Επιστολή Χαράλαμπου Σεβαστίδη,
Εφέτη, Εκπροσώπου Τύπου της Ε.Δ.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Καθώς πλησιάζουν οι αρχαιρεσίες της Ένωσης το δίλημμα απέναντι στο
οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι προβάλει ολοένα και πιο επιτακτικό. Το διακύβευμα
γίνεται όλο και πιο κρίσιμο. Στο έργο του Προεδρείου, το οποίο από πλευράς
δράσεων είναι μακράν το πιο πλούσιο στην ιστορία της Ένωσης, αντιπαρατίθεται μία
ετερόκλητη ομάδα την οποία δεν την συνδέει απολύτως τίποτα πέρα από την
επιθυμία να φέρει ένα ιστορικό πισωγύρισμα στα μαύρα χρόνια πριν το 2016. Στην
εποχή που η Ένωση αξιοποιήθηκε από τους προκατόχους της ομάδας της μειοψηφίας
ως εφαλτήριο προσωπικών επιδιώξεων και ρουσφετολογικών ρυθμίσεων. Όταν η
Ένωση ήταν το σκαλοπάτι για θέσεις αποσπασμένων συμβούλων Υπουργών,
Βουλευτών, συμβούλων Πρωθυπουργών, Προέδρων Ανεξάρτητων Αρχών. Η κ.
Στενιώτη, ο κ. Βουλγαρίδης, ο κ. Μαυρίδης υπηρέτησαν από θέσεις του προεδρείου
την ομάδα της κ. Θάνου. Ο κ. Φούκας και η κ. Κώνστα υπήρξαν μέλη της ομάδας του
κ. Λυμπερόπουλου διαδόχου του κ. Αθανασίου. Όλοι τους υπήρξαν συνεργάτες με
τον κ. Σαλάτα για τον οποίο ψηφίστηκε η φωτογραφική διάταξη που μετέτρεψε τους
Εφέτες σε Προέδρους Εφετών. Σύσσωμη η ομάδα της μειοψηφίας αρνείται μέχρι και
σήμερα να υποστηρίξει την θέση μας που έχει γίνει θέση της Γενικής Συνέλευσης από
το 2018 ώστε να απαγορεύεται στους συνταξιούχους δικαστικούς λειτουργούς να
καταλαμβάνουν δημόσιες θέσεις για ένα ικανό χρονικό διάστημα μετά την
αφυπηρέτησή τους. Η ομάδα της κ. Στενιώτη ήταν αυτή που λάμβανε συστηματικά
χορηγίες από Τράπεζες με την αιτιολογία της «ενίσχυσης της Ένωσης για την εορτή
του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη». Όλα τα μέλη της μειοψηφίας είναι αυτά που
συναίνεσαν το 2020 στην μείωση των δικαστικών διακοπών και καθησύχαζαν τους
συναδέλφους ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή. Είναι η Ένωση που μέχρι
το 2016 δεν εξέδωσε ούτε μία ανακοίνωση στήριξης σε συνάδελφο που δέχονταν
άδικες επιθέσεις και συκοφαντούνταν. Είναι τα ίδια ακριβώς πρόσωπα τα οποία στις
περασμένες εκλογές αδίστακτα επιχείρησαν με τρόπο πραξικοπηματικό να
καταλάβουν την διοίκηση της Ένωσης χωρίς εκλογές και οδήγησαν στον διορισμό

προσωρινής διοίκησης αδιαφορώντας για την βούληση του συνόλου του Δικαστικού
Σώματος που απαιτούσε εκλογές μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία που
διενεργήθηκε.
Πέρα από τις επιδιώξεις και τον κοινό αξιακό κώδικα που μοιράζονται, τους
ενώνει η διγλωσσία και η δημαγωγία στην εκφορά του δημόσιου λόγου.
Σταχυολογώντας από το πρόγραμμα της ομάδας Φούκα, Κώνστα, Βεργώνη στις
προηγούμενες εκλογές του 2020, θυμίζω τις προτάσεις τους για: «διαδικασία
εσωτερικού ελέγχου αναφορών δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών»,
«δημιουργία επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα διοίκησης Δικαστηρίων»
(management), «ειδική αξιολόγηση των διευθυνόντων και των μελών της διοίκησης
κατά την διαδικασία της τακτικής επιθεώρησης και την εκπόνηση ετήσιας έκθεσης
πεπραγμένων

εκ

μέρους

των

συμβουλίων διεύθυνσης

των

δικαστηρίων»,

«εκσυγχρονισμός του συστήματος επιθεώρησης με την ανάδειξη ειδικών στατιστικών
εργαλείων μέσω των οποίων θα αναδεικνύεται το παραγόμενο έργο», «θεσμοθέτηση
της αξιολόγησης και της δυσκολίας των υποθέσεων που χειρίστηκαν κατά το
επιθεωρούμενο έργο», «Δικαστικός Καλλικράτης», «καθιέρωση του βοηθού δικαστή
στον Άρειο Πάγο με βαθμό Προέδρου Πρωτοδικών ή Πρωτοδίκη μερικής
απασχόλησης». Όλες αυτές οι προτάσεις τους υιοθετήθηκαν ή πρόκειται να
υιοθετηθούν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Είναι το νέο σχέδιο του ΚΟΔΚΔΛ το
οποίο σε πολλά σημεία του υποβαθμίζει τη θέση του δικαστικού λειτουργού και για
το λόγο αυτό αγωνίζεται το Προεδρείο της Ένωσης να βελτιώσει. Ο κ. Φούκας σε
πρόσφατη και παλαιότερη αρθρογραφία του πρότεινε μεταξύ άλλων την «εισαγωγή
του θεσμού των senior judges δηλαδή την ανάθεση καθηκόντων σε δικαστικούς
λειτουργούς που έχουν συνταξιοδοτηθεί!!!, την εισαγωγή της πιλοτικής δίκης στην
πολιτική και ποινική δίκη όπως και τον θεσμό του επίκουρου δικαστή. Σήμερα εν
όψει των αρχαιρεσιών της Ένωσης προσπαθούν να μην θυμίζουν στους συναδέλφους
τις πάγιες θέσεις τους τις οποίες αδημονούν να επαναφέρουν μετά τις εκλογές. Η μισή
ομάδα τους υιοθετεί την θέση για άμεση εξομοίωση του μισθού των Ειρηνοδικών με
τον μισθό των Πρωτοδικών, ενώ η άλλη μισή ομάδα ψήφισε αρνητικά σε ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Η μισή ομάδα υπερασπίζεται με θέρμη την καθετοποίηση των
διαδικασιών στον πρώτο βαθμό και την αλλαγή της καθ’ ύλην αρμοδιότητας σε
Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικεία ενώ η άλλη μισή διαφωνεί κάθετα. Ποια είναι τελικά η
θέση της ομάδας αυτής κανείς δεν ξέρει μέχρι σήμερα. Έχουν μάθει να υπόσχονται

χωρίς να υλοποιούν καμία υπόσχεση, να δημαγωγούν ακατάπαυστα, να προσπαθούν
να ψαρεύουν σε θολά νερά.
Είναι πρόσωπα εντελώς ακατάλληλα για την προώθηση των κοινών μας
υποθέσεων. Το απέδειξαν άλλη μια φορά πέρσι όταν αρνήθηκαν να προωθήσουν την
πρωτοβουλία μας για την διεκδίκηση του παγώματος της εισφοράς αλληλεγγύης.
Αντίθετα το Προεδρείο της Ένωσης μετά την επιτυχία της ικανοποίησης του
αιτήματος καταβολής των μισθολογικών προαγωγών και χρονοεπιδομάτων της
διετίας 2017-2018, το οποίο υλοποιήθηκε πέρσι τον Ιούνιο χωρίς την ανάγκη
δικαστικών προσφυγών, έθεσε με στρατηγικό σχεδιασμό δύο νέους στόχους.
Βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο της δικαστικής διεκδίκησης της εισφοράς αλληλεγγύης
για τα έτη 2021 και 2022 καθώς και της αναπροσαρμογής των συντάξεων στα όρια
που καθόρισαν οι αποφάσεις 255 και 256/2021 του Μισθοδικείου. Ο στόχος της
επόμενης διετίας είναι η διεκδίκηση της επιστροφής των Δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας στον δημόσιο τομέα. Ένα αίτημα που έχει
νομική θεμελίωση αλλά και ηθική βάση και είμαστε αισιόδοξοι για την θετική
έκβασή του καθώς έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των έκτακτων μέτρων που
επέβαλαν τα Μνημόνια.
Συνάδελφοι γνωρίζουμε ότι στο έργο μας υπήρξαν και λάθη και παραλείψεις.
Κάνουμε διαρκώς την αυτοκριτική μας και προσπαθούμε να βελτιωθούμε
αφουγκραζόμενοι τη βούλησή σας και τις προσδοκίες σας. Μένουμε ωστόσο σταθερά
προσηλωμένοι στις αξίες και αρχές του Δικαστικού Σώματος και τιμούμε την ψήφο
σας χωρίς ιδιοτέλειες. Με τις σκέψεις αυτές σας καλώ σε στήριξη όλης της ομάδας
του Προεδρείου (Χριστόφορο Σεβαστίδη, Παντελή Μποροδήμο, Αικατερίνη Ντόκα,
Αικατερίνη Μάτση, Μιχάλη Τσέφα, Ιωάννη Ασπρογέρακα, Ευθαλία Κώστα) και των
υποψήφιων για την Εξελεγκτική Επιτροπή (Μηνά Τζωρακάκη, Σταυρούλα Δούση και
Γεώργιο Δελή).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Χαράλαμπος Σεβαστίδης,
Εφέτης, Εκπρόσωπος Τύπου ΕΔΕ

