
Για μια Ένωση Μαχητική, Δημοκρατική και Ανεξάρτητη: 
Θέσεις των Βανέσσας Παναγιώτας Ντέγκα, Προέδρου 
Πρωτοδικών Δ.Δ., Σωτηρίας Σπυριδούλας (Σίσης) Κατσίκα, 
Πρωτοδίκη Δ.Δ. και Ειρήνης Καλαντζή, Πρωτοδίκη Δ.Δ. εν 
όψει των αρχαιρεσιών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών 
της 12ης/2/2023.  

 

 

Οι τρέχοντες σχεδιασμοί για τη Δικαιοσύνη, όπως αποτυπώνονται στον 

νέο Κ.Ο.Δ.Κ.Δ.Λ. (ν. 4938/2022, Φ.Ε.Κ. 109 Α΄), στο από 1.6.2022 Πόρισμα 

της Ομάδας Εργασίας υπό την προεδρία του κ. Μιχάλη Πικραμένου και στην 

Έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη για την Οικονομία και την Ανάπτυξη, 

κινούνται στους ακόλουθους άξονες: 

• Αντιμετωπίζουν τη Δικαιοσύνη ως ιδιωτική επιχείρηση: i. Δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στην αξιολόγηση των Δικαστών. Στο πλαίσιο αυτό προκρίνεται η ποσοτική 

απόδοση του Δικαστή έναντι της ποιοτικής απόδοσης αυτού, ενώ θεσπίζονται νέα 

κριτήρια αξιολόγησης, όπως η συμμετοχή σε υποχρεωτικά σεμινάρια, η εξαφάνιση 

της δικαστικής απόφασης στον δεύτερο βαθμό και η συμμετοχή του 

επιθεωρούμενου σε επιτροπές. ii. Εγκαινιάζεται ο όρος δικαστικό μάνατζμεντ 

(εισάγεται και σχετικό μάθημα στην Ε.Σ.Δ.Ι.), με τον οποίο επιχειρείται η μεταφορά 

στη διοίκηση των δικαστηρίων των κανόνων λειτουργίας των ιδιωτικών 

επιχειρήσεων. iii. Προωθείται η δημιουργία ειδικών τμημάτων, τα οποία θα 

συγκροτούνται από δικαστές ειδικά επιμορφωμένους σε ζητήματα οικονομίας και 

ανταγωνισμού, κατά παραγνώριση του συνταγματικού μας ρόλου ως ουδέτερου 

κριτή μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ανταγωνιστών. 

• Αντικαθιστούν τον όρο «απονομή δικαιοσύνης» με τον όρο «υπηρεσίες 

δικαιοσύνης», υποβαθμίζοντας θεσμικά την ίδια τη λειτουργία της Δικαιοσύνης. 

• Εισάγουν την έννοια των τηλεματικών δικαστηρίων, διαμορφώνοντας μια 

δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων, εκείνη που θα απονέμεται από τα φυσικά δικαστήρια 



και εκείνη που θα απονέμεται υποχρεωτικά από τα δικαστήρια τηλεματικής. 

Ταυτόχρονα, χωρίζουν τους πολίτες σε δύο κατηγορίες: Τους τυχερούς που θα 

έχουν πρόσβαση στα φυσικά δικαστήρια και τους άτυχους που θα έχουν 

πρόσβαση στα δικαστήρια τηλεματικής. Είναι άλλο ζήτημα η θεσμοθέτηση της 

παροχής της δυνατότητας στον κάτοικο ακριτικής περιοχής, να επιλέξει εάν 

επιθυμεί να εκδικαστεί η υπόθεσή του μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης αντί να 

μεταβεί στο πλησιέστερο φυσικό δικαστήριο. 

• Προκρίνουν την ανασύνταξη του δικαστικού χάρτη μέσω της συρρίκνωσης 

των δικαστηρίων, με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση πόρων,  αντιμετωπίζοντας 

τη Δικαιοσύνη ως εμπόρευμα. 

 

Απέναντι στις εξελίξεις αυτές, οι δικαστικές Ενώσεις πρέπει να 
αντιτάξουν με σθένος και μαχητικότητα τις δικές τους προτάσεις που θα 
εμποδίσουν την υλοποίηση των ανωτέρω σχεδιασμών και θα 
διασφαλίσουν ότι η Δικαιοσύνη θα λειτουργεί, κατά τον συνταγματικό 
της ρόλο, ως θεσμικό αντίβαρο της εκτελεστικής εξουσίας και ως 
εγγυήτρια των δικαιωμάτων των πολιτών. Οι προτεραιότητες και οι 
στόχοι μας για την επόμενη διετία είναι οι εξής: 

• Ενίσχυση της θεσμικής μας ανεξαρτησίας μέσω της θέσπισης διάταξης που 

θα απαγορεύει στους Δικαστές να καταλαμβάνουν διοικητικές θέσεις για εύλογο 

χρονικό διάστημα (π.χ 2 ετών) από την αφυπηρέτησή τους. Η στελέχωση 

ανεξάρτητων αρχών και διοικητικών επιτροπών από συνταξιούχους ή 

παραιτηθέντες δικαστές σε σύντομο διάστημα από την αφυπηρέτησή τους πλήττει 

ανεπανόρθωτα την εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τους λειτουργούς της 

Δικαιοσύνης και ενισχύει τον εναγκαλισμό της δικαστικής με την εκτελεστική 

εξουσία. 

•  Πρόταση στο Δ.Σ. που θα προκύψει από τις επικείμενες αρχαιρεσίες να 

ληφθεί απόφαση για απαγόρευση κατάληψης έμμισθης θέσης (π.χ. ως μέλος στην 

Επιτροπή Προσφυγών ή ως διδάσκων στην Ε.Σ.Δ.Ι.) στον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. 

του Δ.Σ. της Ένωσης. Το προνόμιο της μειωμένης χρέωσης που δικαιούνται ο 

Πρόεδρος και ο Γ.Γ. της Ένωσης, ανεξαρτήτως του αν πρέπει να αξιοποιείται, 



πάντως έχει θεσπιστεί για την προαγωγή των συμφερόντων των συναδέλφων και 

όχι για τη χρήση του προκύπτοντος ελεύθερου χρόνου για την κατάληψη έμμισθων 

θέσεων. 

• Διαφύλαξη και ενίσχυση του επιπέδου παροχής δικαστικής προστασίας, 

μέσω της απονομής της δικαιοσύνης από φυσικά δικαστήρια, κοντά στον τόπο 

διαμονής του πολίτη, στο όνομα του οποίου αυτή παρέχεται. Η απονομή της 

δικαιοσύνης δεν επιδέχεται συμψηφισμό κόστους οφέλους. 

• Επαγρύπνηση για τους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση της τεχνητής 

νοημοσύνης στον χώρο της Δικαιοσύνης και ειδικότερα για τον κίνδυνο 

υποκατάστασης της δικαιοδοτικής κρίσης από αλγόριθμους και λογισμικά με 

προκαθορισμένα αποτελέσματα. 

• Ενίσχυση της ισότιμης και ακώλυτης πρόσβασης των πολιτών στη 

Δικαιοσύνη μέσω της διασφάλισης ότι δεν θα θεσπιστούν επιπλέον δικονομικά 

βάρη και εμπόδια και μέσω της διεκδίκησης της κατάργησης  αυτών που 

θεσμοθετήθηκαν με τον ν. 3900/2010. 

• Στη συγκεκριμένη συγκυρία καθίσταται επιτακτική η δίκαιη διεκδίκηση της 

επαναφοράς στον Δημόσιο Τομέα των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του 

επιδόματος αδείας. Για το ζήτημα αυτό έχουμε αρθρογραφήσει ήδη από τον 

Ιανουάριο του 2021. Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, αφού η Χώρα έχει εξέλθει 

από το Μνημόνιο, που επέβαλε την κατάργηση των εν λόγω παροχών. Το νέο Δ.Σ. 

που θα προκύψει από τις αρχαιρεσίες της 12ης.2.2023 πρέπει, σε συνεργασία με 

την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, να θέσει το αίτημα της επαναφοράς των 

δώρων εορτών και  του επιδόματος αδείας ενώπιον των αρμόδιων υπουργείων και 

σε αρνητική περίπτωση να ακολουθήσουν άμεσα ενέργειες για τη δικαστική 

διεκδίκησή τους. 

• Παράλληλα, στο πλαίσιο των κοινών στοχεύσεων με τις λοιπές κοινωνικές 

ομάδες, το νέο Δ.Σ. πρέπει να διεκδικήσει τη χορήγηση αυξήσεων του βασικού 

μισθού μας, προκειμένου να αναπληρωθεί η απώλεια των εισοδημάτων μας λόγω 

του καλπάζοντος πληθωρισμού. 

• Θεσμοθέτηση σύνταξης αναπηρίας για τους Δικαστές.  



• Αποκατάσταση της στρεβλής εικόνας που έχει διαχυθεί συστηματικά και 

συντονισμένα στην ελληνική κοινωνία ότι για την καθυστέρηση της απονομής της 

δικαιοσύνης στην Ελλάδα ευθύνονται κατά κύριο λόγο οι «ράθυμοι» Δικαστές. 

Ενημέρωση της κοινωνίας αναφορικά με τον εκάστοτε χρόνο απονομής της 

δικαιοσύνης, όπως αυτός προκύπτει από τα δημόσια στατιστικά στοιχεία των 

δικαστηρίων.  

• Άνοιγμα της Ένωσης στην κοινωνία, με εξωστρέφεια και αλληλεπίδραση με 

το κοινωνικό σύνολο. Η Ένωση δικαιούται να εκφράζει την επιστημονική της 

άποψη για την αντισυνταγματικότητα νόμων και να παρεμβαίνει όταν πλήττονται 

στον πυρήνα τους ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών. 

• Διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων και συνεδρίων για νομικά θέματα και 

ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος. 

• Συμμετοχή σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για νομοθετήματα που 

αφορούν την Διοικητική Δικαιοσύνη και τοποθέτηση της Ένωσης κατά τη συζήτηση 

κάθε νομοσχεδίου σχετικού με την αρμοδιότητά μας. Να σταματήσει ο αποκλεισμός 

των Δικαστικών Ενώσεων από την Πολιτεία. 

• Το Δ.Σ. που θα προκύψει από τις επικείμενες αρχαιρεσίες πρέπει να 

διεκδικήσει επιτακτικά την άμεση μεταστέγαση των διοικητικών δικαστηρίων που 

στεγάζονται σε επικίνδυνα και ακατάλληλα κτίρια, τη γενναία αύξηση της 

χρηματοδότησης της υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων, την πλήρη 

μηχανοργάνωση όλων των δικαστηρίων και την ταυτόχρονη πρόσληψη 

σημαντικού αριθμού δικαστικών υπαλλήλων. 

 

Σας καλούμε να ψηφίσετε όλα τα μέλη της ομάδας μας, 
έτσι ώστε μακριά από προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα, με διάθεση 

μαχητικότητας, να συμβάλουμε αποφασιστικά στην προάσπιση των 

μισθολογικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων και να 

αναχαιτίσουμε τη σχεδιαζόμενη συρρίκνωση του δικαιώματος δικαστικής 

προστασίας. 


