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Το έργο της περιόδου 2020-2022  
 
 

x Οικονομικά  θέματα   
1) Τον Ιούνιο του 2021 ικανοποιήθηκε το αίτημά μας και καταβλήθηκαν αναδρο-
μικά οι μισθολογικές προαγωγές και τα χρονοεπιδόματα της διετίας 2017-2018. 
Νωρίτερα, με έγκαιρη παρέμβαση της Ένωσής μας αποσοβήθηκε ο κίνδυνος κα-
ταβολής εσφαλμένων μειωμένων ποσών.  

2)  Το Προεδρείο της Ένωσής μας για πρώτη φορά έθεσε ανοιχτά στον δημόσιο 
διάλογο από τον Ιανουάριο του 2021 το ζήτημα της αναστολής καταβολής της ει-
σφοράς αλληλεγγύης. Εγκρίθηκε ως μεσοπρόθεσμος στόχος με τις 8 ψήφους του 
Προεδρείου και απορρίφθηκε από τα 7 μέλη της μειοψηφίας. Μετά από συνεχή 
και επίμονη διεκδίκηση, με υποβολή υπομνημάτων και συναντήσεις με τον αρμό-
διο Υπουργό, έχουμε ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες δικαστικής διεκδίκησης 
για το έτος 2021 και για το τρέχον έτος. Αναλάβαμε την πρωτοβουλία για τη σύ-
νταξη των δικογράφων και την κοινοποίησή τους στα μέλη μας.  

3) Το Προεδρείο της Ένωσης ανέδειξε για πρώτη φορά τον Οκτώβριο του 2021 τις 
αποφάσεις 255 και 256/2021 του Μισθοδικείου που προσδιορίζουν το κατώτατο 
όριο αναλογίας σύνταξης και μισθού στο 61%. Η Ένωση επισκέφθηκε τον αρμόδιο 
Υπουργό, θέτοντας επίσημα το θέμα και διεκδικώντας την εφαρμογή της αμετά-
κλητης απόφασης. Ξεκινήσαμε άμεσα τις διαδικασίες για τη δικαστική προσφυγή 
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

x Απόλυτα  επιτυχής  ο  αγώνας  ενάντια  στην  γραπτή  αξιολό-
γηση  δικαστικών  λειτουργών   

Από τον Νοέμβριο του 2021 βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τους σχεδιασμούς του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης να εισάγει στο άρθρο 40 του Νομοσχεδίου για την Εθνι-
κή Σχολή Δικαστών τη γραπτή αξιολόγηση όλων των δικαστικών λειτουργών μέ-
χρι και τον βαθμό του Εφέτη/Αντεισαγγελέα Εφετών. Αρχικά, κοινοποιήσαμε τις 
θέσεις μας για το σύνολο του Νομοσχεδίου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα 
πολιτικά κόμματα. Στη συνέχεια, απευθύναμε αίτημα στήριξης στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση Δικαστών, εκθέτοντας αναλυτικά τους λόγους της διαφωνίας μας. Εξηγή-
σαμε ότι η υποβολή των εν ενεργεία δικαστών και εισαγγελέων σε υποχρεωτικά 
σεμινάρια και σε γραπτή δοκιμασία, το αποτέλεσμα της οποίας εμπεριέχεται στον 
υπηρεσιακό μας φάκελο, αποτελεί βάναυση προσβολή της δικαστικής ανεξαρτη-
σίας. Οργανώσαμε τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στην οποία συμμετεί-
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χαν 1.075 συνάδελφοι. Κινητοποιήσαμε όλες τις δυνάμεις. Το αποτέλεσμα της ψη-
φοφορίας ήταν καταλυτικό για τις παραπέρα εξελίξεις. Πετύχαμε να κοινοποιηθεί 
ταχύτατα η επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών, που απο-
τελούσε πλήρη δικαίωση των απόψεών μας, στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Ανακοι-
νώσαμε το αποτέλεσμα στο Υπουργείο και στα πολιτικά κόμματα. Λάβαμε θέση 
στη Βουλή κατά την ακρόαση των φορέων. Συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Δι-
καιοσύνης και τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τους εκθέσαμε αναλυτικά τις 
θέσεις του Δικαστικού Σώματος. Εξαντλήσαμε κάθε δυνατότητα ανάδειξης του ζη-
τήματος και προβολής του στην κοινή γνώμη. Κορυφαία στιγμή η δικαίωση των 
απόψεών μας από τη Διοικητική Ολομέλεια του ΣτΕ. Αποτέλεσε πραγματικό θρί-
αμβο και επιβράβευση μιας πετυχημένης στρατηγικής η απόσυρση της επίμαχης 
διάταξης από το Νομοσχέδιο. 

x Αύξηση  των  οργανικών  θέσεων  
Μετά από πολλαπλά αιτήματα της Ένωσής μας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης 
ανακοινώθηκε στη Γενική Συνέλευση του 2019 από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 
ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος τον Μάιο του 2020 για δημιουργία 65 οργανικών θέ-
σεων στα Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας.  Αυξάνονται έτσι από το τρέχον δι-
καστικό έτος οι θέσεις των Εφετών κατά 23, των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά 5, 
των Προέδρων Πρωτοδικών κατά 1, των Πρωτοδικών κατά 26 και των Αντεισαγ-
γελέων Πρωτοδικών κατά 10. Ταυτόχρονα, υπήρξε πρόβλεψη για ανάλογη αύξηση 
του αριθμού των εισαχθέντων στην ΕΣΔΙ, οι οποίοι ολοκληρώνουν την εκπαίδευ-
σή τους εντός του τρέχοντος δικαστικού έτους. 

x Επιστημονικά  συνέδρια  

 Αναδείχθηκε ο επιστημονικός χαρακτήρας της Ένωσης με τη διεξαγωγή πλήθους 
επιστημονικών συνεδρίων. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν: 1) Στις 20 Μαρτίου 
2021 διαδικτυακή ημερίδα με θέμα «Το νέο πτωχευτικό δίκαιο - ουσιαστικά και δι-
κονομικά ζητήματα». 2) Στις 29 Μαΐου 2021 σε συνεργασία με τον Τομέα Ποινικού 
Δικαίου του ΔΠΘ διαδικτυακή επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ζητήματα από την 
πρακτική εφαρμογή του Νέου Ποινικού Κώδικα». 3) Στις 10 Ιουνίου 2021 διαδι-
κτυακή ημερίδα με θέμα «Εταιρίες απόκτησης και διαχείρισης κόκκινων δανείων 
και πιστώσεων». 4) Το τριήμερο από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκε διά ζώσης και διαδικτυακά Συνέδριο με θέμα  «Ανθρώπινα Δικαιώματα: η 
προβληματική της ουσιαστικής προστασίας τους τον 21ο αιώνα». Η εκδήλωση τέθη-
κε υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας η οποία τίμησε με την παρουσία 
της το Συνέδριο. Συμμετείχαν ως εισηγητές και συντονιστές Ανώτατοι Δικαστικοί 
Λειτουργοί από όλους τους κλάδους της Δικαιοσύνης, Καθηγητές Πανεπιστημίου, 
Δικηγόροι, Δικαστές του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και ο Πρόε-
δρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών. Η εκδήλωση αυτή καταγράφεται ως η σημα-
ντικότερη που έχει διοργανώσει στην ιστορία της η Ένωσή μας.  
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Χαιρετισμός της Προέδρου της Δημοκρατίας   
Κατερίνας Σακελλαροπούλου  στο Συνέδριο   

για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

 

Ο José Igreja Matos, Πρόεδρος της Διεθνούς  
 Ένωσης Δικαστών στο Συνέδριο   
 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

  

 

Εκπρόσωπος των Αφγανών Δικαστών στο Συνέδριο 
 για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

 

Από το Συνέδριο  για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

 
x Επιστημονικές  θέσεις  στα  κατατεθέντα  Νομοσχέδια  

 
 
 

Η Ένωση διατύπωσε της επιστημονικές της απόψεις με πληρότητα σε κάθε νομο-
θέτημα που αφορούσε τη Δικαιοσύνη. Ειδικότερα, καταθέσαμε και υποβάλαμε εγ-
γράφως της θέσεις της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στα πολιτικά κόμματα κα-
τά τη συζήτηση των νομοσχεδίων που αφορούσαν: 1) της αλλαγές στο οικογενει-
ακό δίκαιο, 2) της τροποποιήσεις στην Πολιτική Δικονομία, 3) της αλλαγές της 
Ποινικούς Κώδικες, 4) την αναμόρφωση της Εθνικής Σχολής Δικαστών. 

x Πολιτιστικές  εκδηλώσεις  

 1) Υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας η Ένωσή της (με ψήφους μόνο 
του Προεδρείου καθώς η μειοψηφία διαφώνησε) τίμησε την επέτειο του Πολυτε-
χνείου με μεγάλη πολιτιστική εκδήλωση στην οποία συμμετείχε η Μαρία Φαρα-
ντούρη και ο Βασίλης Λέκκας, και την παρακολούθησε διά ζώσης και διαδικτυακά 
της ο νομικός κόσμος της χώρας.  
2) Παρά της δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε λόγω της πανδημίας, πραγματοποιή-
θηκαν με μεγάλη επιτυχία και τεράστια συμμετοχή συναδέλφων οι χριστουγεννιά-
τικες παιδικές εκδηλώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.  



Για  μία  Ένωση  ανεξάρτητη ,  αποτελεσματική  και  μαχητική !  

 5

 
Χαιρετισμός του Προέδρου της  ΕΔΕ  Χριστόφορου  
Σεβαστίδη στην εκδήλωση για το Πολυτεχνείο. 

 

Η Μαρία Φαραντούρη και ο Βασίλης Λέκκας, 
στην εκδήλωση για το Πολυτεχνείο. 

  

 
Από την εκδήλωση  για το Πολυτεχνείο. 

 
Από την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή στη Θεσ/νίκη. 

  

 
Από την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Αθήνα.    

 
Από την παιδική χριστουγεννιάτικη γιορτή στην Αθήνα. 

 
 
x Συμμετοχή  σε  επίσημη  εκδήλωση  για  τα  200 χρόνια  από   

την  Ελληνική  Επανάσταση   

 Η Ένωσή μας προσκλήθηκε ως εκπρόσωπος του Δικαστικού Σώματος στο Συνέ-
δριο «Ελλάδα 2040» στο οποίο συμμετείχαν οι σημαντικότεροι επιστημονικοί και 
κοινωνικοί φορείς της Χώρας. Καταθέσαμε ολοκληρωμένη μελέτη που συμπερι-
λήφθηκε στη Λευκή Βίβλο και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Βουλή πα-
ρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Βουλής. 
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x Οικόπεδα  στις  Ροβιές  

 Μετά από δεκαετίες στασιμότητας και ακινησίας, η Ένωση για πρώτη φορά προ-
χώρησε τις διαδικασίες για τα οικόπεδα στις Ροβιές, αναθέτοντας σχετική εντολή 
σε δικηγορικό γραφείο και μηχανικό. Δημιουργήθηκαν δύο χωριστά Σωματεία με 
μέλη τους ιδιοκτήτες των ακινήτων και ανέλαβαν να κινήσουν ταχύτερα τις σχετι-
κές διαδικασίες. 

x Διεθνής  παρουσία  

 Η επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης ανέπτυξε έντονη δράση και παρουσία 
στις Γενικές Συνελεύσεις της Ευρωπαϊκής και της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών. Α-
ναδείξαμε σε διεθνές επίπεδο την κατάσταση των γυναικών στο Αφγανιστάν, γε-
γονός που οδήγησε τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ένωσης να αναφέρει σε γραπτή 
του επιστολή ότι «είναι σημαντικό για άλλες χώρες και άλλες δικαστικές ενώσεις 
να ακολουθήσουν το παράδειγμα της ΕΔΕ». Τον Μάρτιο του 2021 η Ευρωπαϊκή 
Ένωση Δικαστών με ομόφωνο Ψήφισμά της έκανε δεκτές τις αιτιάσεις της Ένωσής 
μας για τον αποκλεισμό της από τις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουρ-
γείου και ο Πρόεδρός της απέστειλε σχετική επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης. 
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου με νέα επιστολή του προς τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών στάθηκε αλληλέγγυα στην 
Ένωσή μας στο ζήτημα της γραπτής αξιολόγησης των εν ενεργεία δικαστικών λει-
τουργών. 

 
 

 
Από τη Γενική Συνέλευση της Ένωσης της 18ης Δεκεμβρίου 2021.  
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x Δράσεις  που  αφορούν  την  καθημερινότητά  μας  

 Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες που βελτιώνουν την καθημερινότητα των μελών 
μας. Συγκεκριμένα: 1) Από τον Ιανουάριο του 2021 και εφεξής παρέχεται η δυνα-
τότητα στα μέλη μας να συμμετέχουν με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους στην 
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Sakkoulas online, δυνατότητα που έχει ήδη αξιο-
ποιηθεί από εκατοντάδες συναδέλφους. 2) Μετά από σύμβαση της Ένωσης με τον 
ΔΣΑ παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη μας να συμμετέχουν δωρεάν στην ΤΝΠ 
«ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ». Η Ένωση έχει ήδη διανείμει 1.250 κωδικούς πρόσβασης. 3) Από τις 
αρχές του 2021 ξεκίνησε η διανομή νέων ψηφιακών ταυτοτήτων στα μέλη μας σε 
μέγεθος πιστωτικής κάρτας και με την χρήση του barcode μπορούν να αξιοποιη-
θούν σε πολλές περιπτώσεις. 

x Αναμόρφωση  της  ηλεκτρονικής  σελίδας  

 Από τα τέλη του 2020 αναμορφώθηκε, σταδιακά, πλήρως η ηλεκτρονική σελίδα 
www.ende.gr. Υπάρχει πλέον κανάλι στο YouTube στο οποίο είναι καταχωρημένες 
όλες οι εκδηλώσεις και οι γενικές συνελεύσεις, ενώ δημιουργήθηκε σε ειδικό 
banner και βιβλιοθήκη, στην οποία μπορεί εύκολα κανείς να αναζητήσει εισηγήσεις 
από επιστημονικά συνέδρια. 

x Καθιέρωση  ηλεκτρονικών  ψηφοφοριών  

 Μετά από σύμβαση που συνήφθη με την εταιρία ΖΕΥΣ, η οποία ανήκει στο Δημό-
σιο, καθιερώσαμε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες ως έναν τρόπο αποτύπωσης της 
συλλογικής μας βούλησης άμεσο, αντικειμενικό και αδιάβλητο. 

x Στήριξη  συναδέλφων  με  Ανακοινώσεις  και  Δελτία  Τύπου  

 Με Aνακοινώσεις και Δελτία Τύπου, καθώς και παρεμβάσεις σε διάφορους φορείς, 
στηρίξαμε τα μέλη μας κάθε φορά που δέχτηκαν ανυπόστατες και αβάσιμες επι-
θέσεις από δημοσιογράφους και πολιτικούς. 

x Για  τους  Ειρηνοδίκες  ειδικότερα  

 1) Με αγώνα επίμονο και συνεχή καταφέραμε για πρώτη φορά να ικανοποιηθεί 
ένα πάγιο αίτημά μας, η δημιουργία κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην ΕΣΔΙ. Πολλές 
διοικήσεις της Ένωσης στο παρελθόν το εξήγγειλαν, πολλές το υποσχέθηκαν, κα-
μία όμως δεν το υλοποίησε. Η δημιουργία κατεύθυνσης Ειρηνοδικών αναβαθμίζει 
το κύρος του Δικαστηρίου και αναγνωρίζει τους συναδέλφους Ειρηνοδίκες ως ι-
σότιμους δικαστικούς λειτουργούς και κατά τον τύπο και στην ουσία. 2) Από την 
εκλογή του νέου προεδρείου δημιουργήσαμε για πρώτη φορά Επιτροπή Ειρηνο-
δικών. Το έργο της Επιτροπής ήταν εντυπωσιακό: Τέσσερις επιστημονικές εργασί-
ες για την καθετοποίηση των διαδικασιών στον πρώτο βαθμό, τη νέα πτωχευτική 
διαδικασία, τις ένορκες βεβαιώσεις, τον επαναπροσδιορισμό των αιτήσεων στα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Οι εργασίες αυτές τυπώθηκαν και διανεμήθηκαν ως 
βιβλίο σε όλα τα μέλη μας ως μια πολύτιμη παρακαταθήκη για το μέλλον. Εργασίες 
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που βασίστηκαν σε πολύμηνη μελέτη, συγκριτικό δίκαιο, στατιστικούς πίνακες για 
να αναδείξουν με όλα τα επιστημονικά εργαλεία τη βασιμότητα των όσων υποστηρί-
ζουμε σε επίπεδο συνδικαλιστικό. Ξεφύγαμε πια από τη συνθηματολογία και τις α-
πλουστεύσεις, και τα αιτήματά μας στηρίζονται σε επιστημονικές βάσεις. 3) Αναθέσαμε 
σε καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου τη σύνταξη γνωμοδότησης, καθώς και την εκ-
προσώπηση των συναδέλφων για τη διεκδίκηση των μισθολογικών διαφορών που 
ανακύπτουν από την καθυστέρηση υλοποίησης των προαγωγών σε κάθε επόμενο 
βαθμό. 

x Κοινωνικό  έργο  

 1) Από το Ταμείο Αλληλεγγύης που δημιουργήσαμε καταφέραμε να στηρίξουμε 
συναδέλφους που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας καθώς και τα ανήλι-
κα τέκνα συναδέλφων που απεβίωσαν. 2) Παρείχαμε οικονομική ενίσχυση σε γυ-
ναίκες Δικαστικούς Λειτουργούς από το Αφγανιστάν. 3) Συνδράμαμε τα παιδικά 
χωριά SOS. 4) Χορηγήσαμε tablet στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
για μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση στην τηλεκπαίδευση. 5) Στηρίξαμε Εταιρίες 
Προστασίας Ανηλίκων και Καταστήματα Κράτησης Ανηλίκων 

x Δικαστικές  διακοπές  

 Το Προεδρείο της Ένωσης από το καλοκαίρι του 2020 με συγκριτικές μελέτες, αρ-
θρογραφία και υποβολή αιτημάτων προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης πάλεψε για 
να αναδείξει τη σκοπιμότητα πίσω από τη μείωση των δικαστικών διακοπών ώστε 
να εντατικοποιηθεί η εργασία μας χωρίς να υπάρχει καμία απολύτως αντισταθμι-
στική ωφέλεια στην επιτάχυνση του απονεμόμενου δικαστικού έργου. Ο αγώνας 
που δίναμε υπονομεύτηκε από τη στάση της μειοψηφίας του ΔΣ, η οποία υποστή-
ριζε ότι πρόκειται για ένα πρόσκαιρο μέτρο και θα έπρεπε να το στηρίξουμε. 

 

 

 

 

Με παρακαταθήκη τις κατακτήσεις της διετίας, 

προχωράμε την Ένωση μπροστά! 

Ανεξάρτητη, αποτελεσματική και μαχητική. 
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 ΟΙ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΟΜΕΝΗ  ΔΙΕΤΙΑ  

Η πολυπλοκότητα και το απρόβλεπτο των εξελίξεων στον χώρο της Δικαιοσύνης αφήνουν 
μεγάλο τμήμα των δράσεών μας πέρα από τους ορίζοντες ενός προκαθορισμένου σχεδια-
σμού. Στις περιπτώσεις αυτές του ετεροκαθορισμού των εξελίξεων από εξωγενείς παράγο-
ντες (πχ νομοθετική πρωτοβουλία), η γενικότερη στρατηγική φιλοσοφία στην οποία κινού-
μαστε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχει διατυπωθεί σε πληθώρα άρθρων, ανακοινώσεων 
και ομιλιών, αποτελεί τον οδηγό της στάσης μας στο μέλλον. Η εμπειρία η οποία αποκτήθηκε 
από το Προεδρείο ήδη από το 2016 αποτελεί σπουδαία παρακαταθήκη στον διαρκή αγώνα 
βελτίωσης των όρων απονομής του δικαίου και των συνθηκών εργασίας μας. Η πείρα αυτή ε-
μπλουτίζεται καθημερινά μέσα από την πράξη, τα λάθη, τις αστοχίες, την κριτική, τον διάλογο 
με τα μέλη μας.  

Ως πρωταρχικός σκοπός τίθεται και πάλι η ανάδειξη των προβλημάτων στη λειτουργία 
του θεσμού, η έμπρακτη συμβολή στην επίλυσή τους, η προσήλωση στην υπεράσπιση του 
Συντάγματος, η στήριξη των μελών μας που γίνονται αντικείμενο δημόσιας στοχοποίησης, η 
καλλιέργεια των σχέσεων με τις διεθνείς Ενώσεις Δικαστών. 

Πολλές από τις δράσεις της Ένωσης έχουν αποκτήσει μόνιμο σχεδόν χαρακτήρα και επα-
ναλαμβάνονται με επιτυχία κάθε χρόνο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες των καιρών. Τέτοιες εί-
ναι οι θερινές κατασκηνώσεις για τα παιδιά, οι βραβεύσεις των εισαχθέντων σε ΑΕΙ, οι παιδικές 
χριστουγεννιάτικες γιορτές, οι εκδρομές στο εξωτερικό για τα μέλη μας, η διεξαγωγή επιστη-
μονικών ημερίδων και συνεδρίων, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, το πλούσιο κοινωνικό έργο.  

Οι επιδιώξεις και προτεραιότητές μας για την επόμενη διετία δεν έχουν τον χαρακτήρα των 
εύκολων υποσχέσεων, αλλά εδράζονται στον ρεαλισμό και στο εφικτό της υλοποίησής τους 
με μοναδική προϋπόθεση την αγωνιστική διάθεση της Ένωσης να τις πραγματώσει. Οι στόχοι 
αυτοί διαχωρίζονται συστηματικά κατ’ αντικείμενο ως εξής:  

 1) Οικονομικές επιδιώξεις: Ως συνέχεια των περσινών πρωτοβουλιών του Προεδρείου, 
θα προχωρήσουμε άμεσα τις διαδικασίες για την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης και τη 
συμμόρφωση στις αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν το συνταξιοδοτικό. Ειδι-
κότερα, όπως έχουμε ήδη ενημερώσει, θα διεκδικήσουμε δικαστικά την καταβολή της εισφο-
ράς αλληλεγγύης για το έτος 2021 με την άσκηση ενδικοφανών προσφυγών και στη συνέχεια 
αγωγών ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων. Τα σχέδια των προσφυγών και των 
αγωγών θα τεθούν στη διάθεση όλων των μελών μας από την Ένωση μετά την επιφύλαξη επί 
των φορολογικών δηλώσεων και την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Αντίστοιχα, 
θα τεθούν στην διάθεση των συνταξιούχων συναδέλφων τα σχέδια των προσφυγών ενώπιον 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορούν το συνταξιοδοτικό. Με την εκλογή του νέου ΔΣ θα 
θέσουμε ως μεσοπρόθεσμο στόχο της Ένωσης τη διεκδίκηση των Δώρων Χριστουγέννων, 
Πάσχα και το επίδομα αδείας στον Δημόσιο Τομέα. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε ήδη 
αρθρογραφήσει από τον Ιανουάριο του 2021 και έχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για τη 
δημόσια συζήτησή του αφού έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των έκτακτων μέτρων που 
επέβαλαν τα Μνημόνια.  
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2) Διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικαστών: Η Ένωσή 
μας έχει αναλάβει τη διοργάνωση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δι-
καστών τον Μάιο του 2023 στην Αθήνα. Η τιμητική αυτή ανάθεση θα μας δώσει την ευκαιρία να 
αναδείξουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Δικαιοσύνη στη 
χώρα μας, να συσφίξουμε περισσότερο τις σχέσεις μας με τις άλλες εθνικές ενώσεις, να γίνουμε 
κοινωνοί των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό εξάγοντας έτσι 
χρήσιμα συμπεράσματα που θα αξιοποιηθούν και για τον εμπλουτισμό της δικής μας εμπειρίας.  

 3) Στο επιστημονικό επίπεδο: Έχουν ήδη προχωρήσει οι συζητήσεις για μόνιμες συνερ-
γασίες της Ένωσης με πανεπιστημιακές σχολές και διενέργεια σταθερών κύκλων σεμιναρίων 
σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και διαδικτυακά. Τα σεμινάρια αυτά θα αφορούν κυρίως 
τη νομική επιστήμη, αλλά θα διευρυνθούν από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους και σε 
άλλους επιστημονικούς κλάδους (οικονομία, ψυχολογία, κοινωνιολογία). Σε πρώτη προτε-
ραιότητα βρίσκονται επίσης προγράμματα ψηφιακής επιμόρφωσης.  

 4) Επί μέρους θέματα: Η Ένωση θα επιδιώξει τόσο κατά τη διαδικασία συζήτησης του νέ-
ου ΚΟΔΚΔΛ που θέλει να θεσμοθετήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όσο και με επιμέρους πα-
ρεμβάσεις, την υλοποίηση όλων των προτάσεων που είχαμε υποβάλει στη Νομοπαρασκευα-
στική Επιτροπή διά μέσου των μελών μας, Χαράλαμπου Σεβαστίδη και Ακριβής Ερμίδου. Με-
ταξύ των άλλων: α) Κατάργηση του αναχρονιστικού άρθρου 40 παρ. 3 που προβλέπει την υ-
ποχρέωση του δικαστικού λειτουργού να διαμένει στην πόλη όπου η έδρα του Δικαστηρίου 
που υπηρετεί ώστε στη συνέχεια να αναγνωριστούν και οι δαπάνες μετακινήσεων και διαμο-
νής εκατοντάδων δικαστικών λειτουργών. β) Επέκταση των εξαιρέσεων του άρθρου 42 παρ. 4 
ως προς τα κωλύματα εντοπιότητας και σε άλλες μεγάλες πόλεις. γ) Αναφορικά με την πειθαρ-
χική ευθύνη για αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην έκδοση αποφάσεων κατά το άρθρο 91 
παρ. 2ε’, θα επαναφέρουμε την πρότασή μας για την εισαγωγή εκτός του χρονικού κριτηρίου 
και της εκτίμησης ενός ελάχιστου αριθμού περαιωμένων δικαστικών αποφάσεων ο οποίος 
εφόσον έχει συμπληρωθεί για το συγκεκριμένο δικαστικό έτος, δεν θα κρίνεται αδικαιολόγητη 
η καθυστέρηση ούτε θα αφαιρείται η δικογραφία από τον δικαστή που τη χειρίζεται. δ) Πλή-
ρης κατοχύρωση του δικαιώματος συνυπηρέτησης των υπαλλήλων του δημοσίου - συζύγων 
δικαστικών λειτουργών. ε) Κατάργηση της αναγνωριζόμενης σήμερα στο άρθρο 17 δυνατότη-
τας των Ανωτάτων Δικαστηρίων να συμπληρώνουν, τροποποιούν και ακυρώνουν τις τροπο-
ποιήσεις που αποφάσισαν οι Ολομέλειες των Δικαστηρίων, διότι με την ισχύουσα ρύθμιση 
πλήττεται καίρια το αυτοδιοίκητο των Δικαστηρίων. Πρόκειται για μια πρόταση της Ένωσής 
μας η οποία είχε γίνει δεκτή από την αρμόδια Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.  

5) Ειδικότερα θέματα Ειρηνοδικών: α) Αναβάθμιση του μισθολογικού καθεστώτος των 
Ειρηνοδικών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στην από 
30.6.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. β) Ενσωμάτωση των Πταισμα-
τοδικείων στα υφιστάμενα Ειρηνοδικεία και διορισμός των Ειρηνοδικών σε θέση Πταισμα-
τοδίκη με συγκεκριμένη χρονική θητεία και εκ περιτροπής, με ταυτόχρονη μέριμνα ώστε να 
διασφαλιστεί η παραμονή στη θέση για τους ήδη υπηρετούντες Πταισματοδίκες που έχουν 
συμπληρώσει 20 χρόνια υπηρεσίας ως δικαστικοί λειτουργοί. γ) Εντός του 2022 σχεδιάζουμε 
επιστημονικές ημερίδες για τους νεοδιοριζόμενους συναδέλφους στον νόμο για το νέο πτω-
χευτικό και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. δ) Επαναφορά της πρότασής μας για αλλαγή των 
κριτηρίων επιλογής Ειρηνοδικών ως διδασκόντων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουρ-



Για  μία  Ένωση  ανεξάρτητη ,  αποτελεσματική  και  μαχητική !  

 11

γών. ε) Συνέχιση του επιστημονικού έργου της Επιτροπής Ειρηνοδικών. στ) Ρητή πρόβλεψη 
διενέργειας ειδικού διαγωνισμού στην ΕΣΔΙ για τις εξετάσεις επιλογής σπουδαστών κατεύ-
θυνσης πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης μεταξύ των υπηρετούντων Ειρηνοδικών Γ’ και Δ’ 
τάξης που έχουν συμπληρώσει διετία στην υπηρεσία έτσι ώστε να καλύπτεται ποσοστό 10% 
από τον συνολικό αριθμό των εισακτέων. 

 

Αγαπητοί  συνάδελφοι ,   

Τον Σεπτέμβριο του 2020 αναλάβαμε τη διοίκηση της Ένωσης μετά από μία ταραχώδη περίο-
δο παραβίασης των καταστατικών κανόνων, ακύρωσης των δημοκρατικών διαδικασιών και διο-
ρισμού προσωρινής διοίκησης, ως αποτέλεσμα της σύμπραξης των ομάδων της μειοψηφίας α-
πέναντι στο νόμιμα εκλεγμένο Προεδρείο. Η ψήφος εμπιστοσύνης στην ομάδα μας έδωσε νέα 
πνοή στην Ένωση. Ακόμα και μέσα στις δυσμενείς συνθήκες της πανδημίας  καταφέραμε  πολ-
λούς από τους αρχικούς στόχους τους οποίους είχαμε θέσει σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό, θε-
σμικό, επιστημονικό, πολιτιστικό, καθημερινότητας. Σταθήκαμε αρωγοί σε κάθε συνάδελφο, α-
τομικά και συλλογικά, διεκδικήσαμε επίμονα όσα θεωρούσαμε δίκαια και εφικτά.  

 Όπως και την περίοδο 2016-2019 αγωνιστήκαμε ενάντια στον νόμο για το Πόθεν Έσχες, στον 
νόμο για τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες, στις δηλώσεις του αν. υπουργού κ. Πολάκη που διαπό-
μπευαν συναδέλφους, στον νόμο που επιχείρησε να μετατρέψει τους Ειρηνοδίκες σε υποθηκο-
φύλακες, στον νόμο που επιχείρησε να εισάγει την ιδιωτική διαμεσολάβηση, την ίδια στάση τη-
ρήσαμε και τη διετία που πέρασε. Αντισταθήκαμε σε ρυθμίσεις χαριστικές που άλλαξαν τους συ-
σχετισμούς εφετών και προέδρων εφετών. Σε νόμους που μείωσαν χωρίς λόγο τις δικαστικές δια-
κοπές, υλοποιώντας μια θέση του σημερινού πρωθυπουργού που εκφράστηκε ανοιχτά στην ΓΣ 
το 2016. Στον συστηματικό αποκλεισμό των Ενώσεων από τις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε σχεδιασμούς που ακούσαμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 
2020 για δικαστές επί θητεία, για εξετάσεις δικαστών στα πρότυπα της σχολής πολέμου, για κα-
τάργηση επαρχιακών δικαστηρίων και μείωση αριθμού δικαστών, για αλλαγή του τρόπου αξιο-
λόγησης και προαγωγής μας. Σε όλα αυτά δώσαμε καθημερινό αγώνα με ανακοινώσεις, αρθρο-
γραφία, κοινοποίηση των προβλημάτων μας. Έχουμε πλέον αποκλειστικό και μοναδικό γνώμονα 
το συμφέρον της Δικαιοσύνης και των Λειτουργών της.  

Επιχειρήσαμε ως Προεδρείο να ξεφύγουμε από την εσωστρέφεια και την αποκλειστική ενα-
σχόληση με τα μισθολογικά μας. Οι Δικαστικές Ενώσεις οφείλουν να έχουν λόγο σε κάθε θέμα 
που αφορά την υπεράσπιση του Συντάγματος και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οι διαφορετι-
κές προσεγγίσεις είναι απόλυτα φυσιολογικές σε μια επιστημονική Ένωση με χιλιάδες μέλη. Η 
διοίκηση οφείλει να λαμβάνει υπόψη της όλες τις παραμέτρους και να ακούει προσεκτικά όλες τις 
γνώμες βελτιώνοντας τις θέσεις της και ενισχύοντας περισσότερο τη δημόσια εικόνα του Δικαστή 
και του Εισαγγελέα.  

Η  Ένωση, πλέον, μπορεί να κοιτάζει τους συναδέλφους στα μάτια καθώς για πρώτη φορά το 
Προεδρείο απέδειξε έμπρακτα ότι δεν χρησιμοποίησε τις ψήφους των μελών και δεν καταχρά-
στηκε την εμπιστοσύνη που έλαβε για να ικανοποιήσει προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα. 
Η μεταπήδηση αιρετών μελών του ΔΣ σε θέσεις υπουργικές, βουλευτικές, αποσπασμένων συμ-
βούλων Υπουργών, προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών, πλήγωνε την αξιοπιστία της Ένωσης και α-
πογοήτευε τα μέλη μας. Όλες οι ομάδες της μειοψηφίας του ΔΣ αλλά και μεμονωμένοι υποψήφιοι 
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υπηρέτησαν αυτές τις λογικές. Ακόμα και η πρότασή μας που επαναλαμβάνεται σταθερά σε όλες 
τις κυβερνήσεις για απαγόρευση κατάληψης δημόσιων αξιωμάτων σε συνταξιούχους δικαστι-
κούς λειτουργούς, υπονομεύτηκε πρόσφατα από όλες τις ομάδες της μειοψηφίας, καθώς διαφώ-
νησαν δημόσια παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης υπερασπιζόμενοι τάχα το δικαίωμα ανά-
πτυξης της προσωπικότητας του συνταξιούχου δικαστικού λειτουργού! Η εμπειρία που αποκτή-
θηκε μετά από πολλά χρόνια πρέπει να αξιοποιηθεί. Γνωρίζουμε πλέον καλά και ποιες είναι οι 
σκοπιμότητες που υπηρετούνται από την ενιαία μειοψηφία του ΔΣ και πού αποβλέπουν. Είναι δι-
ατεθειμένοι να θυσιάσουν τα συμφέροντα των μελών της Ένωσης, όπως απέδειξαν και στην πε-
ρίπτωση της μείωσης των δικαστικών διακοπών, στην άρνηση να διεκδικήσουν την αναστολή 
καταβολής της εισφοράς αλληλεγγύης, στη συναίνεση που έδωσαν στους σχεδιασμούς για σα-
ρωτικές αλλαγές στον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, στην ξεκάθαρη θέση που έλαβαν δη-
μόσια στην τελευταία Γενική μας Συνέλευση περί της μη αναγκαιότητας πρόσκλησης των Δικα-
στικών Ενώσεων στις Νομοπαρασκευαστικές Επιτροπές του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  Στις δε-
κάδες προτάσεις και πρωτοβουλίες που αναπτύξαμε τη διετία που πέρασε η θέση τους ήταν μία: 
απόλυτη άρνηση στα πάντα και καμία απολύτως θετική πρόταση από τους ίδιους. Μια απλή α-
ναδρομή στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης το διάστημα πριν από το 2016 φανερώνει την α-
νυπαρξία ουσιαστικής διοίκησης για πολλά χρόνια.  

 
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη με την οποία περι-

βάλλουν το Προεδρείο και την ομάδα μας. Για να συνεχιστεί αυτή η πορεία αδιατάρακτα και 
να αποτρέψουμε κάθε επώδυνο πισωγύρισμα, κάθε περίπτωση επιστροφής στην εσωστρέ-
φεια και στην εποχή που η Ένωση εξυπηρετούσε αποκλειστικά προσωπικές φιλοδοξίες και 
συμφέροντα, ταυτιζόμενη στην κοινή αντίληψη με ένα σωματείο που διεκδικεί μόνο μισθο-
λογικά αιτήματα,  είναι αναγκαία η υπερψήφιση όλων των υποψήφιων μελών μας. Δεν αρκεί 
η ψήφος σε ορισμένα μόνο πρόσωπα του Προεδρείου καθώς στην παρούσα συγκυρία η δη-
μιουργία αποτελεσματικής διοίκησης εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη πλειοψηφίας 
8 μελών στο ΔΣ. Στις φετινές εκλογές δεν επιλέγουμε μόνο πρόσωπα αλλά πρωτίστως νοο-
τροπίες, λογικές και αντιλήψεις. Η πορεία της Ένωσης έχει μπει ήδη στις ράγες της εξωστρέ-
φειας, της δυναμικής παρουσίας, της ανεξαρτησίας, του αυτοκαθορισμού της. Η πορεία αυτή 
μας έκανε υπερήφανους γιατί ανταποκρίνεται στις αξίες και στις αρχές του Δικαστικού Σώ-
ματος και του κάθε μέλους μας χωριστά.  
 
 
 
 

 
 
 

∆ιατηρούμε τις κατακτήσεις της διετίας! 
Αξιοποιούμε την εμπειρία μας! 

∆ιεκδικούμε σθεναρά όσα δικαιούται το ∆ικαστικό Σώμα  
με ένα ∆Σ ανεξάρτητο από κάθε επιρροή! 


