
Έκθεση Πεπραγμένων της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών περιόδου 
από  1. 3. 2015 – 13.2.2016. 

Α. Δικονομικά δικαιώματα των πολιτών – Βελτίωση συνθηκών 
απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης 

      Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ηγεσίας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η Ένωσή 

μας υπέβαλε σειρά προτάσεων για την ανάκτηση/ενίσχυση πολλών 

δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών,  αλλά και για να καταστεί πιο 

αποτελεσματική η διοικητική δικαιοσύνη. Τις προτάσεις αυτές τις είχαμε 

επεξεργαστεί, συντάξει και υποβάλει (χωρίς ανταπόκριση) και στην 

προηγούμενη ηγεσία του Υπουργείου. Δόθηκε έμφαση ιδίως στην επαναφορά 

ισότιμης αντιμετώπισης των φορολογικών και χρηματικών διαφορών σε 

σχέση με τις λοιπές διοικητικές διαφορές ουσίας (π.χ. κατάργηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας στη φορολογική δίκη, επαναφορά της δυνατότητας 

«αναστολής καθ’ εαυτής» στις φορολογικές και τελωνειακές εν γένει διαφορές, 

όσο και στις διαφορές με χρηματικό αντικείμενο κα), στις δικονομικές 

διευκολύνσεις των διαδίκων σε φορολογικές εν γένει υποθέσεις με χρηματικό 

αντικείμενο (με βάση τον κύριο φόρο) μέχρι του ποσού των τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ (π.χ. νομοθέτηση της δυνατότητας των φορολογουμένων που 

θα προσβάλλουν τις σχετικές πράξεις ή παραλείψεις, να διενεργούν 

διαδικαστικές πράξεις και να παρίστανται στη συζήτηση της υπόθεσης χωρίς 

δικαστικούς πληρεξουσίους, θεσμοθέτηση μειωμένου παραβόλου 30 ευρώ), 

στη διεύρυνση των πολυμελών συνθέσεων, στην ορθολογικοποίηση της καθ’ 

ύλην αρμοδιότητας και στην αναβάθμιση της διαδικασίας της προσωρινής 

δικαστικής προστασίας. Στις 29.4.2015 αναπτύξαμε τις προτάσεις μας σε 

ειδική συνάντηση ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και ενώπιον του Γενικού Γραμματέα του 

Υπουργείου κ. Κωνσταντίνου Κοσμάτου. Πλην όμως επειδή μετά πάροδο 

πέντε και πλέον μηνών η μόνη ενέργεια του Υπουργείου ήταν να συγκροτήσει 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη διοικητική δικαιοσύνη (στην οποία 

τακτικό μέλος ορίστηκε η Πρόεδρος της Ένωσης και αναπληρωματικό ο 

ομιλών Γενικός Γραμματέας) ενώ δεν καθίστατο ορατός ο ορίζοντας έναρξης 

της λειτουργίας της, επανυποβάλαμε επίσημα στο Υπουργείο τις προτάσεις 



αυτές (σχετ. το 117/12.10.2015 Υπόμνημα της Ένωσης) τονίζοντας με σχετική 

ανακοίνωση την αδράνεια του Υπουργείου και καλώντας την ηγεσία του να 

λάβει υπόψη τις προτάσεις μας. Τελικά η νομοπαρασκευαστική επιτροπή 

ξεκίνησε τις εργασίες της μόλις στις 14.1.2016, έχοντας όμως ως αντικείμενο 

και πληθώρα άλλων θεμάτων. Αναφορικά με τη φύση των θεμάτων που 

απασχολούν την επιτροπή, ειδικότερα, ενημερώσαμε όλους τους 

συναδέλφους και ζητήσαμε να υποβληθούν προτάσεις ώστε η στάση της 

Ένωσης να είναι κατά το δυνατόν αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης. Στις 

5.2.2016 και στις 11.2.2015 η Πρόεδρος της Ένωσης και ο ομιλών Γενικός 

Γραμματέας αναπτύξαμε ενώπιον των μελών της επιτροπής μέρος των 

ανωτέρω προτάσεών μας, ιδίως αναφορικά με την καθ’ ύλην αρμοδιότητα. Η 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή συνεχίζει το έργο της συνεδριάζοντας τακτικά. 

Η Πρόεδρος της Ένωσης και ο Γενικός Γραμματέας συμμετέχουμε στις 

συνεδριάσεις της επιτροπής όπου οφείλουμε να υπερασπιστούμε τις θέσεις 

και γενικές κατευθύνσεις της Ένωσής μας.  

      Στις 14.5.2015 η Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ειρήνη Γιανναδάκη κλήθηκε 

στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης 

της Βουλής στα πλαίσια της ακρόασης φορέων ενόψει του σχεδίου νόμου για 

την έκδοση διαταγή πληρωμής για αξιώσεις από διοικητική σύμβαση στο 

πλαίσιο εμπορικής συναλλαγής όπου και ανέπτυξε την κρατούσα άποψη στο 

ΔΣ για το θέμα. Μεταξύ άλλων, υποστήριξε τη θέση ότι η αρμοδιότητα για την 

έκδοση διαταγής πληρωμής θα πρέπει να ανήκει στο δεύτερο βαθμό, θέση 

που τελικά υιοθετήθηκε από τη Βουλή.  

      Καθ’ όλη την ελεγχόμενη περίοδο, εξάλλου, η Ένωση ενήργησε πιέζοντας 

όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αντιμετωπιστεί το οξυμένο 

πρόβλημα της έλλειψης δικαστικών υπαλλήλων, αλλά και των ελλείψεων σε 

υλικοτεχνικές υποδομές. Κατά την επίσημη συνάντηση της Ένωσής μας με 

τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 

29.4.2015, καθώς και κατά την κοινή συνάντηση δικαστικών ενώσεων με τον 

Υπουργό στις 29.10.2015 θέσαμε επιτακτικά τα παραπάνω προβλήματα, 

καταδείξαμε τις ελλείψεις σε προσωπικό υποδομές και προτείναμε 

συγκεκριμένα άμεσα μέτρα.  



     Μάλιστα η Ένωσή μας συμπαραστάθηκε έμπρακτα δύο φορές, στις 

23.6.2015 (σχετ. ανακοίνωση με αριθμ. πρωτο. 91/23.6.2015) και στις 

11.1.2016 (σχετ. ανακοίνωση με αριθ. πρωτ 2/11.1.2016) σε κινητοποιήσεις 

που κήρυξαν συνδικαλιστικοί φορείς των δικαστικών υπαλλήλων (την πρώτη 

φορά η Πανελλήνια Ένωση Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων και τη 

δεύτερη φορά η Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας) οι οποίες 

είχαν ως βασικά αιτήματα την πρόσληψη υπαλλήλων και την εν γένει 

βελτίωση των συνθηκών εργασίας στα δικαστήρια.   

     Ως αποτέλεσμα των εν γένει ενεργειών τόσο της δικής μας Ένωσης όσο 

και των άλλων δικαστικών ενώσεων, αλλά και των συνδικαλιστικών οργάνων 

των δικαστικών υπαλλήλων εγκρίθηκε η πλήρωση 690 οργανικών θέσεων 

δικαστικών υπαλλήλων (εκ των οποίων 24 του Κλάδου ΥΕ επιμελητών 

δικαστηρίων) για τις ανάγκες των δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της 

Χώρας. Η σχετική πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (33/2016) απεστάλη 

στο ΑΣΕΠ για την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, ενώ η Ένωσή μας 

καταβάλλει προσπάθειες για την ορθολογική κατανομή των υπαλλήλων 

αυτών.       

     Εξάλλου, η Ένωση, κατόπιν απόφασης που λήφθηκε κατά πλειοψηφία, 

ενήργησε από κοινού με την Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Γραμματείας 

Διοικητικών Δικαστηρίων και το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας στην κατεύθυνση τροποποίησης του 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων ώστε ο δικαστικός υπάλληλος να μπορεί, 

εφόσον το επιθυμεί, να παραμένει στην υπηρεσία και μετά τη συμπλήρωση 

35ετίας έως τρία έτη μετά και μέχρι το 65ο έτος.  

       Συναφώς, επίσης, στις 9.2.2016 η Πρόεδρος της Ένωσης έγινε δεκτή 

από τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και 

Δικαιοσύνης της Βουλής στα πλαίσια της ακρόασης φορέων ενόψει του 

σχεδίου νόμου «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών της Δημόσιας 

Διοίκησης, Βαθμολογική Διάρθρωση Θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης 

Προαγωγών και Επιλογής Προϊσταμένων» όπου εξέφρασε τις θέσεις της 

Ένωσης. 



     Εξάλλου, πιέσαμε για την επίλυση του κτηριακού προβλήματος πολλών 

διοικητικών δικαστηρίων θέτοντας το πρόβλημα αυτό και φέτος κατ' 

επανάληψη στους αρμόδιους. Στις 5.5.2015 μετά την επίσκεψή του στο κτήριο 

της Ραλλείου Σχολής στο κέντρο του Πειραιά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, 

Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δήλωσε ότι υπάρχει συμφωνία 

όλων των παραγόντων για μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά στο 

κτήριο. Σε προεισήγηση του Πολυτεχνείου (στο οποίο ανατέθηκε να ερευνήσει 

εάν το κτήριο είναι κατάλληλο να λειτουργήσει ως δικαστήριο) στην οποία 

παραβρέθηκε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης κ. Γεώργιος Καφφές, αναφέρθηκε 

ότι υπάρχει πρόβλεψη ο 7ος όροφος 2.500 τ.μ. να δοθεί στα διοικητικά 

δικαστήρια. Η Ένωσή μας, εκτιμά ότι το κτήριο αυτό, εφόσον παραχωρηθούν 

οι κατάλληλοι χώροι, δύναται να καταστεί πρόσφορο να επιλύσει και το 

χρονίζον πρόβλημα της στέγασης του τρίτου μεγαλύτερου διοικητικού 

δικαστηρίου της Χώρας. Παρακολουθούμε το ζήτημα. 

        Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης με ανακοίνωσή του, αλλά και με 

παρέμβαση που έκανε στους αρμόδιους φορείς τον Οκτώβριο του έτους 2015 

ζήτησε (χωρίς να υποδείξει σχετική λύση γιατί θεωρούσε ότι ήταν εκτός των 

ορίων των αρμοδιοτήτων του) να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες για τον 

διορισμό όλων των εκπαιδευόμενων (υποψηφίων παρέδρων) της Κ΄ Σειράς 

της ΕΣΔι, ο οποίος καθυστερούσε λόγω βραδύτητας στην ολοκλήρωση της 

διαδικασίας χρηματοδότησης της Σχολής. Συναφώς ζητήσαμε την άμεση 

υλοποίηση των προαγωγών και των μεταθέσεων των διοικητικών δικαστών 

για τους οποίους είχε εκδοθεί σχετική απόφαση του ΑΔΣΔΔ. 

      Τέλος, στη συνάντησή μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 29.4.2015, ενόψει του ότι ο Υπουργός μας 

έθεσε ζήτημα «δυσαναλογίας φόρτου εργασίας μεταξύ διαφόρων διοικητικών 

δικαστηρίων» και μίλησε για «ορθολογική κατανομή» δικαστών, υποστηρίξαμε 

τις θέσεις της Ένωσης ότι η εμφανιζόμενη μείωση της εισροής υποθέσεων σε 

ορισμένα δικαστήρια οφείλεται προεχόντως στην αδυναμία μεγάλης μερίδας 

των πολιτών να ανταποκριθούν στο κόστος της δίκης, αλλά είναι και 

συνάρτηση των νέων δικονομικών βαρών. Στη συζήτηση τονίσαμε ότι όχι 

μόνο είμαστε αντίθετοι με τυχόν προθέσεις συρρίκνωσης του αριθμού των 

διοικητικών δικαστηρίων, αλλά αντιθέτως θεωρούμε ότι υπάρχει  έλλειμμα 



εξαιτίας της απουσίας διοικητικών δικαστηρίων σε πολλούς νομούς της 

χώρας. Ενδεικτικά αναφέραμε τις περιοχές της Λακωνίας, της Άρτας και της 

Πρέβεζας. 

Β.  Ασφαλιστικό 

       Το «Ασφαλιστικό» που άνοιξε και πάλι την ελεγχόμενη περίοδο εγκυμονεί 

νέους σοβαρούς κινδύνους για το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των δικαστών, 

όπως άλλωστε και όλων των εργαζομένων, αλλά και για τα δικαιώματά μας 

στην Υγεία και την Πρόνοια. Το Ασφαλιστικό τέθηκε στο ΔΣ ως πρωταρχικό 

ζήτημα από τον ομιλούντα Γενικό Γραμματέα και από τον Αντιπρόεδρο κ. 

Γεώργιο Καφφέ από την πρώτη στιγμή, αφ’ ότου αποτυπώθηκε δια της 

ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισμού η πρόβλεψη μειωμένης δαπάνης για 

την Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά και στη συνέχεια όταν δημοσιεύθηκε το 

προσχέδιο των 170 σελίδων της ελληνικής πρότασης για την ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση (σχέδιο Κατρούγκαλου). Προτάθηκαν πολύμορφες 

παρεμβάσεις. Το ΔΣ υιοθέτησε ορισμένες από αυτές. Έτσι στις 16.11.2015 η 

Ένωσή μας από κοινού με την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος προέβη σε 

δημόσια τοποθέτηση για την Κοινωνική Ασφάλιση. Με την κοινή μας αυτή 

τοποθέτηση καταδείξαμε ότι για το έλλειμμα ρευστότητας που καταγράφεται 

στο ασφαλιστικό σύστημα δεν ευθύνονται οι ασφαλισμένοι που κατέβαλαν τις 

εισφορές τους κατά τον εργασιακό τους βίο, αλλά το Κράτος και οι πολιτικές 

που ακολουθήθηκαν επί δεκαετίες στη διαχείριση των αποθεματικών των 

ασφαλιστικών ταμείων, η υψηλή ανεργία, η μείωση των μισθών, η 

εισφοροδιαφυγή και η αδήλωτη εργασία. Στις 2.2.2012 με πρωτοβουλία της 

Ένωσής μας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο χώρο των Διοικητικών 

Δικαστηρίων Αθήνας ανοιχτή συνέλευση για το Ασφαλιστικό, στην οποία 

συμμετείχαν εκτός από την Ένωσή μας, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του 

Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Ένωση Μελών Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 

καθώς και η Ένωση Συνταξιούχων Δικαστικών Λειτουργών Ελλάδος και 

Λειτουργών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Στη συνέλευση κλήθηκε 

και ανέπτυξε τις βασικές κατευθύνσεις του προσχεδίου του Ασφαλιστικού 

Νομοσχεδίου ο εργατολόγος κ. Δημήτριος Μπούρλος, ενώ μετά τη συζήτηση 

που ακολούθησε οι δικαστικές ενώσεις εξέδωσαν πόρισμα με το οποίο 



ανέδειξαν τις αιτίες που υπονόμευσαν τα αποθεματικά των ασφαλιστικών 

Ταμείων και επιχειρηματολόγησαν υπέρ των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων 

και των συνταξιούχων σε παροχές αντίστοιχες με την πρόοδο της επιστήμης 

σήμερα. Το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο για την πορεία του Ασφαλιστικού. 

Το ΔΣ οφείλει να βρίσκεται σε επαγρύπνηση ώστε να παρέμβει με κάθε 

τρόπο σε περίπτωση που θα επιχειρηθεί να προωθηθούν προς ψήφιση στη 

Βουλή ρυθμίσεις που θα υποβαθμίζουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (ιδίως 

αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης). Βασικός πυλώνας της 

στρατηγικής μας είναι η διεκδίκηση της ανάκτησης κοινωνικο-ασφαλιστικών 

δικαιωμάτων, όπως ιδίως η 13η και 14η σύνταξη, η αναβάθμιση των 

δικαιωμάτων της Υγείας μας, η εξασφάλιση δίκαιων και αναλόγων των 

εισφορών που καταβλήθηκαν εφάπαξ βοηθημάτων στους συναδέλφους που 

αποχωρούν από την υπηρεσία, αλλά και η διεκδίκηση της αναγνώρισης ως 

συντάξιμου του συνόλου του χρόνου δικηγορίας που τυχόν έχει 

πραγματοποιηθεί από συναδέλφους.  

Γ. Μισθολογικό 

     Η νέα κυβέρνηση δεν υλοποίησε την υπόσχεση που είχαν δώσει 

προεκλογικά στις δικαστικές ενώσεις ως αρχηγοί των Κομμάτων τους τότε ο 

σημερινός Πρωθυπουργός και  ο σημερινός Υπουργός Εθνικής Άμυνας περί 

ρύθμισης της εκκρεμότητας των αναδρομικών. Εμείς θέσαμε το ζήτημα στις 

συναντήσεις μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων τόσο στις 29.4.2015 όσο και στις 29.10.2015 (κοινή συνάντηση 

δικαστικών ενώσεων), ωστόσο δεν λάβαμε ικανοποιητική απάντηση. Μεταξύ 

άλλων τονίσαμε την παράμετρο της περαιτέρω επιβάρυνσης των διοικητικών 

δικαστηρίων από την κατάθεση χιλιάδων αγωγών συναδέλφων όσο η 

κυβέρνηση θα εμμένει στην άρνηση της να ρυθμίσει έστω και για το μέλλον το 

εκκρεμές αυτό ζήτημα. Περαιτέρω, βάσει πρόσφατης δήλωσης του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. 

Χριστόφορου Βερναδάκη, τα ειδικά μισθολόγια θα επανεξεταστούν από 

μηδενική βάση. Η Ένωση θα αντιδράσει αναλόγως σε περίπτωση που θα 

επιχειρηθεί νέα υποβάθμιση των αποδοχών μας. 

Δ. Φορολογικό 



         Τη χρονιά που πέρασε άνοιξε και το νέο Φορολογικό. Ο ομιλών ΓΓ 

έθεσε στο ΔΣ από την πρώτη στιγμή το φορολογικής φύσης σκέλος των 

αποφάσεων της Συνόδου των αρχηγών κρατών της Ευρωζώνης της 

12.7.2015 το οποίο, με βάση τη σχετική εισήγηση στο ΔΣ, θα εξειδικευόταν 

οπωσδήποτε με σειρά δυσμενών φορολογικών μέτρων. Παρότι δεν 

υιοθετήθηκαν κατ’ αρχάς οι παρεμβάσεις που προτάθηκαν από τον 

ομιλούντα, η Ένωση παρακολουθεί στενά το ζήτημα ώστε να παρέμβει, αν 

χρειαστεί, όταν διαμορφωθεί σχετικό νομοσχέδιο.  

Ε. Πόθεν έσχες 

        Η Ένωσή μας, εξάλλου, από κοινού με τις άλλες δικαστικές ενώσεις και 

την Ένωση μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την πρώτη 

στιγμή εναντιώθηκε στην εκδηλωθείσα (όπως  προέκυπτε από δημόσιες 

τοποθετήσεις και εντός της Βουλής) πρόθεση της κυβέρνησης να προβεί σε 

δημοσιοποίηση των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες). Με 

δημόσια ανακοίνωση, αλλά και κατά την τοποθέτησή μας για το θέμα σε 

συνατνήσεις μας με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων αλλά και τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Νικολάο Βούτση 

καταδείξαμε ότι είναι υποκριτική η επιλογή της δημοσιοποίησης των εν λόγω 

δηλώσεων ως μέσου αντιμετώπισης της διαφθοράς και τονίσαμε ότι ένα 

τέτοιο μέτρο εκθέτει τη ζωή και την περιουσία των δικαστών αδιακρίτως στην 

κοινή θέα και, συνεπώς, θέτει σε σοβαρότατη διακινδύνευση ζωτικά αγαθά 

τους. Δεν αποκλείουμε η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τις θέσεις και τις 

αντιδράσεις των δικαστικών ενώσεων, να μεταβάλει άποψη για το ζήτημα, το 

οποίο εμείς το παρακολουθούμε. Εξάλλου, στις 28.1.2015 η Ένωσή μας από 

κοινού με την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της 

Επικρατείας άσκησε αίτηση ακύρωσης κατά της ΑΥΤ.ΤΜ.ΣΤΡ.0000910 ΕΞ 

2015 απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 2579 Β΄/30.11.2015) με την οποία, 

προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 

(πόθεν έσχες)  από το 2016. Η αίτηση ακύρωσης βάλλει αναφορικά με το 

σκέλος της κοινής υπουργικής απόφασης με το οποίο προβλέπεται, μεταξύ 

άλλων, η υποχρέωση από 1.1.2016 των υπόχρεων στην δήλωση αυτή να 



δηλώνουν τα τιμαλφή, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα κλπ., καθώς και τα 

μετρητά που φυλάσσουν εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων εφόσον η συνολική 

αξία των μεν μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, των δε λοιπών 

αντικειμένων (όλων μαζί) υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.     

Στ. Λοιπά υπηρεσιακά δικαιώματα των δικαστών   

       Την περίοδο που πέρασε η Ένωσή μας ενέμεινε στο αίτημα κατάργησης 

των ρυθμίσεων του άρθρου 86 παρ. 2 του ν. 4055/2012 που τροποποίησε το  

άρθρο 17 του ΚΟΔΚΔΛ με αποτέλεσμα οι τροποποιήσεις των κανονισμών 

εσωτερικής υπηρεσίας όλων των δικαστηρίων να ισχύουν μόνο μετά από 

έγκριση των Ολομελειών των Ανώτατων Δικαστηρίων. Τις θέσεις μας για το 

ζήτημα των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας τις υποβάλαμε επίσημα και 

στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, ενώ τις αναπτύξαμε και ενώπιον του Υπουργού στις 

συναντήσεις που είχαμε μαζί του στις ημερομηνίες που προαναφέρθηκαν. 

Παράλληλα η Ένωση εξέφρασε την πάγια άποψή της και στην Ολομέλεια του 

μεγαλύτερου σε αριθμό δικαστών διοικητικού δικαστηρίου της Χώρας, του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου της Αθήνας. Το ζήτημα αυτό το θέσαμε και στον νέο 

Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η Ένωσή μας έχει σκοπό να θέσει 

το ζήτημα σε περίπτωση κατά την οποία θα συμμετάσχει σε  

νομοπαρασκευαστική επιτροπή για ζητήματα Οργανισμού  Δικαστηρίων.  

        Στις συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εξάλλου, επιμείναμε και φέτος στην 

κατάργηση των απαξιωτικών για τους δικαστές ρυθμίσεων του άρθρου 90 του 

ν.4055/2012 περί περικοπής μισθού λόγω καθυστέρησης στην έκδοση των 

αποφάσεων, στην κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 89 του ν. 4055/2012 

και έθεσε ως προϋπόθεση για τη χρήση άδειας ανατροφής παιδιού δικαστικού 

λειτουργού το να εργάζεται ή να ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα ο άλλος 

σύζυγος (με εξαίρεση τη σοβαρή πάθηση ή βλάβη), αλλά και στην άρση του 

κωλύματος υπηρεσίας δικαστικού λειτουργού σε δικαστήριο  στην  περιφέρεια 

του οποίου είναι διορισμένος ως δικηγόρος σύζυγος ή συγγενής του μέχρι  

δεύτερου  βαθμού (άρθρο 42 παρ. 5 του ΚΟΔΚΔΛ), πέραν των δικαστηρίων 

Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκης, και για τα δικαστήρια των πόλεων 



Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, Ηρακλείου, Ρόδου, Χανίων και Ιωαννίνων. Η 

κυβέρνηση δεν επέδειξε έως σήμερα τη σχετική τόλμη αφήνοντας ανέγγιχτο 

και στο σημείο αυτό το πλαίσιο που διαμορφώθηκε με τους παραπάνω 

νόμους.     

        Επιμείναμε και αυτή τη χρονιά στο ζήτημα της προκαταβολής στους 

δικαστές και τους δικαστικούς υπαλλήλους των εξόδων μετακίνησης στις 

μεταβατικές έδρες. Το μέλος του ΔΣ Παύλος Ζαμπετίδης διενήργησε τις 

σχετικές επαφές με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες. Από την 

πλευρά της κυβέρνησης υπήρξε η δέσμευση ότι σύντομα θα επέλθει οριστική 

επίλυση του προβλήματος, ενώ αυτό το οποίο ήδη επιτεύχθηκε με την 

παρέμβαση της Ένωσής μας ήταν να συντομευθεί ο χρόνος καταβολής των 

οφειλόμενων εξόδων. Συναφώς ενεργήσαμε και για την καταβολή των 

οφειλομένων ποσών σε συναδέλφους που συμμετείχαν στο παρελθόν σε 

επιτροπές και συμβούλια, πέραν των δικαστικών τους καθηκόντων. 

     Εξάλλου, η Ένωσή μας παρακολουθεί την προοδο των εργασιών του 

Oλοκληρωμένυο Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη 

Διοικητική Δικαιοσύνη. Κατόπιν των ενεργειών των δικαστών αλλά και των 

δικαστικών υπαλλήλων που ασχολούνται με το ζήτημα εκτιμάμε ότι σύντομα 

θα ολοκληρωθεί το Πρόγραμμα. Οφείλουμε να εξάρουμε τις προσπάθειες της 

Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής και της Προέδρου της κ. Αγάπης 

Γαλενιανού Χαλκιαδάκη.  

      Η Ένωση, εξάλλου, πρόσφατα παρενέβη στον Πρόεδρο του Δικηγορικού 

Συλλόγου Λαμίας κατόπιν προσβλητικής – υβριστικής συμπεριφοράς 

δικηγόρου Λαμίας έναντι πρωτοδίκη μας που υπηρετεί στο Διοικητικό 

Πρωτοδικείο της πόλης αυτής. Μάλιστα η συμπεριφορά της δικηγόρου είχε ως 

αποτέλεσα να πυροδοτηθεί εριστική – απειλητική συμπεριφορά του διαδίκου 

εναντίον της συναδέλφου μας.  

     H Ένωσή μας, τέλος, κατόπιν πρόσφατης απόφασής της, ξεκινά τις 

αναγκαίες ενέργειες ώστε οι διοικητικοί δικαστές που επιθυμούν αφενός να 

συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες επαγγελματικών σωματείων του ν. 1264/1982 

και αφετέρου στα πειθαρχικά όργανα του ποδοσφαίρου που λειτουργούν στο 

πλαίσιο της ΕΠΟ.  



 

Στ.  Σημαντικές επίσημες Επαφές - Εκπροσώπηση της Ένωσης σε 
επίσημες εκδηλώσεις 

           Oι Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς των δικαστικών ενώσεων γίναμε 

δεκτοί στις 30.4.2015 στο Προεδρικό Μέγαρο από τον Πρόεδρο της 

Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο. Κατά τη συνάντηση ο Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας συζήτησε μαζί μας τα σημαντικότερα από τα ζητήματα που 

αφορούν τη Δικαιοσύνη και μας διαβεβαίωσε ότι η Προεδρία της Δημοκρατίας 

και ο ίδιος προσωπικά θα σταθούν αρωγοί στην προσπάθεια που κάνουν οι 

δικαστές με πλήρη σεβασμό στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. 

        Το Δ.Σ της Ένωσής μας, εξάλλου, πραγματοποίησε στις 23.1.2016 

συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Νικόλαο 

Σακελλαρίου όπου και ανταλλάξαμε απόψεις για τα προβλήματα της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης και των Διοικητικών Δικαστηρίων. Στη συνάντηση 

αυτή, ειδικότερα, ανταλλάξαμε απόψεις επί του ζητήματος των κανονισμών 

εσωτερικής υπηρεσίας, επί θεμάτων επιθεώρησης, μεταθέσεων και 

προαγωγών, αναφερθήκαμε και στο φόρτο εργασίας των δικαστών, 

καταδείξαμε τις συνέπειες από τις ελλείψεις σε δικαστικούς υπαλλήλους και σε 

υποδομές, συζητήσαμε την πορεία του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα  

Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη», ενώ 

συζητήσαμε και για τις αιτίες της βραδύτητας της απονομής της διοικητικής 

δικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας άκουσε με 

προσοχή τις απόψεις μας και μας υποσχέθηκε συνέχιση του διαλόγου για όλα 

τα θέματα.   

    Η Ένωσή μας ήταν παρούσα στις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις της 

Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος 

στις 6.12.2015 και 13.12.2015 αντίστοιχα, ενώ στις 5.6.2015 στην πανηγυρική 

συνεδρία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την αποχώρηση του Προέδρου 

του κ. Σωτήριου Ρίζου απηύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος κ. Ειρήνη 

Γιανναδάκη. 



       Η Πρόεδρος, εξάλλου, εκπροσώπησε την Ένωση και στις 3.10.2015 στην 

καθιερωμένη εκδήλωση που έγινε στην Αίθουσα Γερουσίας της Παλαιάς 

Βουλής στα πλαίσια του πανελλήνιου Εορτασμού του πολιούχου των Αθηνών 

και προστάτη της Δικαιοσύνης Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. 

 

Ζ. Ημερίδες – Ανοιχτές συναντήσεις 

        Στις 15.5.2015 πραγματοποιήθηκε στα Διοικητικά Δικαστήρια της 

Αθήνας, κατόπιν πρότασης του Ταμία της Ένωσης κ. Παναγιώτη Δανιά, 

συνάντηση μεταξύ των μελών του ΔΣ της Ένωσης και των εκπαιδευόμενων 

της Κ΄ Σειράς της ΕΣΔι όπου έλαβε χώρα ανταλλαγή απόψεων πάνω στα 

ζητήματα που απασχολούν την Ένωση.  

     Η Ένωσή μας συμμετείχε με εισήγηση της Προέδρου κ. Ειρήνης 

Γιανναδάκη στην διημερίδα της εταιρείας «e – ΘΕΜΙΣ» με θέμα «Επίκαιρα 

Ζητήματα Φορολογικού Δικαίου» που πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 

Μαρτίου 2015. 

    Η Ένωσή  μας επίσης έδωσε το παρόν σε συνέδριο με θέμα «Επίκαιρα 

ζητήματα μεταναστευτικού δικαίου» που πραγματοποιήθηκε από την Ένωση 

Δικαίου Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΕΔΑΜ) στις 20 και 21.11.2015 στο 

Βόλο. Στο Συνέδριο συμμετείχαν πολλοί διοικητικοί δικαστές, ενώ στην 1η 

Συνεδρία της 21.11.2015 προήδρευσε η Πρόεδρος της Ένωσης κ. Ειρήνη 

Γιανναδάκη και εισηγήθηκαν δύο διοικητικοί δικαστές, ο ομιλών και η κ. Μαρία 

Ασπασία Σίμου.  

      Ήδη η Ένωση έχει αποφασίσει να συνδιοργανώσει με το Χαροκόπειο 

Πανεπιστήμιο διημερίδα στην Αθήνα για την Κλιματική Αλλαγή. Η διημερίδα   

αυτή δρομολογείται για τις αρχές του Απριλίου. Είμαστε επίσης σε 

διαβούλευση με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες για τη 

συνδιοργάνωση διημερίδας για το μεταναστευτικό – προσφυγικό την άνοιξη, 

πιθανώς στη Θεσσαλονίκη  

    

       Η. Διεθνείς δράσεις της Ένωσης  



        Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών κατά το χρόνο που πέρασε ανέπτυξε 

πολυεπίπεδη δράση σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς που άπτονται 

της δικαιοσύνης, επιτυγχάνοντας να συγκαταλέγεται μεταξύ των δικαστικών 

ενώσεων με την μεγαλύτερη και σπουδαιότερη διεθνή παρουσία. Ειδικότερα: 

       Στις 5 Ιουνίου 2015 η Ένωσή μας συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση της 

Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών (Association of European 

Administrative Judges, AEAJ) με την υπεύθυνη διεθνών σχέσεων της 

Ένωσης κ. Αικατερίνη Κουτσοπούλου και τον Ταμία κ. Παναγιώτη Δανιά. Η 

ελληνική αντιπροσωπεία ενημέρωσε τους συνέδρους για το μείζον πρόβλημα 

της μη εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων καθώς και για τη νομοθετική 

πρωτοβουλία της Ένωσής μας. Η Πρόεδρος κ. Εdith Zeller υποσχέθηκε την 

παρακολούθηση του θέματος, ενώ, δεσμεύτηκε για την πραγματοποίηση 

εκδήλωσης της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών σχετικά με την 

οικονομική κρίση και το πώς αυτή συνδέεται με τον περιορισμό των 

δικαιωμάτων των πολιτών.  

       Στις 13 Ιουλίου 2015, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης της Προέδρου της 

ΑΕΑJ κ. Edith Zeller, η Ένωσή μας τοποθετήθηκε επισήμως αναφορικά με την 

κατάσταση της δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Οι θέσεις της Ένωσης 

υιοθετήθηκαν από την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών και στη 

συνέχεια απεστάλεισαν στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Ευρωπαίων 

Δικαστών (Consultative Council of European Judges, CCJE), η οποία 

αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα 

που σχετίζονται με την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των δικαστών. 

Στις 20 Αυγούστου 2015 η Ένωση Διοικητικών Δικαστών απέστειλε 

επίσημη πρόσκληση στην Αμερικανική Ένωση Διοικητικών Δικαστών 

(National Conference of the Administrative Law Judiciary) για ανάπτυξη 

σχέσεων και συνεργασίας, η οποία έγινε αποδεκτή από την κ. Judith Boggs, 

πρόεδρο της Αμερικανικής Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.  

      Στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2015 έγινε στη Μπολόνια της Ιταλίας 

συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Ασύλου και Μετανάστευσης της Ένωσης 

Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε από δύο 



διοικητικούς δικαστές, την κ. Μαριλένα Ειρηνάκη, Πρωτοδίκη Δ.Δ. και τον κ. 

Ευάγγελο Κρομμύδα, Πρωτοδίκη ΔΔ. Κατά τις εργασίες παρουσιάστηκαν 

εισηγήσεις και έλαβε χώρα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για σημαντικά 

θέματα του ασύλου και της μετανάστευσης, όπως το ζήτημα της επιστροφής 

για το οποίο διερευνήθηκε η δυνατότητα διαδικασίας οικειοθελούς 

απομάκρυνσης προ της αναγκαστικής απομάκρυνσης, καθώς και επιβολής 

περιοριστικών όρων προ της επιβολής κράτησης, το ζήτημα του τζιχαντισμού, 

και το ζήτημα της μετεγκατάστασης.  

     Στις 8 και 9 Οκτωβρίου 2015 έγινε στη Θεσσαλονίκη συνάντηση της 

Ομάδας Εργασίας Φορολογικού Δικαίου της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών 

Δικαστών. Η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε από μεγάλο αριθμό συναδέλφων. 

Καθοριστική για την επιτυχία της συνάντησης ήταν η συμβολή της 

συναδέλφου κ. Ευγενίας Παπαδοπούλου, Προέδρου Πρωτοδικών ΔΔ, η 

οποία είχε την ευθύνη της διοργάνωσης. Για το ενδιαφέρον των συναδέλφων 

η Ένωση μας δέχθηκε συγχαρητήρια επιστολή από την κ. Edith Zeller, 

Πρόεδρο της Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. 

        Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2015 η Ελλάδα μέσω της Ένωσης Διοικητικών 

Δικαστών εκπροσωπείται για πρώτη φορά στην ετήσια συνέλευση της 

Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (Annual Planning and 

Coordination Meeting of the EASO network of court and tribunal members) 

του European Asylum Support Office EASO). Την Ένωση εκπροσώπησε το 

μέλος του ΔΣ κ. Αικατερίνη Κουτσοπούλου. 

          Τέλος, στις 14 Δεκεμβρίου 2015 η ‘Ένωσή μας συνεργάζεται για πρώτη 

φορά με την Διεθνή Ένωση Δικαστών Ασύλου (IARJ) στην οποία εγγράφονται 

ως μέλη συνάδελφοι που εκδήλωσαν σχετικό ενδιαφέρον. Οι Πρόεδροι της 

IARJ Katelijne Declercκ και Hugo Storey, εξέφρασαν την ανάγκη στενότερης 

συνεργασίας των Ελλήνων δικαστών και της ανταλλαγής προβληματισμών για 

τα ζητήματα του ασύλου. 

 
  Θ. Νομικές ενέργειες 



      Πέραν της αίτησης ακύρωσης που προαναφέρθηκε (πόθεν έσχες) η 

Ένωση παρακολουθεί την έκβαση παλαιάς υπόθεσης σχετικά με την 

ικανοποίηση αξίωσής της από εκδοτικό Οίκο.            

         

Ι. Τιμητικός Τόμος 

     Με τη συμβολή του επιστημονικού κόσμου που δραστηριοποιείται στον 

τομέα του Δημοσίου Δικαίου (συνάδελφοι όλων των βαθμών, συνταξιούχοι 

συνάδελφοι, μέλη του ΝΣΚ, πρώην Πρόεδροι του ΣτΕ και του ΝΣΚ, 

πανεπιστημιακοί από όλες τις νομικές σχολές τις χώρας, αλλά και από άλλα 

Πανεπιστήμια και δικηγόροι) ολοκληρώθηκε τη χρονιά που πέρασε η έκδοση 

του Τιμητικού Τόμου για τα πενήντα έτη από την λειτουργία των Διοικητικών 

Δικαστηρίων. Ο τόμος, ο οποίος φέρει καλαίσθητο εξώφυλλο,  διατίθεται από 

εκδοτικό οίκο «Σάκκουλα ΑΕ». Η Ένωσή μας εξασφάλισε για τα μέλη της 

προσιτή τιμή, ώστε όλοι οι συνάδελφοι να προμηθευτούν τον Τιμητικό Τόμο. 

Η Ένωση προσέφερε ένα τόμο σε κάθε διοικητικό δικαστήριο. Για μία ακόμη 

φορά ευχαριστούμε όσους κατέθεσαν την συμβολή τους για την έκδοση του 

Τόμου.  Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους συναδέλφους κ. κ. Φώτιο Κατσίγιαννη, 

Αγγελική Λαϊνιώτη, Θεώνη Λειβαδίτη, Γεώργιο Καφφέ, Νίκη Μαρούλη και  

Βαρβάρα Μπουκουβάλα που αποτέλεσαν την οργανωτική επιτροπή του 

τιμητικού τόμου, ενώ πρέπει να αναφέρουμε ότι οι κ.κ. Βαρβάρα 

Μπουκουβάλα, Νίκη Μαρούλη και Μαριλένα Ειρηνάκη ανέλαβαν επιπλέον το 

έργο να επιμεληθούν τα κείμενα του Τόμου. Σημειώνεται ότι με μέριμνα του 

Αντιπροέδρου κ. Γεωργίου Καφφέ θα διοργανωθεί σύντομα εκδήλωση για τον 

Τιμητικό Τόμο.    

 

ΙΑ. Έκδοση εφημερίδας 

       Κατά τη χρονιά που πέρασε εκδώσαμε ένα ακόμη Φύλλο του Βήματος 

των Διοικητικών Δικαστών το οποίο, κατά τη γνώμη μας, ήταν επιτυχημένο 

τόσο ως προς την πληθώρα των άρθρων συναδέλφων, όσο και ως προς την 

ευρύτητα της ύλης. Για τις λίγες τεχνικές ατέλειες που υπήρξαν από αστοχία 



του τυπογραφείου ο ομιλών Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει αντικειμενικά 

την ευθύνη. 

 

ΙΒ. Εκδρομή – Χορός – Λοιπά Πολιτιστικά 

      Το καλοκαίρι που πέρασε η Ένωση διοργάνωσε και πραγματοποίησε, 

παρά τις δυσκολίες που προέκυπταν αντικειμενικά από την τραπεζική αργία 

που λίγες ημέρες πριν είχε επιβληθεί, δύο εκδρομές στην Πολωνία, μία στα 

μέσα Ιουλίου και μία τον Αύγουστο. Την μέριμνα της διοργάνωσης ανέλαβε ο 

κ. Γεώργιος Καφφές. Ευχαριστούμε την συνάδελφο Εφέτη ΔΔ κ. Ευγενία 

Καράκου που με σχετικό άρθρο της στην εφημερίδα της Ένωσης μας 

κατέγραψε λεπτομέρειες από την εκδρομή και παρέθεσε ιστορικά και 

πολιτιστικά στοιχεία για τις περιοχές που οι συμμετέχοντες επισκέφθηκαν.  

       Η Ένωσή μας, εξάλλου, το καλοκαίρι που πέρασε συνεισέφερε με μια 

μικρή οικονομική ενίσχυση σε όποιους συναδέλφους έστειλαν τα παιδιά τους 

σε κατασκήνωση, ενώ χρηματοδότησε μερικώς τη μετάβαση και διαμονή 

όσων συναδέλφων επιθυμούσαν στο Βόλο προκειμένου να 

παρακολουθήσουν το συνέδριο της ΕΔΑΜ «Επίκαιρα ζητήματα 

μεταναστευτικού δικαίου». 

 

ΙΓ. Εσωτερική Οργάνωση – Ενδυνάμωση συλλογικών διαδικασιών 

      Κύριο μέλημα του διοικητικού συμβουλίου και κατά τη χρονιά που πέρασε 

ήταν η ενδυνάμωση των συλλογικών διαδικασιών, η ενθάρρυνση της 

συμμετοχής όλων των μελών της Ένωσης στα κοινά και η διαφάνεια των 

δράσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Στα πλαίσια αυτά οι δικαστές 

ενημερώνονταν και φέτος τακτικά στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις για 

τρέχουσες εξελίξεις αλλά και για τις δράσεις της Ένωσης. Η ιστοσελίδα της 

Ένωσης εξακολουθεί να φιλοξενεί στην οικεία στήλη απόψεις συναδέλφων, 

ενώ άλλωστε η Ένωσή μας τη χρονιά που πέρασε δημιούργησε λογαριασμό 

στο ''facebook''. 

 



         Επίλογος – Πρακτέα 

    Ο χρόνος που ακολουθεί είναι πολύ κρίσιμος. Αφενός πάνω στο ζήτημα 

της υπεράσπισης από μέρους μας της προσβασιμότητας των πολιτών στα 

δικαστήρια, καθόσον ο κίνδυνος περαιτέρω υποβάθμισης της δικαστικής 

προστασίας είναι πάντα υπαρκτός αν κυριαρχήσει μόνο το κριτήριο της 

επιτάχυνσης. Και αφετέρου πάνω στο σύνολο των ζητημάτων που αφορούν 

τα υπηρεσιακά και λοιπά δικαιώματα των δικαστών, αφού ανοίγουν 

ταυτόχρονα τρία μέτωπα, το Ασφαλιστικό, το Φορολογικό και η επανεξέταση 

από μηδενική βάση των ειδικών μισθολογίων, ενώ παραμένει επίκαιρη η 

προοπτική μιας συνταγματικής αναθεώρησης για την οποία έχουμε κάθε λόγο 

να ανησυχούμε. Στις συνθήκες αυτές πρέπει καταρχάς να ενδυναμωθεί η 

συλλογική δράση για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων. Η ανταπόκριση 

πολλών συναδέλφων στην πρόσκλησή μας να υποβάλλουν προτάσεις προς 

υποβοήθηση του έργου των μελών του ΔΣ που συμμετέχουν στη 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή για τη διοικητική δικαιοσύνη είναι αισιόδοξο 

μήνυμα ενδυνάμωσης της συλλογικότητας στο χώρο μας. Όλες οι προτάσεις 

που έγιναν, και ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με καθεμία 

ξεχωριστά, είχαν ουσία, αποτύπωναν επεξεργασμένες ιδέες από τους 

συναδέλφους και πιστεύω ότι πολλές από αυτές πρέπει να ενσωματωθούν 

στο πόρισμα που θα συντάξει η επιτροπή.  

       Πρέπει να τονιστεί ότι σήμερα δεν είμαστε σε εποχή που ένας κλάδος 

εργαζομένων με μια σχετική πίεση στην Πολιτεία μπορεί να επιτύχει εύκολα 

μικρότερες ή μεγαλύτερες κατακτήσεις. Σήμερα απαιτούνται μακροχρόνιοι, 

σκληροί και συλλογικοί αγώνες για όλα τα ζητήματα, οι οποίοι μάλιστα μπορεί 

να δώσουν πολύ μικρότερα ορατά αποτελέσματα. Στις σημερινές συνθήκες η 

Ένωση πρέπει να αποφύγει κάθε συντεχνιακή πρακτική, ενώ πρέπει να 

συνδυάσει την άμυνα σε κάθε νέα απόπειρα υποβάθμισής μας με τη συνεχή 

διεκδίκηση ανάκτησης βασικών δικαιωμάτων που χάθηκαν τα προηγούμενα 

χρόνια και που η απώλειά τους δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο της προόδου και 

της παραγωγικότητας της εργασίας της εποχής μας.    

       Κλείνοντας θέλω να πω ότι στο παρόν συμβούλιο υπάρχουν διαφορετικές 

αντιλήψεις μεταξύ των μελών του για κεντρικά ζητήματα στρατηγικής. Αυτό 



δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό. Εν τέλει ένα τέτοιο συμβούλιο είναι και πιο 

αντιπροσωπευτικό αφού προφανώς και ανάμεσα στους συναδέλφους 

υφίστανται διαφορετικές «λογικές» και αντιλήψεις για τις προτεραιότητες και 

τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να δρα η Ένωση. Έτσι την ελεγχόμενη 

περίοδο υπήρξαν πολλές προτάσεις για ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων 

(π.χ. για το μεταναστευτικό) που κατά πλειοψηφία δεν έγιναν αποδεκτές. Από 

την άλλη από το ΔΣ αναλήφθηκαν δράσεις που είχαν ισχυρή μειοψηφία.  Εν 

τέλει όσα έπραξε και όσα δεν έπραξε αυτό το ΔΣ ήταν αποτέλεσμα του 

συσχετισμού εντός αυτού, της συνισταμένης των διαφορετικών θέσεων και 

προτάσεων. Με αυτό το κριτήριο, συνεπώς, πρέπει να κρίνετε τα πεπραγμένα 

του ΔΣ την περίοδο που πέρασε.    

      Βασίλης Φαϊτάς, Πρόεδρος Πρωτοδικών ΔΔ, Γενικός Γραμματέας 
της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών. 

 

 


