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Εκλεκτοί προσκεκληµένοι µας,

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Ο Νοµοθέτης έχοντας επιλέξει διαχρονικά την
εισαγωγή της αρχής της επιείκειας στο ποινικό
σύστηµα , επιφύλαξε µια σειρά παρεµβάσεων σε
ζητήµατα σχετικά µε την εκτέλεση της ποινής, που το
Δικαστήριο έχει επιβάλει στον κηρυχθέντα ένοχο
κατηγορούµενο.
Η αρχή της επιείκειας εκφράζεται κυρίως µε την
απονοµή χάριτος και την αµνηστία, όπως αυτές
θεσµοθετήθηκαν και οριοθετήθηκαν στο Σύνταγµα
του 1975. Άλλη έκφραση της αρχής της επιείκειας
είναι η µετατροπή της περιοριστικής της ελευθερίας
ποινής σε χρηµατική ποινή ή πρόστιµο, η αναστολή της
εκτέλεσης της ποινής υπό όρο αλλά και η εισαγωγή του θεσµού της υφ’ όρον απόλυσης.
Με το τελευταίο µέτρο επιχειρήθηκαν να επιλυθούν συγκεκριµένα προβλήµατα, που η
έκτιση της ποινής προκαλούσε στο κοινωνικό σύνολο και στην λειτουργία του ποινικού
συστήµατος. Η ιδιαιτερότητα του θεσµού της υφ όρον απόλυσης προκαλεί δυσχέρεια στο

Σας καλωσορίζουµε στην 32η επέτειο εορτασµού της σηµερινής ηµέρας ως
ηµέρας αφιερωµένης στη Δικαιοσύνη και τους λειτουργούς της. Είναι µεγάλη τιµή για
µας η παρουσία σας στη σηµερινή εκδήλωση.

Νοµοθέτη να διατηρήσει την λεπτή ισορροπία της αποφυγής της θεσµικής σύγκρουσης
µε το δικαιοδοτικό έργο της Δικαστικής Λειτουργίας, παραβιάζοντας την αρχή της
διάκρισης των Λειτουργιών και να µην θέτει σε αµφισβήτηση µια βασική στόχευση του
ποινικού συστήµατος, που είναι η γενική και ειδική πρόληψη στην αποτροπή της

Το αίτηµα για Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, ακηδεµόνευτη, έντιµη, προβάλει πάντα

παραβατικότητας.

ως αίτηµα διαχρονικό και πανανθρώπινο. Στις ταραγµένες κοινωνικές, πολιτικές και

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Νοµοθέτης µεταξύ άλλων περιπτώσεων θεσµοθέτησε

οικονοµικές περιόδους, οι αντοχές του συστήµατος δοκιµάζονται και µαζί οι αρετές της

την υφ όρον απόλυση µέσω της διάταξης τους άρθρου 110Α ΠΚ για πρώτη φορά µε το

Δικαιοσύνης. Κάποιες φορές η Δικαιοσύνη στέκεται όρθια και αντιστέκεται στις πιέσεις,
µε πρωταγωνιστές Δικαστές και Εισαγγελείς, που πιστοί στο καθήκον τους,
παραµερίζουν το προσωπικό κόστος και υφίστανται τις συνέπειες µιας έντιµης στάσης.

άρθρο 33 παρ.3 του ν.2172/1993. Με την διάταξη αυτή καθιερώθηκε η υφ όρον απόλυση
του κατάδικου, που νοσεί από σύνδροµο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας ,
κατόπιν αιτήσεως του και διακρίβωση από το αρµόδιο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών µετά
από την διενέργεια ειδικής πραγµατογνωµοσύνης την οποία διέτασσε, χωρίς να

Οι Δικαστές αυτοί γίνονται σύµβολα και µένουν πρότυπα για τις νεώτερες γενιές των

συντρέχει οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση και µάλιστα ανεξάρτητα από τους όρους των

συναδέλφων τους. Σ’ αυτούς τους Δικαστές οφείλουµε τιµή, σ’ αυτούς ανήκει

άρθρων 105 και 106 ΠΚ.

δικαιωµατικά η σηµερινή ηµέρα. Στον Σαρτζετάκη, στον Δελαπόρτα, στον Φλώρο, στον
Χοϊδά, στον Τερτσέτη, στον Πολυζωίδη. Αρκεί όµως ο ηρωικός αγώνας κάποιων για να
παραβλέπουµε τη γενική κατεύθυνση και να εξαγνίζουµε τη λειτουργία θεσµών και
συστηµάτων; Είναι νοµίζω οξύµωρο να µιλάµε για την ιδέα της Δικαιοσύνης, όταν στις

Το άρθρο 110Α του ΠΚ τροποποιήθηκε στη συνέχεια µε το άρθρο 20 του ν.
3727/2008 µε την προσθήκη επιπλέον ασθενειών και συγκεκριµένα της χρόνιας
νεφρικής ανεπάρκειας µε υποβολή σε τακτική αιµοκάθαρση, της ανθεκτικής
φυµατίωσης, της τετραπληγίας, της κίρρωσης ήπατος µε αναπηρία άνω του εξήντα επτά
τοις εκατό (67%), της γεροντικής άνοιας έχοντας υπερβεί το ογδοηκοστό έτος της ηλικίας

µέρες µας κυριαρχεί η ανισότητα και η αδικία. Σε µια εποχή αύξησης του παγκόσµιου

, καθώς και των κακοηθών νεοπλασµάτων τελικού σταδίου. Η διενέργεια ειδικής

πλούτου (το παγκόσµιο ΑΕΠ υπολογίζεται στα 74 τρις δολάρια για το 2016),

των

πραγµατογνωµοσύνης εξακολούθησε να είναι ο τρόπος διακρίβωσης της νόσου.

τεράστιων κερδών των επιχειρήσεων και των τραπεζών, την περσινή χρονιά αυξήθηκε

Ακολούθως µε την διάταξη του άρθρου 4 παρ.1 και 2 του ν. 4274/2014 τροποποιήθηκε το

για τρίτο συνεχόµενο έτος ο αριθµός των υποσιτισµένων ανθρώπων σε όλο τον κόσµο

άρθρο 110Α µόνον ως προς τις συνέπειες (επέκταση στις συντρέχουσες στην έκτιση

φτάνοντας τα 821 εκατοµµύρια, σύµφωνα µε έκθεση του Οργανισµού Τροφίµων και
Γεωργίας του ΟΗΕ. Υπάρχει πράγµατι Δικαιοσύνη όταν –κατά δήλωση της διευθύντριας

ποινές, καθορισµός συνολικής ποινής, συνέπειες άλλησ καταδίκης) , παρέµειναν δε,
αµετάβλητες οι νόσοι και η διαδικασία διακριβωσης τους.
Με τις ρυθµίσεις αυτές ο νοµοθετης επιφύλαξε στον εαυτο την ρύθµιση της

του ΔΝΤ- οι 85 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσµο κατέχουν πλούτο ίσο µε εκείνον του

έκτισης της ποινής ενός πολύ περιορισµένου αριθµού καταδίκων µε πάρα πολύ σοβαρά

φτωχότερου 50% του παγκόσµιου πληθυσµού, δηλαδή 3,5 δις. ανθρώπων; Πόσο

προβλήµατα υγείας τα οποία συνήθως διαγιγνώσκονται ή καθίστανται σοβαρότερα υπό

συµβαδίζει η Δικαιοσύνη των πολιτισµένων κρατών µε την βαρβαρότητα των πολέµων,

το καθεστώς κράτησης του καταδικασθέντος σε βάθος χρόνου.

τους θανάτους αµάχων και τις στρατιές των προσφύγων στο όνοµα του ελέγχου αγορών

Ο στόχος ήταν να επιφυλάξει στον ως άνω πάσχοντα κατάδικο καλύτερη ποιότητα ζωής
και κατάλληλες συνθήκες για την εξειδικευµένη νοσηλεία του, να ελέγξει τον κίνδυνο
µετάδοσης τους µέσα από τις δυσλειτουργίες του σωφρονιστικού συστήµατος και να
προστατεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια στις ακραίες δοκιµασίες της από εξαιρετικά
σοβαρούς κλονισµούς της υγείας. Η προσπάθεια αυτή του Νοµοθέτη δεν
χαρακτηρίστηκε ως αντίθετη µε την συνταγµατική αρχή της διάκρισης των λειτουργιών
για τους ανωτέρω λόγους, επιπροσθέτως δε, διότι το εύρος της ρύθµισης ήταν
στοχευµένο σε numerus clausus ασθένειες και η πρόβλεψη της διενέργειας δικαστικής
πραγµατογνωµοσύνης1 για την διάγνωση της ασθένειας, η οποία ως αποδεικτικό µέσο
του άρθρου 178 του ΚΠΔ δεσµεύει στο πλαίσιο της αρχής της ηθικής απόδειξης (άρθρο
177 ΚΠΔ) .

και πρώτων υλών; Η σηµερινή ηµέρα είναι νοµίζω περισσότερο ηµέρα περισυλλογής και
περίσκεψης. Κανείς δικαστής ή εισαγγελέας δεν κοιµάται ήσυχος όσο βλέπει τις
κοινωνικές αδικίες να εντείνονται, όσο αντιλαµβάνεται ότι η Δικαιοσύνη που υπηρετεί
σαν θεσµός δεν ταυτίζεται µε την Δικαιοσύνη στην ιδεατή της µορφή.
Χριστόφορος Σεβαστίδης,
Δ.Ν. Εφέτης, Πρόεδρος Ε.Δ.Ε.
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛ. 1
Με το άρθρο 6 παρ. 4 ν. 4322/20152 ο νοµοθέτης τροποποιεί εκ νέου το άρθρο 110Α
του ΠΚ προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στην συµπερίληψη στην οµάδα των
νοσηµάτων της µεταµόσχευσης ήπατος, µυελού και καρδιάς . Η δεύτερη που είναι και η
σηµαντικότερη διευρύνει χωρίς προηγούµενο το πεδίο εφαρµογής καθόσον παρέχει το
δικαίωµα της υφ όρον απόλυσης όχι µόνον για τα σοβαρά νοσήµατα που εκτίθενται
περιοριστικά , αλλά για κάθε αναπηρία εφόσον πληρούνται δύο κριτήρια : α) έκτιση µε
οποιονδήποτε τρόπο του της ποινής και β) ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εφόσον
κρίνεται ότι η παραµονή τους στο κατάστηµα κράτησης καθίσταται ιδιαίτερα επαχθής
λόγω αδυναµίας αυτοεξυπηρέτησης, ή ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Η τελευταία αυτή παρέµβαση του νοµοθέτη συνιστά ουσιώδη δικαιοπολιτική
µεταστροφή, η οποία σαφώς επηρεάζει την λειτουργία του ποινικού συστήµατος
καθόσον εισαγάγει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ενός συστήµατος
κοινωνικής ασφάλισης στην λειτουργία της Δικαιοσύνης. Ο νοµοθέτης αγνόησε ή
τουλάχιστον απέφυγε να ερευνήσει τις συνέπειες που θα προκαλούσε η εν λόγω
νοµοθετική παρέµβαση στον ευαίσθητο ρόλο που έχει η έκτιση της ποινής στην γενική
και ειδική πρόληψη για την αποτροπή της παραβατικότητας. Η διεύρυνση του πεδίου
εφαρµογής της υφ όρον απόλυσης υπερβαίνει την αναµφισβήτητη αναγκαιότητα της
προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που επαρκως εξυπηρετείται µε το αυστηρά
περιορισµένο αριθµό νοσηµάτων που έχουν προβλεφθεί. Με την εισαγωγή της
ποσοστικοποιηµένης αναπηρίας στο θεσµό της υφ’ ορον απόλυσης ουσιαστικά
προσδίδονται σε αυτόν χαρακτηριστικά “οιονει” χάριτος και µάλιστα µε κριτήρια που
δεν προσιδιάζουν στην λειτουργία του ποινικού συστήµατος αλλά του ασφαλιστικού.
Αντιµετωπίζεται δηλαδή η έκτιση της ποινής όπως η παροχή εργασίας και η υφ όρον
απόλυση ως ένα ευεργέτηµα αντίστοιχο µε την πρόωρη συνταξιοδότηση. Ο
συνδυασµός, ακόµα και µε την απλουστευµένη διάθεση της ευρύτερης αποδοχής της
εφαρµογής κοινωνικής πολιτικής, δοκιµάζεται εξαιρετικά στην σύγχρονη
πραγµατικότητα της αυξανόµενης εγκληµατικότητας κάθε είδους.
Ο Νοµοθέτης περαιτέρω, επέλεξε να προσδώσει δεσµευτικό χαρακτήρα στην εφαρµογή
της νέας ρύθµισης . Για να πετύχει το σκοπό του προέβη σε ρυθµίσεις της διαδικασίας,
που περιορίζουν την αξιολογική κρίση του Δικαστηρίου µε την παράκαµψη της αρχής
της ηθικής απόδειξης του άρθρου 177 του ΚΠΔ. Ειδικότερα , τροποποίησε την
παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου αναφέροντας ρητά ότι “Η διακρίβωση των
προηγούµενων προϋποθέσεων γίνεται µετά από αίτηση του κρατούµενου από το
συµβούλιο πληµµελειοδικών ή, στην περίπτωση κρατούµενου που εκτίει ποινή ισόβιας
κάθειρξης, από το συµβούλιο εφετών. Ο εισαγγελέας, µετά την υποβολή της αίτησης,
διατάσσει ειδική πραγµατογνωµοσύνη για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων των
προηγούµενων παραγράφων και την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας, αν αυτό
δεν έχει βεβαιωθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)” και ότι “Η
ειδική πραγµατογνωµοσύνη ή η βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. υποχρεωτικά προσδιορίζουν
εάν η αναπηρία είναι µόνιµη ή πρόσκαιρη και αναφέρουν στην περίπτωση της
πρόσκαιρης αναπηρίας τον χρόνο διάρκειάς της και το ποσοστό της” και τέλος “ Εάν
δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούµενων παραγράφων διατάσσεται η
συνέχιση της εκτέλεσης της ποινής”. Από την γραµµατική ερµηνεία της παραγράφου 4
συνάγονται τα ακόλουθα : Χρησιµοποιώντας την φράση “διακρίβωση των
προηγούµενων προϋποθέσεων” ο νοµοθέτης παρακάµπτει τον κανόνα της ηθικής
απόδειξης δεδοµένου ότι δεν προβλέπει δικαιοδοτική κρίση αλλά ρητά καθορίζει ότι το
δικαστικό συµβούλιο θα διακριβώσει αν έχει συµπληρωθεί το της έκτισης και αν
υπάρχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω , ή 50% και άνω . Η έννοια της λέξης
“διακριβώνω” σηµαίνει“πιστοποιώ την γνησιότητα ή την πλαστότητα ύστερα από
3

αυστηρώς λεπτοµερή έλεγχο” , δηλαδή παραπέµπει σε εξωτερικό έλεγχο του κύρους
της πληροφορίας αποκλείοντας την αξιολόγηση της ουσίας της πληροφορίας. Συνεπώς
το δικαστικό συµβούλιο εφόσον δεν υπάρχει αµφισβήτηση του κύρους της
πραγµατογνωµοσύνης ή της βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. δεν µπορεί να µην τις λάβει υπόψη
του , ούτε µπορεί να εξετάσει άλλα αποδεικτικά στοιχεία γιατί δεν προβλέπει ο
νοµοθέτης την ύπαρξη τους στην συγκεκριµένη διαδικασία. Συνακόλουθα και για την
άσκηση ένδικου µέσου και την έκδοση βουλεύµατος από το συµβούλιο εφετών ως µόνη
αιτιολογία µπορεί να είναι η αµφισβήτηση του κύρους της πραγµατογνωµοσύνης ή της
βεβαίωσης του ΚΕ.Π.Α. για λόγους που επίσηµα γίνονται γνωστοί κατά την διαδικασία
ενώπιον του δικαστικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τους αντίστοιχους δικονοµικούς
κανόνες, ή η έκδοση νέας . Σηµειώνεται επίσης ότι ο νοµοθέτης προέβλεψε ότι η ειδική
πραγµατογνωµοσύνη διατάσσεται µόνον αν δεν υπάρχει βεβαίωση του ΚΕ.Π.Α. ,
γεγονός που κατά αντιδιαστολή σηµαίνει ότι η τελευταία είναι το µόνο αποδεικτικό
µέσο, που εφόσον υπάρχει αποκλείει την εφαρµογή οποιαδήποτε άλλου. Αυτονόητη
συνέπεια των ανωτέρω είναι ότι το δικαστικό συµβούλιο που θα αποφάσιζε
διαφορετικά από τα στενά όρια που ο νοµοθέτης του έθεσε θα διέπραττε θετική

Δηµοσίου”. Κατ́ αυτόν το τρόπο ενισχύθηκε έτι περαιτέρω το κύρος των
Γνωστοποιήσεων του ΚΕ.Π.Α. δηµιουργώντας αµάχητο τεκµήριο για την
δεσµευτικότητα τους στις συναλλακτικές σχέσεις του πολίτη µε το Κράτος .
Αυτονόητη συνέπεια της ρύθµισης σε συνδυασµό µε τον κατά τα ανωτέρω νοµοθετικό
αποκλεισµό της ηθικής απόδειξης στην διαδικασία του άρθρου 110Α του ΠΚ είναι η
επέκταση της δεσµευτικότητας της Γνωµάτευσης και στην διαδικασία της υφ όρον
απόλυσης.
Επίσης , µε την ΥΑ 390//2015 “Διαδικασία ειδικής πραγµατογνωµοσύνης άρθρου
110Α ΠΚ”6 καθορίστηκε η διαδικασία της ειδικής πραγµατογνωµοσύνης η οποία
περιλαµβάνει τα εξής στάδια : α) ορισµός ειδικού πραγµατογνώµονα από τον αρµόδιο
εισαγγελέα , β) αίτηµα του ειδικού πραγµατογνώµονα στον Διευθυντή του ΚΚ για
άµεση µεταγωγή του κρατούµενου σε δηµόσιο νοσοκοµείο το οποίο έχει κατάλληλη
κλινική για τη διάγνωση της συγκεκριµένης ασθενείας , εφόσον η διάγνωση της
ασθένειας δεν είναι δυνατή από το Νοσοκοµείο Κρατουµένων Κορυδαλλού, γ) ο
κρατούµενος υποβάλλεται σε κλινικό και εργαστηριακό έλεγχο κατά την παραµονή
του στο δηµόσιο νοσοκοµείο, δ) µετά το πέρας του ελέγχου συντάσσεται
αιτιολογηµένη γνωµάτευση και εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό από τον διευθυντή
της οικείας κλινικής , τα οποία τίθενται στον ιατρικό φάκελο του κρατούµενου , ε) ο
διευθυντής του ΚΚ ή του Νοσοκοµείου Κρατουµένων Κορυδαλλού διαβιβάζει στον
ειδικό πραγµατογνώµονα τον ιατρικό φάκελο του κρατούµενου ο οποίος αφού τον
συνεκτιµήσει συντάσει τη σχετική πραγµατογνωµοσύνη µε την οποία διακριβώνεται η
συνδροµή ή όχι των προϋποθέσεων των παρ.1 ,2 και 3 του άρθρου 110Α του ΠΚ. Το
συµπέρασµα εν προκειµένω είναι ότι και ο ειδικός πραγµατογνώµονας στην
πραγµατικότητα δεν ερευνά προς την κατεύθυνση της διάγνωσης της νόσου και της
βαρύτητας της , αλλά στην ουσία διακριβώνει το ποσοστό αναπηρίας βασιζόµενος σε
διαγνώσεις άλλων ιατρών. Δηλαδή στην πραγµατικότητα υπαγάγει , όπως και στην
διαδικασία του το ΚΕ.Π.Α τις διαγνώσεις των ιατρών για τα νοσήµατα στον Πίνακα
της ΥΑ Φ11321/688/4520117 µε τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που
συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή πνευµατική εξασθένηση ή
η συνδυασµένη8 εµφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων , καθώς και
οι υποτροπές αυτών. Κατά συνέπεια η µόνη διαφοροποίηση που υφίσταται ανάµεσα
στην ειδικη πραγµατογνωµοσύνη και στο ΚΕΠΑ είναι ότι η πρώτη , αν µπορεί να
διενεργηθεί λόγω της έλλειψης της δεύτερης διέπεται από τους κανόνες της ηθικής
απόδειξης και ως µη έχουσα δεσµευτικότητα µπορεί να επαναληφθεί για λόγους που
άπτονται του περιεχοµένου της .
Το µέγιστο θέµα που τίθεται κατόπιν αυτών είναι αν η η διάταξη του άρθρου 110 Α
του ΠΚ, όπως ισχύει σήµερα, παραβιάζει την συνταγµατική αρχή της Διάκρισης των
Λειτουργιών του Κράτους. Η απάντηση τείνει να είναι καταφατική δεδοµένου ότι α)
ξεφεύγει από τον κανόνα της κατ εξαίρεση και για ελάχιστες περιπτώσεις
παρέµβασης της νοµοθετικής λειτουργίας στην δικαστική µε την ανάσχεση της
εφαρµογής της καταδικαστικής απόφασης στον κατάδικο, β) αφορά σε ιδιαίτερα
µεγάλο αριθµό περιπτώσεων , που σαφως επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του
δικαστικού συστήµατος, γ) σχετικοποιεί την ανεξαρτησία της δικαστικής λειτουργίας
καθώς µαταιώνει το δικαστικό εργο µε νοµοθετική παρέµβαση. Εκ του
αποτελέσµατος , προκύπτει σαφώς η προσπάθεια του νοµοθέτη να επιβάλει την
εφαρµογή κοινωνικών κριτηρίων στην εκτέλεση των ποινών και για να επιτευχθεί
αυτό θα έπρεπε να καµφθεί η δικαιοδοτική κρίση του δικαστικού συµβουλίου σε απλά
διαπιστωτική. Η πρόθεση του νοµοθέτη φαίνεται και από την επιµέλεια να
κατοχυρώσει την δεσµευτικότητα της Γνωµατευσης του ΚΕΠΑ , καθιστώντας την
ουσιαστικά ανέλεγκτη διοικητκή πράξη.
____________________________
1 που αφορούσε σε διαπίστωση ασθένειας
2 ΦΕΚ Α 42/27.04.2015
3 Γ.Μπαµπινιώτης Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας ,1998 σελ. 490
4 Υπέρβαση εξουσίας, ως λόγος αναιρέσεως από το άρ. 484 παρ. 1 στοιχ. 3 ΚΠΔ, υπάρχει όταν το δικαστικό συµβούλιο ασκεί
δικαιοδοσία που δεν του παρέχει ο νόµος ή χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται κατά νόµο για την άσκησή
της στη συγκεκριµένη περίπτωση (θετική υπέρβαση) ή όταν παραλείπει να ασκήσει τη δικαιοδοσία που του παρέχει ο νόµος,
καίτοι συντρέχουν οι απαιτούµενες για την άσκησή της προϋποθέσεις (ΟλΑΠ 9/2001).
5 ΦΕΚ Ά 69/02.07.2015
6 ΥΑ 39067 ΦΕΚ Β 1067 2015
7 ΦΕΚ Β́ 1506 2012
8 Και πάλι η γραµµατική ερµηνεία µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το ποσοστό αναπηρίας δεν είναι απαραίτητο να προκύπτει
από µια νόσο αλλά και από “συνδυασµένη εµφάνιση” περισσότερων.
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υπέρβαση εξουσίας .
Αµέσως µετά την θεσµοθέτηση του ν. 4322/2015 ο νοµοθέτης προχώρησε σε µία ακόµα
κατοχύρωση της νέας διαδικασίας του άρθρου 110Α του ΠΚ. Με το άρθρο 2 του ν.
4331/20155 αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 6 του ν.3863/2010 που αφορά στην
δηµιουργία του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και προβλέφθηκε ότι “οι
Γνωστοποιήσεις Αποτελέσµατος Πιστοποίησης Ποσοστού Αναπηρίας , που εκδίδονται
για κάθε νόµιµη χρήση από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) γίνονται
υποχρεωτικά δεκτές και είναι δεσµευτικές για τους ανωτέρω φορείς και υπηρεσίες του

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Το πρόγραµµα των µαθηµάτων θα είναι το ακόλουθο:
1. Για την Αθήνα: Κάθε Τρίτη από ώρα 16.00 έως 18.30’. Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης
µαθηµάτων στις 16 Οκτωβρίου 2018.
2. Για τη Θεσσαλονίκη: Την πρώτη και τρίτη Πέµπτη ή Παρασκευή κάθε µήνα από
ώρα 16.00’ έως 18.30’. Πιθανή ηµεροµηνία έναρξης µαθηµάτων στις 18 ή 19
Οκτωβρίου 2018.
3. Για τις υπόλοιπες πόλεις – έδρες των εφετειακών επιτροπών θα ακολουθήσει
ειδικότερη ανακοίνωση µετά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αιτήσεων, εφόσον
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 12 τουλάχιστον συναδέλφους.

Αθήνα, 27/9/2018
Αριθµ. Πρωτ. 503

Η χθεσινή απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης να αναστείλει την εφαρµογή των
διατάξεων του νόµου για την υποχρεωτική ιδιωτική διαµεσολάβηση κινείται στη σωστή
κατεύθυνση. Είναι ένα ζήτηµα κοµβικής σηµασίας για τη διατήρηση της ελεύθερης και
ακώλυτης πρόσβασης του πολίτη στο φυσικό του δικαστή, ζήτηµα για το οποίο η Ένωση
έδωσε µάχη µε όλες τις δυνάµεις της από την αρχή. Η απόφαση της Ολοµέλειας του
Αρείου Πάγου και η συνακόλουθη αναστολή του νόµου δικαίωσαν τις θέσεις και τις
προσπάθειές µας. Οι συνθήκες είναι πια ώριµες για την ουσιαστική συζήτηση της µελέτης
που καταθέσαµε για την εισαγωγή της δικαστικής µεσολάβησης.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΟΛ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αθήνα, 13/9/2018
Αριθµ. Πρωτ. 487

Αθήνα, 18/9/2018
Αριθµ. Πρωτ. 494

Ενηµερώνουµε τους συναδέλφους ότι µετά από αλλεπάλληλες επαφές της Ένωσης µε την
ΑΑΔΕ λύθηκε χθες το ζήτηµα της επιστροφής της εισφοράς αλληλεγγύης µε την έκδοση
της επισυναπτόµενης ΠΟΛ. Ικανοποιήθηκε έτσι ένα ακόµα δίκαιο αίτηµα των
Δικαστικών Ενώσεων. Τα θέµατα που έµειναν πλέον ανοιχτά στο οικονοµικό επίπεδο
είναι η ολοκλήρωση των διαδικασιών για την εξόφληση του 50% των αναδροµικών της
περιόδου 2012-2014 και η λήξη της αναστολής των µισθολογικών ωριµάνσεων στα τέλη
του έτους.

Πραγµατοποιήθηκε χθες συνάντηση του Προεδρείου της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων µε τον κ. Υπουργό της Δικαιοσύνης και τον Γενικό Γραµµατέα του
Υπουργείου, στα γραφεία της Ένωσης. Η συνάντηση έγινε σε πολύ θετικό κλίµα και
υπήρξε ανταλλαγή απόψεων για όλα τα ζητήµατα που αφορούν τη Δικαιοσύνη.
Συζητήθηκαν το υπό κατάθεση νοµοσχέδιο για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
(Πόθεν Έσχες) και οι προτάσεις της Ένωσης για κατάργηση της υποχρεωτικής
ιδιωτικής διαµεσολάβησης, αύξηση των οργανικών θέσεων δικαστικών και
εισαγγελικών λειτουργών, λήψη νοµοθετικής πρωτοβουλίας ώστε ο πειθαρχικός
έλεγχος για καθυστέρηση στη δηµοσίευση αποφάσεων να λαµβάνει υπόψη τον αριθµό
των δικογραφιών που έχει περαιώσει ο δικαστικός λειτουργός, κατάθεση νοµοθετικής
ρύθµισης ώστε στις εργατικές και πτωχευτικές διαφορές να καθορίζεται ανώτατος
αριθµός εναγόντων, λειτουργία κατεύθυνσης Ειρηνοδικών από τη Σχολή Δικαστών,
απόσυρση της διάταξης για την επιλογή αθλητικών δικαστών στην ΕΠΟ, συγκρότηση
ειδικής υπηρεσίας στην Επιθεώρηση Εργασίας για τον υπολογισµό των κονδυλίων στις
εργατικές διαφορές λειτουργώντας επιβοηθητικά στο έργο των δικαστών. Έγινε επίσης
ενηµέρωση για την πορεία των νέων Σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής
Δικονοµίας. Ο κ. Υπουργός δεσµεύτηκε να µελετήσει τις προτάσεις µας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αθήνα, 14/9/2018
Αριθµ. Πρωτ. 490

Το Διοικητικό Συµβούλιο της Ένωσης αποφάσισε στη συνεδρίαση της 4ης Ιουλίου 2018
την διοργάνωση µαθηµάτων αγγλικής νοµικής ορολογίας µε τους ίδιους όρους που
καθορίστηκαν και την περσινή χρονιά. Η λειτουργία τµηµάτων θα γίνει εκτός από την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και σε εκείνες τις πόλεις – έδρες των Εφετειακών Επιτροπών,
εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από ικανό αριθµό συναδέλφων (τουλάχιστον 12
συµµετέχοντες). Οι συµµετέχοντες στο πρόγραµµα θα πρέπει να είναι ικανοί χρήστες της
αγγλικής γλώσσας. Τα µαθήµατα θα διεξάγονται σε αίθουσες εντός των χώρων των
Δικαστικών Μεγάρων. Στα µαθήµατα µπορούν να συµµετέχουν και εισαγγελικοί
λειτουργοί εφόσον εγγραφούν ως πλήρη µέλη της Ε.Δ.Ε. Το κόστος των προγραµµάτων
θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την Ένωση. Οι ενδιαφερόµενοι συνάδελφοι καλούνται να
δηλώσουν συµµετοχή έως την Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018 στα γραφεία της Ένωσης, τηλ.
2108827380 από όπου θα µπορούν να λαµβάνουν και περισσότερες πληροφορίες. Σε
περίπτωση µεγάλης συµµετοχής θα τηρηθεί η χρονική σειρά υποβολής της σχετικής
δήλωσης.

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.

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Εφετειακών Επιτροπών να µεριµνήσουν ώστε να
βρεθούν οι κατάλληλες αίθουσες για την διεξαγωγή των µαθηµάτων.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Αθήνα, 7/9/2018
Αριθµ. Πρωτ. 471

Κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΔΕ της 6ης Σεπτεµβρίου 2018 ελήφθησαν οι
παρακάτω αποφάσεις:
1. Αποδοκιµασία της πρακτικής των 3 µελών του ΔΣ (κκ. Στενιώτη, Βουλγαρίδη,
Κοµπολίτη) να χρησιµοποιούν καταχρηστικά και αντικαταστατικά στις ανακοινώσεις
τους τον τίτλο «Δελτίο Τύπου» δηµιουργώντας σύγχυση για τις απόψεις της Ένωσης.
Σύνταξη εσωτερικού Κανονισµού για τη Λειτουργία του Γραφείου Τύπου, ο οποίος θα
τεθεί προς έγκριση στην επόµενη Γενική Συνέλευση.
2. Οικονοµική ενίσχυση στους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Αττική µε κατάθεση
του ποσού των 3.000 ευρώ στον ειδικό λογαριασµό που τηρεί το Υπουργείο
Οικονοµικών (Τράπεζα της Ελλάδος, αριθµός λογαριασµού 23/2341195169). Στον ίδιο
λογαριασµό καλούνται να συνεισφέρουν ατοµικά όσοι συνάδελφοι επιθυµούν.

αποδοκίµασαν πρακτικές και µεθοδεύσεις της µειοψηφίας που δηµιουργούσαν την
τελευταία διετία προσκόµµατα στην εκτέλεση του έργου µας. Τους περιόρισαν σε 3
έδρες δίνοντάς τους ένα µικρό αριθµό ψήφων. Οι συνάδελφοι Μ.Στενιώτη, Κ.
Βουλγαρίδης, και Γ.Κοµπολίτης φαίνεται ότι δεν έλαβαν το µήνυµα των εκλογών και
συνεχίζουν στην ίδια λογική. Αποφάσισαν έτσι αυθαίρετα στις 28 Αυγούστου 2018 να
υποκαταστήσουν το Γραφείο Τύπου της Ένωσης που νόµιµα συγκροτήθηκε µε
συντριπτική πλειοψηφία 11 µελών και να διατυπώνουν τις θέσεις τους σα να πρόκειται
για µια άλλη Ένωση. Είναι προφανές ότι επιδιώκουν να δηµιουργήσουν σύγχυση στην
κοινή γνώµη και να προβάλλουν τις µειοψηφικές θέσεις τους στα «φιλικά» σ’ αυτούς
ΜΜΕ, ως απόψεις του Δικαστικού Σώµατος. Οι προφάσεις που χρησιµοποιούν για να
καλύψουν την προκλητική στάση τους δεν αντέχουν σε καµία λογική. Γνωρίζουν όλοι
ότι το Γραφείο Τύπου της Ένωσης έχει συσταθεί ακριβώς για να απαντάει και να
λαµβάνει θέση σε ζητήµατα της επικαιρότητας που αφορούν τη Δικαιοσύνη και τους
λειτουργούς της. Αυτή είναι η λογική σύστασης των Γραφείων Τύπου σε κάθε
συλλογικό όργανο. Η απαίτηση να συγκροτείται Δ.Σ. κάθε φορά πριν την έκδοση ενός
δελτίου τύπου είναι καινοφανής, αδύνατη και προσχηµατική. Οι συνάδελφοι έχουν
κρίση και καταλαβαίνουν που αποσκοπούν και ποιόν εξυπηρετούν τέτοιες ενέργειες. Σε
κάθε περίπτωση συµπεριφορές που εκθέτουν τον ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο της Ε.Δ.Ε.,
παραβιάζουν το καταστατικό και δείχνουν φανερή απαξίωση στις δηµοκρατικές
διαδικασίες και στη βούληση του δικαστικού σώµατος όπως αυτή εκφράστηκε πριν 3
µήνες, θα αντιµετωπίζονται ανάλογα.

3. Οργάνωση της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη στις 3 Οκτωβρίου 2018
µαζί µε τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
-Για την αποφυλάκιση του Α. Φλώρου-

4. Διαπιστώθηκε η αντισυνταγµατικότητα της διάταξης του άρθρου 36 παρ. 1 ν.
4559/2018 για τη νέα διαδικασία ορισµού αθλητικών δικαστών στην ΕΠΟ, θέση που
διατύπωσε και ο Προϊστάµενος του Πρωτοδικείου Αθηνών σε έγγραφό του προς τον
Υπουργό Δικαιοσύνης.
5. Συµµετοχή στην αθλοθέτηση χρηµατικών βραβείων στην 33η Πανελλήνια Έκθεση
Έργων Κρατουµένων, µε το ποσό των 1.000 ευρώ.
6. Οικονοµική συνδροµή στην εκδροµή που διοργανώνει στην Κέρκυρα η Εφετειακή
Επιτροπή Θεσσαλονίκης.
7. Αναβάθµιση της ΗΛΙΑΙΑΣ και εγκατάσταση νέων εφαρµογών που θα διευκολύνουν
τους συναδέλφους στην αναζήτηση νοµικών πληροφοριών.
8. Διοργάνωση Ηµερίδας για τους νέους Ειρηνοδίκες εντός του Νοεµβρίου.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Αθήνα, 6/9/2018
Αριθµ. Πρωτ. 463

Στις 5 Σεπτεµβρίου 2018 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου της Ε.Δ.Ε. µε
συναδέλφους της Ένωσης Δικαστών της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Κίνας. Συζητήθηκαν
θέµατα λειτουργίας των δικαστικών συστηµάτων των δύο χωρών, έγινε ανταλλαγή
απόψεων και στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στους χώρους των
δικαστηρίων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «ΔΕΛΤΙΟ
ΤΥΠΟΥ» ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ

Αθήνα, 27/8/2018
Αριθµ. Πρωτ. 441

Η παραπληροφόρηση και οι αθεµελίωτες καταγγελίες σε βάρος των δικαστικών
λειτουργών που χορήγησαν την υφ’ όρο απόλυση του καταδίκου, Α. Φλώρου, µας
υποχρεώνουν να επαναλάβουµε βασικά και αυτονόητα νοµικά αξιώµατα, όπως την
υποχρέωση του Δικαστή να εφαρµόζει το Νόµο, ανεξάρτητα από το εάν συµφωνεί ή όχι
µε αυτόν. Ο Α. Φλώρος καταδικάστηκε για υπεξαίρεση σε κάθειρξη 21 ετών µε
απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Το Δικαστικό Συµβούλιο κρίνοντας την
προηγούµενη εβδοµάδα αίτηµά του για υφ’ όρον απόλυση εφάρµοσε το άρθρο 110 Α’
του Ποινικού Κώδικα (όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 4356/2015) το οποίο υποχρεώνει
τους Δικαστές –χωρίς τη δυνατότητα διεξαγωγής πραγµατογνωµοσύνης- να διατάξουν
την υφ’ όρο απόλυση, εάν διαπιστώνεται ο µε ευεργετικό τρόπο υπολογισµός του 1/5
της ποινής και η αναπηρία του καταδίκου σε ποσοστό άνω του 67% από βεβαίωση του
ΚΕ.Π.Α. καθιστώντας τους δύο αυτούς παράγοντες αµάχητα τεκµήρια για την υπαγωγή
στη ρύθµιση. Στην προκειµένη περίπτωση ο κρατούµενος προσκόµισε στο Δικαστικό
Συµβούλιο σχετική βεβαίωση του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που τον
έκρινε ανάπηρο σε ποσοστό 70%. Εποµένως δεν υπήρχε καµία άλλη δυνατότητα για το
Συµβούλιο από την απόλυση του καταδίκου. Όσοι «οργισµένοι» ψάχνουν τους
υπαίτιους για τέτοιες αποφυλακίσεις έχουν τη δυνατότητα είτε να πιέσουν τη
νοµοθετική και εκτελεστική εξουσία για αλλαγή της σχετικής νοµοθετικής διάταξης εάν
δεν συµφωνούν µ’ αυτήν, είτε να ζητήσουν διερεύνηση του τρόπου χορήγησης των
πιστοποιητικών αναπηρίας εάν κρίνουν ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στην
πραγµατικότητα. Ξεπερνάει όµως κάθε όριο φαρισαϊσµού και υποκρισίας να
καταγγέλλονται από θεσµικούς φορείς αυτοί που εφάρµοσαν το Νόµο ενεργώντας
σύµφωνα µε τη συνταγµατική τους αποστολή! Η εποχή που Δικαστές και Εισαγγελείς
έπαιζαν το ρόλο της «Ιφιγένειας» σιωπώντας σε τέτοιες προκλήσεις, έχει πλέον
περάσει.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Παρατηρήσεις στο νέο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Αθήνα, 29/8/2018

Αθήνα, 20/8/2018

Αριθµ. Πρωτ. 448

Αριθµ. Πρωτ. 427

Για πρώτη φορά στην πολύχρονη ιστορία της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων µια
µικρή µειοψηφία του Δ.Σ. αποφάσισε να εκδίδει Δελτία Τύπου κατά παράβαση κάθε
καταστατικής πρόβλεψης. Θυµίζουµε ότι το σηµερινό Προεδρείο της Ένωσης έχει
πρόσφατα προκύψει από αρχαιρεσίες και ότι οι συνάδελφοι το εµπιστεύτηκαν απόλυτα
και του έδωσαν µια µεγάλη πλειοψηφία µε 10 από τις 15 έδρες στο Δ.Σ. Ταυτόχρονα

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης µε το άρθρο 15 του νέου Σχεδίου Νόµου, που
εισάγει, προχωράει σε αλλαγές στον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και
συγκεκριµένα µειώνει το ελάχιστο όριο της υπηρεσίας των Αρεοπαγιτών και των
Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου προκειµένου να επιλεγούν οι νέοι Αντιπρόεδροι και
ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου.

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα…
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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Της απόφασης αυτής του Υπουργείου δεν προηγήθηκε και πάλι κανένας διάλογος µε τις
Δικαστικές Ενώσεις, µια παγιωµένη πλέον πρακτική εδώ και αρκετό διάστηµα. Αυτό
που ωστόσο θεωρούµε µεγαλύτερο ολίσθηµα είναι ότι τροποποιείται µία διάταξη λίγες
εβδοµάδες πριν τις προαγωγές των νέων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και παρά το
γεγονός ότι η Επιτροπή για την αναµόρφωση του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων, η
οποία συστάθηκε από το ίδιο Υπουργείο, ολοκλήρωσε τις εργασίες της πριν ένα µήνα
περίπου και κατευθύνθηκε σε εντελώς διαφορετική γραµµή από αυτήν που υιοθέτησε
το κατατεθειµένο Σχέδιο Νόµου. Η Ένωση ζητά στην παρούσα φάση την άµεση
απόσυρση της διάταξης και την επιλογή των νέων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου µε
το υφιστάµενο καθεστώς, ώστε να µην δηµιουργούνται υπόνοιες για εξυπηρέτηση
σκοπιµοτήτων της τελευταίας στιγµής.
Επίσης προβληµατίζει ιδιαίτερα η σκοπιµότητα νοµοθέτησης του άρθρου 7 παρ. 1 και 2
του ίδιου Σχεδίου Νόµου, µε την οποία επιχειρείται να θεσµοθετηθεί ως λόγος
µειώσεως της καταγνωσθείσας ποινής η προσβολή του τεκµηρίου αθωότητας του
κατηγορουµένου. Κάτι τέτοιο εκτός του ότι δεν έχει έρεισµα ή προηγούµενο στην
κοινοτική νοµοθεσία και νοµολογία, θέτει υπό αµφισβήτηση το ανεπηρέαστο της
δικαστικής κρίσης από δηλώσεις δηµοσίων υπαλλήλων και λειτουργών.
Επίσης µε τροπολογία και χωρίς να έχει αναφανεί κάποιος ιδιαίτερος λόγος
παρατάθηκε η θητεία των αθλητικών δικαστών, παρά το γεγονός ότι µε το ν.
4326/2015 οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί ορίζονται για τριετή θητεία χωρίς
δυνατότητα ανανέωσής της. Η Ε.Δ.Ε. εκφράζει την αντίθεσή της σε τέτοιες λογικές που
καθιστούν άνευ αξίας τους καταλόγους που αποστέλλονται στην Ε.Π.Ο. από τις
αρµόδιες δικαστικές αρχές.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

STATEMENT BY THE EXECUTIVE BOARD OF THE ENCJ ON THE
SITUATION IN POLAND

Brussels, 4 July 2018

The Executive Board of the ENCJ offers its wholehearted support for the judges in
Poland in these difficult times.
The forced early retirement of 27 judges of the Supreme Court, including the President
Ms. Gersdorf, is a further attempt to bring the judiciary under control of the
government. It is imperative that judicial independence is respected by governments. A
democratic system based on the Rule of Law can only properly function if judges’
independence is safeguarded. Furthermore, as, judicial independence is critically
important in maintaining and enhancing mutual trust between judicial authorities in
the EU.
Judicial independence also plays a central and indispensable role in ensuring respect
for EU law. Judges must speak out if judicial independence and the Rule of Law are
threatened. The Board of the ENCJ supports the judges of Poland who are fulfilling this
duty.
Brussels, 4 July 2018

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΟΛΩΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Αθήνα, 25/7/2018
Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2018
Αριθµ. Πρωτ. 410

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες
των θυµάτων της ανείπωτης τραγωδίας από τις προχθεσινές πυρκαγιές στην Αττική.
Χρέος της Πολιτείας είναι να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την άµεση
ανακούφιση όσων έχουν πληγεί από την καταστροφή. Στα πλαίσια της αυτονόητης
κοινωνικής αλληλεγγύης λάβαµε απόφαση για οικονοµική στήριξη των πληγέντων,
αµέσως µόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή των ζηµιών και εξειδικευτούν οι ανάγκες.
Αυτή τη στιγµή καλούµε τους συναδέλφους, που έχουν τη δυνατότητα, σε έκτακτη
αιµοδοσία για τους εγκαυµατίες που νοσηλεύονται σε νοσοκοµεία της Αττικής.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Δικτύου των Δικαστικών Συµβουλίων προσφέρει την
ολόψυχη υποστήριξή του στους δικαστές της Πολωνίας σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς.
Η εξαναγκασµένη λήξη της θητείας 27 δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας,
συµπεριλαµβανοµένης της Προέδρου κας Gersdorf, αποτελεί µια περαιτέρω
προσπάθεια να υπαχθεί το δικαστικό σώµα στον έλεγχο της κυβέρνησης. Είναι
επιτακτική ανάγκη η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης να γίνεται σεβαστή από τις
κυβερνήσεις. Ένα δηµοκρατικό σύστηµα βασισµένο στο κράτος δικαίου µπορεί να
λειτουργήσει σωστά µόνον αν διαφυλάσσεται η ανεξαρτησία των δικαστών. Επιπλέον,
η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι κρίσιµης σηµασίας για τη διατήρηση και την
ενίσχυση της αµοιβαίας εµπιστοσύνης µεταξύ των δικαστικών αρχών στην ΕΕ.
Η δικαστική ανεξαρτησία παίζει επίσης ένα κεντρικό και απαραίτητο ρόλο στη
διασφάλιση του σεβασµού του δικαίου της Ένωσης. Οι Δικαστές πρέπει να εκφράζουν
ανοιχτά τη γνώµη τους, αν απειλείται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και του κράτους
δικαίου. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Δικτύου των Δικαστικών Συµβουλίων
υποστηρίζει τους δικαστές της Πολωνίας, που εκπληρώνουν αυτό το καθήκον.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ 4-7-2018

ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Κ.Ε.Λ.Δ.)

Αθήνα, 5/7/2018
Αριθµ. Πρωτ. 368

Στην χθεσινή του συνεδρίαση το ΔΣ της Ε.Δ.Ε. αποφάσισε οµόφωνα την συγκρότηση
Επιτροπής, που θα επεξεργαστεί νέο Σχέδιο Κανονισµού Δικαστηρίων και το οποίο στη
συνέχεια θα τεθεί στη διάθεση όλων των Δικαστηρίων της Χώρας. Αποφασίστηκε
επίσης οµόφωνα η ανανέωση του οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου της Ένωσης,
καθώς και η ανανέωση της σύµβασης για τα µαθήµατα αγγλικής νοµικής ορολογίας για
το επόµενο δικαστικό έτος. Τέλος εγκρίθηκε το αίτηµα του Πρωτοδικείου Σύρου για
κάλυψη κονδυλίου αγοράς επίπλου βιβλιοθήκης.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Κ.Ε.Λ.Δ.), ο πρώτος πανελληνίως,
αν όχι, πανευρωπαικώς ή και παγκοσµίως λογοτεχνικός σύλλογος που αποτελείται
αποκλειστικώς από εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς όλων των
βαθµίδων και των κλάδων της Ελληνικής Δικαιοσύνης, συστάθηκε στην Αθήνα τον
Σεπτέµβριο του 2017 .

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα…

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (Κ.Ε.Λ.Δ.), ο πρώτος πανελληνίως,
αν όχι, πανευρωπαικώς ή και παγκοσµίως λογοτεχνικός σύλλογος που αποτελείται
αποκλειστικώς από εν ενεργεία και συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς όλων των
βαθµίδων και των κλάδων της Ελληνικής Δικαιοσύνης, συστάθηκε στην Αθήνα τον
Σεπτέµβριο του 2017 .
Σκοπός του είναι η προαγωγή και διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας και γλώσσας, η
συµβολή στην πνευµατική ανάπτυξη και στην παιδεία µέσω της ελληνικής παράδοσης
και πολιτιστικής κληρονοµιάς, η προαγωγή, προβολή και ανάδειξη του λογοτεχνικού
έργου των µελών του καθώς και η µέριµνα για την έκδοση και δηµοσίευσή του. Προς
επίτευξη του σκοπού αυτού εκδόθηκε το καλοκαίρι που µας πέρασε το πρώτο
συλλογικό έργο- Ανθολόγιο µε ποιήµατα και πεζά δώδεκα µελών του, µε τίτλο
<<Ποιητική Αδεία>> και υπότιτλο << Εν αµφιβολία ποιητές >> από τον εκδοτικό οίκο
<<Ανάτυπο>>, του οποίου έγινε η πρώτη παρουσιάση σε αίθουσα του Δικηγορικού
Συλλόγου της Θεσσαλονίκης στις 7 Ιουλίου 2018 µε χαιρετισµούς και οµιλίες από
σηµαίνουσες προσωπικότητες του λογοτεχνικού και νοµικού κόσµου της
Θεσσαλονίκης.
Μόλις την περασµένη Κυριακή, 30 Σεπτεµβρίου 2018, το ανθολόγιο αυτό
παρουσιάστηκε σε πανηγυρική εκδήλωση στο αµφιθέατρο του Ιδρύµατος Εικαστικών
Τεχνών Β. και Μ. Θεοχαράκη. Την εκδήλωση τίµησαν µε την παρουσία τους ο
Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυµος, η
Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δηµητρίου -Βασιλοπούλου και ανώτατοι
δικαστικοί λειτουργοί, ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός που µίλησε για την
πρωτοτυπία του εγχειρήµατος και προέβη σε σύντοµη αξιολόγηση αρκετών έργων του
ανθολογίου, ο ποιητής Δηµήτριος Καραµβάλης που τοποθετήθηκε επί του ανθολογίου
και ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος που έκλεισε την εκδήλωση µιλώντας για τη σχέση
ποίησης και δικαιοσύνης. Ενδιάµεσα έγιναν απαγγελίες ποιηµάτων και αναγνώσεις
πεζογραφηµάτων από τους δηµιουργούς τους δικαστικούς λειτουργούς : Αθανάσιο
Δαββέτα, Πρόεδρο Εφετών, Χριστούλη Βασιλική, Εισαγγελέα Εφετών, Παναγιώτη
Παναγιωτόπουλο, Εισαγγελέα Εφετών και Αντιπρόεδρο του Κ.Ε.Λ.Δ., Αλέξανδρο
Σάββα, Πρόεδρο Εφετών, Αντώνιο Μελισσινό, Εφέτη στο Εφετείο Αθηνών και
Κοσµήτορα του Κ.Ε.Λ.Δ., Λίτσα Καποπούλου, επί τιµή Ειρηνοδίκη και Ταµία του
Κ.Ε.Λ.Δ., Ευαγγελή Μπράµη, Εφέτη στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Γιάννη
Ευαγγελάτο, Πρωτοδίκη, Αθανάσιο Νικολόπουλο, Εφέτη στο Εφετείο Αθηνών και
µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του Κ.Ε.Λ.Δ., Σοφία Λιγνού, Εφέτη στο Εφετείο
Αθηνών και Γενική Γραµµατέα του Κ.Ε.Λ.Δ., Βασίλειο Παπακώστα, επί τιµή
Ειρηνοδίκη και Έφορο του Κ.Ε.Λ.Δ. και, τέλος, Δηµήτριο Ορφανίδη, Εφέτη στο
Εφετείο Αθηνών και Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του Κ.Ε.Λ.Δ.. Η εκδήλωση
έληξε µε την απονοµή τιµητικής πλακέτας στον Τίτο Πατρίκιο για την συνολική
συµβολή του στα ελληνικά γράµµατα.
Το ανθολόγιο αυτό αποτελεί µια έκπληξη στο χώρο των γραµµάτων, χαρακτηρίζεται
από την πολυµορφία των θεµάτων και του τρόπου έκφρασης και αποτυπώνει τη
δηµιουργική σκέψη και λογοτεχνική ικανότητα των δικαστικών λειτουργών πέρα από
τα όρια του λειτουργήµατός τους. Ο Κ.Ε.Λ.Δ. έχει προγραµµατίσει, µεταξύ άλλων,
εκδήλωση για το Νικηφόρο Βρεττάκο, στο Γύθειο, στις 20 Οκτωβρίου 2018 (σας έχουµε
αποστείλει σχετική πρόσκληση), εκδήλωση για τους ποιητές της γενιάς του ΄20 στις 28
Νοεµβρίου 2018 στην Αθήνα, εκδήλωση για τους φιλέλληνες λογοτέχνες το Μάρτιο του
2019, στην Αθήνα, εκδήλωση για το Διονύσιο Σολωµό στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του
2019. Τέλος, ο Κ.Ε.Λ.Δ., συµβάλλοντας στην ανάδειξη του κοινωνικού προσώπου των
Ελλήνων Δικαστών και στο πλαίσιο των σκοπών του, αποφάσισε την καθιέρωση
ετήσιου διαγωνισµού ποίησης και πεζογραφίας για νέους κρατουµένους, αρχής
γενοµένης από το Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων Αυλώνα, µε την υποστήριξη και
συνδροµή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και σε συνεργασία µε τον επικεφαλής
των σχολείων νέων κρατουµένων κ. Πέτρο Δαµιανό. << Ο Κ.Ε.Λ.Δ. δεν είναι ένας
λογοτέχνης δικαστής, δεν είναι οι
δώδεκα του ανθολογίου µόνο. Είναι πολλοί
περισσότεροι. Φιλοδοξεί δε, µε τη σοβαρότητά του να τους πείσει να παρουσιάσουν το
λογοτεχνικό τους έργο στην κοινωνία >> , όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος του
Κ.Ε.Λ.Δ., Δηµήτριος Ορφανίδης, στην εναρκτήρια οµιλία της τελευταίας εκδήλωσής
του. Στην εκδήλωση για το Νικηφόρο Βρεττάκο που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Επιµελητηρίου στο Γύθειο, στις 20/10/2018 και ώρα 19.30, θα
τιµήσει µε την παρουσία του ο σεβασµιώτατος Μητροπολίτης Μάνης κ.Χρυσόστοµος Γ,
θα λάβουν µέρος αξιόλογες οµιλήτριες, όπως η κα Γιόλα Αργυροπούλου, καθηγήτρια
φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, ποιήτρια και η κα
Προµπονά Μαρίνα, καθηγήτρια και ποιήτρια, εκλεκτά µέλη του συλλόγου τέχνης και
λόγου << Λίνος>> , θα χαιρετίσει ο κος Τζανέτος Φιλιππάκος, η πρόεδρος του Λίνου κα
Όλγα Αργυροπούλου-Ντινοδήµου ενώ θ’ απαγγελθούν ποιήµατα του Νικηφόρου
Βρεττάκου από δικαστικούς λειτουργούς -µέλη του Κ.Ε.Λ.Δ. Στο τέλος θα γίνει σύντοµη
παρουσίαση του Ανθολογίου και απαγγελίες ποιηµάτων από τους ίδιους τους
δηµιουργούς τους δικαστικούς λειτουργούς. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Σας ευχαριστούµε θερµώς για τη συνεργασία,
Σοφία Λιγνού ΓΓ του Κ.Ε.Λ.Δ.
και Δηµήτριος Ορφανίδης , Πρόεδρος του Κ.Ε.Λ.Δ.
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