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Εν όψει των επικείμενων αρχαιρεσιών  στην Ένωσή μας 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς που υλοποιούνται κατά τα τελευταία 

έτη, η Δικαιοσύνη εμφανίζεται να μην υπηρετεί το Λαό, όπως είναι 

προορισμένη κατά το Σύνταγμα,  αλλά πρωτίστως την επιχειρηματικότητα και 

την οικονομική ανάπτυξη. Σε συμμόρφωση με τη λογική κόστους-οφέλους, 

καταρχάς κρίνεται αναγκαία η συρρίκνωση της διοικητικής δικαιοσύνης μέσω 

της συγχώνευσης ή κατάργησης των υφιστάμενων δικαστηρίων ή της 

μετατροπής ορισμένων από αυτά σε δικαστήρια τηλεματικής. Στο άρθρο 2 του 

νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 

Λειτουργών (Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ.) το δικαστήριο τηλεματικής ορίζεται ως αυτό που 

«παρέχει υπηρεσίες δικαιοσύνης με τη χρήση τεχνολογιών απομακρυσμένης 

σύνδεσης». Αποτυπώνεται έτσι η αντίληψη του νομοθέτη που έχει ως 

πρωταρχικό στόχο την εξοικονόμηση δημοσίων δαπανών, παραγνωρίζοντας 

ότι η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη είναι δημόσιο αγαθό και συνταγματικό 

δικαίωμα ακόμα και για τα φτωχότερα στρώματα του πληθυσμού. Περαιτέρω, 

προτεραιοποιείται η ταχύτερη εκδίκαση των υποθέσεων μεγάλου οικονομικού 

ενδιαφέροντος, μέσω της θέσπισης ειδικών τμημάτων που θα στελεχώνονται 

από εξειδικευμένους δικαστές, ενώ οι δίκες των απλών πολιτών κρίνονται ως 

λιγότερο σημαντικές. Τέλος, ακόμα και ο τρόπος διοίκησης των δικαστηρίων 

προσομοιάζει με αυτόν της ιδιωτικής επιχείρησης, αφού δίδεται έμφαση στο 

δικαστικό μάνατζμεντ και την εμφάνιση στοιχείων ανταγωνισμού μεταξύ των 

δικαστηρίων. Και φυσικά στη δικαιοσύνη αυτού του είδους αντιστοιχούν και οι 

ανάλογοι δικαστές. Δικαστές που εκπαιδεύονται ήδη από την φοίτησή τους 

στην ΕΣΔΙ κατά προτεραιότητα σε θέματα οικονομικής επιστήμης, λογιστικής 

και χρηματοοικονομικών (όπως ορίζεται ρητά στην  Έκθεση Επιτροπής 

Πισσαρίδη για την Οικονομία και την Ανάπτυξη), που υπαλληλοποιούνται 

μέσα από τη συνεχή εντατικοποίηση της εργασίας τους και υποβάλλονται σε 

έναν αέναο αγώνα ανταγωνισμού μεταξύ τους, αξιολογούμενοι με κριτήρια 

επιθεώρησης που δεν ανάγονται στα δικαιοδοτικά τους καθήκοντα (βλ. 



διατάξεις του Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. που προκρίνουν την ταχύτητα έναντι της 

ποιότητας και θεσπίζουν ως κριτήρια επιθεώρησης τη συμμετοχή των 

δικαστών στα υποχρεωτικά σεμινάρια και σε κάθε είδους Συμβούλια ή 

Επιτροπές, την προσαρμοστικότητα στις νέες τεχνολογίες ή την 

αναίρεση/εξαφάνιση της απόφασης στο δεύτερο βαθμό).  

 Απέναντι στις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις που υποβαθμίζουν το 

θεσμικό μας ρόλο, το ζητούμενο σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι να 

λειτουργήσει η Δικαιοσύνη κατά τη συνταγματική επιταγή, ως θεσμικό 

αντίβαρο της εκτελεστικής εξουσίας και ως εγγυήτρια των θεμελιωδών 

δικαιωμάτων των πολιτών. Προς το σκοπό αυτό, η Ένωση θα πρέπει 

1. Να μάχεται για τη διεύρυνση του δικαιώματος δικαστικής 

προστασίας των πολιτών, με απονομή της δικαιοσύνης από φυσικά 

δικαστήρια κοντά στον τόπο κατοικίας του πολίτη. Ταυτόχρονα να προτείνει 

λύσεις προς την κατεύθυνση της κατάργησης των δικονομικών βαρών και 

εμποδίων στην πρόσβαση του λαού στη δικαιοσύνη που θεσπίστηκαν τα 

τελευταία έτη (πχ. αυξημένα παράβολα,  ενδικοφανείς διαδικασίες στις 

φορολογικές διαφορές, πιλοτική δίκη). 

 2.  Να διεκδικήσει την επαναφορά στο Δημόσιο Τομέα των δώρων 

Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας αλλά και την αύξηση του 

βασικού μισθού μας, προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια των 

εισοδημάτων μας λόγω του πληθωρισμού. Παράλληλα, να αγωνιστεί για τη 

βελτίωση των συντάξεων των δικαστικών λειτουργών, με ταυτόχρονη μέριμνα 

για τη θεσμοθέτηση σύνταξης αναπηρίας. 

 3. Να αξιώσει την αύξηση των κρατικών πόρων για τη δικαιοσύνη, με 

στόχο την επίλυση του κτηριακού προβλήματος πολλών δικαστηρίων, τη 

βελτίωση της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής τους με τεχνολογική 

αναβάθμιση των δικαστικών υπηρεσιών καθώς και την πρόσληψη σημαντικού 

αριθμού δικαστικών υπαλλήλων. 

 4. Να σταματήσει επιτέλους τον ιδιότυπο αποκλεισμό της από την 

Πολιτεία, αξιώνοντας τη συμμετοχή της σε νομοπαρασκευαστικές ή άλλες 

επιτροπές για κάθε νομοσχέδιο που αφορά τη Διοικητική Δικαιοσύνη ή 

εμπίπτει στην αρμοδιότητά μας. 



5. Να αναβαθμίσει τον επιστημονικό της ρόλο, με δημόσιες 

τοποθετήσεις σχετικά με την αντισυνταγματικότητα διατάξεων νόμου ή την 

παραβίαση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και διοργάνωση συνεδρίων 

για θέματα νομικά ή ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

6. Να προτείνει τη θέσπιση διατάξεων που θωρακίζουν την 

ανεξαρτησία μας, όπως είναι η απαγόρευση κατάληψης διοικητικών θέσεων 

από δικαστές για εύλογο χρονικό διάστημα από την αφυπηρέτησή τους. Στο 

πλαίσιο διαφύλαξης του ηθικού πλεονεκτήματος των λειτουργών της, να 

προτείνει την απαγόρευση κατάληψης έμμισθης θέσης από τον Πρόεδρο ή 

τον ΓΓ του ΔΣ της Ένωσης, στην περίπτωση που οι τελευταίοι κάνουν χρήση 

του προνομίου της μειωμένης χρέωσης. 

Κατά την προηγούμενη διετία, η Ένωση Διοικητικών Δικαστών στάθηκε 

παθητικός θεατής και ουραγός των αρνητικών εξελίξεων στο χώρο της 

Δικαιοσύνης και απουσίασε εκκωφαντικά από κάθε διεκδίκηση προς το 

συμφέρον του κλάδου μας. Η πλειοψηφία του απερχόμενου ΔΣ συναίνεσε στη 

θέσπιση του Χάρτη Δεοντολογίας και μόνο μετά τη συγκέντρωση υπογραφών 

από το 1/10 των μελών της Ένωσης συγκλήθηκε έκτακτη ΓΣ που οδήγησε 

στην απόσυρση του εν λόγω Χάρτη για τους δικαστές των διοικητικών 

δικαστηρίων. Επίσης, καλλιέργησε τον εφησυχασμό εν όψει της θέσπισης του 

νέου Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. και μόνο μετά από πίεση των συναδέλφων ο Πρόεδρος της 

Ένωσης υποστήριξε τη διεύρυνση της προθεσμίας δημοσίευσης των 

αποφάσεων από εξάμηνο σε οκτάμηνο στη σχετική ΓΣ. Τέλος, η ως άνω 

πλειοψηφία αρνήθηκε να υποστηρίξει το αίτημα που διατυπώσαμε, από 

κοινού με τους συναδέλφους Χ. Σεβαστίδη και  Β. Φαϊτά, σε δημόσια 

συζήτηση ήδη από τον Ιανουάριο του 2021 για την κατάργηση της εισφοράς 

αλληλεγγύης στο Δημόσιο Τομέα και μόνο χάρη στη μαχητικότητα της νυν 

μειοψηφίας του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων η εν λόγω 

εισφορά καταργήθηκε από τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους. 

 Στη σημερινή δυσμενή συγκυρία εργαλειοποίησης της Δικαιοσύνης 

προς όφελος της οικονομίας και συρρίκνωσης του δικαιώματος δικαστικής 

προστασίας, χρειαζόμαστε μια Ένωση ενεργή, μαχητική και ανεξάρτητη, με 

δημοκρατική λειτουργία και διαφάνεια στις ενέργειές της. Η ενεργός 



συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού μελών στις δράσεις της 

Ένωσης είναι επιβεβλημένη και μπορεί να επιτευχθεί με τη συχνή σύγκληση 

της Γενικής Συνέλευσης για τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου μας.  

Το διακύβευμα των επικείμενων αρχαιρεσιών είναι κρίσιμο, καθώς 

προκύπτει επιτακτικά η αναγκαιότητα η Ένωση να αλλάξει κατεύθυνση και να 

εξέλθει από το σημερινό αδιέξοδο. Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν πρέπει 

να υπερασπίζονται σθεναρά τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά μας 

δικαιώματα και τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών, με διάθεση 

μαχητικότητας, προσφοράς και αλληλεγγύης, μακριά από προσωπικές 

επιδιώξεις και φιλοδοξίες.   

 

  

 


