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Ομάδα Χαράλαμπου Μαυρίδη
Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

Χαράλαμπος Μαυρίδης
Εφέτης

Γιώργος Σαπαντζής
Εισαγγελέας Εφετών

Σωτήρης Μπακαΐμης
Εφέτης

Βασίλειος Κατέρης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ιωάννης Αρβανίτης
Πρωτοδίκης

Ιωάννης Γραμματικός
Πρωτοδίκης

Δημήτρης Δημητριάδης
Ειρηνοδίκης

Δέσποινα Καραγιάννη
Ειρηνοδίκης

Υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή

Δημήτρης Κουλαξίζης
Εφέτης

Χρήστος Τριανταφυλλίδης
Πρόεδρος Πρωτοδικών

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό
εκλέγεται υποχρεωτικά ένας τουλάχιστον
Εισαγγελέας, ένας Πρωτοδίκης και ένας Ειρηνοδίκης

Εξαντλούμε απαραιτήτως και τους οκτώ (8)
σταυρούς

Οι θέσεις μας για την επόμενη διετία
Μέριμνα της Εν.Δ.Ε. για σχολαστική και ενδελεχή εφαρμογή όλων των
κανόνων – μέτρων και μέσων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης της
νόσου covid – 19 στους χώρους των δικαστικών κτιρίων της επικράτειας.
Άμεση αναπλήρωση των κενών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών που
ενδεχομένως νοσήσουν λόγω covid – 19.
Ρητή, δεδηλωμένη αντίθεση σε κάθε προσπάθεια μείωσης του χρόνου των
δικαστικών διακοπών.
Άμεση κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, όλων των βαθμών με
πρόβλεψη ανάλογα με το ποσοστό ανά βαθμίδα των Δικαστών που
λαμβάνουν άδειες αναρρωτικές, κυήσεως, λοχείας, ανατροφής τέκνων.
Αύξηση των οργανικών θέσεων των Δικαστικών Λειτουργών όλων των
βαθμίδων, ώστε να αποκατασταθεί – καλυφθεί η απώλεια που προκλήθηκε
από την υλοποίηση της αύξησης κατά 86 των θέσεων των Προέδρων
Εφετών με αντίστοιχη μείωση των θέσεων των Εφετών στα Εφετεία
Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Πειραιώς.
Ταχύτατη υλοποίηση των αποσπάσεων, όταν υπάρχει αίτηση Δικαστικού
Λειτουργού, ώστε να καλύπτεται άμεσα, το κενό που δημιουργείται
προκειμένου οι εναπομείναντες συνάδελφοι που υπηρετούν στον ελλιπή
σχηματισμό του Δικαστηρίου να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα, εν
αναμονή της υλοποίησης της απόσπασης.
Άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής - αντισυνταγματικής διάταξης της
παρ. 3 του άρθρου 40 ΚΟΔΚΔΛ, σύμφωνα με την οποία ο Δικαστικός
Λειτουργός οφείλει να διαμένει στην πόλη, όπου είναι η έδρα του
Δικαστηρίου που υπηρετεί, καθόσον δεν συνάδει με την σύγχρονη
κοινωνική πραγματικότητα.
Θέσπιση μηνιαίας αποζημίωσης για τους Δικαστικούς Λειτουργούς: α)
Διακοσίων (200,00) ευρώ, για όσους υπηρετούν σε απόσταση μεγαλύτερη
των 100 χλμ από τον τόπο της δηλωθείσας μόνιμης κατοικίας τους και β)
πεντακοσίων (500,00) ευρώ, για όσους υπηρετούν σε απόσταση μεγαλύτερη
των 200 χλμ από τον τόπο της δηλωθείσας μόνιμης κατοικίας τους.

Άμεση κατάργηση της αναχρονιστικής - αντισυνταγματικής διάταξης του
άρθρου 42 ΚΟΔΚΔΛ, (κωλύματα εντοπιότητας) διότι το ήθος του
Δικαστικού Λειτουργού σε μια σύγχρονη, ανοικτή και δημοκρατική
κοινωνία δε δύναται να τίθεται εν αμφιβόλω, έστω και εκ πλαγίου, με τη
μορφή κωλυμάτων εντοπιότητας.
Κατάργηση της αυστηρής και μη λειτουργικής διάταξης της παρ. 7 του
άρθρου 17 ΚΟΔΚΔΛ που εξαρτά την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής
Λειτουργίας κάθε Δικαστηρίου, από την Ολομέλεια του Ανώτατου
Δικαστηρίου, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν δύναται να γνωρίζει τις
ανάγκες, το ανθρώπινο δυναμικό και τον όγκο των υποθέσεων κάθε
Δικαστηρίου και Εισαγγελίας.
Απαγόρευση ανάληψης οποιασδήποτε κυβερνητικής θέσης ή θέσης
Πρόεδρου Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, στους αποχωρούντες από την
Υπηρεσία Δικαστικούς Λειτουργούς, για διάστημα 4 ετών.
Επαναφορά της ανάληψης από την ΕΝ.Δ.Ε. των εξόδων υπέρ των μελών –
συναδέλφων που πλήττονται με αγωγή κακοδικίας.
Άμεση αρχειοθέτηση όλων των ανώνυμων αναφορών σε βάρος των
συναδέλφων – μελών της ΕΝ.Δ.Ε.
Μετά την αρχειοθέτηση ως αβάσιμων επώνυμων αναφορών σε βάρος
συναδέλφων, θα εξάγονται αντίγραφα της δικογραφίας από τον
αρχειοθετούντα, και θα προωθούνται αρμοδίως, για περαιτέρω ποινική
αξιολόγηση της αβάσιμης αναφοράς από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Συμφωνία με ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, αεροπορικές εταιρίες καθώς και με
εταιρείες πωλήσεως υγρών καυσίμων, ώστε με την επίδειξη της
υπηρεσιακής ταυτότητας, τα μέλη της Ένωσης να τυγχάνουν ανάλογης
έκπτωσης.
Μέριμνα της Ένωσης ώστε να ενεργοποιηθούν εκ νέου μέσω του
Υπουργείου Δικαιοσύνης οι κωδικοί πρόσβασης για την Τράπεζα Νομικών
Πληροφοριών «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ», προκειμένου να έχουν όλοι οι συνάδελφοι
απρόσκοπτη πρόσβαση σε μεγάλο πλήθος αποφάσεων της νομολογίας
όλων των βαθμίδων.

Ανάληψη πρωτοβουλίας για τροποποίηση του Καταστατικού της Ένωσης
ώστε να εκσυγχρονιστούν παρωχημένες διατάξεις του (ενδ. εναλλακτικοί
τρόποι ψηφοφορίας για διευκόλυνση των μελών στην άσκηση του
δικαιώματος εκλέγειν).
Επιστροφή σε όλους τους συναδέλφους, της αναδρομικά περικοπείσας
φορολογικής απαλλαγής ποσοστού 25%, για το χρονικό διάστημα από 11-2017 έως 30-6-2017.
Επαναφορά της ως άνω φορολογικής απαλλαγής των αποδοχών, η οποία
περικόπηκε με το άρθρο 71 του Ν. 4472/1.7.2017, διότι αυτή δεν έγινε με
σύννομο τρόπο.
Απαίτηση για άμεση, εντός του τρέχοντος έτους, επιστροφή – καταβολή
των μισθολογικών ωριμάνσεων για τα έτη 2017 – 2018.
Άμεση διεκδίκηση, με μέριμνα της ΕΔΕ, της μισθολογικής διαφοράς που
προκύπτει κατά την προαγωγή των συναδέλφων, στο βαθμό του
Προέδρου των Πρωτοδικών σε σχέση με τους δικαστικούς αντιπροσώπους
του ΝΣΚ
Η δαπάνη των τέκνων των συναδέλφων για τη συμμετοχή σε παιδικές
κατασκηνώσεις θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Ένωση.
Υποτροφίες σε παιδιά συναδέλφων για την εισαγωγή τους σε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εσωτερικού, ύψους 500 ευρώ.
Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές: Η σύνθεση των επιτροπών αυτών
(ποινικής και πολιτικής δικονομίας) να αποτελείται κατά το ήμισυ των
μελών της, από Δικαστές όλων των βαθμίδων, επιμεριστικά και με βάση το
αντικείμενο σύστασης της επιτροπής, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα
ευνοιοκρατίας και συγχύσεως στην εφαρμογή των διατάξεων.
Διεκδίκηση επιστροφής της διεξαγωγής των εκλογών των Σωματείων από
τους Δικαστικούς Λειτουργούς, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε
συναδέλφους που το επιθυμούν να μετέχουν σε αυτές.

Ειδικότερα για τους Ειρηνοδίκες
Ο επαναπροσδιορισμός των εκκρεμουσών υποθέσεων Ν. 3869/2020 πρέπει
να γίνεται εντός εύλογου μεν αλλά πρωτίστως επαρκούς για τους
Ειρηνοδίκες χρόνου, ανάλογα με τον όγκο των σχετικών υποθέσεων που
εκκρεμούν σε κάθε Ειρηνοδικείο, συνεκτιμωμένων των δυνατοτήτων
αυτού, σε συνάρτηση με τους πράγματι υπηρετούντες σε αυτό Ειρηνοδίκες,
μη συνυπολογιζομένου του αριθμού των συναδέλφων που τελούν σε
αναρρωτική άδεια ή έχουν λάβει άδεια τοκετού, λοχείας, ή ανατροφής
τέκνου.
Άμεση πλήρωση κενών οργανικών θέσεων Ειρηνοδικείων.
Ανακατανομή των θέσεων των Ειρηνοδικών, με κριτήριο όχι μόνο τον
αριθμό των εκδικαζόμενων υποθέσεων κάθε Ειρηνοδικείου αλλά και την
βαρύτητα και ιδιαιτερότητά τους (π.χ. υποθέσεις ναυτικού δικαίου),
καθώς και τον αριθμό των προανακριτικών δικογραφιών και των
δικογραφιών προκαταρκτικής εξέτασης που διεκπεραιώνονται από κάθε
Ειρηνοδικείο (περιφερειακά Αττικής, Θεσσαλονίκης και τα
άλλα
Ειρηνοδικεία της χώρας). Επιπροσθέτως πρέπει να συνεκτιμηθούν και οι
λοιπές διεκπεραιούμενες από τα Ειρηνοδικεία εργασίες, όπως είναι οι
παραστάσεις σε κατ’ οίκον έρευνες, συνδρομή στους υγειονομικούς
υπαλλήλους για απολυμάνσεις οικιών και λοιπών χώρων κατόπιν
εισαγγελικής παραγγελίας, δημοσίευση διαθηκών, έκδοση διαταγών
πληρωμής, διατάξεις κληρονομητηρίων, διαταγές σωματείων κλπ.
Καθιέρωση συναντήσεων Ειρηνοδικών σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και άλλες
μεγάλες πόλεις με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, σε ετήσια
βάση, στις οποίες θα τίθενται τα θέματα του κλάδου.
Δημιουργία ηλεκτρονικής νομικής βάσης με νομολογία, θεωρία και
νομοθεσία, αντικειμένου αρμοδιότητας Ειρηνοδικών.
Αποσυμφόρηση Ειρηνοδικείων: ένορκες βεβαιώσεις αποκλειστικά από
δικηγόρους-συμβολαιογράφους, προσημειώσεις συναινετικές και εξάλειψη
αυτών αποκλειστικά από συμβολαιογράφους, σύσταση, τροποποίηση
σωματείων,
συνεταιρισμών,
ενεργειακών
κοινοτήτων
από
συμβολαιογράφους, σφράγιση οικίας από συμβολαιογράφους χωρίς
απόφαση Ειρηνοδίκη. Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής για
συναινετικά διαζύγια από ΚΕΠ και όχι από γραμματεία Ειρηνοδικείου για
την αποσυμφόρηση της γραμματείας. Δηλώσεις τρίτου ηλεκτρονικά και όχι
με φυσική παρουσία στη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου.

Οι αποσπάσεις για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών θα πρέπει να
διενεργούνται, ύστερα από προηγούμενη κλήση και ακρόαση από το ΑΔΣ
των υποψηφίων για απόσπαση συναδέλφων, ώστε να τους παρέχεται η
δυνατότητα να γνωστοποιούν, πριν από την λήψη αποφάσεως, τυχόν
υφιστάμενους προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους που καθιστούν
ανέφικτη την απόσπασή τους. Έτσι θα αποφεύγεται η ταλαιπωρία των
συναδέλφων με υποβολή προς το ΑΔΣ αιτήσεων για ανάκληση της
απόσπασής τους. Επιπροσθέτως πρέπει να θεσπιστούν με σχετική
πρόβλεψη στον Οργανισμό των Δικαστηρίων αντικειμενικά κριτήρια για τις
αποσπάσεις, όπως η αρχαιότητα, η οικογενειακή κατάσταση και η συνολική
εργασία του υπό απόσπαση Ειρηνοδίκη τουλάχιστον κατά τα δύο
προηγούμενα έτη. Εκτός δε από τα έξοδα μετακινήσεως οικοσκευής που
δεν υπερβαίνουν σήμερα το ποσό των 1.000 ευρώ, πρέπει να απαιτήσουμε
την καταβολή τουλάχιστον του μισθώματος για την κατοικία του Δικαστή,
όσο χρόνο διαρκεί η απόσπασή του ώστε να μην επιβαρύνονται υπέρμετρα
οικονομικά οι αποσπώμενοι συνάδελφοι.
Αναμφισβήτητα πρέπει να συνεχιστεί το έργο της εκπόνησης Κανονισμών
των Ειρηνοδικείων της Χώρας, κατ’ εξοχήν για να προσδιοριστεί ο μέγιστος
αριθμός δικογραφιών που θα χρεώνεται κάθε Ειρηνοδίκης, προκειμένου,
εκτός των άλλων, να αποφευχθεί ο ελλοχεύων κίνδυνος πειθαρχικών
διώξεων των Ειρηνοδικών, εάν δεν υφίσταται η σχετική πρόβλεψη ορίου
δικογραφιών που θα εκδικάζονται από κάθε Ειρηνοδίκη. Τέλος, αυτονόητη
είναι η μέριμνα από τους Προϊσταμένους των Ειρηνοδικείων, ιδία δε των
περιφερειακών Ειρηνοδικείων Αττικής, Θεσσαλονίκης και των μεγάλων
περιφερειακών όλης της χώρας για δίκαιη κατανομή των εκδικαζομένων
υποθέσεων και των εν γένει υπηρεσιών στους υπηρετούντες Ειρηνοδίκες,
ώστε να πραγματώνεται το καθολικό αίτημα για «Δικαιοσύνη μέσα στη
Δικαιοσύνη».
Υπό το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς το ηλικιακό όριο για τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό πρόσληψης των Ειρηνοδικών ήταν το 25ο έτος.
Όμως αρκετοί συνάδελφοι, καίτοι δεν υστερούν σε προσόντα από τους
επιτυχόντες σε διαγωνισμούς προσλήψεων Παρέδρων Κατεύθυνσης
Πολιτικής - Ποινικής Δικαιοσύνης, Διοικητικής Δικαιοσύνης καθώς και
Εισαγγελικών Παρέδρων, δεν είχαν την δυνατότητα να προετοιμαστούν
επαρκώς και να συναγωνιστούν επί ίσοις όροις με τους άλλους
συνυποψηφίους τους, την εισαγωγή τους στη Σχολή Δικαστών στις
παραπάνω Κατευθύνσεις, λόγω του όγκου και των συνθηκών της εργασίας
τους ως Ειρηνοδικών, με συνέπεια την έλλειψη δυνατότητας υπηρεσιακής
τους εξέλιξης, εφόσον το επιθυμούσαν. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού
δίκαιο είναι οι συμμετέχοντες στους παραπάνω διαγωνισμούς Ειρηνοδίκες,
με σχετική πρόβλεψη στον Οργανισμό Δικαστηρίων, να πριμοδοτούνται
βαθμολογικά λόγω της δικαιοδοτικής εμπειρίας τους, με κλάσμα μονάδος
που θα προστίθεται στο γενικό βαθμό για την επιτυχία τους, όπως
συμβαίνει ήδη με τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
διδακτορικού τίτλου σπουδών.

Μισθολογική αναβάθμιση των Ειρηνοδικών, συνεκτιμώμενης της ποιοτικής
μεταβολής και ποσοτικής αυξήσεως του δικαιοδοτικού τους έργου, λόγω
της αύξησης της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, της μεταφοράς στα
Ειρηνοδικεία μεγάλου τμήματος υποθέσεων της εκούσιας δικαιοδοσίας
από το Μονομελές Πρωτοδικείο, ανάθεσης αποκλειστικά στους Ειρηνοδίκες
της εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 αλλά και της εν γένει
ανάθεσης τα τελευταία έτη στα Ειρηνοδικεία μεγάλου μέρους της
δικαστηριακής ύλης του πρώτου βαθμού. Συγκεκριμένα θα ήταν δίκαιη, στο
βαθμό και σε χρόνο που θα το επιτρέπουν οι δημοσιονομικές δυνατότητες
της χώρας, η μισθολογική εξίσωση των Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης με του
παρέδρους, των Ειρηνοδικών
Γ΄ τάξης με τους Πρωτοδίκες, των
Ειρηνοδικών Β΄ τάξης με τους Προέδρους Πρωτοδικών, με τη συμπλήρωση
12ετούς συνολικής ευδόκιμης υπηρεσίας στον κλάδο, των Ειρηνοδικών Α΄
τάξης με τους Εφέτες και με την συμπλήρωση 25 ετών συνολικής υπηρεσίας
να χορηγείται στους Ειρηνοδίκες Α΄ τάξης, κατόπιν προηγούμενης κρίσης
και απόφασης του ΑΔΣ, το 80% των αποδοχών του Προέδρου Εφετών. Οι
παραπάνω μισθολογικές διεκδικήσεις είναι επίκαιρες ενόψει της
εξομοίωσης, όσον αφορά τη μισθολογική τους εξέλιξη, των Στρατιωτικών
Δικαστών με τους τακτικούς Δικαστές. Άλλωστε και οι Δικαστικοί
πληρεξούσιοι του ΝΣΚ (χωρίς να έχουν την δικαστική ιδιότητα) έχουν
εξομοιωθεί εξαρχής μισθολογικά με τους τακτικούς Δικαστές. Συναφώς θα
πρέπει να επιδιωχθεί από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων η άμεση
καταβολή των οφειλόμενων χρηματικών ποσών από ωριμάνσεις,
δικαστικές αποφάσεις κλπ. Η ως άνω αναβάθμιση επιβάλλεται και προς
άμβλυνση των υφιστάμενων μισθολογικών ανισοτήτων μεταξύ των
Ειρηνοδικών και των Δικαστών των άλλων κλάδων της δικαιοσύνης.

Διοργάνωση σεμιναρίων για θέματα Ειρηνοδικών και αποστολή των
εισηγήσεων στο e-mail κάθε Ειρηνοδίκη.

