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Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, που αναδείχθηκε στις τελευταίες
εκλογές της 8ης Μαρτίου 2021, εκλέχθηκε με συμμετοχή των συναδέλφων σε
ποσοστό 87%, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τα αντίστοιχα των προηγούμενων
εκλογικών διαδικασιών, αφού σε σύνολο 939 εγγεγραμμένων, ψήφισαν 823. Σας
ευχαριστούμε όλους για την συμμετοχή σας σ΄ αυτήν την εκλογική διαδικασία, κατά
την οποία, παρόλο που έλαβε χώρα μέσα σε εξαιρετικές συνθήκες γενικευμένης
πανδημίας, διασφαλίστηκε σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του απελθόντος ΔΣ
καθώς και τη συμφωνία των εμπλεκόμενων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, η,
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις ανόθευτη άσκηση του εκλογικού
δικαιώματος των μελών μας. Καθοριστική για την επιτυχία της εκλογικής
διαδικασίας υπήρξε η συμβολή της Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής με Πρόεδρο
τον Εφέτη Ηλία Σαπουνά και μέλη τις Πρωτοδίκες ,Άννα Αρναούτη και Ελισάβετ
Βαλάση, οι οποίοι με την προσήλωσή τους στην αυστηρή τήρηση των περί εκλογών
καταστατικών διατάξεων και το προσωπικό τους κύρος, εγγυήθηκαν το αποτέλεσμα
των εκλογών έναντι οποιασδήποτε έωλης κατηγορίας περί νόθευσης των εκλογών.
Και τους ευχαριστούμε γι΄ αυτό.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, λειτούργησε δημοκρατικά με βάση την αρχή της
κατά πλειοψηφία λήψης αποφάσεων, διασφαλίζοντας παράλληλα το δικαίωμα της
μειοψηφίας στην άσκηση ελέγχου και στη διατύπωση ακόμη και πολιτικής γνώμης
και κριτικής, ακόμη και με οξύ τρόπο. Λειτούργησε και με απόλυτη διαφάνεια, όπως
προκύπτει από τα σχετικά πρακτικά συνεδριάσεων τα οποία αποστέλλονταν
συστηματικά στους δικαστές προς ενημέρωσή τους και τα οποία αποτυπώνουν την
πραγματική γνώμη κάθε μέλους, χωρίς παρεμβάσεις, αλλοιώσεις ή λογοκρισία.
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητα δύο βασικούς
στόχους:
Ο πρώτος, ήταν η διασφάλιση ότι ως προς τα κεντρικά ζητήματα που
απασχολούν τη Διοικητική Δικαιοσύνη και τους Διοικητικούς Δικαστές, η ΕΔΔ θα
παρουσιάζει συνέχεια λόγων και έργων. Οι πάγιες θέσεις της ένωσης, όπως αυτές
έχουν διαμορφωθεί ήδη από το έτος 2013, αναφορικά με τα θέματα που άπτονται της
Δικαστικής Ανεξαρτησίας, της Χωροταξίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, της
Υλικοτεχνικής Υποδομής, της Προαγωγικής Εξέλιξης στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, συνιστούν τις κεντρικές θέσεις και αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το γεγονός εξάλλου ότι 5 εκ των 7 μελών του ΔΣ συμμετείχαν ήδη στα προηγούμενα
Διοικητικά Συμβούλια και είχαν συνεπώς συνδιαμορφώσει τις θέσεις αυτές, ενώ, και
τα δύο νεοεκλεγμένα μέλη, κατά τις προεκλογικές δηλώσεις τους, είχαν στηρίξει
όμοιες

θέσεις,

διευκόλυνε

το

έργο

του

παρόντος

ΔΣ,

καθώς

ήμασταν

προετοιμασμένοι να ανταποκριθούμε σε κάθε αιφνίδια ανάγκη άμεσης προβολής των
θέσεων της Ένωσης, χωρίς να χρειάζεται να αναλωθούμε σε νέες συζητήσεις για ήδη
αποφασισθέντα με πάγια θέση κατά την προηγούμενη, τουλάχιστον, δεκαετία. Ως εκ
τούτου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τα ζητήματα που ενδιαφέρουν
διαχρονικά τους δικαστές δεν έχει μεταβάλει τη στάση του.
Ο δεύτερος στόχος, ήταν η επικοινωνία με θεσμικούς

φορείς . Για την

υλοποίηση του στόχου αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο με δυναμισμό και ευπρέπεια
διεκδίκησε τη καλύτερη δυνατή λύση, χωρίς ακραίες φωνές, περιττές εντάσεις,
άσκοπα δελτία τύπου, ανέξοδο καταγγελτικό λόγο, και
αντιμετώπισε με ευθύνη και σοβαρότητα τα ζητήματα που ανέκυψαν και αφορούσαν
στη Διοικητική Δικαιοσύνη. Με ικανό διαπραγματευτικό λόγο, με πειθώ και
επιχειρήματα .
Κατά

την

ελεγχόμενη

περίοδο,

ωστόσο,

δεν

υπήρξαν

νομοθετικές

πρωτοβουλίες που να επηρεάζουν δυσμενώς, τους διοικητικούς δικαστές παρά μόνον
η αιφνίδια απόφαση για περιστολή των δικαστικών διακοπών κατά δέκα πέντε
ημέρες, δηλαδή μειωμένη κατά το ήμισυ σε σχέση με την αντίστοιχη περιστολή του
προηγούμενου έτους, την οποία αντιμετωπίσαμε όπως κατά την άποψή μας και θέλω
να πιστεύω και της πλειοψηφίας των μελών μας επέβαλε η δικαστική μας ιδιότητα
και δεοντολογία, απέναντι στον δικαζόμενο Έλληνα πολίτη.
Η ελεγχόμενη περίοδος από 08.03.2021 έως 11.02.2021 υπάγεται, όπως και η
αμέσως προηγούμενη της περιόδου από 8.02.2021 έως 7.03.2021, σε μία εποχή όπου
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οι συνθήκες της πανδημίας Covid-19 και η ανάγκη αναχαίτισης της εξάπλωσης της
νόσου, επέβαλαν τη λήψη μέτρων, τα οποία κατ’ αποτέλεσμα επέφεραν
πλήγματα στη δραστηριότητα της ΕΔΔ σε διάφορους τομείς. Το Διοικητικό
Συμβούλιο, προσαρμόστηκε στις έκτακτες συνθήκες και παρά τους συνεχιζόμενους
ακόμη και σήμερα σχετικούς περιορισμούς κατέβαλε προσπάθεια επανεκκίνησης
των δράσεων της ΕΔΔ, με διοργάνωση συνεδρίων έτσι ώστε

η πορεία της

πανδημίας να μην καταστεί τροχοπέδη στην επιτυχή διεξαγωγή αυτών.
2. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΈΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ
i. Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, έθεσε εξαρχής ως προτεραιότητα την
αντιμετώπιση της παρατεταμένης αδράνειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στη
σύνταξη του νέου Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών.
Κατά την πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό της Δικαιοσύνης στις 1.4.2021, το
Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπούμενο κατά το καταστατικό από τον Πρόεδρο και
τη Γενική Γραμματέα, εξέθεσε στον κ. Υπουργό (τον προβληματισμό και τις
ανησυχίες των διοικητικών δικαστών σχετικά με τη καθυστέρηση της ψήφιση του
ΚΟΔΚΛ. Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση, στην οποία παρέστησαν εκτός του κ.
Υπουργού Δικαιοσύνης και οι σύμβουλοι αυτού κ. Αγγελική Παπαπαναγιώτου,
Πρόεδρος Εφετών Δ.Δ. και Νικόλαος Σεκέρογλου, Πάρεδρος του ΣτΕ, επαναλάβαμε
την πάγια θέση της Ένωσης ότι οποιοδήποτε νομοσχέδιο που αφορά τους
δικαστικούς λειτουργούς δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας ή ψήφισης χωρίς διάλογο
με τις δικαστικές ενώσεις. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχαν ήδη
επεξεργασμένες από το Υπουργείο διατάξεις και ότι το νομοσχέδιο θα
συγκεφαλαιώνει το πρακτικό της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής- στην οποία
συμμετείχαν και οι δικαστικές ενώσεις- με τις παρατηρήσεις των Ολομελειών των
Ανωτάτων Δικαστηρίων. Επιπροσθέτως, παρείχε διαβεβαιώσεις ότι σε κάθε
περίπτωση θα τεθεί σε γνώση των δικαστικών ενώσεων έγκαιρα, προκειμένου αυτές
να διαθέτουν επαρκή χρόνο για να διατυπώσουν τις όποιες παρατηρήσεις τους.
Στις 13.4.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο απέστειλε εκ νέου σχετικό έγγραφο
υπόμνημα στον Υπουργό Δικαιοσύνης για το ανωτέρω ζήτημα, με το οποίο τονίσαμε
και υπενθυμίσαμε στον Υπουργό την παρατεταμένη καθυστέρηση για το ζήτημα
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αυτό, παρά τις μέχρι τότε δεσμεύσεις του, η οποία συντηρεί ένα κλίμα ανασφάλειας
στους δικαστικούς λειτουργούς, επιτρέποντας κατά τούτο τη δημιουργία έντονης
παραφιλολογίας αναφορικά τόσο με τις προθέσεις του ίδιου όσο και με το
περιεχόμενο των διατάξεων που θα φέρει το σχετικό σχέδιο και αξιώσαμε εκ νέου να
τεθεί υπόψη της ΕΔΔ το νέο Σχέδιο Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και
Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών σε χρόνο που θα επιτρέπει στο Διοικητικό
Συμβούλιο την επεξεργασία των νέων ρυθμίσεων που τυχόν το τελευταίο θα
περιλαμβάνει.
Το θέμα του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών
τέθηκε και κατά τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 07.04.2020 με την
τότε Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σαρπ την οποία ενημερώσαμε για
τις διαμορφωμένες θέσεις, που είχαμε ήδη εκφράσει στη νομοπαρασκευαστική
επιτροπή .
Όπως διαφαίνεται από τις ανωτέρω ενέργειες, επιλέξαμε να μην αναλωθούμε
σε άσκοπες αντεγκλίσεις με το Υπουργείο με βάση αόριστη φημολογία για δήθεν
επεξεργασμένες διατάξεις οι οποίες προωθούνταν άμεσα προς ψήφιση.
Το γεγονός, εξάλλου, ότι μέχρι σήμερα, έναν χρόνο μετά, κανένα νέο σχέδιο
Κ.Ο.Δ.Κ.Λ. δεν έχει κατατεθεί στη Βουλή, διαψεύδει όσους επένδυσαν στη
καλλιέργεια φόβου στους δικαστές και δικαιώνει την επιλογή του Διοικητικού
Συμβουλίου να τηρήσει μία στάση αναμονής, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις.
ii. Χωροταξία Διοικητικών Δικαστηρίων
Η ΕΔΔ είναι παγίως αντίθετη στην εκδοχή, μερικής συγχώνευσης των
διοικητικών δικαστηρίων, λόγω της γεωγραφικής κατάστασης της χώρας μας, και των
αναγκών πρόσβασης στη δικαιοσύνη, την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική.
Η ανωτέρω αντίθεση εκφράστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε κάθε
δημόσια τοποθέτησή του. Ειδικότερα, κατά τη συνάντηση της 1.4.2021 με τον
Υπουργό Δικαιοσύνης, επαναδιατυπώθηκε η πάγια θέση της Ένωσης ότι οποιαδήποτε
προσπάθεια συρρίκνωσης των διοικητικών δικαστηρίων αποβαίνει σε βάρος της ίδιας
της λειτουργίας της διοικητικής δικαιοσύνης και κατ΄επέκταση του Έλληνα
δικαζόμενου πολίτη. Ο Υπουργός δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει καμία τέτοια
μεταρρύθμιση, αφού οποιαδήποτε σχετική συζήτηση θα έπρεπε να βασίζεται σε
συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα που δεν υπάρχουν.
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Στις 13.4.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο συμπεριέλαβε το ανωτέρω ζήτημα στο
έγγραφο υπόμνημα που απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης. και επεσήμανε εκ
νέου ότι οι οποιεσδήποτε μέχρι σήμερα προτάσεις που προβλέπουν συγχώνευση ή
κατάργηση διοικητικών δικαστηρίων, δεν λαμβάνουν υπόψη τη νησιωτική
γεωμορφολογία της χώρας, ούτε και παραθέτουν οποιαδήποτε πειστική απάντηση στο
πρόβλημα που δημιουργεί η κατάργηση/συγχώνευση δικαστηρίων, δηλαδή τη
μεγιστοποίηση της απόστασης ανάμεσα στα δικαστήρια σε όλες τις περιοχές της
ευρύτερης περιφέρειας της ενδοχώρας, καθώς και ότι η πρόταση εφαρμογής ενός
τέτοιου σχεδίου ή άλλου εναλλακτικού αυτού, χωρίς σφαιρική μελέτη και
επεξεργασία των ως άνω δεδομένων, αντικειμενικά κατατείνει σε περαιτέρω
υποτίμηση της δικαστικής προστασίας, καθόσον μεγάλος αριθμός πολιτών θα
αδυνατεί αντικειμενικά να υποστηρίξει δικαστικώς τις υποθέσεις του, αφού θα
διαμένει μακριά από την έδρα του αρμόδιου κατά τόπο διοικητικού δικαστηρίου.
Οι θέσεις μας αυτές τέθηκαν υπόψη και στην τότε Πρόεδρο του Σ.τ.Ε κ. Σαρπ
κατά τη συνάντησή που είχαμε στις 7-4-2021, αλλά και στο Πρόεδρο του ΣΤΕ κ.
Δημήτριο Σκαλτσούνη κατά την συνάντηση που είχαμε στις 11-1-2021 στην οποία
παρέστησαν τα μέλη του Προεδρείου καθώς και το μέλος κ. Μπουκουβάλα. Κατά τη
διάρκεια αυτής, τα μέλη του Προεδρείου επιχειρηματολόγησαν κατά της
οποιασδήποτε απόπειρας κατάργησης των διοικητικών δικαστηρίων.
Κατά την περίοδο αναφοράς και έως σήμερα δεν έχει λάβει χώρα καμία
επίσημη ενέργεια στον τομέα αυτόν, ενώ, δεν διαφαίνεται να υπάρχει ορατός
κίνδυνος για λήψη νομοθετικών πρωτοβουλιών τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον.
Ωστόσο, ενόψει του ότι έχει συγκροτηθεί μία επιτροπή υπό την Προεδρεία του
Αντιπροέδρου του ΣτΕ κ. Μιχάλη Πικραμένου, το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται
σε εγρήγορση και έχει ήδη συνεδριάσει προκειμένου να καθορίσει τις μελλοντικές
ενέργειές του.
iii. Προαγωγική Εξέλιξη στο Συμβούλιο της Επικρατείας
Το ανεπίλυτο, επί δεκαπέντε έτη, πρόβλημα της προαγωγικής εξέλιξης στο
Συμβούλιο της Επικρατείας, τέθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στον Υπουργό
Δικαιοσύνης, κατά την πρώτη συνάντηση στις 1.4.2021. Επαναδιατυπώθηκε η πάγια
θέση της Ένωσης αναφορικά με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το
ζήτημα αυτό συνεπεία της σχετικής απόφασης της Διοικητικής Ολομέλειας. Ο
Υπουργός δήλωσε ότι η εμπλοκή αυτή αποτελεί πρόβλημα για το οποίο πρέπει να
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βρεθεί λύση. Το ζήτημα της προαγωγικής εξέλιξης τέθηκε εκ νέου στις 7.4.2021,
κατά τη συνάντηση με την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Σαρπ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο το επόμενο διάστημα θα κληθεί να επανακαθορίσει
τη θέση του ενόψει των νέων πραγματικών δεδομένων που έχουν προκύψει μετά την
τελευταία απόφαση της Διοικητικής Ολομέλειας του έτους 2019.
iv. Καθυστερήσεις στη Διοικητική Δικαιοσύνη
Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε το ζήτημα των καθυστερήσεων στη διοικητική
δικαιοσύνη και τα πραγματικά αίτια αυτής στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς και
επισημάναμε ότι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων δεν μπορεί να γίνει με τις μέχρι
τώρα νομοθετικές παρεμβάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, οι οποίες ελάχιστα έως
καθόλου βοηθούν στη λύση του προβλήματος, αφού η συμφόρηση των δικαστηρίων
από υποθέσεις δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις παθογένειες της δημόσιας
διοίκησης, την έλλειψη οργάνωσης της Διοικητικής Δικαιοσύνης και των διοικητικών
διαφορών κυρίως δε από την έλλειψη σεβασμού στην εφαρμογή των δικαστικών
αποφάσεων και με την κατ΄ εξακολούθηση άσκηση ενδίκων μέσων σε ζητήματα που
έχουν επιλυθεί νομολογιακά με αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων, γεγονός που
επιβαρύνει τα δικαστήρια με χιλιάδες υποθέσεις .
Οι θέσεις αυτές αποτυπώθηκαν στο υπόμνημα που απεστάλη στον Υπουργό
Δικαιοσύνης στις 13.4.2021, στο οποίο επισημάναμε και την φύση των
εκδικαζομένων διαφορών ως διαφορών αναπτυξιακού, δημοσιονομικού και
φορολογικού χαρακτήρα,

και την ως εκ τούτου

λειτουργία της Διοικητικής

Δικαιοσύνης ως κρίσιμο παράγοντα για την εμπέδωση της κοινωνικής σταθερότητας,
αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Επισημάναμε επίσης και τη
διαχρονικά, ασύγγνωστη, ολιγωρία της στα προβλήματα της δικαιοσύνης και την
μετάθεση της καθυστέρησης στους δικαστές. Το ζήτημα αυτό τέθηκε εκ νέου και στις
συζητήσεις με την τότε Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κυρία Σαρπ και με
τον νυν Πρόεδρο του

Συμβουλίου

της Επικρατείας

κ.

Σκαλτσούνη.

Η

επαναδιατύπωση άλλωστε των θέσεων αυτών έχουν δει το φώς της δημοσιότητας
κατ’ επανάληψη τα τελευταία χρόνια και έχουν δοθεί επαρκείς απαντήσεις από την
ΕΔΔ.
v. Υλικοτεχνική Υποδομή Διοικητικών Δικαστηρίων
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Το Διοικητικό Συμβούλιο προέταξε το ζήτημα της υλικοτεχνικής υποδομής των
διοικητικών δικαστηρίων κατά τις επίσημες συναντήσεις με τους θεσμικούς φορείς.
Με το από 14.4.2021 υπόμνημα προς τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης ,
επισημάναμε την απουσία χρηματοδότησης και αναδιοργάνωσης των υλικοτεχνικών
υποδομών των δικαστηρίων και την διαχρονική ολιγωρία της Πολιτείας στη
Διοικητική Δικαιοσύνη που αντικατοπτρίζεται και στις κτιριακές εγκαταστάσεις των
διοικητικών δικαστηρίων, με εξαίρεση εκείνων της Αθήνας. Επαναλάβαμε το αίτημα
α) για καταγραφή των υλικοτεχνικών αναγκών κάθε διοικητικού δικαστηρίου και την
άμεση κάλυψη αυτών, β) για πλήρη μηχανοργάνωση γ) για άμεση μεταστέγαση των
διοικητικών δικαστηρίων που στεγάζονται σε επικίνδυνα και ακατάλληλα για την
εικόνα της σύγχρονης Ελληνικής Διοικητικής Δικαιοσύνης κτήρια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολούθησε στενά και τη διαδικασία που είναι σε
εξέλιξη και αφορά στη μεταστέγαση των δικαστηρίων του Πειραιά. Ο διαγωνισμός
έλαβε χώρα και σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της αποσφράγισης των τεχνικών
προσφορών, και είμαστε σε επικοινωνία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης

για τις

τρέχουσες εξελίξεις , στις οποίες θα παρέμβουμε εφόσον κριθεί αναγκαίο.
vi. Αύξηση Οργανικών Θέσεων
Το ζήτημα της αύξησης των οργανικών θέσεων των Δ.Δ τέθηκε εξαρχής στον
Υπουργό Δικαιοσύνης στις 1.4.2021. Το Διοικητικό Συμβούλιο ζήτησε την άμεση
αύξηση των οργανικών θέσεων των διοικητικών δικαστών προκειμένου να
αποσυμφορηθεί η επετηρίδα με δεδομένο ότι οι νεοδιοριζόμενοι Πρωτοδίκες
καθηλώνονται στον βαθμό αυτό επί τουλάχιστον 20 έτη. Επισημάναμε ότι οργανικές
θέσεις έχουν δοθεί και στη Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη καθώς και στο
Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ο κ. Υπουργός, συμφώνησε ότι πράγματι οι Διοικητικοί Δικαστές είναι οι μόνοι
που δεν έχουν πάρει τα 2 τελευταία χρόνια προαγωγικές θέσεις, και επιφυλάχθηκε να
εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα.
Το ζήτημα αυτό τέθηκε εκ νέου εγγράφως στον κ. Υπουργό με το από
14.4.2021 υπόμνημα, με το οποίο υπενθυμίστηκε ότι οι μόνοι που δεν έχουν λάβει
προαγωγικές θέσεις τα 2 τελευταία χρόνια είναι οι Διοικητικοί Δικαστές και
ζητήσαμε εκ νέου την αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών
των Διοικητικών Δικαστηρίων, τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό, έτσι
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ώστε να

αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα

της προαγωγικής καθήλωσης των

δικαστών στον πρώτο βαθμό.
Για το ίδιο ζήτημα ενημερώθηκε και η τότε Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Σαρπ στις
7.4.2021.
Η συνεργασία του Διοικητικού Συμβουλίου με το Υπουργείο Δικαιοσύνης,
οδήγησε στην αύξηση των οργανικών θέσεων μετά από χρόνια, αφού με το άρθρο 16
του ν. 4816/2021 δόθηκαν τρεις θέσεις Προέδρων Εφετών και 6 Εφετών.
3. ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΕΣ
i. Κώδικας Δεοντολογίας για το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τα
Διοικητικά Δικαστήρια
Με την. 428/21.11.2019 απόφαση της τ. Προέδρου του Συμβουλίου της
Επικρατείας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου συστήθηκε ομάδα εργασίας για τη
σύνταξη «Κώδικα Δεοντολογίας για το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Γενική
Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και τα
Διοικητικά Δικαστήρια» προσχέδιο της οποίας μας απέστειλαν για υποβολή σχολίων
και παρατηρήσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 2021,
επεξεργάστηκε το προσχέδιο και με βάση τις θέσεις των 5 πλειοψηφούντων μελών,
υπέβαλε με το από 14.04.2021 έγγραφο τις παρατηρήσεις του προς τον Πρόεδρο της
Επιτροπής κ. Μιχαήλ Πικραμένο, Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το
ΔΣ έκρινε κατά πλειοψηφία α) ότι ο Χάρτης Δεοντολογίας των Δικαστικών
Λειτουργών της Διοικητικής Δικαιοσύνης που αφορά άλλωστε και του δικαστές του
Σ.ΤΕ περιλαμβάνει κανόνες που καθοδηγούν τον δικαστή στην συμπεριφορά του,
τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων του όσο και στην προσωπική του ζωή και
περιέχει γενικά παραδεδεγμένες αρχές για την αρμόζουσα συμπεριφορά του
Δικαστικού Λειτουργού και τη διαχείριση κρίσιμων θεμάτων που άπτονται της
δικαστικής δεοντολογίας, β) ότι είναι ιδιαίτερης σημασίας ο ρητός αποκλεισμός της
θεμελίωσης πειθαρχικού αξιοποίνου ή της επαύξησης αυτού per se σε περίπτωση μη
τήρησης των περιεχόμενων σε αυτών κατευθυντήριων αρχών, γ) ότι η πρόβλεψη για
τη συγκρότηση γνωμοδοτικού Συμβουλίου Δεοντολογίας είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη,
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ιδίως ενόψει της συμμετοχής εκπροσώπων των δικαστικών ενώσεων του Συμβουλίου
της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστών, προτάθηκε δε οι δικαστικές ενώσεις
να εκπροσωπούνται από τους εκάστοτε Προέδρους αυτών, και

ε) προτάθηκαν

βελτιώσεις αναφορικά με το Κεφάλαιο VII υπό τον τίτλο ΑΥΤΟΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ στο
σημείο στ΄ υπό τον υπότιτλο «Επεξηγήσεις- Καλές πρακτικές».
Στις 26.04.2021 κατατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφο που φέρει
υπογραφές εκατό (100) Διοικητικών Δικαστών, με το οποίο ζητήθηκε η σύγκληση
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με θέμα τον "Χάρτη Δεοντολογίας της Διοικητικής
Δικαιοσύνης".
Το ΔΣ στη συνεδρίασή του στις 28.4.2021 αποφάσισε ομόφωνα ότι σύμφωνα
με τις καταστατικές διατάξεις ο αριθμός των 100 υπογραφών καλύπτει τον ελάχιστο
απαιτούμενο αριθμό (1/10) των μελών της Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Καταστατικού και επομένως η σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι
υποχρεωτική και ότι για την απαρτία της Γ.Σ. και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων
απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 5, η παρουσία του 1/4 του όλου αριθμού των μελών
της Ένωσης, δηλαδή 234 συναδέλφων. Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένων των
εξαιρετικών συνθηκών και των απαγορεύσεων που επικρατούσαν, το ΔΣ
επιφυλάχθηκε για τον χρόνο σύγκλησης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αμέσως
μόλις καθίσταντο επιτρεπτές οι διατοπικές μετακινήσεις, οι διανυκτερεύσεις, καθώς
και η πραγματοποίηση συγκεντρώσεων σε υγειονομικά ασφαλείς συνθήκες.
Δεδομένης όμως, της παρατεταμένης αδυναμίας σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο απέστειλε στις 4.6.2021 σχετική επιστολή
στην κ. Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ζήτησε την αναβολή
της διαδικασίας εγκρίσεως του «Χάρτη Δεοντολογίας των Δικαστικών Λειτουργών
της Διοικητικής Δικαιοσύνης» από τη Διοικητική Ολομέλεια του ΣτΕ, έως τη
σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Εν συνεχεία, και όταν κατέστη κατά νόμον επιτρεπτή η σύγκληση δια ζώσης
της ΓΣ, συγκαλέσαμε αυτήν στις 10.10.2021 για το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021, ενώ,
στις 11.10.2021 κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της
Επικρατείας κ. Δημήτριο Σκαλτσούνη, ζήτησαμε εκ νέου την αναβολή της
επεξεργασίας του σχεδίου από τη Διοικητική Ολομέλεια. Ο κ. Πρόεδρος δέχθηκε το
αίτημα και ενημέρωσε ότι θα αναβάλει την ορισθείσα εντός του Οκτωβρίου
συνεδρίαση, αναμένοντας τις θέσεις που θα προκύψουν κατά την Έκτακτη Γενική
Συνέλευση. Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η συζήτηση στη Διοικητική Ολομέλεια θα λάβει
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χώρα περί τα μέσα Νοεμβρίου 2021. Στις 6.11.2021 έλαβε χώρα η έκτακτη ΓΣ και
παρά τη μη διαπιστωθείσα απαρτία, έλαβε χώρα διαλογική συζήτηση κατά τη
διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε, κατά πλειοψηφία, ότι: 1. Δεν παρίσταται
αναγκαία η θέσπιση του Χάρτη Δεοντολογίας. 2. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
απαλειφθούν από τα περιεχόμενά του αφενός το Κεφάλαιο IV με τίτλο «Ευπρέπεια»
και οι περιπτώσεις γ’, δ’ και ε’ του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «Αμεροληψία» και
αφετέρου συνολικά οι ρυθμίσεις που αφορούν στο «Συμβούλιο Δεοντολογίας».
Τα ανωτέρω αποτυπώθηκαν στη σχετική επιστολή που εγκρίθηκε ομόφωνα
από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και απεστάλη στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Επικρατείας Κατά την έγκριση του περιεχομένου της επιστολής
αυτής δεν αμφισβητήθηκε από κανένα μέλος του ΔΣ ότι η απόφαση της ΓΣ δεν
φέρει τον τύπο Ψηφίσματος, ούτε και ζητήθηκε η ανάρτηση του εν λόγω πορίσματος
υπό την μορφή Ψηφίσματος στην ιστοσελίδα της ΕΔΔ.
Κατόπιν της δημοσίευσης του περιεχομένου του εν λόγω εγγράφου, τέθηκε στο
Διοικητικό Συμβούλιο η άποψη μέλους του ΈΔΔ ότι θα πρέπει το εν λόγω πόρισμα το
οποίο συνιστά «Ψήφισμα» να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα, άποψη που υποστήριξε στη
συνέχεια το μέλος του ΔΣ κ. Β. Φαϊτάς. Εντούτοις, κανένα από τα λοιπά μέλη δεν
ζήτησε τη σύγκληση ΔΣ για το εν λόγω ζήτημα, ούτε και υποστήριξε την άποψη του
κ. Φαϊτά. Όψιμα, ήτοι στις 27.11.2021 το μέλος του Δ.Σ. Βαρβάρα Μπουκουβάλα
έθεσε προς συζήτηση το ζήτημα αυτό ενώπιον του ΔΣ, το οποίο συνεδρίασε στις
27.11.2022. Κατά την εν λόγω συνεδρίαση, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία ότι το εν
λόγω πόρισμα συνιστά «Ψήφισμα» και ότι θα πρέπει να αναρτηθεί στην εν λόγω
ιστοσελίδα. Σε εκτέλεση της απόφασης αυτής αναρτήθηκε το Ψήφισμα που είχε
καταθέσει ο Β. Φαϊτάς στην έκτακτη ΓΣ καθώς και η αιτιολογία αυτού.
Ο Πρόεδρος και η Γενική Γραμματέας, ενέμειναν στην αρχική τους άποψη και
μειοψήφησαν με την αιτιολογία ότι εφόσον η ΓΣ δεν είχε απαρτία, δεν είχε εκδώσει
δεσμευτικό Ψήφισμα.
ii. Σχέδιο Νόμου για την ΕΣΔι
Με την 16018/φ.352/2.4.2021 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 300/16.4.2021) απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης συστάθηκε και συγκροτήθηκε ειδική νομοπαρασκευαστική
επιτροπή με αντικείμενο τη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου για την Εθνική
Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) σε αντικατάσταση του ν. 3689/2008 (Α’164).
Η Επιτροπή συνεδρίασε για πρώτη φορά τη Δευτέρα 19.04.2021. Ο Πρόεδρος της
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νομοπαρασκευαστικής

επιτροπής,

Δημήτριος

Εμμανουηλίδης,

Σύμβουλος

Επικρατείας- Γενικός Διευθυντής της ΕΣΔΙ, λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Διοικητικό
Συμβούλιο της ΕΣΔΙ, το οποίο αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησής της, οι
δικαστικές ενώσεις συμμετέχουν δημιουργικά και ουσιαστικά στην επίτευξη των
σκοπών της σχολής, κάλεσε την Ένωση Διοικητικών Δικαστών να εκφράσει τις
απόψεις της για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής διαδικασίας τόσο
στο στάδιο της προεισαγωγικής εκπαίδευσης όσο και σε αυτό της συνεχιζόμενης
κατάρτισης των εν ενεργεία δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο στις 23 Απριλίου 2021 συνεδρίασε και αποφάσισε
ομόφωνα την αποστολή σχετικού υπομνήματος στην αρμόδια νομοπαρασκευαστική
επιτροπή. Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, διαμορφώθηκαν κατά πλειοψηφία οι
θέσεις της ΕΔΔ, οι οποίες αποτυπώθηκαν στο οικείο υπόμνημα που απεστάλη στις
07.05.2021 στην οικεία επιτροπή. Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε να
συμμετάσχει από κοινού με τις λοιπές δικαστικές ενώσεις κατά την πρώτη
συνεδρίαση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, κατά την οποία και παρουσίασε τις
θέσεις του.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης με το από 16.9.2021 έγγραφο, ζήτησε την
επεξεργασία του σχεδίου νόμου, το οποίο τιτλοφορείται «Εθνική Σχολή Δικαστικών
Λειτουργών και άλλες διατάξεις» από την Ένωση Διοικητικών Δικαστών (Ε.Δ.Δ.) και
την υποβολή παρατηρήσεων επί του σχεδίου αυτού. Κατόπιν αυτού, συγκλήθηκε στις
29.9.2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Δ. προκειμένου να υποβάλει τις
παρατηρήσεις του. Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και διεξοδική συζήτηση, μετά
το πέρας της οποίας το Διοικητικό Συμβούλιο διατύπωσε κατά πλειοψηφία την
αντίθεσή του σε μία σειρά διατάξεων και ειδικότερα: α) στη μείωση του αριθμού των
εκπροσώπων των δικαστικών ενώσεων σε έναν (1) στο Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΣΔΙ, β) στην πρόβλεψη ότι στη ξένη γλώσσα επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που
συγκέντρωσε «μέσο όρο γραπτών τουλάχιστον οκτώ (8) με άριστα το δεκαπέντε
(15)», όταν στην αντίστοιχη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 13 αναφορικά με
τα γραπτά δοκίμια του δευτέρου σταδίου προβλέπεται ότι «όσοι υποψήφιοι έλαβαν
μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές δοκιμασίες τουλάχιστον οκτώ (8) και καμία
κάτω από έξι (6)», γ) στη ρύθμιση με την οποία προβλέφθηκε η πρακτική άσκηση
των υποψήφιων παρέδρων να διενεργείται στη Θεσσαλονίκη, δ) στην πρόβλεψη ότι
οι εκπαιδευόμενοι δεν βαθμολογούνται, αλλά κατατάσσονται υποχρεωτικά από τους
εκπαιδευτές σε συγκεκριμένες ομάδες με προδιαγεγραμμένα ποσοστά. Ιδίως, ως προς
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τη διάταξη αυτή το ΔΣ διατύπωσε την άποψη ότι κατά την εξειδίκευσή της θα
δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα συμβατότητας με την αρχή της αξιοκρατίας και ε)
στην πρόβλεψη ότι οι διοριζόμενοι θα πρέπει να διανύουν πραγματική υπηρεσία
δόκιμου δικαστικού λειτουργού είκοσι (20) μηνών, στ) στην αξιολόγηση της
επιμόρφωσης με ερωτηματολόγια πολλαπλής επιλογής, τα οποία, μάλιστα θα τίθενται
στον οικείο υπηρεσιακό φάκελο.
Κατά την ίδια ως άνω συνεδρίαση,

το ΔΣ εξουσιοδότησε ομόφωνα τον

Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα όπως συναντηθούν με τον Υπουργό Δικαιοσύνης,
προκειμένου να μεταφέρουν τις θέσεις της ΕΔΔ πριν από την ψήφιση του σχετικού
σχεδίου νόμου. Η συνάντηση έλαβε χώρα αιφνιδιαστικά στις 16.11.2021 και σε
αυτήν οι εκπρόσωποι του ΔΣ ανέπτυξαν διεξοδικά τις θέσεις της Ένωσης
Διοικητικών Δικαστών αναφορικά με όλες τις επιμέρους ρυθμίσεις του σχεδίου
νόμου,. Ο

Υπουργός Δικαιοσύνης επιφυλάχθηκε να αξιολογήσει περαιτέρω τα

επιχειρήματα που προβλήθηκαν. Ο Πρόεδρος της ΕΔΔ παρέστη επίσης κατά τη
συζήτηση στην οικεία επιτροπή της Βουλής κατά την οποία και υποστήριξε τις
ανωτέρω θέσεις.
Θα πρέπει, εξάλλου, να σημειωθεί ότι η ΕΔΔ ήταν η μοναδική ένωση η οποία
έθεσε το πρώτον το ζήτημα της υποχρεωτικότητας της επιμόρφωσης καθώς και της
αξιολόγησης αυτής, σε χρόνο που οι λοιπές ενώσεις δεν είχαν αναφέρει τα ζητήματα
αυτά στα σχετικά υπομνήματα που κατέθεσαν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
iii. Παρέμβαση της ΕΔΔ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αναφορικά με το
σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων»
Το Διοικητικό Συμβούλιο κλήθηκε να τοποθετηθεί στη Βουλή αναφορικά με το
σχέδιο νόμου «Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων» με το οποίο προβλέφθηκε η
σύσταση δύο καινούριων κλάδων δικαστικών υπαλλήλων: α) Κλάδος ΠΕ
Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου και β) Κλάδος ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων. Για το θέμα αυτό, είχε ήδη ληφθεί απόφαση από
το απερχόμενο ΔΣ, η οποία και θεωρήθηκε δεσμευτική για το παρόν ΔΣ, προκειμένου
να μην θεωρηθεί ότι ανατρέπονται τα ήδη κριθέντα και αποφασισθέντα και να
διασφαλισθεί η συνέχεια των θέσεων της ΕΔΔ.
Σε εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, το ΔΣ απέστειλε στις 20.4.2021 σχετικό
υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και
Δικαιοσύνης της Βουλής των Ελλήνων. Με αυτό υποστηρίχθηκε ότι: α) η
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θεσμοθέτηση του Κλάδου ΠΕ Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου,
συνιστά μία σημαντική μεταρρύθμιση για την Ελληνική δικαιοσύνη και ότι τελεί σε
συμφωνία με τις από το έτος 1988 σχετικές προτάσεις για τα δικαστικά συστήματα
του Consultative Council of European Judges (CCJE), συμβουλευτικού οργάνου του
Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο συμμετέχουν δικαστές από όλα τα κράτη μέλη,
καθώς και δικαστικές ενώσεις και β) ότι η θεσμοθέτηση του Κλάδου ΠΕ Δικαστικής
Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων δεν συνιστά ρύθμιση που εισφέρει ουσιωδώς
στην υλοποίηση του στόχου του σχεδίου νόμου, δηλαδή την αναβάθμιση και τον
εκσυγχρονισμό της διοικητικής υποστήριξης της δικαιοσύνης. Επισημάνθηκε δε ότι η
επικοινωνία των δικαστικών λειτουργών με τον Τύπο αποτελεί ένα ιδιαίτερα
ευαίσθητο ζήτημα και πρέπει να γίνεται μέσω των οικείων δικαστικών ενώσεων, οι
οποίες συνιστούν τον μόνο εκφραστή των δικαστικών λειτουργών, καθώς εκλέγονται
από τους ίδιους τους δικαστικούς λειτουργούς με την εντολή να τους εκπροσωπούν.
Επιπροσθέτως, η επαφή των δικαστικών λειτουργών με την κοινωνία γίνεται μέσω
των δικαστικών αποφάσεων, χωρίς να χρειάζεται η παρεμβολή του υπό σύσταση
κλάδου δικαστικών υπαλλήλων.
iv. Μισθολογικές Προαγωγές/Ωριμάνσεις
Τον Απρίλιο του 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Τμήμα
Μισθοδοσίας, εντοπίσαμε

λογιστικά λάθη κατά την υλοποίηση της απόφασης

καταβολής των ποσών που αφορούσαν στις μισθολογικές προαγωγές και ωριμάνσεις
ζήτημα για το οποίο ενημερώθηκαν οι λοιπές δικαστικές ενώσεις και ζητήσαμε από
το Υπουργείο τον επανυπολογισμό των ποσών με αποτέλεσμα να καταστεί εφικτή η
κατά προτεραιότητα διόρθωση των σχετικών ποσών των Διοικητικών Δικαστών
καθώς και η καταβολή αυτών εντός του Ιουνίου του 2021.
v. Πόθεν έσχες
Τον Ιούνιο του έτους 2021 και λόγω του ανακύψαντος ζητήματος αναφορικά
με την συμπλήρωση των δηλώσεων Πόθεν Έσχες το ΔΣ απέστειλε σχετικό υπόμνημα
στον Γ΄ Αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης κ. Αθανάσιο Μπούρα, με το οποίο
επισημάνθηκε στην αρμόδια επιτροπή σειρά λαθών και εσφαλμένων παρατηρήσεων
των ορκωτών λογιστών, ήδη δε έχει έλθει σε εκ νέου επικοινωνία με τα αρμόδια
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όργανα, προκειμένου να δοθούν ορθές οδηγίες προς τους Ορκωτούς Ελεγκτές ενόψει
του νέου ελέγχου που θα διενεργηθεί
vi. Διεθνείς σχέσεις
Πολυσχιδής υπήρξε –και κατά το απελθόν έτος- η διεθνής δραστηριότητα της
Ένωσής μας, υπό την αρμοδιότητα του Αντιπροέδρου κ Νικόλαου Δρακόπουλου, η
οποία, υλοποιώντας αποφάσεις του Δ.Σ. και, ιδίως, σε συνεργασία με την ΑΕΑJ
(Ένωση Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών), αλλά και το ΕJTN (European Judges’
Training Network), συμμετείχε διά των μελών της σε διάφορες δράσεις (ημερίδες,
συνέδρια κ.λπ.), παρά τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας, αλλά και προώθησε
τις θέσεις της στο διεθνές πεδίο.
Υπήρξε διαρκής και συνεχώς επικαιροποιούμενη ενημέρωση των συναδέλφων
για τα κυριότερα –εντός του πεδίου των επιστημονικών μας ενδιαφερόντωνευρωπαϊκά σεμινάρια, ημερίδες και workshops, που οργανώνονταν από τους
προαναφερθέντες φορείς, αλλά και άλλους. Την αυτή πολιτική ενημέρωσης
ακολούθησε και σε σχέση με πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών δικαστικών ενώσεων,
όπως της Ένωσης Γερμανών, Ιταλών και Γάλλων Διοικητικών Δικαστών, Ιδιαίτερη
βαρύτητα δόθηκε στην ενημέρωση, ειδικώς, για τη δυνατότητα συμμετοχής σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια, όπως αυτά που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Διεθνούς
Προγράμματος ΤRIAAL, διαδικτυακά σεμινάρια σε θέματα διεθνούς δικαστικής
επικαιρότητας, όπως αυτά που οργάνωσε διαδικτυακώς το Αμερικανικό Παράρτημα
της IARMJ, καθώς και το Κέντρο Δικαστικής Συνεργασίας του EUI (Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου) της Φλωρεντίας.
Κεντρική θέση, βεβαίως, κατείχε και φέτος, , η συνεργασία της Ένωσής μας με
την AEAJ, όπως εκδηλώθηκε με τη διασφάλιση της συμμετοχής μελών μας στις
δράσεις της, αλλά και με το ΕJTN.

Εξ ίσου σημαντική, εξ άλλου, υπήρξε η

διεξαγωγή, στη Λυών της Γαλλίας στις 15 Οκτωβρίου 2021, της Γενικής Συνέλευσης
της Ένωσης των Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. Την Ένωσή μας εκπροσώπησαν
με δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ο Πρόεδρος Παναγιώτης Δανιάς, Εφέτης
ο Αντιπρόεδρος και Υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων Νικόλαος Δρακόπουλος,
Πρωτοδίκης καθώς και η Αντιπρόεδρος της AEAJ Ευγενία Παπαδοπούλου, Εφέτης.
Στο πλαίσιο της ως άνω συζήτησης, ο Πρόεδρος της Ένωσής μας, Παναγιώτης
Δανιάς,., ανέπτυξε τους προβληματισμούς της Ένωσης σχετικά με ζητήματα που
αναφύονται από το νέο Σχέδιο Νόμου για την ΕΣΔΙ και, ειδικότερα, ως προς το
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ζήτημα της βαθμολόγησης των σπουδαστών κατά το στάδιο της πρακτικής άσκησης,
διά της «ομαδοποίησής» τους –και δη σε σχέση με ενδεχόμενες συνέπειές της στη
διαμόρφωση της δικαστικής επετηρίδας-, καθώς και ως προς το ζήτημα της
αξιολόγησης των δικαστικών λειτουργών στο πλαίσιο της διαρκούς επιμόρφωσής
τους. Παράλληλα, έθεσε και το ζήτημα της εκκρεμότητας της θέσης σε ισχύ νέου
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών στην Ελλάδα,
ενώ ζήτησε τη συμπαράσταση της ΑEAJ, στις θέσεις της Ένωσής μας επί των ως άνω
ζητημάτων, καθώς και τη συνδρομή της για ενημέρωση σχετικά με τις,
ακολουθούμενες πανευρωπαϊκά, πρακτικές στα θέματα αυτά. Εξ άλλου, στο πλαίσιο
της ως άνω Γενικής Συνέλευσης, διεξήχθησαν και οι αρχαιρεσίες για το καινούριο
Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΑJ, όπου η συνάδελφός μας, Ευγενία Παπαδοπούλου,
Εφέτης με την αυτονόητη υποστήριξη (και) της Ένωσής μας, επέτυχε να εκλεγεί
ομοφώνως, για δεύτερη συνεχή θητεία, στη θέση της Αντιπροέδρου της Ένωσης των
Ευρωπαίων Διοικητικών Δικαστών. Ακόμη, στο πλαίσιο επίσκεψης εργασίας, που
έλαβε χώρα στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών, κατά το μήνα Οκτώβριο 2021,
κλιμακίων

Γερμανών

και

Ισπανών

συναδέλφων,

οι

τελευταίοι

έτυχαν

περιηγητικής/ιστορικής ξενάγησης στα μνημεία του Κέντρου των Αθηνών, καθώς και
συνεκτικής παρουσίασης του ελληνικού συστήματος απονομής διοικητικής
δικαιοσύνης στη Χώρα μας από τον Αντιπρόεδρο της Ένωσης, Νικόλαο
Δρακόπουλο. Άλλωστε, στην Αθήνα, έλαβε χώρα, κατά το μήνα Ιούλιο του 2021, η
διεξαγωγή τακτικού Δ.Σ. της ΑΕAJ, ενώ έχει δρομολογηθεί και η διεξαγωγή στην
Ελλάδα (Κρήτη), κατά το προσεχές θέρος, της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. της εν λόγω
διεθνούς Ενώσεως.
4. ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
i. Διοργάνωση Συνεδρίου
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών διοργανώνει από το έτος 2016
«Διεπιστημονικά συνέδρια» για το περιβάλλον σε συνεργασία με το Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο. Ειδικά φέτος που η χώρα μας ήρθε αντιμέτωπη με μία τεράστια
οικολογική καταστροφή, στην Εύβοια, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι είναι
επιβεβλημένη η διοργάνωση ενός συνεδρίου στην περιοχή αυτή και με θεματολογία
προσαρμοσμένη στις περιβαλλοντικές ανάγκες του οικοσυστήματος της Εύβοιας,
προκειμένου να προσδωθεί σε αυτό ένας ιδιαίτερος συμβολισμός. Παράλληλα, έγινε
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δεκτό ότι στο σχετικό συνέδριο θα πρέπει να προκληθούν ως ομιλητές δικαστές των
λοιπών κρατών μελών καθώς και διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό. Με βάση
τα ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διοργάνωση Διεθνούς
Επιστημονικού Συνεδρίου στην Αιδηψό της Εύβοιας με θέμα «Κλιματική Αλλαγή
Βιοποικιλότητα-

Δασικά

Οικοσυστήματα.

Επιστημονικές

και

Νομικές

Προσεγγίσεις», με τη συνεργασία του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και λοιπών
φορέων. Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου αποτελείται από τα μέλη του ΔΣ
καθώς και τον κ. Γεώργιο Μπάλια, Καθηγητή (ως συνδιοργανωτή) και τον κ. Καφέ,
Εφέτη ΔΔ, ο οποίος, εξάλλου, συμμετείχε από το έτος 2016 έως και σήμερα στην
οργάνωση των εν λόγω συνεδρίων.
Τις επόμενες ημέρες θα οριστικοποιηθεί η πρόταση της οργανωτικής
επιτροπής αναφορικά με τους ομιλητές καθώς και τα πρακτικά ζητήματα της
μετάβασης και της διαμονής των συνέδρων στην Αιδηψό και θα τεθούν προς έγκριση
στο ΔΣ. Εν συνεχεία, οι δικαστές θα ενημερωθούν για τις ακριβείς ημεροχρονολογίες
προκειμένου να δηλώσουν τη συμμετοχή τους.
ii. Έκδοση Τιμητικού Τόμου
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφώνησε και ήδη εργάζεται ώστε εντός του 2022
να εκδώσουμε συλλογικό αφιέρωμα με θέμα ´´Δίκαιο και Ελληνική Επανάσταση´´,
σε συνεργασία με την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με την εποπτεία του Αντιπροέδρου Ν. Δρακόπουλου και του νομικού και
Κοσμήτορα της εν λόγω Σχολής, Καθηγητή Ιω.Ε. Τζαμτζή.
iii. Εκσυγχρονισμός Ιστοσελίδας της EΔΔ
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τον εκσυγχρονισμό της
ιστοσελίδας της ΕΔΔ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η νέα ιστοσελίδα να ακολουθήσει
τα πρότυπα των αντίστοιχων ιστοσελίδων των διεθνών και ευρωπαϊκών δικαστικών
ενώσεων. Να αποτελέσει ένα εργαλείο επίκαιρης και πλήρους ενημέρωσης των
επισκεπτών της για την ιστορία και τις δράσεις της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών.
Να περιλαμβάνει ψηφιοποιημένο σε μορφή Flipping Book (μορφή που δίνει στον
αναγνώστη την αίσθηση του ξεφυλλίσματος των σελίδων ενός βιβλίου) όλο το αρχείο
της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών από το 1976 έως σήμερα με στόχο να μετατραπεί
η ιστοσελίδα σε ένα ιστορικό εκθετήριο για τον επισκέπτη. Με τον τρόπο αυτόν, για
πρώτη φορά οι επισκέπτες θα μπορούν μέσα από το πρωτότυπο υλικό να
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πληροφορηθούν την προσφορά της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών στα διοικητικά
δικαστήρια και στη διοικητική δικαιοσύνη εν γένει. Η νέα ιστοσελίδα θα διαθέτει όλα
τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας και θα περιλαμβάνει τις υπάρχουσες θεματικές
ενότητες. Επίσης, θα περιλαμβάνει τον τίτλο «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη» όπου θα
φιλοξενείται α) Το Βήμα των Διοικητικών Δικαστών (όλα τα τεύχη σε μορφή flip
book από το έτος 1976 έως σήμερα), β) Οπτικοακουστικό Υλικό (δηλαδή όλες οι
διαθέσιμες φωτογραφίες και videos από όλες τις δράσεις της ένωσης από το 1976 έως
σήμερα), γ) Ιστορικό Αρχείο της Ένωσης (διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με τις
δράσεις της ένωσης από το 1976 έως σήμερα), δ) Μελέτες/ Άρθρα (Μελέτες και
Άρθρα μελών και μη της Ένωσης), ε) Απόψεις Μελών (Διατύπωση απόψεων για
οποιοδήποτε θέμα από μέλη ή μη της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών).
Η νέα ιστοσελίδα είναι έτοιμη και θα τεθεί σε λειτουργία μετά το πέρας της ΓΣ.
iv. 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,
της Συντακτικής Επιτροπής και των επιστημονικών της συνεργατών, συνέχισε την
ανοδική του πορεία.
v. Έκδοση Εφημερίδας
Το «Βήμα των Διοικητικών Δικαστών», που ήδη εκδίδεται σε μορφή περιοδικού, θα
αποσταλεί στους συναδέλφους τις ερχόμενες ημέρες. Θα έχει αναβαθμισμένο
περιεχόμενο και για πρώτη φορά θα διανεμηθεί και ηλεκτρονικά με μορφή flip book.
vi. Ασφαλιστήριο
To Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν επικοινωνίας με την Interamerican, ενημερώθηκε
ότι οι λοιπές δύο Δικαστικές Ενώσεις (Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και Ένωση
Εισαγγελέων) έχουν δεχτεί την επιλογή της χρήσης των συμβεβλημένων
Νοσοκομείων. Κατόπιν τούτου αποφάσισε ότι δεν υπάρχει περιθώριο επιλογής εκ
μέρους των ασφαλισμένων από τη δική μας πλευρά, και ενημέρωσε την ασφαλιστική
εταιρεία ότι αποδέχεται την πρόταση, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ασφαλιστική
κάλυψη, όσων θελήσουν να συνεχίσουν το πρόγραμμα αυτό.
5. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΡΩΓΗ
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i. Στήριξη πυρόπληκτων Εύβοιας
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνδράμει την πρωτοβουλία των
Δήμων Ιστιαίας- Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, οι οποίοι με την
υποστήριξη της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO και της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής, διοργάνωσαν συναυλία την Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2021 στο
Καλλιμάρμαρο Στάδιο της Αθήνας με σκοπό την ενίσχυση των πυρόπληκτων
οικογενειών, και αγόρασε εισιτήρια για την συναυλία, αυτή τα οποία διατέθηκαν
με σειρά προτεραιότητας στους διοικητικούς δικαστές.
ii. Κατασκηνώσεις
To Διοικητικό Συμβούλιο ακολούθησε την πάγια πρακτική της Ένωσης να
ενισχύει οικονομικά τους συναδέλφους των οποίων τα τέκνα εγγράφονται κατά τους
θερινούς μήνες σε κατασκηνώσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες (πχ. Summer
Camps, Summer Schools κλπ). Αποφασίστηκε η έγκριση της ενίσχυσης κάθε τέκνου
συναδέλφου με το ποσό των 200 ευρώ με ανώτατο όριο δαπάνης της Ένωσης το ποσό
των 5.000 ευρώ.
iii. Άδειες δακτυλίου
Me την νέα ΥΑ που σκοπό είχε την περιστολή των ρύπων ενημερώθηκε η ΕΔΔ
ότι φέτος δεν θα χορηγηθούν άδειες δακτυλίου στους δικαστές του ΔΠΑ, αφού το
τελευταίο δεν βρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, με εξαίρεση τους δικαστές,
οι οποίοι διαμένουν εντός του δακτυλίου. Κατόπιν επικοινωνίας με το Υπουργείο και
το αρμόδιο Τμήμα της Τροχαίας, εξασφαλίστηκε η χορήγηση αδειών ελεύθερης
κίνησης εντός του δακτυλίου της πόλης των Αθηνών για όλους τους δικαστές που
είχαν υποβάλει σχετική αίτηση.
iv. Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε, με αφορμή τις εορτές των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς, να εξασφαλίσει εισιτήρια για την παρακολούθηση θεατρικών
παραστάσεων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη για τα μέλη της Ένωσής μας καθώς
και για τα τέκνα αυτών. Ειδικότερα, δόθηκε η δυνατότητα σε όλους τους
συναδέλφους να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους να παρακολουθήσουν παραστάσεις
ενηλίκων και παιδικές με τα τέκνα τους,
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6. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
i. Δικαστικές Διακοπές
Στις 6.4.2021 το Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε, τροπολογία - προσθήκη σε
σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία
προβλέφθηκε ότι «Οι δικαστικές διακοπές για το τρέχον δικαστικό έτος που λήγει
στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, αρχίζουν την 1η Ιουλίου 2021 και λήγουν την 31η
Αυγούστου 2021».
Κατόπιν τούτου αποφασίσθηκε η έκδοση δελτίου τύπου με το ακόλουθο
περιεχόμενο: «Η αιφνιδιαστική κατάθεση τροπολογίας σχετικά με τις δικαστικές
διακοπές αντικατοπτρίζει την παντελή έλλειψη διαλόγου με τον Υπουργό Δικαιοσύνης
με ευθύνη του τελευταίου. Και συνιστά αντιδεοντολογική τακτική του Υπουργού ο
οποίος σε πρόσφατη συνάντηση με το ΔΣ της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών δήλωσε
ότι δεν θα αιφνιδιάζει τους δικαστικούς λειτουργούς για θέματα που τους αφορούν».
Θα πρέπει, πάντως, να σημειωθεί ότι το χρονικό διάστημα της περιστολής ήταν
κατά δέκα πέντε ημέρες μικρότερο του περσινού -το οποίο ήταν από 1η έως 15
Ιουλίου 2020 και από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου 2020- αν και οι υγειονομικές συνθήκες
του τρέχοντος δικαστικού έτους ήταν δυσμενέστερες των αντίστοιχων του περσινού
και συνεπώς διαψεύσθηκαν οι φήμες περί στρατηγικής εντατικοποίησης του έργου
του δικαστή.
ii. Εμβολιασμός δικαστικών λειτουργών
Στις 12 Απριλίου 2021, με αφορμή την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής
Εμβολιασμών Υγείας με την είχε αποφασισθεί την ίδια ημέρα ο εμβολιασμός κατά
προτεραιότητα μόνο 300 εισαγγελέων και όχι όλων των Διοικητικών Δικαστών, το
Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έκδοση σχετικού δελτίου, για την ένταξη του
ΣΥΝΟΛΟΥ των δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων στις κατά
προτεραιότητα εμβολιαζόμενες κοινωνικές ομάδες, στα πλαίσια του σχετικού
κρατικού σχεδιασμού,. Ακολούθως, στις 19 Απριλίου 2021 αποφασίσθηκε η έκδοση,
για το ίδιο θέμα, κοινής ανακοίνωσης διαμαρτυρίας με την Ένωση Δικαστών και
Εισαγγελέων και την ΄Ενωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
iii. Λειτουργία Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας
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Στις 1.7.2021, με αφορμή την παρατεταμένη αδυναμία λειτουργίας των
κλιματιστικών μηχανημάτων του ΔΠΑ εξέδωσε δελτίο τύπου με το καταγγέλθηκε η
επί τριετία ασχεδίαστη τακτική και επίμονη αδιαφορία του Υπουργού Δικαιοσύνης
για τα προβλήματα λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, η οποία πλέον είχε
ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής, και επεσήμανε ότι υπό συνθήκες ακραίου καύσωνα,
Δικαστικοί Λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι και δικηγόροι, καλούνται να
εργαστούν στα Διοικητικά Δικαστήρια της Αθήνας, σε επταώροφα γυάλινα κτήρια,
χωρίς κλιματισμό που δεν λειτουργεί επί τριετία, αλλά και χωρίς ανελκυστήρες που
δεν λειτουργούν επί εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι Αυτή είναι η «επόμενη εκδοχή
της χώρας» και η «εικόνα της νέας Ελλάδας». Κάλεσε δε τον Υπουργό Δικαιοσύνης
και την Κυβέρνηση να επιδείξουν υπευθυνότητα και να διασφαλίσουν τις κατάλληλες
συνθήκες για την λειτουργία της Διοικητικής Δικαιοσύνης.
iv. Θάνατος Μίκη Θεοδωράκη
Με αφορμή τον θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη το Διοικητικό Συμβούλιο
αποφάσισε την έκδοση δελτίου τύπου με το οποίο αποχαιρέτισε με θλίψη τον μεγάλο
μουσικοσυνθέτη

της

Ελλάδας.

Παράλληλα,

αποφασίστηκε

η

διοργάνωση

πνευματικής εκδήλωση, λόγου, εικόνας και μουσικής στη μνήμη του Μίκη
Θεοδωράκη, τα έσοδα από την οποία θα διατεθούν για την άμεση και απευθείας
στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας. Η διοργάνωση της εν λόγω
εκδήλωσης ανατέθηκε στη Γενική Γραμματέα και τη Β. Μπουκουβάλα, η δε
καθυστέρηση στη διοργάνωση αυτής οφείλεται στις συνθήκες της πανδημίας.
Εκδόθηκαν επίσης δελτία τύπου για
λειτουργό

καθώς και για τον θάνατο

την γνωστή επίθεση σε δικαστικό
του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας

Χρήστου Σαρτζετάκη .
Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι το ΔΣ, στο οποίο και αναθέσατε την
εκπροσώπησή σας, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την
προβολή

και

επίλυση

διαχρονικών

και

άλλων

προβλημάτων

λειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων, μέσα στο πλαίσιο της
δικαστικής δεοντολογίας με ευπρέπεια ευθύνη και σοβαρότητα. Να
σημειωθεί όμως ότι η Δικαιοσύνη οργανώνεται κατά νόμον και όλα
τα προαναφερθέντα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της
Διοικητικής και όχι μόνο Δικαιοσύνης, είναι ζητήματα πολιτικών
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αποφάσεων, που δυστυχώς οι κάθε φορά κυβερνήσ εις μας για τους
δικούς τους λόγους αρνούνται να πάρουν και να υλοποιήσουν .
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε .
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