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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Αθήνα 23/05/2018
Αρ. Πρωτ: 288

Αθήνα 22/05/2018
Αρ. Πρωτ: 238

Τα µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες της

Τα µέλη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου που εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες
της

13ης

και

20ης

13ης και 20ης Μαΐου 2018 είναι τα εξής, κατά σειρά ψήφων:

Μαΐου 2018 είναι τα εξής, κατά σειρά ψήφων:

Α . ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η

Α . ΤΑ Κ Τ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η
1

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών
Θεσσαλονίκης

1027

2

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αθηνών

933

3

ΝΑΣΤΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρόεδρος Εφετών
Αθηνών

824

4

ΣΑΛΑΤΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

5

ΣΤΕΝΙΩΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ

6

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7

ΜΠΟΡΟΔΗΜΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

8

ΕΡΜΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΗ

9

ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

10

ΠΑΠΑΡΗ

ΒΑΡΒΑΡΑ

11

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Εφέτης Αθηνών
Εφέτης Αθηνών
Εφέτης Αθηνών
Πρωτοδίκης
Θεσσαλονίκης
Ειρηνοδίκης Αθηνών
Ειρηνοδίκης Πατρών
Εφέτης Λάρισας
Πρωτοδίκης
Θεσσαλονίκης

666
633
625
555
539
528
459

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αθηνών

439

13

ΦΟΥΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών
Αθηνών

435

14

ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

15

ΒΕΡΓΩΝΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Αντεισαγγελέας Εφετών
Αθηνών

150

2 ΒΕΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

145

3 ΝΤΟΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΦΕΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

141

Β . Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η

689

12

Εφέτης Κέρκυρας

1 ΚΟΥΛΑΞΙΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΦΕΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝ

411
410

Β . Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Μ ΑΤ Ι Κ Α Μ Ε Λ Η

1. ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Εφέτης Δωδεκανήσου

131

2. ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

127

3. ΜΠΕΤΣΙΚΩΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εφέτης Αθηνών

124

4. ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης

121

5. ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Ειρηνοδίκης Καβάλας

120

6. ΚΟΝΤΟΓΓΟΝΑ ΜΑΡΙΑ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Λασιθίου

120

7. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΘΑΛΕΙΑ

Πρωτοδίκης Αθηνών

119

8. ΣΤΕΦΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

118

9. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρωτοδίκης Σερρών

116

10. ΚΑΣΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

112

11. ΚΟΣΙΝΑ ΙΩΑΝΝΑ

Εφέτης Αθηνών

112

12. ΤΟΥΛΙΓΚΟΣ ΗΛΙΑΣ

Εφέτης Λάρισας

109

13. ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

Εφέτης Αιγαίου

93

14. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

91

15. ΠΑΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρωτοδίκης Άρτας

91

16. ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρωτοδίκης Κατερίνης

88

17. ΚΑΤΣΟΥΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

87

18. ΜΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝΝΑ

Εφέτης Ευβοίας

86

19. ΑΛΗΔΡΟΜΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

84

20. ΜΠΑΤΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εφέτης Αθηνών

79

21. ΚΩΤΣΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειρηνοδίκης Βόλου

72

16

ΓΚΑΡΑ-ΔΗΜΟΥΛΕΑ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Πταισµατοδίκης Λάρισας

399

22. ΣΤΑΜΟΛΕΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Πρωτοδίκης Αθηνών

71

17

ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Πρωτοδίκης Λασιθίου

398

23. ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών

68

18

ΠΑΤΡΩΝΑ

ΘΩΜΑΪΤΣΑ

375

24. ΧΡΟΝΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

67

19

ΚΩΝΣΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πρόεδρος Εφετών
Δωδεκανήσου
Εφέτης Αθηνών

366

25. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Εφέτης Αθηνών

66

20

ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρόεδρος Εφετών Ευβοίας

357

26. ΧΑΛΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

Πρωτοδίκης Αθηνών

64

21

ΣΕΡΑΠΤΣΗ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ

Ειρηνοδίκης Χαλανδρίου

356

27. ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ

Πρωτοδίκης Καλαβρύτων

63

22

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου

343

28. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Πρωτοδίκης Λάρισας

63

23

ΒΡΥΩΝΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Εφέτης Αθηνών

304

29. ΜΑΡΣΙΩΝΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

Εισαγγελέας Πρωτ. Πειραιά

62

24

ΚΑΣΑΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών

304

30. ΔΑΣΥΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δόκιμος Ειρηνοδίκης Κέρκυρας

61

25

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

294

31. ΒΙΤΣΕΝΤΖΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Ειρηνοδίκης Ηρακλείου

60

26

ΤΡΑΓΚΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών
Θεσπρωτίας
Εφέτης Αθηνών

291

32. ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Εφέτης Αθηνών

59

27

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

Πρωτοδίκης Αθηνών

266

33. ΚΑΜΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

58

28

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΝΗ

Εφέτης Θεσσαλονίκης

249

34. ΛΙΟΥΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ

Εφέτης Πειραιά

57

29

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Εφέτης Αθηνών

222

35. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Ειρηνοδίκης Κρωπίας

57

30

ΚΩΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Πρόεδρος Πρωτοδικών Αθηνών

189

36. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Εφέτης Δωδεκανήσου

57

31

ΚΑΣΤΙΖΑ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ

Εφέτης Αθηνών

170

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα…
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ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ

1
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37. ΠΑΣΙΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πρωτοδίκης Σύρου

55

38. ΤΕΤΣΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Πρωτοδίκης Τρικάλων

54

39. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
40. ΚΑΝΤΟΥΡΟΥ ΝΙΚΗ

Εφέτης Αθηνών

51

Ειρηνοδίκης Μαραθώνα

50

41. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ ΚΑΛΗ

Ειρηνοδίκης Βόλου

47

42. ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πρωτοδίκης Αθηνών

45

43. ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Πρωτοδίκης Κω

44

44. ΝΑΟΥΜΗ ΖΩΗ

Ειρηνοδίκης Αμαρουσίου

41

45. ΝΑΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

41

46. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου

39

47. ΖΑΡΔΑΒΑ ΧΡΥΣΗ

Ειρηνοδίκης Ιεράπετρας

37

48. ΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

Πταισματοδίκης Αθηνών

36

49. ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ειρηνοδίκης Λάρισας

36

50. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
51. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ειρηνοδίκης Αθηνών

33

Ειρηνοδίκης Αθηνών

30

52. ΜΑΛΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Ειρηνοδίκης Νέας Ιωνίας

28

53. ΜΕΘΕΝΙΤΟΥ ΝΙΚΗ

Ειρηνοδίκης Λαυρίου

24

54. ΠΟΝΤΙΚΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

Ειρηνοδίκης Ρεθύμνης

24

55. ΠΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ

Ειρηνοδίκης Νίκαιας

24

56. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ειρηνοδίκης Αταλάντης

21

57. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Πταισματοδίκης Λιβαδειάς

20

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΏΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
Αθήνα 01/06/2018
Αρ. Πρωτ: 308

Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
συνήλθαν σήµερα 1 Ιουνίου 2018 σε συνεδρίαση για την συγκρότηση του Προεδρείου
της Ένωσης.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή αναδείχθηκε η σύνθεση του Προεδρείου του
Διοικητικού Συµβουλίου, που είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης (11 ψήφοι)
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παναγιώτης Λυµπερόπουλος, Εφέτης (10 ψήφοι)
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευστάθιος Βεργώνης, Αντεισαγγελέας Εφετών (10 ψήφοι)
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Νικόλαος Σαλάτας, Εφέτης (11 ψήφοι)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δηµήτριος Φούκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών (11 ψήφοι)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ακριβή Ερµίδου, Ειρηνοδίκης (14 ψήφοι)

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωνσταντίνος Κούκουλης, Πρωτοδίκης (14 ψήφοι)
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ

Χαράλαµπος Σεβαστίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών (13 ψήφοι)

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 28ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
Κ. Υπουργέ της Δικαιοσύνης,
Κκ Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων της Χώρας,
Κύριοι Βουλευτές και εκπρόσωποι των πολιτικών κοµµάτων της Χώρας,
φίλοι δικηγόροι, αγαπητοί συνάδελφοι,
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και η Ολοµέλεια των Προέδρων των
Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας σας καλωσορίζουν στη σηµερινή εκδήλωση. Είναι η
πρώτη φορά που διοργανώνεται διεθνής επιστηµονική Ηµερίδα µε την σύµπραξη της
µεγαλύτερης δικαστικής ένωσης και των πολυπληθέστερων επιστηµονικών συλλόγων
της Χώρας. Το γεγονός αυτό από µόνο του σηµατοδοτεί τη νέα εποχή στην οποία
µπαίνουν οι σχέσεις του νοµικού κόσµου και την ανάγκη να σφυρηλατηθούν οι σχέσεις
αυτές ακόµα περισσότερο µε αµοιβαία εµπιστοσύνη, ειλικρίνεια και σεβασµό στις
αντίθετες εκτιµήσεις που είναι απόλυτα κατανοητό να υπάρχουν. Τα βαριά ονόµατα
των οµιλητών προδικάζουν το εξαιρετικό ενδιαφέρον της αποψινής ηµέρας. Θέλω να
ευχαριστήσω θερµά όλους τους εισηγητές (δικαστές, δικηγόρους, πανεπιστηµιακούς
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καθηγητές) που αποδέχτηκαν µε πολύ προθυµία την πρόταση συµµετοχής καθώς
επίσης και τον οµ. Καθηγητή κ. Καλαβρό που βοήθησε αποφασιστικά στην διοργάνωση
της Ηµερίδας.
Το θέµα της Ηµερίδας, η Δικαστική Ανεξαρτησία ως επιταγή του Κράτους
Δικαίου και σκληρός πυρήνας του δικαιώµατος σε δίκαιη δίκη, ακουµπάει τους
σύγχρονους προβληµατισµούς σε διεθνές επίπεδο για το µέλλον και την πορεία των
δικαστικών συστηµάτων. Αναφέρθηκα και στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής µας τον
περασµένο Δεκέµβρη στις ανησυχίες που διατυπώθηκαν από ορισµένες δικαστικές
ενώσεις κατά την περσινή σύνοδο της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών και που έχουν να
κάνουν µε την κάµψη της αρχής της διάκρισης των λειτουργιών και τις απροκάλυπτες
παρεµβάσεις της εκτελεστικής εξουσίας στη λειτουργία της δικαστικής. Οι παρεµβάσεις
αυτές δεν γίνονται πλέον εξωθεσµικά, παράτυπα, συγκαλυµµένα ή µεµονωµένα αλλά
καλύπτονται από έναν νοµοθετικό ή και συνταγµατικό µανδύα. Δείχνουν επίσης ότι
γίνονται συντονισµένα και κινούνται στην ίδια κατεύθυνση.
Για να φτάσουµε στην εξήγηση αυτού του διεθνούς φαινοµένου πρέπει να
απαλλαγούµε αρχικά από τις ιδεαλιστικές αντιλήψεις για µια αιώνια Ιδέα του Δικαίου
και της Δικαιοσύνης που τάχα µένει αναλλοίωτη στο χρόνο και είναι ίδια σε κάθε
εποχή. Η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών, βάση της σηµερινής δικαστικής
ανεξαρτησίας, ανάγεται στην πολιτική σκέψη του Μοντεσκιέ στα µέσα του 18ου αιώνα
ως πρότυπο πολιτειακής οργάνωσης. Υιοθετήθηκε µε θέρµη από την ανερχόµενη τότε
αστική τάξη και υλοποιήθηκε την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, όταν η νέα τάξη
επιζητούσε την χειραφέτησή της από τα δεσµά της φεουδαρχίας. Με το πέρασµα του
χρόνου και την εδραίωση της κυριαρχίας της αστικής τάξης η αρχή της διάκρισης των
λειτουργιών µετατρέπεται σταδιακά από µηχανισµός απολύτρωσης σε βαρύ ιστορικό
φορτίο. Σήµερα, δυόµιση αιώνες µετά τη Γαλλική Επανάσταση, η δικαστική
ανεξαρτησία µέσα στη σχετικότητά της, έχει γίνει τροχοπέδη στους οικονοµικοπολιτικούς σχεδιασµούς. Ενώ λοιπόν στην πρώιµη φάση του σηµερινού τρόπου
παραγωγής οι δικαστές προέρχονταν αποκλειστικά από την αστική τάξη και
ελέγχονταν εύκολα από αυτήν, η σύγχρονη πραγµατικότητα και η διόγκωση του
κράτους επέφεραν µεγάλη αύξηση του αριθµού των δικαστών, οι οποίοι πλέον
προέρχονται από όλες τις κοινωνικές τάξεις και άρα κατά τούτο είναι ανεξέλεγκτοι. Ο
µόνος ανοιχτός δρόµος που απέµεινε για τις κυβερνήσεις είναι η περιστολή των
αρµοδιοτήτων των δικαστών, ο εκφοβισµός τους και η συρρίκνωση της δικαστικής
λειτουργίας. Κι’ αυτή η στόχευση επιτυγχάνεται µε πολλούς τρόπους. Με τη δηµιουργία
ελεγχόµενου Συνταγµατικού Δικαστηρίου, µε τον διορισµό και την ελεύθερη απόλυση
των δικαστών από την Κυβέρνηση (περίπτωση της Πολωνίας), µε την τροµοκράτηση
όσων εγγράφονται σε δικαστικές ενώσεις (περίπτωση της Βουλγαρίας), µε την
συκοφάντηση µέσω φιλικών ΜΜΕ όσων αντιστέκονται σε κρατικές αυθαιρεσίες και
κάνουν έντιµα τη δουλειά τους, µε την ενίσχυση των θεσµών άτυπης δικαιοσύνης
νοµιµοποιώντας έτσι, σύµφωνα µε τον Μάνεση, «τις διάσπαρτες εστίες ιδιωτικής
εξουσίας». Όλες αυτές οι επιβαρύνσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας έρχονται να
προστεθούν σε άλλες ήδη συνταγµατικά θεσπισµένες σε πολλά κράτη, όπως το
αποκλειστικό δικαίωµα των κυβερνήσεων να επιλέγει τους επικεφαλής των ανωτάτων
δικαστηρίων. Στην Ελλάδα το καθολικό αίτηµα του δικαστικού σώµατος για
αυτοπεριορισµό µε την απαγόρευση ανάθεσης δηµόσιων καθηκόντων σε
συνταξιούχους ή παραιτηθέντες δικαστικούς λειτουργούς για ένα χρονικό διάστηµα
µετά την αποχώρησή τους, ώστε να µην δηµιουργούνται υπόνοιες για αθέµιτη
διασταύρωση των εξουσιών, παραµένει αδικαιολόγητα αναπάντητο από τα πολιτικά
κόµµατα.
Με τα παραπάνω προσπάθησα πολύ σύντοµα να κάνω σαφές, πως η δικαστική
ανεξαρτησία και η αρχή της διάκρισης των λειτουργιών θα πρέπει να ιδωθούν όχι
στατικά αλλά µέσα στην πορεία της ιστορικής τους εξέλιξης. Να γίνει κατανοητό ποιες
ανάγκες ικανοποιούσαν τότε και για ποιο λόγο στέκονται τώρα εµπόδιο. Ποιοι
βλάπτονται σήµερα από τη δικαστική ανεξαρτησία και γιατί. Μόνο έτσι θα
κατανοήσουµε τις πραγµατικές αιτίες των αλλαγών που συντελούνται στα δικαστικά
συστήµατα και θα δούµε καθαρά τι είδους Δικαιοσύνη σχεδιάζεται για το µέλλον.
Άρρηκτα συνδεδεµένο ζήτηµα αποτελεί ο χαρακτήρας του δικαίου που
εφαρµόζεται, έτσι ώστε να µην έχει κανένα νόηµα η δικαστική ανεξαρτησία, όταν οι
θεσπισµένοι κανόνες δικαίου βρίσκονται µακριά από τις πραγµατικές κοινωνικές
ανάγκες. Τι µας λέει άραγε η µόνιµη απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
υιοθετείται εύκολα από ορισµένους και στην Ελλάδα για στενότερη προσαρµογή της
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Δικαιοσύνης στις επιχειρηµατικές ανάγκες µε το πρόσχηµα πως η καθυστέρηση στην
εκδίκαση οικονοµικών διαφορών είναι σηµαντικός αποτρεπτικός παράγοντας για τις
ξένες επενδύσεις; Την ίδια στιγµή µάλιστα που ενθαρρύνονται νοµοθετικές
πρωτοβουλίες δραστικής περιστολής εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων και
γίνεται ακόµα δυσκολότερη η πρόσβαση των οικονοµικά ασθενέστερων στη
Δικαιοσύνη.

1η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η σηµερινή εκδήλωση µε τις πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις και τη δική σας
ενεργητική παρουσία και τις παρεµβάσεις σας, θα φωτίσει αρκετές πτυχές ενός
σύνθετου προβλήµατος. Σας ευχαριστώ για την σηµερινή σας παρουσία. Καλή επιτυχία
στην Ηµερίδα µας.

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Θέλω να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά µου και να
επαινέσω την πρωτοβουλία αρκετών, νέων κυρίως,
συναδέλφων µας να θέσουν τις ευγενείς τους δυνάµεις
και οράµατα, όπως µε παρρησία τα κατέθεσαν στις
αναρτηθείσες και διανεµηθείσες επιστολές τους, στη
διάθεση της Ενώσεώς µας, αψηφώντας τις αδήριτες
ανάγκες της καθηµερινότητάς τους. Ίσως αυτό
αποτελεί και το πρώτο ενθαρρυντικό σηµάδι
απαγκίστρωσης της σκέψης του επιστηµονικοσυνδικαλιστικού µας φορέα από τα συµπλέγµατα του
πολιτικού ΕΓΩ και το πέρασµα στην εποχή του
κοινωνικού ΕΜΕΙΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Της Βαρβάρας Πάπαρη Εφέτη Λάρισας Μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Θέλω µε αυτή µου την επιστολή να σας ευχαριστήσω για
την εµπιστοσύνη που, για µια άλλη φορά, δείξατε, µε την
ψήφο σας, σε εµένα και στην οµάδα µου, µε επικεφαλής
το Νίκο Σαλάτα, αλλά και στις οµάδες του Ενωτικού
Προεδρείου, στις πρόσφατες Εκλογές της ΕΔΕ.
Αναγνωρίσατε και εκτιµήσατε µε την ψήφο σας, όλα
όσα πετύχαµε το προηγούµενο διάστηµα, για να είναι η
ΕΔΕ ένας ισχυρός θεσµός µε δυνατή φωνή υπεράσπισης
του Δικαστή και Εισαγγελέα και ένας ανεξάρτητος
οργανισµός παρέµβασης στα δρώµενα της δικαιοσύνης.
Αποδείξατε ότι εγκρίνετε τη χρηστή και απόλυτα διαφανή διοίκηση που ασκήσαµε την
προηγούµενη διετία. Και κυρίως δώσατε ένα ηχηρό µήνυµα ότι υπάρχει ανάγκη για ένα
διαφορετικό και ουσιαστικό λόγο,που θα διαµορφώνεται µέσα από συνεννοήσεις και
συναινέσεις.
Με την ψήφο σας στην οµάδα µας και στις οµάδες του Ενωτικού Προεδρείου,
καταφέρατε η συµµετοχή µας στο επόµενο Διοικητικό Συµβούλιο να είναι ανανεωµένη
ουσιαστικά κατά δύο επί πλέον συµβούλους, σε σχέση µε το προηγούµενο σχήµα. Μας
αναδείξατε στη Διοίκηση της ΕΔΕ για δεύτερη συνεχόµενη θητεία µε υψηλότερο
ποσοστό και µας δίνετε ακόµη µεγαλύτερη δύναµη να αγωνιστούµε για την προάσπιση
του κύρους και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της και για την
ικανοποίηση των δίκαιων αιτηµάτων του Δικαστικού Σώµατος, µέσα από τις τάξεις του
Ενωτικού Προεδρείου, το οποίο συγκροτήθηκε χωρίς προαπαιτούµενα, αλλά µε βάση
την καλή συνεργασία, τις θέσεις και τη στάση του καθενός σε κρίσιµα ζητήµατα.

Από τη δική µου πλευρά, θεωρώ χρέος µου να εκφράσω τη βαθιά µου
ευγνωµοσύνη σε όλους εσάς που διαθέσατε τον πολύτιµο χρόνο Σας, για να µε
γνωρίσετε, είτε ερχόµενοι προσωπικά σε επαφή µαζί µου, είτε και µέσα από τις
επιστολές µου, και να προβληµατιστείτε µαζί µου στην προσπάθεια για µια νέα
εκκίνηση µε τη συστράτευση κάθε υγιώς σκεπτόµενης δύναµης του χώρου µας.

Εύχοµαι, ευρισκόµενοι µπροστά στην κορυφαία στιγµή της δηµοκρατίας, το
δικαστικό Σας ένστικτο να σας οδηγήσει στην εκλογή των καταλληλότερων
από τους καθόλα άξιους υποψήφιους και δεσµεύοµαι να παράσχω την αµέριστη στήριξή
µου σε ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ απόφασή Σας, ακόµα και από τη θέση του απλού και ταπεινού
αγωνιστή της Δικαιοσύνης. Τούτο, ας θεωρηθεί και ως µια ευθεία και έντιµη απάντηση
σε όλους εκείνους που, ελπίζω όχι κακοπροαίρετα, προσπάθησαν να εφεύρουν
σκοπιµότητες στην ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ και ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ κάθοδό µου στις
επερχόµενες εκλογές της Ενώσεώς µας.
Αθήνα 9 – 5 - 2018

Με απόλυτο σεβασµό και εµπιστοσύνη στην κρίση Σας
Χρήστος Νάστας , Πρόεδρος Εφετών Αθηνών

2η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Υποψήφιος για το Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Συγχαίρω θερµά όλα τα µέλη του νέου ΔΣ για την εκλογή τους.Η προεκλογική µάχη
τελείωσε. Μας περιµένει µια δύσκολη διετία. Και θα είναι ευχής έργο όλοι οι
συνάδελφοι του ΔΣ να εργαστούµε χωρίς διαχωριστικές γραµµές, µε ενότητα και
πνεύµα συνεργασίας, για το συµφέρον της Ένωσής µας και των µελών της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εύχοµαι σε όλους καλό καλοκαίρι!
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς
Βαρβάρα Πάπαρη
Εφέτης Λάρισας
Μέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι
Θέλω από βάθους καρδιάς να εκφράσω τις θερµές µου ευχαριστίες σε όλους τους
συναδέλφους που µου εµπιστεύτηκαν την ψήφο τους στις πρόσφατες αρχαιρεσίες
της Ενώσεώς µας, αλλά και σε όσους στάθηκαν κριτικά απέναντί µου για το γόνιµο
προβληµατισµό που µου προκάλεσαν και για µια ακόµη φορά να σας διαβεβαιώσω
για τη µέχρι κεραίας τήρηση από µέρους µου των υπεσχηµένων.
Αθήνα 25-5-2018
Με τιµή
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών Αθηνών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να δηµοσιεύσουν άρθρα ή
επιστολές στα ηλεκτρονικά ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ µπορούν να τα
αποστείλουν µε µήνυµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Ένωσης αναγράφοντας το επώνυµο, το τηλέφωνο τους και
το δικαστήριο που υπηρετούν.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Η γυναικοκτονία (femicide / feminicide) στην Αργεντινή και τη Λατινική Αµερική
Υπέρ της επιβολής της θανατικής ποινής στους εµπόρους ναρκωτικών τάχθηκε ο
Αµερικανός πρόεδρος Donald Trump

Ηλεκτρονικό περιοδικό
The Art of Crime –
Τεύχος Mαΐου 2018

ΕΓΚΛΗΜΑ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Αναζήτηση συγγενικών δεσµών: µια νέα διάσταση της χρήσης των γενετικών
αποτυπωµάτων στη διαλεύκανση εγκληµατικών πράξεων, της Αγγελικής Ρούσσου
ΕΚ ΤΩΝ ΕΣΩ

Κυκλοφόρησε το τέταρτο τεύχος
του ηλεκτρονικού περιοδικού
http://www.theartofcrime.gr που
εκδίδεται από το Εργαστήριο
Ποινικών και Εγκληµατολογικών
Ερευνών της Νοµικής Σχολής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Η ανάγκη εξορθολογισµού των κωλυµάτων επαγγελµατικής, επανένταξης των
αποφυλακιζοµένων, της Σοφίας Γιοβάνογλου
Φυλακισµένα σχολεία, του Νικόλαου Αρµένη
Η ανάγκη θεραπευτικής αντιµετώπισης των σεξουαλικών παραβατών, του
Λάζαρου Μπίσµπα
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Προστατευόµενοι καταγγέλλοντες και µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος:
Η προβληµατική των «whistleblower» στον διεθνή χώρο, του Δηµήτρη Τσιλίκη
Χειραγώγηση αθλητικών αγώνων και στοιχηµατική απάτη κατά τον γερµ. Π.Κ.
Ένας διάλογος µε τις διατάξεις του άρθρου 132 Ν. 2725/1999 (όπως ισχύει), της
Μαρίας Παρασκευοπούλου-Κόλλια
ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συνιστούν οι προσβολές της ψυχικής υγείας σωµατική βλάβη;, του Γεώργιου
Φουσκαρίνη

EDITORIAL
Editorial Μαΐου 2018
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ζητήµατα ποινικής αξιολόγησης των παράνοµων αγώνων ταχύτητας, του Μανώλη
Αποστολάκη

Μια συζήτηση µε τους καθηγητές Antony Duff και Sandra Marshall
Συµµετέχουν οι: Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Δηµήτρης Κιούπης, Τόνια
Τζαννετάκη

Η εκτίµηση της επικινδυνότητας µε αλγορίθµους κατά την επιµέτρηση της ποινής:
Απόφαση State v Loomis, Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας του Wisconsin, της
13ης Ιουλίου 2016, της Άννας Μωραΐτη

A discussion with Professors Antony Duff and Sandra Marshall Participants:
Prof. Konstantinos Papageorgiou, Assoc. Professor Dimitris Kioupis, Assist.
Professor Tonia Tzannetaki

Examining the Use of Algorithmic Risk Assessments in Sentencing: Wisconsin
Supreme Court, State v Loomis, by Anna Moraiti
ΜΕ ΑΠΟΨΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ
Aκούσιες νοσηλείες στην Ελλάδα: από την ανάγκη θεραπείας στον θάνατο των
δικαιωµάτων, του Στέλιου Στυλιανίδη και της Αιµιλίας Πανάγου
Η δέσµευση περιουσιακών στοιχείων από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού
Εγκλήµατος, του Ιωάννη Μοροζίνη

Οι απαντήσεις στο ερώτηµα του 3ου τεύχους:
Άδειες Κρατουµένων: Όροι και προϋποθέσεις
Το ερώτηµα του τρέχοντος τεύχους:

O Θεσµός των Επισκεπτηρίων σε Κρατουµένους του Ουίλιαµ Αλοσκόφη

Fake news: Η δική «µας» και η δική «τους» πραγµατικότητα – Μόδα, πολιτική
συµπεριφορά ή αξιόποινη πράξη;

ART AND CRIME

ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

Το έγκληµα και η τέχνη της φωτογραφίας, του Πλάτωνα Ριβέλλη

Η Κριτική Εγκληµατολογία µέσα από τη διαδροµή του William Chambliss,
της Σοφίας Βιδάλη

Crime and the art of photography, by Platon Rivellis
Ο «βρασµός γνωστικής ασυµφωνίας» στην Αλληγορία του Σπηλαίου και
ευρύτερες συµπεριφορικές και δικαϊκές συνεπαγωγές, του Αντώνη
Καραµπατζού
Έγκληµα και τιµωρία στο Μ του Fritz Lang, της Γεωργίας-Μάρθας Γκότση
NOTITIAE CRIMINALIS
Το νορβηγικό σωφρονιστικό σύστηµα µέσα από τον φακό του Αµερικανού
σκηνοθέτη ντοκιµαντέρ M. Moore
ΗΠΑ: Ατυχήµατα µε αυτοοδηγούµενα (self-driving) οχήµατα

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ιωάννης Γιαννίδης
Δικαιοσύνη: Ως θεσµός και ως οργάνωση
του Γεωργίου Δελλή
Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου
Οι πρόσφυγες και τα καθήκοντά µας απέναντί τους
του Νίκου Παπασπύρου
Konstantinos Papageorgiou
The refugees and our duty towards them
by Nikos Papaspyrou

ΕΠΙΤΥΧΗΜEΝΗ ΕΚΔΡΟΜH ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΟΓΑΛIΑ
Στις 10 - 14 Απριλίου 2018 (Εβδοµάδα της Διακαινησίµου) η Ένωσή µας πραγµατοποίησε πενθήµερη
αεροπορική εκδροµή στην Πορτογαλία µε διανυκτερεύσεις δύο στη Λισσαβώνα και δύο στο Πόρτο. Η
συµµετοχή ήταν εκπληκτική. Συµµετείχαν 180 άτοµα από όλους τους βαθµούς από Αθήνα και
Θεσσαλονίκη. Και ήταν τέτοια η συµµετοχή, ώστε η Ένωση αποφάσισε να πραγµατοποιήσει και άλλη
όµοια εκδροµή τον επόµενο µήνα. Έγινε µε αεροπλάνο της αεροπορικής εταιρίας Ellinair, θυγατρικής
του Mouzenidis Group, το οποίο είχε ναυλωθεί ειδικά για εµάς (πτήση charter).
Σε µικρό χρονικό διάστηµα είδαµε πάρα πολλά πράγµατα. Όλες οι πόλεις και τοποθεσίες που
επισκεφθήκαµε είναι αξιόλογες και δεν µπορεί κανείς να παραλείψει κάποια από αυτές. Λόγω, όµως,
περιορισµένου χώρου, θα αναφερθώ, περιληπτικά, στις σπουδαιότερες. Η γραφική και κοσµοπολίτικη
πρωτεύουσα της Χώρας, η Λισσαβώνα, είναι απλωµένη στις πλαγιές επτά λόφων και καταλήγει στον
ποταµό Τάγο. Ψηλά δεσπόζει το Κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Αξίζει να µνηµονευθεί η περιοχή του
Μπέλεµ, µε τον οµώνυµο πύργο και το µνηµείο των Εξερευνήσεων, από όπου ο περίφηµος
θαλασσοπόρος Βάσκο Ντα Γκάµα ξεκίνησε το ταξίδι του για την εξερεύνηση των Ινδιών και είναι ο
πρώτος που συνέδεσε θαλάσσια την Ευρώπη µε την Ινδία, πραγµατοποιώντας τον περίπλου της
Αφρικής. Ακόµη, άξιζε η επίσκεψη στο Μοναστήρι των Ιερωνυµιτών, το οποίο αποτελεί σύµβολο της
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πόλεως και του οποίου η κατασκευή διήρκεσε 100 χρόνια.
Το Πόρτο είναι η δεύτερη µεγαλύτερη πόλη της Χώρας και ένα από τα σηµαντικότερα
λιµάνια της Ευρώπης, καθώς είναι κτισµένο στο στόµιο του ποταµού Douro. Το
ιστορικό του κέντρο ανακηρύχθηκε µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO
το 1996. Είναι γνωστό και από το περίφηµο κρασί, το οποίο εξάγεται σε 60 χώρες του
κόσµου. Αξίζει να επισκεφθεί κανείς το Palacio do Bolsa (το παλαιό Χρηµατιστήριο)
µε την περίφηµη αραβική αίθουσα - αριστούργηµα, το Εµποροδικείο, κ.λπ.
Το Γκιµαράες ήταν η πρώτη πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, γνωστή ως λίκνο του
Πορτογαλικού Έθνους, στο κάστρο της οποίας ο Δούκας Αλφόνσο Ενρίκες διακήρυξε
την πορτογαλική ανεξαρτησία από το Βασίλειο της Λεόν. Το ιστορικό του κέντρο
ανακηρύχθηκε µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς της UNESCO το 2001.

Συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο της Ενώσεως Εφέτη Χριστόφορο Σεβαστίδη και
στα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου Χαράλαµπο Σεβαστίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,
Νικόλαο Σαλάτα, Εφέτη και Ευστάθιο Βεργώνη, Αντεισαγγελέα Εφετών, που, µε την
παρουσία τους, τη συµπαράστασή τους στις οµάδες, την ενεργό συµµετοχή τους και την
πρόνοιά τους να τηρηθεί επακριβώς το πρόγραµµα, παρά τη στενότητα του χρόνου,
τίµησαν την εκδροµή και προσπάθησαν να γίνει αυτή όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη για
όσους συµµετείχαν σ` αυτήν, πράγµα το οποίο και πέτυχαν, διοργανώνοντας, µάλιστα,
και πλούσιο δείπνο σε τοπικό κέντρο στη Λισσαβώνα. Ακόµη αξίζουν συγχαρητήρια και
στο γραφείο ταξιδίων Mouzenidis,
το οποίο οργάνωσε το πρόγραµµα και
πραγµατοποίησε την εκδροµή. Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ και στις οµάδες
των εκδροµέων, οι οποίοι, µε την οµοψυχία και την ευγένειά τους, οµόρφυναν την
εκδροµή.

Άλλες ενδιαφέρουσες πόλεις, που επισκεφθήκαµε, είναι η Σίντρα, το Εστορίλ, το
Κασκάις, το Αβέιρο, καθώς και το µεσαιωνικό χωριό Όµπιντους. Τέλος, φθάσαµε στο
δυτικότερο σηµείο της Ευρώπης, το Cabo da Roca (= Ακρωτήριο των Βράχων), επί
του πάντοτε αφρισµένου Ατλαντικού Ωκεανού, το οποίο βρίσκεται στον ίδιο
παράλληλο µε τη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ.

Ιωάννης Γιαννακόπουλος,
Αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου

Η εκδροµή ήταν αρτίως οργανωµένη, για την καλύτερη εξυπηρέτησή µας είχαµε
χωριστεί σε 4 οµάδες των 40-45 ατόµων, µείναµε στα καλύτερα ξενοδοχεία και
είχαµε άριστους ξεναγούς, οι οποίοι όχι µόνο είχαν τέλεια γνώση της ιστορίας της
περιοχής, αλλά και στάθηκαν µέχρι το τέλος δίπλα στις οµάδες, επιλύοντας
οποιοδήποτε πρόβληµα παρουσιαζόταν.
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