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Ι) Αποκλεισµός των Δικαστικών
Ενώσεων από το Υπουργείο
Δικαιοσύνης.
Το Σύνταγµα στο άρθρο 89 παρ. 5
αναγνωρίζει τη συγκρότηση και
λειτουργία Δικαστικών Ενώσεων
περιβάλλοντάς τες έτσι µε ένα
ιδιαίτερο κύρος που απορρέει τόσο από
τον θεσµικό ρόλο των µελών τους –
δικαστικών λειτουργών όσο και από
την ιστορική διαδροµή και καταξίωση
ηγετικών µορφών του δικαστικού
συνδικαλισµού την περίοδο των
διώξεων από την δικτατορία. Η νέα Ελληνική Δηµοκρατία της µεταπολίτευσης βγαλµένη
µέσα από τους αγώνες λαού και νεολαίας τίµησε µε τον τρόπο αυτό τη γενναία στάση
του Προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Αντώνιου Φλώρου και των 5
απολυθέντων µελών του ΔΣ. Μέσα στο διάβα του χρόνου η συνεισφορά των Δικαστικών
Ενώσεων στην ανάδειξη και επίλυση των εσωτερικών προβληµάτων που αντιµετώπιζε το
Δικαστικό Σώµα ήταν καταλυτική. Οι σχέσεις των Ενώσεων µε την εκτελεστική εξουσία
λάµβαναν ορισµένες φορές έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα, αποτέλεσµα του
ανταγωνισµού και της διαπάλης των εξουσιών µέσα στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Δεν
έφθασαν όµως ποτέ στο σηµείο της ευθείας αµφισβήτησης των αιρετών εκπροσώπων
των δικαστικών λειτουργών και υπήρχε πάντοτε ο θεσµικά οφειλόµενος σεβασµός σ’
αυτούς. Οι Δικαστικές Ενώσεις ήταν παρούσες στις νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές
που αφορούσαν αλλαγές Κωδίκων πολύ περισσότερο όταν οι Κώδικες αυτοί συνδέονταν
άρρηκτα µε την υπηρεσιακή τους κατάσταση.
Η διαµορφωθείσα κατάσταση µετά τον περσινό Σεπτέµβριο και τις τελευταίες
αρχαιρεσίες στην Ένωσή µας είναι πραγµατικά πρωτόγνωρη και εξαιρετικά
ανησυχητική. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκλείει πλέον συστηµατικά όλες τις
Δικαστικές Ενώσεις από τις Νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές που συγκροτούνται για
νοµοθετήµατα κοµβικά για την λειτουργία της Δικαιοσύνης αλλά και από επιτροπές που
ασχολούνται µε την διαχείριση της κατάστασης στα Δικαστήρια.
Από τον Σεπτέµβριο του 2020 το Υπουργείο αποφάσισε τη σύσταση επιτροπών
διαχείρισης της πανδηµίας στα Δικαστήρια. Συµµετείχαν στις επιτροπές αυτές
υπάλληλοι του Υπουργείου, καθώς και εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας των Δικαστικών
Υπαλλήλων και των Δικηγορικών Συλλόγων. Απουσίαζαν και δεν είχαν κληθεί οι
εκπρόσωποι των Δικαστών και των Εισαγγελέων. Ο κ. Υπουργός κάλεσε εκπροσώπους
της διοίκησης των Δικαστηρίων της Αθήνας προσπαθώντας µε τον τρόπο αυτό να
λειάνει τις αναµενόµενες αντιδράσεις, παρακάµπτοντας τις Δικαστικές Ενώσεις αν και
καλά γνωρίζει αφενός ότι το σύνολο των Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας
εκπροσωπείται µόνο από τις Δικαστικές Ενώσεις και αφετέρου ότι η πανδηµία του
κορονοϊού δεν είναι ένα τοπικό πρόβληµα της πρωτεύουσας αλλά αφορά όλη την
Ελλάδα. Με την λογική αυτή κλήθηκε στις διασκέψεις αυτές η Οµοσπονδία Δικαστικών
Υπαλλήλων που εκπροσωπεί τους δικαστικούς υπαλλήλους της χώρας. Ποιος λοιπόν
εκπροσώπησε τους Δικαστές και Εισαγγελείς στα θέµατα διαχείρισης της πανδηµίας;
Απολύτως κανένας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έκρινε ότι από όλο τον νοµικό κόσµο
µόνο οι Δικαστικοί Λειτουργοί δεν έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν σε συζητήσεις και
διασκέψεις που αφορούσαν την υγεία τους. Δεν τους δόθηκε η δυνατότητα να ακούσουν
τους σχεδιασµούς της διοίκησης, να καταθέσουν την εµπειρία τους, να προτείνουν
βελτιώσεις.
Το 2021 ήταν η χρονιά που κατατέθηκαν τα περισσότερα νοµοθετήµατα που επέφεραν
σαρωτικές αλλαγές στον τοµέα της Δικαιοσύνης. Κατατέθηκε ο νόµος για την αλλαγή
στο οικογενειακό δίκαιο, στη συνέχεια ο Κώδικας Πολιτικής Δικονοµίας, ακολούθως οι
Ποινικοί Κώδικες και τέλος ο νόµος για την αναµόρφωση της ΕΣΔΙ. Οι Δικαστικές
Ενώσεις δεν κλήθηκαν σε καµία από τις παραπάνω νοµοπαρασκευαστικές Επιτροπές.
Αγνοήθηκε η τεράστια πείρα και η επιστηµονική κατάρτιση των µελών τους, το
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Συνάδελφοι δικαστές και
εισαγγελείς, αγαπητοί συλλειτουργοί
δικηγόροι και δικαστικοί υπάλληλοι,
συµβολαιογράφοι, φίλες και φίλοι,
Τιµούµε σήµερα τη συµπλήρωση 48
χρόνων από το Πολυτεχνείο, µια
µεγάλη γιορτή για τη Δηµοκρατία
στον τόπο µας. Είµαστε ιδιαίτερα
ευτυχείς για την θετική ανταπόκριση
στο κάλεσµά µας. Ένα κάλεσµα
γιορτής και µνήµης, που µας ενώνει
στις δύσκολες εποχές της πανδηµίας,
της υποχώρησης κοινωνικών δικαιωµάτων, της ανόδου του φασισµού και των
µισαλλόδοξων αντιλήψεων που εκφράζει.
Τα µηνύµατά του Πολυτεχνείου παραµένουν πάντα επίκαιρα και οι αγώνες των
φοιτητών και του λαού για τη Δηµοκρατία συνεχίζουν να µας εµπνέουν. Οι
εκδηλώσεις αυτές δεν έχουν µουσειακό χαρακτήρα όσο κι’ αν προσπαθούν πολλοί να
αλλοιώσουν το πραγµατικό νόηµά τους και ακόµα χειρότερα να τις αµαυρώσουν και
να τις συνδέσουν µε βανδαλισµούς και καταστροφές περιουσιών.
Το Πολυτεχνείο σηµαίνει αντίσταση: απέναντι στην τροµοκρατία, στην
προπαγάνδα, στη βία, στην κατάλυση του Συντάγµατος. Σηµαίνει τόλµη και θάρρος
απέναντι στις φυλακίσεις, στις εξορίες, στους βασανισµούς. Σηµαίνει σύγκλιση και
ενότητα της νεολαίας και του λαού. Σηµαίνει αλληλεγγύη και συµπαράσταση. Μας
δίνει το µοναδικό µάθηµα πως ένας καταπιεστικός µηχανισµός όσο παντοδύναµος
κι’ αν µοιάζει δεν µπορεί να υπερνικήσει τη λαϊκή βούληση. Το Πολυτεχνείο
αποτυπώθηκε στη συνείδηση του λαού ως ένας µεγαλειώδης και νικηφόρος αγώνας.
Η συνειδητοποιηµένη νεολαία διατηρεί άσβεστες αυτές τις µνήµες, είναι παρούσα
παρά τη συστηµατική προσπάθεια αποδόµησης της κριτικής σκέψης, κόντρα στις
διαφηµιστικές τεχνικές, στον εξωραϊσµό της κατάστασης, στην υποκουλτούρα µε τα
πρότυπα ζωής που προβάλει το µιντιακό σύστηµα. Μεταξύ µας βρίσκονται απόψε
και µέλη αντιστασιακών οργανώσεων, νέοι εκείνης της εποχής που πάλεψαν,
εκτοπίστηκαν, βασανίστηκαν σε όλη τη διάρκεια της επτάχρονης χούντας. Άνθρωποι
που τους οφείλουµε τιµή και σεβασµό για την παραδειγµατική στάση τους.
Από τις πρώτες ηµέρες του πραξικοπήµατος το 1967 συνελήφθησαν πάνω από 6.500
άνθρωποι. Οι περισσότεροι µετήχθησαν µαζικά στη Γυάρο µε αρµαταγωγά πλοία. Ο
αριθµός των εξορισθέντων στη Γυάρο υπολογίζεται σε 6.000. Τόποι εξορίας ήταν και
η Λέρος, τα Κύθηρα, η Ζάτουνα Αρκαδίας. Άλλοι αγωνιστές βασανίζονταν φρικτά σε
ανακριτικά κέντρα όπως στο στρατόπεδο ΕΑΤ- ΕΣΑ στην οδό Μεσογείων και στη
Γενική Ασφάλεια στην οδό Μπουµπουλίνας από τον Μάλλιο, τον Θεοφιλογιαννάκο,
τον Μπάµπαλη, τον Λάµπρου και άλλους. Οι φυλακές Αβέρωφ, Κορυδαλλού,
Ωρωπού, Αλικαρνασσού είχαν γεµίσει ασφυκτικά από πολιτικούς κρατούµενους.
Στη διάρκεια της χούντας ο Λαός έδειξε άµεσα τα αντανακλαστικά του.
Δηµιουργήθηκαν και έδρασαν πολλές αντιδικτατορικές οργανώσεις διαφορετικών
ιδεολογικοπολιτικών προσανατολισµών. Η Κ.Ν.Ε., η οργάνωση σπουδαστών «Ρήγας
Φεραίος», η Αντι-ΕΦΕΕ, το Πατριωτικό Μέτωπο, που ιδρύθηκε µε πρόταση του
Μίκη Θεοδωράκη, η Δηµοκρατική Άµυνα προκηρύξεις της οποίας τυπώνονταν τις
βραδινές ώρες από τον µοναδικό πολύγραφο του Συµβουλίου της Επικρατείας, το
ΠΑΚ µε επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου που ανακοινώθηκε στη Στοκχόλµη.
Και στον χώρο των Ενόπλων Δυνάµεων υπήρξαν από την αρχή της δικτατορίας
κινήσεις αντίστασης. Η Ένωση Εθνικής Σωτηρίας, οι Υπερασπιστές της Ελευθερίας,
ο Αντιδικτατορικός Σύνδεσµος Ελλήνων Αξιωµατικών, µε αποκορύφωµα την ηρωική
στάση του αντιτορπιλικού «Βέλος». Στα µέσα του 1969 είχαν πλέον δηµιουργηθεί
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αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι οι δικαστικοί λειτουργοί είναι αυτοί που γνωρίζουν
καλύτερα από όλους τις δυσλειτουργίες ενός νοµοθετήµατος στην πράξη, τις αλλαγές
και τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν. Οι εφαρµοστές του δικαίου, οι άνθρωποι που
εκπροσωπούν την τρίτη λειτουργία του Κράτους, που µοχθούν καθηµερινά κάτω από το
βάρος των αλλεπάλληλων νοµοθετικών τροποποιήσεων και αντινοµιών, δεν κρίθηκαν
επαρκείς για να συµµετέχουν στη διαµόρφωση των νοµοθετηµάτων. Είναι νοµίζω
περιττό να ειπωθεί ότι η συµµετοχή στις επιτροπές προσωπικοτήτων µεταξύ των
οποίων και δικαστικοί λειτουργοί δεν έχει την έννοια της εκπροσώπησης του
Δικαστικού Σώµατος.

τρόπου προαγωγής και την αντικατάστασή της µε γραπτές εξετάσεις στα
πρότυπα της Σχολής Πολέµου, τη µείωση του αριθµού των δικαστικών
λειτουργών και τη συγχώνευση περιφερειακών δικαστηρίων. Οι θέσεις αυτές
αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς προτείνονται από έναν πρώην πρόεδρο
ανωτάτου δικαστηρίου και τον δεύτερο στην ιεραρχία της εκτελεστικής εξουσίας
µετά τον πρωθυπουργό της χώρας. Αναρωτήθηκαν τότε αρκετοί συνάδελφοι πως
είναι δυνατόν να τίθενται επίσηµα τέτοια ζητήµατα που βρίσκονται σε ευθεία
αντίθεση µε τη συνταγµατική πρόβλεψη περί ισόβιων δικαστικών λειτουργών,
άλλα που δεν λαµβάνουν υπόψη τους την πραγµατικότητα που αντιµετωπίζουµε
η οποία απαιτεί όχι µείωση αλλά αύξηση του αριθµού των δικαστικών λειτουργών
και άλλα που παραβιάζουν τη δικαστική παράδοση δεκαετιών και τον µόνο
αντικειµενικό τρόπο προαγωγών. Θεωρήθηκε ενδεχοµένως ότι οι απόψεις αυτές
είναι προσωπικές και δεν αποτυπώνουν τη βούληση της Κυβέρνησης. Έδειξαν
ωστόσο χαλύβδινη επιµονή στο χρόνο και επανήλθαν µε άλλες µορφές
αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν ούτε θραυσµατικά επεισόδια που σβήνουν τόσο
γρήγορα όσο θέλουµε οι ίδιοι να τα αποµακρύνουµε από το πεδίο της σκέψης
µας, ούτε αποτελούν ουτοπικά θεωρητικά κατασκευάσµατα.

Τέλος Ιανουαρίου ως Προεδρείο επισκεφθήκαµε το γραφείο του κ. Υπουργού
Δικαιοσύνης για να ενηµερωθούµε για την συγκρότηση Επιτροπής που θα ασχοληθεί µε
το νέο ΚΟΔΚΔΛ. Στη συνάντηση του ΔΣ που είχε προηγηθεί ο Υπουργός µας
διαβεβαίωσε ότι στις αρχές του 2021 θα ξεκινούσαν οι διαδικασίες επεξεργασίας του
νέου Κώδικα και µε τη δική µας συµµετοχή. Τελικά χωρίς καµία αιτιολογία, χωρίς
επίσηµη ενηµέρωση πληροφορηθήκαµε πολύ αργότερα ότι δεν είναι στις προθέσεις του
Υπουργείου η συγκρότηση Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής και ότι η σχετική
νοµοθετική επεξεργασία θα γίνει µόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου.
Ο Κώδικας Οργανισµού Δικαστηρίων είναι η βασική νοµοθεσία που διέπει το
υπηρεσιακό καθεστώς των δικαστικών λειτουργών, ρυθµίζει τις µεταθέσεις, τις
προαγωγές, τον πειθαρχικό τους έλεγχο, τα καθήκοντα, τα δικαιώµατα και τις
υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει αντίστοιχο ιστορικό προηγούµενο τέτοιας απαξίωσης σε
αιρετούς εκπροσώπους του Δικαστικού Σώµατος.

Ακολούθησε το σχέδιο της Έκθεσης Πισσαρίδη το οποίο αφού επικρίνει τις
αιρετές διοικήσεις ως ανίκανες να διαχειριστούν αποτελεσµατικά τις υποθέσεις
τους, προτείνει τη θέσπιση ξεχωριστού κλάδου δικαστικών λειτουργών που θα
έχει αποκλειστικά διοικητικές αρµοδιότητες! Πέρα από το εξόχως
αντισυνταγµατικό µιας τέτοιας πρότασης που ονειρεύεται δικαστές – manager,
είναι εντυπωσιακή η αποστροφή και απαξίωση βασικών δηµοκρατικών αρχών
όπως το δικαίωµα των δικαστικών λειτουργών να εκλέγουν οι ίδιοι τις διοικήσεις
τους. Δεν αποτελεί απλά µοµφή στους διοικούντες αλλά άµεση αµφισβήτηση της
ικανότητας δικαστών και εισαγγελέων να επιλέγουν ορθολογικά τα συµβούλια
διοίκησης. Οι τεχνοκράτες (είτε τους φαντάζονται δικαστές είτε τελικά θα είναι
ιδιώτες) θα έχουν ιδιαίτερη εκπαίδευση και θα αναλαµβάνουν, ελέω επενδυτών,
«να ικανοποιούν τους φιλόδοξους στόχους που θα τους τεθούν» από την
Κυβέρνηση (sic!!!).

Υποχρεωθήκαµε ως ύστατη επιλογή να απευθυνθούµε στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Δικαστών. Στις 28 Μαΐου 2021 παρουσία εκπροσώπων 33 Κρατών µε οµόφωνο
Ψήφισµά της υπενθύµισε ότι «όταν προωθούνται νοµοθετικές µεταβολές που αφορούν
ουσιώδη ζητήµατα της κατάστασης των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών
αποτελεί νοµική υποχρέωση κάθε κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
συµπεριλάβει επισήµως τις δικαστικές ενώσεις στη νοµοπαρασκευαστική διαδικασία. Η
µη συµµόρφωση ενός κράτους µέλους µε αυτές τις βασικές αρχές είναι δυνατό να
θεωρηθεί ως παραβίαση της αρχής του Κράτους Δικαίου. Πόσο µάλλον όταν οι
νοµοθετικές µεταβολές, που αφορούν την προαγωγή και αξιολόγηση των δικαστικών
λειτουργών και ιδίως τον πειθαρχικό τους έλεγχο, δύνανται να αποτελέσουν απειλή για
τη δικαστική ανεξαρτησία». Καταλήγοντας η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών ζήτησε από
την Ελληνική Κυβέρνηση «να διασφαλίσει αποτελεσµατικά και άµεσα ότι οι Ενώσεις
Δικαστών και Εισαγγελέων στην Ελλάδα θα συµµετέχουν χωρίς εξαιρέσεις σε κάθε
νοµοπαρασκευαστική διαδικασία που λαµβάνει χώρα ενόψει νοµοθετικών µεταβολών
που αφορούν το δικαστικό σώµα και ειδικά την επαγγελµατική κατάσταση των
δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών».

Πρόσφατα ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης ασχολήθηκε µε τις καθυστερήσεις
στην απονοµή δικαιοσύνης καταλογίζοντας ευθύνες στους δικαστικούς
λειτουργούς οι οποίοι «δεν ενστερνίζονται το πρόβληµα» και «έχουν νοοτροπία
δηµοσίου υπαλλήλου» επανερχόµενος και πάλι στην πρόταση για έναν
«δικαστικό Καλλικράτη». Επέµεινε ιδιαίτερα στα υποχρεωτικά σεµινάρια στους
δικαστικούς λειτουργούς συνδέοντας άλλη µια φορά την αποτελεσµατικότητα του
δικαστικού συστήµατος µε τις ανάγκες των επιχειρήσεων και κλείνοντας
επισήµανε ιδιαίτερα την ανάγκη αλλαγής του τρόπου αξιολόγησης. Την ίδια
σχεδόν ηµέρα µε την παραπάνω συνέντευξη του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης
συγκροτήθηκε µια οµάδα δηµοσιογράφων και δικηγόρων µε το ενδιαφέρον
στραµµένο στην καθυστέρηση της δικαιοσύνης. Σε εκδήλωση που
πραγµατοποίησε ο συγκεκριµένος φορέας µε τη συµµετοχή 4 πρώην υπουργών
Δικαιοσύνης η κριτική επικεντρώθηκε στους ράθυµους δικαστές που
υπολογίζονται στο 25% του συνόλου, στις δικαστικές ενώσεις και στους
δικηγορικούς συλλόγους που έχουν συντεχνιακή νοοτροπία και στις ύποπτες
νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές, χωρίς ασφαλώς καµία αυτοκριτική για τις ίδιες
τις Κυβερνήσεις στις οποίες οι εισηγητές ήταν µέλη και οι οποίες είχαν την
πρωταρχική ευθύνη για τα διαχρονικά προβλήµατα στη Δικαιοσύνη και τα
τραγικά αδιέξοδα µε τα οποία βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη. Οι προτάσεις για τη
λύση του προβλήµατος εστιάστηκαν και πάλι στη µονότονη επανάληψη της
αλλαγής του τρόπου αξιολόγησης ο οποίος όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε από
πρώην Υπουργό, είναι «για γέλια και για κλάµατα». Και στο σηµείο αυτό
οφείλουµε µια απάντηση σε φορείς και σωµατεία οι οποίοι ξεπέρασαν τον ρόλο
τους και ανέλαβαν καθήκοντα Ρωµαίου κήνσορα ελέγχοντας δικαστές και
εισαγγελείς για την συµπεριφορά τους και κρίνοντας οι ίδιοι το δικαιολογηµένο ή
µη της καθυστέρησης στην έκδοση αποφάσεων. Η υποχρηµατοδότηση και η
υποστελέχωση της Δικαιοσύνης που αποτελεί µόνιµο φαινόµενο εδώ και χρόνια
λόγω της αδιαφορίας της πολιτείας να αναλάβει το κόστος, είναι ψιλά γράµµατα
για τους αυτόκλητους συνταγογράφους της σωτηρίας ενός ασθενούς µε µοναδικό
φάρµακο τις µαζικές διώξεις. Η εύκολη και ανέξοδη απάντηση που βολεύει στο
κράτος και προπαγανδίζεται από µηχανισµούς του είναι να ρίξει όλο το ανάθεµα
στην ατοµική ευθύνη του λειτουργού ή υπαλλήλου που καθυστερεί στην
διεκπεραίωση των υποθέσεών του. Συνδυαστικά χρησιµοποιείται και η µέθοδος
της τροµοκράτησης ακόµα και των Δικαστικών Ενώσεων προκειµένου να
καµφθεί κάθε αντίσταση και κάθε αντίθετη φωνή. Λέµε λοιπόν ότι είναι βαθιά
νυχτωµένοι. Η Ένωσή µας µε βαθιά δηµοκρατική παράδοση και συνταγµατική
αναγνώριση, κληρονόµος µιας βαριάς ιστορίας ακόµα και σε πέτρινα χρόνια, δεν
ετεροκαθορίζεται ούτε ελέγχεται από κανέναν στην στρατηγική της, στις
ανακοινώσεις και στα δελτία Τύπου που εκδίδει. Μοναδικός κριτής του ΔΣ είναι
τα 3.000 µέλη µας, δικαστές και εισαγγελείς της Χώρας.
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Ακόµα και µετά απ’ αυτήν την εξέλιξη, τη διεθνή καταδίκη της Ελλάδας, την ένταξή της
στον κατάλογο εκείνων των χωρών που παραβιάζουν αρχές του Κράτους δικαίου, το
Υπουργείο συνεχίζει να έχει κλειστές τις πόρτες σε όσους εικάζει εκ προοιµίου ότι θα
φέρουν αντιρρήσεις στις σχεδιασµένες αλλαγές και σε προειληµµένες αποφάσεις. Τα
πολιτικά κόµµατα που άσκησαν εξουσία στον τόπο µας ανεξάρτητα από τις
αναρίθµητες διαφοροποιήσεις και τις ιδεολογικές ασυµφωνίες, µοιράζονται έναν κοινό
καταστατικό πυρήνα. Να θεωρούν ότι βρίσκονται σε µια «θεσµική βεντέτα» κάθε φορά
που µια Δικαστική Ένωση διεκδικεί για τα µέλη της, υψώνει φωνή για το Σύνταγµα και
για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, απαιτεί να την σέβονται και να την ακούν. Η χρονική
αντοχή και η αναπαραγωγή του φαινοµένου υπήρξε αξιοσηµείωτη φτάνοντας τούτο τον
καιρό στο απόγειό του. Η διπολική αυτή αντίληψη της πραγµατικότητας που θεωρεί
όποιον έχει αντίθετη άποψη όχι άξιο συνοµιλητή αλλά εχθρό, φορέα ενός ιδεολογικού
φορτίου που του αξίζει ο αποκλεισµός και η αποµόνωση, ταλαντεύεται ανάµεσα στην
επίδειξη σιδερένιας πυγµής της διοίκησης και στον παραδειγµατισµό των ανυπάκουων
οµάδων. Η εκτελεστική εξουσία δεν επιτρέπεται να λειτουργεί εκδικητικά, ούτε να
πορεύεται µε βάση τις προσωπικές συµπάθειες και τους συναισθηµατισµούς. Είναι
υποχρεωµένη να λειτουργεί νηφάλια, αποστασιοποιηµένα, να συµµετέχει στον θεσµικό
διάλογο, να λειτουργεί µε βάση την διαλεκτική, να ακούει τις απόψεις όλων των φορέων
που έχουν δηµοκρατική νοµιµοποίηση, να µην αποκλείει κανέναν. Διεκδικούµε λοιπόν
το δικαίωµά µας κ. Υπουργέ να καλούµαστε και να συµµετέχουµε ουσιαστικά σε κάθε
Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή που αφορά την υπηρεσιακή µας κατάσταση και
διαµορφώνει τους όρους απονοµής του δικαίου. Ζητούµε να σταµατήσει άµεσα αυτός ο
ιδιότυπος αποκλεισµός των Δικαστικών Ενώσεων από την Πολιτεία.

ΙΙ) Οι αλλαγές που προαναγγέλλονται στον ΚΟΔΚΔΛ
Ο αποκλεισµός των Ενώσεων από τις συζητήσεις για το νέο Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων είναι άρρηκτα συνυφασµένος µε το περιεχόµενο των αλλαγών που
προωθούνται. Η µελέτη έτσι του παρελθόντος θα µας βοηθήσει να εκτιµήσουµε µια
εξελικτική διαδικασία που ξεδιπλώνεται σταδιακά µπροστά µας. Τον περσινό Ιούνιο
για πρώτη φορά ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτης Πικραµένος σε µια
οµιλία του στο Φόρουµ των Δελφών άνοιξε την συζήτηση για µια αλλαγή στο καθεστώς
των δικαστικών λειτουργών που πέρασε σε µερίδα του Τύπου ως ένα «επαναστατικό
σχέδιο». Το σχέδιο αυτό περιελάµβανε τη θεσµοθέτηση των δικαστών επί θητεία,
δικαστών δηλαδή µε σύµβαση ορισµένου χρόνου, την κατάργηση της επετηρίδας ως
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Πριν λίγες εβδοµάδες κατατέθηκε το νοµοσχέδιο για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών. Στο άρθρο 40 προβλέφθηκε η αξιολόγηση των
δικαστικών λειτουργών µετά από παρακολούθηση υποχρεωτικών σεµιναρίων.
Δώσαµε πραγµατικό αγώνα σε όλα τα επίπεδα ως Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων για να αποσυρθεί η διάταξη. Υποχρεωθήκαµε να προσφύγουµε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών και σε ηλεκτρονική ψηφοφορία όλων των µελών
µας για να πείσουµε το Υπουργείο Δικαιοσύνης ότι η υποβολή των δικαστικών
λειτουργών σε γραπτές εξετάσεις αντίκειται στον θεσµικό τους ρόλο και τους
υποβαθµίζει. Το Υπουργείο ωστόσο δεν έδειξε ούτε σε εκείνο το σηµείο να
πείθεται από την καθολική αντίδραση που υπήρχε στους σχεδιασµούς του.
Χρειάστηκε η διοικητική ολοµέλεια του ΣτΕ που µας δικαίωσε απόλυτα, ώστε να
υποχρεωθεί πλέον σε αναδίπλωση. Αυτό το πρόσφατο γεγονός είναι απόλυτα
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ενδεικτικό της έλλειψης εµπιστοσύνης που διακατέχει την εκτελεστική εξουσία και της
δυσπιστίας στις εύλογες τοποθετήσεις µας.
Μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει ένα βασικό νήµα που διατρέχει τις παραπάνω
πολλαπλές ιστορίες. Οι θιασώτες της ανάγκης αλλαγής της νοοτροπίας των δικαστικών
λειτουργών καθώς και του τρόπου αξιολόγησής τους κρύβουν καλά τις πραγµατικές
επιδιώξεις. Αρχικά να τονίσω ότι η Ένωσή µας δεν στάθηκε ποτέ εµπόδιο σε αλλαγές
και µεταρρυθµίσεις που πραγµατικά θα βελτίωναν τους υφιστάµενους όρους. Οι
ολοκληρωµένες προτάσεις που καταθέσαµε τα τελευταία χρόνια µεταξύ των οποίων
και η αναµόρφωση του θεσµού της δικαστικής µεσολάβησης, εκεί αποσκοπούν. Ο
τρόπος που ατενίζουµε το µέλλον δεν µπορεί να µετεωρίζεται ανάµεσα σε
αποκαλυπτικά σενάρια καταστροφής και σε µια αργόσυρτη παράταση του γνώριµου
παρόντος. Το κρίσιµο ερώτηµα όµως παραµένει: Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνουν
αυτές οι αλλαγές; Ποιους στόχους θα υπηρετεί η Δικαιοσύνη και τι δικαστές θέλουµε;
Η υποβολή εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών σε γραπτές εξετάσεις στις οποίες θα
βαθµολογούνται σαν σπουδαστές και θα υποχρεώνονται να αναµασούν την µία και
µοναδική αλήθεια του διδάσκοντος ή την συγκεκριµένη κατεύθυνση που θέλει να
δώσει η Εθνική Σχολή Δικαστών, το αυξηµένο ενδιαφέρον σε συγκεκριµένους κύκλους
µαθηµάτων όπως η διοίκηση των δικαστηρίων ή η τεχνητή νοηµοσύνη είναι φανερό ότι
επιδιώκουν να δηµιουργήσουν στρατευµένους δικαστές και όχι ελεύθερους και
ανεξάρτητους. Ο δικαστής που θα υποτάξει πιο εύκολα τη συνείδησή του στη δοσµένη
αντίληψη θα επιβραβευτεί µε µια καλή βαθµολογία και µε µια ταχύτερη υπηρεσιακή
ανέλιξη. Ο ανυπότακτος, αυτός που δεν θα συµβιβάζεται µε την κρατούσα άποψη, θα
παραµένει στάσιµος. Ταλάντευση ανάµεσα στη δηµοσιοϋπαλληλική νοοτροπία την
οποία δήθεν ξορκίζουν ορισµένοι µε την κατάργηση της ελεύθερης σκέψης και ενός
αχαλίνωτου ανταγωνισµού µεταξύ στελεχών ιδιωτικής εταιρίας που χρησιµοποιούν
κάθε µέσο για να πιάσουν τους πολυπόθητους στόχους. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
έχουµε ήδη µπει στο κατώφλι µιας νέας εποχής που η Δικαιοσύνη θα λειτουργεί
πλήρως µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και θα εξυπηρετεί πρωτίστως την
επιχειρηµατικότητα. Μια τέτοια ιδιωτικοποιηµένη Δικαιοσύνη που περιορίζει τις
εγκαταστάσεις και το προσωπικό της στη λογική κόστους – οφέλους, που έχει ανάγκη
από manager για να την διευθύνουν, που υποκαθιστά την ανθρώπινη σκέψη από τους
αλγόριθµους, χρειάζεται ανάλογους δικαστές. Διαισθάνοµαι ήδη τη συλλογική µας
αµηχανία έναντι της πραγµατικότητας που µας περιβάλλει. Κάτι διαφορετικό πρέπει
να αναζητήσουµε στο µέλλον. Όχι την ανασυγκρότηση ή την αναπαλαίωση
αντιλήψεων που θεοποιούν τον αδυσώπητο ανταγωνισµό για την επαγγελµατική άνοδο
και την κοινωνική αναρρίχηση θρυµµατίζοντας τους δεσµούς ανθρώπινης και
συναδελφικής αλληλεγγύης, που υποβάλουν και καθιστούν ευάλωτους τους ανθρώπους
σε συνεχείς αξιολογήσεις πέρα από όσες ήδη υφίστανται, που επαναφέρουν στην πιο
ακραία µορφή έναν κοινωνικό δαρβινισµό επικράτησης των άριστων και αποβολής του
φορτίου των µέτριων. Χρειάζεται ενίσχυση της Δικαιοσύνης µε αύξηση και όχι µείωση
των κρατικών πόρων, σύσταση ειδικών υπηρεσιών που θα συνεπικουρούν τους
δικαστές και εισαγγελείς στο έργο τους, τεχνολογική αναβάθµιση όλων των δικαστικών
υπηρεσιών που γερνούν και οδηγούνται σε συµπράξεις µε τον ιδιωτικό τοµέα για να
επιζήσουν, µια Δικαιοσύνη προσιτή στον απλό πολίτη και όχι στρατευµένη στα
επιχειρηµατικά συµφέροντα, Δικαιοσύνη µε δικαστές ελεύθερους και ανεξάρτητους,
όχι υπάκουους µαθητές της µίας και µοναδικής αλήθειας. Τα αιτήµατα αυτά είναι
αιτήµατα του συνόλου του Δικαστικού Σώµατος και στο σηµείο αυτό κ. Υπουργέ µας
βρίσκεται όλους ενωµένους πέρα από τις διαφωνίες που υπάρχουν σε επί µέρους
θέµατα.
ΙΙΙ) Εισφορά αλληλεγγύης και εφαρµογή της αµετάκλητης δικαστικής
απόφασης για τους συνταξιούχους
Τον περασµένο Ιανουάριο µε τους συναδέλφους Βασίλη Φαϊτά και Βανέσα Ντέγκα
αρθρογραφήσαµε για την ανάγκη αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης για τον
δηµόσιο τοµέα. Η εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε για πρώτη φορά στο κατώφλι της
µνηµονιακής εποχής µε το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 και εξακολούθησε µε διαδοχικές
παρατάσεις. Με το άρθρο 298 του ν. 4738/2020 απαλλάσσονται πλέον από την
υποχρέωση καταβολής εισφοράς αλληλεγγύης οι µισθωτοί του ιδιωτικού τοµέα, οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες, µέλη Δ.Σ, ενώ απαλλαγή προβλέπεται και για το φορολογικό
έτος 2020 στα εισοδήµατα από κεφάλαιο, από επιχειρηµατική δραστηριότητα, από
υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου και από τόκους. Η µοναδική κατηγορία πολιτών που
υπόκειται στο εξής σε εισφορά αλληλεγγύης είναι οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα και
οι συνταξιούχοι. Ο περιορισµός της υποχρέωσης «εισφοράς αλληλεγγύης» µόνο στους
εργαζόµενους στον δηµόσιο τοµέα και στους συνταξιούχους, πέρα από το γεγονός ότι
επιβαρύνει τους φορολογικά συνεπέστερους πολίτες, δηµιουργεί πρόβληµα
ασυµβατότητας µε το άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγµατος που ορίζει «οι Έλληνες πολίτες
συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δηµόσια βάρη ανάλογα µε τις δυνάµεις τους». Το
νόηµα της συνταγµατικής διάταξης είναι ότι οι νόµοι που επιβάλουν φορολογικά βάρη
δεν µπορούν να προβαίνουν σε αδικαιολόγητες διακρίσεις ή να επιβαρύνουν
δυσανάλογα και υπέρµετρα ορισµένες κατηγορίες πολιτών, πόσο µάλλον µία µοναδική
κατηγορία. Αλλά και
µε τα άρθρα 20 και 21 παρ. 1 του Χάρτη Θεµελιωδών
Δικαιωµάτων της ΕΕ που καθιερώνουν την αρχή της απαγόρευσης αθέµιτων
διακρίσεων, η οποία, κατά πάγια νοµολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ, επιβάλλει να µην
αντιµετωπίζονται διαφορετικά παρόµοιες καταστάσεις, εκτός αν η διαφορετική αυτή
µεταχείριση δικαιολογείται, ως ερειδόµενη σε αντικειµενικό και εύλογο κριτήριο.
Τέτοιο κριτήριο δεν υφίσταται εν προκειµένω, αφού, ως εκ της φύσης της επίµαχης
φορολογικής υποχρέωσης, κανένας αποχρών λόγος δεν δικαιολογεί τη διατήρησή της
ειδικά και µόνο στους µισθωτούς του δηµόσιου τοµέα και τους συνταξιούχους. Η κατά
τον ανωτέρω τρόπο δυσµενής φορολογική µεταχείριση µόνο των πιο πάνω κατηγοριών
φορολογούµενων καθίσταται σαφώς αυθαίρετη, αφού στον ν. 4738/2020 δεν γίνεται
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επίκληση κανενός γενικού και αντικειµενικού κριτηρίου που να ανταποκρίνεται
στις ιδιαίτερες συνθήκες αυτών. Το τελευταίο τούτο επιβεβαιώνεται από την ίδια
την αιτιολογική έκθεση του νόµου που επέβαλε την «εισφορά αλληλεγγύης», η
οποία επικαλείται την ευθύνη «κάθε πολίτη». Στο ΔΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2021
τέθηκε ως µεσοπρόθεσµος στόχος της Ένωσης η αναστολή της εισφοράς
αλληλεγγύης για όλο το δηµόσιο. Επανήλθαµε µε αντίστοιχο αίτηµα προς τον
Πρωθυπουργό της χώρας ενόψει των εξαγγελιών στην ΔΕΘ. Σε συνάντηση που
είχε η Ένωσή µας µε τον Αν. Υπουργό Οικονοµικών κ. Σκυλακάκη στις 11
Οκτωβρίου θέσαµε εκ νέου το αίτηµα. Θεωρούµε ότι το αίτηµά µας έχει όχι µόνο
ισχυρή νοµική βάση αλλά ακλόνητα ηθικά ερείσµατα. Δεν θα προβάλαµε καµία
αξίωση εάν η αναστολή του συγκεκριµένου φόρου για το τρέχον έτος
προβλέπονταν µόνο για τους χαµηλόµισθους τους ιδιωτικού τοµέα ή άλλες
ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες. Αρνούµαστε όµως να δεχτούµε τη λογική ότι τα
κέρδη των µεγάλων εταιριών και οι µεγαλοεπιχειρηµατίες απαλλάσσονται από
έναν φόρο ο οποίος πέφτει αποκλειστικά στις πλάτες των µισθωτών και των
συνταξιούχων του δηµοσίου. Μετά την άρνηση του Υπουργείου να δεχτεί το
δίκαιο και λογικό αίτηµά µας ο µόνος δρόµος που ανοίγεται πλέον είναι αυτός της
δικαστικής διεκδίκησης. Θα επαναληφθεί ασφαλώς άλλη µια φορά το γνώριµο
σκηνικό µιας Κυβέρνησης που ενώ γνωρίζει τις νοµικές της υποχρεώσεις,
αρνείται να συµµορφωθεί και ρίχνει την ευθύνη σ’ αυτούς που διεκδικούν τα
δικαιώµατά τους. Είµαστε ωστόσο προετοιµασµένοι και για µια τέτοια εξέλιξη.
Με την υπ’ αριθµό 255/5-10-2021 απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου
88 παρ. 2 Σ. λύθηκε αµετάκλητα το συνταξιοδοτικό µας. Η απόφαση έκρινε ότι
σύνταξη ίση µε το 60% των αποδοχών των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών
δεν βρίσκεται στην συνταγµατικά επιβαλλόµενη σχέση αναλογίας και δεν
εξασφαλίζει το επίπεδο διαβίωσης που εξασφάλιζαν οι αποδοχές που λάµβαναν
κατά τον χρόνο αποχώρησης από την υπηρεσία. Αυτή τη στιγµή το ποσοστό
αναπλήρωσης της σύνταξης είναι κοντά στο 45%. Υπολείπεται ουσιωδώς από το
όριο που έχει θέσει το Δικαστήριο. Επισκεφθήκαµε ως Ένωση στις 19 Νοεµβρίου
τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τσακλόγλου όχι για να του υποβάλουµε
κάποιο συνδικαλιστικό αίτηµα αλλά για να ζητήσουµε την αυτονόητη για ένα
Κράτος Δικαίου εφαρµογή µιας αµετάκλητης δικαστικής απόφασης. Η αρνητική
απάντηση που λάβαµε µε την αιτιολογία έλλειψης δηµοσιονοµικού χώρου µας
φέρνει αντιµέτωπους µε δύο θεµελιώδη ζητήµατα. Το πρώτο συνδέεται µε την
ιεράρχηση του Συντάγµατος και την τοποθέτησή του σε θέση υποδεέστερη από
αυτήν της δηµοσιονοµικής πολιτικής. Το δόγµα που εφαρµόζεται µε ευλάβεια
µετά την οικονοµική κρίση του 2010 από τις κυβερνήσεις θέτει ως υπέρτατο νόµο
του Κράτους τα οικονοµικά µεγέθη στα οποία οφείλουν να υπακούουν όλοι. Στην
προκρούστεια κλίνη της οικονοµίας αναµετρώνται τα πάντα: οι αρχές του
Κράτους Δικαίου, η εφαρµογή των δικαστικών αποφάσεων, το ίδιο το Σύνταγµα.
Εφόσον η οικονοµία το επιτρέπει, το Σύνταγµα εφαρµόζεται. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρέπει να ερµηνεύεται κατά τις ανάγκες της οικονοµίας. Η
αλήθεια είναι ότι η αντίληψη αυτή για την λειτουργία του κράτους του 21ου
αιώνα αλλάζει ριζικά τη µορφή του και τις επιδιώξεις του. Ο Λεβιάθαν στέκεται
πλέον σε στάση προσοχής απέναντι στους δηµοσιονοµικούς στόχους σαν
υπάκουο κατοικίδιο.
Μια δεύτερη παράµετρος έχει να κάνει µε την περίφηµη «πιλοτική δίκη» που
καθιερώθηκε πλέον πέρα από την διοικητική και στην πολιτική δίκη και
χειροκροτήθηκε από πολιτικούς και δηµοσιογράφους ως µια εξαιρετικά
προοδευτική λύση που θα βάλει τέρµα στο πρόβληµα της υπερβολικής σώρευσης
δικογράφων στα δικαστήρια που βαλτώνουν από υποθέσεις µε όµοιο νοµικό
αντικείµενο. Φαίνεται ωστόσο ότι τα επιχειρήµατα που χρησιµοποίησε το
Υπουργείο Δικαιοσύνης πριν δύο µήνες για να µας πείσει, δεν βρήκαν ευήκοα ώτα
στο Υπουργείο Εργασίας. Για τον λόγο αυτό η απόφαση του Μισθοδικείου, που
λειτουργεί στην πραγµατικότητα ως πιλοτική δίκη αφού έχει καταστεί
αµετάκλητη και ρυθµίζει το συνταξιοδοτικό εκατοντάδων δικαστικών
λειτουργών, δεν λαµβάνεται υπόψη και δεν εφαρµόζεται υποχρεώνοντας έτσι σε
προσφυγές ενώπιον των αρµόδιων Δικαστηρίων που θα βαλτώσουν από την
εκδίκαση υποθέσεων µε όµοιο αντικείµενο και προδιαγεγραµµένο αποτέλεσµα.
Ποια είναι η αξιοπιστία και το κύρος µιας διοίκησης η οποία απαιτεί από τους
πολίτες αυτό που δεν σέβεται η ίδια; Πως µπορεί στ’ αλήθεια να πείσει κανείς
ακόµα και τους επιχειρηµατίες για τους οποίους ενδιαφέρεται ότι µέριµνά του
είναι η ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων, τη στιγµή που δηµιουργεί συνειδητά
τις προϋποθέσεις για ένα νέο έµφραγµα στα Δικαστήρια;
Μετά από δύο χρόνια πανδηµίας και αναστολής συλλογικών διαδικασιών είναι
µεγάλη χαρά και τιµή που έχουµε απόψε κοντά µας κορυφαίους εκπροσώπους
των πολιτικών κοµµάτων για να ακούσουµε τις θέσεις τους. Τα προβλήµατα
διογκώνονται και δεν βρίσκουν λύση µε παράλληλους µονόλογους και κλειστές
πόρτες. Διακηρυγµένος στόχος µας ήταν πάντοτε η καλή συνεργασία και ο
εποικοδοµητικός διάλογος µε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τα πολιτικά κόµµατα
της Χώρας. Η κριτική που κάθε φορά ασκείται από την πλευρά µας ανεξάρτητα
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από την Κυβέρνηση που έχουµε απέναντί µας, δεν έχει άλλο σκοπό παρά να
αναδεικνύει παραλείψεις, λάθη, αστοχίες και να συµβάλει στο ξεπέρασµα διαχρονικών
προβληµάτων της Δικαιοσύνης, στην προάσπιση και περιφρούρηση του Συντάγµατος,
στην προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Μ’ αυτές τις σκέψεις κλείνω και σας
ευχαριστώ για την αποψινή σας παρουσία.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΕΛΙΔΑ 1
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΥ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ 15-11-2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

και δρούσαν στο εξωτερικό 80 περίπου αντιστασιακές επιτροπές.
Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο παρά τα στοιχεία του αυθόρµητου που
περιείχε, ήταν αποτέλεσµα ωρίµανσης της αντιδικτατορικής πάλης. Η λαϊκή
δυσαρέσκεια φούντωνε από τον αυταρχισµό και την βία της εξουσίας. Η οικονοµική
κρίση του 1973 επιδείνωσε την κατάσταση των νοικοκυριών τη στιγµή που τα κέρδη
των βιοµηχανιών και του εφοπλιστικού κεφαλαίου εκτοξεύονταν στα ύψη. Είναι
γνωστή άλλωστε η συµπάθεια της Χούντας και η στήριξή της από σηµαντική µερίδα
του µεγάλου κεφαλαίου. Ξεκίνησαν στάσεις εργασίας, απεργίες σε αρκετούς κλάδους
εργαζοµένων, στους δικηγορικούς και ιατρικούς συλλόγους, σε επαγγελµατίες και
βιοτέχνες. Η διεθνής συγκυρία ήταν ευνοϊκή για την άνοδο των λαϊκών κινηµάτων
µετά το πραξικόπηµα του Πινοσέτ στη Χιλή, τον γαλλικό Μάη του 1968 και το τέλος
του πολέµου στο Βιετνάµ µε την ήττα της µεγαλύτερης στρατιωτικής δύναµης στο
κόσµο. Προηγήθηκε η µεγάλη παλλαϊκή συγκέντρωση στην κηδεία του Γεώργιου
Παπανδρέου στις 4 Νοεµβρίου 1973 που κατέληξε σε συγκρούσεις µε την αστυνοµία.
Όλα αυτά τα γεγονότα ανάγκασαν την Χούντα σε προσωρινή αναδίπλωση, στην
«φιλελευθεροποίησή» της µε την συγκρότηση της κυβέρνησης Μαρκεζίνη στις 1
Οκτώβρη του 1973, ώστε να µπορέσει να διατηρηθεί για λίγο ακόµα στην εξουσία. Η
διαπάλη που υπέβοσκε στο εσωτερικό της και η σύγκρουση των δύο γραµµών
οδήγησαν σε ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, στο πραξικόπηµα
στην Κύπρο και στην εισβολή των Τούρκων στο νησί.
Το φοιτητικό κίνηµα εκείνη την εποχή έχοντας αναπτύξει δυναµική δράση
και συγκεντρώνοντας τεράστια πείρα από την δεκαετία του 1960, από τη Νεολαία
των Λαµπράκηδων, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις. Τα πανεπιστήµια ήταν
χώροι ιδεολογικοπολιτικών ζυµώσεων και τροφοδότες της αντίστασης στην
αστυνοµική βία και την καταστολή. Σταθµός υπήρξε η ίδρυση της ΑντιΕΦΕΕ τον
Ιούλιο του 1972 που επέδρασε στην µαζικοποίηση του νεολαιϊστικου κινήµατος. Τον
Σεπτέµβριο της ίδιας χρονιάς το αίτηµα για ελεύθερες φοιτητικές εκλογές κλιµακώνει
τις µορφές πάλης. Τον Φεβρουάριο του 1973 η χούντα επιβάλει την διακοπή
στράτευσης και την βίαιη επιστράτευση των φοιτητών. Στις 14 Φεβρουαρίου η
αστυνοµία µπαίνει στο Πολυτεχνείο. Προκαλούνται µαζικές αντιδράσεις, παραιτείται
η Σύγκλητος. Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις πυκνώνουν. Στις 21 Φεβρουαρίου
ξεκινάει η κατάληψη της Νοµικής. Την Τετάρτη 14 Νοεµβρίου 1973 αποφασίζεται η
συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο µε σκοπό την πραγµατοποίηση γενικών συνελεύσεων
και τις ελεύθερες εκλογές. Την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου πάνω από 100.000 λαού
συγκεντρώνεται στο κέντρο της Αθήνας. Ο θλιβερός απολογισµός της 17ης Νοέµβρη
σύµφωνα µε το επίσηµο πόρισµα του εισαγγελέα Τσεβά ήταν 18 πλήρως
βεβαιωθέντες νεκροί, τουλάχιστον 16 βασίµως προκύπτοντες, 1.103 τραυµατίες
πολίτες και 61 τραυµατίες αστυνοµικοί.
Δεν θα µπορούσαµε µια µέρα σαν κι’ αυτή να παραλείψουµε να κάνουµε την
αυτοκριτική µας ως Δικαστικό Σώµα για την στάση που κρατήσαµε την περίοδο της
δικτατορίας. Την οφείλουµε νοµίζω στους έλληνες πολίτες, στον ελληνικό Λαό, στο
όνοµα του οποίου ασκούµε την εξουσία µας. Μελανή σελίδα δεν ήταν µόνο τα έργα
και οι ηµέρες του Κωνσταντίνου Κόλλια, του τότε εισαγγελέα του ΑΠ, που ανέλαβε
πρωθυπουργός της πρώτης χουντικής κυβέρνησης. Υπουργοί της κυβέρνησης των
πραξικοπηµατιών ανέλαβαν τρεις αρεοπαγίτες και ένας αντεισαγγελέας του ΑΠ,
γεγονός που οδήγησε ορισµένους να χαρακτηρίσουν περιπαικτικά την δικτατορία ως
«δικτατορία του ΑΠ».
Όπως γράφει και ο Γιώργος Σταυρόπουλος, επίτιµος
αντιπρόεδρος του ΣτΕ, «πρόθυµα συνεργάστηκαν µε την δικτατορία και άλλοι
δικαστές, εν ενεργεία και συνταξιούχοι. Στην εικοσαµελή επιτροπή σύνταξης του
νέου «Συντάγµατος» µετείχαν µεταξύ άλλων επίτιµοι πρόεδροι ΑΠ και ΣτΕ καθώς
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και επίτιµος Εισαγγελέας ΑΠ ενώ σε νοµοπαρασκευαστικές επιτροπές µετείχαν
και άλλοι δικαστές». Οφείλουµε από την άλλη µεριά να θυµηθούµε τους άξιους
και έντιµους δηµοκράτες Δικαστές που τίµησαν τον όρκο τους στο Σύνταγµα, δεν
λύγισαν από τις πιέσεις που δέχτηκαν και έγιναν φωτεινά παραδείγµατα για εµάς
τους νεότερους. Η χούντα µε την ΚΔ Συντακτική Πράξη του 1968 «περί
εξυγιάνσεως της τακτικής δικαιοσύνης» ανέστειλε για τρεις ηµέρες την
ισοβιότητα των δικαστικών λειτουργών ώστε στη συνέχεια να µπορέσει να
απολύσει τους ανεπιθύµητους. Ο λόγος της απόλυσης 30 δικαστών και
εισαγγελέων ήταν διότι «δεν εµφορούνταν από υγιείς κοινωνικές αρχές». Μέσα
σ’ αυτούς ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Στ. Μαυροµιχάλης, που ως πρόεδρος
της υπηρεσιακής κυβέρνησης το έτος 1963 εξασφάλισε την διενέργεια άψογων
εκλογών που οδήγησαν σε κυβερνητική αλλαγή καθώς και ο τότε πρωτοδίκης
Χρήστος Σαρτζετάκης που ενόχλησε το παρακράτος η στάση του στην υπόθεση
της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαµπράκη. Πέντε δικαστικοί λειτουργοί
απολύονται και για την συνδικαλιστική τους δράση στην Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων: Ο Αρεοπαγίτης Αντώνιος Φλώρος, πρόεδρος της Ένωσης, ο
Αρεοπαγίτης Δηµήτριος Μαργέλλος, ο πρόεδρος Πρωτοδικών Γεώργιος
Κώνστας, ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Γεώργιος Ξενάκης και ο επίσης
εισαγγελέας Πρωτοδικών Αλέξανδρος Φλώρος, αδελφός του προέδρου της
Ένωσης.
Στην εποχή που διανύουµε η στάση του Δικαστικού Σώµατος, των
Δικαστικών Ενώσεων επηρεάζει και στέλνει µηνύµατα στην κοινωνία. Για τον
λόγο αυτό και έχοντας συναίσθηση της βαρύτητας των λόγων και των πράξεών
µας πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ο φασισµός, οι υµνητές της
Χούντας, οι αρνητές του Πολυτεχνείου θα αισθάνονται πραγµατικά
ενθουσιασµένοι, όταν µαθαίνουν πως υπάρχουν κρατικοί λειτουργοί οι οποίοι
αρνούνται και προβάλουν εµπόδια σε µια εκδήλωση σαν την σηµερινή. Η άρνηση
της επετείου ισοδυναµεί µε άρνηση στη Δηµοκρατία. Πρέπει να είµαστε
ξεκάθαροι και απόλυτοι σ’ αυτό το ζήτηµα χωρίς στρογγυλέµατα και
δικαιολογίες. Η καταδίκη τέτοιων συµπεριφορών να είναι απόλυτη και καθολική.
Η χούντα δεν έφυγε από τον τόπο µε ευχολόγια, συµβιβασµούς και προσωπικό
αναχωρητισµό. Μισό αιώνα σχεδόν από την αποκατάσταση της Δηµοκρατίας και
κοντά στα ογδόντα χρόνια από τη λήξη του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου και την
συντριβή του ναζισµού, το αβγό του φιδιού επωάζεται εκεί που η µνήµη των
ανθρώπων αδυνατίζει και ξεθωριάζει.
Πρωταγωνιστές της αποψινής εκδήλωσης είναι η Μαρία Φαραντούρη
και ο Βασίλης Λέκκας, δύο από τους εµβληµατικότερους καλλιτέχνες της
Ελλάδας, µε τη φωνή των οποίων συγκινηθήκαµε και ενθουσιαστήκαµε. Τιµή
στους νεκρούς του Πολυτεχνείου και στους αγωνιστές της δηµοκρατίας στον
τόπο µας. Καλωσορίζουµε την Μαρία Φαραντούρη και τον Βασίλη Λέκκα µε ένα
θερµό και παρατεταµένο χειροκρότηµα.

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε.
Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ
Εισαγωγή
Με ιδιαίτερη χαρά κηρύσσω την
έναρξη του Συνεδρίου για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα µπροστά
σε ένα τέτοιο εκλεκτό
ακροατήριο και µε τόσο
λαµπρούς εισηγητές. Η
διοργάνωση ενός τριήµερου
Συνεδρίου µε τη συγκεκριµένη
θεµατική όφειλε να γίνει εδώ και
πολλά χρόνια. Αργήσαµε κάπως.
Θεωρήθηκε ενδεχοµένως ένα
αντικείµενο που βρίσκεται
µακριά από τον κύκλο των
άµεσων επαγγελµατικών
ενδιαφερόντων ενός δικαστικού
λειτουργού των πολιτικών- ποινικών δικαστηρίων αν και στην πραγµατικότητα
είναι η ψυχή της κάθε νοµικής διάταξης που εφαρµόζουµε. Νοµικός ο οποίος δεν
γνωρίζει, δεν µελετά, δεν ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώµατα, δεν
ερευνά αν στην κάθε µεµονωµένη περίπτωση υπάρχει κάποια υποψία παραβίασή
τους ή θεωρεί περιττή ευρωπαϊκή πολυτέλεια την ενασχόληση µε αυτά, ότι
πρόκειται για κάτι ξένο µε την ελληνική κουλτούρα, εκφράζει µια εντελώς
αντιδραστική αντίληψη. Το εύρος των θεµάτων και η πολυδιάστατη οπτική κάτω
από την οποία πρέπει να εξεταστούν αυτά τα δικαιώµατα θεωρήθηκε ίσως
αποτρεπτικός παράγοντας για να διοργανωθεί ένα συνέδριο. Ας κρατήσουµε ως
θετικό στοιχείο τη δυνατότητα που έχουµε να συζητάµε ελεύθερα για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα, συνθήκη όχι αυτονόητη αν αναλογιστούµε την
κατάσταση που επικρατεί σήµερα σε δεκάδες χώρες στις οποίες «χρειάζεται
πολλή αρετή και τόλµη για να µιλήσει κανείς για δικαιώµατα του ανθρώπου και
ακόµα περισσότερο για να αγωνισθεί γι’ αυτά» όπως έγραφε ο Αριστόβουλος
Μάνεσης. Διότι το ουσιώδες δεν είναι να µιλά κανείς για Ανθρώπινα Δικαιώµατα
αλλά να φροντίζει και να αγωνίζεται για την κατοχύρωσή τους.
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Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ
Ιστορική εξέλιξη
Τα δικαιώµατα του Ανθρώπου δεν απονεµήθηκαν σ’ αυτόν ipso jure ούτε είναι
φυσικά, απαραβίαστα και αναπαλλοτρίωτα όπως συνηθίζουν κάποιοι να λένε.
Αποτελούν αρχές ενταγµένες στο θετικό δίκαιο. Έχουν την δική τους ιστορική διαδροµή
και δεν γεννήθηκαν ως αδέλφια από τον ίδιο τοκετό. Διατυπώθηκαν για πρώτη φορά ως
δικαιώµατα ατοµικά και πολιτικά στη Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του
Ανθρώπου του 1789, συνδεόµενα µε την άνοδο της αστικής τάξης και την χειραφέτησή
της από την φεουδαρχία. Τα κοινωνικά δικαιώµατα ως δικαιώµατα δεύτερης γενιάς
είναι απόρροια των διεκδικήσεων του παγκόσµιου εργατικού κινήµατος στα τέλη του
19ου αιώνα. Σήµερα µιλάµε για τα τρίτης γενιάς δικαιώµατα, τα δικαιώµατα οµάδων,
τα δικαιώµατα στο περιβάλλον. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα κράτη πιεζόµενα από τις
λαϊκές διεκδικήσεις αποφάσισαν να εντάξουν τα ανθρώπινα δικαιώµατα στα
Συντάγµατά τους. Το ιστορικό αυτό σηµείο είναι καθοριστικό καθώς η κρατική εξουσία
για πρώτη φορά αυτοπεριορίζεται ρυθµίζοντας την άσκησή τους και οργανώνοντας την
προστασία τους. Το αποκορύφωµα της διεθνούς αναγνώρισης έρχεται µε τη λήξη του Β’
παγκοσµίου πολέµου και την Οικουµενική Διακήρυξη των Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
το 1948, ένα κείµενο που δεν έχει νοµική δεσµευτική ισχύ αλλά ένα προγραµµατικό
ηθικοπολιτικό περιεχόµενο. Η Ευρωπαϊκή Σύµβαση Δικαιωµάτων του Ανθρώπου
(Ε.Σ.Δ.Α.) που υπογράφηκε δύο χρόνια αργότερα ως διεθνής συνθήκη ενσωµατώθηκε
στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών και µάλιστα µε υπερνοµοθετική ισχύ. Ο κατάλογος
των δικαιωµάτων είναι πλέον ευρύς: δικαίωµα στη ζωή, απαγόρευση βασανιστηρίων,
απαγόρευση δουλείας και καταναγκαστικών έργων, δικαίωµα στην προσωπική
ελευθερία και ασφάλεια, δικαίωµα στη χρηστή απονοµή δικαιοσύνης, µη επιβολή
ποινής χωρίς νόµο, δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, ελευθερία έκφρασης, ελευθερία του
συνέρχεσθαι και συνεταιρίζεσθαι, δικαίωµα σύναψης γάµου, απαγόρευση διακρίσεων,
δικαίωµα παροχής ασύλου, δικαίωµα ιδιοκτησίας, δικαίωµα κοινωνικής προστασίας,
δικαίωµα συµµετοχής στη διακυβέρνηση της χώρας, δικαίωµα ίσης αµοιβής για ίση
εργασία, δικαίωµα σε βιοτικό επίπεδο ικανό να εξασφαλίζει υγεία και ευηµερία, τροφή,
ρουχισµό, κατοικία και ιατρική περίθαλψη.
Ενταγµένα στα Συντάγµατα- Κρατικός αυτοπεριορισµός και σχετικοποίηση της
προστασίας
Η αναγνώριση και η ρύθµιση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την κρατική
εξουσία και µάλιστα στο επίπεδο του θεµελιώδους Νόµου δεν θα µπορούσε παρά να
οδηγήσει σε µια περιορισµένη αναγνώριση. Ο αυτοπεριορισµός στον οποίο
υποβάλλονται οι κρατικές εξουσίες έχει µια µορφή σχετικότητας. Η αναγνώριση γίνεται
πάντα υπό την επιφύλαξη του νόµου. Το Κράτος δεν µπορεί να αυθαιρετήσει
καταργώντας ένα δικαίωµα που περιβάλλεται µε συνταγµατική ισχύ, µπορεί ωστόσο να
το περιορίσει ή να το διευρύνει. Έχει δε τόσο εκτεταµένα όρια η κρατική αυτή εξουσία
που ορισµένα κοινωνικά δικαιώµατα έχουν δεχτεί αλλεπάλληλους νοµοθετικούς
περιορισµούς ώστε να έχει αποµείνει µόνο η τυπική τους αναγνώριση. Μία δεύτερη
επισήµανση έχει να κάνει µε το λεγόµενο «κοινωνικό κεκτηµένο», το επιτρεπτό δηλαδή
της αποµείωσης ενός αναγνωρισµένου δικαιώµατος. Όσο κι’ αν σε θεωρητικό επίπεδο
µπαίνουν όρια στον κοινό νοµοθέτη, ιδίως της µη ουσιώδους δυσµενούς µεταβολής του
δικαιώµατος, η πράξη και η πολιτική εµπειρία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Θυµίζω
τον Αριστόβουλο Μάνεση: «Εξαρτάται από τον εκάστοτε συσχετισµό των κοινωνικοπολιτικών δυνάµεων δηλαδή από τις αντικειµενικές και υποκειµενικές δυνατότητες των
εξουσιαζόµενων αλλά και γενικότερα από ποικίλους παράγοντες, κοινωνικούς,
οικονοµικούς, πολιτικούς, πολιτισµικούς, ιδεολογικούς, εθνικούς που επικαθορίζουν,
προσδιορίζουν ή επηρεάζουν την συµπεριφορά των κρατούντων». Αυτό που µας λέει ο
µεγάλος ακαδηµαϊκός δάσκαλος επιβεβαιώνεται ως κανόνας µέχρι τις µέρες µας. Τα
ανθρώπινα δικαιώµατα δεν βρίσκονται σε µια ευθύγραµµη πορεία ανόδου και
συνεχόµενης διεύρυνσης. Ούτε συµβαδίζουν µε την τεχνολογική, επιστηµονική και
οικονοµική πρόοδο µιας χώρας. Διευρύνονται ή συρρικνώνονται ανάλογα µε την εποχή,
την πληµµυρίδα ή την άµπωτη των λαϊκών διεκδικήσεων, την αδυναµία ή την ισχύ της
πολιτικής εξουσίας να επιβάλει τις θέσεις της. Εξαρτώνται άµεσα από την διεθνή
πολιτική συγκυρία και τους ανταγωνισµούς µεταξύ των κρατών. Κυµαίνονται ανάλογα
µε τον εκάστοτε συσχετισµό των κοινωνικοπολιτικών δυνάµεων. Ακόµα και η ίδια η
ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν θεωρείται πέρα και πάνω από τα Συντάγµατα αλλά δέχεται
τους ίδιους περιορισµούς µε τα άλλα δικαιώµατα, όπως συµβαίνει πχ στην έννοµη τάξη
του Ισραήλ όπου «ενδέχεται να περιορίζεται ώστε να εξυπηρετεί και άλλα συµφέροντα
ή δικαιώµατα» ή όπως έκρινε το Γαλλικό Συνταγµατικό Δικαστήριο το 2001 στην
απόφαση για τις αµβλώσεις «µολονότι η αξιοπρέπεια συνιστά ενδεχοµένως µια
συνταγµατικά προστατευόµενη αρχή δεν θεωρείται ωστόσο απαραβίαστη ή υπέρτατη».
Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σήµερα στον κόσµο
Η έκθεση της Διεθνούς Αµνηστίας για τα έτη 2020 και 2021 αποτυπώνει µια
θλιβερή εικόνα των αποτυχιών της παγκόσµιας κοινότητας και µια απόλυτη
περιφρόνηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα σε πολλές χώρες. Η πανδηµία του
κορονοϊού επιδείνωσε την ήδη επισφαλή κατάσταση των προσφύγων και των
µεταναστών, εγκλωβίζοντας δεκάδες χιλιάδες σε άθλιους καταυλισµούς, τα συστήµατα
υγείας τέθηκαν σε απόλυτη δοκιµασία και αρκετά από αυτά έχουν ήδη καταρρεύσει
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χωρίς να µπορούν να διασφαλίζουν το δικαίωµα στην ιατρική περίθαλψη, ενώ
αξιοποιήθηκε η έκτακτη κατάσταση για την εφαρµογή µιας σκληρής και
αυταρχικής διακυβέρνησης. Στη Νικαράγουα απολύθηκαν εργαζόµενοι στον
τοµέα της υγείας διότι εξέφρασαν ανησυχίες για την έλλειψη Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας, στην Ουγγαρία τροποποιήθηκε ο Ποινικός Κώδικας
εισάγοντας ποινές φυλάκισης µέχρι πέντε έτη για διάδοση ψευδών πληροφοριών
για τον Covid, στις Φιλιππίνες η αστυνοµία έλαβε εντολή να πυροβολήσει
ανθρώπους που υπήρχε περίπτωση να προκαλέσουν προβλήµατα κατά την
διάρκεια της πανδηµίας. Στη Βραζιλία του Μπολσονάρο σκοτώθηκαν πέρσι στο
πρώτο εξάµηνο από αστυνοµική βία 3.181 άτοµα. Οι παραβιάσεις ανθρωπίνων
δικαιωµάτων δεν σταµατούν έξω από την πόρτα των ανεπτυγµένων κρατών. Η
παγκόσµια ηγέτιδα δύναµη, οι ΗΠΑ, αγόρασαν το µεγαλύτερο µέρος των
εµβολίων στον κόσµο αφήνοντας ελάχιστα έως καθόλου σε άλλες χώρες που ήδη
πλήττονται από πείνα και λιµούς. Ήδη από το 2004 η Διεθνής Αµνηστία
καταγγέλλει τις ΗΠΑ για την κατάσταση στις φυλακές του Γκουαντάναµο και τις
µεθόδους βασανισµού των ιρακινών κρατουµένων στο Αµπου Γκράϊµπ στη
Βαγδάτη. Είναι γνωστή η υπόθεση του Salim Hamdan, ενός κρατούµενου στις
φυλακές του Γκουνατάναµο, στον οποίο εφαρµόστηκε ο περίφηµος Νόµος για
την µεταχείριση των κρατουµένων (DTA) που αφαιρούσε από όλα τα δικαστήρια
την δικαιοδοσία να εξετάζουν αιτήµατα κρατουµένων και ανέθετε τη σχετική
δικαιοδοσία σε στρατιωτικές επιτροπές που είχαν δηµιουργηθεί από την τότε
κυβέρνηση Μπους. Για πρώτη φορά τέθηκε ανοιχτά σε αµφισβήτηση σε µια
δηµοκρατική χώρα η «διάκριση των εξουσιών». Αλλά και στη γειτονιά µας, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη. Η σύµµαχός µας, Πολωνία,
έθεσε από τον Ιανουάριο σε ισχύ την απόφαση του Συνταγµατικού Δικαστηρίου
να απαγορεύσει το δικαίωµα των γυναικών στην άµβλωση, µια εξέλιξη που µας
γυρίζει πολλές δεκαετίες πίσω σε περιόδους σκοταδισµού και προκαταλήψεων
όταν δεν θεωρούνταν δικαίωµα της γυναίκας ο αυτοκαθορισµός της. Η απόφαση
αυτή που καταδικάστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνδέεται
αναπόσπαστα µε τις µεταρρυθµίσεις που ξεκίνησαν στο δικαστικό σύστηµα της
χώρας από το 2015 και έχουν οδηγήσει σε πλήρη εξάρτηση της δικαστικής από
την εκτελεστική εξουσία και σε ευθεία αµφισβήτηση του δικαιώµατος πρόσβασης
σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Πως αναγνωρίζεται το ανθρώπινο δικαίωµα του
ασύλου στη Δανία στη χώρα που κρίνει πως οι Σύριοι πρόσφυγες πρέπει να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους γιατί ορισµένες περιοχές της χώρας είναι
ασφαλείς παρά τις αντιδράσεις της Διεθνούς Αµνηστίας και την έκθεση του ΟΗΕ
που αναφέρει ότι δεκάδες χιλιάδες Σύριοι που τέθηκαν υπό κράτηση κατά την
διάρκεια του εµφυλίου, έχουν εξαφανιστεί; Οι µηχανισµοί καταστολής
ενισχύονται σε όλο τον κόσµο και εισάγονται έννοιες όπως αυτή του υπόπτου ή
της αρχής της πρόληψης, που περιορίζουν ουσιαστικά την ελευθερία της σκέψης,
την ελευθερία του λόγου, την ελεύθερη διάδοση των ιδεών. Οι συλλήψεις και
φυλακίσεις καλλιτεχνών στην Ισπανία για λεκτικές υπερβολές στο πλαίσιο της
καλλιτεχνικής και πολιτιστικής δράσης προκάλεσαν τα άµεσα αντανακλαστικά
της κοινωνίας και της Διεθνούς Αµνηστίας. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα καταπατώνται καθηµερινά όσο επιτείνονται οι διακρίσεις
σε βάρος των κοινωνικά και οικονοµικά αδύναµων, όσο καθυποτάσσεται η
κρατική εξουσία στις πιέσεις του µεγάλου πλούτου και των αγορών, όπως γράφει
και η τέως πρύτανης του Παντείου Πανεπιστηµίου, Αλίκη ΓιωτοπούλουΜαραγκοπούλου. Παρά τις µεγαλόστοµες διακηρύξεις και την αποτύπωση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε διεθνή κείµενα και Συντάγµατα παραµένει
αναµφισβήτητο γεγονός αυτό που γράφει ο Gabriel Marcel «ότι η ανθρώπινη ζωή
ποτέ δεν είχε αντιµετωπιστεί σε τόσο ευρεία κλίµακα ως ευτελές και αναλώσιµο
αγαθό όσο στην εποχή µας». Λαοί και ήπειροι ζουν στην ακραία φτώχεια, χωρίς
τροφή, χωρίς νερό και φαγητό. Ανήλικα παιδιά αναγκάζονται να εργάζονται
µέχρις εξαντλήσεως σε βιοµηχανίες από την πιο µικρή τους ηλικία για λίγα
δολάρια την ηµέρα στερούµενα της στοιχειώδους εκπαίδευσης. Εκατοµµύρια
άνθρωποι στις ανεπτυγµένες χώρες πεθαίνουν στους δρόµους αβοήθητοι χωρίς
καµία υγειονοµική περίθαλψη, την ίδια στιγµή που µια χούφτα
δισεκατοµµυριούχων συγκεντρώνει στα χέρια της τον παγκόσµιο πλούτο. Όπλα
µαζικής καταστροφής συνθλίβουν αµάχους. Τεράστιες βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις και επενδυτικά σχέδια καταστρέφουν το περιβάλλον. Και για να
θυµηθούµε λίγο τον Ιωάννη Μανωλεδάκη : «Για τον άστεγο το άσυλο της
κατοικίας δεν έχει περιεχόµενο. Ούτε για τον προλετάριο το δικαίωµα της
ιδιοκτησίας. Γι’ αυτόν που ανήκει σε θρησκευτική µειονότητα σε µια κοινωνία µε
επικρατούσα θρησκεία, η θρησκευτική ελευθερία ως ατοµικό δικαίωµα αποτελεί
περισσότερο κοινωνικό στίγµα και λιγότερο προσωπική ελευθερία. Στον
αναλφάβητο η ελευθερία έκφρασης γνώµης και η ελευθερία πληροφόρησης
προκαλούν µάλλον συναισθήµατα µειονεξίας».
Η επίκληση των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων από τα Κράτη
Κι’ αν τελικά τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα δεν µπορεί να τα απαιτήσει η
τεράστια πλειοψηφία των λαών, η ανθρωπότητα στο όνοµα της οποίας
διακηρύσσονται, ποιος έχει τελικά αυτό το µοναδικό προνόµιο; Ο νέος υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, διαβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση της
χώρας του «θα εναντιωθεί σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων
οπουδήποτε συµβαίνουν και ανεξάρτητα από το αν οι υπεύθυνοι είναι αντίπαλοι
ή εταίροι». Αναφέρεται «στη γενοκτονία που διαπράττεται εναντίον των
µουσουλµάνων Ουιγούρων στην κινεζική επαρχία Σιντζιάνγκ και στην καταστολή
των ενόπλων δυνάµεων της Μιανµάρ» ενώ επικαλείται και τις παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωµάτων από την Ρωσία στην υπόθεση του Αλεξέι Ναβάλνι. Η
Ρωσία από την άλλη µεριά υπενθυµίζει τον αποκλεισµό της Κούβας από τις ΗΠΑ
παρά τα πολυάριθµα ψηφίσµατα της ΓΣ του ΟΗΕ καθώς και τις φυλετικές
εντάσεις, το επίπεδο του ρατσισµού, του αντισηµιτισµού και της ισλαµοφοβίας
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ΟΜΙΛIΑ ΤΟΥ ΠΡΟEΔΡΟΥ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΊΔΗ,
Δ.Ν.- ΕΦΕΤΗ, ΣΤΟ FORUM «Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2040»

Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ Ε.Δ.Ε. Κ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ
που αυξάνεται στην απέναντι όχθη του ωκεανού. Τα ανθρώπινα δικαιώµατα όπως και οι
πωλήσεις όπλων και οι εµπορικές κυρώσεις είναι εργαλεία της διεθνούς πολιτικής που
χρησιµοποιούνται από τα ισχυρά Κράτη προκειµένου να βοηθούν τους φίλους και να
βλάπτουν τους εχθρούς. Με την επίκληση στα ανθρώπινα δικαιώµατα ξεκίνησαν οι
βοµβαρδισµοί στο Ιράκ το 1998 και στη Σερβία το 1999. Η συνέχεια είναι γνωστή. Άλλες
φορές πάλι οι παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων από κράτη όσο ωµές κι’ αν είναι
δεν σταµατούν τις πωλήσεις οπλικών συστηµάτων ούτε τους ανταγωνισµούς για µια
καλύτερη θέση στη διεθνή σκακιέρα και τέτοια παραδείγµατα είναι οι πωλήσεις όπλων
στο καθεστώς Σουχάρτο στην Ινδονησία το 1997, η χλιαρή απάντηση της Δύσης στη
γενοκτονία στη Ρουάντα το 1994 και στις µέρες µας ο διεθνής διπλωµατικός πόλεµος για
ανάπτυξη οικονοµικών και πολιτικών σχέσεων µε το Αφγανιστάν. Όταν τα ανθρώπινα
δικαιώµατα και το εθνικό συµφέρον συµπίπτουν, οι κυβερνήσεις γίνονται οι
µεγαλύτεροι υπερασπιστές τους. Ορθά νοµίζω ειπώθηκε ότι το διεθνές δίκαιο των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που χειρίζονται οι κυβερνήσεις είναι το καλύτερο
παράδειγµα λαθροθήρα που µετατράπηκε σε θηροφύλακα. Πολλοί µιλούν για την
«µαγεία της βιοµηχανίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων», τον ρόλο ορισµένων
ανθρωπιστικών οργανώσεων που συµβάλουν στην διαµόρφωση της διεθνούς κοινής
γνώµης και προετοιµάζουν το έδαφος για µια στρατιωτική επέµβαση µε την κατάλληλη
επιλογή του χρόνου και του τόπου παρουσίασης µιας αλήθειας η οποία θα εξυπηρετεί τα
συµφέροντα των ισχυρών.
Και στο εσωτερικό των κρατών οι πολίτες βιώνουν την αντίφαση ανάµεσα στις
διακηρύξεις των δικαιωµάτων και στην εφαρµογή τους από το κράτος. Τα ανθρώπινα
δικαιώµατα παραβιάζονται ή εφαρµόζονται στον δρόµο, στον χώρο εργασίας, στο
τοπικό αστυνοµικό τµήµα, στις δοµές φιλοξενίας των προσφύγων, στα καταστήµατα
κράτησης. Η απόσταση που χωρίζει τις θεωρητικές εξαγγελίες από την καθηµερινή ζωή
φαίνεται ακόµα πιο χτυπητά όταν η επίκληση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων γίνεται
από αυταρχικές ή δικτατορικές κυβερνήσεις. Στην Ελλάδα για παράδειγµα το δικαίωµα
ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας θεσπίστηκε για πρώτη φορά από τη
δικτατορία των συνταγµαταρχών στο άρθρο 9 των ψευτοσυνταγµάτων του 1968 και
1973! Αλλά και σε δηµοκρατικές περιόδους διακυβέρνησης η ισότιµη αναγνώριση
ατοµικών και πολιτικών δικαιωµάτων σε όλους τους πολίτες έρχεται σε πλήρη αντίφαση
µε την ζώσα οικονοµική και κοινωνική ανισότητα. Παραπέµπω και πάλι στον Ιωάννη
Μανωλεδάκη «Όποια εξουσία επαγγέλλεται την απόλαυση ανθρωπίνων δικαιωµάτων
στους υπηκόους της χωρίς να τους εξασφαλίζει στοιχειώδη κοινωνική ισότητα, µάλλον
τους εµπαίζει. Ο αγώνας για ελευθερία και ανθρώπινα δικαιώµατα δεν σταµατά. Αλλά
δεν έχει νόηµα χωρίς παράλληλο αγώνα για κοινωνική ισότητα, που είναι ένα
πραγµατικό µέγεθος, σε αντίθεση µε τη νοµική ισότητα, που αποτελεί απλό ιδεολόγηµα
της εξουσίας».
Υπάρχει κάποια αξία στις Διακηρύξεις των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων;
Αποτελεί τελικά η διεθνής και συνταγµατική αναγνώριση των θεµελιωδών
δικαιωµάτων ένα ευχολόγιο ή όπως ειπώθηκε από κάποιον αµερικανό εκπρόσωπο στα
Ηνωµένα Έθνη, είναι απλά ένα «γράµµα στον Άη Βασίλη»; Υπάρχει κάποια πρακτική
χρησιµότητα στον µεγάλο αυτόν κατάλογο και αν ναι πως µπορεί να αξιοποιηθεί θετικά;
Όπως ειπώθηκε και αρχικά η αποτύπωση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων σε διεθνείς
συµβάσεις συνιστά µία σηµαντική πρόοδο. Ακόµα και ως βούληση προθέσεων έχει
ιδιαίτερη αξία. Αποτελεί αναµφισβήτητα ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο στα χέρια ιδίως
των ερµηνευτών του νόµου, των δικαστικών λειτουργών. Αρχικά διότι η επιβολή των
κυρώσεων που εγγυώνται την αποτελεσµατική προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων βρίσκεται στα χέρια της δικαστικής λειτουργίας. Κατά δεύτερο
εναπόκειται στους ερµηνευτές του δικαίου µια περαιτέρω βελτίωση της νοµολογίας ως
ένα είδος παγκόσµιας διαδικασίας εκπολιτισµού και εξανθρωπισµού της. «Όσο υπάρχει
ενεργός δικαστική εξουσία, τόσο η ιδέα της αξιοπρέπειας όσο και η προσέγγιση των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων γενικότερα προσλαµβάνουν ρόλο γενικών αρχών του δικαίου
οι οποίες διαφέρουν από τους ενσωµατωµένους στο θετικό δίκαιο κανόνες» (Βασίλειος
Τσεβρένης, Ανθρώπινη αξιοπρέπεια, σελ. 251). Έχω την ελπίδα ότι οι νέες γενιές
δικαστών και εισαγγελέων θα χρησιµοποιούν πιο συχνά την έννοια της ανθρώπινης
αξιοπρέπειας ως καθοδηγητικής αρχής στις αποφάσεις τους και θα έχουν κατά νου τα
λόγια του William Brennan, δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, ότι «ακόµα
και ο χειρότερος εγκληµατίας παραµένει άνθρωπος και διαθέτει εξίσου ανθρώπινη
αξιοπρέπεια». Τέλος µένει αποκλειστικά έργο των λαών η συνεχής και αγωνιστική
διεκδίκηση των δικαιωµάτων τους απέναντι στην εξουσία. Η διαρκής επαγρύπνηση
ώστε οι πολιτικοί αγώνες και οι διεκδικήσεις να µην µετατραπούν σε ανούσιες
ακαδηµαϊκές διαµάχες. Οι διακηρύξεις των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων είναι ένα
παγκόσµιο κεκτηµένο, µια αφετηρία διεκδικήσεων και αδιάκοπων αγώνων.
Κλείνοντας θα ήθελα να εκφράσω τις θερµές ευχαριστίες της Ένωσης
Δικαστών και Εισαγγελέων στην Πρόεδρο της Δηµοκρατίας που τίµησε µε την αποψινή
της παρουσία το Συνέδριό µας.
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τους εξαιρετικούς δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές
πανεπιστηµίου, δικηγόρους, οι οποίοι ως εισηγητές και ως πρόεδροι των θεµατικών
ενοτήτων λαµπρύνουν µε το κύρος και την επιστηµοσύνη τους την εκδήλωσή µας, η
οποία καταγράφεται ως µία από τις σηµαντικότερες που έχει αναλάβει µέχρι σήµερα η
Ένωσή µας.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Ευχαριστούµε ιδιαίτερα την Επιτροπή
«Ελλάδα 2021» για την πρόσκληση που
απηύθυνε στην Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων να συµµετέχει στο αποψινό
Φόρουµ ως εκπρόσωπος των Δικαστικών
Λειτουργών της χώρας. Το Δικαστικό Σώµα µαζί
µε όλους τους Έλληνες τιµά φέτος τα 200
χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού
Κράτους. Μέσα στα χρόνια αυτά δόθηκαν
αγώνες και έγιναν προσπάθειες για να µπορέσει
ο τόπος µας να ορθοποδήσει και να περάσει
γρήγορα το στάδιο της µετάβασης από µια
αγροτική- φεουδαρχική οικονοµία σε µία
αναπτυγµένη αστική- βιοµηχανική. Οι πολιτικές
µεταβολές επηρέαζαν και τη λειτουργία της
δικαστικής εξουσίας η οποία έπρεπε µε ταχείς
ρυθµούς να φτάσει σε ένα επίπεδο πλήρους
ανεξαρτησίας και χειραφέτησης από τις
κυβερνήσεις. Το ισχύον Σύνταγµα αν και
προστατεύει πιο αποτελεσµατικά τον θεσµό σε
σύγκριση µε τα προϊσχύσαντα, περιλαµβάνει
ωστόσο διατάξεις που υπονοµεύουν τη
δικαστική ανεξαρτησία επιτρέποντας άµεσες ή έµµεσες επεµβάσεις στην λειτουργία
της από την πολιτική εξουσία. Και καθώς η σηµερινή θεµατική είναι στραµµένη στο
µέλλον θα επιχειρήσω σε σύντοµες γραµµές να καταθέσω τις προτάσεις της Ένωσής
µας για µια επαναφορά του θεσµού στη συνταγµατική του αποστολή, που είναι η
απονοµή δικαιοσύνης προς όφελος του Λαού.
Στην τελευταία συνταγµατική αναθεώρηση χάθηκε µια πολύ µεγάλη ευκαιρία.
Κυβέρνηση και αξιωµατική αντιπολίτευση δεν άκουσαν το διαχρονικό αίτηµα των
Δικαστικών Ενώσεων να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας των Ανωτάτων
Δικαστηρίων ώστε να µην αποτελεί αποκλειστικό προνόµιο της κάθε κυβέρνησης. Η
διαδικασία που προβλέπεται σήµερα στο Σύνταγµα κλονίζει την εµπιστοσύνη των
πολιτών στην αµεροληψία και στην αντικειµενική εκπλήρωση των καθηκόντων των
επιλεγέντων προσώπων. Δηµιουργείται στον Λαό η πεποίθηση ότι οι επιλογές δεν
γίνονται µε κριτήριο την αξιοσύνη και τις ικανότητες ακόµα κι’ αν τα πρόσωπα που
έχουν επιλεγεί είναι τα καλύτερα. Τις ίδιες επισηµάνσεις έχουν κάνει και ξένοι
φορείς, όπως παράδειγµα η GRECO, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Διαφθοράς
στον τέταρτο κύκλο αξιολόγησης για την Ελλάδα το έτος 2015. Έχουν ωριµάσει
πλέον οι συνθήκες και είναι αναγκαία η προεπιλογή ορισµένων υποψηφίων από το
ίδιο το Δικαστικό Σώµα, που είναι σε θέση να γνωρίζει καλύτερα τις ικανότητες και
τα προσόντα των συναδέλφων του ώστε η Βουλή στη συνέχεια προσδίδοντας λαϊκή
νοµιµοποίηση στη δικαστική εξουσία, να έχει και τον τελικό λόγο.
Η εµπιστοσύνη της κοινωνίας στη Δικαιοσύνη ενισχύεται και µε αλλαγές σε επίπεδο
απλού νοµοθέτη. Η Ένωσή µας ζήτησε επανειληµµένα από τις Κυβερνήσεις τα
τελευταία 6 χρόνια τον αυτοπεριορισµό του Δικαστικού Σώµατος. Αιτηθήκαµε εµείς
οι ίδιοι να απαγορευτεί στους συναδέλφους µας να καταλαµβάνουν θέσεις στον
διοικητικό µηχανισµό για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δύο ετών από την
αφυπηρέτησή τους. Η στελέχωση Ανεξάρτητων Αρχών και επιτροπών από
συνταξιούχους Δικαστές και µάλιστα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά την
συνταξιοδότησή τους είναι εύλογο να δηµιουργούν προβληµατισµούς και να
γεννούν δυσπιστία. Είναι πραγµατικά εντυπωσιακό το γεγονός ότι ενώ οι ίδιοι οι
δικαστικοί λειτουργοί ζητούν επιτακτικά την απαγόρευση τέτοιας πρακτικής
αντίθετα οι Κυβερνήσεις επιµένουν να την διατηρούν. Να συντηρούν µια
αµφίδροµη σχέση µεταξύ δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας υποσκάπτοντας
πεισµατικά και σταθερά την αξιοπιστία των συνταγµατικών θεσµών και
ενισχύοντας την κοινωνική απογοήτευση γι αυτόν τον αφύσικο εναγκαλισµό.
Πέρα από τις παρατηρήσεις µας στην ανάγκη αλλαγής του συνταγµατικού
και νοµοθετικού πλαισίου θωράκισης της Δικαστικής Ανεξαρτησίας, τα τελευταία
χρόνια αξιοποιήθηκαν από τις Κυβερνήσεις υπαρκτά και χρόνια προβλήµατα που
σχετίζονται ιδιαίτερα µε την καθυστέρηση στην απονοµή του δικαίου προκειµένου
να εισαχθούν νέες µορφές ιδιωτικοποίησης του σκληρού πυρήνα του Κράτους.
Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων ψηφίστηκε
ο ν. 4640/30-11-2019 ο οποίος καθιστά πλέον υποχρεωτικό στάδιο µιας δίκης την
ιδιωτική διαµεσολάβηση, δηλαδή την υποχρέωση του πολίτη να προσφεύγει µε
αυξηµένο κόστος στις υπηρεσίες ιδιωτικών εταιριών επίλυσης διαφορών. Πέρα από
την έλλειψη των αναγκαίων προσόντων προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας
των ιδιωτών διαµεσολαβητών, την πιθανή άγνοια στοιχειωδών κανόνων της νοµικής
επιστήµης από τους διαµεσολαβητές και τον συνεπαγόµενο κλονισµό της
εµπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ο αληθινός σκοπός του παραπάνω
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νόµου εντοπίζεται ουσιαστικά στην ενίσχυση των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής
νοµικών υπηρεσιών. Για τον παραπάνω προφανή λόγο δεν συζητήθηκε από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης η ολοκληρωµένη πρόταση της Ένωσής µας για ένα σύστηµα
δικαστικής µεσολάβησης που θα είναι δωρεάν για τους πολίτες και θα έχει την εγγύηση
της αµεροληψίας των ισόβιων δικαστικών λειτουργών.
Ο ν. 4700/2020 έθεσε τη Δικαιοσύνη στην υπηρεσία πρωτίστως των επιχειρηµατικών
συµφερόντων επιτρέποντας την ίδρυση και λειτουργία ειδικών τµηµάτων επενδυτικών
διαφορών, που θα εκδικάζουν ταχύτατα υποθέσεις µεγάλου οικονοµικού ενδιαφέροντος
την ίδια στιγµή που βαλτώνουν οι δίκες των απλών πολιτών. Δηµιουργήθηκε µία
Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων και µια ειδική µεταχείριση στην απόλαυση ενός
συνταγµατικού δικαιώµατος όπως η παροχή έννοµης προστασίας. Η χρήση των νέων
τεχνολογιών και η ανάπτυξη της τεχνητής νοηµοσύνης εξυπηρετούν κυρίαρχα τις
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τούτο προκύπτει από τον ίδιο τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Δεοντολογίας για την Τεχνητή Νοηµοσύνη ο οποίος στην παράγραφο 3 ξεκαθαρίζει ότι
«Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη αυτών των εργαλείων προέρχεται κατά κύριο λόγο
από τον ιδιωτικό τοµέα, του οποίου η πελατεία είναι κυρίως ασφαλιστικές εταιρίες,
δικηγόροι και εταιρίες παροχής νοµικών υπηρεσιών που επιθυµούν να µειώσουν τη
νοµική αβεβαιότητα και τη µη προβλεψιµότητα των δικαστικών αποφάσεων». Εισαγωγή
µε άλλα λόγια µιας µεθόδου «επιλογής δικαστή» σύµφωνα µε τα συµφέροντα του
πελάτη µιας εταιρίας ή ενός δικηγορικού γραφείου κατά παρέκκλιση της Συνταγµατικής
αρχής του «φυσικού δικαστή».
Στρατηγικός στόχος των ευρωπαϊκών κρατών είναι πλέον η αξιοποίηση της
Δικαιοσύνης ως εργαλείου προσέλκυσης επενδύσεων και κεφαλαίων. Ήδη ο τότε
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. 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 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 στιγµή που προβάλλεται σε διεθνές επίπεδο ως κύρια αποστολή της
Δικαιοσύνης η στήριξη των επιχειρήσεων, το ελληνικό Κράτος µειώνει σηµαντικά την
χρηµατοδότηση σε Δικαστήρια- Εισαγγελίες και προωθεί συµπράξεις Δηµόσιου και
Ιδιωτικού Τοµέα (ΣΔΙΤ). Από τα 914 εκ. το 2009 φτάσαµε σταδιακά στα 622 εκ. το 2017,
ενώ στον προϋπολογισµό του 2019 για το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπονταν 657 εκ.
ευρώ και εξακολουθούµε να παραµένουµε στα ίδια επίπεδα. Η Δικαιοσύνη έχει την ίδια
τύχη µε την Υγεία και την Παιδεία, τον φυσικό πλούτο της χώρας, µε όλα τα κοινωνικά
αγαθά. Αντιµετωπίζεται ως εµπόρευµα µε τη λογική κόστους- οφέλους, υποβαθµίζεται
συνειδητά, υποκαθίσταται στις λειτουργίες της από την ιδιωτική επιχειρηµατικότητα. Οι
προτάσεις επιτροπών σοφών και υψηλόβαθµων κυβερνητικών παραγόντων για
κατάργηση περιφερειακών δικαστηρίων και µείωση του αριθµού των δικαστικών
λειτουργών και υπαλλήλων, ο σχεδιασµός της ανάληψης της διοίκησης των Δικαστηρίων
από τεχνοκράτες manager, υποτάσσονται στην παραπάνω αντίληψη. Οι κυβερνήσεις
επιλέγουν να χρηµατοδοτούν αδρά και να δίνουν φορολογικά κίνητρα σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις εγκαταλείποντας και απαξιώνοντας τις κρατικές δοµές.
Ένας συνταγµατικός θεσµός που διεκδικεί και διακηρύσσει την ανεξαρτησία και
την αυτοτέλειά του από τους υπόλοιπους κρατικούς θεσµούς, που έχει αποκλειστική
αποστολή την απονοµή δικαίου µε όρους ισότητας απέναντι σε όλους τους πολίτες,
αυτοαναιρείται και αντιφάσκει όταν στρατεύεται µε τα συµφέροντα µίας κοινωνικής
τάξης και µεταπίπτει σε εργαλείο προώθησης των συµφερόντων της. Η οικονοµική
πολιτική µιας Χώρας, η προτεραιοποίηση των κοινωνικών αναγκών, η στήριξη του
δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του Κράτους ή αντίστροφα η ιδιαίτερη µέριµνα για
την προώθηση των ιδιωτικών επιχειρήσεων καθορίζεται από την δηµοκρατικά
εκλεγµένη Κυβέρνηση και υλοποιείται από τον διοικητικό µηχανισµό. Η Δικαιοσύνη
οφείλει κατά το Σύνταγµα να παραµένει αµέτοχη και αποστασιοποιηµένη από τέτοιες
πολιτικές επιλογές που πολλές φορές είναι συγκυριακές και ευµετάβλητες. Τα επόµενα
χρόνια θα ενταθεί αυτή η τάση εµπορευµατοποίησης και ιδιωτικοποίησης δηµόσιων
αγαθών και υπηρεσιών. Θα συνεχίσουµε να πορευόµαστε στην ίδια λανθασµένη
κατεύθυνση. Το δόγµα της από-κρατικοποίησης των κρατικών θεσµών γίνεται ολοένα
και πιο ισχυρό παρά την εννοιολογική αντίφαση που περιέχει.
Η δικαστική λειτουργία περιβάλλεται ακόµα από το ιδιαίτερο κύρος που της
προσέδωσε η Γαλλική Επανάσταση και ο Διαφωτισµός, που αποτέλεσαν τη βάση της
Επανάστασης του 1821. Ο 20ος αιώνας ωστόσο ενίσχυσε σε τέτοιον βαθµό την
υπερτροφική εκτελεστική εξουσία σε βάρος των άλλων δύο ώστε η τριχοτόµηση των
λειτουργιών όπως αποτυπώνεται στα περισσότερα Συντάγµατα δεν αποτελεί παρά ένα
φάντασµα της αρχικής πολιτικής σκέψης του µεγάλου Σταγειρίτη και µία απόδειξη ότι οι
εξουσίες δεν µπορούν να συνυπάρχουν µεταξύ τους αρµονικά για µεγάλο χρονικό
διάστηµα αλλά εκδηλώνουν την τάση του ανταγωνισµού και της υποταγής στην
ισχυρότερη. Η δικαστική λειτουργία, που αποκτά δηµοκρατική νοµιµοποίηση και
σύνδεση µε τη λαϊκή κυριαρχία µέσω της Βουλής και της Κυβέρνησης, βρίσκεται στην
πιο ευάλωτη θέση. Για να µπορέσει να σταθεί στα πόδια της και να επιτελέσει τον
ελεγκτικό της ρόλο χρειάζεται ισχυρή θεσµική προστασία. Εκεί κατατείνουν οι
προτάσεις της µελέτης που καταθέσαµε. Η πορεία ωστόσο των πραγµάτων µέχρι σήµερα
δεν επιτρέπει σε κανέναν να αισιοδοξεί ότι η εκτελεστική εξουσία αντιλαµβάνεται τη
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θεσµική ενίσχυση της Δικαιοσύνης ως αναγκαίο προαπαιτούµενο για την εδραίωση
της Δηµοκρατίας και όχι ως µια ασύµφορη παραχώρηση στον ανταγωνιστή και
ελεγκτή της.
Η µελέτη την οποία καταθέσαµε στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021» αποτελεί
προϊόν συλλογικής δουλειάς µιας οµάδας αξιόλογων συναδέλφων που
συγκροτήθηκε από το Δ.Σ. της Ένωσης και εργάστηκε επίµονα και µεθοδικά από τις
αρχές του έτους. Με πρόεδρο της Επιτροπής την κ. Αµαλία Μήλιου, Πρόεδρο
Εφετών και µέλη την κ. Αικατερίνη Ντόκα, Χαράλαµπο Σεβαστίδη, Αικατερίνη
Μάτση, Μιχάλη Τσέφα, Βασίλη Φαϊτά και Ακριβή Ερµίδου. Επιχειρήσαµε να
καταπιαστούµε µε αντικείµενα που έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον είτε από άποψη
σπουδαιότητας είτε διότι διαβλέπουµε ότι θα µας απασχολήσουν τα επόµενα
χρόνια: µε την σωφρονιστική πολιτική, τη δικαστική αστυνοµία, την χρήση της
τεχνητής νοηµοσύνης και τους κινδύνους που αυτή συνεπάγεται, την ανάπτυξη της
χρήσης νέων τεχνολογιών, τη θέση των Ειρηνοδικείων στο ελληνικό δικαστικό
σύστηµα, τα προβλήµατα και τις προοπτικές στη Διοικητική Δικαιοσύνη.
Θεωρήσαµε χρέος µας να εντοπίζουµε τα λάθη, να εξηγούµε και να αναδεικνύουµε
τις αιτίες και τα κίνητρα, να δίνουµε τις σωστές κατευθύνσεις. Για τις ελλείψεις και
τις αστοχίες στην ερµηνεία και την αντίληψη της σηµερινής εποχής φαντάζοµαι ότι
θα έχουµε την κατανόηση των ελλήνων του 2040.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΑΣΤΑ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΦΕΤΩΝ, ΠΡΩΗΝ
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 18ΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021.
Αθήνα 18-12-2021
Αγαπητοί συνάδελφοι
Στις εκλογές της Ενώσεως µας το έτος 2018
µου εµπιστευθήκατε την ψήφο σας, δίνοντας
µου ισχυρή εντολή(824 ψήφους) να σας
εκπροσωπήσω στο Διοικητικό Συµβούλιο,
παραµένοντας, όπως σας είχα υποσχεθεί
προεκλογικά, ανεξάρτητος χωρίς να ενταχθώ
σε κάποια οµάδα. Στις επόµενες εκλογές του
2020 , οικογενειακοί λόγοι υγείας δεν µου
επέτρεψαν να συµµετάσχω σε αυτές. Παρόλα
αυτά οι δικαστές του Εφετείου Θεσσαλονίκης
µε τίµησαν εκ νέου το Σεπτέµβριο του ιδίου
έτους και µε εξέλεξαν µε συντριπτική
πλειοψηφία(83%) Πρόεδρο του Τριµελούς
Συµβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου
Θεσσαλονίκης, του δεύτερου µεγαλύτερου
δικαστικού σχηµατισµού στη Χώρα µας µετά το Εφετείο Αθηνών.
Συνάδελφοι, βαδίζοντας τα τελευταία σκαλοπάτια του υπηρεσιακού µου βίου( το
τρέχον δικαστικό έτος και άλλα δύο πλήρη δικαστικά έτη) και έχοντας ζήσει από
κοντά µεγάλες στιγµές της Ενώσεώς µας, υπό την ηγεσία πεφωτισµένων ανδρών,
υψηλού επιστηµονικού κύρους, ηθικού διαµετρήµατος και δηµοκρατικού ήθους( δεν
θα αναφέρω ονόµατα γιατί µπορεί να ξεχάσω κάποιους και έτσι να τους αδικήσω),
δεν µπορώ παρά να στέκοµαι τουλάχιστον αµήχανα µπροστά στη βαθιά κρίση
διχόνοιας που σοβεί τα τελευταία χρόνια στους κόλπους του µεγαλύτερου
επιστηµονικού και συνδικαλιστικού σωµατείου της χώρας και η οποία δυστυχώς
έχει δηλητηριάσει και τις προσωπικές µας σχέσεις. Συνάδελφοι µε τους οποίους
συµπορευτήκαµε στις ίδιες αίθουσες και αναπτύξαµε και ισχυρούς προσωπικούς
δεσµούς φιλίας, στεκόµαστε, χωρίς ουσιαστικό λόγο, σήµερα αντίπαλοι ο ένας προς
τον άλλον. Έχουµε ανταλλάξει δηµόσια προσβολές, ακόµα και ύβρεις,
αναµοχλεύοντας ενδεχοµένως ατυχείς στιγµές του παρελθόντος µας, για να
καταδείξουµε τη δήθεν ανεπάρκεια ή υστεροβουλία του άλλου. Το αποτέλεσµα της
στάσης µας αυτής, είναι να διχαστεί το Σώµα, να αντιµετωπίσουµε τη δυσπιστία της
κοινωνίας, να διαποµπευθούµε ως άτοµα και ως επιστήµονες, να γίνουµε βορά σε
κάθε κακόβουλη δηµοσιογραφική πένα και τελικά να µη µπορούµε να ορθώσουµε
µια ενιαία, δυνατή και εποικοδοµητική φωνή απέναντι στην πολιτική ηγεσία, όταν
εσφαλµένα νοµοθετεί και πράττει. Δυστυχώς για ακόµα µια φορά, µε τη µη
υπεύθυνη στάση µας, επιβεβαιώνουµε την αυτοκαταστροφική διάθεση της φυλής
µας.
Όλη αυτή η κατάσταση προφανώς και µας αδικεί, καθώς αναγνωρίζω σε όλους τους
συναδέλφους που θέλουν να αναµειχθούν στα συνδικαλιστικά δρώµενα εντιµότητα,
ικανότητα, θάρρος και επιστηµονική επάρκεια.
Οι αρχαιρεσίες της Eνώσεώς µας, όποτε αυτές γίνουν(ελπίζω µέχρι το τέλος Ιουνίου,
όπως προβλέπεται στο καταστατικό της), δίνουν την ευκαιρία να αναδειχθεί ένα
Δ.Σ., το οποίο να έχει τη διάθεση και την ικανότητα να δώσει µάχες για µία
πραγµατικά ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, πλήρως αυτονοµηµένη από τις άλλες δύο
εξουσίες και θα αναλάβει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της προσωπικής και
λειτουργικής ανεξαρτησίας του δικαστή ,µε σειρά µέτρων. Για να επιτευχθεί αυτό
θα πρέπει να επιλεγούν άτοµα που να έχουν τη διάθεση να συνεργαστούν,
παραµερίζοντας τις προσωπικές φιλοδοξίες και εµµονές και όχι να
διχάσουν. Πρακτικές Λουδοβίκου ΙΔ, εκτός του ότι είναι ξεπερασµένες, δεν έχουν
θέση σε Ένωση Δικαστών, η οποία θα πρέπει να λειτουργεί δηµοκρατικά, µε
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στην άποψη της µειοψηφίας.
Με ειλικρινές πνεύµα συναίνεσης, καλώ όλους τους συναδέλφους, τους οποίους τιµώ,
να αφήσουµε πίσω τις έχθρες του παρελθόντος που µας πλήγωσαν, να αναγνωρίσουµε
την αγαθή πρόθεση όλων να προσφέρουν, να αξιοποιήσουµε τις δυνατότητες που ο
καθένας µας διαθέτει, και να χτίσουµε µια νέα Ένωση µε δυνατή φωνή και καθαρό
λόγο, αρωγό της κοινωνίας και ακριβοδίκαιο κριτή της Πολιτείας. Την Ένωση που
όλοι ονειρευόµαστε.
Όσον αφορά τον εαυτό µου, θέλω να ζητήσω ταπεινά συγγνώµη από όλους τους
συναδέλφους, τους οποίους τυχόν αδίκησα µε την κριτική που εξέφρασα τα
προηγούµενα χρόνια, και υπόσχοµαι ότι θα εργαστώ για την ενότητα της Eνώσεώς µας
και την εκπλήρωση των οραµάτων µας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, λοιπόν, ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΝΩΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και Σας εύχοµαι από καρδιάς

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Χρήστος Νάστας
Πρόεδρος Εφετών, Πρόεδρος του Τριµελούς Συµβουλίου
Διεύθυνσης Εφετείου Θεσσαλονίκης

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

περίπτωση που ακολουθηθεί η πρακτική του επαναπροσδιορισµού όλων των
υποθέσεων του Ν. 3869/2010 εντός του τρέχοντος έτους, είναι προφανές και εύλογο
ότι θα προσδιορίζονται µήνες αργότερα από ό,τι θα προσδιορίζονταν κανονικά ή
ακόµα και σε δικασίµους του επόµενου έτους.
Γ) Και το πιο βασικό από όλα, η απονοµή της δικαιοσύνης θα απωλέσει την ποιότητα
της, µιας και ο φυσικός Δικαστής θα κληθεί στο όνοµα της επιτάχυνσης της
διαδικασίας να θέσει εκ των πραγµάτων σε δεύτερη µοίρα την ποιότητα των
αποφάσεων που θα εκδώσει επί των συγκεκριµένων υποθέσεων, αλλά και των
λοιπών υποθέσεων που θα επηρεάσει αναγκαστικά η κατάσταση αυτή, γεγονός που
θα αποτελούσε ύψιστο κίνδυνο για την ορθή απονοµή της δικαιοσύνης στη χώρα
µας, καθώς η Δικαιοσύνη, όσο γρήγορα και αν αποδίδεται, πρέπει να παραµένει
ποιοτική. Ο ευσυνείδητος, δε, δικαστικός λειτουργός, υπό αυτές τις συνθήκες, θα
βρεθεί σε ένα ύψιστο ηθικό δίληµµα. Από τη µια να συµµορφωθεί στην επιταγή της
επιτάχυνσης, η οποία επιβάλλεται ή τουλάχιστον προτείνεται, άκριτα και χωρίς να
συνυπολογίζονται τα στατιστικά στοιχεία των συνολικών εκκρεµών υποθέσεων
εκάστου Δικαστηρίου, θυσιάζοντας την αντίληψη του περί ορθής και ποιοτικής
απονοµής της Δικαιοσύνης και από την άλλη πλευρά να εµµείνει στα πιστεύω του,
αγνοώντας τις ανωτέρω επιταγές µε κίνδυνο ίσως και της υπηρεσιακής του
κατάστασης και εξέλιξης.
Κανείς δεν λέει ότι οι υποθέσεις πρέπει να λιµνάζουν ή ότι η δικαιοσύνη δεν πρέπει
να αποδίδεται όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό όµως που θα έπρεπε να γίνει, κατόπιν
αντιµετώπισης του προβλήµατος της καθυστέρησης της απονοµής της δικαιοσύνης
συνολικά, βάσει όλων των δεδοµένων που ισχύουν και αντιµετωπίζοντας το θέµα
αυτό στην πηγή του.
Στη χρονική αυτή στιγµή, οι Ειρηνοδίκες της χώρας έχουν επωµιστεί ήδη ένα µεγάλο
βάρος εκδίκασης των υποθέσεων του Ν. 3869/2010, που είναι µυριάδες, χωρίς αυτό
να είναι το µοναδικό αντικείµενο υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον τους,
λαµβανοµένου υπόψιν ότι εξίσου πολυάριθµες είναι και οι υποθέσεις των άλλων
διαδικασιών, αλλά και λαµβανοµένου υπόψιν των όλο αυξανόµενων αρµοδιοτήτων
προς προστίθενται στις ήδη υπάρχουσες τους, όπως αυτή του εισηγητή πτώχευσης,
όπως αυτή προβλέπεται µε το νέο πτωχευτικό νόµο. Συνεπώς, η πιο ορθή και
εµφανής λύση για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης δεν είναι η συνεχής
υπερφόρτωση των ήδη υπαρχόντων Ειρηνοδικών, αλλά η αύξηση των οργανικών
τους θέσεων, έτσι ώστε να µπορεί να επιτευχθεί στην πράξη η πολυπόθητη
επιτάχυνση της δικαιοσύνης µε τρόπο ρεαλιστικό και µε τέτοιο τρόπο που θα
διασφαλίζεται ότι η ποιότητα της δικαιοσύνης θα µένει πάντοτε άθικτη.
Παναγιώτης Π. Βασταρούχας
Δοκ. Ειρηνοδίκης Δ’ Ταξης

ΑΡΘΡΟ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Π. ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑ
ΔΟΚ. ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ Δ’ ΤΑΞΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟΛΥΤΑ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Αθήνα, 09-12-2021 Αρ. Πρωτ.:508
Με αφορµή την πρόσφατη επιστολή που εστάλη σε όλα τα Πρωτοδικεία της χώρας από
την κα Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, µε την οποία διατυπώθηκε σύσταση όπως όλες οι
υποθέσεις του Νόµου 3869/2010 επαναπροσδιοριστούν να συζητηθούν ενώπιον των
Ειρηνοδικείων της χώρας σε δικασίµους εντός του τρέχοντος έτους, ανοίγει ένα µεγάλο
κεφάλαιο, που θα πρέπει να µας απασχολήσει και δεν είναι άλλο από την απάντηση
στα εξής ερωτήµατα:
Ποιά είναι η απονοµή δικαιοσύνης που επιθυµούµε; Αυτή που είναι ταχεία εις βάρος
της ποιότητας της ή αυτή που είναι ποιοτική, έστω και αν αυτή καθυστερεί;
Η άποψη µου φυσικά δεν θα µπορούσε να ταυτίζεται µε καµία από τις παραπάνω
επιλογές. Η δικαιοσύνη, άλλωστε, για να απονέµεται ορθώς και αποτελεσµατικώς, θα
πρέπει να είναι εξίσου ταχεία, όσο και ποιοτική. Αυτό σηµαίνει ότι η ορθή απονοµή της
δικαιοσύνης υφίσταται µόνον, εφόσον υπάρχει µια έστω στοιχειώδης ισορροπία
µεταξύ της ταχύτητας και της ποιότητας της δικαιοσύνης, σε σηµείο δηλαδή που δεν θα
θυσιάζεται η ποιότητα απονοµής της δικαιοσύνης στο βωµό της επιτάχυνσης της, αλλά
ούτε και το αντίστροφο.

Με νοµοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν χθες, ψηφίστηκε το νοµοσχέδιο για την
αναµόρφωση της ΕΣΔΙ. Το Υπουργείο υποχρεώθηκε σε αναδίπλωση και απόσυρση
των εδαφίων του άρθρου 40 που προέβλεπαν την υποβολή των δικαστικών
λειτουργών σε γραπτές εξετάσεις. Δικαιώθηκε απόλυτα ο αγώνας που έδωσε από τις
22 Νοεµβρίου η Ένωσή µας και η στρατηγική που ακολούθησε. Χωρίς την ανάγκη
προσφυγής στο έσχατο µέσο των διακοπών συνεδριάσεων που προτάθηκε ως µόνη
λύση και θα απέβαινε στην παρούσα συγκυρία ατελέσφορο, καταφέραµε µε την
ανάδειξη του θέµατος σε διεθνές και εθνικό επίπεδο και την κλιµακούµενη ανάπτυξη
όλων των µέσων που διαθέταµε, να µην περάσει ως νόµος µία διάταξη που θα
αποτελούσε πλήγµα στη δικαστική ανεξαρτησία. Η άµεση ανταπόκριση των
συναδέλφων – µελών µας στο κάλεσµα για ηλεκτρονική ψηφοφορία συνέβαλε
καταλυτικά στην πορεία των πραγµάτων και στη συνειδητοποίηση της ανάγκης
ενότητας του Δικαστικού Σώµατος ώστε να αποτραπούν ανάλογοι σχεδιασµοί στο
µέλλον.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην υφιστάµενη κατάσταση των Ειρηνοδικείων της χώρας, όπου τα πινάκια όλων των
διαδικασιών είναι ήδη υπερφορτωµένα και οι χρεώσεις των Ειρηνοδικών ιδιαιτέρως
υψηλές, µια σύσταση προς εκδίκαση όλων των υποθέσεων του Ν. 3869/2010 εντός του
τρέχοντος έτους, θα οδηγήσει σε ανυπέρβλητα προβλήµατα σε πολλά επίπεδα και
συγκεκριµένα,
Α) Θα επιφέρει προβλήµατα στη λειτουργιά των Ειρηνοδικείων, καθότι θα τα θέσει σε
µια διαδικασία ακόµα µεγαλύτερης επιβάρυνσης από την ήδη υπάρχουσα.
Β) Θα επιφέρει µεγαλύτερες καθυστερήσεις στον προσδιορισµό υποθέσεων άλλων
διαδικασιών (πχ νέας τακτικής διαδικασίας, ειδικών διαδικασιών κτλ), οι οποίες, σε
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΘΡΩΝ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ

Αθήνα, 11-10-2021 Αρ. Πρωτ.: 346

Την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου της
Ένωσης κ. Χριστόφορου Σεβαστίδη µε τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών κ.
Θόδωρο Σκυλακάκη. Η Ένωσή µας έθεσε το ζήτηµα της αναστολής της εισφοράς
αλληλεγγύης για τους δικαστικούς λειτουργούς και για τον υπόλοιπο δηµόσιο τοµέα,
διότι πρόκειται για έναν φόρο που επιβάλλεται πλέον αντισυνταγµατικά στην
συνεπέστερη κατηγορία φορολογουµένων παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας
στα δηµόσια βάρη. Είναι ένα µέτρο κατάφωρα άδικο το οποίο χωρίς καµία
δικαιολογητική βάση επιβαρύνει το τρέχον έτος µόνο τους εργαζοµένους και τους
συνταξιούχους στο δηµόσιο την ίδια στιγµή που απαλλάσσονται από τον
συγκεκριµένο φόρο τα κέρδη των µεγάλων εταιριών. Η Ένωσή µας έθεσε για πρώτη
φορά το ζήτηµα τον Φεβρουάριο και απέστειλε σχετικό υπόµνηµα στον
Πρωθυπουργό τον περασµένο µήνα. Ενηµερώσαµε τον κ. Υπουργό ότι σε περίπτωση
που δεν ικανοποιηθεί το δίκαιο αίτηµά µας ούτε µε τον προϋπολογισµό για το έτος
2022 τότε θα διεκδικήσουµε τις αξιώσεις µας δικαστικά. Ο κ. Υπουργός αναφέρθηκε
στην ισχυρή βούληση της Κυβέρνησης για πλήρη και µόνιµη κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης για όλους, που επιδιώκεται ανάλογα και µε τον διαθέσιµο
δηµοσιονοµικό χώρο να καταστεί εφικτή το 2023. Η Ένωση θα αναµένει µέχρι την
οριστική κατάρτιση του προϋπολογισµού για να προβεί σε κάθε περαιτέρω ενέργεια.
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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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