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Δικαιοσύνη και ιδιαιτέρως η ποινική δικαιοσύνη είναι η
καθυστέρηση στην απονομή της. Διαπίστωση που λόγω
συχνής επαναλήψεως θα την χαρακτηρίζαμε τετριμμένη, αν το πρόβλημα που αφορούσε δεν ήταν σοβαρό
σε βαθμό που σε μερικές περιπτώσεις τείνει ακόμη και
στην αρνησιδικία, η οποία εντέλει ευνοεί τους κακόπιστους συναλλασσομένους από πλευράς πολιτικής και
τους κακοποιούς από πλευράς ποινικής δικαιοσύνης.
Η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης, όπως
όλοι γνωρίζουμε, έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην
κοινωνία, στην οικονομία, στη νομιμότητα ακόμη και
στη λειτουργία του πολιτεύματος.
Το να περιμένουμε συνολικές λύσεις στα μείζονα
προβλήματα, και μάλιστα υπό συνθήκες οικονομικής
στενότητας είναι, ίσως, ουτοπία. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε ότι έχουν γίνει αρκετά βήματα από την Πολιτεία για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τον
χώρο της Δικαιοσύνης. Ασφαλώς πρέπει να γίνουν και
άλλα. Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι κάθε μεγάλο
ταξίδι ξεκινά με ένα μικρό βήμα. Εξάλλου, όπως κάθε
μεγάλο πρόβλημα έτσι και τούτο είναι πολυσύνθετο και
η λύση του δεν μπορεί να προκύψει παρά μόνο ως συνισταμένη πολλών επί μέρους μέτρων της Πολιτείας στο
σύνολό της, αλλά και της συστράτευσης όλων των φορέων που εμπλέκονται στην απονομή της δικαιοσύνης.
Ειδικότερα επί του θέματος της συστράτευσης όλων
των πλευρών, που απαιτείται για την εξεύρεση εφικτών
και αποδεκτών λύσεων, επιτρέψτε μου να επαναλάβω
την θέση που είχα διατυπώσει στην ομιλία μου στην
περσινή Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Εισαγγελέων
σχετικά με το μείζον αλλά συνάμα και χρονίζον θέμα
της επιμήκυνσης του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων κατά 2-3 ώρες.

΄Ελεγα λοιπόν, ότι είναι απορίας άξιο πως στο καίριο
πρόβλημα της παράτασης των συνεδριάσεων, δεν έχει
καταστεί δυνατό επί τόσα χρόνια που συζητείται να επιτευχθεί μια λειτουργική και αποδεκτή λύση. Καλώ λοιπόν
τις Ενώσεις των Δικαστικών Λειτουργών να αναλάβουν
αυτές την σχετική πρωτοβουλία, ώστε να βρεθεί επιτέλους πρόσφορη λύση, διότι κατά την άποψή μου η εμμονή στη θέση από οποιονδήποτε να μη λειτουργούν τα
δικαστήρια, πέραν του ωραρίου των δημοσίων υπηρεσιών
συνιστά ομηρεία της δικαιοσύνης. Επίσης υπάρχει ανάγκη για συναίνεση και συναντίληψη δικαστών, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων, προκειμένου να υπάρξει
διευθέτηση με στόχο των περιορισμό των αναβολών. Οι
δικαστικοί λειτουργοί πρέπει να εργαστούμε περισσότερο
και κυρίως αποτελεσματικότερα κατά την εκδίκαση των
υποθέσεων. Τα πινάκια με τις προσδιορισμένες υποθέσεις
θα πρέπει να εξαντλούνται ακόμα και αν χρειαστεί μία
δεύτερη συνεδρίαση ή μία τρίτη. Οι δικηγόροι να μην
οχυρώνονται πίσω από τις αποφάσεις της Ολομέλειας των
Δικηγορικών Συλλόγων για τις αποκλειστικά δύο ημέρες
συνεδρίασης των ποινικών δικαστηρίων. Θα πρέπει να
ξεπεράσουν τα στενά επαγγελματικά συμφέροντα και οι
Δικηγορικοί Σύλλογοι να βοηθήσουν για την τήρηση των
κανόνων δεοντολογίας εκ μέρους των μελών τους (προβολή αβασίμων αιτημάτων, μεθοδεύσεις αναβολών, ανάληψη υποθέσεων που δικάζονται την ίδια ημέρα σε διάφορα
δικαστήρια και πολλές φορές σε διάφορους τόπους). Οι
δικαστικοί γραμματείς να καταβάλουν προσπάθειες να
ανταπεξέλθουν στον φόρτο εργασίας και η πολιτεία να
βρει τους πόρους για να καλύψει τα πολύ μεγάλα κενά των
δικαστικών υπαλλήλων ή και να καλύψει αν χρειαστεί το
κόστος της υπερωριακής απασχόλησής των.
Στο συγκεκριμένο θέμα της επίσπευσης του χρόνου
απονομής της δικαιοσύνης, εκτός από τις νομοθετικές
παρεμβάσεις, σημαντικό ρόλο παίζει και το επίσης μείζον πρόβλημα της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής. Οι νέες δικαστικές αίθουσες του Εφετείου Αθηνών
που εγκαινιάστηκαν πρόσφατα πιστεύω ότι θα συμβάλλουν στην βελτίωση των συνθηκών απονομής της
Δικαιοσύνης. Υφίσταται, όμως, επιτακτική ανάγκη και
για άλλες αίθουσες, καθώς και για εν γένει βελτίωση της
υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά και των μέτρων ασφαλείας. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στον τομέα της
μηχανοργάνωσης, με νέες εφαρμογές, και αναβάθμιση
και επέκταση των υφισταμένων, όπου απαιτείται.

13 ΣΕΛΙΔΑ

Με ικανοποίηση είδαμε την αύξηση του αριθμού των
θέσεων δικαστών και εισαγγελέων στα Εφετεία. Θεωρούμε
όμως ότι λόγω της σημαντικής μειώσεως του αριθμού των
δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων
που είναι διαθέσιμοι και παρέχουν πράγματι υπηρεσίες,
που οφείλεται στην πρόωρη έξοδο από την υπηρεσία, στην
αύξηση των αδειών λόγω εγκυμοσύνης, τοκετού και ανατροφής τέκνου και στην μεγάλη αύξηση των αδειών λόγω
επαπειλουμένης κύησης πρέπει να αυξηθούν οι οργανικές
θέσεις των δικαστικών λειτουργών στον πρώτο βαθμό ή
τουλάχιστον να συμπληρωθούν τα κενά που υπάρχουν,
όπως εξίσου απαραίτητο είναι να καλυφθούν τα πολύ
μεγάλα κενά στους δικαστικούς υπαλλήλους, παρά την
εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύουμε.
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Συνοψίζοντας τις σκέψεις μου και συμπεραίνοντας
Παρακαλώ όλους, όσους μοιράζονται την ευθύνη για την
πορεία της Δικαιοσύνης, να συμβάλουν, καθένας στο μέρος και
στο μέτρο που του αναλογεί για τη βελτίωση της καταστάσεως.
Καλώ όλους τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης να
ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο τρόπο στα καθήκοντά τους, επιστρατεύοντας όλες τις δυνάμεις τους και
υπερβαίνοντας ακόμα τον εαυτό τους.
Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζω τη Γενική Συνέλευση της ΄Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και εύχομαι ευόδωση των εργασιών της.

Από αριστερά κ. Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος
Πρωτοδικών, Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της ΕΔΕ, ο κ. Χαράλαμπος
Μαυρίδης, Εφέτης, Υπεύθυνος Τύπου της ΕΔΕ, ο κ. Χρήστος
Παπαδήμας, Πρωτοδίκης, Αναπλ. Ταμείας της ΕΔΕ και η κ.
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, Γεν. Γραμματέας της ΕΔΕ.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
της 6ης-12-2014
Οι Δικαστικοί Λειτουργοί - Δικαστές και Εισαγγελείς
– μέλη της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κατά
την τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 6-12-2014, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Εφετείου Αθηνών.
Διαπιστώνουν τη διαρκή απαξίωση του θεσμού
της Δικαιοσύνης από την Εκτελεστική Εξουσία και
την αμφισβήτηση του θεσμικού ρόλου των Λειτουργών αυτής, που δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους
Δικαίου, που διέπει το δημοκρατικό μας πολίτευμα.
Διαπιστώνουν την κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της Εκτελεστικής Εξουσίας στις δικαστικές αποφάσεις,
κατά παραβίαση των συνταγματικών αρχών, γεγονός που
συνιστά μείζον θεσμικό ζήτημα, διότι η μη εφαρμογή τους
θέτει σε κίνδυνο την έννομη τάξη και το Κράτος Δικαίου.
Διαπιστώνουν ότι οι παθογένειες που χαρακτηρίζουν το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης στη
χώρα μας, παρά το σοβαρό, υπεύθυνο και τεκμηριωμένο λόγο που αρθρώνουν οι Δικαστικές Ενώσεις, δεν
εξαλείφονται αλλά αντίθετα διογκώνονται, λόγω της
απραξίας και αδιαφορίας των κυβερνώντων (έλλειψη
υποδομών, μη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων σε
δικαστές, εισαγγελείς και γραμματείς, αποσπασματική
και πρόχειρη νομοθέτηση, φωτογραφική πολλές φορές
νομοθέτηση κλπ.)

Διαπιστώνουν την αθέτηση των δεσμεύσεων του
Υπουργού Δικαιοσύνης περί κατάργησης των αντισυνταγματικών και μειωτικών για το κύρος της δικαστικής
τους ιδιότητας, διατάξεων του νόμου 4055/2012, που
αφορούν το Κεφάλαιο περί Οργανισμού Δικαστηρίων
και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών ( Κανονισμοί
Δικαστηρίων, περικοπή μισθού κλπ.)
Διαπιστώνουν ότι αγνοήθηκαν οι προτάσεις της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων καθώς και των
Ολομελειών του Αρείου Πάγου, του Εφετείου – Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, του Πρωτοδικείου Αθηνών και
Πειραιώς, όσον αφορά την τροποποίηση του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας με τις οποίες είχαν εκφραστεί οι
έντονες αντιρρήσεις των Δικαστικών Λειτουργών για
βασικά κεφάλαια του Κώδικα. Εκφράζουν την έντονη
δυσαρέσκειά τους διότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δεν εκλήθη ούτε εκπροσωπήθηκε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Κώδικα αυτού.
Αξιώνουν την ενημέρωση και εκπροσώπηση της
Ένωσης στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές, σχετικά
με θεσμικά νομοσχέδια που αφορούν τη Δικαιοσύνη.
Καταδικάζουν οιαδήποτε απειλή βίας διατυπώνεται
εναντίον Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών.
Καλούν την Πολιτεία να αναγνωρίζει την ισοτιμία της
Δικαστικής Εξουσίας με τις άλλες δύο Εξουσίες και να απο-

δεικνύει εμπράκτως και όχι μόνο με λεκτικές διακηρύξεις
ότι σέβεται την ανεξαρτησία των Δικαστικών Λειτουργών.
Καλούν την Πολιτεία να λάβει όλα τα αναγκαία
μέτρα για την εύρυθμη και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης, ώστε να ανταποκρίνεται στις δίκαιες προσδοκίες του Ελληνικού Λαού.
Καλούν επίσης την Πολιτεία να λάβει άμεσα τα απαραίτητα μέτρα για την προσωπική ασφάλεια των Δικαστικών Λειτουργών και των δικαστικών υποδομών και
εγκαταστάσεων, ώστε υπό συνθήκες πλήρους ασφάλειας
και ελευθερίας, να επιτελούν το λειτούργημά τους.
Αποφασίζουν ως έκφρασης διαμαρτυρίας τη διακοπή των συνεδριάσεων επί τρίωρο, κατά την ημέρα
εισαγωγής προς συζήτηση στην Βουλή του σχεδίου του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
Τέλος, οι Έλληνες Δικαστές και Εισαγγελείς δηλώνουν προς κάθε κατεύθυνση, ότι θα εξακολουθήσουν
να ασκούν με σθένος και υψηλό αίσθημα ευθύνης τα
καθήκοντά τους, ως εγγυητές της συνταγματικής νομιμότητας και προς το συμφέρον των Ελλήνων Πολιτών.
Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Η Πρόεδρος

Η Γενική Γραμματέας

14 ΣΕΛΙΔΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΠΟΥ ΕΠΕΤΥΧΑΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ Α ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας ψηφίστηκε ομόφωνα η
πρόταση της κ. Γκαρά Ειρηνοδίκη-Ταμία της ΕΔΕ για βράβευση των
παιδιών των Δικαστικών που επέτυχαν κατά το έτος 2014 στις εξετάσεις, για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της
Χώρας μας. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης στις 6 Δεκεμβρίου 2014. Η τιμητική βράβευση, η
οποία συνοδεύτηκε και με το ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ, δόθηκε

στους επιτυχόντες ή στους γονείς τους, από τον Πρόεδρο του Αρείου
Πάγου κ. Κουτρομάνο, από την Πρόεδρο της ΕΔΕ, Αντιπρόεδρο του
Αρείου Πάγου κ. Θάνου- Χριστοφίλου, από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου κ. Μητσιάλη και από τους Αντιπροέδρους της ΕΔΕ κ. Μπάση,
Πρόεδρο Εφετών και κ. Κασαλιά, Αντεισαγγελέα Εφετών. Η τιμητική
αυτή διάκριση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στα χρονικά της
Ένωσης και έγινε αποδεκτή με πολύ θετικά σχόλια απ΄ όλους.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

15 ΣΕΛΙΔΑ

Τα ονόματα των τιμηθέντων - επιτυχόντων
παιδιών των Δικαστικών Λειτουργών
1)Αλεξανδράτου Παυλίνα κόρη της Ζαρχανή Βάϊας, Εφέτη επέτυχε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
2) Αραμπατζή Χαρίκλεια κόρη της Τσαγκαροπούλου Στυλιανής, Ειρηνοδίκη
επέτυχε στο τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
3) Βενετόπουλος Χρήστος γιος της Ντάγκα –Βενετοπούλου Μαρίας, Ειρηνοδίκη επέτυχε στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
4) Βίτσιο Κωνσταντίνος – Ραφαήλ γιος της Γιαννούλη Μαρίας, Εφέτη επέτυχε
στο τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
5) Γαρτσώνης Ναπολέων γιός της Σπυρίδου Μαρίας, Εφέτη επέτυχε στο τμήμα
Πληροφορικής του Α. Π. Θ.
6) Γεωργακοπούλου Ισμήνη κόρη της Γεωργακοπούλου- Μπανίκα Αικατερίνης,
Ειρηνοδίκη επέτυχε στο τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
7) Καίσαρης Αθανάσιος γιός του Ευάγγελου Καίσαρη, Εισαγγελέας Εφετών
επέτυχε στο τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου
Πειραιώς
8) Κακαρούμπα Παναγιώτα κόρη του Κακαρούμπα Ανδρέα, Ειρηνοδίκη επέτυχε στο τμήμα Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ.
9) Καραϊσκου Μιλτιάδης – Μιχάλης γιός της Καρακώστα Ευδοκίας, Ειρηνοδίκη επέτυχε στο τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
10) Καρέλου Χριστίανα κόρη του Καρέλου Λάμπρου, Προέδρου Εφετών επέτυχε στο τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
11) Κουγίτσα Όλγα- Δέσποινα κόρη της Πριμικίρη Ερμιόνης, Ειρηνοδίκη επέτυχε
στο τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
12) Λαμνής Λέανδρος γιος της Παναγιωτίδου- Λαμνή Γεσθημανής, Ειρηνοδίκη
επέτυχε στο τμήμα Ιατρικής του Α.Π.Θ.
13) Λάου Γαρυφαλλιά επέτυχε στο τμήμα Παιδαγωγικό του Πανεπιστημίου Κρήτης και
14) Λάου Ιωάννα επέτυχε στο τμήμα Πολιτικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και
είναι κόρες της Λιακάκη Σοφίας, Ειρηνοδίκη
15) Λεγκάκης Κωνσταντίνος γιος της Τσιρωνίδου Μαρίας, Εφέτη επέτυχε στο
τμήμα Φυσικής στο Α.Π.Θ.
16) Λεντιδάκη Δήμητρα κόρη της Βίδρα Ελισάβετ, Αντεισαγγελέα Εφετών
επέτυχε στο τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
17) Λουλούδης Ιωάννης-Ευάγγελος γιος της Πολυδωράκη Ζαχαρούλας, Ειρηνοδίκη επέτυχε στο τμήμα Ιατρικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

18) Μανωλάκης Αναστάσιος γιος της Παπαδοπούλου Αναστασίας, Εφέτη επέτυχε στο τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.
19) Μητροπούλου Μαρία κόρη της Μανέτα Χρυσούλας, Εφέτη επέτυχε στο
τμήμα Νομικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
20) Μιχελακάκη Χριστίνα κόρη της Κοντογιάννη Μυρσίνης, Προέδρου Πρωτοδικών επέτυχε στο τμήμα Θεάτρου του Α.Π.Θ.
21) Μουζάκης Ανάργυρος -Γεώργιος γιος του Μουζάκη Φώτιου, Εφέτη επέτυχε
στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
22) Μυτάκη Ιωάννα κόρη του Μυτάκη Λάμπρου, Ειρηνοδίκη επέτυχε στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης
23) Πασχαλίδης Αντώνιος γιός της Μπασδάνη Χρυσούλας, Ειρηνοδίκη επέτυχε
στο τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
24) Πετρίδης Ευάγγελος γιός της Κώστα Ευθαλίας, Ειρηνοδίκη επέτυχε στο
τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης
25) Ραπτόπουλος Ιωάννης γιός της Παρασκευοπούλου Αγγελικής, Πταισματοδίκη
επέτυχε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
26) Σιαντίδου Ευαγγελία κόρη της Σπανομήτρου Ελευθερίας, Εφέτη επέτυχε στο τμήμα
Νομικής του Α.Π.Θ.
27) Σκαλτσάς Κωνσταντίνος γιός της Φιλιππίδου Χρυσούλας, Πρωτοδίκη επέτυχε στο τμήμα Νομικής Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
28) Σοφουλάκη Ιωάννα-Δέσποινα κόρη του Σοφουλάκη Κωνσταντίνου, Αντεισαγγελέα Εφετών επέτυχε στο τμήμα Φιλολογίας Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
29) Τουλίγκου Αικατερίνη κόρη της Χριστοφίδου Χρυσάνθης, Ειρηνοδίκη
επέτυχε στο τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών
30) Τράγκας Χρήστος-Εμμανουήλ γιός του Τράγκα Δημήτριου, Εφέτη επέτυχε
στο τμήμα Διεθνών,Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου
Πανεπιστημίου
31) Υδραίος Κωνσταντίνος γιός της Καλατζή Άννας, Εφέτη επέτυχε στο τμήμα
Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς
32) Χασάπης Παναγιώτης-Ραφαήλ γιος της Παπαγρηγοράκη Μαρίας, Προέδρου Εφετών επέτυχε στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
33) Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα κόρη του Χατζηγεωργίου Μιλτιάδη, Εφέτη
επέτυχε στο τμήμα Νομικής του Α.Π.Θ.

Συνέχεια από τη σελίδα 16
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ντων του προηγούμενου διαγωνισμού του έτους 1997 εξαντλήθηκε σε
12 χρόνια και βέβαια υπό άλλες ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες.
Το αίτημά μας τώρα προς του Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι άμεση
προκήρυξη νέου διαγωνισμού για την κάλυψη των υπαρχόντων κενών
οργανικών θέσεων και όσων θα δημιουργούνται λόγω παραιτήσεων
και συνταξιοδοτήσεων.
ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Η στήριξη των συναδέλφων, οι οποίοι διώκονται αναίτια ή δέχθηκαν
επιθέσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ήταν δεδομένη για
το Προεδρείο της Ένωσης, με παραστάσεις της Προέδρου στα πειθαρχικά όργανα, με έκδοση ανακοινώσεων κλπ. ενώ παράλληλα το Δ.Σ.
της Ένωσης στάθηκε δίπλα σε συναδέλφους που αντιμετώπισαν άλλα
προβλήματα υπηρεσιακά, υγείας, οικονομικά ακόμη και οικογενειακά,
στα οποία προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις με διακριτικότητα.
Θελήσαμε να δώσουμε νέα πνοή στην Ένωση και πιστεύω από
την ικανοποίηση των συναδέλφων την οποία διαρκώς εκφράζουν
ότι το πετύχαμε.
Διοργανώσαμε δράσεις που σκοπό είχαν να προάγουν τη γενικότερη εκπαίδευση των μελών μας αλλά και να προσεγγίσουμε τον
άνθρωπο Δικαστή και τα καθημερινά προβλήματα αυτού.
Ειδικότερα:
Α) Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά πρόγραμμα διδασκαλίας
νομικής ορολογίας στην αγγλική γλώσσα. Το πρώτο πρόγραμμα είναι
σε εξέλιξη. Τα μαθήματα λαμβάνουν χώρα στην Ελληνοαμερικάνικη
Ένωση, με δαπάνη της Ένωσής μας. Και η επιτυχία αυτού αποδεικνύεται από τον αριθμό των συναδέλφων, που το παρακολουθούν, ο οποίος
ανέρχεται στον αριθμό 80.
Β) Διοργανώσαμε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, μεταξύ
αυτών το συνέδριο με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος, που
πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου (2014) στη Ρόδο και συνδυάσθηκε με διήμερη εκδρομή στο νησί της Ρόδου. Η συμμετοχή των
συναδέλφων ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων χρόνων (συμμετείχαν περίπου 380 συνάδελφοι και πολλοί συνοδοί). Η δαπάνη με την
οποία επιβαρύνθηκε κάθε συνάδελφος ανήλθε στο συμβολικό ποσό
των 100 ευρώ, η υπόλοιπη δαπάνη καλύφθηκε και πάλι από το Ταμείο
της Ένωσης.
Γ) Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά προγράμματα παιδικών
κατασκηνώσεων, στα οποία υπήρχε μεγάλη συμμετοχή παιδιών συναδέλφων, οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους, διότι είχαν χρόνο
να απασχοληθούν απερίσπαστοι με την εργασία τους και να κλείσουν
τις εκκρεμότητες του προηγούμενου δικαστικού έτους, γνωρίζοντας
ότι τα παιδιά τους περνούν το χρόνο τους εποικοδομητικά. Η επιλογή των κατασκηνώσεων, μία στη Νότια Ελλάδα και μία στη Βόρεια,
συγκεκριμένα στη Χαλκιδική, έγινε με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να είναι
ασφαλή τα παιδιά και να έχουν και επιμορφωτικό προσανατολισμό,
πλην της διασκέδασης και ήταν και οι δύο υψηλών προδιαγραφών. Η

επιτυχία του προγράμματος φαίνεται από τους αριθμούς, συνολικά
συμμετείχαν σχεδόν 100 παιδιά, 65 στην κατασκήνωση της Νότιας
Ελλάδας και 35 της Βόρειας Ελλάδας, ενώ συμμετείχαν παιδιά συναδέλφων από όλες τις περιφέρειες της χώρας.
Δ) Θεσμοθετήσαμε για πρώτη φορά μετά από πρόταση της Ταμία
της Ένωσης κ. Σταματίας Γκαρά – Δημουλέα, Πταισματοδίκη Λάρισας
προς το Δ.Σ. τη βράβευση των τέκνων των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών – μελών μας που επιτυγχάνουν στα ΑΕΙ της χώρας
μας. Τη συγκίνηση αυτής της διαδικασίας βιώσαμε πριν λίγα λεπττά.
Ε) Επαναφέραμε, μετά από πολλά χρόνια τις παιδικές γιορτές.
Τα δύο τελευταία χρόνια οι παιδικές γιορτές σημείωσαν τεράστια επιτυχία. Στην περισυνή γιορτή, που έγινε στον πολυχώρο του Ελληνικού
Κόσμου συμμετείχαν 280 παιδιά με το σύνοδό τους.
ΣΤ) Επιτύχαμε, κατόπιν συμφωνίας με το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας να επιτραπεί η είσοδος των μελών μας στα Στρατιωτικά
Πρατήρια, από όπου μπορούν να προμηθεύονται, σε χαμηλές τιμές,
τα εκεί διατιθέμενα είδη. Ήδη μας πληροφόρησαν, ότι μεγάλος αριθμός συναδέλφων εκ των 1.500 μελών μας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον
κάνουν χρήση αυτών, τόσο στην Αθήνα όσο και στην περιφέρεια.
Ζ) Η ανασφάλεια που όλοι νοιώθουμε, όσον αφορά τα θέματα
περίθαλψης, μας οδήγησε να συνάψουμε ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας με την ονομασία «ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», σε
συνεργασία με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών και τη συνεργαζόμενη
μ’ αυτόν Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ». Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε, προκειμένου να καλύψει τις
ανάγκες πρόσβασης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια περίθαλψη των μελών μας και των εξαρτώμενων απ’ αυτά προσώπων, με
γρήγορες διαδικασίες, αξιοπρεπείς συνθήκες και χαμηλό κόστος. Το
ενδιαφέρον των συναδέλφων είναι τεράστιο. Καθημερινά φθάνουν
στην Ένωση δεκάδες αιτήσεις, προκειμένου οι συνάδελφοι αρχικά
να ενημερωθούν και στη συνέχεια, εάν επιθυμούν να συνάψουν το
σχετικό συμβόλαιο. Να σημειωθεί ότι το παλαιότερο συμβόλαιο με
την ασφαλιστική εταιρεία «ΙNTERAMERICAN» είναι σε ισχύ και
κάθε έτος με ιδιαίτερη προσοχή διαπραγματευόμαστε τον όρο των
ασφαλίστρων, προκειμένου αυτά να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
Η) Οι δράσεις της Ένωσης, όπως τις περιέγραψα είναι πολύπλευρες και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με
τις τριτοκοσμικές συνθήκες απονομής της Δικαιοσύνης από άποψη
υποδομών στο Πρωτοδικείο της Αθήνας. Έτσι με πρωτοβουλία του
Προεδρείου της Ένωσης ήρθαμε σε επικοινωνία με τον Προϊστάμενο
του Πρωτοδικείου Αθηνών και τον κ. Γεωργουλέα, ο οποίος επιδεικνύει τεράστιο ενδιαφέρον για την επίλυση των προβλημάτων του
Πρωτοδικείου και έχουμε συστήσει πενταμελή επιτροπή αποτελούμενη από πλευράς της Ένωσης από την ομιλούσα και τον αναπληρωτή Ταμία της Ένωσης, Πρωτοδίκη Αθηνών κ. Χρήστο Παπαδήμα
και από πλευράς Πρωτοδικείου από την Πρόεδρο Πρωτοδικών κ.
Ιωάννα Μάμαλη και τους Πρωτοδίκες κ. Ευάγγελο Στασινόπουλο

και κ. Δέσποινα Ιωσηφίδου, τακτικό και αναπληρωματικό μέλος του
Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, προκειμένου να καταγράψουμε ελλείψεις, να υποβάλουμε προτάσεις για
τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής και φυσικά να προβούμε
στην αναζήτηση των κονδυλίων, που θα απαιτηθούν.
Μετά από την παράθεση των παραπάνω ενεργειών μας
θεωρώ ότι δίκαια ανέφερα ότι προσπαθούμε να δώσουμε και δώσαμε
νέα πνοή στην Ένωση.
Τέλος, να αναφέρω ότι, προκειμένου να παρέχουμε αντικειμενική,
σωστή και γρήγορη ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν
τους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς και το θεσμό της
Δικαιοσύνης, αναβαθμίσαμε την ιστοσελίδα της Ένωσης, με διασύνδεση αυτής και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης facebook και twitter
και παράλληλα προκειμένου να υπάρχει καθημερινή ενημέρωση όλων
των συναδέλφων ως προς τις δράσεις της Ένωσης καθιερώσαμε την
αποστολή ηλεκτρονικού, ενημερωτικού δελτίου (Newsletter). Η
λίστα των παραληπτών ανέρχεται σε 1.800 συναδέλφους και ευελπιστούμε άμεσα να συγκεντρώσουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και
των λοιπών μελών μας, ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη.
Περαιτέρω στόχοι μας αποτελούν:
• Η άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων του πρώτου βαθμού καθώς
και των Εφετών, που μειώθηκαν.
• Η κατάργηση των διατάξεων του Ν. 4055/2012 (περικοπή μισθού,
κανονισμοί δικαστηρίων κλπ.).
• Η ουσιαστική παρέμβασή μας για τις τροποποιούμενες διατάξεις
στους Κώδικες Πολιτικής και Ποινικής Δικονομίας και στον Ποινικό
Κώδικα.
• Η κατάργηση των κωλυμάτων εντοπιότητας στις μεγάλες πόλεις
(Πάτρα, Λάρισα κλπ.).
• Η κάλυψη των δαπανών κατά τις αποσπάσεις.
• Η προκαταβολή των εξόδων για τις μετακινήσεις στις μεταβατικές
έδρες.
• Η αναβάθμιση – εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής σ’ όλα τα
Δικαστήρια.
• Η χορήγηση φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή σε κάθε Δικαστικό
Λειτουργό και η διοργάνωση σεμιναρίων χρήσης αυτού.
• Η μέριμνα για τη λήψη μέτρων ασφάλειας των Δικαστηρίων και των
Δικαστικών Λειτουργών.
Τελειώνοντας κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι εμείς τα μέλη του Δ.Σ. που μας τιμάτε, κάποιους μάλιστα
επί πολλά έτη, θα εξακολουθούμε με σθένος, αίσθημα ευθύνης,
αφοσίωση και αποφασιστικότητα να προασπιζόμαστε το κύρος
της Δικαιοσύνης και τη συνταγματικά κατοχυρωμένη δικαστική
ανεξαρτησία.
Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 6ης -12 -2014
ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
από τη Γενική Γραμματέα της ‘Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στη σημερινή
Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας. Η ενεργή συμμετοχή σας
είναι σημαντική, γιατί μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε και γιατί μας
βοηθάει να συνδιαμορφώσουμε τις δράσεις μας στο μέλλον. Και όπως
κατά παράδοση γίνεται, θα ανοίξω τις εργασίες του κύριου μέρους της
Συνέλευσης μας, με την ενημέρωσή σας για τις ενέργειες του Δ.Σ. τη
χρονιά που πέρασε πάνω σ’ όλα τα θέματά μας και τα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει τοποθέτηση
όποιου εκ των μελών μας επιθυμεί, προκειμένου να ακούσουμε τις
θέσεις, να δεχθούμε την κριτική σας και να διαμορφώσουμε από κοινού τις ενέργειές μας για την επίτευξη των στόχων μας.
Θεωρώ, ότι πριν ξεκινήσω την ενημέρωσή σας για τις ενέργειες
του Δ.Σ., πρέπει να επισημάνω, ότι το κύριο μέλημά μας ήταν να
προστατεύσουμε το κύρος της Δικαιοσύνης, να αντικρούσουμε την
αμφισβήτηση κυρίως από την εκτελεστική εξουσία του θεσμικού
ρόλου των λειτουργών αυτής, που δεν συνάδει με την αρχή του κράτους δικαίου, που διέπει το δημοκρατικό μας πολίτευμα, να αποκρούσουμε την προσπάθεια αποδόμησης του θεσμού της Δικαιοσύνης
και κλονισμού της εμπιστοσύνης των πολιτών στο έργο αυτής, να
αναδείξουμε τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν το σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης στη χώρα μας που συνεχώς διογκώνονται
λόγω της απραξίας και αδιαφορίας των κυβερνώντων και βέβαια
κύριο μέλημά μας ήταν η ουσιαστική κατοχύρωση της δικαστικής
ανεξαρτησίας.
Το μεγαλύτερο επίτευγμα δε του Προεδρείου της Ένωσης ήταν
η έντονη φωνή και η παρουσία του, που είχε σαν συνέπεια να κατανοήσουν όλοι ότι, όποιος προσπαθεί να υποβαθμίσει τη Δικαιοσύνη
ή να απαξιώσει τους Δικαστικούς Λειτουργούς, θα βρίσκει μεγάλη
αντίσταση.
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Είναι γνωστό ότι η Κυβέρνηση, επιμένοντας στην αδιάλλακτη στάση
της, έφερε προς ψήφιση στη Βουλή, από την οποία και ψηφίσθηκε
το ν. 4093/2012, που επέβαλε τις τέταρτες κατά σειρά μειώσεις των
αποδοχών μας. Εμείς, θεωρώντας ότι οι μειώσεις αυτές είναι αντισυνταγματικές προσφύγαμε στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου
88 παρ. 2 του Συντάγματος και πράγματι, αφού το Προεδρείο της
Ένωσης διαχειρίσθηκε το ζήτημα των προσφυγών με τον καλύτερο
τρόπο, εκδόθηκε η θετική απόφαση με αριθμό 88/2013 και επίσης
και η 89/2013, η οποία (δεύτερη απόφαση) έκρινε ότι, με βάση το
Σύνταγμα (αρχή της ισοτιμίας και ισοδυναμίας των τριών Εξουσιών)
δικαιούμαστε και εμείς οι Δικαστικοί Λειτουργοί, την φοροαπαλλαγή
του 25%, που παρέχεται στους Βουλευτές, δυνάμει του άρθρου 5 παρ.
1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος.
Μετά την έκδοση αυτών ακολούθησαν συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών και συζητήθηκε το θέμα της
συμμόρφωσης της Κυβέρνησης με τις προαναφερόμενες αποφάσεις.
Στην τελευταία δε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, τότε
ήταν ο κ. Στουρνάρας, στις 9 Απριλίου 2014 συμφωνήθηκε η άμεση εφαρμογή των αποφάσεων αυτών εκ μέρους της Κυβέρνησης, με
γενική ρύθμιση, που θα καταλαμβάνει όλους τους συναδέλφους και
η σχετική δαπάνη προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό του μεσοπρόθεσμου προγράμματος του 2015 – 2018. Μάλιστα, για τα συμφωνηθέντα συντάχθηκε σχετικό έγγραφο μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή
του Υπουργού Οικονομικών και των Δικαστικών Ενώσεων, στο οποίο
δεσμευόταν η Κυβέρνηση ως προς την άμεση επαναφορά των αποδοχών μας, στο ύψος του Ιουλίου 2012, με έναρξη καταβολής τον
Ιούνιο 2014, οπότε θα καταβάλλονταν και οι αναδρομικές αποδοχές
του πρώτου εξαμήνου του 2014 και για του πενταμήνου του 2012, ενώ
παρέμενε ανοικτή η συζήτηση για το διακανονισμό της καταβολής
των αναδρομικών διαφορών για το έτος 2013 και για την φοροαπαλλαγή του 25% καθώς και για τη νομοθετική ρύθμιση της κατάργησης
της διάταξης του ν. 4093/2012, που επέφερε τις τελευταίες μειώσεις.
Όμως, σύντομα διαπιστώσαμε ότι είχαμε να κάνουμε μ’ ένα οικονομικό επιτελείο αναξιόπιστο, το οποίο δεν είχε πρόθεση να συμμορφωθεί στο διατακτικό της απόφασης του Μισθοδικείου και άρχισε
να υπαναχωρεί. Ωστόσο, λόγω των έντονων πιέσεων που ασκήσαμε
και του συνεχούς αγώνα κατορθώσαμε να ψηφισθεί ο ν. 4270/2014,
με τον οποίο οι αποδοχές μας επανήλθαν στα επίπεδα του Ιουλίου
του έτους 2012.
Στις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε θεωρώ ότι αποτελεί μεγά-

λη επιτυχία του Προεδρείου της Ένωσής μας και μεγάλος αριθμός
συναδέλφων απ’ όλα τα μέρη της χώρας επικοινωνούν μαζί μας και
εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη δικαίωση του αγώνα μας.
Στον ίδιο νόμο προβλέφθηκε ότι με κοινή Υπουργική Απόφαση
θα ρυθμισθεί και η καταβολή των αναδρομικών και είχαμε τη διαβεβαίωση ότι αυτή θα υπογραφεί αμέσως μετά την ψήφιση του νόμου
και μάλιστα μας έδωσαν αντίγραφό της, σύμφωνα με το οποίο η
καταβολή όλων των αναδρομικών θα γινόταν σε δύο δόσεις μέσα
στο έτος 2014. Η αναξιοπιστία της Κυβέρνησης όμως συνεχίσθηκε,
δεδομένου ότι όλοι γνωρίζουμε ότι σε λιγότερο από τέσσερεις μήνες
ο ν. 4307/2014 κατήργησε τον προηγούμενο νόμο και περιέκοψε τις
αναδρομικές αποδοχές κατά ποσοστό 50% και μάλιστα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης προβλέφθηκε η
καταβολή αυτού του ποσού σε 36 μηνιαίες δόσεις.
Ενέργεια η οποία είναι άκρως προσβλητική για τους Δικαστικούς
Λειτουργούς και το χειρότερο είναι ότι η σχετική πρόβλεψη φέρει
την υπογραφή του Υπουργού Δικαιοσύνης, ο οποίος πριν δυόμισυ
έτη πλην Δικαστής ήταν και Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η κατάργηση του
ν. 4270/2014, που θεσπίστηκε σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ.
88/2013 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2
του Συντάγματος και περικόπτει αυθαίρετα το 50% των αναδρομικών
αποδοχών των Δικαστικών Λειτουργών έγινε λόγω «ανατροπής της
εισοδηματικής πολιτικής» που, όπως αναφέρεται, επέφεραν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τους ένστολους. Δηλαδή, η
Κυβέρνηση επιβάλλει δημοσιονομικά μέτρα στους Δικαστές, επειδή
με δικαστικές αποφάσεις δικαιώθηκαν άλλες κατηγορίες εργαζομένων, προειδοποιώντας εμμέσως πλην σαφώς τους Δικαστές να μην
εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις που παρεκκλίνουν από την πολιτική
της. Επειδή είχαμε διαβλέψει την υπαναχώρηση της Κυβέρνησης, ήδη
ήμασταν έτοιμοι και με την ψήφιση του νόμου αποφασίσαμε τη διεκδίκηση των αναδρομικών αποδοχών και μάλιστα στο σύνολό τους,
δεδομένου ότι λόγω της ανασφάλειας δικαίου που βιώνουμε, κανένας δεν μας εγγυάται ότι η καταβολή της δόσης θα ξεκινήσει από 27
Ιανουαρίου 2015, όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση. Με σχετική
ανακοίνωση που εστάλη προς τους συναδέλφους ενημερώσαμε ότι
πρέπει τα σχετικά δικόγραφα να κατατεθούν έως την 27-12-2014 και
ότι οι μισθολογικές καταστάσεις των αναδρομικών αποδοχών, που
απαιτούνται για τη σύνταξη των δικογράφων βρίσκονται στα γραφεία
της Ένωσης, όπου μπορούν να της παραλαμβάνουν και παράλληλα
ενημερώσαμε ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να διαχειρισθεί το δικόγραφο η Ένωση μπορεί να επικοινωνούν με τη γραμματεία μας και να
αφήνουν τα στοιχεία τους, ενώ η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται
σε πολύ χαμηλό ποσό για κάθε συνάδελφο.
Στο διοικητικό συμβούλιο που έλαβε χώρα στις 20 Νοεμβρίου το
μέλος του Δ.Σ. κ. Χαράλαμπος Σεβαστίδης μας ενημέρωσε ότι είχε
πρόθεση να καταθέσει αίτηση για έκδοση διαταγή πληρωμής για τις
αναδρομικές αποδοχές, που δικαιούται. Όλα τα παρευρισκόμενα μέλη
του Δ.Σ., τον ενθαρρύναμε. Με ικανοποίηση ενημερωθήκαμε ότι η
αίτηση που κατέθεσε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών είχε θετική έκβαση
και εκδόθηκε η σχετική διαταγή πληρωμής.
Τα ερωτήματα που θέτουν οι συνάδελφοι τώρα είναι δύο: 1) ποία
διαδικασία να επιλέξουμε της τακτικής αγωγής ή της διαταγής πληρωμής και 2) πως θα εκτελεσθούν οι αποφάσεις που θα εκδοθούν;
Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα η απάντηση είναι ότι δεν αποτρέπουμε κανέναν συνάδελφο να αιτηθεί την έκδοση διαταγή πληρωμής,
όμως το προεδρείο της Ένωσης, όπως και οι άλλες Δικαστικές Ενώσεις
προκρίνουμε τη διαδικασία της κατάθεσης αγωγής, διότι θεωρούμε
ότι θα έχει ασφαλέστερα αποτελέσματα.
Στο δεύτερο ερώτημα ως προς την εκτέλεση της απόφασης, όπου
οι συνάδελφοι διαβλέπουν μεγάλη δυσκολία, έχουμε να απαντήσουμε
ότι πλην της εκτέλεσης μπορούμε και έχουμε σκοπό να αιτηθούμε, και
θα κυκλοφορήσουμε σχετικό υπόδειγμα, όταν έρθει η ώρα, συμψηφισμό με απαιτήσεις του Δημοσίου εις βάρος μας, φόρους, ΕΝΦΙΑ κλπ.
Όσον αφορά τη δεύτερη απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για
την φοροαπαλλαγή εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε για την υλοποίησή της. Ωστόσο συνεχίζουμε και τη δικαστική διαδικασία στο
Μισθοδικείο. Για το οικονομικό έτος 2013 δεν θα αναφερθώ ειδικότερα γιατί υπήρξε πλήρης ενημέρωση και η πλειοψηφία των συναδέλφων υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις με επιφύλαξη, προκειμένου
στη συνέχεια να προσφύγουν στο αρμόδιο Δικαστήριο και τώρα
βρίσκονται στο στάδιο της ενδικοφανούς προσφυγής.
Να σημειώσω εδώ ότι η επιφύλαξη αυτή είχε δύο σκέλη: το πρώτο, για την εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ζ΄/1975 Ψηφίσματος
επί των δικαστικών αποδοχών του έτους 2013, δυνάμει της 89/2013
αποφάσεως (φοροαπαλλαγή 25%), και το δεύτερο, για τη μη επιβολή
έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης επί των αναδρομικών παροχών που
καταβλήθηκαν το ίδιο έτος, δηλαδή αφορούσε και την τέταρτη δόση
της έκτακτης παροχής («αναδρομικών») που λάβαμε εντός του 2013,
η οποία φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 25% και δεν
υπόκειται σε καμία άλλη κράτηση και συνεπώς απαλλάσσεται από
την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης που επιβλήθηκε με το άρθρο 29
του ν. 3986/2011.
Η εκτενής αναφορά στα οικονομικά ζητήματα έγινε δύο λόγους
πρώτον διότι το ύψος των αποδοχών των δικαστικών λειτουργών,
σύμφωνα με ρητή πρόβλεψη του Συντάγματος αποτελεί θεσμικό
ζήτημα και δεύτερον διότι ήθελα να αναδείξω το μεγάλο ζήτημα που
έχει ανακύψει τις ημέρες μας του μη σεβασμού των δικαστικών αποφάσεων, της μη συμμόρφωσης της εκτελεστικής εξουσίας εν γένει

στις δικαστικές αποφάσεις, που μάλιστα μερικές εξ αυτών προκάλεσαν δημόσιες δηλώσεις κυβερνητικών παραγόντων περί άρνησης
εφαρμογής τους π.χ. απόφαση του ΑΠ για το λεγόμενο χαράτσι της
ΔΕΗ, απόφαση για τις καθαρίστριες, απόφαση για τους ένστολους,
όπου αποφασίσθηκε κατά αντισυνταγματικό και αυταρχικό τρόπο η
εν μέρει συμμόρφωση στην απόφαση του ΣτΕ.
Την πρακτική αυτή της Κυβέρνησης καταδικάσαμε δημόσια με
την πολύ επιτυχημένη πανδικαστική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε σε αυτή την αίθουσα την 30η Οκτωβρίου 2014, προς δημόσια
ανάδειξη και άλλων σοβαρών θεσμικών ζητημάτων της Δικαιοσύνης
(απαξίωση του θεσμικού ρόλου των Δικαστικών Λειτουργών, μεγάλα κενά οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών
Υπαλλήλων, μεγάλες ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδομής, την αποσπασματική και πρόχειρη νομοθέτηση κλπ.). Συγκεκριμένα, καταγγείλαμε την τακτική αυτή της Κυβέρνησης, που είναι ασύμβατη με
την αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, συνιστά άρνηση αποδοχής
θεμελιωδών αρχών του Κράτους Δικαίου και αποτελεί κλιμάκωση
κατ’ επανάληψη συνταγματικής εκτροπής της Κυβέρνησης σε θέματα εφαρμογής δικαστικών αποφάσεων και σεβασμού των θεσμών με
ευρύτατες συνέπειες στην ίδια την αξιοπιστία του πολιτεύματος ως
Κράτους Δικαίου.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΠΟΛΔ
Στις 20 Ιουνίου 2014 συνήλθε το διοικητικό συμβούλιο, διότι από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης ζητήθηκαν οι απόψεις μας πάνω στο σχέδιο
του ΚΠολΔ, του οποίου ήδη είχε ολοκληρωθεί η διαβούλευση. Αν
και δεν είχε ζητηθεί η γνώμη μας κατά την κατάρτιση αυτού, ώστε
να μεταφέρουμε τη γνώση και την εμπειρία μας, αποστείλαμε τις
προτάσεις μας επί του σχεδίου, επισημαίνοντας ότι ενώ επιδιώκεται
η επιτάχυνση της πολιτικής δίκης, ωστόσο ο επιδιωκόμενος σκοπός
της επιτάχυνσης δεν επιτυγχάνεται, δεδομένου ότι η διαδικασία που
εισάγεται για την πρωτοβάθμια δίκη θα καταστεί ανεφάρμοστη στα
μεγάλα Πρωτοδικεία Αθηνών, Θεσσαλονίκης κλπ. αλλά και δεν συμβάλει στην ασφαλή κρίση του Δικαστή. Εκφράσαμε τις αντιρρήσεις
μας για διατάξεις των ασφαλιστικών μέτρων που τροποποιούνται,
της αναγκαστικής εκτέλεσης κλπ. Ωστόσο, οι αντιρρήσεις και προτάσεις μας καθώς και των Ολομελειών των Δικαστηρίων της χώρας
δεν εισακούσθηκαν, δεδομένου ότι το σχέδιο νόμου πρόσφατα κατατέθηκε στη Βουλή. Το ζήτημα των τροποποιήσεων του ΚΠολΔ είναι
πολύ σημαντικό και πιστεύω ότι πλην των γραπτών αντιρρήσεων μας
επιβάλλεται να κλιμακώσουμε την αντίδρασή μας.
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Την 15-9-2014 με επιστολή προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης όλες οι
δικαστικές Ενώσεις διαμαρτυρηθήκαμε και εκφράσαμε την έντονη
δυσαρέσκειά μας για τον αιφνιδιαστικό τρόπο με τον οποίο ψηφίσθηκε από τη Βουλή, με τροπολογία, του Υπουργού Δικαιοσύνης, σε
άσχετο, με το ζήτημα που αφορά, νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας
με τίτλο «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία Συστήματος Αμοιβών
Νοσοκομείων - Σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διάταξη νόμου, με την οποία τροποποιείται
ο Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών
Λειτουργών, ως προς τον τρόπο των εκλογών, για την ανάδειξη των
Διοικήσεων των μεγάλων Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, χωρίς προηγουμένως να έχει γίνει οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση των Δικαστικών Ενώσεων και χωρίς να έχει ζητηθεί η άποψή μας. Και αυτό το
αναφέρω διότι ο θεσμός της αυτοδιοίκησης των Δικαστηρίων πρέπει
να προστατευθεί ως εκφάνση της δημοκρατικής αρχής στο χώρο των
Δικαστηρίων. Πλην της επέκτασης του αυτοδιοίκητου και σε άλλα
Δικαστήρια, θέση μας αποτελεί η κατάργηση των διατάξεων που
τροποποιήθηκαν.
ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ – ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΣ
Επιτύχαμε, με την συνεχή και επίμονη ανάδειξη της μεγάλης επιβάρυνσης των Εφετείων και εδόθησαν και καλύφθηκαν 48 θέσεις
Εφετών και στη συνέχεια δέκα επιπλέον θέσεις Προέδρων Εφετών,
οι οποίες και μάλιστα εκαλύφθησαν με προαγωγές, όμως παρά την
έντονη αντίδρασή μας περιεκόπησαν αντίστοιχες θέσεις Εφετών, το
οποίο θεωρούμε ολέθριο σφάλμα και μάλιστα τώρα που έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Ποινικού Τμήματος στο Εφετείο Αθηνών και
ξεκινούν δίκες με πολύ μεγάλη βαρύτητα και αναμενόμενη μεγάλη
διάρκεια. Επιμένουμε στο αίτημά μας, προβάλλοντας τεκμηριωμένα επιχειρήματα για την άμεση αύξηση των οργανικών θέσεων των
Εφετών καθώς και του πρώτου βαθμού, όπου ο φόρτος εργασίας είναι
τεράστιος στα περισσότερα Πρωτοδικεία της χώρας, δεδομένου ότι
οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες έχουν δημιουργήσει πληθώρα
υποθέσεων κυρίως ασφαλιστικών μέτρων, εργατικών και μισθωτικών διαφορών.
Επιτύχαμε, με την ανάδειξη της μεγάλης επιβάρυνσης των
Ειρηνοδικών, τόσο εξ αιτίας του υπερβολικού αριθμού των αιτήσεων
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, όσο και εξ αιτίας της μετακύλισης της
αρμοδιότητας της εκούσιας δικαιοδοσίας από τα Πρωτοδικεία στα
Ειρηνοδικεία την εξάντληση του πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού του έτους 2011 καθώς και την αύξηση κατά τριάντα πέντε (35)
των θέσεων των Ειρηνοδικών, θέσεις οι οποίες και αυτές καλύφθηκαν.
Ο διορισμός τόσο μεγάλου αριθμού ειρηνοδικών, περίπου 300, σε
τόσο μικρό χρονικό διάστημα αποτελεί, θεωρώ μεγάλη επιτυχία του
Προεδρείου της Ένωσης αν αναλογισθούμε ότι ο πίνακας επιτυχόΣυνέχεια στη σελίδα 15

