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Θέσεις της Σωτηρίας-Σπυριδούλας Κατσίκα, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ενόψει των 

αρχαιρεσιών της 12ης.2.2023 για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ένωσης Διοικητικών 

Δικαστών 

 

Πάντων χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος (Πρωταγόρας) 

 

 Αγαπητοί συνάδελφοι,  

 οι εκλογές της 12ης.2.2023 λαμβάνουν χώρα σε μια συγκυρία εξαιρετικά 

κρίσιμη για τη Δικαιοσύνη. Η απουσία της Ένωσης, κατά την τελευταία διετία, από τις 

νομοπαρασκευαστικές επιτροπές πάνω σε σημαντικά για τη Δικαιοσύνη νομοθετήματα, 

με κυριότερο εξ αυτών τον πρόσφατα ψηφισθέντα νέο Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών 

(ν. 4938/2022, Φ.Ε.Κ. 109 Α΄), καταδεικνύει την ανάγκη για μία Ένωση παρούσα και 

δυναμική, η οποία θα προασπίζει τα δικαιώματα των μελών της και θα εγγυάται ότι 

όλοι οι πολίτες απολαμβάνουν ισότιμα και απρόσκοπτα του συνταγματικά 

κατοχυρωμένου δικαιώματος δικαστικής προστασίας.  

 Ως πολίτες και ως λειτουργοί της Δικαιοσύνης θα πρέπει να είμαστε σε διαρκή 

επαγρύπνηση ενόψει της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης στον χώρο της Δικαιοσύνης. 

Παρίσταται επιτακτική η ανάγκη της συμμετοχής καθενός από εμάς στις συλλογικές 

διαδικασίες και η διεκδίκηση μιας Ένωσης μαχητικής, που θα αγωνιστεί και θα 

αγωνίζεται, στο πλαίσιο του θεσμικού της ρόλου, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η 

Δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστές, που απολαμβάνουν στην πράξη προσωπικής 

και λειτουργικής ανεξαρτησίας, και όχι από «δικαστές-υπαλλήλους ιδιωτικής 

επιχείρησης», οι οποίοι πρέπει να επιτυγχάνουν συγκεκριμένους στατιστικούς στόχους 

σε κάθε δικαστικό έτος, εργαζόμενοι εντός του ασφυκτικού κλοιού του οκταμήνου από 

τη συζήτηση της υπόθεσης, και οι οποίοι υπόκεινται σε εντατική αξιολόγηση ως προς 

την απόδοσή τους, λαμβανομένου υπόψη, πρωτίστως του κριτηρίου της ποσοτικής 

απόδοσης, περαιτέρω, δε, κριτηρίων, ως επί το πλείστον, άσχετων με την άσκηση του 

δικαιοδοτικού τους έργου (συμμετοχή σε υποχρεωτικά σεμινάρια, εξαφάνιση της 

απόφασης στον δεύτερο βαθμό, συμμετοχή σε επιτροπές κ.α.), και σε φυσικά 

δικαστήρια κοντά στον τόπο διαμονής του πολίτη, οι κτιριακές υποδομές των 

οποίων θα είναι αντάξιες του ασκούμενου σε αυτά λειτουργήματος, και όχι σε 
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δικαστήρια τηλεματικής, όπου η δικαιοσύνη παρέχεται αποκλειστικά με υπηρεσίες 

απομακρυσμένης σύνδεσης. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεματική 

δίκη θα μπορούσε, ενδεχομένως, να χρησιμοποιηθεί ως παροχή δυνατότητας στον 

πολίτη να επιλέξει εάν το επιθυμεί, λόγω του ότι, για παράδειγμα, κατοικεί σε ακριτική 

περιοχή, να εκδικαστεί η υπόθεσή του με υπηρεσίες απομακρυσμένης σύνδεσης, αντί 

να μεταβεί στο πλησιέστερο δικαστήριο.   

 Επιπλέον, υπό τις τρέχουσες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης και της 

συνεχόμενης αύξησης της τιμής βασικών αγαθών, η Ένωση θα πρέπει να διεκδικήσει 

την αύξηση, μετά από τουλάχιστον μία δεκαετία, του βασικού μισθού μας και τη 

βελτίωση της μισθολογικής και ασφαλιστικής θέσης των συνταξιούχων συναδέλφων. 

Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες της Ένωσης θα πρέπει να είναι η επαναφορά των 

δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δεδομένου ότι εξέλιπε ο 

λόγος της κατάργησής τους, αλλά και η θεσμοθέτηση της σύνταξης αναπηρίας, καθώς 

δεν νοείται η χορήγηση αυτής στους δικαστές να γίνεται κατά αναλογική εφαρμογή των 

διατάξεων που ισχύουν για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

 Εξάλλου, η Ένωση θα πρέπει να καλλιεργήσει επιτέλους τον διάλογο με την 

κοινωνία. Όντας, εκ του Συντάγματος, αυθεντικός εκφραστής των μελών της, θα πρέπει 

να επικοινωνεί με το κοινωνικό σώμα πάνω σε κρίσιμα για τη Δικαιοσύνη ζητήματα, 

αλλά και να παρεμβαίνει όταν διακυβεύονται θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα. Επίσης, θα πρέπει να δραστηριοποιείται στον επιστημονικό τομέα, 

προάγοντας την επιστημονική σκέψη και την ανταλλαγή απόψεων με τη συμμετοχή 

όλου του φάσματος του νομικού κόσμου. 

 Ακόμα, η Ένωση θα πρέπει να ασχοληθεί με δύο ζητήματα που άπτονται της 

θεσμικής μας ανεξαρτησίας και του ήθους του δικαστικού λειτουργού αντίστοιχα. 

Πρόκειται για τον διορισμό αφυπηρετήσαντος δικαστικού λειτουργού σε ανεξάρτητη 

αρχή ή διοικητική επιτροπή, όπου θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση η πάροδος 

εύλογου χρονικού διαστήματος από την αφυπηρέτησή του, καθώς και για την 

κατάληψη έμμισθης θέσης από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης,  

όπου θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση η μη χρήση του προνομίου της μειωμένης 

χρέωσης, καθότι το εν λόγω προνόμιο έχει θεσπιστεί για την αποτελεσματικότερη 
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ενασχόληση αυτών με τα καθήκοντά τους στην Ένωση, και ως εκ τούτου δεν 

συμβιβάζεται με τον διορισμό τους σε άλλες έμμισθες θέσεις. 

 Πρωτίστως, όμως, η Ένωση πρέπει να είναι κοντά σε κάθε μέλος της. Με 

διάθεση να ακούει και να δίνει λύσεις. Με διάθεση κατανόησης και αλληλεγγύης. Με 

διάθεση να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να διεκδικεί τα δικαιώματα των μελών της. 

 Ενόψει της θέσης υποψηφιότητας στις προσεχείς αρχαιρεσίες της Ένωσης για 

την ανάδειξη νέου Δ.Σ., μοιράζομαι αυτές τις σκέψεις μαζί σας, και το όραμα για μια 

Ένωση μαχητική, δημοκρατική και ανεξάρτητη, που θα εμπνέει όλα τα μέλη της, αλλά 

και την κοινωνία.  

 

 

Αθήνα,  17.1.2023 

Σωτηρία-Σπυριδούλα Κατσίκα 

Πρωτοδίκης Δ.Δ. 


