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«Για τις “αυθαιρεσίες” της 
νοµοθετικής εξουσίας οι δικαστές 
µιλούν µε τις αποφάσεις τους» 
αναφέρει η πρόεδρος της 
Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών 
Ειρήνη Γιανναδάκη, πρόεδρος 
Εφετών ∆∆. Στη συνέντευξη που 
παραχώρησε στην «F&M Voice», 
µιλά για τον βαθµό ανεξαρτησίας 
της ∆ικαιοσύνης και το δύσκολο 
έργο των δικαστών την εποχή της 
οικονοµικής κρίσης. 

■ Στην ΕΛΙΝΑ ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ

Η Ένωση ∆ιοικητικών ∆ικαστών εγκα-
λεί την κυβέρνηση για «γενικευµένη και 
απροκάλυπτη παραγνώριση της σηµασί-
ας των δηµόσιων αγαθών» µε αφορµή 
τα τρία σχέδια νόµου του ΥΠΟΙΚ για τον 
αιγιαλό. Μήπως οι δικαστές θα πρέπει να 
µιλούν συχνότερα για τις επιχειρούµενες 
«αυθαιρεσίες» της νοµοθετικής εξουσίας;

Η προστασία και η ορθολογική δια-
χείριση του φυσικού περιβάλλοντος είναι 
συνταγµατικά προστατευόµενη αξία. Είναι 
αυτονόητο ότι σηµαντικά στοιχεία του φυ-
σικού περιβάλλοντος, όπως ο αιγιαλός και 
η παραλία είναι κοινόχρηστα και διατάξεις 
που αναιρούν τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 
τους ή παρακωλύουν τη χρήση τους είναι 
αντισυνταγµατικές. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ένωση ∆ιοικητι-
κών ∆ικαστών εξέφρασε την ανησυχία της 
για τις σχετικές ρυθµίσεις που φαίνεται να 
επιχειρούνται µε τις υπό διαβούλευση δι-
ατάξεις προς εξυπηρέτηση ιδιωτικών επι-
χειρηµατικών συµφερόντων, λόγος στον 
οποίο η νοµολογία των δικαστηρίων είναι 
παγίως αντίθετη. 

Για «αυθαιρεσίες» της νοµοθετικής 
εξουσίας οι δικαστές µιλάνε µε τις απο-
φάσεις τους. 

Σύµφωνα µε την Έκθεση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής ∆ικαιοσύνης, η Ελλάδα 
κατατάσσεται στην 24η θέση των χω-

ρών της ΕΕ όσον αφορά την αντίληψη 
των πολιτών για την ανεξαρτησία της 
∆ικαιοσύνης. Σε ποιο βαθµό είναι σήµε-
ρα η δικαστική εξουσία ανεξάρτητη από 
επιρροές µελών της κυβέρνησης, πολι-
τών ή επιχειρήσεων; 

Η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσί-
ας απαιτεί λεπτοµερείς κανόνες προκειµέ-
νου να απορρίψει κάθε εύλογη αµφιβο-
λία στο µυαλό των πολιτών ως προς τη 
στεγανότητα του δικαστικού σώµατος σε 
εξωτερικούς παράγοντες και την ουδετε-
ρότητά του σε σχέση µε τις υποθέσεις που 
καλείται να κρίνει. Στη χώρα µας τέτοιοι 
κανόνες δεν τηρούνται αφού η ενδηµική 
επανάληψη κάθε λογής αµφισβητήσεων 
εις βάρος της δικαιοσύνης που ενισχύε-
ται και από τα ΜΜΕ δυστυχώς δεν αφή-

νουν αδιάφορη τη λαϊκή συνείδηση. Όσοι 
ευνοούνται από την δικαστική απόφαση 
υπερασπίζονται την δικαιοσύνη και την 
ανεξαρτησία της, ενώ όσοι θίγονται την 
αµφισβητούν. Είναι γεγονός όµως ότι το 
τελευταίο καταφύγιο κάθε πολίτη είναι 
µόνο η ∆ικαιοσύνη. Και όσο και αν αµφι-
σβητείται, στην αίθουσα του δικαστηρίου 
επιβιώνουν κατά κανόνα, λογική, δικαιο-
σύνη και ανθρωπιά. Ο διάλογος του δι-
καστή µε τον πολίτη και το δικηγόρο δεν 
έπαυσε ποτέ και ευτυχώς για όλους µας.

Γιατί δεν έχει αντιµετωπιστεί αποτελε-
σµατικά το πρόβληµα στην καθυστέρη-
ση απονοµής δικαίου; 

Οι αιτίες είναι πολλές, η επίλυση όµως 
του προβλήµατος συναρτάται κατά κύριο 
λόγο µε αλλαγές -που όµως δεν γίνονται- 
στη δοµή και λειτουργικότητα της ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης, τα δυσλειτουργικά χαρακτηρι-
στικά της οποίας αποτελούν το βασικό αί-
τιο αυξηµένης εισαγωγής υποθέσεων στα 
δικαστήρια. Η αλόγιστη άσκηση ενδίκων 
µέσων από το ∆ηµόσιο, η χωρίς σχεδια-
σµό µεταφορά πληθώρας υποθέσεων από 
το ΣτΕ στα διοικητικά δικαστήρια, η περί-
πλοκη πολυνοµία και η ανυπαρξία υπο-
στηρικτικών δοµών στα δικαστήρια δια-
δραµατίζουν σοβαρό λόγο στο πρόβληµα.

Στην αίθουσα 
του δικαστηρίου επιβιώνουν 
κατά κανόνα, λογική, 
δικαιοσύνη και ανθρωπιά. 
Ο διάλογος του δικαστή 
µε τον πολίτη και 
το δικηγόρο δεν έπαυσε 
ποτέ και ευτυχώς 
για όλους µας…

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΑ∆ΑΚΗ  (Πρόεδρος της Ένωσης ∆ιοικητικών ∆ικαστών)

«Εκφράσαµε 
τις ανησυχίες 

µας στο νοµοσχέδιο 
για τον αιγιαλό»

Αν κάποιος πολίτης επιχειρήσει να προσφύγει στη ∆ι-
καιοσύνη για φορολογικές διαφορές, θα συναντήσει ανυ-
πέρβλητα εµπόδια, καθώς από το 2010 ως σήµερα έχουν 
επέλθει σηµαντικές νοµοθετικές αλλαγές µε τις οποί-
ες συρρικνώνεται ο δικαστικός έλεγχος και το δικαίωµα 
στην έννοµη προστασία. 

Το πώς και το γιατί, εξηγεί η πρόεδρος της Ένωσης 
∆ιοικητικών ∆ικαστών Ειρήνη Γιανναδάκη: «Πράγµατι, 
τα τελευταία χρόνια αλλεπάλληλες νοµοθετικές ρυθµί-
σεις οδήγησαν στη δηµιουργία ενός αδικαιολόγητα δι-
ακριτού δικονοµικού αλλά και ουσιαστικού πλαισίου εκ-
δίκασης των φορολογικών εν γένει υποθέσεων. Τούτο 
έχει ως αποτέλεσµα

1. Τη συρρίκνωση του αυτεπάγγελτου δικαστικού ελέγ-
χου στις διαφορές αυτές
2. Την αύξηση των παραβόλων, τα οποία µε βάση το 
αντικείµενο της διαφοράς µπορεί να φθάσουν µέχρι και 
10.000 ευρώ
3. Την υποχρέωση των φορολογουµένων εφόσον αµφι-
σβητούν οποιαδήποτε πράξη της φορολογικής αρχής να 
υποβάλλουν υποχρεωτικώς, ενδικοφανή προσφυγή στην 
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης, µε την άσκηση της 
οποίας βεβαιώνεται άµεσα και καταβάλλεται ποσοστό 
50% του αµφισβητούµενου ποσού της πράξης
4. Τη δραµατική συρρίκνωση της προσωρινής δικαστι-
κής προστασίας, 

5. Τη δυνατότητα κατάσχεσης ακόµη και πριν από την 
απόκτηση εκτελεστού τίτλου και
6. Την υποχρέωση καταβολής του 50% του οφειλόµε-
νου µε βάση τη πρωτόδικη απόφαση φόρου ως προϋπό-
θεση του παραδεκτού της εφέσεως. Συναφώς πρέπει να 
αναφερθεί και ο υπερδιπλασιασµός του τέλους δικαστι-
κού ενσήµου προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής. 
Όλα αυτά θέτουν εν αµφιβόλω µέσα σε συνθήκες οικο-
νοµικής κρίσης την πραγµατική δυνατότητα του πολίτη 
να προσφύγει στη δικαιοσύνη αλλά και τη δραστικότη-
τα της παρεχόµενης από το νόµο δικαστικής προστασίας 
σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την ευρωπαϊκή σύµβαση 
της Ρώµης για τα δικαιώµατα του ανθρώπου».

«Συρρικνώθηκε το δικαίωµα στην έννοµη προστασία»

Η κοινή περί δικαίου αντίληψη
«Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει σήµερα ο διοικητικός δικαστής 

στο έργο του είναι η εναρµόνισή του µε την κοινωνική αίσθηση της ισότητας 
και της κοινής περί δικαίου αντίληψης, σε µια εποχή µε χαρακτηριστικά τη συ-
ντριπτική µεταβλητότητα των κοινωνικών και οικονοµικών δεδοµένων και τη 
συνεχώς αυξανόµενη αντιδικία πολιτών και κράτους, στην οποία καλείται να 
συγκεράσει τις κοινωνικές απαιτήσεις και το ∆ηµόσιο συµφέρον». 


