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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κ. ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΕΜΜ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ
– Κύριε Υπουργέ,
– Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου της Επικρατείας
– Εκλεκτοί προσκεκλημένοι της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών
– Κύριε Πρόεδρε του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
– Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Στην κινούμενη σε βάλτο, για έκτη (6η) συνεχή χρονιά, Ελλάδα,
δυσκολεύομαι να βρω πιο υπεύθυνη αποστολή από αυτήν της
Δικαιοσύνης.
Τα

πράγματα

επιβάλλουν

επίμοχθο

στοχασμό,

συνεχείς

μετρήσεις μεγεθών, προσπαθειών και κυρίως απτών αποτελεσμάτων, με
επανακαθορισμό ορίων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων.
Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει να γκρεμίσουμε. Οφείλουμε να
δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία σε ό,τι υπάρχει, έχοντας επίγνωση
της συνεχιζόμενης έκτακτης ανάγκης, χωρίς σύγχυση του εφικτού με το
επιθυμητό, του ρεαλιστικού με το ρητορικά ενθουσιώδες.
Αποθαρρυντικές συλλογικές διαπιστώσεις ότι «δεν υπάρχει
σωτηρία» μας καθηλώνουν στην ολέθρια γαλήνη μας, όπως στα
σαιξπηρικά δράματα, όπου στιγμές γαλήνης και σιγαλιάς προηγούνται
της τρικυμίας, σχεδόν πάντοτε.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι αριθμοί και πάλι ορθώνονται απειλητικοί μπροστά μας.
Από τα στατιστικά στοιχεία της Γενικής Επιτροπείας, προκύπτει
ότι στις 31-12-2015, οι εκκρεμείς, στα διοικητικά δικαστήρια, υποθέσεις,
ανέρχονταν στις 310.000 περίπου.
Έτσι, παρά τη βελτίωση των μεγεθών που επηρεάζουν το χρόνο
απονομής Δικαιοσύνης, μετά και από τις ρυθμίσεις των νόμων
3900/2010 (Α΄ 213), 4055/2012 (Α΄ 51), 4198/2013 (Α΄ 215) και
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4274/2014 (Α΄ 147) και την υπερπροσπάθεια της πλειονότητας των
δικαστικών λειτουργών και των δικαστικών υπαλλήλων, η εκκρεμότητα
αυτή δεν μας επιτρέπει να λογοδοτήσουμε, με αξιοπρέπεια, στους
διαδίκους, που περιμένουν από 3 έως 14 χρόνια για τον ορισμό
δικασίμου στον πρώτο βαθμό, όση ποιότητα και αν περιβάλλει τις
αποφάσεις που δημοσιεύονται.
Κυρίες και κύριοι,
είναι αυτονόητο ότι στο πλαίσιο του χαιρετισμού αυτού, δεν
μπορεί να γίνει αναφορά ούτε στις αιτίες που δημιούργησαν και
επέτειναν το πρόβλημα ούτε στη λύση του. Ας μου επιτραπεί να πω
μόνο, ότι ατενίζοντας το μέλλον, είμαι περισσότερο αισιόδοξη από τους
προλαλήσαντες γιατί:
– Η αφοσίωση της πλειονότητας των δικαστικών λειτουργών και
των δικαστικών υπαλλήλων στο λειτούργημά τους, είναι αφοπλιστική.
– Νέα γενιά 98 παρέδρων, με γνώση και ήθος, στελεχώνουν ήδη τα
δικαστήριά μας.
– Οι διαδικασίες για το διορισμό νέων δικαστικών υπαλλήλων
βρίσκονται σε εξέλιξη.
– Δικαστικοί λειτουργοί και δικαστικοί υπάλληλοι του Συμβουλίου
της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, από την Αθήνα ως την
Αλεξανδρούπολη και τα Χανιά και από τη Μυτιλήνη ως την Κέρκυρα,
έχουν συστρατευθεί εθελοντικά, στην προσπάθεια να εφαρμοσθούν, όσο
γίνεται πιο γρήγορα, και στο χώρο της Δικαιοσύνης, οι Νέες Τεχνολογίες
της Πληροφορίας και η ψηφιακή υπογραφή, ενόψει και του νέου
πληροφοριακού συστήματος «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Δ.Δ.». Η δε συνεργασία μας
στο πλαίσιο αυτό, αλλά και γενικότερα, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου
της Επικρατείας κ. Νικόλαο Σακελλαρίου, είναι αξιοζήλευτη.
– Το

περιεχόμενο

των

Κανονισμών

Εσωτερικής

Υπηρεσίας,

διασφαλίζει, πλέον, τη συνεκτικότητα των αναγκαίων ρυθμίσεων στα επί
μέρους δικαστήρια.
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– Οι διεκπεραιούμενες, κατ΄ έτος, υποθέσεις, υπερβαίνουν, κατά
πολύ, τον αριθμό των νεοεισαγόμενων ενδίκων βοηθημάτων και μέσων.
– Στο

Υπουργείο

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων έχει συσταθεί-συγκροτηθεί Ειδική Νομοπαρασκευαστική
Επιτροπή, όπου γίνονται εξαιρετικής ποιότητας προσπάθειες για την
εξεύρεση λύσεων προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης της απονομής
Δικαιοσύνης, υπό την Προεδρία του επίτιμου Αντιπροέδρου του
Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Γεωργίου Σταυρόπουλου.
– Ο

Υπουργός

Δικαιοσύνης,

Διαφάνειας

και

Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων και οι συνεργάτες του προσεγγίζουν, με εξαιρετικό
ενδιαφέρον και αποφασιστικότητα, όσα ζητήματα εμπίπτουν στην
αρμοδιότητά τους.
– Δικαστικοί λειτουργοί όλων των κλάδων, με τη συμμετοχή και της
Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών, με σοβαρότητα, γνώση και πάθος
προβληματίζονται, συζητούν και αναζητούν, οργανωμένα, λύση στο
ζήτημα της επιτάχυνσης στην απονομή Δικαιοσύνης, το οποίο,
ασφαλώς, δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με τις υπάρχουσες δομές και
ρυθμίσεις,

γνωρίζοντας

ότι

προϋπόθεση

για

την

επιτυχία

μιας

μεταρρύθμισης, αποτελεί η οικοδόμηση πολυμερούς μεταρρυθμιστικής
συμμαχίας και η επίτευξη της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης.
Περιμένουμε και άλλους να συμπράξουν προς την κατεύθυνση
αυτή, με δεδομένο ότι ένα είναι το αφήγημα της ζωής μας και γράφεται
προοδευτικά μεν, αλλά άπαξ.
Όπου δεν μπορούμε να πείσουμε, ίσως χρειαστεί να επιβάλουμε
και ας προκαλέσουμε τραύματα, αν πρόκειται για τραύματα αγώνα.
Εύχομαι επιτυχία στις εργασίες της σημερινής Γενικής Συνέλευσης
της Ενώσεως Διοικητικών Δικαστών.
Σας ευχαριστώ

