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Αξιότιµοι προσκεκληµένοι µας, Φίλοι και συνάδελφοι,
Με ενισχυµένο το αίσθηµα της µεταξύ µας ενότητας
και σφυρηλατηµένο σε δύσκολες εποχές για τη
Δικαιοσύνη ανταµώνουµε άλλη µια φορά στην ετήσια
Γενική µας Συνέλευση, µε την ισχυρή θέληση να
χαράξουµε µία νέα πορεία βασισµένοι πάνω στην
εµπειρία που αποκτήσαµε τα προηγούµενα χρόνια.
Μπορώ να πω πια µε βεβαιότητα και µε ιδιαίτερη
ικανοποίηση, ότι στο διάστηµα των τελευταίων ετών
εµπεδώθηκε σε σταθερές βάσεις ένα αίσθηµα
εµπιστοσύνης των συναδέλφων στην Ένωση, έχουµε τη
δυνατότητα να ανοίγουµε σε δηµόσιο διάλογο όλα τα
θέµατα που µας αφορούν, να τα συζητούµε φανερά και
απροκατάληπτα και να αποφασίζουµε µε δηµοκρατικές
διαδικασίες. Στον πυρήνα της κριτικής µας βρίσκονται πάντα οι κυβερνήσεις, οι οποίες
έχουν και την ευθύνη της λειτουργίας του Κράτους. Χρέος µας είναι να εντοπίζουµε τις
αδυναµίες, τις καθυστερήσεις, τα λάθη, να ασκούµε κριτική, να διεκδικούµε.
Να διεκδικούµε όχι µε µια λογική συντεχνίας, που ενδιαφέρεται να προασπίσει και να
περιφρουρήσει τα δικά της συµφέροντα αδιαφορώντας για τα κοινωνικά προβλήµατα,
για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Το βαθιά εγωιστικό σύνθηµα Apres
moi le deluge (µετά από µένα ο κατακλυσµός), που ενσαρκώνει το σύγχρονο ιδανικό της
διάλυσης οποιασδήποτε κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και αναβιβάζει το ατοµικό
και συντεχνιακό συµφέρον ως µοναδικό παράγοντα κινητοποίησης του ενδιαφέροντος,
δεν µπορεί να προσφέρει στο δικαστικό σώµα την αναγκαία κοινωνική στήριξη ως
θεσµού που ενεργεί στο όνοµα του λαού αλλά στερείται άµεσης λαϊκής νοµιµοποίησης.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έκανε µια πολύ σηµαντική στροφή τα τελευταία
χρόνια. Άλλαξε την οπτική που αντιµετωπίζει τις εξελίξεις, ξέφυγε από την
περιχαράκωση στα στενά όρια των οικονοµικών διεκδικήσεων για λογαριασµό των
µελών της, διατυπώνει λόγο -όπως η επιστηµονική και συνταγµατική της αποστολή
επιτάσσουν - για κάθε ρύθµιση που θίγει βασικά συνταγµατικά δικαιώµατα. Έτσι
αποκτάται µια ευρύτερη αποδοχή, η αναγκαία εµπιστοσύνη της κοινωνίας και των
πολιτικών κοµµάτων στον ρόλο µας. Προσπαθούµε να περάσουµε από το στάδιο των
αυθόρµητων οικονοµικών διεκδικήσεων και της προβολής αποκλειστικά των
οικονοµικών αιτηµάτων σε ένα πρώτο στάδιο συνειδητοποίησης της θέσης και του ρόλου
των δικαστικών συστηµάτων όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά παγκόσµια. Τολµώ να πω ότι η
ικανοποίηση οικονοµικών αιτηµάτων από τις κυβερνήσεις είναι η πιο εύκολη και
συµφέρουσα λύση γι’ αυτές, διότι µε τον τρόπο αυτό ελπίζουν ότι θα πάψουµε να
ασχολούµαστε µε άλλα πολύ ουσιαστικά θέµατα που αγγίζουν την λειτουργία του
Κράτους, τις σχέσεις των τριών λειτουργιών και την κατάσταση των συνταγµατικών
δικαιωµάτων.
(Ι) Στη βάση αυτή θα ξεκινήσω πρώτα µε µία αντίληψη, που προσπαθεί να κερδίσει
έδαφος σε πολλές κοινωνίες και απαιτεί την αξιοποίηση της Δικαιοσύνης ως µοχλού
οικονοµικής ανάπτυξης µιας Χώρας. Η ανάλυση του ζητήµατος αυτού δεν είναι καθόλου
θεωρητική ούτε δευτερεύουσα, αποκτά όµως τελευταία ιδιαίτερη σηµασία, αφού έχει
πολλές πρακτικές προεκτάσεις όπως θα εξηγήσω. Φαίνεται ότι είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης η δηµιουργία ειδικών τµηµάτων στα Δικαστήρια όπου θα
εκδικάζονται ειδικού χαρακτήρα υποθέσεις (εµπορικών συµβάσεων, ανταγωνισµού)
ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες απονοµής δικαιοσύνης και να εξαλειφθεί, κατά την
αντίληψη αυτή, ένας από τους ανασταλτικούς παράγοντες για την προσέλκυση
επενδυτών. Στην ίδια λογική κινήθηκε και το νοµοσχέδιο για την υποχρεωτική ιδιωτική
διαµεσολάβηση για το οποίο εδώ και καιρό έχουν ταχθεί θετικά τόσο ο Σ.Ε.Β. όσο και το
Ε.Β.Ε.Α. Η θεωρία αυτή του συσχετισµού Δικαιοσύνης και Επενδύσεων καλλιεργείται
και στην ΕΕ. Ο Γιούνκερ σε µια οµιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, η
οποία εκφωνήθηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Σεπτεµβρίου 2016
σηµείωσε ότι «τα αποτελεσµατικά συστήµατα δικαιοσύνης στηρίζουν την οικονοµική
ανάπτυξη και υπερασπίζονται τα θεµελιώδη δικαιώµατα». Όµοια και η Επίτροπος

Κύριε Υπουργέ
Κυρίες και κύριοι εκπρόσωποι
κοµµάτων
Εκλεκτοί προσκεκληµένοι
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Ευχαριστώ το ΔΣ. της Ένωσης που
µε δίνει την ευκαιρία επικοινωνίας
µαζί σας. Εκφράζω την χαρά και την τιµή
που ευρίσκοµαι µεταξύ συναδέλφων που
έχουν αναλάβει το βάρος έργου δύσκολου
και ευθυνοφόρου έργου, του έργου
απονοµής της δικαιοσύνης, που αποτελεί όρο ευστάθειας της κοινωνίας µας. Η
δικαιοσύνη εγγυάται το κράτος δικαίου, τα ατοµικά δικαιώµατα, συµβάλλει στην
κοινωνική ειρήνη, αναδεικνύει τον
ανθρωπισµό
και η ενίσχυση και ο
εκσυγχρονισµός της προωθούν και την ανάπτυξη. Είναι το καταφύγιο του
πολίτη όταν αδικείται. Ο λαός δικαιούται και του οφείλεται όχι µόνο ορθή
αλλά
βεβαίως και έγκαιρη δικαιοσύνη.
Αιώνες πριν ο Αριστοτέλης
εύστοχα παρατηρούσε για την αξία της ταχείας απονοµής << ουδέν
όφελος γίγνεσθαι µεν τας δίκας περί των δικαίων τας δε µη λαµβάνειν
τέλος >>. Και στην ταχεία απονοµή της δικαιοσύνης πρέπει να συµβάλλοµε όλοι οι
εµπλεκόµενοι. Δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, γραµµατείς µε αρωγό την πολιτεία
και µε πρωτοβουλίες των δικαστικών ενώσεων.
Η σύµπλευση της εσωτερικής έννοµης τάξης µε την έννοµη τάξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασµό µε την υπαγωγή µας στην ΕΣΔΑ και το ΕΔΔΑ
και οι αλλεπάλληλες µεταβολές στο θεσµικό πλαίσιο, δηµιουργούν πρόσθετες
δυσχέρειες στην ποιοτική και ποσοτική απόδοση των δικαστών, ενώ το έγκληµα
εµφανίζεται σήµερα σύνθετο, πολύµορφο, µε εκµετάλλευση της τεχνολογικής
προόδου και µε διασυνοριακές πολλές φορές προεκτάσεις.
Ποτέ δεν πρέπει να παραβλέπεται: Η δικαστική εξουσία είναι ισότιµη και
ισόκυρη των λοιπών δύο λειτουργιών του πολιτεύµατος και ως τέτοια
πρέπει όχι µόνο να αντιµετωπίζεται και να αναγνωρίζεται αλλά και να
συµπεριφέρεται και να αναδεικνύεται. Η δικαστική ανεξαρτησία είναι
κατοχυρωµένη από το σύνταγµα, αποκτά όµως περιεχόµενο εφόσον έχει καταστεί
καθηµερινό βίωµα και στη συµπεριφορά των δικαστών, άµεσων οργάνων της
πολιτείας, που πρέπει νηφάλια, απροκατάληπτα και κατά συνείδηση να
εκφέρουν την κρίση τους. Τελειώνοντας τον χαιρετισµό µου εύχοµαι, η
σηµερινή συνέλευση να είναι γόνιµη και επιτυχής. Καλές γιορτές.

Συνέχεια στην επόµενη σελίδα ….
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ
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Viviane Reding επισήµαινε ότι η ελκυστικότητα µιας χώρας ως τόπου
πραγµατοποίησης επενδύσεων και ανάπτυξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας
ενισχύεται από την ύπαρξη ενός ανεξάρτητου και αποτελεσµατικού συστήµατος
απονοµής δικαιοσύνης. Την ίδια λογική υπηρετούν και διάφορα think tanks και
διεθνείς οργανισµοί. Σε µελέτη του 2017 που εκπονήθηκε από το ευρωπαϊκό Κοινό
Κέντρο Ερευνών (JRC) καταγράφεται συσχέτιση µεταξύ της βελτίωσης της
αποδοτικότητας των δικαστηρίων και του ποσοστού ανάπτυξης της οικονοµίας
καθώς και µεταξύ της αντίληψης που έχουν οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη
επιχειρήσεων για την ανεξαρτησία του συστήµατος της Δικαιοσύνης και της αύξησης
της παραγωγικότητας. Κατά την µελέτη αυτή, όταν τα δικαστικά συστήµατα
εγγυώνται την εφαρµογή των δικαιωµάτων, οι πιστωτές είναι πιθανότερο να
δανείζουν, οι εταιρείες αποθαρρύνονται από την υιοθέτηση καιροσκοπικής
συµπεριφοράς, το κόστος των συναλλαγών µειώνεται και οι καινοτόµες επιχειρήσεις
είναι πιθανότερο να πραγµατοποιούν επενδύσεις. Ίδιες µελέτες µε εξαγωγή όµοιων
συµπερασµάτων έχουν γίνει από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα, τον ΟΟΣΑ, το Παγκόσµιο Οικονοµικό Φόρουµ και την
Παγκόσµια Τράπεζα.
Το Σύνταγµα ως προϊόν ενός κοινωνικού συµβιβασµού ανάµεσα στον κόσµο της
εργασίας και στους ιδιοκτήτες των µέσων παραγωγής κατοχυρώνει τόσο τα ατοµικά
όσο και τα κοινωνικά δικαιώµατα. Διασφαλίζει την επιχειρηµατική ελευθερία και την
ιδιοκτησία, προστατεύει όµως και το δικαίωµα στην εργασία, τις σσε και την
απεργία. Στην επιδίωξη µιας ταξικής ουδετερότητας και στους συγκερασµούς
αντίθετων συµφερόντων που στοχεύει ο θεµελιώδης νόµος του Κράτους, ο ρόλος της
Δικαιοσύνης οφείλει επίσης να είναι αποστασιοποιηµένος. Τα άρθρα 87 επ
αναθέτουν στη Δικαστική Εξουσία την επίλυση διαφορών χωρίς καµία άλλη
δέσµευση. Οι δικαστικές αποφάσεις δεν µπορούν να έχουν το χαρακτήρα ούτε του
λαγού, ούτε της ουράς στην άσκηση πολιτικής εξουσίας.
Στην αρχή της πρόσφατης οικονοµικής κρίσης έγινε δριµεία κριτική στις αποφάσεις
των Δικαστηρίων από τις κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Πορτογαλία, ότι δήθεν
εµποδίζουν την εκτελεστική εξουσία στην χάραξη οικονοµικής πολιτικής (θυµηθείτε
την κριτική στην απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για το χαράτσι
της ΔΕΗ). Με λίγα λόγια µας προέτρεπαν –όχι πάντοτε µε τον κόσµιο τρόπο που
συνηθίζει η αστική ευγένεια- σε αυτοπεριορισµό και συµµόρφωση στην πολιτική που
αποφασίστηκε. Οι εκπρόσωποι της πολιτικής εξουσίας συνεπικουρούνται και από
ορισµένους πανεπιστηµιακούς οι οποίοι φτάνουν στο σηµείο να θεωρούν «δικαστικό
ακτιβισµό» και «σφετερισµό της νοµοθετικής και κυβερνητικής εξουσίας» τις
δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν αιτήµατα εργαζοµένων µε βάση την
συνταγµατική αρχή της ισότητας και οι οποίες τάχα εκτροχιάζουν την δηµοσιονοµική
στρατηγική της Κυβέρνησης. Με τη γνωστή µέθοδο του «διαίρει και βασίλευε»
προκαλούν τα κοινωνικά αντανακλαστικά και στρέφουν τους ανέργους και τους
εξαθλιωµένους απέναντι στους εργαζοµένους που διεκδικούν τις νόµιµες αξιώσεις
τους. Η σύγχρονη στρατηγική έχει πλέον πιο γενικό χαρακτήρα, πιο µακροπρόθεσµο
και συγκαλυµµένο και γι’ αυτό περισσότερο επικίνδυνο: «Βοηθείστε στην
προσέλκυση επενδύσεων. Είναι εθνικός στόχος. Ας φτιάξουµε το κατάλληλο κλίµα».
Τι ζητούν οι επενδυτές; Ποια είναι τα µέτρα που µπορούν να βοηθήσουν; Η µείωση
των δικαστικών διακοπών, η διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δικαστηρίων, η
ακόµα µεγαλύτερη πίεση και εντατικοποίηση της εργασίας µας, η θέσπιση
διαδικαστικών εµποδίων και οικονοµικών αντικινήτρων για να προσφύγει ο πολίτης
στη Δικαιοσύνη, η αφαίρεση ύλης από τον φυσικό δικαστή και η ανάθεση του έργου
του στις εταιρίες διαµεσολάβησης, η αξιοποίηση των αρχών του σύγχρονου
management στα δικαστήρια µε ενίσχυση του ρόλου των δικαστών που ασκούν
διοικητικά καθήκοντα και η αξιολόγηση των επιδόσεων των δικαστών συνοδευόµενη
από κίνητρα επιβράβευσης της ταχύτητας και της αποδοτικότητας, µε αντικίνητρα
σε περίπτωση καθυστερήσεων. Ειδικότερα στην πρόταση θέσπισης οικονοµικών
αντικινήτρων για πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη, όπως υλοποιήθηκε και µε
την πρόσφατη τροπολογία για επιβολή δικαστικού ενσήµου στις αναγνωριστικές
αγωγές του Πολυµελούς Πρωτοδικείου, κάνω την υπόµνηση, ότι εφόσον η πρόσβαση
στη Δικαιοσύνη είναι µεν κατ’ όνοµα εξισωτική αλλά στην πράξη πολύ ακριβή, τα
αποτελέσµατα συχνά είναι µεροληπτικά υπέρ εκείνων που έχουν οικονοµική δύναµη.
Όλες αυτές οι προτάσεις έχουν υποστηριχθεί σε οµιλίες, σε νοµοπαρασκευαστικές
επιτροπές, σε συνέδρια από πολιτικούς, από δικαστές, από καθηγητές
πανεπιστηµίου. Σύντοµα θα τα δούµε να τίθενται και επίσηµα στα διάφορα τραπέζια
των συζητήσεων. Το κατάλληλο κλίµα έχει καλλιεργηθεί από την διανόηση και τα
πάντα πρόθυµα ΜΜΕ είναι έτοιµα να παρέχουν τις ιδιοτελείς υπηρεσίες τους χωρίς
να τηρούν πλέον ούτε τα προσχήµατα αντικειµενικότητας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν αντιµετωπίζουµε µια κατάσταση πρωτόφαντη.
Από τη δεκαετία του 1970 το Εθνικό Εµπορικό Επιµελητήριο των ΗΠΑ υποστήριζε
ότι θα πρέπει να τεθεί επικεφαλής της εφόδου στους µείζονες θεσµούςπανεπιστήµια, σχολεία, ΜΜΕ, Δικαστήρια- προκειµένου να αλλάξει ο τρόπος
σκέψης των ανθρώπων για τις εταιρίες, το δίκαιο, την κουλτούρα, το άτοµο. Οι
επιχειρήσεις δεν στερούνταν τους πόρους για µια τέτοια προσπάθεια, ιδίως εάν
αυτοί οι πόροι συνενώνονται. Δικαστήρια – επιχειρήσεις λοιπόν µε κριτήρια
παραγωγής και απόδοσης, δικαστές στην υπηρεσία των αγορών και του
επιχειρηµατικού κέρδους. Δικαστές µε άλλα λόγια µεροληπτικοί υπέρ των
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συµφερόντων του ενός εκ των κοινωνικών ανταγωνιστών. Πόσο σύµφωνη µε το
πνεύµα του Συντάγµατος είναι άραγε µια τέτοια προοπτική;
Στον κοινωνικό ανταγωνισµό, που είναι πάντοτε παρών, τα συµφέροντα είναι
αντίρροπα και πλήρως αντιτιθέµενα. Η διασφάλιση ελεύθερου πεδίου στις αγορές
και στις επενδύσεις συνοδεύεται κάθε φορά από περιοριστικές ρυθµίσεις στα
συνταγµατικά κοινωνικά δικαιώµατα. Θυµίζω τις αποκαλύψεις του οικονοµικού
συµβούλου της Θάτσερ, του Άλαν Μπαντ, ο οποίος είπε κάποτε ότι οι οικονοµικές
πολιτικές της δεκαετίας του 1980 στη Μ. Βρετανία µέσω της συµπίεσης της
οικονοµίας και των δηµοσίων δαπανών ήταν το πρόσχηµα για το τσάκισµα των
εργατών. Πως µπορούν να επιβιώσουν οι αναλώσιµοι υπάλληλοι και εργάτες σ’
έναν κόσµο ευέλικτων αγορών εργασίας και βραχυπρόθεσµων συµβάσεων,
χρόνιας εργασιακής ανασφάλειας, ανύπαρκτης κοινωνικής προστασίας και
εργασίας συχνά σε βαθµό πλήρους εξάντλησης, µέσα στα συντρίµµια των
συλλογικών θεσµών που κάποτε τους έδιναν κάποιο ίχνος αξιοπρέπειας και
υποστήριξης; Η επιχειρηµατική ανάπτυξη στηρίχθηκε διεθνώς σε έναν ανηλεή
περιορισµό των δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Σ’ αυτήν την σύγκρουση µεταξύ του δικαιώµατος των ατόµων στην επιδίωξη
κέρδους και άλλων αναπαλλοτρίωτων κοινωνικών δικαιωµάτων, η Δικαστική
Λειτουργία οφείλει κατά την συµβιβαστική λογική του Συντάγµατος να τηρεί ίσες
αποστάσεις. Δεν µπορεί να εξυπηρετεί κανέναν συγκυριακό πολιτικό στόχο ούτε
να στρατεύεται στα οικονοµικά πλάνα της κάθε κυβέρνησης. Τέλος, να µην
ξεχνούµε συνάδελφοι την ιδιόµορφη θέση µας στην κοινωνία. Αφενός την
συνταγµατική αποστολή µας στην υπηρεσία του ενός εκ των τριών θεµελιωδών
πυλώνων της Δηµοκρατίας, αφετέρου την µισθολογική, φορολογική,
ασφαλιστική, συνταξιοδοτική µας αντιµετώπιση µε όρους ανάλογους –ορισµένες
φορές και χειρότερους- µε αυτούς που ισχύουν για όλους τους άλλους
εργαζόµενους.

(ΙΙ) Το δεύτερο θέµα της σηµερινής Ηµερήσιας Διάταξης αφορά την ανάγκη
κρατικής στήριξης και ενίσχυσης των δοµών της Δικαιοσύνης. Είχα την ευκαιρία
και σε προηγούµενη Γενική Συνέλευση να παραθέσω τις διαρκώς µειούµενες
δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισµού για την Δικαιοσύνη. Από τα 914 εκ. το
2009 φτάσαµε σταδιακά στα 622 εκ. το 2017, ενώ πέρσι στον προϋπολογισµό του
2019 για το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπονταν 657 εκ. ευρώ. Φέτος ο
Κρατικός Προϋπολογισµός για το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπει 532 εκ. ευρώ
και εάν σ’ αυτά συνυπολογίσουµε και τα 120 εκ. ευρώ που πηγαίνουν στην Γενική
Γραµµατεία Αντεγκληµατικής Πολιτικής, πάλι παρατηρούµε ότι βρισκόµαστε στα
περσινά επίπεδα. Και τούτο ενώ τα προβλήµατα από την υποχρηµατοδότηση στη
Δικαιοσύνη όλη την προηγούµενη δεκαετία έχουν γίνει ήδη ορατά και είναι πλέον
οξυµένα. Η κύρια πηγή χρηµατοδότησης των Δικαστικών Κτιρίων είναι το
ΤΑΧΔΙΚ. Σχεδόν όλες οι δαπάνες για την συντήρησή τους, την αναλώσιµη ύλη,
την θέρµανση προέρχονται όχι από τον Κρατικό Προϋπολογισµό αλλά από το
συγκεκριµένο Ταµείο. Μετά την µεταφορά της ΓΓ Αντεγκληµατικής Πολιτικής
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ψηφίστηκε τροπολογία που προβλέπει τη
µείωση του ποσοστού που αποδίδει το Δηµόσιο στο ΤΑΧΔΙΚ από 30% σε 10%.
Υπάρχουν δικαστήρια και εισαγγελίες που λόγω της έλλειψης κρατικής
χρηµατοδότησης προσφεύγουν στο Ταµείο της Ένωσής µας για να καλύψουν
άµεσες και επιτακτικές ανάγκες τους. Υπάρχουν δικαστήρια και εισαγγελίες που
λόγω έλλειψης πετρελαίου τους χειµερινούς µήνες δεν έχουν θέρµανση και
υποχρεώνονται να διεξάγουν δίκες σε παγωµένες αίθουσες. Βλέπετε εδώ στην
αίθουσα τελετών του Εφετείου Αθηνών, όπου διεξάγονται και δίκες αλλά γίνονται
και εκδηλώσεις, ότι τα 2/3 των λαµπτήρων είναι εκτός λειτουργίας εδώ και χρόνια
και δεν αντικαθίστανται γιατί χρειάζεται κονδύλιο να στηθούν σκαλωσιές και να
τους αντικαταστήσουν. Θεωρώ ότι πριν ασχοληθεί το Υπουργείο µε τις
τηλεδιασκέψεις και την διείσδυση νέων τεχνολογιών στη Δικαιοσύνη –χωρίς
βέβαια να υποτιµούµε την σπουδαιότητά τους στη σύγχρονη εποχή- θα πρέπει να
αυξηθούν οι πόροι για να λυθούν τα χρόνια προβλήµατα συντήρησης των
Δικαστικών Μεγάρων. Διάβασα σε οµιλία σας κ. Υπουργέ, ότι στους σχεδιασµούς
της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία αξιόπιστων υποδοµών σε όλες τις Εφετειακές
Περιφέρειες της Χώρας και ότι στο τραπέζι δεν βρίσκονται µόνο οι πεπερασµένοι
πόροι του ΤΑΧΔΙΚ, αλλά επενδύετε ταυτόχρονα σε «νέα εναλλακτικά εργαλεία
όπως οι συµπράξεις Δηµοσίου µε τον Ιδιωτικό Τοµέα που θα εξασφαλίσουν χωρίς
δηµοσιονοµικό κόστος άρτιες υποδοµές για τους πολίτες και τους δικαστικούς
λειτουργούς». Θα θέλαµε ειλικρινά να µας εξηγήσετε σε ποιους τοµείς των
υποδοµών της Δικαιοσύνης θα συµπράττει ο ιδιωτικός τοµέας και ποια είναι τα
ανταλλάγµατα που θα λαµβάνει. Είαι σύµπτωση και τυχαίο γεγονός ότι αυτή τη
στιγµή ξεκίνησε συζήτηση και για την µετατροπή των δηµοσίων νοσοκοµείων σε
ΝΠΙΔ µε συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα; Μήπως υπάρχουν ανάλογες
σκέψεις και για την Δικαιοσύνη; Αναφερθήκατε επίσης κ. Υπουργέ σε έναν
χωροταξικό ανασχεδιασµό των Δικαστηρίων, σε έναν «Δικαστικό Καλλικράτη».
Πρόκειται για µία ανακατανοµή των οργανικών θέσεων των δικαστικών
λειτουργών σε Δικαστήρια και Εισαγγελίες µε βάση ενδεχοµένως στατιστικά
στοιχεία για τις κατά κεφαλήν χρεώσεις ή µήπως σχεδιάζεται η συγχώνευση
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών σε ευρύτερες Περιφέρειες και άρα η κατάργηση
ορισµένων υφιστάµενων Δικαστηρίων; Ένα τέτοιο ενδεχόµενο θα ήταν και
βάσιµος λόγος για να µην προχωρήσουν οι αναγκαίες προσλήψεις δικαστικών
υπαλλήλων, οι οποίοι στενάζουν κυριολεκτικά κάτω από εξοντωτικές συνθήκες
εργασίας; Θεωρώ ότι η όποια αλλαγή στον χωροταξικό σχεδιασµό των
Δικαστηρίων δεν σχετίζεται µε τις ανάγκες σε αύξηση του αριθµού των
δικαστικών υπαλλήλων. Οι ανάγκες αυτές συνδέονται αποκλειστικά και µόνο µε
τον ρυθµό αύξησης των υποθέσεων που εισάγονται σε Δικαστήρια και
Εισαγγελίες.
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ,
Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ, ΔΝ- ΕΦΕΤΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚ. 2019
Από την 1η Ιανουαρίου 2019 έπαψε να ισχύει το νοµοθετικό «πάγωµα» των
µισθολογικών ωριµάνσεων και των χρονοεπιδοµάτων και συνεπώς το Δηµόσιο θα
έπρεπε να έχει τους µηχανισµούς ώστε αυτόµατα να ενσωµατώνονται τα επιδόµατα
στους µισθούς των δικαστικών λειτουργών. Έχει περάσει ήδη ένα έτος και οι
περισσότεροι συνάδελφοι εξακολουθούν να λαµβάνουν µισθό χωρίς επιδόµατα µε την
δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι στο Υπουργείο που θα ασχοληθούν µε τον
υπολογισµό των ατοµικών πράξεων. Φαντάζει πράγµατι αντιφατικό από τη µια µεριά
να µιλάµε για υπερδιογκωµένο δηµόσιο τοµέα και από την άλλη να επικαλείστε την
έλλειψη δηµοσίων υπαλλήλων ώστε να συµµορφωθείτε στις νοµικές υποχρεώσεις σας.
Το θέµα σας το θέσαµε κ. Υπουργέ ήδη από τον Ιούλιο και κατόπιν σε αλλεπάλληλες
τηλεφωνικές οχλήσεις µου και προς τον κ. Υφυπουργό. Προσφέρθηκαν τα Δικαστήρια
να θέσουν στην διάθεση του Υπουργείου υπαλλήλους ώστε να συντοµεύσουν οι
διαδικασίες. Θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια κωλυσιεργία και να µην
συµµορφώνεται η Διοίκηση όχι µόνο στην υποχρέωσή της να σεβαστεί την
αµετάκλητη απόφαση 209/2018 του Ειδικού Δικαστηρίου για επιστροφή των
αντισυνταγµατικά µη καταβληθέντων επιδοµάτων της περιόδου 2017-2018, αλλά και
για την καταβολή των επιδοµάτων από τις αρχές του τρέχοντος έτους.
Με την ψήφιση και εφαρµογή των νέων Ποινικών Κωδίκων αναδείχθηκε το ζωτικής
σηµασίας αίτηµα της Ένωσης για αύξηση των οργανικών θέσεων Δικαστών και
Εισαγγελέων. Μετά από πολλά υποµνήµατα που υποβάλλαµε στην προηγούµενη
Κυβέρνηση, τελικά µε την ΠΝΠ του Ιουνίου του 2019, που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’
106/2019, προβλέφθηκαν 85 νέες οργανικές θέσεις δικαστών και εισαγγελέων.
Θεωρήσαµε σηµαντική επιτυχία την πρόβλεψη αυτών των θέσεων καθώς θα
αποφόρτιζαν από την συσσωρευµένη ύλη ιδίως στα ποινικά ακροατήρια. Η ΠΝΠ δεν
επικυρώθηκε από τη νέα Βουλή, στη συνάντηση ωστόσο που είχε το ΔΣ της Ένωσής
µας µε σας κ. Υπουργέ στα τέλη Ιουλίου, δεσµευτήκατε να µας απαντήσετε σύντοµα.
Στις 30 Οκτωβρίου επανυποβάλαµε το αίτηµα στο Υπουργείο και προβήκαµε σε µια
αναλυτική παράθεση των θέσεων που απαιτούνται ανά βαθµό δικαιοδοσίας
λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες Δικαστηρίων και Εισαγγελιών. Μέχρι σήµερα το
αίτηµά µας δεν ικανοποιήθηκε, κρατάµε όµως την υπόσχεση που δώσατε στη Βουλή
πριν λίγες εβδοµάδες για µια µεγάλη αύξηση οργανικών θέσεων. Δεν σας κρύβω
ωστόσο την µεγάλη δυσαρέσκεια του Δικαστικού Σώµατος από την επιµονή σας να
προβείτε σε µια µεγάλη ανακατανοµή των θέσεων Προέδρων Εφετών και Εφετών,
χωρίς προηγούµενα να ενηµερώσετε και να διαβουλευτείτε µε τις Ενώσεις.
Καταθέσατε µια τροπολογία την παραµονή της ψήφισής της στη Βουλή και µέσα σε
µία ηµέρα διαβάσατε την σφοδρή εναντίωση που έφερε η πλειοψηφία των 8 µελών
του ΔΣ της Ένωσής µας. Ποιος ήταν ο εξαιρετικά σπουδαίος λόγος κ. Υπουργέ, για τον
οποίο δεν µπορούσατε να περιµένετε και να διαβουλευτείτε µαζί µας; Αυτός ο
σπουδαίος λόγος ανέκυψε ξαφνικά στις 26 Νοεµβρίου και έπρεπε να επιλυθεί στις 28
Νοεµβρίου; Άκουσα ότι επικαλεστήκατε δηµόσια ότι τάχα η Ένωσή µας στη
συνάντηση που είχαµε στις 30 Ιουλίου σας το ζήτησε. Δεν είναι ακριβές αυτό που
είπατε κύριε Υπουργέ. Η Ένωσή µας –και αυτό είναι αποτυπωµένο στο δελτίο τύπου
που εκδώσαµε την εποµένη ηµέρα- σας ζήτησε κατ’ αρχήν αύξηση οργανικών θέσεων
όλων των βαθµών δικαιοδοσίας και ειδικότερα για τις θέσεις των Προέδρων Εφετών
να εξετάσετε τη δυνατότητα αύξησης µέχρι τον αριθµό των προεδρευόντων Εφετών
στα τρία µεγαλύτερα Εφετεία. Δεν σας ζητήσαµε ποτέ κατάργηση θέσεων Εφετών, δεν
σας ζητήσαµε ποτέ ανακατανοµή των θέσεων. Αυτό το έκανε πρόσφατα η Ένωση
Εισαγγελέων, η οποία ενώ πριν 2 εβδοµάδες εξέδιδε Δελτίο Τύπου διαµαρτυρόµενη
για την επίµαχη τροπολογία, σήµερα διεκδικεί ανακατανοµή θέσεων για τους
Εισαγγελείς Εφετών. Θεωρώ ότι µε τέτοιες αντιφατικές δηλώσεις και χωρίς κανέναν
υπολογισµό των συνεπειών µιας πρότασης, δηµιουργείται σύγχυση στους
συναδέλφους και προσφέρονται κακές υπηρεσίες στο Σώµα. Μας κάνει επίσης
εντύπωση κ. Υπουργέ, ότι ενώ στη συνάντηση που είχαµε προβάλαµε 9 συνολικά
αιτήµατα, εσείς δεν ικανοποιήσατε κανένα από αυτά, αλλά σπεύσατε να ρυθµίσετε ένα
ζήτηµα που θα προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στη λειτουργία των Εφετείων,
ιδιαίτερα από το επόµενο δικαστικό έτος και θα επηρεάσει αρνητικά την υπηρεσιακή
και οικογενειακή ζωή εκατοντάδων δικαστών. Τα µεγάλα Εφετεία της Χώρας (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πειραιάς) έχουν ήδη διατυπώσει εγγράφως την αρνητική στάση τους
στην τροπολογία επισηµαίνοντας αναλυτικά τα προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν
στη Δικαιοσύνη, ενώ η Ένωσή µας κατέθεσε αίτηµα στον κ. Πρόεδρο του Αρείου
Πάγου για σύγκληση της διοικητικής Ολοµέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου
εκφράζοντας τον προβληµατισµό της για την συνταγµατικότητα της ρύθµισης. Θεωρώ
ότι η κατάργηση ή η αναστολή του άρθρου 38 ν. 4640/2019 µέχρι να γνωµοδοτήσει η
Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου, θα είναι πράξη πολιτικής γενναιότητας µετά τις
καθολικές αντιδράσεις του Δικαστικού Σώµατος.
Ένα άλλο σηµείο στο οποίο αξίζει κανείς να σταθεί είναι η πρόσφατη οµιλία του
Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Πιερακάκη, στην Ηµερίδα της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας, όπου µεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην εισαγωγή της τεχνητής
νοηµοσύνης στις δικαστικές υποθέσεις. Να µπορούν δηλ. οι αλγόριθµοι, διαβάζοντας
τα δικόγραφα, να κάνουν έναν πρώτο έλεγχο σε σχέση µε το ποια πρέπει να είναι η
έκβαση µιας υπόθεσης. Το ρίσκο όπως παραδέχθηκε ο κ. Υπουργός είναι να υπάρχει
αδιαφάνεια στους αλγορίθµους. Όσο θα πηγαίνουµε προς αυτήν την κατεύθυνση,
συνέχισε, πρέπει η στρατηγική και τα τεχνολογικά σχήµατα που θα χρησιµοποιούνται
να τίθενται τα ίδια σε δηµόσιο έλεγχο και οι αλγόριθµοι σε δηµόσιο διάλογο µεταξύ
των ειδικών. Δεν γνωρίζω κ. Υπουργέ ποιες ακριβώς είναι οι σκέψεις της Κυβέρνησης
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πάνω στο ζήτηµα αυτό, ξέρω όµως τον προβληµατισµό που επικρατεί στη Γαλλία
και την νοµοθετική απαγόρευση από τις αρχές αυτού του έτους της αλγοριθµικής
ανάλυσης δικαστικών αποφάσεων. Οι τεχνολογίες αυτές εµπίπτουν στην
κατηγορία της συµπεριφορικής ανάλυσης και φιλοδοξούν να καταστήσουν
δυνατή την πρόβλεψη µελλοντικών δικαιοδοτικών κρίσεων µέσω του
σχηµατισµού profile
για κάθε δικαστή, ώστε να µπορούν οι δικηγόροι να
καταστρώνουν την στρατηγική τους και οι επιχειρήσεις να εκτιµήσουν την
έκβαση των υποθέσεών τους. Και αν το σενάριο αυτό φαντάζει µακρινό και
αποκρουστικό, κκ. συνάδελφοι, αν οδηγούµαστε σύντοµα σε µια εποχή
υποκατάστασης του δικαστή από τους αλγόριθµους, σε µια εποχή πλήρους
αδιαφάνειας, να γνωρίζετε ότι στις ΗΠΑ η εφαρµογή τέτοιων τεχνικών
συµπεριφορικής ανάλυσης θεωρείται αποδεκτή εξέλιξη της τεχνολογικής προόδου
και δεν απαγορεύεται.
Οι σχέσεις των δικαστικών λειτουργών µε τους δικηγόρους δεν ήταν πάντα
ανέφελες, διατηρούσαν ωστόσο ένα επίπεδο πολιτισµού και ευπρέπειας. Ο ΔΣΑ
είχε την τύχη να έχει στην ηγεσία του Προέδρους, που µε το βάρος της
προσωπικότητάς τους λάµπρυναν τον µεγαλύτερο επιστηµονικό σύλλογο της
Χώρας. Δεν µπορώ δυστυχώς να πω το ίδιο και για την σηµερινή του ηγεσία, η
οποία διαπνέεται από ένα τυφλό αντιδικαστικό µένος. Τη θέση των νοµικών
επιχειρηµάτων έλαβαν οι προσωπικές ύβρεις, ο λαϊκισµός και η ψεύτικη
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των δικηγόρων. Τέτοια συµπεριφορά έχει γίνει
πλέον κανόνας από τον Πρόεδρο του ΔΣΑ και δεν είναι µόνο η πρόσφατη
κατηγορία που εξαπέλυσε εναντίον του Δικαστικού Σώµατος, ότι τάχα συµµετείχε
αντισυνταγµατικά στις αρχαιρεσίες των Σωµατείων από το 2001 και µετέπειτα
αλλά και η προκλητική άποψή του ότι οι δικαστικοί λειτουργοί δεν δικαιούνται να
συµµετέχουν στο µέλλον στις διαδικασίες αυτές επειδή παρατηρείται
καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων. Στις αιρετικές αυτές απόψεις του δεν έχει
δυστυχώς γι’ αυτόν σύµµαχο ούτε το Σύνταγµα, ούτε το Συµβούλιο της
Επικρατείας το οποίο επικαλείται, ούτε και τους ίδιους τους εργαζόµενους οι
οποίοι επέλεξαν κατά κακή τους τύχη να διατυπώσουν την άποψη ότι η
συµµετοχή δικαστικών λειτουργών αποτελεί γι’ αυτούς ύψιστη διασφάλιση του
κύρους και του αδιάβλητου των αρχαιρεσιών. Η µη πρόσκληση του Προέδρου του
ΔΣΑ στην φετινή Γενική µας Συνέλευση αποτελεί µια ένδειξη διαµαρτυρίας του
Δικαστικού Σώµατος στον τρόπο που επέλεξε προσωπικά ο ίδιος να πορευτεί.
(ΙΙΙ) Το ζήτηµα της δικαστικής ανεξαρτησίας είναι κοµβικής σηµασίας για τη
λειτουργία του Πολιτεύµατος και για το λόγο αυτό επιµένουµε συχνά να το
αναδεικνύουµε ως κυρίαρχο. Πριν δύο χρόνια διοργανώσαµε ειδική Διεθνή
Ηµερίδα µε την παρουσία και του Προέδρου της Δηµοκρατίας. Οι ανησυχίες της
Διεθνούς Ένωσης Δικαστών για την θέση των δικαστικών συστηµάτων
παγκοσµίως φαίνεται ότι εντείνονται. Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής µας τον
Δεκέµβριο του 2017 αναφέρθηκα στα συµπεράσµατα και στους προβληµατισµούς
της 60ης Συνέλευσης της Διεθνούς Ένωσης ιδιαίτερα για χώρες που άρχιζαν τότε
να εµφανίζουν κάποια ανησυχητικά σηµάδια, όπως η Τουρκία, η Πολωνία, η
Βουλγαρία. Ο κατάλογος των χωρών αυτών διευρύνεται και ανάλογης µορφής
ζητήµατα τίθενται πλέον και σε άλλα Κράτη, όπως στην Ουγγαρία και στη
Ρουµανία. Σήµερα θα έχουµε την τιµή και την χαρά να ακούσουµε από τον
Πολωνό συνάδελφο, Bogdan Jedrys, την κατάσταση της Δικαιοσύνης στην χώρα
του, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος. Είναι η προβολή ενός δυστοπικού µέλλοντος πλήρους υποταγής
της δικαστικής λειτουργίας στην αδηφάγο εκτελεστική. Η σηµασία της
παρέµβασης του συναδέλφου είναι πρόδηλη. Δεν έχει µόνο χαρακτήρα
ενηµέρωσης για τον τρόπο που µία ευρωπαϊκή Κυβέρνηση προσπαθεί επίµονα να
χειραγωγήσει και να καθυποτάξει τη Δικαιοσύνη. Προσφέρεται για σοβαρό
προβληµατισµό και συζήτηση, αποτελεί αφορµή για εντονότερη επαγρύπνηση.
Μία Δικαστική Ένωση σε µία µικρή Χώρα µπορεί να έχει επιτυχία µόνο εφόσον
αξιοποιεί την πείρα άλλων Χωρών. Και για µια τέτοια αξιοποίηση δεν αρκεί η
απλή γνώση της πείρας αυτής. Εκείνο που χρειάζεται είναι να µπορούµε να
βλέπουµε την πείρα αυτή κριτικά και να την επαληθεύουµε µε αυτοτέλεια.
Στη Χώρα µας η πολιτική εξουσία έχει έναν ιδιόµορφο τρόπο να αντιλαµβάνεται
την δικαστική ανεξαρτησία. Σε επίπεδο διακηρύξεων και κανονιστικού πλαισίου
υπάρχει ένα ισχυρό πλέγµα εγγυήσεων της προσωπικής και λειτουργικής µας
ανεξαρτησίας. Θα µπορούσε βεβαίως το πλέγµα αυτό να ενισχυθεί εάν τα
πολιτικά κόµµατα εξουσίας υιοθετούσαν τις προτάσεις της περσινής µας Γενικής
Συνέλευσης µε αφορµή την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγµατος. Το
ουσιωδέστερο ωστόσο πρόβληµα είναι το χάσµα που υπάρχει ανάµεσα στις
διακηρύξεις και στην πράξη. Τα προηγούµενα χρόνια η Ένωση ασχολήθηκε κατά
κόρον µε τις δηλώσεις του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας του κ. Πολάκη και τις
κατήγγειλε τόσο µε Δελτία Τύπου όσο και µε αναφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαστών. Τον περασµένο µήνα είχαµε την υπόθεση του βουλευτή κ. Σαλµά, η
οποία είναι χαρακτηριστική και θα την χρησιµοποιήσω ως παράδειγµα όχι µόνο
για το πώς αντιλαµβάνεται ένας πολιτικός την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης,
αλλά πως αντιµετωπίζεται η συµπεριφορά του από τµήµατα του ιδεολογικού
µηχανισµού του Κράτους, των διαµορφωτών της κοινής γνώµης, όπως τα πολιτικά
κόµµατα, οι δικαστικές ενώσεις και τα µέσα ενηµέρωσης. Μετά την καταγγελία
στην οποία είχε θεσµικό καθήκον να προβεί η Ένωσή µας αφού
πληροφορηθήκαµε την ενέργεια του βουλευτή να κάνει τηλεφωνική παρέµβαση
σε δικαστή που δίκαζε την υπόθεσή του, ο πρώτος όχι µόνο δεν αναγνώρισε το
λάθος του αλλά δικαιολόγησε µε κυνικότητα την πράξη του εκφράζοντας και την
αγανάκτησή του για τον διασυρµό που υπέστη, διότι θεώρησε ότι είναι νόµιµο
δικαίωµά του να ζητάει επίσπευση της υπόθεσής του. Είναι κοινός τόπος βεβαίως
ότι παρέµβαση σε εκκρεµή δικαστική υπόθεση δεν µπορεί να γίνει όχι µόνο στην
ουσιαστική κρίση του δικάζοντος αλλά ούτε και σε παρεµπίπτουσα. Μέλος της
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νοµοθετικής λειτουργίας εποµένως φαίνεται να µην κατανοεί το απαράδεκτο της
πράξης του. Και η Κυβέρνηση όµως αντί να κάνει κάποιο σχόλιο υποστηρικτικό της
ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, όπως όλοι αναµέναµε, καλύπτει τον βουλευτή µε την
σιωπή της. Η Ένωση Εισαγγελέων από την άλλη µεριά προβαίνει σε µια ακατανόητη
ανακοίνωση την εποµένη ηµέρα της δικής µας και διαστρεβλώνοντας πλήρως τα
γεγονότα αναφέρεται σε «δήθεν παρέµβαση», σε δικαίωµα του πολίτη να
ενηµερώνεται για την πορεία της υπόθεσής του και σε κόσµια τηλεφωνική επικοινωνία
του βουλευτή, ενώ ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν τηλεφώνησε απλά για να ενηµερωθεί
για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεση αλλά για να ζητήσει επίσπευση.
Δικαιολογεί συνεπώς η Ένωση Εισαγγελέων απόλυτα την ενέργεια του βουλευτή και
νοµιµοποιεί κάθε µελλοντική παρέµβαση διαδίκου σε εκκρεµή υπόθεση αρκεί να
γίνεται µε κόσµιο τρόπο. Τα Μέσα Ενηµέρωσης, συνεπή στο έργο που ανέλαβαν,
προέβαλαν περισσότερο την δικαιολογία του βουλευτή παρά την ίδια την καταγγελία
έχοντας σαφή στόχευση να καταπραϋνθούν οι κοινωνικές αντιδράσεις, να εµφανιστεί
ο βουλευτής ως θύµα της καθυστέρησης απονοµής της Δικαιοσύνης και τελικά η
Ένωσή µας ως υπερβολική στις αντιδράσεις της.
Η υπόθεση του βουλευτή κ. Σαλµά είναι εξόχως διδακτική και µας βοηθάει να
αυξήσουµε την εµπειρία µας πάνω σε ένα ζήτηµα που πολλές φορές προσεγγίζουµε
θεωρητικά αλλά δυσκολευόµαστε να το αντιµετωπίσουµε στην ουσία του.
Αντιλαµβανόµαστε ότι η έννοια της «δικαστικής ανεξαρτησίας» είναι µια έννοια
ρευστή και νοηµατοδοτείται από τα συµφέροντα και τη θέση την οποία κάποιος
κατέχει στο πολιτικό ή οικονοµικό σύστηµα. Λόγω του εµβληµατικού χαρακτήρα της
αρχής της διάκρισης των εξουσιών και της αίγλης µε την οποία περιβάλλεται από την
εποχή της Γαλλικής Επανάστασης, οι πολιτικοί δεν χάνουν την ευκαιρία να την
επικαλούνται για να προσδώσουν µεγαλύτερο κύρος στις πράξεις τους οι οποίες
περνούν µέσα από το φίλτρο νοµιµοποίησης της δικαστικής κρίσης. Συµπληρωµατικά
µε την αρχή της ισότητας και της µη διάκρισης των πολιτών ανάλογα µε την κοινωνική
τους θέση, η αρχή της δικαστικής ανεξαρτησίας θωρακίζει τους πολιτικούς από την
ανεπιθύµητη κριτική της ιδιαίτερης ευνοϊκής µεταχείρισης. Από τη στιγµή όµως που η
αφηρηµένη «δικαστική ανεξαρτησία» µετουσιώνεται σε πράξη αµφισβήτησης
κυβερνητικών επιλογών ή ειδικών προσωπικών προνοµίων, τότε όλο το πολιτικόοικονοµικό- µιντιακό σύστηµα αφρίζει από ιερή αγανάκτηση. Ο καταγγέλων δικαστής
γίνεται απολογούµενος διότι δεν ενέδωσε στα απροκάλυπτα ή συγκαλυµµένα, στα
κόσµια ή άκοµψα κελεύσµατα όλων όσων επικαλούνται µε υποκρισία την ανεξαρτησία
µας.
Συνάδελφε δικαστή και εισαγγελέα, στον δρόµο της προσωπικής σου αξιοπρέπειας δεν
βαδίζεις µόνος. Η Ένωσή µας κι’ εγώ προσωπικά αυτό το µήνυµα θέλουµε να σου
στείλουµε. Θα στεκόµαστε πλάϊ σου κάθε φορά που µε παρρησία και σθένος εκτελείς
τα καθήκοντά σου κόντρα στις αντιξοότητες και στα εµπόδια που ορθώνονται µπροστά
σου. Κόντρα σε όλους όσους θέλουν να σε πείσουν ότι είναι συνετό να προσπερνάς µε
αδιαφορία τις κάθε είδους αθέµιτες παρεµβάσεις, ότι πρέπει να επικεντρώνεσαι µόνο
στα επαγγελµατικά σου καθήκοντα και να θεωρείς ασήµαντες τις κοινές υποθέσεις, ότι
πρέπει να µάθεις να συµβιβάζεσαι µε την πραγµατικότητα της αδιαφάνειας, της
επιδίωξης ατοµικού οφέλους, των υπόγειων διαδροµών. Η δικαστική ανεξαρτησία έχει
περιεχόµενο µόνο όσο εσύ αισθάνεσαι απρόσβλητος από επιρροές, όσο δεν θα τολµά
κανείς να παρεµβαίνει στο έργο σου, όσο θα µπορείς να κάνεις µε ελεύθερη σκέψη
σκληρή κριτική σε κάθε τι στρεβλό που παρατηρείς στον χώρο µας, σε κάθε τι που σε
πληγώνει και σε προσβάλει σαν ελεύθερο και υπεύθυνο άτοµο. Έτσι έχεις υποχρέωση
συνάδελφε να περιφρουρήσεις το κύρος της δικαστικής έδρας που έχεις την τιµή να
κατέχεις, και η οποία –παραφράζοντας τον Αριστόβουλο Μάνεση- είναι φυσικό
εφόσον βρίσκεται στο ύψος της, να δέρνεται από τις πολιτικές καταιγίδες.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΦΕΤΗ
Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ - ΣΤΗ Γ.Σ. 14/12/2019

Επειδή η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων δεν είναι µόνον 63+ 12 παρόντα µέλη ,
δηµοσιεύω την οµιλία µου για την ενηµέρωση και των
υπολοίπων .
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Θα έπρεπε ίσως να έχουµε ξεκινήσει αυτή τη Γενική
Συνέλευση µε µια τεράστια συγνώµη προς τους
Δικαστές και Εισαγγελείς αυτής της Χώρας-και δεν το
πράξαµε- γιατί εκθέσαµε στο δηµόσιο διάλογο
αντιπαραθέσεις οι οποίες δεν είχαν κανένα λόγο να
γίνουν δηµόσια. Αναρωτιέµαι για ποιο λόγο ορισµένοι
αισθάνθηκαν αυτή την ανάγκη, αντί να απευθυνθούν σε εσάς, εδώ στη Γενική
Συνέλευση, ή µε τους γνωστούς τρόπους επικοινωνίας της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων µε τα µέλη της, ή ακόµα και εντός του Διοικητικού Συµβουλίου.
Αναρωτιέµαι ποίοι άλλοι θα έπρεπε να πληροφορηθούν δηµόσια αυτά τα οποία
γράφτηκαν τις τελευταίες εβδοµάδες. Έκανα υποµονή τον Ιούνιο µε το θέµα των
Ποινικών Κωδίκων, (θα δείτε στη συνέχεια τι θα µπορούσε να είχε κάνει κάποιος
άλλος στην θέση µου). Έκανα υποµονή και όταν προκλήθηκα για την
Διαµεσολάβηση και είπα τότε δηµόσια ,αποδοκιµάζοντας βεβαίως εκφράσεις , που

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

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.

θα τις ακούσουµε και πάλι αργότερα, ότι όλα αυτά θα απαντηθούν, εδώ, στον φυσικό
µας χώρο. Προκλήθηκα και ενόψει των 86 θέσεων. Μάλιστα προκλήθηκα δις γιατί
δεν απάντησα στον προκαθορισµένο χρόνο που «είχα», που κάποιος µου έθεσε (!) και
τελικά απάντησα δηµόσια.
Εγώ σας ζητώ συγνώµη για αυτήν την αδυναµία .
Δεν µετανιώνω όµως γιατί υπήρξα αµυνόµενος ακόµα µία φορά.
Και πάµε τώρα στην ουσία των θεµάτων που µας απασχολούν
Στο θέµα των 86 θέσεων
Έχουµε ξεχάσει κάτι στη σηµερινή κουβέντα;
Ότι έχουµε δύο αιτήµατα.
Δεν έχουµε ένα αίτηµα. Είναι δύο τα αιτήµατα της Ένωσης Δικαστών και
Εισαγγελέων. Και η όποια διαταραχή γίνεται -και γίνεται πράγµατι µια διαταραχή
στις αναλογίες, θεραπεύεται µε το δεύτερο αίτηµα της Ένωσης: τις θέσεις της ΠΝΠ
που δεν κυρώθηκε και εξακολουθεί να αποτελεί µε τροποποιηµένο περιεχόµενο
αίτηµα, στόχο και επιδίωξη µας .
Άλλα κάποιοι το έχουν ξεχάσει αυτό. Γιατί;
Γιατί έπρεπε επικοινωνιακά να βρεθεί κάτι .
Οι νέες οργανικές θέσεις, που περιµένουµε αν καθυστερήσουν και αν δεν δοθούν εδώ
είµαστε . Εδώ είναι το Διοικητικό Συµβούλιο, φαντάζοµαι και το Προεδρείο της
Ένωσης, να πάρουµε θέση και πάλι. Όχι να πετάµε προκαταβολικά πέτρες στη
τζαµαρία .
Ο συνδικαλιστικός στόχος µας θα έπρεπε να είναι , αυτές οι νέες οργανικές θέσεις , να
διορθώσουν τις στρεβλώσεις της αναλογίας και τις στρεβλώσεις που προκαλούνται
από τις πέντε- έξι θέσεις των συναδέλφων που δεν θα συνταξιοδοτηθούν τα επόµενα
δύο χρόνια
Η σωστή, η χρηστή, συνδικαλιστική διοίκηση αυτό θα έπρεπε να επιδιώξει και ελπίζω
ότι δεν έχει παραιτηθεί ακόµα.
Επίσης για τις στρεβλώσεις ξεχνάµε κάτι άλλο . Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο για
τις 86 θέσεις κατά την προσωπική µου εκτίµηση δεν θα γίνει πριν το Μάρτιο . Το
Μάιο συνεδριάζει το Ανώτατο Διοικητικό Συµβούλιο για τις προαγωγές στις θέσεις
των αφυπηρετούντων το οποίο για το 2020 έχει τριάντα τρείς θέσεις. Θυµίζω ότι
σχεδόν πάντα η υλοποίηση των προαγωγών, τοποθετήσεων και µεταθέσεων του
ενδιάµεσου Συµβουλίου ήταν σε αναµονή του Συµβουλίου του Μαΐου. Και πάλι
επαναλαµβάνω την προσωπική µου εκτίµηση ότι οι στρεβλώσεις που θα εµφανιστούν
από το πρώτο ΑΔΣ για τις 86 θέσεις αν αυτό προηγηθεί θα διορθωθούν από το
δεύτερο.
Το νέο µοντέλο διοίκησης της Ένωσης το οποίο επί τρία χρόνια υποστηρίξαµε απαιτεί
κάτι: ειλικρίνεια
Η ειλικρίνεια χάθηκε δεν υπήρξε αυτούς τους τελευταίους µήνες και θα αναγκαστώ
να διαβάσω ξανά την περικοπή από την περίφηµη ανακοίνωση περί πτώσεως µασκών
και άλλων τινών στην οποία θα επανέλθω στο τέλος.
Γράφει ο κ.Σεβαστίδης :
«Από την άλλη µεριά γίνεται σε όλους αντιληπτό ότι δεν είχαµε την δυνατότητα να
αρνηθούµε να τεθεί προς συζήτηση έστω και διαφοροποιηµένο το αίτηµα του Γενικού
Γραµµατέα που είχε και την στήριξη και του Α΄ Αντιπροέδρου της Ένωσης».
Δηλαδή , ο ίδιος ο κ. Σεβαστίδης οµολογεί ότι δεν είχε την δυνατότητα να αρνηθεί.
Αυτό σηµαίνει ότι προφανώς ήξερε το αίτηµα .Μόνον µε την προϋπόθεση αυτή έχει
κάποιος την δυνατότητα να αρνηθεί ή όχι. Αλλιώς λέει δεν το ξέρω! Όπως το είπε
στην πρώτη του επιστολή. Αλλά βιαζόµαστε βλέπετε να µιλήσουµε και όταν µιλάµε εν
θερµώ λέµε διάφορα τα οποία δεν πρέπει να ειπωθούν .
Γιατί συµβαίνουν όλα αυτά ;
Έχω την γνώµη ότι είναι ξεκάθαρη η προσπάθεια χειραγώγησης της Ένωσης από την
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άποψη του ενός, του προέδρου. Εάν δεν συµφωνείς µε τον πρόεδρο καταγγέλλεσαι. Και
επειδή τα τελευταία τρία χρόνια είχαµε κάποια µεγάλα διακυβεύµατα να
αντιµετωπίσουµε και εγώ τιµώ και τον Χριστόφορο Σεβαστίδη και το Νίκο Σαλάτα και
καθέναν από το Προεδρείο , που µε προσωπικό κόστος αντιτάχθηκε σε αυτά τα οποία
συνέβαιναν. Εγώ τους τιµώ γι αυτό. Αλλά έτσι όπως έχω µάθει να λειτουργώ 18 χρόνια
στο συνδικαλισµό έτσι θα λειτουργήσω και σήµερα και αύριο και όσο καιρό θα
αποφασίζετε εσείς ή εγώ θα έχω την διάθεση να είµαι στο χώρο. Θα µιλάω µε
ειλικρίνεια Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι
Ας δούµε τώρα την προσπάθεια χειραγώγησης.
Ναι υπήρξε .
Μπροστά στα µάτια µας

αυτό ως θετικό ?
Είµαστε τόσο ευκολόπιστοι ? Γιατί είµαστε τόσο ευκολόπιστοι ?
Συνεπώς υπάρχει σοβαρό συνδικαλιστικό δίληµµα εδώ
Τέλος δεν έχω καταλάβει τελικά : τι υπερισχύει ?
Η άποψη του νοµοθέτη (ότι δεν µπορεί να µεταφερθεί η έναρξη της ισχύος των
Κωδίκων στις 16/9/19) ότι δικαιοπολιτικά δεν µπορούµε να δικάσουµε
πταίσµατα και κακουργήµατα που παραγράφονται µε τον καινούργιο κώδικα
δεν αντέχει στην λογική γιατί µέσα στο καλοκαίρι τα δικαστήρια κλείνουν ή η
άποψη της Ένωσης, που θέλει να παρέµβει στη διαµόρφωση µιας τόσο
σηµαντικής νοµοθέτησης.
Τέλος , επειδή εγω δεν έχω κρυφές σκέψεις σας λέω ότι προσανατολίζοµαι στο
να ζητήσω την σύγκληση έκτακτου δσ εντός της ηµέρας για να τοποθετηθούµε
στο θέµα».

Πρώτο περιστατικό : Ποινικοί Κώδικες
Η Ένωση σιωπά
Μην βαυκαλιζόµαστε µε το επιχείρηµα ότι µετείχαµε στην δηµόσια διαβούλευση. Αυτός
ήταν επιστηµονικός διάλογος που έγινε πριν το Πάσχα του 2019.

Πράγµατι στη συνέχεια µε τον Δηµήτρη το Φούκα καταθέσαµε το µε αρ.
89/5.6.2019 έγγραφο αίτηµα (για σύγκληση έκτακτου ΔΣ) το οποίο δεν έγινε
δεκτό.

Θα θέσω ευθέως το ερώτηµα:

Και απαντάω στη συνέχεια σε άλλο mail την ίδια ηµέρα ώρα 10.57:

Ανακοίνωση για την πληµµεληµατοποίηση της ενεργητικής δωροδοκίας µε πολύ
σηµαντικές δίκες ταυτόχρονα σε εξέλιξη βγάλαµε Κυρίες και Κύριοι ;

«Καληµέρα και πάλι

Γιατί δεν τοποθετηθήκαµε τότε ;

Εγώ και ο Δηµήτρης στείλαµε αίτηµα σύγκλησης έκτακτου δσ .
Η σοβαρότητα της κατάστασης µας οδηγεί σε αυτό .

Καλώς τοποθετηθήκαµε µετά για την απιστία. Οµόφωνα. Η διαφορά ήταν στο τεχνικό
µέρος, αλλά τα στρογγυλεύουµε τώρα για να εξυπηρετήσουµε το σενάριο µας.
Η Ένωση φιµώθηκε και θα σας αποδείξω αµέσως πως έγινε αυτό :
Στο προεδρείο µιλάµε µέχρι τώρα και ελπίζω ότι θα µιλάµε και αύριο για λόγους
ταχύτητας και εξυπηρέτησης όλων των εκκρεµοτήτων που εµφανίζονται µε mail.

Η συγκεκριµένη νοµοθέτηση είναι πολύ σηµαντική από µόνη της και δυστυχώς
έχει µια σηµασία και ο τρόπος µε τον οποίο γίνεται.
Πιστεύω ότι πρέπει να έχουµε άποψη γι αυτό το θέµα και να εκτεθούµε
ιστορικά µε αυτήν.

Εγώ θα αναφερθώ σε δικά µου µόνο mail . Όποιος άλλος θέλει ας αποκαλύψει τα δικά
του , εγώ παραβίαση των προσωπικών δεδοµένων δεν θα κάνω.

Το επιχείρηµα για νοµοτεχνικό σφάλµα της παράτασης ισχύος αυτοδιαψεύδεται
από την ίδια την έναρξη ισχύος των κωδίκων: Δεν θα είναι η επόµενη της
ψήφισης τους , αλλά η 1/7/2019.

Ακούστε λοιπόν τι συµβαίνει το πρωί της 5ης Ιουνίου 2019 που είναι η ηµέρα
συνεδρίασης της Βουλής για τους ποινικούς κώδικες:

Για το διάστηµα αυτό που είναι ανοικτά και δικάζουν όλα τα δικαστήρια ,
λειτουργούν τα αυτόφωρα και η ανάκριση κλπ κλπ δεν υπάρχει πρόβληµα?

Στις 07.00 το πρωί ο κ. Χριστόφορος Σεβαστίδης µας πληροφορεί για πρώτη φορά ότι
υπάρχει θέµα αύξησης οργανικών θέσεων και για το λόγο αυτό δεν θεωρεί σωστή την
έκδοσης οποιασδήποτε ανακοίνωσης .

Γιατί να µην µετατεθεί η ηµεροµηνία στις 16/9/2019 εκµεταλλευόµενοι το
καλοκαίρι που τα δικαστήρια δεν λειτουργούν.

Εγώ λοιπόν το πρωί της 5ης Ιουνίου ώρα 09.13 απαντάω:

Μου φαίνεται λογικό κάτι τέτοιο και νοµοτεχνικά.
Θέλω να γίνει ξεκάθαρο ότι δεν ζητάω την έκδοση µιας ανακοίνωσης.
Ζητάω την διαµορφωση µιας θέσης :

«Καληµέρα σε όλους

έχουµε αίτηµα για διαβούλευση και προετοιµασία και προσαρµογή ?

Μετά την απάντηση του Χριστόφορου:

Αυτή τη θέση θέλω να ξεκαθαρίσουµε .

Το πρώτο θέµα που θέτω είναι γιατί χθες το βράδυ µέχρι τις 12:30 που µίλαγα στο
τηλέφωνο µε τον Μπάµπη δεν µου ανέφερε τίποτα για θεσεις.
Υπάρχει κάποια εξήγηση γι αυτό ? Το θέτω στη βάση της σχέσης εµπιστοσύνης που
έχουµε µεταξύ µας .
Ποιος ήταν ο λόγος ;

Είµαι ο πρώτος που δεν τα ξέρει όλα και γι αυτό ζητώ τον διάλογο επί της
ουσίας του θέµατος και της καλής νοµοθέτησης και του αν και πως αυξάνονται
οι οργανικές θέσεις».
Άρα είµαι εγώ αυτός που έκανε τότε αντιπολίτευση και τώρα κάνει
συµπολίτευση;

Δεύτερον ποιες είναι οι θεσεις αυτές ;
Σε ποιους βαθµούς και δικαστήρια κατανέµονται και πότε υλοποιούνται;
Θα κατατεθούν µε υπουργική τροπολογία που σηµαίνει έγκριση δαπάνης από το
Λογιστήριο, ή µε βουλευτική που σηµαίνει µη προϋπολογισµένη δαπάνη που
ανακαλείται οποτεδήποτε;
Τρίτον πως προέκυψε αυτό τώρα ;
Μέχρι πριν µερικές εβδοµάδες µας έλεγαν δεν υπάρχουν χρήµατα για εµάς στις
αλλεπάλληλες διαµαρτυρίες µας για τις αυξήσεις των θέσεων εισαγγελέων. Ούτε για µία
θέση .Τα ξεχνάµε αυτά ;
Αν θέλουµε να είµαστε ρεαλιστές σε αυτό που διαβάζουµε τότε τίθεται ένα θέµα
«συναλλαγής» από την κυβέρνηση σε εµάς ;

Να επισηµάνω µετά από αυτά δύο τρία πράγµατα σχετικά µε τους κώδικες και
τις θέσεις της ΠΝΠ:
Ο κ. Σεβαστίδης στις 07.00 το πρωί της 5ης Ιουνίου 2019 ηµέρας ψήφισης στη
Βουλή των Κωδίκων γνώριζε για τις νέες οργανικές θέσεις της ΠΝΠ. Αφού το
γνώριζε και πριν γιατί δεν το έλεγε; Μέχρι τις 00.30 το βράδυ µιλούσα
τηλεφωνικά µε τον αδελφό του. Γιατί δεν µου το είπε; Αυτό δεν είναι «εν
κρυπτώ»;
Βγήκα εγώ Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι να καταγγείλω το «εν κρυπτώ»;
Που αποδεικνύεται εγγράφως αυτή τη στιγµή ;
Για να συγκρίνουµε συµπεριφορές.

Δηλαδή σιωπή στους κώδικες και ανταλλαγή µε θέσεις που ΘΑ γίνουν ;
Αντιλαµβάνοµαι την αγωνία όλων µας και για τους κώδικες (έτσι όπως ο καθένας µας
την προσδιορίζει µέσα του) αλλά και για τις θέσεις.
Αναµφισβήτητα όλοι εµείς οι «ανώτεροι» θα ωφεληθούµε και θα είµαστε ένα βαθµό
παραπάνω άµεσα αλλά έχουµε αποφασίσει ότι αυτό θα το πάρουµε µε οποιοδήποτε
κόστος?»
Και συνεχίζω πιο κάτω :
«Λυπάµαι αλλά στην περίπτωση αυτή των όψιµων θέσεων δεν βλέπω καµία βάσιµη
πρόταση. Επαναλαµβάνω ότι η βουλευτική τροπολογία δεν περνάει από το Εθνικό
Λογιστήριο άρα δεν έχει οικονοµικό προϋπολογισµό. Συνδικαλιστικά το αξιολογούµε

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Από εκεί και πέρα όταν µπαίνει ταυτόχρονα στη συζήτηση η αιφνίδια αύξηση
οργανικών θέσεων θα πρέπει να δούµε µε τι όρους αυτή µας προτείνεται.

Κάνω µία παρένθεση εδώ για να αναφερθώ στο θέµα της χρηµατοδότησης του
ΤΑΧΔΙΚ.
Επειδή ακούστηκε ότι εγώ είχα αντίρρηση. Για να δούµε ποιος δεν είχε
αντίρρηση κάποτε άλλοτε για την εξαφάνιση της χρηµατοδότησης του ΤΑΧΔΙΚ:
Πάλι µε τους Κώδικες καταργήθηκε και η µετατροπή της ποινής φυλάκισης σε
χρήµα .
Απαντήστε µου κ. Σεβαστίδη τώρα τρέχουµε και καυτηριάζουµε τη µείωση από
30% σε 10% της χρηµατοδότησης του ΤΑΧΔΙΚ προς τα δικαστήρια , λόγω της
µεταφοράς του 20% στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
ποσοστό που
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περιφρούρηση αυτών των δικαιωµάτων στους επιχειρηµατίες….
Τόση αµετροέπεια ;

ούτως ή άλλως πήγαινε στις φυλακές . Τότε που εξαφανιζόταν µε το νέο Ποινικό
Κώδικα το κυριότερο έσοδο του ΤΑΧΔΙΚ τι κάναµε; Γιατί δεν ανησυχήσαµε για το πως
χρηµατοδοτείται η Δικαιοσύνη ;

Τέταρτο περιστατικό : Αυτό το περίφηµο άρθρο µε τον τίτλο «Οι µάσκες
έπεσαν».
Εδώ συνέβη κάτι που δεν περίµενα από το Χριστόφορο.

Γιατί και τότε σιώπησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων;

Μακάρι να µπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να είχε σβηστεί αυτό.

Γιατί συστηµατικά υπήρξε έλλειψη πληροφόρησης του ΔΣ και του Προεδρείου για την
πορεία των Ποινικών Κωδίκων ;

Όχι γιατί µε κατήγγειλε προσωπικά , έχω αντέξει πολύ περισσότερα και θα
αντέξω ακόµα περισσότερα , αλλά γιατί :

Για το θέµα αυτό πολύ συγκεκριµένα θα θυµίσω ότι στις νοµοπαρασκευαστικές
επιτροπές από εµάς τότε µετείχε ο κ. Χαράλαµπος Σεβαστίδης ( στον ΚΠΔ) , ο οποίος
ουδέποτε µας πληροφόρησε για το περιεχόµενο των νέων διατάξεων.

Ποτέ δεν περίµενα από δικαστή να εκδώσει πιστοποιητικό κοινωνικών και
πολιτικών φρονηµάτων.

Και όταν τον ρώτησα γιατί δεν µας πληροφόρησε οτιδήποτε για την κατάργηση πχ του
Μονοµελούς Εφετείου Κακουργηµάτων , η απάντηση του ήταν :

Και να το ανακοινώσει δηµόσια γιατί αυτό έγινε .

«δεν ήµουν εκπρόσωπος της Ένωσης, ήµουν εκπρόσωπος του Πρωτοδικείου».

Ας βρεθεί ακόµα και σε πέτρινες εποχές
ας βρεθεί , πλην µίας
εξαίρεσης ,τοποθέτηση προέδρου της Ένωσης που να έχει υιοθετήσει
καταγγελτικό λόγο µε βάση τις πολιτικές πεποιθήσεις .

Αυτό το δισυπόστατο µόνον σαν ύποπτη δικαιολογία µου φαίνεται γιατί δικαιολογία
λογική δεν µου ακούγεται.

Την θεωρώ ακραία κίνηση την οποία θα έπρεπε κανονικά ο καθένας από εσάς
να την έχει καταδικάσει τουλάχιστον µέσα του .

Αυτή η σιωπή και στην διαδικασία νοµοθέτησης είναι αυτή που καταδίκασε το πρώτο
βαθµό σε υπερεργασία µετατρέποντας πλήθος κακουργηµάτων σε πληµµελήµατα και
αντίστοιχα επιβάρυνε τις εισαγγελίες.

Αλλά , όταν παίζεις µε αυτά τα πράγµατα αρχίζουν να γίνονται περιέργες οι
καταστάσεις . Και πως γίνονται περίεργες οι καταστάσεις : Κυρίες κι Κύριοι
Συνάδελφοι 3.2.2017 ο Χριστόφορος και ο Χαράλαµπος Σεβαστίδης
υπέστησαν µια δεινή επίθεση , στην οποία η Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων απάντησε . Ένας δηµοσιογράφος έγραψε για τον «Μπάµπη το
Σουγιά» και τον Σεβαστίδη. Ταύτισε δηλαδή τους αδελφούς Σεβαστίδη µε τον
«Μπάµπη το Σουγιά». Επιχείρησε δηλαδή να τους δηµιουργήσει µια πολιτική
ταυτότητα , αργότερα υπήρξαν και άλλα τέτοια εγχειρήµατα.

Έχω την απορία για τον κ.Χαράλαµπο Σεβαστίδη αν µε την ιδιότητα τους ως
εκπροσώπου του Πρωτοδικείου Αθηνών , πληροφόρησε τους Δικαστές συναδέλφους
του µε οποιονδήποτε τρόπο.
Δεύτερο περιστατικό σχετικά µε την προσπάθεια χειραγώγησης όχι µόνον της Ένωσης .
Τελικά µίλησε σήµερα η συνάδελφος , την οποία αφορούσε και προσωπικά το θέµα.
Σε ανεπίκαιρη στιγµή ανεπίτρεπτη παρέµβαση στο Δικαστικό Συµβούλιο του Βόλου
από τον πρόεδρο της Ένωσης ,ενώ εκκρεµεί ενώπιον του προσφυγή φυλακισµένου κατά
της απόρριψης της άδειας που ζήτησε από το συµβούλιο της φυλακής.
Ο πρόεδρος της Ένωσης µε την παρέµβαση του κάνει µία τοποθέτηση περισσότερο
πολιτικής επιστήµης και λιγότερο νοµικής.
Λέει σε ένα σηµείο της τοποθέτησης του: «Στην συγκεκριµένη περίπτωση πριν την
δηµοσίευση του άρθρου ανέµενα την έκδοση του αµετάκλητου βουλεύµατος του Αρείου
Πάγου θεωρώντας ότι ολοκληρώθηκε νοµικά η διαδικασία». Είπε δηλαδή µε άλλα λόγια
ο πρόεδρος της Ένωσης στους συναδέλφους µας ότι «ξέρετε σας κουνάω τη σηµαία ,
σας κουνάω το βούλευµα, το οποίο λέει ότι αµετάκλητα η επί της ουσίας άποψη έχει
κλείσει . Και εγώ , ο πρόεδρος της Ένωσης σας το υπενθυµίζω, γιατί πλέον θεωρώ ,
εγώ , ο οποίος σας λέω λίγες γραµµές παρακάτω να µην δίνετε σηµασία σε πειθαρχικά,
θεωρώ ότι δεν δικαιούστε να έχετε άλλη άποψη».
Στην πραγµατικότητα ξέρετε τι βιώσαµε Κυρίες και Κύριοι σε αυτό το περιστατικό;
Το ότι ο πρόεδρος της Ένωσης παρενέβη υπέρ διαδίκου και ότι ο φυσικός δικαστής (ο
θιγόµενος) είχε το θάρρος να πει σήµερα ο ίδιος, όχι κρυπτόµενος πίσω από
συνδικαλιστές.

Η επιστολή περί «πτώσεως των µασκών» του Χριστόφορου Σεβαστίδη
αξιοποιείται πλέον από τον ίδιο δηµοσιογράφο την περασµένη Κυριακή. Να
γιατί έτσι δηµιουργούµε πιστοποιητικά πολιτικών φρονηµάτων και διαβάζουµε
για «κράτος δικαστών» και βλέπω τυχαία λίγο γαλάζια τα γράµµατα εκεί στις
φωτογραφίες.
Αυτή την ηγεµονική συµπεριφορά την είδαµε και σήµερα .
Σήµερα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων δια του προέδρου της κήρυξε
πόλεµο στην Ολοµέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Για πρώτη φορά στα
χρονικά της ιστορίας της ΕΔΕ δεν προσκαλέσαµε τους δικηγόρους .
Ποιος το αποφάσισε αυτό ;
Ούτε στο ΔΣ µπήκε ως θέµα , ούτε στο προεδρείο και όταν το ακούσαµε από
έδρας από τον πρόεδρο απορούσαµε και κοιταζόµασταν µεταξύ µας
Και θέλω και εύχοµαι να µην βρεθεί ποτέ, εξ αιτίας της όξυνσης που
προκαλείται , µετά τις φράσεις που ακούστηκαν και γράφτηκαν, κανένας
συνάδελφος , από το Πενταµελές Εφετείο Κακουργηµάτων της Αθήνας, µέχρι
το Ειρηνοδικείο Ορεστιάδος να τύχει αντίστοιχου τραµπουκισµού κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του από δικηγόρο.

Τρίτο περιστατικό η Διαµεσολάβηση :

Αντί η υπεύθυνη θέση του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων
να επιλύει προβλήµατα εδώ τα πολλαπλασιάζει ;

Ουδείς δικαιούται να έχει διαφορετική άποψη από τον Πρόεδρο της Ένωσης .

Ξαναπετάµε δηλαδή πέτρα στη τζαµαρία για να αναδείξουµε το εγώ µας;

Ουδείς !

Ποιον θα βλάψουµε από αυτή την πετριά;

Γιατί ; Γιατί η πλειοψηφία δεν είναι αρκετή να ξεπεράσει τη βαρύτητα της άποψης του
προέδρου της Ένωσης.

Παρεµπιπτόντως ήρθαν και κάποιοι δηµοσιογράφοι και µου είπαν «γιατί ο
πρόεδρος τα έβαλε µαζί µας;» Δηλαδή επίθεση και στον τύπο. Γιατί; Δεν είµαι
αρµόδιος να απαντήσω σε αυτό.

Αυτή η πλειοψηφία ήταν ο αποδέκτης µέσω της σχετικής επιστολής του προέδρου και
του ερωτήµατος. Μεταφέρω αυτολεξεί:
«Το βασικό ερώτηµα που θέτει εύλογα κάποιος καλόπιστος είναι για ποιο λόγο
µεταστράφηκε πλήρως στις απόψεις της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων , η οποία
µε τις πιο πάνω ανακοινώσεις της …κλπ.» και λίγο παρακάτω συνεχίζει :

Από το σύνολο όσων συνέβησαν σήµερα ο κ. Σεβαστίδης αισθάνοµαι ότι
υψώνει πέτρινα τείχη αποµόνωσης της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.
Δεν ξέρω ειλικρινά τι Δικαιοσύνη φαντάζεται ο ίδιος , τι πρόσωπο , τι ρόλο και
τι αντικείµενο πρέπει να έχει η Δικαιοσύνη κατά την άποψή του .

«Η επιλογή αυτή συνιστά ευθεία προσβολή του δικαστικού σώµατος στην οποία η
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων όφειλε να απαντήσει άµεσα και όχι να φιλοδωρίσει
το νέο νοµοσχέδιο µε τον έπαινο της συµµόρφωσης στις συνταγµατικές επιταγές
παραγνωρίζοντας τα προφανή θεσµικά ολισθήµατα»

Οµολογώ ότι τα πρώτα τρία χρόνια της συνεργασίας µας άλλα ιδανικά
συζητάγαµε. Φοβάµαι όµως ότι αυτό το υπερεγώ, ο εφιάλτης της αυθεντίας (το
παρελθόν είναι πολύ πρόσφατο για να το ξεχνάµε) δεν µπορεί και δεν πρέπει
να επιτρέψουµε να γίνει εφιάλτης του παρόντος και του αύριο.

και λίγο παρακάτω στην ίδια ανακοίνωση :

Τελειώνοντας θέλω να απαντήσω για το θέµα της αντεγκληµατικής πολιτικής
και την επιστροφής της Γραµµατείας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Χρεωνόµαστε φιλοκυβερνητική στάση γιατί λέει δεν υποστηρίξαµε να γυρίσει
η αντεγκληµατική πολιτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης . Και πάλι έχουµε να
κάνουµε µε κάποια στρογγυλέµατα και γενικεύσεις που είναι τα ατυχήµατα
των υπερβολικών φράσεων. Είπαµε ότι η ασφάλεια των φυλακών πρέπει να
µείνει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη . Το κοινωνικό και σωφρονιστικό
µέρος της ΓΓ Αντεγκληµατικής έχει ήδη επιστρέψει στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης . Η προστασία της ζωής των φυλακισµένων δεν περνάει µέσα
αποδεδειγµένα αυτό στην πράξη από την πληµµελή φύλαξη που υπήρχε µέχρι
τώρα και για αυτό µετράγαµε νεκρούς. Ελπίζω αυτό να σταµατήσει τώρα. Αν
βέβαια µας ενδιαφέρει , γιατί δυστυχώς κάποιους δεν τους ενδιαφέρει απ’ ότι
φαίνεται.

«Η Δηµοκρατία µέσω του Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του δικαστικού σώµατος
(προφανώς εννοεί αυτή την πλειοψηφία που κακώς αποφάσισε ότι αποφάσισε)
αναγνωρίζουν πλέον επίσηµα την αδυναµία της Δηµοκρατίας να παρέχει στους πολίτες
βασικά συνταγµατικά δικαιώµατα και αναθέτει την περιφρούρηση αυτών των
δικαιωµάτων στους επιχειρηµατίες».
Μερικές µέρες µετά έρχεται η Διοικητική Ολοµέλεια του Αρείου Πάγου και λέει :
«συνταγµατικό το σχέδιο νόµου».
Δηλαδή , σύµφωνα µε την επιστολή του προέδρου του η Δηµοκρατία, µέσω του
Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του δικαστικού σώµατος και επιπλέον και της
Ολοµέλειας του Αρείου Πάγου αναγνωρίζει πλέον επίσηµα την αδυναµία της να
παρέχει στους πολίτες βασικά συνταγµατικά δικαιώµατα και αναθέτει την
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δικαίου. Και δεν είναι τυχαίο που η δική µας οµάδα και κυρίως ο Πρόεδρος της
ΕΔΕ, Χριστόφορος Σεβαστίδης, δεχθήκαµε προσωπική επίθεση από παράγοντες
της τότε κυβέρνησης, αλλά και από την κρατική τηλεόραση και εφηµερίδες φίλα
προσκείµενες στην τότε κυβέρνηση.
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Μία ακόµα κουβέντα
Έγινε ότι έγινε µέχρι τώρα και εννοώ στο πως εκτεθήκαµε ως δικαστικό σώµα .
Καλώ όλους και πρώτο απ΄ όλους το Χριστόφορο Σεβαστίδη να αλλάξει ρότα για να
ξαναβρεθούµε .
Δεν είναι όλα ψήφοι,
δεν είναι όλα εγώ ,
δεν είσαστε όλοι εσείς και η Δικαιοσύνη , κοµπάρσοι στο ποιος κάθεται στη µεσαία
καρέκλα της έδρας.
Απευθύνω έκκληση να αλλάξουν ριζικά οι συµπεριφορές και το κλίµα.
Σας ευχαριστώ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ
ΣΤΗ Γ.Σ. ΤΗΣ 14.12.2019
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
όταν στις 26.11.2019 κατατέθηκε
στη Βουλή η γνωστή φωτογραφική
τροπολογία για την ανακατανοµή
των θέσεων Προέδρων Εφετών
και Εφετών, πρώτη η οµάδα µας
διατύπωσε την αντίθεσή της και
κινητοποίησε τόσο την
πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΕΔΕ όσο
και τα εφετεία της χώρας, τις
εφετειακές επιτροπές της ΕΔΕ,
αλλά και τον νοµικό κόσµο, που
εκφράστηκαν δηµόσια αρνητικά
για την προοπτική ανατροπής της
αριθµητικής σχέσης µεταξύ
Προέδρων Εφετών και Εφετών. Με σοβαρά και ουσιαστικά επιχειρήµατα
αναδείχθηκαν οι δυσλειτουργίες και τα προβλήµατα που θα προκαλέσει η ρύθµιση
αυτή και έγινε αντιληπτό ότι ειδικά ο κ. Σαλάτας, στην ικανοποίηση του οποίου
απέβλεπε η συγκεκριµένη ρύθµιση, εκµεταλλευόµενος την θέση του στο Δ.Σ. της ΕΔΕ
δεν δίστασε να προωθήσει τη νοµοθετική αυτή µεταβολή, αδιαφορώντας για την
αναστάτωση στην προσωπική και υπηρεσιακή ζωή δεκάδων συναδέλφων. Την ουσία
της τροπολογίας αυτής και τους λόγους της άµεσης αντίδρασής µας θα σας εξηγήσει
στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΔΕ, Χριστόφορος Σεβαστίδης.
Πώς, όµως, οδηγηθήκαµε στην τροπολογία αυτή και µε ποιον τρόπο κατάφερε ο κ.
Σαλάτας να «πείσει» τον Υπουργό Δικαιοσύνης για το δίκαιο του αιτήµατός του και
να αποκτήσει έναν συµπαραστάτη στο Δ.Σ., τον κ Λυµπερόπουλο; Η απάντηση
µπορεί εύκολα να δοθεί µε µία απλή αναδροµή στα 3 τελευταία χρόνια λειτουργίας
του ενωτικού προεδρείου της ΕΔΕ και µία σύγκριση των κοινών θέσεών µας µέχρι τον
Ιούνιο του 2019 και την µεταστροφή των κ.κ. Σαλάτα και Λυµπερόπουλου από τον
Ιούλιο του 2019 σε όλα τα σοβαρά ζητήµατα.
Υπενθυµίζω εδώ από τον Ιούνιο 2016 µέχρι τον Ιούνιο 2019 η ΕΔΕ εξέδωσε δεκάδες
ανακοινώσεις και δελτία τύπου, καταγγέλλοντας επανειληµµένα υπουργούς και
βουλευτές της τότε κυβερνητικής πλειοψηφίας για προσπάθεια χειραγώγησης της
δικαιοσύνης, για αντιθεσµική συµπεριφορά, για αστήρικτες κατηγορίες και
στοχοποίηση συναδέλφων. Αναδείξαµε την αντισυνταγµατικότητα του νόµου της
προηγούµενης κυβέρνησης που υποβάθµιζε τον ρόλο και τη θέση των ειρηνοδικών,
µετατρέποντάς τους σε προϊσταµένους υποθηκοφυλακείων και πρωτοστατήσαµε στην
διαδικασία ακύρωσής του. Παρασταθήκαµε πολλές φορές στη διαδικασία ακρόασης
φορέων στη Βουλή και καταγγείλαµε τις απαράδεκτες πρωτοβουλίες της τότε
κυβέρνησης που συρρίκνωναν την προστασία των εργαζοµένων, µε τον περιορισµό
του δικαιώµατος στην απεργία και την διευκόλυνση των οµαδικών απολύσεων, τον
απαράδεκτο αποκλεισµό δικαστών από την επιλογή τους στο νέο θεσµό του
Ευρωπαίου Εισαγγελέα. Καταγγείλαµε τον Αύγουστο του 2016 την τότε κυβέρνηση
για ανεπίτρεπτη παρέµβαση στο έργο της δικαιοσύνης µε αφορµή δηλώσεις σχετικά
µε την υπόθεση της ΕΛΣΤΑΤ. Καυτηριάσαµε τον Οκτώβριο του 2016 την απαράδεκτη
στάση της κυβέρνησης απέναντι στην απόφαση του ΣτΕ για τον νόµο για τις
τηλεοπτικές άδειες. Αναδείξαµε από κοινού και µε τις άλλες δικαστικές ενώσεις τις
προβληµατικές και αντισυνταγµατικές διατάξεις του νόµου για το πόθεν έσχες,
ερχόµενοι σε ευθεία σύγκρουση µε τον τότε Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή.
Ασκήσαµε σκληρή κριτική στην επιλογή της τότε κυβέρνησης να τοποθετήσει στη
θέση της προϊσταµένης του νοµικού γραφείου του Πρωθυπουργού την πρώην
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κα. Θάνου. Συγκρουστήκαµε ακόµα και µε τον πρώην
Πρωθυπουργό (κ. Α.Τσίπρα) όταν χαρακτήρισε την Δικαιοσύνη θεσµικό εµπόδιο,
καταγγέλλοντας την επικίνδυνη αυτή λογική που οδηγεί σε αµφισβήτηση του κράτους
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Και ενώ έτσι πορευτήκαµε µε κοινή προσπάθεια και δράση όλων των µελών του
ενωτικού προεδρείου µέχρι τον Ιούνιο του 2019, ξαφνικά (αλλά αναµενόµενα για
όσους γνωρίζουν την συνδικαλιστική διαδροµή κάθε µέλους του ΔΣ της ΕΔΕ) µε
την αλλαγή της κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2019 µεταβλήθηκε και η στάση τόσο
του κ. Σαλάτα όσο και του κ. Λυµπερόπουλου. Θα σταθώ σε ορισµένα µόνο
χαρακτηριστικά παραδείγµατα της µεταστροφής αυτής:
Α) Τον Ιανουάριο του 2018 µε την κατάθεση του νοµοσχεδίου για την ιδιωτική
διαµεσολάβηση το ενωτικό προεδρείο (µε τη συµµετοχή και των κ.κ. Σαλάτα και
Λυµπερόπουλου) ανέδειξε ως κυρίαρχο ζήτηµα την αντισυνταγµατικότητα και τα
προβλήµατα των προτεινόµενων διατάξεων. Εκδώσαµε πλήθος ανακοινώσεων
και δελτίων τύπου και αποφασίσαµε ως µέτρο διαµαρτυρίας την διακοπή
συνεδριάσεων των δικαστηρίων την ηµέρα ψήφισης του νοµοσχεδίου. Η θέση
της Ένωσης εδώ και δύο χρόνια περίπου ήταν σταθερά η ίδια στην κατεύθυνση
της µη υποχρεωτικότητας της ιδιωτικής διαµεσολάβησης και παράλληλα στην
προώθηση της δικαστικής µεσολάβησης.
Τον Οκτώβριο του 2019 δόθηκε σε διαβούλευση σχέδιο νόµου, που ρύθµιζε εκ
νέου τον θεσµό της ιδιωτικής διαµεσολάβησης. Το σχέδιο αυτό, όπως και εκείνο
που κατατέθηκε στη συνέχεια στη Βουλή και τελικά ψηφίστηκε και αποτέλεσε
τον Ν. 4640/2019, είναι στα κρίσιµα σηµεία του κατά βάση αντιγραφή του νόµου
του 2018, προβλέποντας ως υποχρεωτική την ιδιωτική διαµεσολάβηση µε
σηµαντική οικονοµική επιβάρυνση των πολιτών και άσκηση έργου
διαµεσολαβητή και από µη νοµικό, απειλώντας ποινές και έξοδα για την
περίπτωση που κάποιος διάδικος δεν προσέλθει στην ιδιωτική διαµεσολάβηση
και θεσπίζοντας ως υποχρεωτική την συµµετοχή δικηγόρου. Παράλληλα, όµως,
προχώρησε ένα βήµα µπροστά απαξιώνοντας πλήρως τον θεσµό της δικαστικής
µεσολάβησης, στην οποία δεν αναγνώρισε ούτε αναπληρωµατικό ρόλο,
υποβαθµίζοντας αισθητά τον ρόλο και την θέση του δικαστή στις διαδικασίες
συναινετικής επίλυσης των διαφορών. Ωστόσο, οι κ.κ. Λυµπερόπουλος και
Σαλάτας ξαφνικά αναθεώρησαν την αρχική τους στάση και υπεραµύνθηκαν της
συµβατότητας του νέου νοµοσχεδίου µε το Σύνταγµα, αλλά και της µη αντίθεσής
του στις βασικές αρχές που συµφωνήσαµε δύο χρόνια πριν στο Δ.Σ. της ΕΔΕ ότι
πρέπει να διέπει τον θεσµό της ιδιωτικής διαµεσολάβησης και τη σχέση του µε
την δικαστική µεσολάβηση. Έτσι, φτάσαµε, µε αποκλειστική ευθύνη των κ.κ.
Σαλάτα και Λυµπερόπουλου, από την απόφαση της ΕΔΕ του 2018 για δυναµικές
κινητοποιήσεις µε διακοπή συνεδριάσεων, στην πλήρη αφωνία.
Β) Στα πλαίσια αναθεώρησης των δύο ποινικών κωδίκων κατά τα τέλη
Οκτωβρίου 2019 είχε προταθεί από την σηµερινή κυβέρνηση η τροποποίηση των
διατάξεων σχετικά µε τον τρόπο δίωξης της κακουργηµατικής απιστίας και η
πρόβλεψη για πρώτη φορά της κατ’ έγκληση δίωξής της, διάταξη που τελικά στο
κείµενο του Ν. 4637/2019 κατέλαβε µόνο την κακουργηµατική απιστία σε βάρος
τραπεζών. Η αρµόδια Επιτροπή της Βουλής, στα πλαίσια ακρόασης των φορέων,
κάλεσε την ΕΔΕ στις 6.11.2019 για να εκφράσει τις θέσεις της, αλλά ενόψει της
σύγκλησης έκτακτου Δ.Σ. για το ζήτηµα αυτό στις 7.11.2019 επιφυλαχθήκαµε να
απαντήσουµε εγγράφως. Στο Δ.Σ. της ΕΔΕ η πλειοψηφία των µελών αποφάσισε
να δηλώσει η ΕΔΕ την αντίθεσή της στη διάταξη εκείνη, θεωρώντας αυτονόητο
ότι η απόφαση αυτή έπρεπε να κοινοποιηθεί άµεσα στο αρµόδιο κατά τον χρόνο
εκείνο όργανο, που ήταν η Επιτροπή της Βουλής. Αντίθετα, η µειοψηφία του
Δ.Σ., αποτελούµενη από τους κ.κ. Λυµπερόπουλο, Σαλάτα και Φούκα, αρνήθηκε
τη δηµοσιοποίηση και αποστολή των απόψεων της ΕΔΕ στην Επιτροπή της
Βουλής και πρότεινε την αποστολή τους µόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ποιος ο λόγος αποστολής των θέσεών µας σε αναρµόδιο όργανο, όταν η ψήφιση
του νόµου είχε προσδιοριστεί για τις επόµενες ηµέρες; Για ποιο λόγο θα έπρεπε
να συγκαλύψουµε τις θέσεις µας και να τις κρατήσουµε στο σκοτάδι, όταν η
δηµοσιοποίηση των θέσεών µας αποτέλεσε την πάγια πρακτική που
ακολουθήθηκε από τον Ιούνιο του 2016 σε όλα τα σηµαντικά ζητήµατα (όπως
κατάθεση και δηµοσιοποίηση θέσεων όλων των µελών του Δ.Σ. για τους
ποινικούς κώδικες τον Απρίλιο του 2019 και δηµόσια τοποθέτηση στα πλαίσια
αναθεώρησης των ποινικών κωδίκων τον Αύγουστο του 2019); Γιατί επί 3 χρόνια
(2016-2019) η ΕΔΕ διατύπωνε ξεκάθαρες θέσεις ενώπιον της Επιτροπής της
Βουλής σε όλα τα νοµοσχέδια (απελευθέρωση οµαδικών απολύσεων, περιορισµό
δικαιώµατος απεργίας, προσόντα Ευρωπαίου Εισαγγελέα, ανάθεση καθηκόντων
δικαστικού αντιπροσώπου σε εκλογές σωµατείων σε δικηγόρους, κ.λ.π.) και στο
συγκεκριµένο θέµα θα έπρεπε σιωπήσουµε;
Είναι προφανές ότι η συµπεριφορά αυτή των κ.κ. Λυµπερόπουλο, Σαλάτα και
Φούκα εντάσσεται σε µία συνολικότερη προσπάθεια αλλαγής της στάσης της
ΕΔΕ σε όλα τα κρίσιµα ζητήµατα, προς την κατεύθυνση της αποφυγής ευθείας
αντιπαράθεσης µε την κυβέρνηση, πλήττοντας όµως έτσι ανεπανόρθωτα την
αξιοπιστία του συλλογικού µας οργάνου.
Γ) Με το Π.Δ. 81/8.7.2019 µεταφέρθηκε η Γενική Γραµµατεία Αντεγκληµατικής
Πολιτικής, µε όλες της τις µονάδες και το προσωπικό, από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Η παγκόσµια αυτή
πρωτοτυπία και η αντίθεσή της µε κανόνες και συστάσεις του ΟΗΕ και του
Συµβουλίου της Ευρώπης (που επιβάλλουν τον πλήρη διαχωρισµό της
αστυνοµικής λειτουργίας από την απονοµή της δικαιοσύνης και διάκριση της
διοίκησης και του προσωπικού των υπηρεσιών έκτισης της ποινής από την
αστυνοµία), αλλά και οι δυσλειτουργίες που προκαλεί τέθηκαν από τον Πρόεδρο
της ΕΔΕ, Χριστόφορο Σεβαστίδη, υπόψη του Δ.Σ. της ΕΔΕ σε δύο συνεδριάσεις
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(της 7.11.2019 και 7.12.2019) και ζητήθηκε από τα µέλη του να λάβουν θέση. Παρά το
ότι για την κυβερνητική αυτή επιλογή εκφράστηκαν αρνητικά 15 πανεπιστηµιακοί
όλων των σχετικών µε το ζήτηµα ειδικοτήτων και παρά το ότι οι δυσλειτουργίες δεν
άργησαν να φανούν µε την σταδιακή, αλλά αποσπασµατική επιστροφή ορισµένων
δοµών και υπηρεσιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, δεν επιτεύχθηκε πλειοψηφία στο
Δ.Σ., αφού µεταξύ άλλων οι κ.κ. Λυµπερόπουλος, Σαλάτας, Φούκας, Βεργώνης
τάχθηκαν υπέρ της παραµονής της Γ.Γ.Αντεκγληµατικής Πολιτικής στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη, αδιαφορώντας για τα σοβαρά προβλήµατα χρηµατοδότησης
της Δικαιοσύνης που συνδέονται µε την µεταφορά των πιο πάνω υπηρεσιών στο
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αφού δυσανάλογα µεγάλο µέρος των πόρων του
Υπουργείου Δικαιοσύνης µεταφέρθηκε και παραµένει στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη.
Δ) Τον Οκτώβριο του 2019 συζητήθηκε στα πλαίσια του Προεδρείου της ΕΔΕ η ανάγκη
έκδοσης δελτίου τύπου για το ζήτηµα της µείωσης της χρηµατοδότησης της
Δικαιοσύνης από το ΤΑΧΔΙΚ. Συγκεκριµένα, το 30% των πόρων του ΤΑΧΔΙΚ ήταν
ανέκαθεν στη διάθεση του Υπουργού Δικαιοσύνης για κάλυψη των αναγκών όλων των
υπηρεσιών του Υπουργείου, µε το µεγαλύτερο µέρος να διατίθεται στις δικαστηριακές
υποδοµές. Μετά την µεταφορά της Γ.Γ.Αντεγκληµατικής Πολιτικής στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη ποσοστό 20% µεταφέρθηκε στο Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη και µόλις 10% από τους πόρους του ΤΑΧΔΙΚ καλύπτει πλέον τις ανάγκες των
δικαστηρίων, ακόµα και µετά την σταδιακή επιστροφή ορισµένων από τις δοµές της
Γ.Γ.Αντεγκληµατικής Πολιτικής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ενόψει του γενικότερου
κινδύνου υποχρηµατοδότησης της Δικαιοσύνης η πλειοψηφία του Προεδρείου της ΕΔΕ
αποφάσισε την έκδοση δελτίου τύπου, εκφράζοντας την ανησυχία για την εξέλιξη
αυτή. Όµως και γι’ αυτό το ζήτηµα ο κ. Λυµπερόπουλος εξέφρασε τις αντιρρήσεις του,
µε προφανή κατά την άποψή µου σκοπό να αποφευχθεί η αντιπαράθεση µε την
κυβέρνηση.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από τον Ιούλιο του 2019 έπαψε ουσιαστικά να
λειτουργεί το Προεδρείο της ΕΔΕ κατά τρόπο ενωτικό, µε αποκλειστική ευθύνη όσων
µελών του επέλεξαν, ο καθένας για δικούς του λόγους, να µην έρχονται σε σύγκρουση
και αντιπαράθεση µε την νέα Κυβέρνηση και την νέα ηγεσία του Υπουργείου
Δικαιοσύνης. Η πορεία µας την τελευταία 10ετία στον δικαστικό συνδικαλισµό και η
καθαρή και έντιµη στάση µας δεν θα επέτρεπε την εµπλοκή µας σε τέτοιες
σκοπιµότητες. Διαχωρίσαµε εξαρχής την θέση µας και σας διαβεβαιώνουµε ότι µε το
ίδιο πάθος και δυναµισµό, αλλά κυρίως µακριά από πολιτικές σκοπιµότητες θα
συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε απέναντι στις τεράστιες προκλήσεις που µας
περιµένουν, όπως η δραστική µείωση των δικαστικών διακοπών, η παράταση κατά 2
τουλάχιστον ώρες των συνεδριάσεων των δικαστηρίων, η ουσιαστική κατάργηση του
αυτοδιοίκητου των δικαστηρίων µε επαναφορά του θεσµού των «δοτών»
προϊσταµένων, η επέκταση του θεσµού της σύµπραξης δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα
στη Δικαιοσύνη.

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΣΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ
ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΔΕ ΣΤΗ ΓΣ ΤΗΣ 14-12-2019
Κυρίες
14-12-2019

και

Κύριοι

συνάδελφοι

Εντελώς πρόσφατα συζητήθηκε στη Βουλή και έγινε
νόµος του
Κράτους το νοµοσχέδιο για τη
διαµεσολάβηση στις αστικές και εµπορικές
υποθέσεις. Στον ίδιο νόµο, µε
τροπολογία του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, περιλήφθηκε διάταξη µε
την οποία αυξάνονται οι οργανικές θέσεις των
Προέδρων Εφετών κατά 86 (66 στο Εφετείο
Αθηνών, 13 στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και 7 στο
Εφετείο Πειραιώς), µε µείωση κατά τον αντίστοιχο
αριθµό (86), των οργανικών θέσεων των Εφετών.
Και τα δύο αυτά ζητήµατα αποτέλεσαν αφορµή
σκληρών αντιπαραθέσεων ακόµα και µέσα στους κόλπους της Ενώσεώς µας, µε
αποτέλεσµα να γινόµαστε όλοι µάρτυρες δηλώσεων που δεν προσιδιάζουν στο
δικαστικό ήθος και αναµφισβήτητα θίγουν το κύρος της Δικαιοσύνης. Θεωρώντας ότι
δεν έπρεπε να ρίξω νερό στον µύλο των αντιπαραθέσεων,µέχρι σήµερα, συνειδητά
απείχα να εκφραστώ δηµοσίως για τα ανωτέρω ζητήµατα. Όµως, επειδή κατ΄
επανάληψη, έχω προκληθεί από µέλη του «ενωτικού» προεδρείου να πάρω θέση στα
ζητήµατα αυτά, νοµίζω ότι εσείς είστε το αρµόδιο όργανο, για να µοιραστώ τις
σκέψεις µου µαζί σας.
Αναφορικά µε το ζήτηµα της διαµεσολάβησης, σε µια σπάνια για τα κοινοβουλευτικά
χρονικά στιγµή, παρακολουθήσαµε σχεδόν όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, σε κατάσταση ευφορίας, να οµονοούν για την ανάγκη θέσπισης, σε
υποχρεωτική βάση, της διαµεσολάβησης ως εναλλακτικού τρόπου επίλυσης ενός
σηµαντικού µέρους των ιδιωτικών διαφορών, µε την προσδοκία ότι πολύ σύντοµα η
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λύση αυτή θα µπορέσει να επεκταθεί και στις διοικητικές διαφορές. Και ο
διαλαλούµενος λόγος της «ρηξικέλευθης» αυτής νοµοθετικής πρωτοβουλίας, της
οποίας την πατρότητα άπαντες διεκδικούν, δεν ήταν άλλος από την ανάγκη της
αποσυµφόρησης των δικαστηρίων και της ταχύτερης απονοµής της δικαιοσύνης. Ως
παράδειγµα δε ακραίας καθυστέρησης στην παραγωγή του δικαιοδοτικού έργου,
αναφέρθηκε η πολύκροτη υπόθεση Siemens, για τη διαλεύκανση της οποίας
χρειάστηκαν 13 χρόνια, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ότι η καθυστέρηση αυτή σε
µεγάλο βαθµό βαρύνει την ίδια την πολιτεία και χωρίς να αναλώνεται ούτε µισή
κουβέντα για τον τιτάνιο αγώνα που κατέβαλαν οι Έλληνες δικαστές να φέρουν σε
πέρας µε αρτιότητα και µε αυστηρούς δικαιοκρατικούς όρους µια υπόθεση τεράστιας
νοµικής και ουσιαστικής εµβέλειας, ώστε και δικαιοσύνη να αποδοθεί στην κοινωνία
και ο νοµικός µας πολιτισµός να εµπλουτισθεί µε ένα ακόµη σηµαντικό πόνηµα.
Τέτοιος µάλιστα ήταν ο ενθουσιασµός των εθνικών µας αντιπροσώπων για την
ανεύρεση της «µαγικής λύσης» που θα δώσει λύση στα πράγµατι υφιστάµενα
προβλήµατα της ελληνικής δικαιοσύνης, που δεν δίστασαν να εξοµοιώσουν την εµµονή
του ελληνικού λαού στην προσφυγή στη δικαιοσύνη µε «προκατάληψη», για να
συµφωνήσουν τελικά άπαντες ότι θα πρέπει η κοινωνία µας να µεταβάλει την
κουλτούρα της και να εµπιστευθεί και άλλες µορφές επίλυσης διαφορών, όπως η
προκείµενη, κατά τα διεθνώς κρατούντα. Για την καλλιέργεια δε και εµπέδωση της
νέας αυτής κουλτούρας, κάποιοι πρότειναν τη συστηµατική διδασκαλία σχετικού
µαθήµατος ήδη από τις τάξεις του Λυκείου, αλλά και εντός του πανεπιστηµίου, ενώ
άλλοι πρότειναν µέχρι και τη διαφήµιση των πλεονεκτηµάτων του νέου θεσµού µε
κάθε µορφής επικοινωνιακό µέσο.
Κυρίες και κύριοι,
Η επιτάχυνση στην απονοµή της δικαιοσύνης είναι αναµφισβήτητα ένα µεγάλο αίτηµα
της ελληνικής κοινωνίας και ένα σηµαντικό ζητούµενο για το κράτος, καθώς η εύλογη
και δικαιοκρατική οργάνωση της δικαιοσύνης σε µια πολιτεία, είναι το θεµέλιο και της
κοινωνικής ειρήνης και της εύλογης σχέσης κράτους και κοινωνίας. Όµως πρέπει η
ταχύτητα απονοµής της δικαιοσύνης να είναι το µοναδικό ζητούµενο µιας Πολιτείας ή
µήπως εξίσου σηµαντικό είναι και το ζήτηµα της διασφάλισης της ποιότητας του
δικαιοδοτικού έργου; Και εάν ισχύει το δεύτερο, ερωτάται µπορεί η ποιοτική απονοµή
της δικαιοσύνης να γίνεται χωρίς τη συµµετοχή των δικαστών;
Την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι Έλληνες πολίτες εµπιστευόµενοι, χωρίς
αστερίσκους, τις ελπίδες, τις αγωνίες και προσδοκίες τους στον Έλληνα δικαστή.
Αυτός, µαζί µε το δικηγορικό κόσµο της χώρας, από τη γέννηση του ελληνικού κράτους
µέχρι και σήµερα, κράτησαν ψηλά το επίπεδο της ελληνικής δικαιοσύνης, δίνοντας µε
σωφροσύνη, λογική και εντιµότητα λύσεις σε αδιέξοδα, χαράσσοντας νέους
νοµολογιακούς δρόµους και σηµατοδοτώντας νέες αφετηρίες, για να επέλθει τελικά
κοινωνική ισορροπία. Τούτο έγινε ιδιαίτερα αισθητό τα τελευταία χρόνια της κρίσης,
όπου οι πολιτικοί µετέθεσαν ασύµµετρα στους ώµους των δικαστών την επίλυση του
πολιτικού προβλήµατος της χώρας που οι ίδιοι δηµιούργησαν. Και αυτοί,
σχοινοβατώντας µεταξύ δηµοσιονοµικής αναγκαιότητας και προστασίας των θεσµών
και του αδύναµου πολίτη, πέτυχαν να ορθοτοµήσουν. Έτσι, ο δικαστής στη σύγχρονη
δηµοκρατία µας,µε την αξία του,έγινε ο εγγυητής του πολίτη, εγγυητής απέναντι στην
ιδιωτική βία (έγκληµα), εγγυητής απέναντι στην οικονοµική βία (σχέσεις εργασίας),
εγγυητής απέναντι στην κρατική βία µε το θεσµό της συνταγµατικής και διοικητικής
δικαιοσύνης.
Έχοντας αυτά υπόψη, καθίσταται σαφές ότι η αθρόα προσφυγή των πολιτών στα
δικαστήρια δεν είναι προϊόν της «δικοµανίας» της φυλής µας, όπως αρκετοί απλοϊκά
αρέσκονται να διατρανώνουν, αλλά συνειδητή επιλογή του Έλληνα πολίτη να επιδιώξει
την επίλυση της διαφοράς του από το φυσικό του δικαστή. Και απέναντι στο
αναπόφευκτο πρόβληµα του πληθωρισµού της δικαστικής ύλης, ποια ήταν η
αντίδραση της πολιτείας µε το παρόν νοµοθέτηµα; Να αποτρέψει τους πολίτες της
από την προσφυγή στη δικαιοσύνη, θέτοντας δικονοµικά εµπόδια και διαφηµίζοντας,
ως πανάκεια, ένα προϊόν επίλυσης διαφορών, απαρτιζόµενο από σχεδόν
απαράσκευους (χωρίς δηλαδή σηµαντικό νοµικό βάθος και εµπειρία) διαµεσολαβητές,
που ως αποστολή θα έχουν να προβούνσ΄ ένα «φιλικό µεταξύ των µερών
διακανονισµό», χωρίς κανένας να εγγυάται την ορθότητα και την αντοχή στον χρόνο
των όποιων λύσεων τελικά επιλεγούν.
Και διερωτώµαι: έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια της βελτίωσης των όρων απονοµής
της δικαιοσύνης; Η εφαρµογή π.χ. της πιλοτικής δίκης, εκτός από τα διοικητικά, και
στα αστικά δικαστήρια, η εκκαθάριση αυτοκινητικών ή εργατικών διαφορών από
εξωδικαστικά όργανα, αφού πρώτα ελεγχθεί η νοµιµότητα και βασιµότητα των κύριων
αιτηµάτων από το δικαστήριο, η προώθηση του θεσµού της δικαστικής µεσολάβησης,
που, όπου και όποτε εφαρµόστηκε, έδωσε αξιόπιστες λύσεις, δεν θα µπορούσαν να
προσφέρουν λύσεις στο πρόβληµα της καθυστέρησης της απονοµής της δικαιοσύνης,
χωρίς να γίνονται εκπτώσεις στην ποιότητα της δικαιοδοτικής κρίσης και τη
νοµολογιακή συνέπεια που επιζητούν οι πολίτες;
Φυσικά κανένας δεν µπορεί να είναι αντίθετος στην προαιρετική χρήση οποιασδήποτε
µορφής εξωδικαστικής επίλυσης. Τούτο άλλωστε έχει προ πολλού θεσµοθετηθεί και
παραµένει ένα επιπρόσθετο εργαλείο στη φαρέτρα του Έλληνα πολίτη. Ωστόσο, η
έµπρακτη εφαρµογή του θεσµού δεν ευδοκίµησε για τον απλούστατο λόγο ότι κάθε
έντιµος και εγκρατής δικηγόρος, προτού συµβουλεύσει τον πελάτη του για την έναρξη
µιας δικαστικής αντιδικίας, δεν προσφεύγει στη διαµεσολάβηση, αλλά ο ίδιος,
γνωρίζοντας καλύτερα από κάθε άλλον τις δυνατότητες και αδυναµίες της υπόθεσής
του,εξαντλεί κάθε περιθώριο συµβιβασµού, αποµειώνοντας έτσι σε σηµαντικό βαθµό
τη δικαστική ύλη. Είναι βέβαιο ότι χωρίς την αποφασιστική συνδροµή των νοµικών της
χώρας µας, οι υποθέσεις στα δικαστήρια θα ήταν πολλαπλάσιες και το δικαστικό µας
σύστηµα θα είχε προ πολλού εξαντληθεί.
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Κύριε Υπουργέ,
Για τον άνθρωπο δεν υπάρχει πιο απελπισµένη στιγµή από εκείνη που αποκτά
συνείδηση της αδικίας. Δεν παίζει κανένα ρόλο σε ποιόν τοµέα της ζωής το µέλος µιας
κοινωνίας αισθάνεται ότι «χάνει το δίκιο του». Τότε αναζητά τον φυσικό του δικαστή.
Ο δικαστής άλλοτε δικαιώνει, άλλοτε τιµωρεί και άλλοτε λέει στον πολίτη πως το
κράτος µπορεί να τον έβλαψε, αλλά δεν τον αδίκησε. Το έργο του δικαστή είναι κρίσιµο
και επώδυνο. Ίσως κανένα άλλο λειτούργηµα δεν φέρνει τον λειτουργό του σε τόσο
αντίξοες στιγµές και συναισθηµατικές συγκρούσεις µε τον ίδιο του τον εαυτό, όσο αυτό
του δικαστή. Ιδιαίτερα µάλιστα σήµερα, όπου ζούµε σε µια κοινωνία µε απύθµενη
εγωπάθεια, όπου η ατοµική κοινωνική (πολιτική ή οικονοµική) επιρροή, όταν κάποιος
τη διαθέτει, δίνει στο άτοµο την αίσθηση της αυθαίρετης παντοδυναµίας, η αντοχή του
δικαστή µοιάζει µε ηρωισµό.

καταργήθηκαν , αλλά και άλλες θέσεις που χρειάζεται ο πρώτος βαθµός
δικαιοδοσίας. Εάν όµως δεν σταµατήσουµε τις διχαστικές ρητορικές τότε µία
είναι η λύση : Τα µέλη του << ενωτικού >> Προεδρείου να παραιτηθούν από
τις θέσεις που κατέχουν στο ΔΣ και να εκλεγεί νέο Προεδρείο , το οποίο θα
οδηγήσει το σώµα σε πρόωρες εκλογές. Αυτό θα ήταν το καλύτερο για να
διαφυλάξουµε το κύρος της Ενώσεώς µας.
Σας ευχαριστώ
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών
Τακτικό µέλος του ΔΣ της ΕΔΕ

Για το λόγο αυτό, από τη θέση του µέλους του Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε., σας καλώ να σταθµίσετε
καλύτερα τα οφέλη της προσφυγής του πολίτη στην ελληνική δικαιοσύνη, να
ενισχύσετε µε νέα εργαλεία τους δικαστές µας και να βρείτε ευέλικτες λύσεις
αποφόρτισης του όγκου του δικαιοδοτικού έργου, χωρίς να θίγετε την αδιαµφισβήτητη
ποιότητά της και την παραδοσιακή σχέση του ελληνικού λαού µε τον δικαστή του. Οι
λύσεις που δίνονται σε άλλες χώρες δεν πρέπει να αντιγράφονται, αλλά να ακούονται
προσεκτικά και να προσαρµόζονται στην ιδιοσυγκρασία και την παράδοση του κάθε
λαού.
Όσον αφορά τώρα το δεύτερο ζήτηµα, αυτό της αύξησης των οργανικών θέσεων των
Προέδρων Εφετών.
Ποιός µπορεί να διαφωνήσει ότι η Κυβέρνηση αιφνιδιαστικά επενέβη στο χώρο της
Δικαιοσύνης, προβαίνοντας σε µια µεγάλη τοµή στον δικαστικό χάρτη της χώρας,
χωρίς πρώτα να διαβουλευθεί επισήµως το ζήτηµα αυτό µε την Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων, αλλά και µε το ανώτατο δικαστήριο της χώρας τον Άρειο Πάγο, ώστε να
εκτιµηθούν οι επιπτώσεις µιας τέτοιας απόφασης;
Πέραν όµως τούτου, πολλοί σήµερα διερωτώνται εάν πράγµατι υπήρχε άµεση ανάγκη
αλλαγής στην κατανοµή των θέσεων των δικαστικών λειτουργών;
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο µακρύ υπηρεσιακό µου βίο έτυχε να συνεργαστώ µε εξαίρετους σε κατάρτιση και
ήθος δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι για λόγους καθαρά ηλικιακούς,
συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα από το δικαστικό σώµα µε το βαθµό του Εφέτη. Αυτό
άφησε στους ίδιους µια πικρή επίγευση και σε όλους εµάς µια αίσθηση αδικίας, καθώς
η Πολιτεία δεν βρήκε τρόπο να τιµήσει τη µεγάλη τους προσφορά στο xώρο της
Δικαιοσύνης. Το πρόβληµα αυτό που µέχρι σήµερα εµφανίζεται µεµονωµένο, τα
επόµενα χρόνια αναµένεται να πάρει εκρηκτικές διαστάσεις, λόγω της διακύµανσης
των ορίων ηλικίας εισόδου στο δικαστικό σώµα. Πιο συγκεκριµένα, ενώ µέχρι και τον
τελευταίο παρεδρικό διαγωνισµό το όριο ηλικίας που κάποιος είχε δικαίωµα εισόδου
στο δικαστικό σώµα άρχιζε από τα 28 έτη και έφθανε µέχρι τα 40, στις πρώτες σειρές
της Σχολής Δικαστών τα όρια αυτά µειώθηκαν σε 25 και 33 έτη αντίστοιχα, για
ανέλθουν και πάλι µετά από λίγα χρόνια και να σταθεροποιηθούν σήµερα σ΄ ένα
ευρύτατο πλαίσιο από 28 έως 45 έτη. Αυτό σε πολύ λίγα χρόνια θα έχει ως παρενέργεια
πολλοί ικανότατοι συνάδελφοι που εισήλθαν στο σώµα σε σχετικά µεγάλη ηλικία να
υποχρεωθούν να φύγουν µε µόλις 20 χρόνια υπηρεσίας και η βαθµολογική τους εξέλιξη
δεν προβλέπεται να είναι µεγαλύτερη από τον βαθµό του Προέδρου Πρωτοδικών ή
έστω του εφέτη. Το πρόβληµα είναι ορατό, καθώς ήδη οι τέσσερις πρώτες σειρές της
Σχολής Δικαστών βρίσκονται στο βαθµό του Εφέτη, οπότε από σήµερα οφείλουµε να
το αντιµετωπίσουµε, µε όρους σεβασµού απέναντι σε όλους εκείνους τους
συναδέλφους που εισέρχονται στο χώρο µε όραµα και διάθεση να προσφέρουν,
δίνοντάς τους τη δυνατότητα προαγωγήςτουλάχιστον µέχρι τον βαθµό του Προέδρου
Εφετών. Διότι δεν είναι δυνατόν η Πολιτεία µε την αύξηση των ορίων ηλικίας αφενός
να προσκαλεί ανθρώπους έµπειρους και επιτυχηµένους στο νοµικό κόσµο να
υπηρετήσουν µε σθένος τον ευαίσθητο χώρο της δικαιοσύνης, χωρίς ταυτόχρονα να
τους δίνει την ηθική ικανοποίηση ότι εκτιµά και αναγνωρίζει τις προσπάθειές τους
µετά από 20 χρόνια προσφοράς στις επάλξεις.
Δεν υπάρχει αµφιβολία πως κάποια λύση θα πρέπει να δοθεί, όµως η όποια λύση
τελικώς επιλεγεί πρέπει να γίνει µε σύνεση, χωρίς βιασύνη, να αποτελεί καρπό
συνεννόησης µε τους αρµόδιους δικαστικούς φορείς, να µην ανατρέπεται µια εύλογη
αναλογία µεταξύ του βαθµού του Προέδρου Εφετών και του Εφέτη ( 1 προς 4) και
ασφαλώς να καταλαµβάνει και τους Εισαγγελικούς Λειτουργούς. Εάν το Υπουργείο
Δικαιοσύνης θέλει να αυξήσει τις θέσεις των Προέδρων Εφετών , αυτό πρέπει να γίνει
σταδιακά σε βάθος χρόνου 3-4 ετών , χωρίς όµως µείωση των θέσεων των Εφετών.
Με τον πρόσφατο νόµο πιστεύω ότι η Πολιτεία, υπό το µανδύα της δήθεν ανάγκης
πληρώσεως της θέσης των προεδρευόντων στα ποινικά δικαστήρια των τριών µεγάλων
εφετείων της χώρας από Προέδρους Εφετών, επιχειρεί στην πραγµατικότητα να δώσει
κάποια λύση στο πρόβληµα που σας προανέφερα. Τούτο όµως γίνεται ανορθόδοξα,
γεγονός που έχει ενσπείρει διχόνοια στους κόλπους της Ένωσής µας, που έχει
εκφραστεί µε τις γνωστές σε όλους µας δηλητηριώδεις δηλώσεις µεταξύ των µελών του
Διοικητικού µας Συµβουλίου. Εάν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς µε τον εαυτό µας και
τους συναδέλφους µας, πρέπει να αναγνωρίσουµε ότι πρόβληµα υπάρχει, ότι ανάγκη
επίλυσής του επίσης υπάρχει, καθώς και ότι η λύση που επιλέχθηκε ήταν άκοµψη. Για
το λόγο αυτό καλώ όλα τα µέλη του Συµβουλίου να αφήσουµε τις διχαστικές ρητορικές
και να εργασθούµε όλοι µαζί, χωρίς υποκρισίες και αντεγκλήσεις, για τον
εξορθολογισµό του νόµου και να διεκδικήσουµε τις θέσεις των Εφετών που
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