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Την ελεγχόμενη περίοδο από 8/2/2020 έως 7/3/2021 η Ένωση 

εργάστηκε στις συνθήκες της πανδημίας του Covid-19 και στο πλαίσιο 

διαδοχικών κυβερνητικών αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλονταν 

περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας ή η αναστολή σειράς δραστηριοτήτων που 

επηρέαζαν (και συνεχίζουν ακόμα να επηρεάζουν) τις δράσεις της (π.χ. 

αναστολή συνεδρίων, αδυναμία σύγκλησης γενικών συνελεύσεων κλπ.).   

 

Α΄. Παρεμβάσεις της Ένωσης για την ασφάλεια δικαστών, δικηγόρων, 
δικαστικών υπαλλήλων και κοινού στα διοικητικά δικαστήρια σε 
συνθήκες πανδημίας  

 

         Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της πανδημίας η Ένωση 

παρενέβη στα συναρμόδια Υπουργεία Δικαιοσύνης και Υγείας ζητώντας σειρά 

μέτρων για την αποτροπή του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού στα 

διοικητικά δικαστήρια (π.χ. τοποθέτηση plexi-glas στις έδρες, στα έδρανα των 

δικηγόρων και στα γραφεία των δικαστικών υπαλλήλων, απολύμανση, 

δωρεάν τεστ, πρόσληψη επιπλέον προσωπικού καθαριότητας, επίλυση του 

προβλήματος αερισμού των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας κ.α.). 

Αντίστοιχα με δημόσιες παρεμβάσεις μας τοποθετηθήκαμε επανειλημμένα  

για ειδικότερα ζητήματα αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των διοικητικών 

δικαστηρίων κατά χρονική στιγμή και περιοχή αναλόγως των επιδημιολογικών 

δεδομένων. Οι προτάσεις μας κάθε φορά ήταν αποτέλεσμα της στάθμισης της 

ανάγκης απρόσκοπτης κατά το δυνατόν συνέχισης της απονομής της 

Διοικητικής Δικαιοσύνης και προστασίας της δημόσιας υγείας στους χώρους 



των διοικητικών δικαστηρίων, ενόψει των συγκεκριμένων, κατά περίπτωση, 

υποδομών. Αν και η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης ουδέποτε απάντησε 

στις προτάσεις μας, ούτε μας καλούσε πριν την έκδοση κάθε νέας ΚΥΑ για να 

συζητήσουμε ως προς τους ειδικότερους όρους μερικής αναστολής της 

λειτουργίας των διοικητικών δικαστηρίων, οι παρεμβάσεις μας είχαν κατά ένα 

μέρος αποτέλεσμα, αφού η κυβέρνηση υποχρεώθηκε να ικανοποιήσει 

ορισμένα από τα αιτήματά μας.    

       Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η δημόσια παρέμβασή μας στις 29/4/2020, 

όπου μεταξύ άλλων, επισημάναμε ότι δεν νοείται μετακύλιση της κρατικής 

υποχρέωσης για λήψη γενικών μέτρων προστασίας στην ατομική ευθύνη του 

κάθε πολίτη, ο οποίος υποχρεούται μεν να λαμβάνει μέτρα προστασίας του 

εαυτού του, αλλά δεν μπορεί να ευθύνεται για τις μεγάλες κρατικές ελλείψεις 

για τις οποίες υπεύθυνοι είναι άλλοι. Τονίσαμε ότι οι έκτακτες συνθήκες που 

διαμορφώθηκαν λόγω του κορονοϊού κατέδειξαν με τον πιο έντονο τρόπο την 

ακαταλληλότητα κάποιων διοικητικών δικαστηρίων, όπου δεν υπάρχει, λόγω 

των διατιθέμενων χώρων αυτού, ούτε δυνατότητα τήρησης των 

προβλεπόμενων αποστάσεων ούτε δυνατότητα της τήρησης του κανόνα 1 

άτομο προς 10 τ.μ., ούτε δυνατότητα αναμονής.  

 

Β΄ Δικονομικά δικαιώματα των πολιτών – Βελτίωση συνθηκών 
απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης 

    

     Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών κατά την ελεγχόμενη περίοδο ενέμεινε 

στη διεκδίκηση της βελτίωσης της δικονομικής θέσης των πολιτών και των εν 

γένει συνθηκών απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης.  

      Με παρέμβασή μας προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και με πειστική 

επιχειρηματολογία εκφράσαμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την ανάγκη 

ίδρυσης νέων ειδικών τμημάτων στα μεγάλα διοικητικά δικαστήρια, 

επισημαίνοντας, πέραν των άλλων, ότι είναι προβληματική η έλλειψη ειδικής 

αναφοράς στο είδος των διαφορών που θα εισάγονται σε ειδικά τμήματα και 

τονίζοντας σε κάθε περίπτωση ότι η δημιουργία ειδικών τμημάτων θα πρέπει 

να γίνεται με απόφαση της Ολομέλειας του οικείου δικαστηρίου.  



      Διαφωνήσαμε με την πρόβλεψη δυνατότητας απόσπασης εφέτη στη 

Γενική Επιτροπεία. Αν και η προτεινόμενη από το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

διάταξη ψηφίστηκε από τη Βουλή, η παρέμβασή μας τελικά είχε αποτέλεσμα 

καθόσον η σχετική ρύθμιση καταργήθηκε ελάχιστο διάστημα μετά την ψήφισή 

της. 

   Εξάλλου, ζητήσαμε και την ελεγχόμενη περίοδο την προώθηση στη 

Βουλή των Ελλήνων του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και 

Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ΚΟΔΚΔΛ), τον οποίο επεξεργάστηκε η 

νομοπαρασκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 11062/2017 

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων και στην οποία η Ένωσή μας συμμετείχε δια των μελών της (και 

μελών του ΔΣ) Παναγιώτη Δανιά και Βασίλη Φαϊτά. Η κυβέρνηση τελικά 

φαίνεται να καταλήγει στην επεξεργασία νέου κειμένου Κώδικα. Με δημόσια 

παρέμβασή μας από κοινού με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, την 

Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και την Ένωση Δικαστικών Λειτουργών 

Ελεγκτικού Συνεδρίου απαιτήσαμε τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής 

επιτροπής και τη συμμετοχή μας σε αυτή, καθόσον είναι αυτονόητο δικαίωμά 

μας να συμμετέχουμε στη συζήτηση ενός Κώδικα που μας αφορά και ρυθμίζει 

την υπηρεσιακή μας κατάσταση. Παρακολουθούμε το ζήτημα το οποίο είναι 

σε εξέλιξη.     

                           
Γ΄. Μισθολογικό 

       Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, είχε αμφισβητήσει από την πρώτη 

στιγμή τη συνταγματικότητα των διατάξεων του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 

(όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο ένατο παρ. 1 του ν. 4393/2016) και του 

άρθρου 161 του ν. 4472/2017), κατά το μέρος που επέβαλαν και διατήρησαν 

αντίστοιχα την αναστολή των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών των 

δικαστικών λειτουργών για την χρονική περίοδο από 1/1/2017 έως 

31/12/2018. Μετά την έκδοση της 209/2018 απόφασης του Ειδικού 

Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος, η κρίση της οποίας ήταν 

ταυτόσημη με τις θέσεις της Ένωσης, απαιτήσαμε α) να υπολογιστούν οι 

μισθολογικές ωριμάνσεις και προαγωγές από 1/1/2017 έως 31/12/2018 και να 

καταβληθούν άμεσα σε όλους τους δικαιούχους τα σχετικά αναδρομικά και β) 



να αναμορφωθεί άμεσα ο μισθός μας με προσμέτρηση για τον υπολογισμό 

και τη χορήγηση των μισθολογικών ωριμάνσεων και μισθολογικών 

προαγωγών από 1/1/2019, ως ωφέλιμου του χρόνου που διανύθηκε στο 

διάστημα της αναστολής.  

Οι συνεχείς μας παρεμβάσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για την 

επίσπευση της έκδοσης των πράξεων χορήγησης των σχετικών παροχών 

ευοδώθηκαν με μεγάλη – αδικαιολόγητη – καθυστέρηση από μέρους της 

Πολιτείας όσον αφορά για το χρονικό διάστημα από 1/1/2019 και εφεξής (με 

αυτονόητη καταβολή των σχετικών αναδρομικών από 1/1/2019). Ήδη έχουν 

εκδοθεί πράξεις χορήγησης του χρονοεπιδόματος για το χρονικό διάστημα 

από 1/1/2019 σχεδόν για όλους τους συναδέλφους, ενώ εκδίδονται σταδιακά 

και οι τελευταίες πράξεις για τις μισθολογικές προαγωγές. Πιέζουμε, εξάλλου, 

μαζί με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για την επίσπευση της έκδοσης 

των πράξεων μισθολογικών προαγωγών που θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί 

από τα μέσα του 2020, οι οποίες καθυστερούν αδικαιολόγητα με ευθύνη του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης.    

      Αναφορικά με τις αξιώσεις των σχετικών αναδρομικών (χρονικό 

διάστημα από 1/1/2017 έως 31/12/2018), κατόπιν πολλών και πολύμορφων 

ενεργειών μας ψηφίστηκε ο ν. 4689/2020 με το άρθρο 61 του οποίου ορίστηκε 

ότι αυτά θα καταβληθούν στους δικαιούχους, ενώ ακολούθως, κατ’ 

εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης, εκδόθηκε η 2/81897/ΔΕΠ 

ΚΥΑ/21/12/2020 με το άρθρο 1 της οποίας ορίστηκε ότι τα εν λόγω χρηματικά 

ποσά θα καταβληθούν έως 30/6/2021, ενώ με τα άρθρα 2 και 3 ορίστηκαν 

διαδικαστικές και άλλες ειδικότερες λεπτομέρειες. Έως σήμερα 

παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις για το συγκεκριμένο ζήτημα και είμαστε 

σε επαφή με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου. Το 

ΔΣ που θα προκύψει από τις επικείμενες αρχαιρεσίες της Ένωσης οφείλει να 

παρακολουθήσει το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, αλλά και να είναι σε 

ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο (επισημαίνεται ότι έχουμε συντάξει σχέδιο 

αγωγής).     

 

Δ΄. Υπηρεσιακά δικαιώματα των δικαστών   



          Και κατά την ελεγχόμενη χρήση επιμείναμε την κάλυψη όλων των 

κενών οργανικών θέσεων διοικητικών δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων. 

           Η  Ένωση εξέφρασε δημόσια την έντονη αντίθεσή της στις προτάσεις 

του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραμένου περί 

κατάργησης της επετηρίδας των δικαστικών λειτουργών και περί διορισμού 

δικαστών επί θητεία και τοποθετήθηκε υπέρ της επιθεώρησης των δικαστικών 

με βάση το δικαιοδοτικό τους έργο  

           Εναντιώθηκε, εξάλλου, σε πρόταση του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού 

Συμβουλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τον Υπουργό Εσωτερικών να 

οριστεί με νομοθετική πράξη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο «η διάθεση» στα 

πειθαρχικά συμβούλια με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των 

υπηρετούντων σε αυτά δικαστικών λειτουργών, προκειμένου, όπως 

αναφέρεται, να καταστεί δυνατή η μείωση των υποθέσεων που εκκρεμούν στα 

πειθαρχικά συμβούλια και να αποτραπεί ο κίνδυνος της παραγραφής ικανού 

αριθμού πειθαρχικών αδικημάτων. Επισημάναμε ότι η παραπάνω πρόταση 

είναι αντισυνταγματική, καθόσον το Σύνταγμα ναι μεν επιτρέπει, κατ' εξαίρεση, 

μεταξύ ελάχιστων ακόμα συγκεκριμένων περιπτώσεων, τη συμμετοχή των 

δικαστικών λειτουργών σε συλλογικά όργανα που ασκούν πειθαρχικές 

αρμοδιότητες, πλην όμως αποκλείει σαφώς η συμμετοχή αυτή να παίρνει τη 

μορφή της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Τονίσαμε επίσης ότι, 

όπως άγεται, θίγει το κύρος των δικαστικών λειτουργών. 

          Για πολλοστή φορά ζητήσαμε από τους συναρμόδιους Υπουργούς 

Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα 

της αμοιβής των δικαστικών λειτουργούν που προεδρεύουν σε πειθαρχικά 

συμβούλια. 

           Το ΔΣ, τέλος, κατά πλειοψηφία εναντιώθηκε στην προοπτική 

παράτασης του δικαστικού έτους. 

 

Ε΄. Επιστημονικές Εκδηλώσεις 

   Η πανδημία μας εμπόδισε να οργανώσουμε επιστημονικό συνέδριο 

εντός του 2020, μας υποχρέωσε να ματαιώσουμε την προγραμματισμένη για 

τις 14/3/2020 ημερίδα που θα συνδιοργανώναμε με το Σύλλογο Δικαστικών 

Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας με θέμα «Έμφυλη βία και 



κοινωνικές πρακτικές. Πλευρές της γυναικείας ανισοτιμίας», ενώ ανέτρεψε 

τους σχεδιασμούς μας για κάθε άλλη δια ζώσης επιστημονική εκδήλωση. 

         Ωστόσο, καταφέραμε να συμμετάσχουμε επιτυχώς, διαδικτυακά, σε 

δύο συνεδρίες (σεμινάρια) για τις διαδικασίες ασύλου και την κράτηση 

πολιτών τρίτων χωρών. Τα σεμινάρια συνδιοργανώθηκαν, στο πλαίσιο του 

προγράμματος FAIR PLUS, από τη Διεθνή Επιτροπή Νομικών και το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, με την υποστήριξη της Ένωσης 

Διοικητικών Δικαστών. Τα σεμινάρια παρακολούθησαν πολλοί συνάδελφοι.  

        Το αντικείμενο της πρώτης συνεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 

18/12/2020 ήταν η διοικητική κράτηση πολιτών τρίτων χωρών, με έμφαση 

στην τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα. Συντονίστρια ήταν η Αγγελική 

Παπαπαναγιώτου–Λέζα, Εφέτης ΔΔ. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Γενικός 

Γραμματέας της Ένωσης Βασίλης Φαϊτάς, ο Πρόεδρος του Ελληνικού 

Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες Βασίλης Παπαδόπουλος και η Νομική 

Σύμβουλος της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών κα Karolina Babicka. 

Εισηγήσεις ανέπτυξαν η Αθηνά - Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ, 

ΔΝ, ο Χρήστος Παπαστυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου 

της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος του 

Τμήματος Νομικής, η Αικατερίνη Λαζανά, Référendaire στο ΕΔΔΑ και ο 

Αλέξανδρος Κωνσταντίνου, δικηγόρος, επιστημονικός υπεύθυνος του ΕΣΠ και 

μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Η εκδήλωση 

ολοκληρώθηκε με τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της 

Ένωσης Κυπριανής Νικολοπούλου, Προέδρου Πρωτοδικών ΔΔ. 

      Το αντικείμενο της δεύτερης συνεδρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε 

στις 15/1/2021, ήταν οι δίκαιες και αποτελεσματικές διαδικασίες ασύλου. 

Συντονίστρια ήταν η Ευγενία Παπαδοπούλου, Εφέτης ΔΔ, Αντιπρόεδρος της 

Ένωσης Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. Χαιρετισμό απηύθυνε ο 

Πρόεδρος της Ένωσης Παναγιώτης Δανιάς. Εισηγήσεις ανέπτυξαν ο Igor 

Taccani, Référendaire στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Αικατερίνη 

Κουτσοπούλου, Πρωτοδίκης ΔΔ, μέλος του ΔΣ της Ένωσης, Αντιπρόεδρος 

της Ιnternational Association of Refugee and Migration law Judges (IARMJ), 

EASO trainer, ο Νικόλαος Πανταζής, Εφέτης ΔΔ και ο Στέργιος Κοφίνης, 

Πρωτοδίκης ΔΔ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε και αυτή τη φορά με τις 



καταληκτικές παρατηρήσεις της Αντιπροέδρου της Ένωσης Κυπριανής 

Νικολοπούλου, Προέδρου Πρωτοδικών ΔΔ . 

 Τα εύσημα για την επιτυχή συμμετοχή της Ένωσης στο ανωτέρω 

Πρόγραμμα ανήκουν στις συναδέλφους Ευγενία Παπαδοπούλου, Εφέτη ΔΔ 

και Αθηνά – Δήμητρα Παπαδοπούλου, Πρωτοδίκη ΔΔ, οι οποίες, πέραν από 

τη συμμετοχή τους στο επιστημονικό μέρος, υλοποίησαν τα οργανωτικά 

ζητήματα σε αντίξοες συνθήκες ανατροπής του αρχικού σχεδιασμού (δια 

ζώσης σεμινάρια) λόγω της πανδημίας.  

 

 Στ΄. Διεθνείς δράσεις της Ένωσης 

     Ως προς τις διεθνείς δραστηριότητες της Ενωσης, λόγω της πανδημίας και 

των απροσδόκητων συνθηκών που επιβλήθηκαν εξαιτίας της, αναβλήθηκαν 

όλες οι προγραμματισμένες συναντήσεις σεμιναρίων, με προεξέχουσα την 

συνάντηση της AEAJ στο Ηράκλειο της Κρήτης, για την πανηγυρική Γενική 

Συνέλευση των 20 ετών από την ίδρυσή της. Αντ’ αυτών, πραγματοποιήθηκαν 

webinars που οργανώθηκαν από την Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών 

Δικαστών (Association of  European  Administrative  Judges AEAJ) σε 

συνεργασία με άλλους φορείς και οργανώσεις, με τη συμμετοχή όσων 

συναδέλφων επιθυμούσαν. Ενδεικτικά αναφέρεται η διαδικτυακή συνάντηση 

και συζήτηση (forum) στις 9-10 Δεκεμβρίου 2020 με θέμα: “The impact of New 

Technologies on Human Rights”, που οργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ενωση και το Human Rights and Democracy Network, το διεθνές διαδικτυακό 

συνέδριο στις 5-3-2021, που οργανώθηκε από το Global Pandemic Network, 

με θέμα "Covid-19. Supranational, National and Regional responses. Building 

resilience through comparison of experiences", με σκοπό τη συγκριτική μελέτη 

των εθνικών και υπερεθνικών νομοθεσιών και διοικητικών μέτρων για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας στα διάφορα μέρη του κόσμου. Στις 18 και 19 

Μαρτίου 2021 η AEAJ,  σε συνεργασία με το  European  Judicial  Training  

Network, συνδιοργανώνουν διαδικτυακά το σεμινάριο Συνταγματικού 

Δικαίου «Conflict of Norms», στο οποίο όμως η συμμετοχή είναι περιορισμένη 

και θα συμμετάσχουν όσοι συνάδελφοι ζήτησαν να το παρακολουθήσουν και 

θα επιλεγούν με κριτήριο την χρονική προτεραιότητα της υποβολής της 

αίτησής τους.  



        Εξάλλου, παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες, η AEAJ παρέμεινε ιδιαίτερα 

ενεργή στα θέματα της δικαστικής ανεξαρτησίας και στα προβλήματα που 

δημιουργούνται από τα καθεστώτα της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης 

και την Τουρκία με συνεχείς παρεμβάσεις και ενημερώσεις τόσο των Εθνικών 

Ενώσεων όσο και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η AEAJ 

έχει λάβει επανειλημμένα θέση κατά του καθεστώτος της Πολωνίας και της 

Τουρκίας. Εχει απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επέμβει 

περισσότερο ενεργά για να αναστρέψει δια αυστηρών συστάσεων ή και 

κυρώσεων την τακτική του Πολωνικού καθεστώτος να προσβάλει το κράτους 

δικαίου αλλά και ειδικότερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Στο πλαίσιο 

αυτό σας προωθήσαμε την έκκληση της αντίστοιχης Ενωσης Πολωνών 

Δικαστών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να υπογράψετε την 

ανοιχτή επιστολή τους αν επιθυμούσατε.(https://docs.google. com/forms/d/e/ 

1FAIpQLSfLIOzmTeSG6bx85kOQPHybRGeXc7ixj_RLhyS22_XSBd6JAQ/vie

wform). Εξάλλου, η AEAJ, μαζί με την EAJ και την MEDEL, κατέθεσαν 

παρέμβαση υπερ των Τούρκων Δικαστών, σε εκκρεμείς υποθέσεις τους 

ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η 

οποία δυστυχώς απορρίφθηκε. Ακολούθησε ανακοίνωση των Διεθνών 

Ενώσεων για την απόρριψη της αιτήσεώς τους εκφράζοντας την ελπίδα και 

την προσδοκία τους ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα ακολουθήσει την ήδη 

διαμορφωθείσα νομολογία του και θα προβεί στην ηχηρή καταδίκη της 

Τουρκίας για την παραβίαση των δικαιωμάτων των Τούρκων Δικαστών, χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση. Τέλος, η AEAJ συμμετέχει στο δίκτυο του CEELI 

(Cntral & Eastern European Law Institute) σε συνέδρια (webinars) που 

πραγματοποιούνται για την ενημέρωση και ανάδειξη των προβλημάτων του 

Κράτους Δικαίου σε χώρες όπως η Ρουμανία, η Βουλγαρία, το Μαυροβούνιο, 

με θέμα «Judiciaries in Peril in Central & Eastern Europe».  

 

Ζ΄ Χρηματοδότηση Δικαιοσύνης, υλικοτεχνικές υποδομές, αντιμετώπιση 
του κτηριακού προβλήματος  
  
           Κατά την ελεγχόμενη περίοδο η Ένωση ενήργησε πιέζοντας όλους 

τους αρμόδιους φορείς αφενός για την κάλυψη των κενών θέσεων δικαστών, 

https://docs.google/


δικαστικών υπαλλήλων και αφετέρου για να αντιμετωπιστεί το οξυμένο 

πρόβλημα των ελλείψεων σε υλικοτεχνικές υποδομές, αλλά και το κτηριακό 

πρόβλημα πολλών διοικητικών δικαστηρίων .  

          Ειδικά ως προς το κτηριακό πρόβλημα των Διοικητικών Δικαστηρίων 

του Πειραιά, η Ένωση στις 6/3/2020 πραγματοποίησε στην αίθουσα τελετών 

του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς εκδήλωση ανάδειξης του προβλήματος. 

Στην εκδήλωση αυτή, από την πλευρά της Ένωσης, τα ζητήματα ανέδειξαν η 

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Κυπριανή Νικολοπούλου και ο Γενικός 

Γραμματέας Βασίλης Φαϊτάς με τις εισαγωγικές τους ομιλίες, η Πρόεδρος της 

Ένωσης Αγγελική Λαϊνιώτη με την κύρια ομιλία της εκδήλωσης και η 

Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου 

Πειραιά Μαρία Κόκοτα (Πρόεδρος Εφετών ΔΔ) με την παρέμβασή της. Από 

πλευράς Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά τα ζητήματα ανέδειξε με την 

παρέμβαση του ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Γεώργιος 

Σταματογιάννης, ενώ από πλευράς δικαστικών υπαλλήλων ο πρόεδρος της 

Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων 

Φώτης Πέρρος. Απεύθυναν χαιρετισμό και τοποθετήθηκαν στα ζητήματα εκ 

μέρους της κυβέρνησης ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Δημήτριος Κράνης, εκ 

μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Ηλείας Διονύσης Καλαματιανός και εκ 

μέρους του ΚΚΕ η βουλευτής Πειραιά Διαμάντω Μανωλάκου. Στη συζήτηση 

που ακολούθησε συμμετείχαν πολλοί συνάδελφοι, δικηγόροι και δικαστικοί 

υπάλληλοι. Οι διοικητικοί δικαστές μέσα από αυτή την εκδήλωση απαιτήσαμε 

να ληφθεί άμεσα απόφαση μεταστέγασης και των δύο δικαστηρίων σε 

σύγχρονα, υγιεινά και ασφαλή κτήρια, με επαρκείς χώρους εντός του ιστού της 

πόλης του Πειραιά. Τονίσαμε ότι δεν αποδεχόμαστε προτάσεις για κτήρια 

εκτός του Δήμου Πειραιά, για κτήρια που είναι κοινό μυστικό ότι περιέχουν 

αμίαντο, αλλά ούτε και για το ακίνητο επί της οδού Σκουζέ, όπου στεγάζονται 

σήμερα τα πολιτικά Δικαστήρια του Πειραιά. Εκφράσαμε τη συμφωνία μας 

στην προοπτική αξιοποίησης του προφανώς κατάλληλου κρατικού ακινήτου 

που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Πειραιά επί της οδού “Ακτή Κονδύλη” 

32, σε τμήμα του οποίου στεγάζονται σήμερα κάποιες τελωνειακές υπηρεσίες.  

         Στη συνέχεια η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης συγκάλεσε ευρεία 

συνάντηση για τη μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά στην οποία δεν 

κάλεσε τις δικαστικές ενώσεις, εκφράζοντας για μία ακόμα φορά την εχθρική 



της στάση απέναντι στο δικαστικό συνδικαλισμό και στο δικαίωμα των 

δικαστών, δια των εκπροσώπων τους, να έχουν λόγο στις εξελίξεις. Η 

απόφαση που λήφθηκε ήταν η μεταστέγαση όλων των δικαστηρίων του 

Πειραιά (και των διοικητικών) στο πρώην καπνεργοστάσιο «ΚΕΡΑΝΗΣ», το 

οποίο θα μετασκευαστεί αναλόγως. Το ΔΣ, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε ότι 

συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης. Το επόμενο ΔΣ οφείλει να 

παρακολουθήσει το σύνολο της διαδικασίας του συγκεκριμένου έργου.     

 
Η΄ Σχέσεις με άλλες δικαστικές ενώσεις  

      Κατά την ελεγχόμενη περίοδο η Ένωση συντόνισε τις ενέργειές της σε 

πολλά κοινά ζητήματα με άλλες δικαστικές ενώσεις (ιδίως στα ζητήματα της 

παράτασης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες, της επίλυσης 

των εκκρεμοτήτων των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών κλπ.). Η 

συνεργασία μας με τις άλλες δικαστικές ενώσεις έλαβε βέβαια μορφές που 

ήταν συμβατές με τις συνθήκες της πανδημίας.  

 

  Θ΄  Διοικητική Δίκη  

        Τη χρονιά που πέρασε η αναβαθμισμένη Διοικητική Δίκη, το 

επιστημονικό περιοδικό της Ένωσης, με τη εντατική εργασία του συντονιστή 

της Γεωργίου Καφφέ, Εφέτη ΔΔ, της Συντακτικής Επιτροπής και των 

επιστημονικών της συνεργατών, συνέχισε την ανοδική του πορεία.  

 

   Ι΄. Έκδοση εφημερίδας 

        Κατά την ελεγχόμενη περίοδο εκδόθηκαν δύο τεύχη του «Βήματος των 

Διοικητικών Δικαστών» (πλέον σε μορφή περιοδικού). Καλούμε τους 

συναδέλφους να συνδράμουν την εφημερίδα –  περιοδικό της Ένωσης με 

άρθρα και άλλα κείμενα γύρω από τα θέματα που άπτονται της δράσης της. 

    
  ΙΑ΄Διάφορα  ζητήματα 



     Η Ένωση, εξάλλου, συνέδραμε και φέτος με μια μικρή οικονομική 

ενίσχυση συναδέλφους που έστειλαν τα παιδιά τους σε κατασκήνωση, ενώ 

χρηματοδότησε (με πλαφόν) τη μετάβαση και διαμονή των διοικητικών 

δικαστών στην Αθήνα προκειμένου να παρακολουθήσουν την Ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση του Φεβρουαρίου του 2020. 

        Επίσης με την από 2/12/2020 απόφαση του ΔΣ, ενόψει των εορτών 

των Χριστουγέννων, και με αφορμή τη δημοσιοποίηση του σοβαρού 

προβλήματος χρηματοδότησης του Παιδικού Χωριού «SOS Φίλυρος» στη 

Θεσσαλονίκη (μη κερδοσκοπικό σωματείο που φιλοξενεί παιδιά που δεν 

έχουν γονείς ή που για οποιοδήποτε λόγο οι τελευταίοι δεν μπορούν να 

αναλάβουν την ανατροφή τους), η Ένωση προσέφερε σε αυτό το ποσό 1.000 

ευρώ, εις μνήμη του συναδέλφου Σπύρου Γκερμότση. 

       Κατά την ελεγχόμενη περίοδο λειτούργησε χωρίς προβλήματα η 

σύμβαση μεταξύ της Ένωσης και της εταιρείας “ΙΝΤRASOFT 

INTERNAΤIONAL'' (Νόμος) σχετικά με τη χρήση της τράπεζας πληροφοριών. 

        Tέλος, από 29.1.2021 είμαστε σε διαπραγμάτευση με τις Εκδόσεις 

Σάκκουλα Α.Ε. προκειμένου τα μέλη μας να εγγραφούν στη βάση δεδομένων 

sakkoulas-online με δυνατότητα πρόσβασης σε περίπου 1.000 βιβλία, 17 

περιοδικά, 10.000 μελέτες και χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις ελληνικών και 

διεθνών δικαστηρίων. Ήδη συζητάμε τις τεχνικές λεπτομέρειες α) για δωρεάν 

πρόσβαση 5 ωρών για να γνωρίσουν τα μέλη μας το περιεχόμενο και τη 

λειτουργία της sakkoulas-online και β) για προνομιακή τιμή σε όποιο μέλος 

μας επιθυμεί 100 ωρών ετησίως. Η συμφωνία θα υλοποιηθεί εκ των 

πραγμάτων από το ΔΣ που θα προκύψει από τις επικείμενες αρχαιρεσίες.  

            
ΙΒ΄. Εσωτερική Οργάνωση  

        Οι δικαστές λάμβαναν και κατά την ελεγχόμενη περίοδο στις 

ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις όλα τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Ένωσης, ενώ ενημερώνονταν για τις λοιπές δράσεις της Ένωσης, αλλά 

και για τρέχουσες εξελίξεις. 

      Την ελεγχόμενη περίοδο, λόγω της πανδημίας, δεν κατέστη δυνατό να 

συγκληθεί καμία γενική ή ανοιχτή συνέλευση, ούτε καν η Τακτική Γενική 

Συνέλευση του Φεβρουαρίου του 2021. Για τον ίδιο λόγο δεν κατέστη εφικτό η 



Ένωση να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη και να ενημερώσει/ανταλλάξει απόψεις 

για όλα τα τρέχοντα ζητήματα με τους συναδέλφους της Βόρειας Ελλάδας.   

     Η ιστοσελίδα της Ένωσης, εξάλλου, λειτουργεί ανανεωμένη και 

εξακολουθεί να φιλοξενεί στην οικεία στήλη απόψεις συναδέλφων.   

  

 Επίλογος – Πρακτέα 

           Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και με την πανδημία να είναι εδώ για 

αόριστο χρόνο, το Διοικητικό Συμβούλιο πιθανότατα θα κληθεί το επόμενο 

χρονικό διάστημα να διαχειριστεί την υπεράσπιση κεκτημένων. Σε κάθε 

περίπτωση πρέπει να εργαστεί στην κατεύθυνση της διεκδίκησης ανάκτησης 

σημαντικών δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών, τα οποία έχουν 

υποτιμηθεί την τελευταία δεκαετία. Πρέπει να συνεχίσει τις προσπάθειες 

βελτίωσης των υποδομών και επίλυσης του κτηριακού προβλήματος που 

ταλανίζει πολλά διοικητικά δικαστήρια. Και, τέλος, αμέσως μόλις θα το 

επιτρέψουν οι συνθήκες να συνεχίσει την πετυχημένη επιστημονική δράση 

της Ένωσης των τελευταίων ετών, ιδίως στο πλαίσιο εκδήλωσης συνεδρίων.   

        Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να ενθαρρύνει τη συλλογική δράση 

των διοικητικών δικαστών. Η συμμετοχή όλων στα κοινά είναι εφικτή και στις 

συνθήκες της πανδημίας με προσαρμοσμένες μορφές. Οφείλει σε κάθε 

περίπτωση να αναδεικνύει στην πράξη τη σημασία της Γενικής Συνέλευσης 

ως την ανώτερη διαδικασία συλλογικής εξέτασης των στρατηγικής σημασίας 

ζητημάτων που μας απασχολούν κάθε φορά.  

          Κλείνοντας πρέπει να επισημανθεί ότι την ελεγχόμενη περίοδο 

υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις, ουσιώδεις, σε στρατηγικά ζητήματα, μεταξύ 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Καθένας μας λογοδοτεί στη 

συνείδησή του και φυσικά σε όλο το Σώμα. Όσα έπραξε το Διοικητικό 

Συμβούλιο ήταν αποτέλεσμα του συσχετισμού εντός αυτού, της συνισταμένης 

των διαφορετικών αντιλήψεων. Με αυτό το κριτήριο πρέπει να κριθούν τα 

πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο που πέρασε.    


