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«Ένας λαός σκλαβώνεται µόνος του, κόβει τον ίδιο του
το λαιµό όταν έχοντας επιλέξει ανάµεσα στο να είναι
υποτελής και στο να είναι ελεύθερος, εγκαταλείπει τις
ελευθερίες και µπαίνει στο ζυγό, συναινώντας στην ίδια
του τη δυστυχία ή µάλλον προφανώς καλωσορίζοντάς
την» (Ετιέν ντε Λα Μποεσί, Πραγµατεία περί
Εθελοδουλείας).
Η καλή αφοµοίωση της πείρας, που αποκτά κανείς
στην εξέλιξη του ιστορικού χρόνου, παρατηρώντας κάθε
λεπτοµέρεια και αναλύοντάς την µε σχολαστικότητα και
αντικειµενικότητα, οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα
για το µέλλον. Στη Γενική Συνέλευση της Ε.Δ.Ε. τον
περασµένο Δεκέµβριο µαζί µε τους συναδέλφους
Χαράλαµπο Σεβαστίδη και Παντελή Μποροδήµο
καταλήξαµε στην πιθανολόγηση της στρατηγικής που έχει χαραχθεί για την Δικαιοσύνη
το επόµενο διάστηµα, την οποία συνόψισα στην οµιλία µου ως εξής: «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». Στα συµπεράσµατα
αυτά µας οδήγησε η προσεκτική ανάγνωση οµιλιών πολιτικών προσώπων, η επιµονή σε
κάποιες θέσεις που είχαν εκφραστεί σε διάφορες δεξαµενές σκέψης (think tanks), σε
συνέδρια, σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές. Το έδαφος στρώνεται προσεκτικά και
µεθοδικά. Ορισµένα από τα µέτρα έχουν ήδη ληφθεί, άλλα συζητούνται στις µέρες µας
και τα υπόλοιπα θα υλοποιηθούν στο άµεσο µέλλον. Τον Δεκέµβριο του 2016 για πρώτη
φορά στην Γενική Συνέλευση της Ένωσής µας ο νυν Πρωθυπουργός, ως αρχηγός της
τότε Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης, έθεσε ξεκάθαρα ζήτηµα περιορισµού των δικαστικών
διακοπών. Η θέση του αυτή δεν µεταβλήθηκε έκτοτε. Κατά την συζήτηση του σχεδίου
του Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων που ολοκληρώθηκε πριν από ένα χρόνο, παρόµοια
άποψη επιχειρήθηκε να εισαχθεί και κατά τη συζήτηση στη Νοµοπαρασκευαστική
Επιτροπή. Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε σε
ειληµµένη απόφαση της Κυβέρνησης για µείωση των δικαστικών διακοπών.

Μετά λύπης µου διαπιστώνω ότι ακόµα και αυτές
τις δύσκολες για όλους στιγµές, αδυνατούµε να
λειτουργήσουµε συλλογικά ως ΔΣ και να
διαµορφώσουµε τη κοινή στάση του Σώµατος.
Πίστευα ότι η δηµιουργία του Ενωτικού
Προεδρείου θα ήταν η απαρχή µιάς νέας πορείας
για την Ένωσή µας, ώστε να διεκδικούµε ενωµένοι
τα δίκαια αιτήµατα του κλάδου. Δυστυχώς οι
εξελίξεις µε διέψευσαν, όπως και όσους πίστεψαν
ότι η σύµπραξη διαφορετικών συνδικαλιστικών
οµάδων, µε διαφορετική αφετηρία και διαδροµή,
θα µπορούσε να αντέξει στο χρόνο και να
συνεισφέρει στην αναβάθµιση του δικαστικού
συνδικαλισµού. Δεν σας κρύβω ότι λόγω αυτής της
εκτροπής και της διάλυσης του Ενωτικού
Προεδρείου, σε συνδυασµό µε σοβαρούς προσωπικούς(οικογενειακούς) λόγους, η
συµµετοχή µου στα δρώµενα της Ένωσης το τελευταίο καιρό ήταν ελάχιστη.
Κατόπιν αυτού και επειδή δεν διαφαίνεται ως πιθανή η εύρυθµη λειτουργία του ΔΣ
µε βάση το καταστατικό, είµαι υποχρεωµένη να υποβάλλω την παραίτησή µου,
από µέλος του ΔΣ της ΕΔΕ, µε άµεση ισχύ.
Είµαι ευγνώµων στους συναδέλφους που µε την ψήφο τους µου έδωσαν την ευκαιρία
να υπηρετήσω το ΔΣ της µεγαλύτερης Δικαστικής Ένωσης της χώρας για 12 συναπτά
έτη.
Ευχαριστώ όλους για την µέχρι τώρα συνεργασία και εύχοµαι πάνω απ’όλα υγεία και
ελπίζω στο µέλλον να παύσει η Ένωση ν’αποτελεί πεδίο δηµόσιων προσωπικών
αντιπαραθέσεων και εφαλτήριο προσωπικών επιδιώξεων, να βρει το βηµατισµό της
και να λειτουργεί ως ανεξάρτητο θεσµικό όργανο.

Ποια είναι η αλήθεια για τις «δικαστικές διακοπές», που διαρκούν από την 1η Ιουλίου
µέχρι 15 Σεπτεµβρίου, πόσο είναι διακοπές και πόσο εργασία; Οι αριθµοί είναι οι
καλύτεροι και αδιάψευστοι µάρτυρες της πραγµατικότητας: Στο Πρωτοδικείο Αθηνών,
το µεγαλύτερο Δικαστήριο της Χώρας, το έτος 2019 εκδόθηκαν το τρίµηνο Ιουλίου –
Σεπτεµβρίου κατά µέσο όρο το µήνα 5.043 αποφάσεις ενώ την υπόλοιπη χρονιά 5.695.
Στο ίδιο Δικαστήριο το έτος 2018 εκδόθηκαν το τρίµηνο Ιουλίου – Σεπτεµβρίου κατά
µέσο όρο το µήνα 6.147 αποφάσεις ενώ την υπόλοιπη χρονιά κατά µήνα 6.522. Στο
Εφετείο Αθηνών το έτος 2019 εκδόθηκαν το θερινό τρίµηνο κατά µέσο όρο το µήνα 572
αποφάσεις, ενώ την υπόλοιπη χρονιά µηνιαία 606. Στο Εφετείο Θεσσαλονίκης το ίδιο
έτος εκδόθηκαν το θερινό τρίµηνο κατά µέσο όρο το µήνα 195 αποφάσεις και την
υπόλοιπη χρονιά κατά µήνα 243. Στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης το έτος 2019
εκδόθηκαν το θερινό τρίµηνο κατά µέσο όρο το µήνα 852 αποφάσεις και την υπόλοιπη
χρονιά κατά µήνα 997. Στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας το έτος 2019 εκδόθηκαν τους
θερινούς µήνες κατά µέσο όρο το µήνα 4.290 αποφάσεις και την υπόλοιπη χρονιά κατά
µήνα 5.637. Στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης το έτος 2019 εκδόθηκαν το θερινό τρίµηνο
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Με συναδελφικούς χαιρετισµούς.
Βαρβάρα Πάπαρη
Εφέτης
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΧΡΙΣΤOΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤIΔΗ, ΔΝ- ΕΦEΤΗ,
ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

κατά µέσο όρο το µήνα 225 αποφάσεις ενώ την υπόλοιπη χρονιά κατά µήνα 261. (Οι
παραπάνω αριθµοί αφορούν µόνο τις πολιτικές αποφάσεις και όχι και τις ποινικές).
Το συµπέρασµα από την παραπάνω παράθεση των στατιστικών στοιχείων είναι
προφανές. Ο ρυθµός επεξεργασίας και έκδοσης αποφάσεων ακόµα και στην
διάρκεια των «δικαστικών διακοπών» παραµένει σχεδόν όµοιος µε αυτόν του
υπόλοιπου δικαστικού έτους. Μία µικρή µείωση στους αριθµούς κατά την διάρκεια
του καλοκαιριού είναι λογική συνέπεια των ολιγοήµερων διακοπών που δικαιούνται
και οι δικαστικοί λειτουργοί, όπως όλοι οι εργαζόµενοι. Η µείωση των δικαστικών
διακοπών έστω και για 15 ηµέρες σηµαίνει αυτόµατα εντατικοποίηση της εργασίας
τους, αφού θα κληθούν να περαιώσουν µεγαλύτερο αριθµό δικογραφιών σε
µικρότερο χρονικό διάστηµα. Παραπέρα συνέπεια είναι όχι η τάχα επιδιωκόµενη
επιτάχυνση αλλά η επιβράδυνση στην έκδοση των αποφάσεων. Γίνεται επίσης
υπενθύµιση ότι στην περίοδο των «δικαστικών διακοπών» τα Δικαστήρια και οι
Εισαγγελίες εξακολουθούν να λειτουργούν σε Τµήµατα. Κι’ αν για τα µεγάλα
Δικαστήρια η περίοδος του κάθε Τµήµατος είναι 15 ηµέρες, υπάρχουν πολλά
επαρχιακά Δικαστήρια που λειτουργούν µε δύο Τµήµατα των 40 ηµερών το καθένα.
Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση στις 28 Μαρτίου διαµαρτυρόµενη για την
δυσµενή πλην όµως αναµενόµενη εξέλιξη, αναφέρθηκε στο συνηθισµένο και
αποτελεσµατικό τρόπο αντιµετώπισης κάθε µορφής διαµαρτυρίας. Την θέση σε
λειτουργία του κοινωνικού αυτοµατισµού! Κάθε πολίτης, κάθε συλλογικότητα, που
διαµαρτύρεται για την διαφύλαξη ανθρώπινων συνθηκών εργασίας, διατήρησης
εργασιακών και συνταγµατικών δικαιωµάτων, στιγµατίζεται ως µειοψηφία και
µπαίνει στο κάδρο της κοινωνικής αποµόνωσης. Η αλήθεια διαστρεβλώνεται
τεχνηέντως και στις «δικαστικές διακοπές» δίνεται το στίγµα της πολύµηνης
ξεκούρασης µιας προνοµιούχου οµάδας που ζει µακριά από τα προβλήµατα και της
ανάγκες της υπόλοιπης κοινωνίας. Οι ειδικές συνθήκες, που ισχύουν σε µια
επαγγελµατική κατηγορία για καθορισµένο λόγο, αποκαλούνται αδιάκριτα
προνόµιο, η «κοινότητα» εξοργίζεται δικαιολογηµένα και η καθαρτήρια παρέµβαση
της Κυβέρνησης αίρει την αδικία!
Τις περισσότερες φορές στη λήψη µέτρων περιοριστικών των δικαιωµάτων των
εργαζοµένων βοηθάει σηµαντικά η ύπαρξη µιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης κατά
την οποία τα περιθώρια αντίδρασης είναι πολύ περιορισµένα και η προσοχή της
κοινωνίας είναι στραµµένη σε άλλη κατεύθυνση. Τα προαποφασισµένα µέτρα
υλοποιούνται σε ένα ευνοϊκό περιβάλλον µηδαµινής αντίστασης. Στο φόβο και τον
πανικό της µεγάλης απειλής µε όποιο όνοµα έχει αυτή -πανδηµία, παγκόσµια
οικονοµική κρίση, φυσική καταστροφή- υπάρχουν ορισµένοι που σπεύδουν
οικειοθελώς να παραιτηθούν από κάθε δικαίωµα και αξίωση θεωρώντας ότι µε την
αυτοϋπονόµευση και το αυτοµαστίγωµα προσφέρουν θετικές υπηρεσίες στην
κοινότητα. Αλήθεια, τι είδους συσχετισµός υπάρχει και µε ποιόν τρόπο µπορεί να
βοηθήσει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τους πάσχοντες από τον κορωνοϊό,
η οικειοθελής παραίτηση των εργαζοµένων από τα εργασιακά τους δικαιώµατα και
τις ετήσιες διακοπές τους; Η κοινωνική ευαισθησία και η αλληλεγγύη αποδεικνύεται
έµπρακτα µε πολλούς τρόπους χωρίς την ανάγκη απογύµνωσης από τα τελευταία
δικαιώµατα που δίνουν αξιοπρέπεια στον άνθρωπο. Τα «βραδινά χειροκροτήµατα»
δεν τα εισπράττει ο εργαζόµενος, που πλειοδοτεί στην κούρσα αποµείωσης των
στοιχειωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων σε µια δονκιχωτική αναµέτρηση µε τους
ανεµόµυλους, παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες σε όσους έψαχναν από καιρό µια
τέτοια βολική συγκυρία. Χειροκροτήµατα και έπαινοι αξίζουν σε όσους µαθαίνουν
να ξεχωρίζουν το αναγκαίο από το προσχηµατικό. Σ’ αυτούς που δεν πέφτουν στην
παγίδα της εθελοδουλείας, των επικοινωνιακών µεθοδεύσεων, του εθελοντικού
σιωπητηρίου, της υποστολής της σηµαίας. Σε όσους µε ανιδιοτέλεια δείχνουν
καθηµερινά τον ανθρωπισµό τους (τρανό παράδειγµα οι εθελοντές αιµοδότες),
αγωνιζόµενοι ταυτόχρονα για ένα δηµόσιο σύστηµα υγείας που στηρίζεται στα δικά
του πόδια χωρίς να χρειάζεται τα δεκανίκια της ιδιωτικής αγαθοεργίας.

Αθήνα, 27-3-2020
Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι,
Τις δύσκολες τούτες ώρες που η ανθρωπότητα
κρατάει σφικτά την ανάσα της µε την
προσδοκία της γρήγορης εξόδου από την
εφιαλτική στενωπό στην οποία βρισκόµαστε,
εξακολουθούµε κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες να εκτελούµε τα δικαστικά µας
καθήκοντα. Η περίοδος των τελευταίων 15 ηµερών κατά την οποία έχουν
ανασταλεί οι συνεδριάσεις των Δικαστηρίων, δεν είναι για εµάς διάστηµα
διακοπών και χαλάρωσης αλλά µελέτης, διασκέψεων και δηµοσίευσης
αποφάσεων, χωρίς να χρειάζεται από κανέναν η υπόµνηση των υποχρεώσεών µας.
Η Ένωσή µας µαζί µε όλες τις δικαστικές Ενώσεις θα ανταποκριθούν κι’ αυτές σε
ένα επιβεβληµένο ηθικό καθήκον αλληλεγγύης στους συµπολίτες µας, που έχουν
την ατυχία να περάσουν τη δοκιµασία αναµέτρησης µε την επικίνδυνη ασθένεια.
Είναι φυσικά αυτονόητο ότι κάθε είδους συνδροµή, οποιαδήποτε δωρεά µικρή ή
µεγάλη, όσο κι’ αν ανακουφίζει κάποιους ανθρώπους, δεν µπορεί να αναπληρώσει
τα τεράστια κενά της δηµόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το άρθρο 5 παρ.
5 του Συντάγµατος, που αναγνωρίζει στον πολίτη το δικαίωµα προστασίας της
υγείας του, δηµιουργεί αντίστοιχη κρατική υποχρέωση και δεν αποτελεί
ευχολόγιο. Η σαρωτική επέλαση του κορωνοϊού αποκάλυψε την πανευρωπαϊκή
γύµνια στον τοµέα της υγείας, τις συνέπειες από την χρόνια εγκατάλειψη
κρατικών δοµών, από τα διαρκώς µειούµενα κρατικά κονδύλια, από την απαξίωση
του σηµαντικότερου δηµόσιου αγαθού. Εκφράζω εκ µέρους όλων σας την
ευγνωµοσύνη στους γιατρούς και νοσηλευτές της Χώρας και υποκλινόµαστε στο
τιτάνιο έργο που ανέλαβαν να σηκώσουν στις πλάτες τους µέσα σε εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες. Οφείλουµε να τιµήσουµε ακόµα το ιατρικό προσωπικό των
λίγων εκείνων Χωρών, που χωρίς διακρατικές συµφωνίες αµοιβαιότητας, χωρίς
καµία δέσµευση που να απορρέει από κάποια διεθνή σύµβαση, απέδειξαν στην
πράξη τι σηµαίνει ουµανισµός, ανιδιοτέλεια και αλληλεγγύη παρέχοντας
συνδροµή στην σκληρά δοκιµαζόµενη γειτονική Ιταλία. Θέλω τέλος να επισηµάνω
την αυξηµένη επαγρύπνηση που οφείλουµε να δείξουµε µετά την λήξη του
καθεστώτος έκτακτης ανάγκης για την επανάκτηση όλων των ατοµικών και
κοινωνικών δικαιωµάτων τα οποία έχουν προσωρινά ανασταλεί. Η παγκόσµια
πανδηµία δεν µπορεί να αποτελέσει αφορµή µειωµένων εγγυήσεων για το µέλλον,
όπως δεν µπορεί ο πανικός και ο φόβος των ηµερών να ερµηνευτεί ως οικειοθελής
κοινωνική παραίτηση. Τα συνταγµατικά και εργασιακά δικαιώµατα δεν θα
γραφούν εξ αρχής σε µία tabula rasa αλλά θα πρέπει να αποτελέσουν αδιάσπαστη
συνέχεια των αναγνωρισµένων µέχρι σήµερα κοινωνικών κατακτήσεων.
Εύχοµαι υγεία και αντοχές σε όλους!

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ανταποκρίθηκε και θα εξακολουθεί να
ανταποκρίνεται µε δράσεις της και µε όλες τις δυνάµεις της στις ανάγκες των
καιρών. Καµία συναίνεση ωστόσο δεν θα υπάρξει σε οποιαδήποτε µεθοδευµένη
προσπάθεια επιβολής «έκτακτων και προσωρινών µέτρων». Η στάση αυτή δεν είναι
λογική συντεχνίας, είναι επιλογή κοινωνικής ευθύνης!

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.
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ
ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
Αθήνα, 01-04-2020

Αθήνα, 13-01-2020

Αρ. Πρωτ. 166

Αρ. Πρωτ. 24
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αποχαιρετά σήµερα τον µεγάλο αγωνιστή της
Εθνικής Αντίστασης, Μανώλη Γλέζο. Οι αγώνες του αποτελούν φωτεινό παράδειγµα
για τους Έλληνες και λαµπρή παρακαταθήκη για το µέλλον. Εκφράζουµε τα θερµά µας
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

ΔΩΡΕΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝ
– Εφέτη,
Προέδρου της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων

Με τη συµµετοχή 25.000
πολιτών καθώς και δικαστικών
λειτουργών και δικηγόρων
από
22
κράτη,
πραγµατοποιήθηκε το
Σάββατο 11 Ιανουαρίου
µεγάλη πορεία διαµαρτυρίας στην Βαρσοβία. Η πορεία ξεκίνησε από το Πολωνικό
Ανώτατο Δικαστήριο και κατέληξε 5 ώρες αργότερα στο Κοινοβούλιο.

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
ΕΝΩΣΗ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Ν.Σ.Κ.

Αθήνα, 31-03-2020

Οι Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, Δικαστικών Λειτουργών του Συµβουλίου της
Επικρατείας, Διοικητικών Δικαστών, Εισαγγελέων Ελλάδος, Δικαστικών Λειτουργών
του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Μελών του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, στα
πλαίσια της αυτονόητης αλληλεγγύης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό µας και
προκειµένου να συνδράµουν το Κράτος στην πρωταρχική υποχρέωσή του για στήριξη
όλων των δοµών που εγγυώνται την υγεία των πολιτών, αποφάσισαν, ενόψει της
πρωτοφανούς παγκόσµιας υγειονοµικής κρίσης λόγω του κορωνοϊού, να προσφέρουν
προς το Υπουργείο Υγείας το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ µε την ευχή
να διατεθεί για την αγορά ενός αναπνευστήρα και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού
(µάσκες, γάντια κλπ.) για την προστασία του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
που καταβάλλει τιτάνιες προσπάθειες για να δαµάσει τη νόσο. Τις ώρες αυτές κάθε
προσφορά για το σκοπό αυτόν αποτελεί πραγµατικά δωρεά ζωής.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Χριστόφορος Σεβαστίδης, Εφέτης
Ευθύµιος Αντωνόπουλος, Σύµβουλος Επικρατείας
Αγγελική Λαϊνιώτη, Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ.
Άννα Ζαΐρη, Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ασηµίνα Σαντοριναίου, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
Εµµανουέλα Πανοπούλου, Πάρεδρος ΝΣΚ

Αφορµή για την πορεία αποτέλεσαν οι νοµοθετικές εξελίξεις στη χώρα που
επιτρέπουν να υποβάλλονται οι τακτικοί Δικαστές σε πειθαρχικές έρευνες,
διαδικασίες και κυρώσεις λόγω του περιεχοµένου των δικαστικών τους αποφάσεων.
Επιπλέον το νέο πειθαρχικό καθεστώς δεν εγγυάται την ανεξαρτησία και την
αµεροληψία του Πειθαρχικού Τµήµατος του Ανώτατου Δικαστηρίου, το οποίο
αποτελείται αποκλειστικά από Δικαστές που επιλέγονται από το Εθνικό Δικαστικό
Συµβούλιο και διορίζεται µε πολιτικά κριτήρια από το πολωνικό Κοινοβούλιο
(Sejm). Οι νέες ρυθµίσεις δεν διασφαλίζουν ότι για τις πειθαρχικές διαδικασίες
κατά τακτικών Δικαστών θα αποφασίζει σε πρώτο βαθµό νόµιµα συγκροτηµένο
δικαστήριο. Αντ' αυτού εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Τµήµατος να
καθορίζει σε ad hoc βάση και µε σχεδόν απόλυτη διακριτική ευχέρεια το
πρωτοβάθµιο πειθαρχικό δικαστήριο, που θα εκδικάζει συγκεκριµένη υπόθεση
κατά τακτικού Δικαστή. Το νέο καθεστώς δεν εγγυάται πλέον ότι οι υποθέσεις
εκδικάζονται εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος, καθώς παρέχει το δικαίωµα
στον Υπουργό Δικαιοσύνης να διατηρεί σε εκκρεµότητα κατηγορίες σε βάρος
τακτικών Δικαστών µέσω του διορισµού αξιωµατούχων από τον ίδιο τον Υπουργό.
Θίγεται επίσης το δικαίωµα υπεράσπισης των τακτικών Δικαστών. Εν ολίγοις οι
Δικαστές δεν είναι προφυλαγµένοι από τον πολιτικό έλεγχο και ως εκ τούτου
παραβιάζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης.
Οι περισσότερες χώρες, ακόµα και αυτές που δεν συµµετείχαν, απέστειλαν
επιστολές στήριξης στην Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Πολωνίας και
στον Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών IUSTITIA. Η Ένωσή µας εκπροσωπήθηκε
στην πορεία µε τον συνάδελφο, Γεώργιο Κασίµη- Πρόεδρο Πρωτοδικών ο οποίος
και επέδωσε επιστολή. Η Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου ευχαρίστησε
δηµόσια και έκανε ιδιαίτερη µνεία στην Ένωσή µας για την στήριξη και για τη
συµµετοχή καθώς και την δηµοσιοποίηση του θέµατος στην Ελλάδα µέσα από την
παρουσία και τοποθέτηση του συναδέλφου Bogdan Jedrys στην τελευταία τακτική
Γενική Συνέλευση στις 14 Δεκεµβρίου. Παρακάτω επισυνάπτεται το κείµενο της
επιστολής στήριξης που απέστειλε η Ένωσή µας στους Πολωνούς συναδέλφους.

ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΠOΣΟ ΕΛΕYΘΕΡΑ ΑΣΚΕI Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛEΑΣ ΤΟ EΡΓΟ ΤΟΥ

Αικατερίνη Μάτση
Αντεισαγγελέας Εφετών

Με απόλυτη επιτυχία διοργανώθηκε χθες για πρώτη φορά από την Ένωση Δικαστών
και Εισαγγελέων η σκακιστική εκδήλωση, στη οποία συµµετείχαν πολλοί δικαστικοί
λειτουργοί από όλες τις δικαστικές Ενώσεις. Παρουσία του διεθνούς GM Γιάννη
Παπαϊωάννου, ο οποίος έπαιξε σε αγώνα επίδειξης (simultane) µε 28 συναδέλφους.
Ακολούθησε αγώνας blind (τυφλό σκάκι) που εντυπωσίασε τους παρευρισκόµενους.
Στο τουρνουά που ακολούθησε 1ος νικητής αναδείχθηκε ο συνάδελφος Γεώργιος
Δαλακλής, Ειρηνοδίκης Πατρών. Δόθηκαν βραβεία στους τρεις πρώτους νικητές και
στον νικητή από την παιδική κατηγορία. Ακολουθούν φωτογραφίες από την χθεσινή
εκδήλωση.

Θεµελιώδης αρχή του κράτους δικαίου και
πεµπτουσία της αρχής της διάκρισης των
εξουσιών είναι η αποκλειστική ανάθεση
της ποινικής δίωξης και του νοµικού
χαρακτηρισµού µίας πράξης στον αρµόδιο
Εισαγγελέα. Ενίοτε η αρχή αυτή
αµφισβητείται, όταν οι επιλογές των
εισαγγελικών λειτουργών προσκρούουν
στην εκπεφρασµένη πολιτική βούληση. Το φαινόµενο αυτό είναι αρκετά συχνό και
επαναλαµβανόµενο και θα ήταν υποκρισία να έλεγε κάποιος ότι ξαφνιάστηκε από
τον τρόπο που αντιµετωπίστηκαν Εισαγγελείς που άσκησαν ποινικές διώξεις για τη
γνωστή υπόθεση στο Κουκάκι.
Η άσκηση ποινική δίωξης σηµαίνει υπαγωγή συγκεκριµένων πραγµατικών
περιστατικών σε συγκεκριµένο κανόνα δικαίου. Μία διαδικασία δηλαδή που
προϋποθέτει ειδικές νοµικές γνώσεις και δεν µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
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εκλαϊκευµένων συζητήσεων µιας παρέας. Για τις λεπτές διακρίσεις µεταξύ της απλής
σωµατικής βλάβης, της απρόκλητης σωµατικής βλάβης, της επικίνδυνης σωµατικής
βλάβης, της βαριάς σωµατικής βλάβης, της θανατηφόρας σωµατικής βλάβης και της
απόπειρας ανθρωποκτονίας έχουν γραφεί πολλά επιστηµονικά βιβλία και έχουν
εκδοθεί χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις. Ο Εισαγγελικός λειτουργός, ως νοµικός
επιστήµονας, γνωρίζει πολύ καλά σε ποια συγκεκριµένη διάταξη υπάγονται τα
πραγµατικά περιστατικά, όπως αυτά προκύπτουν από την υποβλητική αναφορά της
αστυνοµίας ή την έγκληση και πάντοτε σε συνάρτηση µε το αποδεικτικό υλικό που
έχει στα χέρια του κατά το πρώιµο στάδιο της κίνησης της ποινικής δίωξης. Αξίζει δε
να αναφερθεί ότι, ιδίως κατά την αυτόφωρη διαδικασία, είναι εξαιρετικά πιθανόν το
αποδεικτικό υλικό να είναι ελλιπές ή η υποβλητική αναφορά της αστυνοµίας να
γίνεται πρόχειρα και να στηρίζεται συχνά σε ισχνά αποδεικτικά µέσα. Άλλωστε δεν
πρέπει να λησµονείται το γεγονός ότι και µετά την παραποµπή των υπαιτίων στο
αρµόδιο δικαστήριο, οπότε και θα έχει συµπληρωθεί το αποδεικτικό υλικό, υπάρχει η
δικονοµική δυνατότητα το δικαστήριο να προβεί στον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό.
Εντούτοις, και ενώ προβλέπεται η προαναφερθείσα ασφαλιστική δικλείδα στο
ποινικό δικονοµικό µας σύστηµα, αποσιωπήθηκε απ’ όλους τους φερόµενους ως
“αρµόδιους”, οι οποίοι, αποφαινόµενοι για τέτοιου είδους ζητήµατα χωρίς να
διαθέτουν τη παραµικρή ειδική επιστηµοσύνη, αναλώθηκαν στο να κατακρίνουν τις
ενέργειες του Εισαγγελέα που κίνησε την επίµαχη ποινική δίωξη, κουνώντας
επικριτικά το δάχτυλο, φτάνοντας µάλιστα στο σηµείο να εξαπολύουν απειλές για
άσκηση πειθαρχικών διώξεων σε βάρος του.
Είναι λυπηρή η διαπίστωση ότι σε ένα κράτος δικαίου συνεχίζονται να ασκούνται
πιέσεις σε δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, όχι άµεσα αλλά έµµεσα, δια
της διαρκούς αναπαραγωγής αντιεπιστηµονικής κριτικής, είτε από πολιτικούς, είτε
από συνδικαλιστές αστυνοµικών υπαλλήλων – ορισµένοι από τους οποίους φτάνουν
σε προκλητική χυδαιότητα, αποκαλώντας τον Εισαγγελέα “κιοτή” - η οποία
αναπαράγεται από συγκεκριµένα ΜΜΕ και καταλήγει στον εκχυδαϊσµό της νοµικής
επιστήµης.
Εάν θα τελεσφορήσουν ή όχι τέτοιες πρακτικές είναι το ζητούµενο και εξαρτάται
αποκλειστικά από τους ίδιους τους συναδέλφους. Το Σύνταγµα κατοχυρώνει στον
ύψιστο βαθµό την προσωπική και λειτουργική µας ανεξαρτησία και είναι ο µόνος
σύµµαχος µας.

ΨΥΧΗ ΒΑΘΙΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ - ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Είµαι Ελληνίδα Δικαστής. Εργάζοµαι νυχθηµερόν 360 ηµέρες τον χρόνο, όπως και
όλοι οι συνάδελφοί µου άλλωστε, µε αγάπη και ζήλο για την απονοµή δικαιοσύνης.
Δεν χρειάζοµαι ούτε χειροκροτήµατα από τα µπαλκόνια ούτε µπράβο ούτε ζήτω. Μου
αρκεί η ικανοποίηση ότι ανακουφίζω τους αδικηµένους. Δεν οραµατίζοµαι να µοιάσω
στον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη ή τον Μέγα Ναπολέοντα. Απλά σηκώνω τα
µάτια ταπεινά και παρακαλάω τον Θεό να µε βοηθήσει να πράξω κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων µου ότι αυτός θα έκανε. Αν µε το να εργαστώ 365 ηµέρες τον χρόνο
θα σώσω έστω µία ζωή θα το κάνω µε αυταπάρνηση. Αν µε διατάξουν αυτές τις 5
ηµέρες που ξεκουράζοµαι να µαζεύω τα σεντόνια των αρρώστων σε ένα νοσοκοµείο
πάλι θα το κάνω µε χαρά. Αν η εργασία µου και αυτές τις λίγες ηµέρες που µου
αποµένουν είναι αποτέλεσµα αιτήµατος και διαβουλεύσεων των συλλειτουργών της
δικαιοσύνης, Δικηγορικών Συλλόγων µε τις Δικαστικές Ενώσεις, την δικαστική και
την πολιτική ηγεσία, θα το πράξω µε σεβασµό γιατί θα επιβληθεί µε τον όρο της
προσωρινότητας για λόγους κοινωνικούς αλληλεγγύης σε επιστήµονες µε το ίδιο
πτυχίο µε εµένα, µε τους οποίους συνευρίσκοµαι καθηµερινά στον ίδιο χώρο και των
οποίων τα προβλήµατα δεν δικαιούµαι να αγνοώ. Αν µε διατάξουν αυτές τις 5 ηµέρες
να εργαστώ µόνο και µόνο γιατί αρχίζοντας από τον κλάδο µου θα ανοίξουν την
κερκόπορτα της καταπάτησης των δικαιωµάτων των εργαζοµένων της χώρας µου µε
αφορµή την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, πάλι θα το πράξω από ανάγκη όµως. Θα
αναγκαστώ γιατί δεν έχω άλλη επιλογή. Γιατί η πανάρχαιη στην χώρα µου τακτική
του «διαίρει και βασίλευε» είχε πάντα σίγουρα αποτελέσµατα. Γιατί σε καταστάσεις
κρίσης οι δυνατοί γιγαντώνονται και οι αδύναµοι σέρνονται. Περιµένοντας στωϊκά
µέχρι η ψυχή και η φωνή µου να ενωθούν µε άλλες.
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ΑΣΦΥΚΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ

ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Χριστόφορου Σεβαστίδη, ΔΝΕφέτη,
Προέδρου της Ένωσης Δικαστών
και Εισαγγελέων
Ιωάννας Ξυλιά, Προέδρου
Πρωτοδικών

Η συνταγή είναι παλιά. Όταν το
Κράτος θέλει να ενταφιάσει ένα
συνταγµατικό δικαίωµα δεν το
κάνει ευθέως αφενός διότι
εµποδίζεται από την δυσκίνητη
διαδικασία της συνταγµατικής αναθεώρησης, αφετέρου διότι προκαλεί ανεξέλεγκτες
κοινωνικές αντιδράσεις. Έχει όµως άλλα όπλα περισσότερο αποτελεσµατικά. Εκδίδει
εκτελεστικούς νόµους του Συντάγµατος, οι οποίοι περιορίζουν τόσο ασφυκτικά µια
συνταγµατική διάταξη ώστε αποµένει το κουφάρι της αποστεωµένο και κενό από
κάθε ουσία. Κατά µία περίεργη σύµπτωση τα συνταγµατικά δικαιώµατα, που
µπαίνουν στην µέγγενη των εκτελεστικών νόµων είναι τα δικαιώµατα συλλογικής
δράσης. Είναι πλέον γνωστό ότι οι νόµοι που ρυθµίζουν την άσκηση του
συνταγµατικού δικαιώµατος στην απεργία (άρθρο 23 παρ. 2 Σ) οδήγησαν στην
σταδιακή απονέκρωσή του αφού το 90% των απεργιών κρίνονται παράνοµες ή
καταχρηστικές (βλ. Χρ. Σεβαστίδη, το δικαίωµα απεργίας και ο δικαστικός έλεγχος
της άσκησής του, έκδ. 2015, σελ. 9 επ). Χαριστική βολή το άρθρο 211 του ν.
4512/2018, τις αρνητικές συνέπειες του οποίου έγκαιρα επισηµάναµε.
Στις 25 Φεβρουαρίου 2020 τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο νόµου του
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις «δηµόσιες υπαίθριες συναθροίσεις».
Κατά την αιτιολογική έκθεση έρχεται να καλύψει «ένα αναµφίβολα υπαρκτό κενό
στην προστασία των δικαιωµάτων του ανθρώπου». Προφανώς όχι των ανθρώπων
που συµµετέχουν στις συναθροίσεις. Πριν την κατάθεση του σχεδίου νόµου είχε
δηµιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος για την στήριξή του από την κοινή γνώµη, που
«αγανακτεί» όταν λίγες δεκάδες άτοµα αποκλείουν το κέντρο µεγάλων πόλεων και
εµποδίζουν την κοινωνικοοικονοµική ζωή. Όµοια αγανάκτηση και όταν οι απεργοί
δυσκολεύουν την καθηµερινότητα των συµπολιτών τους. Ο κοινωνικός αυτοµατισµός
στο απόγειό του! Πέρα από το γεγονός ότι αποδέκτης του δικαιώµατος είναι η
κρατική εξουσία, γίνεται αυτονόητα δεκτό ότι οι τρίτοι υποχρεούνται να ανεχθούν
την παροδική κυκλοφοριακή συµφόρηση που προκαλείται. Στην πραγµατικότητα η
ενόχληση, σε ορισµένο µέτρο, του γενικού πληθυσµού εντάσσεται στην ίδια τη ratio
της συνάθροισης, προκειµένου να γίνει αισθητή η ύπαρξη ενός κοινωνικού,
πολιτικού θέµατος που απασχολεί τους συναθροισµένους (Κ. Χρυσόγονος, Ατοµικά
και Κοινωνικά Δικαιώµατα, γ’ έκδ. σελ. 485 επ). Θα ήταν περιττό ωστόσο να
υπενθυµίσουµε και άλλη µία αδυναµία του επιχειρήµατος των «αγανακτισµένων»
αφού η παράγραφος 2 του ΠΔ 120/2013 (Διάταγµα Δένδια) έχει ρητή πρόβλεψη για
τέτοιες περιπτώσεις «Οι συναθροίσεις διεξάγονται κατά τρόπο που δεν
διαταράσσεται παρά στο µέτρο του απολύτως αναγκαίου η οδική κυκλοφορία και η
κοινωνικοοικονοµική ζωή της πόλης. Σε πόλεις µε πληθυσµό άνω των 100.000
κατοίκων δεν επιτρέπεται η κατάληψη ολόκληρου του οδοστρώµατος και η πλήρης
διακοπή της κυκλοφορίας των οχηµάτων από ιδιαίτερα µικρές, σε σχέση µε τη
σηµασία της συγκεκριµένης οδού για την εξυπηρέτηση της οδικής κυκλοφορίας και
της κοινωνικοοικονοµικής ζωής της πόλης, συναθροίσεις…». Τότε λοιπόν ποια είναι
η πραγµατική αιτία κατάθεσης του σχεδίου νόµου;
Το άρθρο 11 του Συντάγµατος προβλέπει το αρχαιότερο δικαίωµα συλλογικής
δράσης στο ελληνικό συνταγµατικό δίκαιο, το δικαίωµα της συνάθροισης, του
οποίου η άσκηση ορθά µεταφράζεται σε δηµόσια συµµετοχή στις διαδικασίες
σχηµατισµού πολιτικής βούλησης της εξουσίας (Κ. Χρυσόγονος, ανωτ, σελ. 480).
Από την εποχή της δικτατορίας ισχύει το ν.δ. 794/1971 ενώ καµία κυβέρνηση της
µεταπολίτευσης δεν έφερε προς ψήφιση εκτελεστικό νόµο, αφήνοντας διευρυµένα
τα όρια του δικαιώµατος. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου αποπειράται µετά από
45 χρόνια δηµοκρατίας να προβεί σε ρυθµίσεις- περιορισµούς, εισάγοντας
αµφίβολης συνταγµατικότητας νεωτερισµούς.
Το Σύνταγµα προβλέπει την απαγόρευση των υπαίθριων συναθροίσεων µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αστυνοµικής αρχής, σε δύο περιπτώσεις (άρθρο 11 παρ.
2β’): σε γενικό επίπεδο αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για την δηµόσια
ασφάλεια και σε ορισµένη περιοχή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικοοικονοµικής ζωής. Στο ν.δ. 794/1971 προβλέπονταν η θέση του
«διοργανωτή» της συνάθροισης ο οποίος είχε την υποχρέωση γνωστοποίησής της
στην αστυνοµική αρχή 48 ώρες πριν την πραγµατοποίησή της. Η γνωστοποίηση
περιελάµβανε τα ατοµικά στοιχεία του διοργανωτή, την ηµεροµηνία και ώρα της
συνάθροισης, τον ακριβή τόπο, το τέρµα και την διαδροµή καθώς και τον ειδικό
σκοπό της. Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόµου επαναφέρει το θεσµό του «οργανωτή»
και την γνωστοποίηση της συνάθροισης, η οποία περιλαµβάνει τα ίδια στοιχεία που
απαιτούσε και το νδ 794/1971 (άρθρο 3 παρ. 2 του ΣχΝ).
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Η παράλειψη γνωστοποίησης κατά την κυρίαρχη άποψη δεν καθιστά την συνάθροιση
παράνοµη (Βαλάκου – Θεοδωρούδη, Το δικαίωµα της συναθροίσεως στη νοµολογία,
ΕΔΔΔΔ 1982, 50), η δε γνωστοποίηση στις αρχές εναπόκειται στην ευχέρεια του
διοργανωτή (Μπακόπουλος, το δικαίωµα του συνέρχεσθαι στο ελληνικό, γαλλικό και
αγγλικό δηµόσιο δίκαιο, 1995, αντίθετα Κ. Χρυσόγονος, ανωτ, σελ. 491, που τη θεωρεί
θεµιτή προληπτική διατύπωση). Το Σχέδιο Νόµου (άρθρο 9 περ. ε’) δίνει στις
αστυνοµικές αρχές το δικαίωµα διάλυσης της υπαίθριας συνάθροισης, που βρίσκεται
σε εξέλιξη, εάν πραγµατοποιείται χωρίς να έχει γίνει γνωστοποίηση. Πρόκειται
ξεκάθαρα για διάταξη αντισυνταγµατική, αφού ορθά επισηµαίνεται ότι «το δικαίωµα
στη συνάθροιση δεν υπόκειται σε καθεστώς άδειας, αναγγελίας ή προληπτικού ελέγχου
από τις αστυνοµικές αρχές όπως γινόταν σε ανώµαλες περιόδους παλαιότερα
(Σπυρόπουλος/ Κοντιάδης/ Ανθόπουλος/Γεραπετρίτης, (Τσιφτσόγλου), ΕρµΣυντ
(2017) άρθ. 11 αρ. 12). Θυµίζουµε ότι όµοια πρόβλεψη υπήρχε και στο ν.δ. 794/1971
(άρθρο 7 παρ. 1β’), περίπτωση που θεωρήθηκε καταργηµένη σύµφωνα µε το άρθρο 111
παρ. 1 του Συντάγµατος (έτσι Κ. Χρυσόγονος, ανωτ, σελ. 492).
Ο «οργανωτής» πέρα από τα καθήκοντα γνωστοποίησης της συνάθροισης στις
αρµόδιες αρχές (άρθρο 3 παρ. 1 ΣχΝ) αναλαµβάνει πλέον επιπρόσθετους ρόλους:
Επιφορτίζεται µε το καθήκον ενηµέρωσης των συµµετεχόντων για την υποχρέωσή τους
να µην φέρουν και να µην χρησιµοποιούν αντικείµενα πρόσφορα για άσκηση βίας,
ζητεί την παρέµβαση της αρµόδιας αρχής για την αποµάκρυνση τέτοιων ατόµων και
ορίζει οµάδα περιφρούρησης της συνάθροισης (άρθρο 4 ΣχΝ). Ανατίθενται πλέον στον
«οργανωτή» καθήκοντα αστυνοµικής φύσης, ορίζεται συνεργάτης της αρµόδιας
αστυνοµικής ή λιµενικής αρχής µε υποχρέωση συµµόρφωσης µε τις υποδείξεις τους. Οι
συναθροίσεις φέρουν πλέον εκ των προτέρων το στίγµα της εν δυνάµει παράνοµης
κινητοποίησης, την υποψία της διάπραξης αξιόποινων πράξεων. Ο «οργανωτής» και
κατ’ επέκταση η συνάθροιση µπαίνει στο ασφυκτικό κλοιό του προληπτικού
αστυνοµικού ελέγχου και το πλάνο της συνάθροισης ουσιαστικά υποδεικνύεται από τις
αστυνοµικές αρχές. Την ίδια στιγµή οι κυρώσεις που απειλούνται για τον «αµελή»
οργανωτή είναι εξοντωτικές: Ευθύνεται για την αποζηµίωση όσων υπέστησαν βλάβη
της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συµµετέχοντες
στην συνάθροιση. Απαλλάσσεται µόνο αν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως για την
συνάθροιση και εφόσον αποδείξει ότι είχε λάβει όλα τα πρόσφορα και αναγκαία µέτρα
για την πρόληψη και αποτροπή της ζηµίας (άρθρο 14 παρ. 4 ΣχΝ). Η αόριστη νοµική
έννοια του «επαρκούς αριθµού ατόµων που παρέχουν συνδροµή στην περιφρούρηση»,
η αντικειµενική δυσκολία ενηµέρωσης και ελέγχου όλων των συµµετεχόντων στην
συνάθροιση και η παρείσφρηση προβοκατόρικων στοιχείων, που είναι αδύνατο να
ελεγχθούν, µπορούν να οδηγήσουν στην επιβολή αστικών κυρώσεων οικονοµικής
εξόντωσης των φορέων που διοργανώνουν την συνάθροιση. Ανυπέρβλητα προβλήµατα
δηµιουργούνται από την άκαµπτη και ισοπεδωτική απαίτηση του νοµοθέτη για ορισµό
«οργανωτή» και οµάδων περιφρούρησης σε συναθροίσεις ευαίσθητων κατηγοριών
πολιτών όπως συνταξιούχων, ανηλίκων, ΑΜΕΑ.

πιθανότητα διάπραξης σοβαρών εγκληµάτων και διατάραξης της
κοινωνικοοικονοµικής ζωής». Η ενδεικτική απαρίθµηση των λόγων που µπορούν
να οδηγήσουν σε απαγόρευση ή επιβολή περιορισµών αφήνει ευρύτατο περιθώριο
διακριτικής ευχέρειας στις αστυνοµικές αρχές χωρίς µάλιστα να είναι εκ των
προτέρων γνωστά τα κριτήρια που θα οδηγήσουν σε απαγόρευση ή περιορισµούς.
Το πρώτο µάλιστα ενδεικτικά αναφερόµενο κριτήριο (ο εκτιµώµενος αριθµός των
συµµετεχόντων) είναι εξόχως προβληµατικό. Δίνει τη δυνατότητα στις
αστυνοµικές αρχές να απαγορεύσουν συναθροίσεις πολυπληθείς και ογκώδεις, οι
οποίες δεν δηµιουργούν κίνδυνο ούτε για την δηµόσια ασφάλεια ούτε για την
κοινωνικοοικονοµική ζωή. Ενώ δηλαδή υποτιθέµενη αφορµή για την ψήφιση του
νοµοσχεδίου αποτέλεσαν οι ολιγοµελείς πορείες στα κέντρα µεγάλων πόλεων που
δηµιουργούν προβλήµατα στην καθηµερινότητα των πολιτών, καταλήγει – πέρα
από οποιαδήποτε συνταγµατική επιταγή- σε µέσο απαγόρευσης των
συναθροίσεων που λόγω του µεγάλου µεγέθους τους δεν µπορούν να ελεγχθούν
επαρκώς από τις αστυνοµικές αρχές.
Το άρθρο 14 ΣχΝ προβλέπει ιδιώνυµο ποινικό αδίκηµα τη συµµετοχή σε δηµόσια
υπαίθρια συνάθροιση, η οποία έχει απαγορευτεί από τις αρµόδιες αρχές. Το
άρθρο 9 του ν.δ. 794/1971 προέβλεπε ποινική ευθύνη µόνο όµως για τον οργανωτή
και τους οµιλητές της συνάθροισης. Παρατηρούµε εποµένως µε το υπό
διαβούλευση ΣχΝ µια σηµαντική αυστηροποίηση του νοµοθετικού πλαισίου και
µία διεύρυνση των ποινικά υπεύθυνων προσώπων, στα οποία εντάσσονται πλέον
όλοι οι συµµετέχοντες στην συνάθροιση.
Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόµου, επί της αρχής, φέρεται να επιδιώκει την
διασφάλιση του δικαιώµατος του συνέρχεσθαι «εντός ενός θεσµικού πλαισίου
λογικής». Παραβλέπεται προφανώς ότι η εξισορροπητική λογική και στάθµιση
των αντικρουόµενων κοινωνικών συµφερόντων ανήκει προνοµιακά στον
συνταγµατικό νοµοθέτη και αποτυπώνει τους πολιτικούς και κοινωνικούς
συσχετισµούς µιας ορισµένης περιόδου. Ο επαναπροσδιορισµός του πλαισίου της
λογικής από τον ύστερο κοινό νοµοθέτη µόνο ως θεσµική αναίδεια µπορεί να
εκληφθεί.

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2020.

«Οργανωτή» απαιτεί το σχέδιο νόµου και για τις αυθόρµητες δηµόσιες υπαίθριες
συναθροίσεις στην περίπτωση που διαφαίνονται οι κίνδυνοι που αναφέρει το
Σύνταγµα (άρθρο 3 παρ. 3 ΣχΝ). Απειλεί µάλιστα στην περίπτωση µη συµµόρφωσης µε
περιορισµούς που θέτει η αστυνοµική αρχή και του µη ορισµού οργανωτή, την διάλυση
της συνάθροισης. Το χουντικό νδ 794/1971 αφορούσε µόνο τις οργανωµένες εκ των
προτέρων δηµόσιες συναθροίσεις και απαγόρευε τις αυθόρµητες, που προκύπτουν ως
άµεση απάντηση σε κάποιο επίκαιρο γεγονός. Η θεωρία του συνταγµατικού δικαίου
θεωρούσε µέχρι σήµερα ότι οι αυθόρµητες συναθροίσεις απολαµβάνουν της ίδιας
συνταγµατικής προστασίας µε τις διοργανωµένες και ότι η απαγόρευσή τους δεν είναι
συνταγµατικά επιτρεπτή παρά µόνο εάν ανακύπτουν οι κίνδυνοι του άρθρου 11 παρ 2β
Σ. (έτσι Κ. Χρυσόγονος, ανωτ, σελ. 491 επ, Σπυρόπουλος/ Κοντιάδης/ Ανθόπουλος/
Γεραπετρίτης (Τσιφτσόγλου), ΕρµΣυντ (2017) άρθ. 11 αρ. 3). Στο άρθρο 3 παρ. 3 του
σχεδίου νόµου παρατηρούµε την διατύπωση «Αυθόρµητη δηµόσια υπαίθρια
συνάθροιση που δεν έχει γνωστοποιηθεί…δύναται να επιτραπεί εφόσον δεν
διαφαίνονται κίνδυνοι…». Συνεπώς το σχέδιο νόµου ξεκινάει από µια αρνητική
αφετηρία: την διεξαγωγή της συνάθροισης κατά την διακριτική ευχέρεια της
αστυνοµικής αρχής, ακόµα και αν δεν διαφαίνονται οι κίνδυνοι του άρθρου 11 παρ. 2β’
Σ. Ήδη επισηµαίνεται µια αδικαιολόγητη αρνητική αντιµετώπιση των αυθόρµητων
συναθροίσεων σε σχέση µε τις οργανωµένες. Πρόκειται για κραυγαλέα περίπτωση
επιβολής υπέρµετρων περιορισµών καθ’ υπέρβαση των συνταγµατικών ορίων.
Στο άρθρο 7 ΣχΝ ορίζονται οι περιπτώσεις που µπορεί να απαγορευτεί µία δηµόσια
συνάθροιση. Κι’ αν οι περιπτώσεις α’ και β’ ταυτίζονται µε τις δύο περιπτώσεις
απαγόρευσης που προβλέπει το άρθρο 11 παρ. 2 Σ, ερωτηµατικό αποτελεί η περίπτωση
γ’ που αναφέρεται σε συνάθροιση ο σκοπός της οποίας αντιτίθεται προς το σκοπό ήδη
προγραµµατισµένης γνωστοποιηθείσας που πραγµατοποιείται ή βρίσκεται σε εξέλιξη.
Μπορεί δηλαδή η µεταβολή του σκοπού της συνάθροισης, ακόµα κι’ αν δεν επίκειται
σοβαρός κίνδυνος για τη δηµόσια ασφάλεια ή σοβαρή διατάραξη της
κοινωνικοοικονοµικής ζωής, να οδηγήσει τις αστυνοµικές αρχές σε απαγόρευση της
συνάθροισης; Αποτελεί προφανώς µια ανεπίτρεπτη διεύρυνση των περιοριστικά
αναφερόµενων απαγορεύσεων που θέτει το ίδιο το Σύνταγµα. Οι επιφυλάξεις αυτές για
την συνταγµατικότητα της ρύθµισης πολλαπλασιάζονται, αν θυµηθούµε τις εργασίες
της Ολοµέλειας της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής (1975), όταν είχαν προβληθεί έντονες
αντιρρήσεις σχετικά µε τη χρήση και τυχόν κατάχρηση ακόµα και των δύο
απαγορεύσεων που επιβλήθηκαν περιοριστικά στο άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγµατος.
Εξόχως προβληµατική φαίνεται και η ρύθµιση του άρθρου 7 παρ. 4 ΣχΝ σύµφωνα µε
την οποία «για τη λήψη απόφασης περί απαγόρευσης όπως και για την επιβολή
περιορισµών…λαµβάνονται υπόψη ιδίως: α) ο εκτιµώµενος αριθµός συµµετεχόντων, β)
η περιοχή πραγµατοποίησής της, γ) ο βαθµός επικινδυνότητας αυτής ως προς την
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