
ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ
Εξαμηνιαία έκδοση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος

32η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ενωσης Εισαγγελέων Ελλάδας 

Ομιλία στην 32η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε. 

 Έτος 2017                                  Αριθμός φύλλλου 71            Ιούλιος- Δεκέμβριος

γαπημένοι μου συνάδελφοι
και εκλεκτοί προσκεκλημένοι της Ε.Ε.Ε.

Yπάρχουν δύο τρόποι να προσεγγίσει κανείς 
τη Δικαιοσύνη με το Δ κεφαλαίο, ως την τρίτη 
συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη εξουσία της 
Χώρας μας ή με το δ  μικρό, δηλαδή το περιεχόμενο της 
εξουσίας αυτής.
Ο ένας τρόπος είναι να αρχίσει να κάνει απογοητευτικές 
διαπιστώσεις για μια δικαιοσύνη αναποτελεσματική, 
που φθάνει στην αρνησιδικία, μια δικαιοσύνη που όλο 
και λιγότερο εμπιστεύονται οι ΄Ελληνες, όπως έχουν 
δείξει σχετικές μελέτες, μια δικαιοσύνη-δίχτυ, που 
πιάνει τα μικρά ψάρια και αφήνει τα  μεγάλα να την 
διαπερνούν ανέπαφα.
Ο άλλος τρόπος είναι η σημερινή Γενική Συνέλευση να 
αποτελέσει μια στιγμή μαγική στο χωροχρόνο, που τα 
όνειρα για μια δικαιοσύνη αποτελεσματική και φιλική 
για τον άνθρωπο αρχίζουν να αποκτούν σάρκα και 
οστά.
Θα έλεγα να επιλέξουμε το δεύτερο τρόπο και να μη 
φύγει κανένας μας από εδώ με καταθλιπτική διάθεση, 
πως τίποτα δε μπορεί να αλλάξει, πως η δικαιοσύνη 
βούλιαξε.
Ας αρχίσουμε, λοιπόν, να δούμε τι μας χρειάζεται για 
να στήσουμε τη Δικαιοσύνη πάλι στο βάθρο που της 
πρέπει.
Πρώτα απ΄όλα χρειαζόμαστε όλοι μας κι ευτυχώς 
που σήμερα είμαστε όλοι εδώ: Κυβέρνηση, Βουλή, 
Δικαιοσύνη – και οι τρεις εξουσίες εκπροσωπούνται-, 
οι συλλειτουργοί μας Δικηγόροι και Δικαστικοί 
Γραμματείς είναι εδώ, εκπρόσωποι κομμάτων και 
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκπρόσωποι 
Ανεξάρτητων Αρχών και Ελεγκτικών Μηχανισμών. 
Κανείς δεν περισσεύει για το μεγάλο εγχείρημα.

Το σύνθημά μας είναι:
• ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ, αφήνοντας στην άκρη τα μικρο-
συμφέροντά μας και
•  ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ με σύνεση.
Σχεδιάζουμε με άξονα ένα Εθνικό Σχέδιο ολιστικό 
για τη Δικαιοσύνη, που θα περιλαμβάνει και τους 
ανθρώπινους πόρους της και τους υλικοτεχνικούς 
πόρους, που χρειάζεται για τη λειτουργία της.
Υλοποιούμε με συνετά βήματα δράσεις, παίρνο-
ντας τολμηρές νομοθετικές πρωτοβουλίες, πραγμα-
τοποιώντας δομικές μεταρρυθμίσεις σε πλήρη πάντα 
ευθυγράμμιση με το αξιακό μας σύστημα, τους κανόνες 
δικαίου και τα διεθνή πρότυπα.
Σε ένα κόσμο που αλλάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, σε 
έναν κόσμο που το έγκλημα και οι εγκληματίες είναι 
έτη φωτός μπροστά από τη Δικαιοσύνη και τους 
μηχανισμούς της, είναι καιρός να κατανοήσουμε πως οι 
αλλαγές στη Δικαιοσύνη πρέπει να είναι ριζικές.
Αν οι Επιτροπές, που επεξεργάζονται τώρα τους 
Κώδικες Ποινικού Δικαίου, Ποινικής Δικονομίας και 
του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης 
Δικαστικών Λειτουργών, δεν τολμήσουν να σχεδιάσουν 
νομοθετήματα όχι μόνο για τώρα αλλά για τα 
επόμενα τουλάχιστον 20 χρόνια αποποινικοποιώντας 
συμπεριφορές  αφήνοντας περιθώρια στον εισαγγελέα, 
για ελαφρά αδικήματα ενηλίκων, αποχής του από την 
ποινική δίωξη και επιβολής εναλλακτικών της ποινής  
μέτρων (όπως αποζημίωση του θύματος ή παροχή 
κοινωφελούς εργασίας) και υιοθετώντας και άλλες 
μορφές φιλικής δικαιοσύνης, όπως η συνδιαλλαγή με 
οποιαδήποτε μορφή της, οι δικαστικές υπηρεσίες και 
τα δικαστήρια δε θα μπορέσουν να τιθασεύσουν τη 
δικαστηριακή ύλη και να επικεντρωθούν στις σπουδαίες 
υποθέσεις και την έγκαιρη και έγκυρη διαχείρισή τους.
Η μηχανοργάνωση, που έχει αρχίσει να δομείται πιλοτικά 
στις υπηρεσίες των Εφετείων και Πρωτοδικείων και 
των αντίστοιχων Εισαγγελιών Αθηνών, Πειραιώς και 
Εύβοιας, διασυνδέοντάς τες, πρέπει να ολοκληρωθεί 
και να επεκταθεί σε όλη τη Χώρα, εξοικονομώντας 
έτσι η Δικαιοσύνη και ανθρώπινους και υλικοτεχνικούς 
πόρους.
Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του ΕΔΔΑ και κυρίως 
των Δικαστηρίων της Ε.Ε. θα έπρεπε και οι αποφάσεις 
των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, οι προτάσεις 
και διατάξεις Εισαγγελέων να ακολουθούν, κυρίως 
όσον αφορά στη μείζονα πρόταση, μία ομοιόμορφη 

εύχρηστη φόρμα, ώστε να διευκολύνεται ο δικαστικός 
λειτουργός και να περιορίζεται από πλατιασμούς. Ειδικά 
για τις αποφάσεις των Δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης έχουν δημιουργηθεί προγράμματα γραφής 
των αποφάσεων, που αν ο δικαστής τα παραβιάσει, το 
πρόγραμμα δεν τον αφήνει να προχωρήσει.
Το πρόβλημα ανασυγκρότησης και επανοικοδόμησης 
της Δικαιοσύνης είναι πολυεπίπεδο και σύνθετο. 
Δεν είναι όμως άλυτο. ΄Ολοι μαζί μπορούμε να 
αγωνιστούμε και να ανατάξουμε την κατάσταση. 
Με εθνική συνεννόηση, με συνέπεια, με συνέχεια, 
με παραμερισμό των κάθε είδους ετικετών μας 
(κομματικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών) και 
θαύματα γίνονται.
Περισσότερο, όμως, θέλω να επικεντρωθώ στους 
ανθρώπινους πόρους μας. Δικαστικοί Λειτουργοί, 
Δικαστικοί Γραμματείς, Δικηγόροι, πρέπει να τύχουν 
της φροντίδας μας σε δύο επίπεδα.
Το ένα είναι η συνεχής εκπαίδευσή τους δια βίου σε 
θεωρητικό και εμπειρικό επίπεδο, η συμμετοχή τους σε 
όλα τα διεθνή φόρα, ώστε να συλλέξουν τις καλύτερες 
πρακτικές σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, 
αλλά και η προσωπική γνωριμία τους με συναδέλφους 
που θα κάνει πιο εύκολη και ανθρώπινη τη δουλειά τους 
στο μέλλον, αφού πλέον το έγκλημα ήδη μετατρέπεται 
σε διασυνοριακό ή και παγκόσμιο (διαδικτυακό 
έγκλημα κ.λ.π.) και θα χρειαστεί να συνεργαστούν. 
Ακόμη κι αν ο Δικαστικός Λειτουργός θα πρέπει να 
καταβάλει κάποια χρήματα, για να παρακολουθήσει 
κάποιο Συνέδριο ή κάποιο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
αξίζει να επενδύει στον εαυτό του.
Το δεύτερο επίπεδο φροντίδας μας έχει να κάνει με 
την απονομή δικαιοσύνης μέσα στη δικαιοσύνη. Με 
την απονομή δικαιοσύνης στους λειτουργούς της μέσα 
από τα Όργανα Επιθεώρησης, τα Ανώτατα Συμβούλια, 
τα Πειθαρχικά Συμβούλια, τον Διευθύνοντα ένα 
Δικαστήριο ή μια Εισαγγελία ή τους Προέδρους των 
Ανώτατων Δικαστηρίων και τον Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου.
Ο Δικαστικός Λειτουργός πρέπει να είναι συνεπής 
στις υπηρεσιακές του υποχρεώσεις, να διαθέτει ήθος, 
αξιοπρέπεια, εντιμότητα, καθαρά χέρια και καθαρό 
μέτωπο. Όταν, για οποιοδήποτε λόγο, βρεθεί στη θέση 
να κριθεί για ασυνέπεια στα καθήκοντά του από τα 
ανωτέρω όργανα, πρέπει τα όργανα αυτά, ακόμη και αν 
τον τιμωρήσουν, να τον αντιμετωπίσουν ως άνθρωπο με 

ην ετήσια 32η Γενική Συνέλευσή μας,  
τίμησαν με την παρουσία τους, ο  κ. Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων,  κ. Σταύρος Κοντονής, ο 

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, αρμόδιος για 
θέματα διαφθοράς κ. Δημήτριος Παπαγγελόπουλος  
και οι  Πρόεδροι όλων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, 
οι οποίοι απηύθυναν και σχετικό χαιρετισμό.
 Από αριστερά διακρίνονται ο Πρόεδρός μας 
κ. Δημήτριος Ασπρογέρακας, Εισαγγελέας 
Εφετών, ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος 
Κοντονής, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου  και τέως 

Πρωθυπουργός κα. Βασιλική Θάνου-Χριστοφίλου, 
η Γενική Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών 

Διοικητικών Δικαστηρίων κα. Ευτυχία Φουντουλάκη 
και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα. Ξένη 
Δημητρίου-Βασιλοπούλου).
Ο κ. Υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στη βούληση 
της πολιτείας α/ να καταπολεμήσει  τη διαφθορά, β/ 
να αυξήσει τις οργανικές θέσεις και γ/ να μην προβεί 
σε περαιτέρω περικοπές αντιθέτως δε, να επαναφέρει 
τις αποδοχές μας στο προ κρίσεως επίπεδο μόλις οι 
οικονομικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Ο κ. Αναπληρωτής Υπουργός αναφέρθηκε στην 
ανεξαρτησία των εισαγγελικών λειτουργών και με 
την ιδιότητα του πρώην συναδέλφου, εξέφρασε την 
εμπιστοσύνη του στον Ελληνα Εισαγγελέα.

Τ

A
Της Εισαγγελέως του Α.Π., κας Ξένης Δημητρίου. 



ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  Ιούλιος- Δεκέμβριος

Ομιλία στην 32η ετήσια Γενική Συνέλευση της Ε.Ε.Ε. του Πρόέδρου αυτής 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος εκφράζει θερμές ευχαριστίες γιατί 
ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση μας να παρευρεθείτε 
στην 32ι Τακτική Γενική Συνέλευση μας.
Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος αποτελεί το μοναδικό 
πόλο συσπείρωσης της ισταμένης δικαιοσύνης. 
Αποτελείται από τη συντριπτική και ρητά εκπεφρασμένη 
πλειοψηφία των εισαγγελικών λειτουργών οι οποίοι 
συγκροτούν ένα συμπαγές ισχυρό σώμα για να 
συνεχίσουν τις προσπάθειες τους επιιδιώκοντας την 
επιτυχία των σκοπών της, όπως αυτοί με κρυστάλλινη 
καθαρότητα αναφέρονται στο Καταστατικό της.
Η εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ενωσης είθισται να αρχίζει με μία εκτίμηση της 
κατάστασης που βρίσκεται η ποινική δικαιοσύνη στη 
χώρα μας, φυσικό και αναγκαίο επακόλουθο, αφού 
η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος , όπως και οι άλλες 
δικαστικές ενώσεις, δεν είναι αμιγώς συνδικαλιστικό 
σωματείο, εμφορούμενο από συντεχνιακές αντιλήψεις 
για τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και 
μόνο.
Καίριο και σύγχρονο πρόβλημα της Δικαιοσύνης είναι η 
βαθιά κρίση της εμπιστοσύνης του λαού, με λανθάνουσα 
αλλά και δημοσίως εκδηλουμένη δυσπιστία προς την 
ανεξαρτησία και την αμεροληψία των λειτουργών της, 
δικαστών και εισαγγελέων.
Συγκεκριμένες επιθέσεις από πολλές πλευρές εναντίον 
της δικαιοσύνης και των λειτουργών της και μάλιστα 
με την μορφή και την ένταση των τελευταίων μηνών 
δεν μπορεί και δεν πρέπει να θεωρηθούν τυχαίες και 
αμελητέες , ούτε, κατά συνέπεια, πρέπει να περάσουν 
απαρατήρητες. Όμως κανένας πολιτειακός θεσμός , όσο 
τέλεια κι αν έχει οργανωθεί δεν μπορεί να επιτελέσει την 
λειτουργική αποστολή του χωρίς το προσωπικό κύρος και 
την αυθεντία των φορέων του. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα για 
τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, δεν νοείται Δικαιοσύνη 
με λειτουργούς χωρίς προσωπικό κύρος και αξιοπιστία. 
Ωστόσο καμιά δικαστική εξουσία δεν μπορεί να είναι 

αποτελεσματική όταν από την άλλη πλευρά υπάρχει 
πολυνομία και κακονομία η ακόμα και ανεπαρκής δράση 
της διοικήσεως.
Τούτων δοθέντων είναι προφανές ότι οι τρεις λειτουργίες 
του πολιτεύματος πρέπει , κατ’ αρχήν, να συνεργάζονται 
μεταξύ τους για την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι 
η ισχυροποίηση του Κράτους Δικαίου και η κοινωνική 
ευημερία.
Η συναρπαστική διασταύρωση των λειτουργιών στο 
σύγχρονο κράτος δικαίου ως θέμα αναγόμενο στην 
ανεξαρτησία της δικαιοσύνης υποχρεώνει μεταξύ άλλων 
τον μεν δικαστικό λειτουργό να τηρεί σε κάθε περίπτωση 
το Σύνταγμα και τους νόμους, χωρίς οποιαδήποτε 
παρέκκλιση με αφορμή την επίκληση οποιοσδήποτε 
σκοπιμότητας, τις δύο άλλες δε, θεσμικώς κατοχυρωμένες 
εξουσίες, να απέχουν από κάθε επιχείρηση άμεσης 
η έμμεσης χειραγώγησης της δικαιοσύνης προς 
την αντίθετη κατεύθυνση δηλαδή εκείνης της υπό 
προϋποθέσεις εφαρμογής του Συντάγματος και των 
νόμων.
Στη χώρα μας επικρατεί σήμερα μία ασυγχώρητη σύγχυση 
για την αξία , τη χρησιμότητα και το εννοιολογικό 
περιεχόμενο των θεσμών.
Η σύγχυση αυτή δυσχεραίνει τη λειτουργία του 
δημοκρατικού πολιτεύματος.
Η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος, μεταξύ άλλων 
προτάσεων της, πιστεύει στην ανάγκη απόλυτης 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας όλων των 
δικαστικών λειτουργών ( εισαγγελέων και δικαστών) 
και αξιώνει την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της 
δικαιοσύνης με την ισόρροπη κατανομή των εξουσιών 
ανάμεσα στους δύο δικαστικούς κλάδους τον εισαγγελικό 
κλάδο και τον κλάδο των δικαστών.
Ενόψει της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης 
σκοπεύει να προτείνει με υπευθυνότητα στη κυβέρνηση 
και τα κόμματα μεταρρύθμιση με την οποία να 
προβλέπεται ότι ο Εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου 
προάγεται με αμερόληπτο τρόπο ,όπως και όλοι οι 
Πρόεδροι των Ανωτάτων Δικαστηρίων από τον Πρόεδρο 

της Δημοκρατίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της 
Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου που αποτελεί το 
φυσικό κριτή των δικαστικών λειτουργών και όχι από το 
Υπουργικό Συμβούλιο και από τους δικαστές του Αρείου 
Πάγου με την εννοιοκρατική μετάταξη των, την ύστατη 
στιγμή, στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Η θέση του Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου συνιστά τη 
φυσική ιεραρχική εξέλιξη των δικαστικών λειτουργών 
του εισαγγελικού κλάδου και πρέπει να καταλαμβάνεται 
από εισαγγελικό λειτουργό χωρίς την επίλεκτη μετάταξη 
άλλων δικαστικών λειτουργών για την κατάληψη μιας 
αλλότριας θέσης.
Οι δικαστικοί λειτουργοί του εισαγγελικού κλάδου είναι 
γνώστες του υπηρεσιακού αντικειμένου των εισαγγελιών, 
έχουν διαμορφώσει στη μακρά υπηρεσιακή σταδιοδρομία 
τους την προσήκουσα εισαγγελική νοοτροπία, έχουν 
εθιστεί σε υπηρεσιακή συμπεριφορά προσιδιάζουσα 
στην ιδιότητα του Εισαγγελέως και ιδίως στη δημόσια 
διατύπωση ανεξάρτητης γνώμης έναντι πάντων και 
αυτών ακόμη των δικαστών, διαθέτουν την αναγκαία 
πείρα στη διοίκηση της δικαιοσύνης.
Και είναι καιρός να παρακάμψουμε την ατέρμονη 
φιλολογία και να σταθούμε απέναντι στο πρόβλημα 
καταθέτοντας αυτή τη ριζοσπαστική πρόταση που, 
αν γίνει δεκτή, μπορεί να επιφέρει τη μετουσίωση ενός 
οράματος σε πραγματικότητα.
Γιατί έτσι εξαλείφεται η ανάμειξη της εκτελεστικής 
εξουσίας αλλά ταυτόχρονα τονώνεται και το αίσθημα 
ευθύνης των μελών της Ολομέλειας τα οποία αποφασίζουν 
με κυρίαρχη δημοκρατική έκφραση και απολύτως 
αξιολογικά κριτήρια λόγω της αποφασιστικής θέσης της 
επιλογής της ηγεσίας για τη διασφάλιση της προσωπικής 
και λειτουργικής ανεξαρτησίας των εισαγγελικών και 
δικαστικών λειτουργών και την αυτοδιοίκηση της 
Δικαιοσύνης. Κι έτσι μπορεί να τεθούν οι αξιακές βάσεις 
της σύγχρονης λειτουργίας της Δικαιοσύνης στο ρυθμό 
της προοδευτικής μεταρρύθμισης της και της συνοδού 
αποδέσμευσης από κάθε είδους θεσμικές αγκυλώσεις.
Ενδεικτικά θα αναφέρω διατάξεις που επιβουλεύονται 
την ανεξαρτησία και την αυτοδιοίκηση της Δικαιοσύνης 
και επιπλέον δεν ευνοούν τη δημιουργία δικαστικών 
πεδίων όπου αναπτύσσεται το ελεύθερο και αδέσμευτο 
φρόνημα που είναι απαραίτητο για να γίνει και να μείνει 
ανεξάρτητος ο δικαστικός λειτουργός.
Άρθρο 90 παρ.3 του Συντάγματος, ο Υπουργός 
Δικαιοσύνης μπορεί να διαφωνεί προς τη γνώμη του 
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου,
Άρθρο 91 του Συντάγματος , ο Υπουργός της Δικαιοσύνης 
μπορεί να εγείρει την πειθαρχική αγωγή εναντίον όλων 
των δικαστικών λειτουργών,
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αξία, να τον ακούσουν, να ενσκήψουν στα προβλήματα, 
που τον οδήγησαν να ολιγωρήσει στα καθήκοντά 
του, να του δώσουν την ευκαιρία να επανορθώσει. 
Οι Προϊστάμενοι των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών 
να μοιράζονται με τους υφισταμένους τους δίκαια τις 
υπηρεσίες, να διευκολύνονται οι τελευταίοι ώστε, εκτός 
από τις υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις, να εκτελούν 
και τις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, δίνοντάς 
τους το περιθώριο να βρίσκονται με τους δικούς τους 
ανθρώπους, όταν δεν έχουν υπηρεσία και όταν ο τόπος 
κατοικίας της οικογένειας είναι μακριά από τον τόπο 
που υπηρετούν.
Ο Δικαστικός Λειτουργός, που φροντίζει τον εαυτό του 
τοποθετώντας τον μέσα στο γίγνεσθαι της πόλης, που 
δεν κόβει ή παραμελεί τους δεσμούς με την οικογένειά 
του – εννοώντας την οικογένεια με την ευρύτερη 
έννοια- , έχει φροντισμένη τη φυσική και ψυχική υγεία 
του και είναι αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος 
και κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.
Ο Δικαστικός Λειτουργός είναι επιρρεπής στο να 
υποστεί burnt out λόγω της φύσης των υποθέσεων που 

χειρίζεται, που έχουν να κάνουν με το έγκλημα (συχνά 
αποτρόπαιο: ανθρωποκτονίες, αποπλανήσεις ανηλίκων, 
βιασμοί, κατοχή και διακίνηση πορνογραφικού υλικού 
με ανηλίκους κ.λ.π.) ή με στρεβλές συμβατικές σχέσεις.
Στη Γερμανία, το κράτος κάθε μήνα θα μας φρόντιζε 
με ομαδική ψυχοθεραπεία, για να μην καούμε ως 
επαγγελματίες, εδώ στην Ελλάδα ή μόνοι μας πρέπει 
να προστατευθούμε ή να μας φροντίσουν όσο μπορούν 
οι Προϊστάμενοί μας.
Οι ́ Ελληνες διακρινόμαστε για το φιλότιμό μας. Έχω την 
τύχη να έχω γνωρίσει τέτοιους νέους συναδέλφους, που 
υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους όντας συνεπείς όχι μόνο 
στα στενά υπηρεσιακά τους καθήκοντα, όπου ερευνούν 
και διεκπεραιώνουν πολύ σημαντικές υποθέσεις, 
ιδίως σε περιπτώσεις οικονομικών εγκλημάτων 
και εγκλημάτων διαφθοράς ή τρομοκρατίας αλλά 
αναλωνόμενοι και σε ευρύτερο κοινωνικό έργο, όπως 
με τη φροντίδα τους για τους κρατούμενους και τις 
συνθήκες διαβίωσής τους, την εκπαίδευση και ένταξή 
τους στην κοινωνία μετά την αποφυλάκισή τους, την 
προστασία ανηλίκων από την κακοποίησή τους και την 

κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, την προστασία 
και την αντιμετώπιση των προβλημάτων προσφύγων, 
μεταναστών και κυρίως ασυνόδευτων ανηλίκων.
Πριν δύο μήνες στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου 
μας επισκέφθηκε η ομόλογός μας από το Los An-
geles. Ανταλλάσσοντας απόψεις μαζί της και με 
εμπειρογνώμονες δικούς μας και δικούς της, μας είπε 
πως κάθε μεσημέρι, που έχουν μια ώρα διακοπή για 
φαγητό, εκείνη πηγαίνει σε κάποιο σχολείο και μιλάει 
κάνοντας πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς.
Το άνοιγμα των λειτουργών της Δικαιοσύνης προς την 
κοινωνία μέσα στα πλαίσια των ευρύτερων καθηκόντων 
τους είναι μια προσφορά που δεν πληρώνεται με 
χρήμα, άλλα που σε γεμίζει μια αλλιώτικη ευχαρίστηση 
και πληρότητα, που σου δίνει φτερά να αντέξεις το 
δύσκολο έργο μας.
΄Αλλωστε ο πλατωνικός Σωκράτης μας διαμηνύει 
πως ο θησαυρός της αθάνατης ψυχής δεν είναι ούτε η 
επιτυχία, ούτε η υλική απόλαυση αλλά η ευδαιμονία.

κ. Δημητρίου Ασπρογέρακα,Εισαγγελέα Εφετών. 



ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ιούλιος- Δεκέμβριος

Άρθρο 49 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων, 
για να συνέλθει το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και 
αποφασίσει προαγωγές, μεταθέσεις και αποσπάσεις 
δικαστικών λειτουργών πρέπει να υποβάλλει σχετικό 
ερώτημα ο Υπουργός Δικαιοσύνης,
Θετική συγκυρία εμφανίζεται στο χρονικό πλαίσιο 
της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης και η 
αναμόρφωση του Κώδικα Καταστάσεως Δικαστικών 
Λειτουργών που προωθείται από το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης.
Δεδομένη η συμμετοχή μας οπότε η αποκάλυψη 
των προθέσεων μας σχετικά με τις προτεινόμενες 
τροποποιήσεις δεν θα εύρισκε καλλίτερο βήμα από αυτό 
της Γενικής Συνελεύσεως, ώστε να αποκτήσουν μια 
μοναδικά αντιπροσωπευτική δύναμη, αφού θα γίνουν 
γνωστές και ευελπιστώ αποδεκτές από τα μέλη μας.
Πρώτη και βασική τροποποίηση πρέπει να αφορά 
την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ολομέλειας 
των Δικαστηρίων και των Εισαγγελιών με ειδικότερο 
προσδιορισμό των θεμάτων γενικότερου ενδιαφέροντος 
οργάνωσης και λειτουργίας της Εισαγγελίας και απονομής 
της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε να περιγράφονται με 
απλότητα και σαφήνεια οι αρμοδιότητες αυτές για 
να καταστούν αποτελεσματικές και αποδοτικές στην 
εφαρμογή τους, αν δε συνδυαστεί η τροποποίηση με την 
πρόβλεψη της ανά δίμηνο υποχρεωτικής σύγκλησης 
της και με ταυτόσημο αποτέλεσμα την κατάργηση του 
τεκμηρίου αρμοδιότητας θα καταστεί η Ολομέλεια 
κυρίαρχο όργανο στη Διεύθυνση της Εισαγγελίας και των 
Δικαστηρίων οι δε Διευθύνοντες αυτά επιφορτίζονται 
με το καθήκον εφαρμογής των αποφάσεων της κι έτσι 
διαφυλάσσεται η αρμονική λειτουργία των υπηρεσιών 
και να εξελίσσεται ομαλά η υπηρεσιακή σχέση μεταξύ 
των μελών της Ολομέλειας και του Διευθύνοντος.
Δεύτερη και ουσιαστική προτεινόμενη ως τροποποίηση 
είναι η επανεξέταση του κύκλου των εγγυήσεων στον 
Κώδικα Καταστασεως Δικαστικών Λειτουργών: επιλογή- 
εκπαίδευση-τοποθέτηση και μεταθέσεις- προαγωγές 
και τέλος η αναδιάρθρωση του Πειθαρχικού Δικαίου 
των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών με 
παρέμβαση εκεί όπου η περιγραφή πολλών πειθαρχικών 
αδικημάτων γίνεται με αξιολογικές έννοιες που ενέχουν 
αοριστία και δυνατότητα αυθαίρετης πειθαρχικής δίκης 
και καταδίκης αλλά με παράλληλη αντιμετώπιση του 
ζητήματος των αρμοδίων οργάνων για την άσκηση της 
πειθαρχικής δίωξης.
Ελπίζουμε οι προτάσεις αυτές να μην παραμείνουν στο 
επίπεδο της διατύπωσης αλλά, όταν και όποτε ανοίξει 
ο κύκλος της συνταγματικής αναθεώρησης να τεθούν 
σε στάδιο εποικοδομητικού διαλόγου, με γνώμονα και 
άξονες το τρίπτυχο Κύρος της Δικαιοσύνης- Ανεξαρτησία 
της Δικαιοσύνης-Προσωπική και Λειτουργική 
ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών.
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί πιστεύουν στην πολυφωνία 
, τον γόνιμο διάλογο, την ευπρέπεια του ύφους, την 
ελευθερία της έκφρασης και την αρετή του μέτρου.
Δεν αμφισβητούν το δικαίωμα των άλλων να αγωνίζονται 
για τα συμφέροντα τους, όμως η ιδιαιτερότητα , η 
σοβαρότητα και η πολλαπλότητα των προβλημάτων που 
συνδέονται με την υπηρεσιακή εξέλιξη των εισαγγελικών 
λειτουργών επιβάλλει την ξεχωριστή εκπροσώπηση τους 
και την υπεύθυνη προβολή των δίκαιων αιτημάτων του 
Κλάδου.
Από την αρχή της ιδρύσεως μας διακηρύξαμε ότι 
επιθυμούμε τη συνεργασία και το διάλογο, σε 
ισότιμη βάση, με τις άλλες δικαστικές ενώσεις για 
να προωθήσουμε κοινούς στόχους της ενίσχυσης του 
κύρους του δικαστικού λειτουργήματος, της εξυψώσεως 
του γοήτρου της Δικαιοσύνης , της τόνωσης του 
ηθικού των δικαστικών λειτουργών, της βελτίωσης των 
συνθηκών απονομής της δικαιοσύνης και μάλιστα για 
το σκοπό αυτό προτείναμε τη σύσταση Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Ενώσεων, όπως και σήμερα υποστηρίζουμε, 
επαναφέροντας την πρόταση μας επειδή θεωρούμε ως 
επωφελή λύση τη διατήρηση της αυτοτέλειας καθεμιάς 
από τις υπάρχουσες δικαστικές ενώσεις , αφού και 

συνταγματικά κατοχυρωμένο είναι αυτό το δικαίωμα με 
το άρθρο 12 του Συντάγματος και ότι μπορεί να ιδρυθεί 
Ομοσπονδία των Δικαστικών Ενώσεων , σύμφωνα με τη 
διάταξη του άρθρου 89 παρ.5 του Συντάγματος η κάποιο 
νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου , στο διοικητικό 
συμβούλιο του οποίου να εκπροσωπούνται όλες οι 
δικαστικές ενώσεις με ένα ορισμένο αριθμό ψήφων που 
δεν θα πρέπει να είναι αυστηρά αναλογικός με την 
αριθμητική δύναμη κάθε μιας ενώσεως.
Ισως και κάποιες άλλες συνταγματικές τροποποιήσεις 
που πρόκειται να προτείνουμε δεν θα συναντήσουν 
προθέσεις συνεργασίας και αναφέρομαι συγκεκριμένα 
στην προαγωγή στη θέση του Εισαγγελέως του Αρείου 
Πάγου με επιλογή και από τους δικαστές του Αρείου 
Πάγου. Αν έχει γίνει κοινή συνείδηση και η Πολιτεία 
αναγνωρίζει ότι η θέση αυτή ανήκει σε Εισαγγελέα τότε 
ποια η χρησιμότητα της διατήρησης της διαζευκτικής 
επιλογής; Εμείς το παλέψαμε μόνοι μας, το διεκδικήσαμε, 
το προβάλαμε με καθαρό εισαγγελικό λόγο με συνοπτική 
ακρίβεια διατυπωμένο και το πετύχαμε. Η Ενωση 
Εισαγγελέων Ελλάδος εισακούστηκε. Δεν κομπάζουμε, 
δεν κομπορρημονούμε ότι λύσαμε το πρόβλημα, το μέτρο 
της αρετής ήταν ο πλοηγός μας.
Εκφράσεις και εκδηλώσεις με διάθεση στήριξης και 
συμπαράστασης και αλληλέγγυα πρωτοβουλία και 
στάση δεν εκδηλώθηκε από άλλη δικαστική ένωση.
Και απευθυνόμενος στου συναδέλφους μας εισαγγελείς 
οι οποίοι συμμετέχουν στις ενώσεις των δικαστών 
διερωτώμαι αν στο συγκεκριμένο ζήτημα τους 
αντιπροσωπεύει αυτή η στάση ουδετερότητας και 
απραξίας.
Και περαιτέρω η δημόσια εκφορά λόγου από την οποία 
διαχέεται η πληροφορία στον έντυπο και ηλεκτρονικό 
τύπο αλλά και στα μέσα κοινωνικής δικτύαισης με 
ανακοινώσεις η δελτία τύπου προκαλεί σύγχυση και 
δημιουργεί αδυναμία διάκρισης σε όσες περιπτώσεις 
η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος κρίνει ότι «κρείττον 
το σιγάν» και δεν παρουσιάζει δημόσια τις θέσεις της, 
ωστόσο φαίνεται ότι και οι Εισαγγελείς εκπροσωπούνται 
από τις δύο άλλες δικαστικές ενώσεις.
Δεν αμφισβητούμε το απαραβίαστο συνταγματικό 
δικαίωμα της σύστασης ενώσεων ούτε το αναφαίρετο 
δικαίωμα του καθενός να συμμετέχει σε όποια δικαστική 
ένωση επιθυμεί, όμως επισημαίνουμε ότι η παραστατική 
δύναμη που περιέχει η μεταφορά του πυρήνα και 
εννοώ της πραγματικής εκπροσώπησης στη βάση της 
δημοκρατικής αρχής δημιουργεί την ψευδαίσθηση ότι το 
θέμα αποσαφηνίστηκε.
Η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο απονομής της 
ποινικής δικαιοσύνης ως αποτέλεσμα των καθημερινών 
δραστηριοτήτων δικαστών και εισαγγελέων είναι 
επιεικώς απερίγραπτη όσο απερίγραπτη είναι και η 
καθυστέρηση στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.
Δεν ωφελεί η περιγραφή, είναι σε όλους γνωστά, τα 
προβλήματα και οι αιτίες αντίθετα απαιτείται μια 
στοιχειώδης αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων που 
θα είναι πολύ χρήσιμη στη νομοθετική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων όπως η σύγκριση των δύο τελευταίων 
πενταετιών , ως προς τον αριθμό των υποβληθεισών 
μηνύσεων, τον αριθμό των εισαγγελικών λειτουργών 
που τις επεξεργάστηκαν , τον αριθμό των απαλλακτικών 
βουλευμάτων , των υποθέσεων που αρχειοθετήθηκαν , 
των καταδικαστικών και αθωωτικών αποφάσεων, των 
υποθέσεων που αναβλήθηκαν, των αιτίων που οδήγησαν 
στην αναβολή, των αιτίων που συντελούν στη διακοπή 
των συνεδριάσεων, των αιτίων της βραδείας απονομής 
της ποινικής δικαιοσύνης.
Την συγκριτική αυτή αξιολόγηση μπορεί να διενεργήσει 
μια Επιτροπή αποτελούμενη από τους συντελεστές 
της ποινικής δίκης , δικαστές-εισαγγελείς -δικηγόρους 
- δικαστικούς γραμματείς, η οποία θα διατυπώσει 
δεσμευτικές για την εκτελεστική εξουσία προτάσεις.
Για να μην είναι ένα ακόμα νομοσχέδιο, χωρίς σοβαρή 
και σε βάθος υποδομή, χωρίς άνετες και αφειδώλευτες 
πιστώσεις, ένα νομοσχέδιο που θα αντικαταστήσει 
το προηγούμενο και θα ανανεώνει, απλώς, τις 

ψευδαισθήσεις.
Εδώ απαιτείται η παρουσία της πολιτικής προτεραιότητας 
για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών ειδάλλως 
αν συνεχίσει να απουσιάζει τότε τα προβλήματα 
παραπέμπονται στους ώμους της δικαιοσύνης που άλλο 
δεν έχει και δεν μπορεί να κάνει από το να καρτερεί και 
να υπομένει.
Αναφέρω απλώς ότι ένα πινάκιο του Πενταμελούς 
Εφετείου Αθηνών μπορεί να έχει προς εκδίκαση τριάντα 
οχτώ υποθέσεις ίσως και περισσότερες. Είναι ανθρωπίνως 
δυνατό να γίνει ουσιαστική μελέτη προετοιμασίας 
για την εκδίκαση τους; Πόσος χρόνος χρειάζεται για 
να εκδικαστούν στο δεύτερο βαθμό τριάντα οχτώ 
κακουργήματα; Πόσες αναβολές θα δοθούν, γιατί πρέπει 
να δοθούν, οπότε θα μετατεθούν σε ένα άλλο πινάκιο που 
θα διογκωθεί υπέρμετρα με αποτέλεσμα να συνεχίζεται 
το φαινόμενο της αδυναμίας εκδίκασης τους; Οι διαρκείς 
διακοπές της συνεδρίασης για κάποια άλλη δικάσιμο 
έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν το συχνά ανυπέρβλητο 
εμπόδιο της ανεύρεσης δικαστικής αίθουσας κι αν κι 
αυτό ξεπεραστεί τότε αναζητείται η ημέρα της νέας 
συνεδρίασης μεταξύ των ημερών που η υπηρεσιακή 
απασχόληση πέντε δικαστών, ενός εισαγγελέως και ενός 
γραμματέως επιτρέπει.
Η χρήση δικαστικών αιθουσών στο Κατάστημα 
Κράτησης Κορυδαλλού, που από εξαίρεση έγινε κανόνας, 
αφού πέντε συνθέσεις Πενταμελούς και Τριμελούς 
Εφετείου μοιράζονται καθημερινά επιβάλλεται να 
σταματήσει. Οι δικαστές και εισαγγελείς δικάζουν και 
θα δικάζουν εκτελώντας στο ακέραιο τα καθήκοντα 
τους , συνεπείς στις υποχρεώσεις τους ίσως και πέρα από 
τα όρια αντοχής τους. Δεν πρέπει να παραβλέπεται και 
η ανθρώπινη πλευρά του δικαστή και του εισαγγελέα 
τουλάχιστον ως προς τις στοιχειώσεις παροχές υγιεινής 
και ασφάλειας που οι αίθουσες του καταστήματος 
κράτησης δεν εξασφαλίζουν.
Αντί οποιοσδήποτε πρότασης απευθύνω δημόσια 
πρόσκληση στους παριστάμενους κ.κ Υπουργό της 
Δικαιοσύνης και Αναπληρωτή Υπουργό για τα εγκλήματα 
διαφθοράς να πραγματοποιήσουν μια επίσκεψη- αυτοψία 
στους χώρους καθημερινής υπηρεσιακής απασχόλησης 
δικαστών, εισαγγελέων ,δικαστικών γραμματέων για 
να διαπιστώσουν τις συνθήκες απονομής της ποινικής 
δικαιοσύνης.
Ανάλογες ελλείψεις , ίσως όχι τέτοιας εντάσεως 
παρατηρούμε ότι υπάρχουν και στα δικαστικά 
καταστήματα των λοιπών εισαγγελιών της χώρας χωρίς 
να ξεχνάμε την επικινδυνότητα του κτιρίου στέγασης 
των δικαστικών υπηρεσιών στον Πειραιά.
Πρέπει να αναβαθμιστούν οι γενικότερες συνθήκες 
λειτουργίας των δικαστικών υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατόν την εποχή και την περίοδο που η 
σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιείται στο σύνολο του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όλοι οι Εισαγγελείς να 
μην είναι εφοδιασμένοι με ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
συνδεδεμένοι με την υπηρεσία τους ώστε να λαμβάνουν 
όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα και να πραγματοποιούν 
την κάθε είδους επικοινωνία τους μέσω του διαδικτύου 
χρησιμοποιώντας ακόμα και την ηλεκτρονική υπογραφή.
Ούτε είναι δυνατόν οι Εισαγγελείς της έδρας να 
εργάζονται χωρίς καμία υποστήριξη αφού και για 
την έκδοση οποιοδήποτε φωτοαντιγράφου είναι 
υποχρεωμένοι να ασχοληθούν και να πληρώσουν, τις 
περισσότερες φορές, οι ίδιοι.
Το κόστος της προμήθειας υλικού για τη χρήση των 
μηχανημάτων φωτοτύπησης ( χαρτί -μελάνι) και το κόστος 
συντήρησης και επισκευής σε συνδυασμό με όριο χρήσης 
που αν ξεπεραστεί πρέπει να αντικατασταθούν με άλλα 
είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με το κόστος προμήθειας 
ηλεκτρονικών υπολογιστών για να χορηγηθούν στους 
εισαγγελείς και το κόστος της διασύνδεσης τους με την 
υπηρεσία αλλά και των Εισαγγελιών μεταξύ τους, ένα 
σύστημα διασύνδεσης που θα εξυπηρετούσε άμεσα ιδίως 
τον τομέα της εκτέλεσης των ποινικών αποφάσεων.
Οι εισαγγελείς της χώρας είμαστε υπερήφανοι για το 
επίπεδο ανεξαρτησίας που έχουμε κατακτήσει αλλά και 
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για τη θετική κοινωνική απήχηση που έχει ο κλάδος μας. 
Εκτιμούμε ότι το έργο μας θα επιβοηθηθεί σημαντικά 
αν λειτουργήσει ο θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας, 
η νομοθετική πρόβλεψη του οποίου υπάρχει εδώ και 
αρκετά χρόνια χωρίς εν τω μεταξύ να δημοσιευτούν τα 
αναγκαία διατάγματα. Γνωρίζουμε τις αντιδράσεις που 
υπάρχουν, ωστόσο επιμένουμε ώστε σε κάθε περίπτωση 
να γίνει μια δοκιμαστική εφαρμογή του θεσμού στις τρεις 
μεγάλες εισαγγελίες πρωτοδικών της χώρας (Αθηνών, 
Θες/νίκης και Πειραιώς)
Θα κλείσω την εισήγηση μου με το ζήτημα των 
οικονομικών διεκδικήσεων μας, ένα ζήτημα που αφορά 
τόσο τους εν ενεργεία εισαγγελικούς λειτουργούς όσο 
και τους συνταξιούχους εισαγγελικούς λειτουργούς, τους 
οποίους δεν λησμονούμε στις όποιες διεκδικήσεις μας.
Το ζήτημα της εφαρμογής των δικαστικών αποφάσεων 
είναι ευρύτερο αλλά και βασικό χαρακτηριστικό μιας 
δημοκρατικής πολιτείας όπως είναι η χώρα μας . Άλλωστε 
σας είναι γνωστό καθετί που έχει σχέση και αφορά τον 
τρόπο φορολόγησης των αποδοχών μας μειωμένων κατά 
25% αλλά και επιδιώκουμε η αποφορολόγηση να είναι σε 
μηνιαία βάση από την 1.1.2017.
Ωστόσο το θέμα μισθολόγιο δικαστικών λειτουργών 
αποκτά άλλες διαστάσεις, δεν πρόκειται περί ειδικού 
μισθολογίου γιατί δεν έχει σχέση με το μισθολόγιο ειδικών 
κατηγοριών προσώπων είναι συνταγματικό μισθολόγιο 
και ως τέτοιο πρέπει να αντιμετωπίζεται εφεξής από την 
Πολιτεία. Κι ας μην ξεχνάμε ότι οι συντάξιμες αποδοχές 
του προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως υπολογίστηκαν 
και ανακοινώθηκαν σε πρόσφατη Πανδικαστική 
συγκέντρωση, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων, 
ανέρχονται στο ποσό των 1.400 ευρώ.
Ευελπιστούμε και αναμένουμε η Πολιτεία να δείξει 
κατανόηση και ενδιαφέρον για τα οικονομικά μας 
αιτήματα γιατί ο δικαστής και ο εισαγγελέας δεν έχουν 
άλλους πόρους ζωής και με το πέρας της υπηρεσιακής 
τους διαδρομής μόνο στη σύνταξη τους μπορεί να 

προσβλέπουν. Οι αποδοχές τους εν ενεργεία και συντάξιμες 
επιβάλλεται να είναι ανάλογες με το λειτούργημα 
τους όπως το Σύνταγμα ορίζει και ο εκτελεστικός του 
συντάγματος νόμος μπορεί να χορηγήσει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο χρονικό διάστημα 
που μεσολάβησε από την εκλογή μας εργαστήκαμε 
παράλληλα με τα δικαστικά μας καθήκοντα με 
σοβαρότητα και αγωνιστικότητα για τα ζητήματα που 
απασχόλησαν τον εισαγγελικό κλάδο.
Κι ακόμα πιστεύουμε ότι περιφρουρήσαμε το κύρος της 
Ενώσεως προασπίσαμε τη διοικητική της αυτοτέλεια και 
εξασφαλίσαμε την ισχυρή αυτοδυναμία της.
Αποφύγαμε συστηματικά να προβληθούμε στον τύπο και 
την τηλεόραση παρά το γεγονός ότι είχαμε την ευκαιρία 
να το πράξουμε, ακριβώς γιατί πιστεύουμε ότι η Ενωση 
Εισαγγελέων δεν είναι μόνο συνδικαλιστική Ενωση αλλά 
έχει και άλλους υψηλότερους στόχους όπως είναι αυτοί 
που ορίζει το άρθρο 1 του καταστατικού μας.
Δεν συμμετείχαμε στο δημόσιο διάλογο που διεξήχθη 
για την αύξηση των συνταγματικών ορίων ηλικίας 
που ορίζονται για την αποχώρηση από την υπηρεσία 
των δικαστικών λειτουργών κι αυτό γιατί πιστεύουμε 
ότι το νόημα των συνταγματικών διατάξεων δεν είναι 
δεδομένο, δεν έχει τεθεί μια για πάντα, πλάθεται και 
αναπλάθεται κατά την εφαρμογή και την ερμηνεία τους, 
με όριο απαράβατο και αμετάθετο σημείο αναφοράς το 
γράμμα η τη λεκτική διατύπωση της διάταξης. Και ότι οι 
προτάσεις μας θα κατατεθούν όταν και όποτε ανοίξει το 
πεδίο της συνταγματικής αναθεώρησης.
Δεν συμμετείχαμε στη δημόσια συζήτηση για την 
παραβίαση των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 
δικαστικού λειτουργού κυρίως και διότι η υπόθεση 
ερευνάται στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης 
αλλά και επειδή η δημοσιογραφία αυτού του είδους 
αντιμετωπίζεται μόνο με προσφυγή στο φυσικό δικαστή 
του θιγομένου.

Δύο ερωτήματα σημαντικά για την κατανόηση της 
θέσεως μας : Ποια είναι, εν τελεί τα δημόσια πρόσωπα που 
η ιδιωτική ζωή τους δεν προστατεύεται όπως εκείνη του 
κοινού πολίτη; Και ποιες είναι οι κατάλληλες θεσμικές 
εγγυήσεις για την αποτροπή των όποιων αθέμιτων 
προσβολών;
Μέσα στα πλαίσια αυτά προσπαθούμε με σοβαρότητα 
και συνέπεια να πείσουμε τους φορείς της Πολιτείας για 
τα δίκαια αιτήματα του Κλάδου, που δεν εξυπηρετούν 
προσωπικά συμφέροντα κανενός αλλά το ύψιστο αγαθό 
της ενίσχυσης του κύρους και της αξιοπιστίας των 
δικαστικών λειτουργών.
Οι ενέργειες μας διακρίνονται από την ευθύτητα, την 
ειλικρίνεια και το θάρρος προς τους πολιτικούς και γιατί 
όχι και προς τους δικαστικούς φορείς.
Όμως αγαπητοί συνάδελφοι ήρθε η ώρα να σας θέσω προ 
των ευθυνών σας.
Η Ενωση Εισαγγελέων Ελλάδος δεν είναι μόνο το 
Διοικητικό Συμβούλιο, είσαστε όλοι εσείς από το νεώτερο 
κατά βαθμό μέχρι τον αρχαιότερο.
Τα ενεργά μέλη της Ενωσης πρέπει να συνειδητοποιήσουν 
ότι για να υπάρξει Ενωση Εισαγγελέων και να στέκεται 
ακλόνητη και ασφαλής στη θέση που της ανήκει ως 
Δικαστική Ενωση απαιτείται η ουσιαστική συνδρομή 
όλων μας.
Και από τους πολλούς δεν ζητάμε τίποτε άλλο εκτός από 
υλική και ηθική συμπαράσταση που είναι αυτονόητη, 
ζητάμε να επιλέξουν τους ικανούς, τους μαχητικούς, 
τους συνετούς για να προωθηθούν μαζί με τη δική τους 
συναίνεση στη Διοίκηση της Ενώσεως.
Πιστεύω ότι η εναλλαγή στη Διοίκηση της Ενώσεως 
είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη για τη διατήρηση 
της αυτονομίας της επειδή δίδεται η ευκαιρία στους 
εισαγγελικούς λειτουργούς να προσφέρουν τις πολύτιμες 
υπηρεσίες τους.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(32η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΕΕ)  ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ του ΔΣ έτους 2016  

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας αποτελεί 
κεντρικό γεγονός, με αφορμή το οποίο: (α) αφ’ενός 
δίδεται η ευκαιρία συνάντησης των συναδέλφων και 
όλων των βαθμών από όλη τη χώρα και ανταλλαγής 
απόψεων επί των θεμάτων της επικαιρότητας που μας 
αφορούν όλους, (β) αφ’ ετέρου δίδεται ο χρόνος να 
ενημερωθεί το Σώμα σχετικά με τις δραστηριότητες 
της Ένωσης και να γίνει συνολικός απολογισμός 
και αποτίμηση αυτών, ενώ, (γ) παράλληλα, με τη  
σύνθεση των απόψεων σχεδιάζονται νέοι στόχοι και 
ενέργειες, που  συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη 
αντιμετώπιση προβλημάτων που μας απασχολούν ως 
Κλάδο. 
Εισαγωγικά, το ΔΣ προσπάθησε κατά το παρελθόν 
έτος να ευρίσκεται σε εγρήγορση, ώστε να είναι σε 
θέση : (i) να παρακολουθεί τις εξελίξεις, (ii) να αντιδρά 
όποτε ανέκυπτε ανάγκη και (iii) να το πράττει με τρόπο 
που προσήκει σε εισαγγελικούς  λειτουργούς, δηλαδή 
με σοβαρότητα, παρρησία και σύνεση, (iv) να συμβάλει 
στον επιστημονικό διάλογο και να προστατεύει τους 
συναδέλφους από άδικες επιθέσεις. Παράλληλα  
επεχείρησε και επέτυχε να ικανοποιήσει πάγια αιτήματα 
του κλάδου ενώ ενίσχυσε και τη δημόσια εικόνα του 
Έλληνα Εισαγγελέα : (a) με την έκδοση Δελτίων Τύπων 
και Ανακοινώσεων,  (b) με τη διοργάνωση συνεδρίου 
και την έκδοση βιβλίου με τα πρακτικά αυτού, (c) με 
τη συνέχιση, σε εξαμηνιαία ήδη βάση, της έκδοσης 
της Εφημερίδας μας και μάλιστα δωρεάν, τέλος,  (d) 
με τη δραστική αναμόρφωση της ιστοσελίδας μας και 

τη δημιουργία κλειστού συστήματος διαδικτυακής 
επικοινωνίας.
Ειδικότερα
(Α) Ενέργειες του ΔΣ σχετικά με την ικανοποίηση 
παγίων αιτημάτων του Κλάδου (Αύξηση οργανικών 
θέσεων –μισθολογικά –φορολογικά), τη λειτουργία 
της Ποινικής Δικαιοσύνης, την ανταπόκριση της 
ΕΕΕ σε συναφείς εξελίξεις,  καθώς και σχετικά με τα 
θεσμικά ζητήματα του Κλάδου
(Α.1.) Παραστάσεις και συναντήσεις του ΔΣ με  
διάφορους φορείς 
(i) Tο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσής μας, 
συναντήθηκε την 23-3-2016,  με τον κ. Υπουργό 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, και 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την απονομή 
της Ποινικής Δικαιοσύνης και τον  Εισαγγελικό 

Κλάδο γενικότερα. Από πλευράς των κ.κ. Υπουργού 
Δικαιοσύνης και Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης 
λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι θα ενεργήσουν ό,τι είναι 
αναγκαίο για την αύξηση των οργανικών θέσεων.
Επιπλέον, το ΔΣ απέστειλε στον Υπουργό Δικαιοσύνης 
και τον Αναπληρωτή αυτού επιστολή-Υπόμνημα 
Προτάσεων, στο οποίο εκτίθενται διεξοδικά οι θέσεις 
της ΕΕΕ και οι προτάσεις της στο ανωτέρω ζήτημα 
(102/28-3-2016), 
(ii)  Με επιστολή προς τον  Πρωθυπουργό της Ελλάδος, 
η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος διακήρυξε  με έμφαση 
τη διαχρονικά αμετάβλητη και θεσμικά αταλάντευτη 
θέση της, ότι η προαγωγή στη θέση του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου επιβάλλεται να γίνει με επιλογή εκ των 
υπηρετούντων Αντεισαγγελέων του Αρείου Πάγου, 
(Αριθμ. Πρωτ.:114/27-5-2016). Επιπλέον, απέστειλε 
στον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αναπληρωτή αυτού 
σχετική επιστολή-Υπόμνημα, στο οποίο εκτίθενται 
διεξοδικά οι θέσεις της ΕΕΕ και οι προτάσεις της στο 
ανωτέρω ζήτημα.  (Αριθμ. Πρωτ.:116/27-5-2016 και 
117/27-5-2016). Η πρότασή μας  έγινε  δεκτή.
(iii) Κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 
2016 πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές συναντήσεις με 
τους αρμόδιους Υπουργούς αλλά και τους Αρχηγούς 
όλων των πολιτικών Κομμάτων σχετικά με την 
προώθηση, διευθέτηση και υποστήριξη των διαχρονικά 
πάγιων αιτημάτων μας για μισθολογικά, ασφαλιστικά, 
φορολογικά και ζητήματα που σχετίζονται με τη 
συνταγματική αναθεώρηση. 
(iv) Τέλος, το ΔΣ απέστειλε στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης και τον Αναπληρωτή αυτού επιστολή-

από τον Γ.Γ της ΕΕΕ Πάρη Αδάμη
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Υπόμνημα Προτάσεων, συνεχεία της ανωτέρω από 
28/3/2016 επιστολής μας για αύξηση των οργανικών 
θέσεων. Πρόταση που έγινε δεκτή και  περιελήφθη 
στο  νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας για το 
Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, αύξηση 
των οργανικών θέσεων του εισαγγελικού κλάδου 
ως εξής : από 1/12/2016 αυξάνονται κατά δύο(2) οι 
θέσεις Αντεισαγγελέων Αρείου Πάγου, κατά τρεις (3) 
οι θέσεις Εισαγγελέων Εφετών, κατά δύο (2) οι θέσεις 
Εισαγγελέων Πρωτοδικών, ενώ από 1/1/2017 κατά 
πέντε (5) οι θέσεις Αντεισαγγελέων Πρωτοδικών - 
Παρέδρων.(Αριθμ. Πρωτ.:129/8-9-2016).
(Α.2.) Μισθολογικά ζητήματα 
(i) Κατόπιν ενεργειών του ΔΣ, εκδόθηκε η 
ΠΟΛ. 1147/2016 με την οποία ικανοποιήθηκε 
το πάγιο αίτημά μας για ίση φορολογική 
μεταχείριση των τριών λειτουργιών του κράτους.                                                                                                                               
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Γενικό 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  και το Γενικό Γραμματέα 
Δημοσιονομικής Πολιτικής Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν 
πρακτικά ζητήματα εφαρμογής αυτής και ακολούθησε                                                                                                                 
διευκρινιστική εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα 
Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την διαδικασία υποβολής 
των αιτημάτων στις κατά τόπο αρμόδιες Δ.Ο.Υ., για 
την αποφορολόγηση των αποδοχών μας. Στις 15-11-
2016 εστάλησαν επιστολές προς το Διευθυντή του 
τμήματος Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
(έλαβε χώρα και προσωπική επικοινωνία) και την 
Ενιαία Αρχή Πληρωμών ώστε από 1-1-2017 να γίνεται 
η φορολόγηση στην πηγή ήτοι να γίνονται πλέον 
μειωμένες κρατήσεις ανά μήνα.
(ii) Απεστάλη στα μέλη μας σε όλη τη χώρα επιστολή 
(14-11-2016), με αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη 
διακοπή της παραγραφής της αξίωσης για το 50 % 
των αναδρομικών που περιεκόπησαν με το άρθρο 86 
§ 6 Ν 4307/2014, με νέα νομική βάση και σχέδια  τα 
οποία επεξεργάστηκε η Ένωση Διοικητικών Δικαστών. 
Σχετικές  δε, είναι και οι με αρ. πρωτ, 34/12-6-2015 και 
163/30-12-2014 Ανακοινώσεις μας.
(iii) Την τρέχουσα περίοδο, σε συνεννόηση και 
συνεργασία με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, εξαιτίας 
της πολύπλοκης και δυσχερούς κατανόησης του 
υπολογισμού των συντάξεων, αναθέσαμε στο Δικηγόρο 
κ. Μπούρλο τη σύνταξη μιας ειδικής έκθεσης για τον 
τρόπο υπολογισμού και τις περιπτώσεις ανά βαθμό 
και χρόνο υπηρεσίας (Αριθμ. Πρωτ.:106/7-4-2016). 
Στις 31/3/2016 συμμετείχαμε σε συνάντηση των 
εκπροσώπων όλων των Δικαστικών Ενώσεων που έλαβε 
χώρα στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αποφασίστηκε δε οι 
εκπρόσωποι των Δικαστικών Ενώσεων να συναντηθούν 
με τον κ. Πρωθυπουργό, με θέμα τρέχοντα ζητήματα 
και απεστάλη (1-4-2016) σχετική επιστολή. 
(iv) Στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, οι Πρόεδροι όλων  
των Δικαστικών Ενώσεων  συναντήθηκαν με τον 
αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών  και συζήτησαν 
το ζήτημα του «εξορθολογισμού» των ειδικών 
μισθολογίων.  Ο κ. Υπουργός έδωσε ένα γενικό 
περίγραμμα των σχεδιασμών της Κυβέρνησης χωρίς να 
υπεισέλθει σε εξειδικεύσεις και λεπτομέρειες.
  (Α.3.) Ανακοινώσεις-Ψηφίσματα
(i) Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου (Αριθμ. Πρωτ. 105/1-4-2016), 
με αφορμή δημόσια κριτική για τον τρόπο άσκησης 
των εισαγγελικών καθηκόντων διακηρύσσοντας ότι 
αυτή είναι θεμιτή και ευπρόσδεκτη, εφόσον, βέβαια, 
τηρούνται οι κανόνες δεοντολογίας χωρίς υπερβάσεις 
του προσήκοντος μέτρου ευπρέπειας. 
 (ii) Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου (Αριθμ. Πρωτ.:108/20-
4-2016), με αφορμή δημοσιεύματα με αναφορές περί 
επιλεκτικής ανάθεσης καθηκόντων σε Εισαγγελέα 
Εφετών, διευκρινίζοντας ότι η σχετική αρμοδιότητα 
ανήκει κατά τον Κώδικα Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών αποκλειστικά στο Διευθύνοντα την 
οικεία Εισαγγελία, ο οποίος μεριμνά για την εύρυθμη 
λειτουργία της. 
(iii) Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου (115/27-5-2016 ), με 
αφορμή την επιλογή του Εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου, τονίζοντας ότι η τυχόν προτίμηση της εκ του 
Συντάγματος διαζευκτικής επιλογής για τη θέση του 

Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εκ των μελών των 
δικαστών  του Αρείου Πάγου, πλήττει καίρια την ομοίως 
συνταγματικά κατοχυρωμένη πλήρη ισοτιμία μεταξύ 
Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, καθώς 
επίσης και το ελεύθερο φρόνημα των Εισαγγελέων.
 (iv) )  Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου (Αριθμ. Πρωτ.: 118/31-
5-2016) κατά  δημοσιευμάτων που  αποσκοπούσαν  
στον εκφοβισμό των Εισαγγελέων με τη διάδοση 
ανυπόστατων φημών  σε βάρος τους, ώστε να καμφθεί 
το φρόνημα τους στην άσκηση των υπηρεσιακών τους 
καθηκόντων, να επηρεαστεί η αδέσμευτη κρίση τους, 
και να θίξει το κεκτημένο του αυτοδιοίκητου των 
Εισαγγελιών.
(v) Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου (Αριθμ. Πρωτ. :125/1-
8-2016) σχετικά με πρωτοφανείς απειλές και αήθεις 
εκβιασμούς  κατά εισαγγελικών λειτουργών, τονίζοντας 
ότι δεν πρόκειται να κάμψουν το σθένος και το 
φρόνημα των Ελληνίδων και Ελλήνων Εισαγγελέων,  οι 
οποίοι παραμένουν πιστοί στις επάλξεις του δικαστικού 
καθήκοντος.
(vi) Εκδόθηκε Δελτίο Τύπου (Αριθμ. Πρωτ.131/8-
9-2016)  σχετικά με  δηλώσεις περί   “διατεταγμένης 
υπηρεσίας” κατόπιν  πρότασης συναδέλφου προς το 
Δικαστικό Συμβούλιο, αναφέροντας  ότι Οι δηλώσεις 
αυτές συνιστούν βάναυση προσβολή και αναίτια 
επίθεση σε βάρος των Εισαγγελικών Λειτουργών, 
πριν  αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών, ως μόνο και 
αποκλειστικά αρμόδιο να αποφασίσει για την περαιτέρω 
δικονομική πορεία της υποθέσεως  και την παραπομπή 
ή όχι του κατηγορουμένου στο Ακροατήριο. 
(vii) Με το με Αριθμ. Πρωτ.: 137/13-10-2016 δελτίο 
τύπου, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος καταδίκασε 
απερίφραστα κάθε τρομοκρατικό χτύπημα κατά 
συναδέλφου Εισαγγελικού Λειτουργού.
(viii) Εκδόθηκε δελτίο τύπου από κοινού με τις 
λοιπές Δικαστικές Ενώσεις (1-6-2016), σχετικά με τις 
-στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ασφαλιστικού 
-συνεπαγόμενες περικοπές και το μηχανισμό αυτόματης 
περικοπής για τις δαπάνες που αφορούν μισθούς και 
συντάξεις.
(ix) Εκδόθηκε από κοινού με τις λοιπές Δικαστικές 
Ενώσεις (11-8-2016) ανακοίνωση, σχετικά με τις 
Δηλώσεις   Περιουσιακής Κατάστασής μας, ενώ 
αποφασίστηκε  η άσκηση προσφυγής κατά της  
δημοσιοποίησης στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής των 
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των δικαστικών 
λειτουργών και αίτηση αναστολής υποβολής.
 (Β) Διοργάνωση και συμμετοχή σε επιστημονικές 
κ.λπ. εκδηλώσεις
(i) Διοργανώθηκε από την ΕΕΕ και το Δικηγορικό 
Σύλλογο Λευκάδας, συνέδριο με θέμα «Η ποινική 
συνδιαλλαγή», στη Λευκάδα, με συμμετοχή δικαστών 
και εισαγγελέων κάθε βαθμίδας από όλη τη χώρα και 
εκπροσώπους επιστημονικών φορέων. Το συνέδριο 
είχε, κατά γενική ομολογία, επιτυχία, η δε επιλογή της 
τοποθεσίας των καταλυμάτων και των παράλληλων 
κοινωνικών εκδηλώσεων ήταν ιδεώδης.
(ii) Το ΔΣ της ΕΕΕ, αποφάσισε να διοργανώσει 
συνάντηση των συναδέλφων, σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Θεσσαλονίκης τέλος Ιανουαρίου του 2017ενώ 
θα συνεδριάσει και το ΔΣ όπως έγινε και στις 28-5-
2016 στα γραφεία της Βιβλιοθήκης της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
(iii) Το ΔΣ της ΕΕΕ, αποφάσισε αντιπροσωπεία μας να 
επισκεφθεί το Ευρωκοινοβούλιο και απέστειλε σχετικές 
επιστολές. 
(iv) Το ΔΣ της ένωσης όρισε επιτροπή διεκδίκησης  
διοργάνωσης ενός παγκόσμιου Συνεδρίου της Διεθνούς 
Ένωσης Εισαγγελέων στην Αθήνα.
(Γ) Συνεισφορά σε νομοπαρασκευαστικό έργο και 
συναφείς πρωτοβουλίες
(i) Ανταποκριθήκαμε σε πρόσκληση του  Υπουργείου 
Δικαιοσύνης για συμμετοχή και συνεργασία στην 
επιτροπή  αναμόρφωσης του Κώδικα Οργανισμού 
Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών και ορίσθηκε 
Τακτικό μέλος αυτής  ο πρόεδρος του ΔΣ μας και 
αναπληρωτής αυτού ο συνάδελφος  Σπύρος Παππάς, ( 
Αριθμ. Πρωτ. : 100/24-3-2016).
(ii) Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος προέβη 

στη σύσταση των παρακάτω Επιτροπών για την 
υποβοήθηση του έργου της:
1) Διεθνών Σχέσεων.
2) Νομοπαρασκευαστικής.
3) Επικοινωνίας.
4) Ιστοσελίδας.
5) Εφημερίδας.
6) Περιφέρειας.
7) Εκδηλώσεων( Αριθμ. Πρωτ: 98/16-3-2016) .
(Δ) Τακτική έκδοση του «Εισαγγελικού Λόγου»
Συνεχίζεται σε τακτική, εξαμηνιαία βάση η έκδοση 
της Εφημερίδας της Ένωσής μας, του «Εισαγγελικού 
Λόγου». Ζητήθηκε δε, η συνδρομή των συναδέλφων 
με την αποστολή άρθρων. Επίσης έχει σημασία να 
σημειωθεί εδώ, ότι με προσπάθειες του αν. γενικού 
γραμματέα εξασφαλίστηκε η σχεδόν δωρεάν έκδοσή 
του με χορηγία του εκδοτικού οίκου.
(Ε) Αναμόρφωση της ιστοσελίδας της Ένωσης 
Εισαγγελέων Ελλάδος και δημιουργία κλειστού 
συστήματος διαδικτυακής επικοινωνίας
(i) Ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση με την εταιρεία 
(LAWNET) για την ουσιαστική αναδιάρθρωση της 
ιστοσελίδας της Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να είναι 
ασφαλής η ανταλλαγή επικοινωνίας και πληροφοριών 
μεταξύ των μελών. Επίσης, με τη μέθοδο της αποστολής 
newsletter στα ατομικά email των συναδέλφων, θα 
ενημερώνουμε το σύνολο των συναδέλφων για τα πιο 
σημαντικά και επείγοντα ζητήματα που απασχολούν 
τον Κλάδο. 
(ii) Κατόπιν διαπραγματεύσεων με τον υπεύθυνο της 
«NOMOS» συμφωνήθηκε η απεριόριστη χρήση της 
σελίδας από μέλη της Ένωσης στην τιμή των 79,41Ευρώ 
+ ΦΠΑ24% = 98,46 Ευρώ για το έτος 2017. 
 (ΣΤ) ενέργειες σχετικά με ζητήματα ενδιαφέροντος 
των μελών της ΕΕΕ
(i) Η ΕΕΕ αποδέχτηκε πρόταση του Εισαγγελέως 
Εφετών κ. Σεφερίδη για την έκδοση του  βιβλίου του 
για το Δίκαιο Ανηλίκων ώστε να διατεθεί αυτό σε κάθε 
εισαγγελία.
(ii) Διερευνούνται οι απαιτούμενες συνθήκες ώστε 
πέραν της εισόδου μας  στα  Στρατιωτικά Πρατήρια να 
επιτραπεί επισήμως αυτή  και στις Λέσχες Αξιωματικών 
αλλά και στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
(iii) Το ΔΣ έχει αποφασίσει και άμεσα θα ολοκληρώσει 
την ανανέωση και εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης μας 
που τηρείται στα γραφεία της Ένωσης (Δικαστήρια 
Πρώην Σχολής Ευελπίδων).
(iv) H EEE διοργανώνει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 
για τα παιδιά των συναδέλφων στο ξενοδοχείο 
«Μεγάλη Βρετανία», την 11-10-2016.
(v) (Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων 
Ελλάδος αποφάσισε και επιδότησε τη συμμετοχή των  
παιδιών  συναδέλφων ηλικίας 6-15 ετών  για θερινές  
κατασκηνώσεις.
Ζ. Κοινωνικά θέματα 
(i) Το ΔΣ, σε ένδειξη τιμής στον εκλιπόντα συνάδελφο, 
τέως Πρόεδρο της ΕΕΕ και εκ των πρωτεργατών στην 
ίδρυση της ΕΕΕ, Σωτήρη Μπάγια, αποφάσισε να καλύψει 
το σύνολο της δαπάνης για το ετήσιο μνημόσυνο του, 
ενώ το όνομά του τιμά πλέον τα γραφεία της ένωσης. 
(ii)     Σε απάντηση του με υπ’ αριθ. πρωτ. 
50009οικ./29/7/2016 εγγράφου του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, Γεν. Δ/νση Σωφρονιστικής Πολιτικής, 
Τμήμα Εργασίας και Εκπαίδευσης Κρατουμένων, 
συμβάλαμε με το ποσό των εκατό πενήντα ευρώ(150) 
ως χρηματικό βραβείο στην Πανελλήνια Έκθεση έργων 
των κρατουμένων των Καταστημάτων Κράτησης, 
Κ.Α.Υ.Φυλακών και Ι.Α.Α.Α. Βόλου. 
(iii) Κατατέθηκαν στεφάνια στη μνήμη  εκλιπόντων 
συναδέλφων 

Η. Αρχαιρεσίες 
Το ΔΣ έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία διενέργειας 
αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ (67/3-12-2015). 
Οι εκλογές έλαβαν χώρα την Κυριακή 14-2-2016 στην 
επαρχία και στη Θεσσαλονίκη και, την Κυριακή 28-2-
2016, στις Εισαγγελίες Αθηνών και Πειραιώς. 
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ΨΗΦΙΣΜΑ της Γενικής Συνέλευσης 
ΨΗΦΙΣΜΑ της ΓΓ
Τα μέλη της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, κατά την 
32η Τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε την 
27-11-2016, στην Αίθουσα Τελετών του Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών. 
1)ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ κατηγορηματικά τους 
δοκιμαζόμενους από την οικονομική ύφεση  
Έλληνες πολίτες ότι θεσμική αποστολή αλλά 
και αταλάντευτη απαίτηση των  Εισαγγελικών 
Λειτουργών,  ως θεματοφυλάκων του Συντάγματος 
και της νομιμότητας, είναι η πάταξη της διαφθοράς, 
της φοροδιαφυγής και της διαπλοκής και η αυστηρά 
τιμωρία όσων διαχρονικά την εκκολάπτουν και 
υποθάλπουν,
2)ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΝ ισχυρά την πολιτεία και 
εμπράκτως να επιβεβαιώσει την στρεφόμενη προς 
την ανωτέρω κατεύθυνση βούλησή της, ενισχύοντας 
και θωρακίζοντας τον εισαγγελικό κλάδο με κάθε 
πρόσφορο μέσο προς αυτό το σκοπό αλλά και σεβόμενη 
τη συνταγματικά κατοχυρωμένη θεσμική αυτοτέλεια 
και  λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία των 
λειτουργών του,
3)ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΝ απερίφραστα ότι η άσκηση 
δημόσιας  κριτικής σε δικαστικές αποφάσεις αλλά 
και η κάθε απρόσφορη απόπειρα μετατροπής  της 
λειτουργίας της δικαιοσύνης σε πεδίο πολιτικής 
αντιπαράθεσης ή χειραγώγησής της,  δε βοηθά στην 

εξυπηρέτηση του πανθομολογούμενου σκοπού της 
δημιουργίας ενός κράτους δικαίου και  καταδεικνύει 
μία δημοκρατία που νοσεί και δεν εμπνέει ούτε 
ενθαρρύνει τους πολίτες της, προκειμένου να 
εμπιστευτούν τους ευρισκόμενους σε διαρκή και 
κλιμακούμενη κρίση και αμφισβήτηση θεσμούς της,
4)ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΝ σθεναρά προς τις λοιπές 
συνταγματικά κατοχυρωμένες εξουσίες πως  απόλυτη 
βούληση του κλάδου,  ενόψει της επικείμενης 
συνταγματικής αναθεώρησης στα πλαίσια της οποίας 
και μόνο δύναται να τεθεί το θέμα της αύξησης ορίου 
ηλικίας συνταξιοδότησης των δικαστικών λειτουργών, 
αλλά και ενόψει της τροποποίησης του ΚΟΔΚΔΛ, 
είναι η κατάθεση σειράς αποκρυσταλλωμένων 
προτάσεων  που αποσκοπούν στην περαιτέρω 
διασφάλιση της θεσμικής ανεξαρτησίας του κλάδου 
και πλήρη απαγκίστρωση της δικαστικής εξουσίας 
από τις λοιπές,
5)ΤΟΝΙΖΟΥΝ ηχηρά την καίρια για το δικαστικό 
σώμα και την προάσπιση της θεσμικής του θέσης 
και των δικαίων αιτημάτων των μελών του  σημασία 
της ύπαρξης και αλληλέγγυας συνεργασίας των 
συνταγματικά προβλεπόμενων δικαστικών ενώσεων 
και τον κίνδυνο εκφυλισμού του κομβικού τους 
ρόλου για τη λειτουργία της δικαιοσύνης μέσω του 
κατακερματισμού τους ή της πολυδιάσπασή τους και 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  προς τις άλλες δικαστικές ενώσεις 

πρόταση για ίδρυση ομοσπονδίας δικαστικών 

ενώσεων προς αποτελεσματικότερη υποστήριξη και 
προβολή των κοινών θέσεων και αιτημάτων του 
δικαστικού κλάδου,
6)ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝ ανεπιφύλακτα το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος 
να αναλάβει όλες τις αναγκαίες δράσεις, για την 
ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και 
αιτημάτων του κλάδου.

Η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Λευκάδας συνδιοργάνωσαν με επιτυχία από 
τις 24έως τις 26/06/2016 στην περιοχή της Νικιάνας 
Λευκάδας ( Ξενοδοχείο ¨ IONIAN BLUE ¨ ), συνέδριο 
με θέμα ΄΄ Η Ποινική Συνδιαλλαγή ΄΄. Στο Συνέδριο 
απέστειλε χαιρετισμό ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης 
και Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Νικόλαος 
Παρασκευόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λευκάδος και Ιθάκης κ.κ. 
Θεόφιλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδος Θεόδωρος 
Χαλικιάς, ο Δήμαρχος Λευκάδος Κω/νος Δρακοντταειδής 
και ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδος 
Γεράσιμος Γαντζίας. Στο Συνέδριο παρέστησαν  Δικαστικοί 
λειτουργοί όλων των βαθμίδων, δικηγόροι και Καθηγητές 
Πανεπιστημίου ενώ τις συνεδρίες διηύθυναν ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας και Εισαγγελέας 
Εφετών Δημήτριος Ασπρογέρακας ο οποίος κατά την 
έναρξη του Συνεδρίου προέβη σε Γενική Εισήγηση και 
ο Εισαγγελέας Εφετών  Παναγιώτης Μπρακουμάτσος. 
Εισηγήσεις παρουσίασαν οι Αντεισαγγελείς Εφετών 
Αθηνών Μαρία Γκανέ και Ανδρέας Καραφλός, οι 

Εισαγγελείς Πρωτοδικών Παναγιώτης Μειδάνης 
και Ευθυμία Βερροιώτου, ο Πρόεδρος Πρωτοδικών 
Παναγιώτης Καρακωνσταντής, η Αντεισαγγελέας 
Πρωτοδικών Χριστιάνα Φραγκιά, και οι Καθηγητές 
Λεωνίδας Κοτσαλής Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., 
Θεοχάρης Δαλακούρας Καθηγητής Δ.Π.Θ., Στυλιανός 
Παπααγεωργίου -  Γονατάς Αναπληρωτής Καθηγητής 
Δ.Π.Θ. , Αριστομένης Τζανετής Επίκουρος Καθηγητής 
Ε.Κ.Π.Α και Δημήτριος Συμεωνίδης Επίκουρος 
Καθηγητής Δ.Π.Θ. Τα ζητήματα που απασχόλησαν το 

συνέδριο ήταν κυρίως η  διερεύνηση  της αναγκαιότητας 
της ποινικής συνδιαλλαγής στην Ελληνική έννομη 
τάξη. Παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου του 
κοινωνικό πρόγραμμα περιέλαβε παράθεση δείπνου 
από τους τοπικούς φορείς αρχικά στον συνεδριακό 
χώρο και στις 255/06/2016 στην Λυγιά Λευκάδας, ενώ 
κατά την τελευταία ημέρα Κυριακή, πραγματοποιήθηκε 
επίσκεψη στην Ι.Μονή Φανερωμένης Λευκάδας. Το 
συνέδριο ήταν κατά γενική ομολογία απόλυτα επιτυχές 
και τούτο διότι αφενός μεν διεξήχθη στην Λευκάδα, ένα 
νησί απαράμιλλου φυσικού κάλους και παγκόσμιας 
αναγνώρισης, αλλά και σε ένα θαυμάσιο Ξενοδοχειακό 
συγκρότημα, αφετέρου δε δόθηκε η δυνατότητα να 
συναντηθούν και να ανταλλάξουν επιστημονικές και όχι 
μόνο απόψεις, Εισαγγελικοί και Δικαστικοί λειτουργοί 
από όλη την Ελλάδα, Καθηγητές Πανεπιστημίου, 
Δικηγόροι και Τοπικοί Αιρετοί Άρχοντες, ενώ δόθηκε η 
δυνατότητα στους συνέδρους και τα πρόσωπα που τους 
συνόδευαν να απολαύσουν τις φυσικές ομορφιές της 
Λευκάδας.

Πρόεδρος της 32ης  Γ.Σ. της ΕΕΕ, εκλέχθηκε ομόφωνα ο κ. 
Παναγιώτης Μπρακουμάτσος, Εισαγγελέας Εφετών και πρώην 

Πρόεδρος της ΕΕΕ, ο οποίος με την εμπειρία του συνέβαλε 
τα μέγιστα στην επιτυχία των εργασιών αυτής, οι οποίες 
ολοκληρώθηκαν με την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος. 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
Νομικό Συνέδριο της Ε.Ε.Ε. στη Λευκάδα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 Η   ΠΟΙΝΙΚΗ   ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΗ  ΣΤΟ   ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ    ΠΟΙΝΙΚΟ    ΔΙΚΑΙΟ.

Με την ποινική συνδιαλλαγή, πραγματοποιείται δικαστηριακή αποδικαστη-
ριοποίηση (dejudiciarisation judiciaire) μιας ποινικής υπόθεσης, υπό την έννοια 
ότι μια ήδη αρξάμενη ή επικείμενη ποινική διαδικασία για ένα διωκόμενο 
ποινικά έγκλημα αποβάλλει στη συνέχεια τον δικαστηριακό της χαρακτήρα. Αν 
και πρόκειται για θεσμό που προσήκει περισσότερο σε χώρες στις οποίες ισχύει 
η αρχή της σκοπιμότητας στη δίωξη των εγκλημάτων, αυτός ισχύει σε πολλές 
άλλες, σύμφωνα με σχετική σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης, όχι όμως κατά 
ομοιόμορφο τρόπο.        
Χώρες που έχουν καθιερώσει κάποιον ανάλογο θεσμό και μάλιστα πολύ πριν 
θεσπιστεί στην Ελλάδα είναι οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ιταλία, η Γαλλία, η 
Ολλανδία και άλλες.        
Το  ευρύτερο εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο  αναπτύχθηκε η 
ποινική συνδιαλλαγή είναι το πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (restor-Περίληψη εισήγησης της Αντεισαγγελέως  Εφετών Αθηνών Μαρίας Γκανέ
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ative justice), που  δεν αποτελεί απλώς μια βελτιωμένη εκδοχή του συστήματος 
ποινικής δικαιοσύνης αλλά προσπάθεια ολοκληρωτικής αλλαγής του νομικού 
συστήματος στο πλαίσιο ενός φιλελεύθερου δημοκρατικού πολιτεύματος. 
Σκοπός της αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι η αποκατάσταση σε ασφαλείς 
κοινότητες της σχέσης μεταξύ θύματος και δράστη που έχουν επιλύσει τα μεταξύ 
τους προβλήματα, ιδιαίτερα προκειμένου για περιουσιακά εγκλήματα. Εν όψει των 
ανωτέρω, η συνδιαλλαγή ως διαδικασία, θεωρείται ως εξίσου σημαντική με την 
έκβασή της, δηλαδή την αποκατάσταση της κοινωνικής ειρήνης. Σημασία δεν έχει 
μόνον ο επιδιωκόμενος σκοπός, αλλά και ο τρόπος, με τον οποίο αυτός επιτεύχθηκε, 
δηλαδή η συζήτηση και διαπραγμάτευση μεταξύ δράστη και θύματος. Σκοπός της 
ποινικής συνδιαλλαγής είναι επίσης η αποκατάσταση της ειρήνης μεταξύ δράστη 
και θύματος αλλά και μεταξύ δράστη και κοινωνίας, δηλαδή η αποκατάσταση της 
κοινωνικής ειρήνης.         
Οι βασικές γραμμές της ποινικής συνδιαλλαγής περιλαμβάνονται στη Σύσταση 
R (99) 19  της  15-9-1999  του Συμβουλίου της Ευρώπης, που αναδεικνύει τη 
χρησιμότητά της ως προς την προστασία του θύματος αλλά και την προληπτική 
λειτουργία που επιτελεί, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της κοινωνικής 
ειρήνης και στη λύση των συγκρούσεων.       
Η ποινική συνδιαλλαγή είναι επικοινωνιακή, ανταποδοτική, ενέχει σκόπιμη 
επιβάρυνση του δράστη με μία θυσία του και προϋποθέτει εκ μέρους του έμπρακτη 
αναγνώριση της ενοχής του, αποβλέπει δε στην αποτροπή του από την τέλεση 
περαιτέρω αξιόποινων πράξεων και μέσω αυτής σε αποκατάσταση του κύρους  του 
κανόνα. Τέτοια θυσία μπορεί να είναι η παροχή κοινωνικής εργασίας, ή η παροχή 
εργασίας στο θύμα.        
Με το άρθρο 14 του Ν. 2721/1999 προστέθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 379 
ΠΚ που προέβλεπε την απαλλαγή από την ποινή του υπαιτίου της υπεξαίρεσης 
σε βαθμό πλημμελήματος, ο οποίος ικανοποιεί τον ζημιωθέντα μέχρι την έκδοση 
της οριστικής απόφασης  του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου.  Επίσης με το άρθρο 
27 του ν. 3346/2005  αντικαταστάθηκε η παράγραφος  2 του άρθρου 393 ΠΚ, 
σύμφωνα με την οποία απαλλασσόταν από την ποινή ο υπαίτιος πλημμεληματικών 
πράξεων φθοράς ξένης ιδιοκτησίας  (εξαιρέσει ορισμένων περιπτώσεων), απάτης, 
απάτης με υπολογιστή, απάτης περί τις ασφάλειες, απιστίας, τοκογλυφίας και 
αισχροκέρδειας, εφόσον ικανοποιήσει πλήρως το ζημιωθέντα μέχρι την έναρξη της 
αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Με τις ως άνω ρυθμίσεις 
εισήχθη στον ποινικό μας κώδικα ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής. 
 Με το άρθρο 6 του Νόμου 3904/2010 εισάγεται σειρά διατάξεων με τις 
οποίες διευρύνεται τόσο η εξάλειψη του αξιοποίνου λόγω έμπρακτης μετάνοιας, 
όσο και η ήδη υπάρχουσα δυνατότητα απαλλαγής από την ποινή σε περίπτωση 
ικανοποίησης του ζημιωθέντος (παθόντος ή κληρονόμων του) από το έγκλημα κατά 
της ιδιοκτησίας ή της περιουσίας, ενώ εισάγεται και δυνατότητα αποχής από την 
ποινική δίωξη στην ίδια περίπτωση, με το  άρθρο δε 17 του αυτού Νόμου εισάγεται 
δυνατότητα, όπως λέγεται, ποινικής συνδιαλλαγής επί περιουσιακού εγκλήματος. 
 Οι σχετικές διατάξεις  των άρθρων 384 ΠΚ, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 6 παρ.1 του ως άνω Νόμου και 406Α ΠΚ, όπως προστέθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 2 του αυτού Νόμου,  προβλέπουν ότι τα αποτελέσματα τους επέρχονται 
κλιμακωτά: α) Όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της έμπρακτης μετάνοιας  
(όπως ήδη αυτές  προβλέποντο  με τα άρθρα  379 και 393 παρ. 1περ. β  Π.Κ. και 
καταργήθηκαν με το άρθρο 34περ. β ν. 3904/2010), εξαλείφεται το αξιόποινο 
όλων σχεδόν των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας  και της περιουσίας (ήτοι 
των προβλεπομένων αφενός μεν στα άρθρα 372-374, 375-377, 381-382 - κλοπή, 
υπεξαίρεση, παρασιώπηση ανεύρεσης, φθορά- πλην της ληστείας,  αφετέρου δε 
στα άρθρα 386-406 ΠΚ- πλην της εκβίασης), συμπεριλαμβανομένων και των 
κακουργημάτων καθώς και της παράνομης αλιείας σε χωρικά ύδατα (άρθρο 
401ΠΚ). Ειδικά για την κλοπή χρήσης μηχανοκίνητου μεταφορικού μέσου  (άρθρο 
374ΑΠΚ) προβλέπεται  ότι για την επέλευση των εννόμων συνεπειών της νέας 
ρύθμισης απαιτείται, πλην της απόδοσης του πράγματος και η ολοκληρωτική 
ικανοποίηση του ζημιωθέντος  (άρθρο 7 ν.3904/2010 που αντικατ. την παράγραφο 
3 του  άρθρου 374Α ΠΚ). 

β) Αν πριν από την άσκηση της ποινικής δίωξης, αλλά χωρίς να συντρέχουν 
οι όροι της έμπρακτης μετάνοιας, εχώρησε απόδοση του πράγματος ή εντελής 
ικανοποίηση του ζημιωθέντος (κεφάλαιο και τόκοι) δεν κινείται ποινική δίωξη 
και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο με αιτιολογημένη πράξη του Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών. Παρέχεται μία δεύτερη ευκαιρία στο δράστη των αναφερομένων 
εγκλημάτων και μετά την ανακάλυψη της πράξης του και κλήσης του από την 
αρχή. με τη διάταξη αυτή καθιερώνεται υποχρεωτικός ειδικός λόγος αποχής από 
την ποινική δίωξη.   
γ) Αν πρόκειται για πλημμέλημα, ο υπαίτιος των προαναφερθέντων εγκλημάτων 
απαλλάσσεται από κάθε ποινή εφόσον η ανωτέρω ικανοποίηση λάβει χώρα 
μέχρι την περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο. 
Καθιερώνεται υποχρεωτικός ειδικός λόγος  απαλλαγής - αποχής από την 
ποινή.   Με τον ανωτέρω  Νόμο επεκτάθηκε η δυνατότητα αποχής από την ποινή 
στην απάτη με υπολογιστή (άρθρο 386ΑΠΚ), την απατηλή πρόκληση βλάβης  
(άρθρο 389ΠΚ), την αποδοχή προϊόντων εγκλήματος (άρθρο 394 ΠΚ) και την 
παρακώλυση άσκησης δικαιώματος (άρθρο 399ΠΚ).   
Mε το άρθρο 17 του αυτού Νόμου (3904/2010),  που πρόσθεσε το άρθρο 308Β 
ΚΠΔ με τον τίτλο  «ποινική συνδιαλλαγή»,  αν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη 
για κακουργηματική  υπεξαίρεση, απάτη, απάτη με υπολογιστή, απιστία και 
τοκογλυφία, η απόδοση του πράγματος ή η εντελής ικανοποίηση του ζημιωθέντος, 
αποκαλούμενη πλέον ποινική συνδιαλλαγή, οδηγεί σε  επιβολή ποινής  που δεν 
υπερβαίνει τα τρία έτη (με συνέπεια την αναστολή της ποινής ), του δικαστηρίου 
δυνάμενου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη. Με τις νέες τροποποιήσεις του 
Κ.Ποιν.Δ. οι ρυθμίσεις για την ποινική συνδιαλλαγή στο άρθρο 308Β προτείνεται  
να εφαρμόζονται στα κακουργήματα που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Ποινικού Κώδικα, τα οποία χωρίς βία  ή απειλή στρέφονται κατά της ιδιοκτησίας 
και των περιουσιακών δικαιωμάτων, της απιστίας σχετική με την υπηρεσία ( άρθρο 
256 ΠΚ), της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία ( άρθρο 258ΠΚ), ανεξαρτήτως της 
συνδρομής των προϋποθέσεων εφαρμογής του Ν. 1608/1950, του Ν. 2803/2000 
«Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ε.Κ.», του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», του ν. 3691/2008  
«Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», του ν. 4174/2013  
«Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».  Ήδη οι ρυθμίσεις του ν. 4312/2014  
περί δεσμευμένων ή κατασχεμένων χρηματικών απαιτήσεων και μετρητών τελούν 
σε άμεση σχέση και μερική επικάλυψη με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 308 
Β Κ.Ποιν.Δ.  Σήμερα σε ορισμένα εγκλήματα ιδίως στα εξ αμελείας τελούμενα, 
όπως  σωματικές βλάβες ή  ανθρωποκτονίες εξ αμελείας (τροχαία), ίσως κρίνεται 
σκόπιμο να ενεργοποιείται ευθέως ο θεσμός της συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη και 
θύματος με την απόπειρα της συμβιβαστικής επίλυσης, ώστε να αποκαθίσταται 
άμεσα το διαταραγμένο από το έγκλημα status του εννόμου αγαθού, να λειτουργεί 
αποτελεσματικά η ειδική και η γενική πρόληψη και ταυτόχρονα ως παρεπόμενο 
αποτέλεσμα να αποσυμφορείται το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης.   
Ο θεσμός της συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη και θύματος εισήχθη στο ελληνικό 
δίκαιο με έναν τρόπο συγκρατημένο και αρκετά διστακτικό. Τα ίδια τα θύματα 
από τα οποία εξαρτάται κατά κύριο λόγο το μέλλον του θεσμού, αντιδρούν στην 
εφαρμογή του, διότι από τη μία έχουν συνδέσει  την τέλεση της πράξης με την 
ποινικοκατασταλτική διαδικασία και απ΄ την άλλη θεωρούν ότι με τον εν λόγω 
θεσμό η συνδιαλλαγή με το δράστη εξισώνεται στην πράξη με απαλλαγή από την 
ποινή. 
Η μη εφαρμογή του θεσμού ενδεχομένως συντηρείται από το ίδιο το σύστημα 
απονομής της δικαιοσύνης στο δίκαιό μας, ωστόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει  
θετικότερα και να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες αδικημάτων, όπως και σε 
εκείνα για τα οποία κατ΄ εξοχήν διαμορφώθηκε, δηλαδή  σε εγκλήματα βίας και 
αντικοινωνικότητας ( σωματικές βλάβες, απειλές κλπ).    
Τέλος είναι γεγονός, ότι μέχρι σήμερα ο θεσμός της συνδιαλλαγής μεταξύ δράστη 
και θύματος κείται σε ένα πρώιμο και όχι εξελίξιμο στάδιο, το οποίο δεν αφήνει 
περιθώρια για να εκτιμηθεί και να εξεταστεί η αποδοτικότητά του στην πράξη, 
ώστε να τροφοδοτηθούν περαιτέρω συζητήσεις.

Η Νομική Βιβλιοθήκη με αφορμή την έκδοση του 
συλλογικού έργου υπό την επιμέλεια του Ομότιμου 
Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Λεωνίδα 
Κοτσαλή με τίτλο: Προσωπικά Δεδομένα. Ανάλυση – 
Σχόλια – Εφαρμογή διοργάνωσε την 16/12/2016 ημερίδα 
με θέμα: Οι Πέντε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές με 
Συνταγματική Κατοχύρωση. Την εκδήλωση χαιρέτησε 
ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος κος 
Δημήτριος Ασπρογέρακας ενώ ο Αντεισαγγελέας του 
Αρείου Πάγου κος Βασίλειος Πλιώτας  παρουσίασε 
εμπεριστατωμένη εισήγηση σχετικά με την ποινική 
αντιμετώπιση της παραβίασης των προσωπικών 
δεδομένων.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 
Ημερίδα με θέμα: Οι Πέντε Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές με Συνταγματική Κατοχύρωση.
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Στο πλούσιο υμνολόγιο της Εκκλησίας μας, την 
παραμονή των Χριστουγέννων, ψάλλεται ένα πολύ 
ωραίο ιδιόμελο, στη διάρκεια της Α΄ Ὥρας, των 
Βασιλικών Μεγάλων Ωρών.: «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· 
εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, 
ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς 
ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς 
τὸ καθ᾿ ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ 
Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς 
εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν».
Είναι ποίημα, του Πατριάρχου τῆς Ἁγίας Πόλεως 
τῶν Ἱεροσολύμων Σωφρονίου, καί ψάλλεται σέ ήχο 
πλ. τοῦ Δ΄.
Η Βηθλεέμ, απέχει περί τα 20 λεπτά με το 
αυτοκίνητο, από την Ιερουσαλήμ και σήμερα, είναι 
υπό Παλαιστινιακό έλεγχο.
Στα Εβραϊκά, Βηθλεέμ σημαίνει ψωμόπολη, δηλ. 
πόλη του ψωμιού. Τότε η Βηθλεέμ, ήταν ένα μικρό 
ασήμαντο χωριό.
Την ύστερη όμως δόξα αυτού του χωριού, ο Προφήτης 
Ησαΐας, την είχε προϊδει 700 χρόνια, πρίν λέγοντας: 
«...καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη 
εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται 
ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν 
᾿Ισραήλ...», δηλ., και σύ Βηθλεέμ, γη του Ιούδα δεν 
είσαι καθόλου μικρή, γιατί από σένα θα προέλθει ο 
Ηγούμενος, εκείνος που θα ποιμάνει τον Ισραήλ.
Στην ασήμαντη Βηθλεέμ διάλεξε να γεννηθεί το 
δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Σωτήρας και 
Λυτρωτής του ανθρωπίνου γένους ο Χριστός. Από 
τη μικρή Βηθλεέμ, ξεκίνησε το σχέδιο του Θεού, για 
τη λύτρωση του ανθρώπου και την επανείσοδό του, 
στον χαμένο γι’ αυτόν Παράδεισο.
Ση Βηθλεέμ απευθύνεται ο υμνωδός, Παριάρχης 
Ιεροσολύμων Σοφρώνιος, καλώντας την να 
ετοιμασθεί. «Βηθλεέμ ετοιμάζου εὐτρεπιζέσθω ἡ 
φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω»! 
Καλεί την Βηθλεέμ να ετοιμασθεί και τη φάτνη να 
ευτρεπισθεί και το σπήλαιο να δεχθεί. Η πρόσκληση, 
είναι σε ενεστώτα χρόνο και σε έγκληση προστακτική 
«ετοιμάζου, εὐτρεπιζέσθω, δεχέσθω».
Γιατί άραγε σε ενεστώτα; Γιατί η πρόσκληση στο 
θαύμα της Γεννήσεως, αφορά και στον καθένα και 
στην καθεμία από μας. Τι οξύμωρο σχήμα αλήθεια!
Πόσο μπορεί μιά φάτνη αλόγων, ένα μαντρί και ένας 
στάβλος, να στολιστούν και να γίνουν τόπος, για να 
χωρέσει και να κατακλιθεί εκεί ο ίδιος ο Θεός;
Απορεί και θαυμάζει ο υμνωδός στον όρθρο των 
Χριστουγέννων: «Ο αχώρητος παντί πως εχωρήθη 
εν γαστρί; Ο εν κόλποις του Πατρός πώς εν 
αγκάλαις της Μητρός;»
Πώς, Αυτός που δεν χωράει πουθενά χώρεσε στην 
κοιλιά της Παναγίας; Πώς, Εκείνος που όντας 
Άχρονος και στους κόλπους του Πατέρα, είναι 
τώρα στην αγκαλιά της Μητέρας Του, Αειπαρθένου 
Μαρίας;
Ο υμνωδός της εκκλησίας, μας καλεί όλους στο 
Ναό. Εκεί με πίστη και κατάνυξη θα ζήσουμε το 
θαύμα και θα λύσουμε την απορία μας για το μεγάλο 
γεγονός: «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ 
Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει ο 
αστήρ μετά των μάγων Ανατολής των Βασιλέων. 
Άγγελοι υμνούσιν ακαταπαύστως εκεί. Ποιμένες 
αγραυλούσιν ωδήν επάξιον Δόξα εν Υψίστοις 
λέγοντες τω σήμερον εν σπηλαίω τεχθέντι εκ 
της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλεέμ της 
Ιουδαίας....».
Ελάτε, να δούμε, ακολουθώντας τον Αστέρα και τους 
Μάγους, που εγεννήθη ο Χριστός. Ελάτε να ζήσουμε 
τα αληθινά Χριστούγεννα. Τα Χριστούγεννα της 
προσωπικής μας σωτηρίας. Σ’ αυτή την πρόσκληση 
όμως πόσοι άραγε ανταποκρίνονται;
Για τους πολλούς, τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή 
που θ’ αγοράσουμε δώρα, θα φτιάξουμε γλυκά, θα 
κάνουμε τραπέζια, θα ξενυχτίσουμε στα «ρεβεγιόν».
Μετά απ’ όλα αυτά, όταν οι καμπάνες της εκκλησίας, 
σημαίνουν χριστούγεννα και καλούν στην εκκλησία, 
εμείς γυρίζουμε ξενυχτισμένοι κι’ άϋπνοι, μέσα στα 
άγρια χαράματα, για να πάμε για ύπνο!!!

Προτιμάμε τα εμπορικά Χριστούγεννα με τα δένδρα, 
τα μελομακάρονα και τους κουραμπιέδες, τις 
γαλοπούλες, τα χοιρινά και τα ρεβεγιόν.
Ζούμε έτσι τα εμπορικά Χριστούγενα, που δεν έχουν 
καμία σχέση με την ταπεινή φάτνη την «Άγια Νύχτα 
τη χριστουγεννιάτικη» και την προσωπική μας 
σωτηρία.
Τι όμως έγινε στ’ αλήθεια εκείνη τη «Άγια Νύχτα» 
της Γεννήσεως;
«Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν 
ο Θεός τον Υιόν Αυτού γενόμενον εκ γυναικός, 
γενόμενον υπό νόμον ίνα τους υπό νόμον 
εξαγοράσει ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» όπως 
γράφει στους Γαλάτες ο Απ. Παύλος.
Εκείνη τη Νύχτα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός! Έγινε 
σάρκα από τη σάρκα μας «ο λόγος σαρξ εγένετο 
και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν 
αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης 
χάριτος και αληθείας», «ο νόμος διά Μωϋσέως 
εδόθη, η χάρις και η αλήθεια διά Ιησού Χριστού, 
εγένετο» όπως μοναδικά και θεολογικώτατα 
περιγράφει ό Ευαγγελιστής Ιωάννης.
Τον είδαμε με τη δόξα του μονάκριβου Υιού, πλήρη 
χάριτος και αληθείας, που ήλθε να συμπληρώσει το 
Νόμο, που είχε δοθεί στο Μωϋσή.8
Ο στάβλος των αλόγων ζώων, που διάλεξε να 
γεννηθεί ο Χριστός μας, είναι από τα δυσωδέστερα 
σημεία, σ’ ένα ποιμνιοστάστιο!
Σ’ αυτό το σημείο του σταύλου εσπαργανώθη, ο 
«Αχώρητος Παντί» «ως είδεν ως ηθέλησε και ως 
ηυδόκησεν» Στο σταύλο και στη Φάτνη των αλόγων 
«άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα Θεόν τον Αδάμ 
απεργάσηται».
Εκεί, στη φάτνη της Βηθλεέμ, ήταν παρών όλος ο 
κτιστός κόσμος. Εκεί στη φάτνη χώρεσε Εκείνος, που 
δεν χωράει πουθενά.
Εκεί στη φάτνη της μικρής Βηθλεέμ, ταπεινώθηκε 
νεογέννητο Θείο βρέφος, και βρήκε αχυρένιο παχνί 
για κατάλυμα, για τη δική μας σωτηρία.
Μπροστά στους Μάγους, τους απλούς αγραυλούντες 
Ποιμένες, τα άλογα ζώα, σύμβολα της ανθρώπινης 
άγνοιας, τον Ιωσήφ τον Μνήστορα και τους 
ψάλλοντες το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γής 
ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία» Αγγέλους, γίνεται 
η προσωπική Θεία Αποκάλυψη! Ο Θεός γίνεται 
άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό!.
Εκεί στη φάτνη της Βηθλεέμ η ιστορία χωρίζεται 
στα δύο. Πρό Χριστού και μετά Χριστόν. Εκεί «ο 
έχων θρόνον ουρανόν και υποπόδιον την γην», 
εισήλθε στο χρόνο, «αρχήν λαβών χρονικήν», για να 
αγιάσει τον χρόνο, τούς κόπους και τον ιδρώτα του 
ανθρώπου, αλλά και να κάνει τον άνθρωπο μέτοχο 
της αιωνιότητος.
Παράδοξον Μυστήριον, οἰκονομεῖται σήμερον! 
καινοτομοῦνται φύσεις, καὶ Θεὸς ἄνθρωπος 
γίνεται· ὅπερ ἦν μεμένηκε, καὶ ὃ οὐκ ἦν προσέλαβεν, 
οὐ φυρμὸν ὑπομείνας, οὐδὲ διαίρεσιν.
Καινούργια και ασυνήθιστα γεγονότα στη φύση. 
Μέγα μυστήριο και πρωτοφανές! Ο Θεός γίνεται 
άνθρωπος.
Έμεινε όπως ακριβώς ήταν, δηλ. Θεός, και έγινε ότι 
δεν ήταν, δηλ. άνθρωπος, χωρίς να υποστεί καμία 
σύγχυση, και ανάμειξη ή διαίρεση. Γενήθηκε τέλειος 
άνθρωπος και παρέμεινε Τέλειος Θεός.
Εκεί, στην φάτνη της Βηθλεέμ, μας έδειξε ότι ήλθε, 
για τον κάθε ταπεινό και καταφρονεμένο «τι γαρ 
ευτελέστερον σπηλαίου τι δε ταπεινότερον 
σπαργάνων;» σημειώνει με θαυμαστική απορία ο 
υμνωδός.
Ήλθε για να μας ξαναβάλει στον χαμένο Παράδεισο. 
Εκεί στην ταπεινή φάτνη της Βηθλεέμ με τη γέννηση, 
εγράφη η Καινή Διαθήκη, που σφραγίσθηκε 33 
χρόνια αργότερα στο Γολγοθά, με τη σταυρική θυσία.
Η γέννηση του Χριστού που γίνεται κάθε Χρόνο, δεν 
γιορτάζεται σα γεγονός που έγινε κάποτε, τότε που 
βασιληάς ήταν ο Ηρώδης ο Τετράρχης, ο σφαγέας 
των δεκατεσσάρων χιλιάδων νηπίων.
Ο Χριστός γεννιέται κάθε χρόνο και σώζει πάντοτε. 
«Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου» βεβαιώνει ο 

υμνωδός της εκκλησία μας. Ούτε εγεννήθη, ούτε θα 
γεννηθεί.  
«Γεννάται» ιστορικός εδώ ο ενεστώτας. «Η αλήθεια 
ήλθεν η σκιά παρέδραμε» «Ἄνθρωπος γίνεται 
θεός, ἵνα θεὸν τὸν Ἀδὰμ ἀπεργάσηται».
Η σκιά και το σκοτάδι, από την ημέρα της εξόδου 
του Αδάμ απ’ τον Παράδεισο, καταδυνάστευε το 
ανθρώπινο γένος. Η αγωνία του ανθρώπου να 
λυτρωθεί απ’ το σκοτάδι είναι διάχυτη στην αρχαία 
Ελληνική γραμματεία.
Στην εικόνα της Γεννήσεως, οι αγιογράφοι 
ζωγραφίζουν αυτό το σκοτάδι με μαύρο χρώμα στο 
εσωτερικό του σπηλαίου της Γεννήσεως.
Μίλησε, γι’ αυτή τη λύτρωση και την ανάγκη 
ενός Θεού, χωρίς ανθρώπινα πάθη, ο Σωκράτης. 
Κατηγορήθηκε ότι εισάγει κενά δαιμόνια, δικάσθηκε 
και καταδικάσθηκε σε θάνατο, με κώνειο που 
πλήρωσε ο ίδιος.
Στην τραγωδία του Προμηθέα Δεσμώτη, ο Προμηθέας 
περιγράφει στην Ιώ, όσα την περίμεναν και της είχε 
αναγγείλει, προκειμένου να την παρηγορήσει, για τα 
μελλοντικά της βάσανα. Της είπε, ότι ένας από τους 
απογόνους της, μετά από πολλές γενιές, θα ερχόταν 
να τον ελευθερώσει και ταυτόχρονα να κλονίσει την 
εξουσία του Δία. Διάχυτη και διαρκής η προσδοκία 
των εθνών!
Ιδού τι λέγει ο υμνωδός της Εκκλησίας γι’ αυτή την 
κατάσταση της προχριστιανικής ανθρωπότητας: 
«Ἰδὼν ὁ Κτίστης ὀλλύμενον, τὸν ἄνθρωπον χερσίν, 
ὃν ἐποίησε, κλίνας οὐρανοὺς κατέρχεται, τοῦτον 
δὲ ἐκ Παρθένου θείας Ἁγνῆς, ὅλον οὐσιοῦται, 
ἀληθείᾳ σαρκωθείς…».
Βλέποντας, μας λέγει ο υμνωδός, ο Θεός, τον 
άνθρωπο, που έφτιαξε με τα χέρια του, να χάνεται, τον 
λυπήθηκε και κλίνοντας τους ουρανούς, κατεβαίνει 
και γίνεται ένας απλός άνθρωπος αληθινά.
Παίρνει σάρκα και οστά, από την Παρθένο μητέρα 
του. όχι συμβολικά. όχι χάνοντας την θεότητά του, 
αλλά παραμένοντας Θεός γενήθηκε αληθινά σαν 
άνθρωπος.
Πόσο όμορφα περιγράφει το γεγονός ο ποιητής 
Γ. Βερίτης:
Τον ερχομό Σου, ώ! πώς τον πρόσμενε
του βράχου ό τραγικός Δεσμώτης,
όσο τα σπλάγχνα τ’ όρνιο εσπάραζε
της αδαπάνητής του νιότης!
Κι ήρθες! Δεν ήρθες μ’ αστροπέλεκα
και με βροντές και καταιγίδα.
Ήρθες σαν αύρα, σαν πνοή, σαν φως,
σαν ορθρινή δροσοσταλίδα.
Βλέποντας ο υμνωδός το φώς του Αστέρα στη 
Βηθλεέμ, που, σκόρπισε το σκοτάδι, αναφωνεί 
με δοξολογική απορία: «Τί σοι προσενέγκωμεν 
Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι’ ἡμᾶς; 
ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, 
τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν 
ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, 
οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος 
τὴν φάτνην·ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ 
αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς».
Τι να σου προσφέρουμε Χριστέ γιατί φάνηκες στη γή 
ως άνθρωπος για όλους εμάς; Κάθε κτίσμα σου σε 
ευχαριστεί με τον τρόπο του. Οι Άγγελοι προσφέρουν 
τον ύμνο «Δόξα εν υψίστοις Θεώ..».
Οι ουρανοί προσφέρουν τον Αστέρα. Οι Μάγοι 
προσφέρουν τα Δώρα, χρυσό, λίβανο και σμύρνα. Οι 
ποιμένες αναγγέλλουν το θαύμα. Η γή προσφέρει το 
Σπήλαιο.
Η έρημος της Ιουδαίας τη φάτνη και οι άνθρωποι 
την Παρθένο Μητέρα. Έλέησέ μας, ως προ Αιώνων, 
υπάρχων Θεός.
Ο ποιητής Τέλος Άγρας λυρικά νοσταλγεί και 
ποιητικά περιγράφει, τη φάτνη και τη Γέννηση, στην 
άσημη μέχρι τότε, Βηθλεέμ
Το μέτωπό του ήταν σαν ήλιος,
και μέσα η φάτνη η φτωχική,
άστραφτε πιο καλά από μέρα,
με κάποια λάμψη μαγική.
………………..

“Κοιτώντας την εικόνα της Γεννήσεως” 
του κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλου, Εισαγγελέα Εφετών
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Μα κι’ από αγγέλους κι’ από μάγους,
δεν ζήλεψα άλλο πιο πολύ,
όσο της Μάνας Του το στόμα,
και το ζεστό - ζεστό φιλί.
Ο βάρδος της ποίησής μας Κωστής Παλαμάς στο 
ποίημά του «Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο» 
περιγράφει επίσης, λυρικά και πολύ παραστατικά, τη 
ψυχική νοσταλγία, για τη Γέννηση του Χριστού:
Να ‘μουν του σταύλου έν’ άχυρο, ένα φτωχό 
κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.
Να ιδώ την πρώτη του ματιά και το χαμόγελό του,
το στέμμα των ακτίνων του γύρω στο μέτωπό του.
Να λάμψω από τη λάμψη του κι’ εγώ σαν 
διαμαντάκι
κι’ από τη θεία του πνοή να γίνω λουλουδάκι.
Να μοσκοβοληθώ κι’ εγώ από την ευωδία,
που άναψε στα πόδια του των Μάγων η λατρεία.
Να ‘μουν του σταύλου ένα άχυρο ένα φτωχό 
κομμάτι
την ώρα π’ άνοιγ’ ο Χριστός στον ήλιο του το μάτι.
Στην εποχή της κρίσης των αξιών που βιώνουμε και 
που, για να μην καταλαβαίνουμε τι ακριβώς λέμε, 
την ονομάσαμε «οικονομική κρίση», η γέννηση 
του Θεανθρώπου είναι γεγονός, που ελέγχει και 
προκαλεί.
Ελέγχει τους σύγχρονους μιμητές του Ηρώδη και 
τους αθέους της εποχής. Γι’ αυτό και αφαιρείται, 
απ’ τα βιβλία, απ’ τη ζωή μας απ’ τα σχολεία και τα 
Πανεπιστήμια.
Βλέπουμε μία προσπάθεια, χωρίς μέτρο και χωρίς 
όρια, να βγεί απ’ τη ζωή μας ο Χριστός, στο όνομα 
της «διαφορετικότητας».
«Διαφορετικότητα», ορισμός εφεύρημα, 
ακατανόητος και απροσδιόριστος κατά περιεχόμενο, 
όσων επαγγέλλονται την «πανθρησκεία» και την 
«παγκοσμιοποίηση».
Πολύ επιτυχημένα ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος 
Χριστόδουλος, την πραγματικότητα αυτή ονόμαζε 
«κιμαδοποίηση».
Τραγικές υπάρξεις πλανεμένων μειοψηφιών, που 
όσο τους ελέγχουν τα έργα και η συνείδησή τους, 
τόσο και παλεύουν να σβήσουν την Γέννηση και την 
Ανάσταση του Ιησού.
Δεν γνωρίζουν άραγε «ότι ο Θεός φως εστί και σκοτία 
εν αυτώ ουκ εστίν ουδεμία...» Το γνωρίζουν σίγουρα 
αλλά «.....πας γαρ ο φαύλα πράσσων μισεί το φως 
και ουκ έρχεται προς το φως, ίνα μη ελεγχθή τα 
έργα αυτού υπό του φωτός...»
Γι’ αυτούς όλους θα πεί ο Σοφός Σολομών: 
«Ακούσατε οὖν, βασιλεῖς, καὶ σύνετε· μάθετε, 

δικασταὶ περάτων γῆς. ἐνωτίσασθε οἱ κρατοῦντες 
πλήθους καὶ γεγαυρωμένοι ἐπὶ ὄχλοις ἐθνῶν· ὅτι 
ἐδόθη παρὰ τοῦ Κυρίου ἡ κράτησις ὑμῖν καὶ ἡ 
δυναστεία παρὰ ῾Υψίστου, ὃς ἐξετάσει ὑμῶν τὰ 
ἔργα καὶ τὰς βουλὰς διερευνήσει· ὅτι ὑπηρέται 
ὄντες τῆς αὐτοῦ βασιλείας οὐκ ἐκρίνατε ὀρθῶς, 
οὐδὲ ἐφυλάξατε νόμον, οὐδὲ κατὰ τὴν βουλὴν 
τοῦ Θεοῦ ἐπορεύθητε. φρικτῶς καὶ ταχέως 
ἐπιστήσεται ὑμῖν, ὅτι κρίσις ἀπότομος ἐν τοῖς 
ὑπερέχουσι γίνεται.»
Δηλαδή, σε ελεύθερη απόδοση: Ακούσατε οι 
βασιλείς και οι άρχοντες και σοβαρευτείτε. Μάθετε 
οι δικαστές, ανά τα πέρατα της οικουμένης και όσοι 
υπερήφανα στρέφεσθε εναντίον των εθνών, ότι η 
εξουσία που έχετε, σας έχει δοθεί από τον Ύψιστο.
Αυτός θα εξετάσει τα έργα, τις σκέψεις, τις επιθυμίες 
και θελήσεις σας. Και επειδή, όντας υπηρέτες της 
βασιλείας του Θεού, χάριν του λαού, δεν κρίνατε 
ορθώς, δεν φυλάξατε τον νόμον, ούτε πολιτευθήκατε 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα στραφεί 
φρικτά εναντίον σας.
Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι η κρίση των αρχόντων 
γίνεται απότομα και χωρίς προειδοποίηση.
Ξεχνούν, όλοι αυτοί οι άρχοντες, ότι και ο Απόστολος 
Παύλος υπήρξε φοβερός διώκτης, πριν απ’ αυτούς 
«εδίωκον την εκκλησίαν του Χριστού και επόρθουν 
αυτήν, υπέρ τους συνηλικιώτας εν τω γένει μου», 
όπως ο ίδιος ομολογεί.
Μετά όμως την κατηγορηματική προειδοποίηση-
διαβεβαίωση, του ίδιου του Θεού, «σκληρόν σοι 
προς κέντρα λακτίζειν», έγινε ο Μέγας απόστολος 
των Εθνών και ιδρυτής της Ελλαδικής εκκλησίας.
Ξεχνούν επίσης, όλοι αυτοί, την περίφημη και 
κλασική, περί υπάρξεως Θεού και θρησκείας, 
βεβαίωση, που έγραψε ο Πλούταρχος, που δεν 
ήταν Χριστιανός: «εὕροις δ’ ἄν ἐπιών καί πόλεις 
ἀτειχίστους, ἀγραμμάτους, ἀβασιλεύτους, 
ἀοίκους, ἀχρημάτους, νομίσματος μή δεομένας, 
ἀπείρους θεάτρων καί γυμνασίων• ἀνιέρου δέ 
πόλεως καί ἀθέου, μή χρωμένης εὐχαῖς μηδέ 
ὅρκοις, μηδέ μαντείαις, μηδέ θυσίαις ἐπ’ άγαθοῖς 
οὐδείς ἐστιν, οὐδ’ ἔσται θεατής. Ἀλλά πόλις ἄν μοι 
δοκῇ μᾶλλον ἐδάφους χωρίς, ἤ πολιτεία τῆς περί 
Θεοῦ δόξης ἀναιρεθείσης παντάπασι σύστασιν 
λαβεῖν ἤ λαβοῦσα τηρῆσαι».
Με απλά λόγια: Όπου να πας κι όπου να σταθείς, 
και όλο τον κόσμο να γυρίσεις, μπορεί ίσως, να βρεις 
πόλεις και χωριά χωρίς τείχη, χωρίς σχολεία, χωρίς 
βασιλιάδες, χωρίς κατοίκους, χωρίς χρήματα, χωρίς 
θέατρα και γυμναστήρια.
Τέτοιες πολιτείες μπορεί να βρεις. Αλλά πόλη άθεη, 

που να μην έχει ναούς και ιερά, που οι κάτοικοί της 
να μη προσεύχονται και να μην επικαλούνται το Θεό 
στα δικαστήρια με όρκους, που να μην κάνουν θυσίες 
και να ζητούν από το Θεό ευλογίες, κανείς δεν βρήκε 
ούτε πρόκειται να βρει.
Μου φαίνεται δε πως, ίσως, μπορεί να βρεθεί πόλη 
χωρίς έδαφος παρά πολιτεία χωρίς θρησκεία και 
πίστη στο Θεό.
Τέτοια πολιτεία δεν μπορεί να υπάρξει, ή κι αν 
παρουσιασθεί, ποτέ δεν θα σταθεί.
Σε αντίθεση με όλους αυτούς, πόσο όμορφα και 
ποιητικά, ζωγραφίζει τη Χριστουγεννιάτικη Άγια 
Νύχτα, ο Γ. Δροσίνης:
Την άγια νύχτα τη Χριστουγεννιάτικη
- ποιός δεν το ξέρει; -
των Μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα
λάμπει τ᾿ αστέρι.
Κι όποιος το βρή μεσ᾿ στ᾿ άλλα αστέρια ανάμεσα
και δεν το χάσει
σε μια άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το
μπορεί να φτάση.
Κλείνω αυτές τις λίγες σκέψεις, ως οφειλόμενη 
δοξολογία και ομολογία, όπως την έγραψε ο πολύ 
πιστός, μεγάλος Έλληνας, Φώτης Κόντογλου: «Δόξα 
στο Θεό, που υπάρχει ακόμα κάποιο καταφύγιο 
για μας, που δεν είμαστε σε θέση να νοιώσουμε 
«το μεγαλείο της εποχής μας». Δόξα στο Θεό 
που υπάρχουν ακόμα κάποιοι τόποι που δεν τους 
εξήρανε αυτή η φυλλοξήρα που λέγεται σύγχρονος 
πολιτισμός…… Καλό είναι να υπάρχεις, αλλά να ζεις 
είναι άλλο πράγμα».
Το «κάποιο» δικό μας «καταφύγιο» είναι η Πίστη 
μας στο Θαύμα της Γέννησης του Χριστού και 
της Ανάστασής του. Ζώντας τη Γέννησή του 
αγωνιζόμαστε, και πρέπει να αγωνιζόμαστε για την 
«Επί γής Ειρήνη», προσδοκώντας την Ανάσταση, 
γιατί:

Η Σωτηρία της ψυχής
είναι πολύ μεγάλο πράγμα

**Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος είναι
Εισαγγελέας Εφετών Αθηνών Μ.Δ.Ε 
Νομικής Σχολής του Ε.& Κ. Πανεπιστημίου 
Πτυχιούχος του Θεολογικού Τμήματος της
Θεολογικής Σχολής του Ε.& Κ. Πανεπιστημίου και
Τακτικός Καθηγητής του Ποινικού Δικονομικού 
Δικαίου 
Στις Σχολές Δοκίμων Αξιωματικών και Μετε-
κπαιδεύσεως της Αστυνομικής Ακαδημίας.

   Ο θεσμός του «plea bargaining» στην ποινική δίκη

Α. Ως plea bargaining νοείται μια διαδικασία 
διαπραγμάτευσης μεταξύ του Eισαγγελέα και 
κατηγορούμενου.
Δικαιολογητικός λόγος για εισαγωγή του θεσμού αυτού 
στην ποινική δίκη αποτελεί η δραματική αύξηση των 
υποθέσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την «εμπλοκή» 
του συστήματος απονομής της ποινικής δικαιοσύνης. Ο 
ανωτέρω θεσμός, θεσπίστηκε και ισχύει με παραλλαγές 
και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, 
Γαλλία και Ιταλία.
Βασικός αντίλογος για τον ανωτέρω θεσμό, όπως 
διατυπώθηκε σε επιστημονική ημερίδα της Ε.Δ.Ε, 
είναι ότι ο Έλληνας Eισαγγελέας δεν μπορεί και δεν 
νομιμοποιείται να δικαιοδοτεί.
Επ’ αυτού αντιτάσσουμε τα παρακάτω επιχειρήματα:
1ον. Ο Έλληνας Eισαγγελέας, είναι κατά το Σύνταγμα 
δικαστικός λειτουργός και απολαύει της αυτής 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας με τον 
Έλληνα δικαστή.
2ον.  Ανάλογες ρυθμίσεις έχουν ήδη εισαχθεί και ισχύουν 
και στο ελληνικό ποινικό σύστημα και δή :
I) Με το άρθρο 45Α Κ.Π.Δ δίδεται η δυνατότητα 

στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών να απόσχει από 
την ποινική δίωξη ανηλίκου που τέλεσε πλημμέλημα, 
επιβάλλοντας σ’ αυτόν αναμορφωτικά μέτρα ή καταβολή 
χρηματικού ποσού μέχρι 1.000  ευρώ. 
II) Στο άρθρο 308Β Κ.Π.Δ ρυθμίζεται ο θεσμός της 
ποινικής συνδιαλλαγής, σύμφωνα με τον οποίο στα 
κακουργήματα των άρθρων 375, 386, 386Α, 390 και 404 
του Π.Κ. ο Eισαγγελέας  Πλημμελειοδικών, με αίτημα 
του κατηγορουμένου, καλεί τον κατηγορούμενο και 

τον παθόντα να εμφανιστούν ενώπιόν του μετά η διά 
των συνηγόρων τους για συνδιαλλαγή. Ο Εισαγγελέας 
τάσσει προθεσμία στους συνηγόρους των διαδίκων για 
την σύνταξη του πρακτικού συνδιαλλαγής και στην 
συνέχεια διαβιβάζει την δικογραφία στον Εισαγγελέα 
Εφετών, ο οποίος εισάγει αμέσως την υπόθεση στο 
Μονομελές Εφετείο. Το δικαστήριο λαμβάνοντας υπόψη 
το πρακτικό συνδιαλλαγής επιβάλλει σ’ αυτόν ποινή 
που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Αν δεν επιτευχθεί 
συνδιαλλαγή, η αίτηση θεωρείται ως ουδέποτε υποβλη-
θείσα.
III) Με τα άρθρα 43 και 47 Κ.Π.Δ ο Εισαγγελέας 
Πλημμελειοδικών αξιολογεί αποδεικτικό υλικό κρίνει 
και θέτει στο αρχείο ή απορρίπτει με διάταξη, μήνυση ή 
έγκληση,  ασκώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο δικαιοδοτικό 
έργο, όπως έχει κριθεί και νομολογιακά.  
Β. Παραθέτουμε μερικές πρόχειρες σκέψεις για την 
εφαρμογή του θεσμού αυτού και στη χώρα μας:
I) Η διαδικασία να γίνεται με πρωτοβουλία του 
Εισαγγελέα ή του κατηγορουμένου μετά το πέρας της 
προκαταρτισμένης εξέτασης, ώστε να υπάρχει «μία 
εικόνα» για το φερόμενο ως τελεσθέν έγκλημα και 

του Αντιπροέδρου μας κ Δημητρίου Μητρουλιά
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μέχρι την έναρξη της διαδικασίας στο ακροατήριο, να 
υπάρχει δε η δυνατότητα στους διαδίκους (παθόντα-
κατηγορούμενο) αποχώρησης απ’ την διαδικασία μέχρις 
ότου ολοκληρωθεί.  
ΙΙ) Η διαδικασία να εφαρμόζεται στα πλημμελήματα 
και στα κακουργήματα πλην αυτών που απειλούνται με 
ισόβια κάθειρξη.
III) Ο Εισαγγελέας θα προτείνει μια ποινή μέσα στα 
όρια που προβλέπονται από τον ποινικό νόμο, εύλογη 
αποζημίωση για τον παθόντα και ο κατηγορούμενος θα 
αποδέχεται την ποινή και την καταβολή της αποζημίωσης, 
χωρίς όμως επισήμως να αποδέχεται ότι είναι ένοχος, 
ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό 
στοιχείο ή τεκμήριο για την κρίση προδικαστικού 
ζητήματος ως προς την ενοχή του κατηγορουμένου για 
την συγκεκριμένη πράξη σε άλλο δικαστήριο.
IV) Ενδεχομενα η συμφωνια να επικυρωνεται από 
δικαστηριο σε συμβουλιο Πλημ/κων για τα πλημ/τα 
και Εφετων για τα κακουργηματα, αλλα αυτό θα είναι 

σε βαρος της ταχυτητας που επιδιωκουμε με τον θεσμο 
αυτό.
Γ. Συμπεράσματα :   
Ι) Ο θεσμός του «plea bargaining» στην ελληνική 
έννομη τάξη είναι αναγκαίος και αποτελεί το κυριότερο 
«εργαλείο» για την επιτάχυνση της ποινικής δίκης και 
την «αποσυμφόρηση» των δικαστηρίων.
ΙΙ) Ο Έλληνας Εισαγγελέας έχει τα εχέγγυα για την 
επιτυχή εφαρμογή του θεσμού αυτού, καθόσον απολαύει 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, πιο 
«θωρακισμένος» από τους συναδέλφους του εισαγγελείς 
άλλων ανεπτυγμένων χωρών, όπου ήδη εφαρμόζεται ο 
θεσμός αυτός.
III)  Είναι αβάσιμο το επιχείρημα ότι δεν μπορεί 
να ανατεθεί στον εισαγγελέα τέτοια αρμοδιότητα 
με την αιτιολογία ότι  δεν του επιτρέπεται και δεν 
ασκεί δικαιοδοτικό έργο, καθόσον, αφενός μεν όπως 
προαναφέρθηκε, με τις πιο πάνω ρυθμίσεις του Κ.Π.Δ, 
ήδη ασκεί δικαιοδοτικό έργο, αφετέρου δε, η πιο πάνω 

διαδικασία είναι  συναινετική, χωρίς το χαρακτηριστικό 
της επιβολής. 
Δ. Επίλογος :
Έχουμε τη γνώμη ότι ο θεσμός του «plea bargaining» 
αποτελεί την κύρια λύση για την επίλυση του χρόνιου 
προβλήματος συμφόρησης των ποινικών δικαστηρίων, 
μειώνοντας σημαντικά την απασχόληση των Ελληνων 
Δικαστων στις ποινικές δίκες και την υπεραπασχόληση 
σ’ αυτές των δικαστικών υπαλλήλων, καθώς επίσης 
θα μειώσει σημαντικά την «εμπλοκή» στις ποινικές 
διαδικασίες χιλιάδων πολιτών (μαρτύρων, διερμηνέων, 
πραγματογνωμόνων κ.λ.π.) με σημαντικότατο όφελος 
για την εθνική οικονομία και θα είναι τραγικό -ιδιαίτερα 
δε στην σημερινή κρίσιμη κατάσταση της χώρας- να 
«κολλήσει» ο θεσμός αυτός σε ιδεολογικές –θεωρητικές 
«αγκυλώσεις» τις οποίες «προσπέρασε» ο νομικός 
πολιτισμός ανεπτυγμένων κρατών, όπως η Γερμανία, 
Γαλλία και Ιταλία.              

Επιστημονικά Άρθρα
Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

Κατά το άρθρο 24 Κ.Ο.Δ. & Δ. Λ. «1. Η εισαγγελία 
είναι δικαστική αρχή ανεξάρτητη από τα δικαστήρια 
και  την εκτελεστική εξουσία.  2. Δρα ενιαία και 
αδιάκριτα και έχει  ως  αποστολή  την  τήρηση  της  
νομιμότητας,  την  προστασία  του πολίτη και τη 
διαφύλαξη των κανόνων της δημόσιας τάξης. …   
5.  Έχουν  δικαίωμα  να  απευθύνουν παραγγελίες, 
γενικές οδηγίες και συστάσεις σχετικές με την 
άσκηση των καθηκόντων τους:    “α. Ο εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου προς  όλους  τους  εισαγγελικούς  
λειτουργούς της Χώρας”.    β) Ο εισαγγελέας 
εφετών και  πρωτοδικών,  προς  τους  εισαγγελικούς 
λειτουργούς,    ανακριτικούς    υπαλλήλους,    δημόσιους   
κατηγόρους, συμβολαιογράφους,   υπαλλήλους   
εισαγγελίας,   φύλακες    μεταγραφών, υποθηκών,   
κτηματολογίων,   νηολογίων,   υποθηκολογίων   πλοίων   
και αεροσκαφών,  ληξιάρχους  υπαλλήλους  και   
επιμελητές   και   άμισθους δικαστικούς  επιμελητές,  
της  περιφέρειας  της  εισαγγελίας  εφετών ο πρώτος 
και πρωτοδικών ο δεύτερος.…». 
Κατά το άρθρο 25 Κ.Ο.Δ. & Δ. Λ. « 1.  Στην αρμοδιότητα 
του εισαγγελέα υπάγεται: …    δ.  η εποπτεία και 
ο έλεγχος των αστυνομικών αρχών αναφορικά με 
την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλημάτων,…   ζ. 
η εκτέλεση των ποινικών αποφάσεων και η παροχή 
συνδρομής για την  εκτέλεση εκτελεστών τίτλων,    
η. η εποπτεία και ο έλεγχος των σωφρονιστικών 
καταστημάτων,    θ. ο έλεγχος  των  δημόσιων  
κατηγόρων,  των  συμβολαιογράφων,  των φυλάκων  
μεταγραφών, υποθηκών,  νηολογίων, κτηματολογίων, 
υποθηκολογίων  πλοίων και αεροσκαφών, των 
ληξιάρχων και των υπαλλήλων, επιμελητών και  
άμισθων δικαστικών επιμελητών,    ι. ό,τι άλλο ο 
νόμος ορίζει.   2. Οι εισαγγελείς γνωμοδοτούν σε  
νομικά  ζητήματα,  που  δεν  έχουν εισαχθεί   στα   
δικαστήρια,   όταν   τους  υποβάλλουν  ερωτήματα  
που αντιμετωπίζουν στην εκτέλεση των καθηκόντων 
τους:    α. όσοι αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο 
παράγραφος 5β,    β. οι υπηρεσίες του δημοσίου  και  
των  νομικών  προσώπων  δημόσιου δικαίου σχετικά 
με την ερμηνεία και εφαρμογή του ποινικού νόμου.  
Ο  εισαγγελέας  του  Αρείου  Πάγου γνωμοδοτεί και 
σε νομικά ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος.…   
4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών:…    β) δικαιούται  
να  παραγγέλλει  στις  υπηρεσίες  του  δημοσίου,  
των νομικών  προσώπων δημοσίου δικαίου, των 
οργανισμών κοινής ωφέλειας και  όλων γενικά των 
επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα, να παραδώσουν 
έγγραφα  ή να χορηγήσουν αντίγραφά τους,  όταν  το  
ζητήσουν  νομικά  ή  φυσικά πρόσωπα  που  έχουν 

δικαίωμα ή έννομο συμφέρον, εκτός αν πρόκειται για 
έγγραφα από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 261 
του Κ.Π.Δ.».
ΑΒ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ
Κατά το άρθρο 17Α Ν. 2523/1997 «1. Εισαγγελέας 
Οικονομικού Εγκλήματος ορίζεται με τον 
αναπληρωτή του, εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό 
αντεισαγγελέα εφετών, από εκείνους που υπηρετούν 
στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών. Η τοποθέτηση 
τους διενεργείται με προεδρικό διάταγμα που 
εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου Ανωτάτου 
Δικαστικού Συμβουλίου. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού 
Εγκλήματος εκτελεί τα καθήκοντα του με πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση και συνεπικουρείται από 
τρεις, τουλάχιστον, εισαγγελείς ή αντεισαγγελείς 
πρωτοδικών, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον από 
εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Αθηνών και ένας από εκείνους που υπηρετούν 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Οι 
τελευταίοι ορίζονται από τους διευθύνοντες τις 
οικείες Εισαγγελίες.  2. Το έργο των αρμόδιων για 
τα οικονομικά εγκλήματα Εισαγγελέων εποπτεύει 
και συντονίζει Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου 
που ορίζεται με πλήρη ή μερική απασχόληση από τον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 3. Στα καθήκοντα του 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, η κατά τόπο 
αρμοδιότητα του οποίου επεκτείνεται σε όλη την 
Επικράτεια, ανήκει η εποπτεία, η καθοδήγηση και 
ο συντονισμός των ενεργειών των γενικών κατά το 
άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α` του Κ.Π.Δ. 
και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε 
υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού 
Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.), των Τελωνείων, της 
Ε.Λ.Υ.Τ. και των φοροελεγκτικών υπηρεσιών, 
εν γένει, του Υπουργείου Οικονομικών, κατά τη 
διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή 
προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε 
είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων 
και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά 
διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. 
4. Ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος 
ενημερώνεται για όλες τις καταγγελίες και τις 
πληροφορίες που περιέχονται στις υπηρεσίες της 
παραγράφου 3 για εγκλήματα της αρμοδιότητας του, 
αξιολογεί δε και διερευνά τις πληροφορίες αυτές, 
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που περιέρχεται 

σε γνώση του, σχετικά με αυτά, με οποιονδήποτε 
τρόπο και μέσο. 5. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων 
που ανήκουν στην αρμοδιότητα του ο Εισαγγελέας 
Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει τη 
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης 
από τους κατά την παράγραφο 3 του παρόντος 
άρθρου γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς 
υπαλλήλους. 6. Η δικογραφία που σχηματίζεται 
μετά την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης 
ή προανάκρισης διαβιβάζεται στους κατά τόπο 
αρμόδιους για την ποινική δίωξη εισαγγελείς 
πρωτοδικών, με την παραγγελία άμεσης άσκησης 
ποινικής δίωξης. 7. Με σύμφωνη γνώμη του 
εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 
που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο 
Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να 
παραγγέλλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 
από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, 
χωρίς να στερείται τις αρμοδιότητες που αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας της 
οποίας ενημερώνεται εγγράφως για την πορεία της. 8. 
Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν 
πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά 
ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του έργου τους, μη 
υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας 
περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού 
και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε 
μορφής αρχείο Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού που 
τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.         Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να 
προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξη τους σε 
δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου 
τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών (ακινήτων 
και κινητών) εν γένει στοιχείων, προς το σκοπό 
διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε 
περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής 
εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων 
της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για 
χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που μπορεί να 
παρατείνεται με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών 
Αθηνών, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης 
της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής 
προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται 
χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ` ου ή τρίτου και 
δεν είναι απαραίτητο να αναφέρει συγκεκριμένο 
λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, 
θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η 
δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της επίδοσης 
της διάταξης προς τον Οργανισμό ή την Υπηρεσία 
προς την οποία απευθύνεται. ***  η φράση «από τη 

 Γεωργίου Μιχ. ΔΟΥΒΑ, Εισαγγελέως Πρωτοδικών



ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ Ιούλιος- Δεκέμβριος

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 18-6-2016 απεβίωσε στο Ηράκλειο Κρήτης ο 
Καθηγητής της Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Εμμανουήλ Μιχαλοδημητράκης.  Υπήρξε 
ο  ιδρυτής και πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ιατροδικαστικής Εταιρείας, συνιδρυτής και  Πρόεδρος 
της Διαβαλκανικής Ένωσης Ιατροδικαστών, εκπρόσωπος 
της Ελλάδος στο Συμβούλιο Ιατροδικαστικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διευθυντής του Εργαστηρίου 
Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μια 
προσωπικότητα με διεθνή ακτινοβολία και ένας 
Δάσκαλος που δίδαξε, καθοδήγησε και ανέδειξε 
πολλούς νεότερους ιατροδικαστές. Ένας άνθρωπος 
ήπιος, που επιβάλλονταν και διακρίνονταν  με τις 
γνώσεις του,  την αντικειμενικότητά του και την 
αφοσίωσή του στην επιστήμη και στην αλήθεια.
Σπούδασε   παράλληλα  Ιατρική και   Νομική στο 
Πανεπιστήμιο των Αθηνών, όπου στη συνέχεια 
απέκτησε και την ειδικότητά του, και  ακολούθως  
συνέχισε τις σπουδές του στην Αμερική. 
Άνθρωπος προσηλωμένος  στην επιστήμη του και 
στην αλήθεια, με τις γνώσεις του και την εμπειρία του  
συνετέλεσε τα μέγιστα στη διαλεύκανση  σοβαρών 
υποθέσεων.   Άοκνος, εργατικός, με υψηλό αίσθημα 
ευθύνης, αφιέρωνε πολλές ώρες της ημέρας στο 
Εργαστήριο Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, του οποίου  ήταν επικεφαλής, ενώ με τον ήπιο  
χαρακτήρα  του εξασφάλισε την αγάπη και το σεβασμό 
στο πρόσωπό του, αλλά και την αρμονική συνεργασία  
όλων των   εκεί εργαζομένων. 
Το συγγραφικό του έργο είναι τεράστιο, το διδακτικό 
του ανεκτίμητο.  Αυτό όμως που κυρίως διέκρινε τον 
καθηγητή ήταν  το   ενδιαφέρον του για τους  φοιτητές 
του, τους οποίους περιέβαλλε με πατρική στοργή.  Σε 

όλες τις μεταξύ μας συζητήσεις διέκρινα την αγωνία 
του για την άρτια εκπαίδευση, θεωρητική και πρακτική, 
των νέων ιατροδικαστών, καθώς γνώριζε πολύ καλά τη 
βαρύτητα του ρόλου του ιατροδικαστή και το κρίσιμο της 
αποστολής του κατά την έρευνα σοβαρών υποθέσεων.  
Είχε τον τρόπο να είναι καθηγητής, συγχρόνως 
όμως πατέρας και φίλος  με τους μαθητές του, τους  
ειδικευόμενους  και τους νέους ιατροδικαστές, τους 
οποίους προέτρεπε πάντοτε να μην διστάζουν να τον 
συμβουλεύονται στα περιστατικά που αντιμετώπιζαν, 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή και οπουδήποτε της γης 
και αν ασκούσαν τα καθήκοντά τους.   Γνωρίζοντας ότι 
η ορθή, μεθοδευμένη  και τεκμηριωμένη  συλλογή των 
ευρημάτων  από τον ιατροδικαστή  και η  αξιοπιστία,  η 
πληρότητα και η αντικειμενικότητα της επιστημονικής  
του  έρευνας   οδηγούν σε μια   επιστημονικά εδραιωμένη 
ιατροδικαστική έκθεση, μεριμνούσε για τη συνέχιση 
των σπουδών των φοιτητών του στο εξωτερικό και 
κυρίως στην Αμερική και δη σε Πολιτείες με υψηλή 
εγκληματικότητα, ώστε  αυτοί να  αντιμετωπίσουν και 
να εξοικειωθούν με πολλά και σύνθετα περιστατικά. 
Τον καθηγητή γνώρισα προ δεκαπενταετίας περίπου, 
ότε άρχισε η εξειδικευμένη ενασχόλησή μου με το 
ιατρικό ποινικό δίκαιο.  Σε όλο αυτό το χρονικό 
διάστημα της ενασχόλησής μου με το ιατρικό ποινικό 
δίκαιο υπήρξε ο πολύτιμος αρωγός μου, καθώς  δεν 
εφείσθη χρόνου να συζητά μαζί μου για  θέματα που 
άπτονταν του ανωτέρω αντικειμένου, ενώ παράλληλα 
πίστευε ότι απαιτείται κοινή επιμόρφωση  νομικών και 
ιατροδικαστών,  ώστε να καταστεί εφικτή η ενημέρωση 
και κατανόηση σε γενικές γραμμές των αρχών και 
μεθόδων της μιάς επιστήμης από την άλλη.
Η τελευταία φορά που συνάντησα τον καθηγητή 

ήταν τον Ιανουάριο του έτους 2015, ότε μετέβην 
στο Ηράκλειο της Κρήτης για τη διδασκαλία της 
Θεματικής Ενότητας Medical Malpractice και Ιατρικής 
Δεοντολογίας. Καίτοι η συνάντηση επρόκειτο 
να γίνει στο Εργαστήριο  Ιατροδικαστικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης,  αυτό δεν κατέστη εφικτό 
λόγω της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας του.  
Παρ΄όλα αυτά η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, 
κατόπιν επιθυμίας του,  μετά το  μάθημα, στην οικία 
του, όπου μεταβήκαμε με την άξια συνεργάτιδά του 
ιατροδικαστή κ. Δέσποινα Νάθενα. Παρά την ασθένειά 
του η συζήτηση  για  θέματα ιατρικής αμέλειας  και αυτή 
τη φορά διήρκεσε επί μακρόν. Έκτοτε η τηλεφωνική 
μας επικοινωνία  αραίωσε λόγω της επιδείνωσης της 
κατάστασης της υγείας του, μέχρι το Πάσχα τ.ε., ότε 
πληροφορήθηκα την ραγδαία επιδείνωση της υγείας 
του. 
Η απώλεια του καθηγητή Εμμανουήλ Μιχαλοδημητράκη  
συγκλόνισε τη διεθνή επιστημονική ιατρική κοινότητα, 
την Ιατρική Σχολή της Κρήτης, τους εργαζομένους 
στο Εργαστήριο,  που ήταν το δεύτερο σπίτι του, την 
πατρίδα του  το Ηράκλειο,  στην οποία ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητός, και στέρησε από τους φοιτητές του ένα 
χαρισματικό  δάσκαλο .
Είθε οι συνάδελφοί του που θα συνεχίσουν το έργο του 
να πορευθούν πάνω στα δικά του ίχνη.
Αιωνία η μνήμη του.

Βιργινία Δημ. Σακελλαροπούλου
Αντεισαγγελέας Εφετών Αθηνών, 
Αντεπιστέλλον Μέλος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής 
Εταιρείας

Στη μνήμη Εμμανουήλ Μιχαλοδημητράκη, Καθηγητή  Ιατροδικαστικής Πανεπιστημίου Κρήτης

χρονική στιγμή της επίδοσης» του τέταρτου εδαφίου 
αντικαταστάθηκε από τη φράση «από τη χρονική 
στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης», 
ως άνω, με το άρθρο 94 Ν.4316/2014,ΦΕΚ Α 
270/24.12.2014.«Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης 
γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας 
παραγράφου προς τους αρμόδιους Οργανισμούς και 
Υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται 
με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε 
τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση 
Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και 
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν 
να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη 
γνωστοποιείται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις διασφαλιστικά 
μέτρα.» …Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου 
δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν 
ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση... 9. Για 
την επιστημονική, διοικητική και γραμματειακή 
υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος και των εισαγγελικών λειτουργών της 
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συστήνεται 
στο Υπουργείο Οικονομικών, με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών, Γραφείο Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος, το οποίο διευθύνεται 
από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. 
Υπηρεσιακή Μονάδα του Γραφείου Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να συστήνεται με 
απόφαση του ίδιου Υπουργού και στην Περιφερειακή 
Διεύθνση Κεντρικής Μακεδονίας του Σ.Δ.Ο.Ε.. 
Για την επιστημονική υποστήριξη του έργου του 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και των 
Εισαγγελέων που τον επικουρούν συστήνεται στο 
γραφείο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 
μετά από εισήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού 
Εγκλήματος, ιδιαίτερο τμήμα. Με την ίδια απόφαση 
δημιουργούνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού 
του τμήματος, οι οποίες καλύπτονται με μετακίνηση 

προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών ή με 
απόσπαση από άλλες υπηρεσίες, μετά από πρόταση 
του ίδιου Εισαγγελέα. …9α. Για τη γραμματειακή και 
διοικητική υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος και των Εισαγγελέων που 
τον επικουρούν, συστήνεται στο Γραφείο, με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του 
Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, αυτοτελές 
Τμήμα Γραμματείας…  10. Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί 
να αποσπώνται στις Εισαγγελίες Πρωτοδικών και 
Εφετών υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, 
για την υποβοήθηση του έργου των εισαγγελικών 
λειτουργών όταν διενεργείται προανάκριση ή 
προκαταρκτική εξέταση για οικονομικά ή άλλα 
συναφή με αυτά εγκλήματα, για χρονικό διάστημα 
δύο ετών που μπορεί να παρατείνεται με όμοια 
απόφαση, για ίσο χρονικό διάστημα μέχρι δύο 
φορές. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται λαμβάνουν το 
σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών της θέσης από 
την οποία αποσπάστηκαν.»  
ΑΓ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ
Kατά το άρθρ. 1 Ν. 4022/2011 (Εκδίκαση πράξεων 
διαφθοράς Πολιτικών και κρατικών Αξιωματούχων, 
υποθέσεων μεγάλου κοινωνικού ενδιαφέροντος και 
μείζονος Δημοσίου Συμφέροντος και άλλες διατάξεις) 
{πεδίο εφαρμογής} «Οι διατάξεις του νόμου αυτού 
εφαρμόζονται για: α) κακουργήματα τα οποία 
δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 86 του Συντάγματος και διαπράττουν 
υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και κακουργήματα 
που διαπράττουν βουλευτές, κατά τη διάρκεια 
της θητείας τους, ακόμη και αν οι υπαίτιοι έχουν 
παύσει να φέρουν την ιδιότητα αυτή, εφόσον 
αυτά υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα του 
τριμελούς εφετείου. β) κακουργήματα τα οποία 
διαπράττουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους ή επωφελούμενοι από την ιδιότητα τους, 
γενικοί και ειδικοί γραμματείς Υπουργείων, 

διοικητές, υποδιοικητές ή πρόεδροι διοικητικών 
συμβουλίων ή διευθύνοντες ή εντεταλμένοι 
σύμβουλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
δημοσίων επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών και 
νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου τη διοίκηση 
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το κράτος, 
αιρετά μονοπρόσωπα όργανα των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και υπάλληλοι 
κατά την έννοια των άρθρων 13α και 263Α του 
Ποινικού Κώδικα, εφόσον αυτά υπάγονται στην 
καθ` ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς εφετείου και 
γ) κακουργήματα ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος, 
εφόσον υπάγονται στην καθύλην αρμοδιότητα 
του τριμελούς εφετείου, ο δε χαρακτηρισμός 
της υπόθεσης ως ιδιαίτερα μεγάλου κοινωνικού 
ενδιαφέροντος ή μείζονος δημοσίου συμφέροντος 
γίνεται με πράξη από τον εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου». 
Κατά το άρθρ. 2 του ίδιου ως άνω Νόμου ( 
Ποινική δίωξη – Ανάκριση) «1. α) Για τα, στο 
άρθρο 1, αναφερόμενα κακουργήματα ορίζεται στις 
Εισαγγελίες Αθηνών και Θεσσαλονίκης, Εισαγγελέας 
Εγκλημάτων Διαφθοράς, με βαθμό αντεισαγγελέα 
εφετών, από εκείνους που υπηρετούν στην Εισαγγελία 
Εφετών Αθηνών και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Η 
τοποθέτηση τους διενεργείται με προεδρικό διάταγμα 
που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του οικείου 
Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου…  Ο Εισαγγελέας 
Εγκλημάτων Διαφθοράς εκτελεί τα καθήκοντα 
του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση και 
συνεπικουρείται από δύο, τουλάχιστον, εισαγγελείς ή 
αντεισαγγελείς πρωτοδικών. Οι τελευταίοι ορίζονται 
από τους διευθύνοντες τις οικείες Εισαγγελίες, 
μετά από γνώμη του Εισαγγελέα Εγκλημάτων 
Διαφθοράς. Το έργο των αρμόδιων για τα εγκλήματα 
διαφθοράς Εισαγγελέων εποπτεύει και συντονίζει 
Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου που ορίζεται με 
πλήρη ή μερική απασχόληση από τον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου.                                   ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...



ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣΙούλιος- Δεκέμβριος

Αντιπροσωπεία της ένωσής μας επισκέφθηκε το Δουβλίνο, το τριήμερο 10-
13/9/2016, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο συνέδριο της Διεθνούς Ενώσεως 
Εισαγγελέων. Σημειωτέον ότι οι συνάδελφοι που συμμετείχαν επιβαρύνθηκαν 
με τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους και κατά την παραμονή τους εκεί 
είχαν επαφές με τους εκπροσώπους της Διεθνούς Ενώσεως  προκειμένου να μας 
ανατεθεί (στην Αθήνα), η διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου. Οι Ελληνες 
Εισαγγελείς  αντάλλαξαν απόψεις με τους ομολόγους τους από την  Αμερική, 
την Αγγλία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Ρουμανία, την Τουρκία, τη Βραζιλία, 
την  Αυστραλία και την Αργεντινή ενώ συμμετείχαν σε δείπνο εργασίας με την 
Κινεζική αποστολή που θα διοργανώσει το επόμενο συνέδριο (Πεκίνο, Σεπτ. 10-
14/2017).

Διεθνές Συνέδριο στο Δουβλίνο 

Αιγαίου 35, Καρελλάς, Κορωπί, 194 00, τηλ. 2106630990, fax: 210 6630994, info@leridis.gr, www.leridis.gr

Στη φωτογραφία διακρίνεται 
η Ελληνική αντιπροσωπεία 
αποτελούμενη από το Γ.Γ. 
της ένωσης, Πάρη Αδάμη, 

τις  αντεισαγγελείς Εφετών, 
Ελένη Κοντακτσή, Μαρία  

Τιντιγκάκη και Μάγδα 
Γαλάταλη καθώς και την 
Εισαγγελέα Πρωτοδικών 
Αικατερίνη Πετουμένου, 

πλαισιώνοντας τον Πρόεδρο 
της Διεθνούς Ενώσεως και 
τους λοιπούς συνέδρους.

Εορτασμοί του  Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, Προστάτη του Δικαστικού Σώματος

Ο Γ.Γ. της Ενώσεώς μας, Πάρης Αδάμης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών, έκλεισε την 
εκδήλωση ευχαριστώντας τους παρισταμένους και τη χορωδία του Δικηγορικού 
συλλόγου Αθηνών. Ανέφερε δε, μεταξύ άλλων ότι «η εκδήλωση αυτή αποτελεί 
εορτή της Δικαιοσύνης πλην όμως για την εύρυθμη  λειτουργία αυτής  απαιτείται 
μία γενναία αύξηση οργανικών θέσεων. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και 
της τεχνολογίας, νέες θέσεις αποκλειστικής απασχόλησης όπως οικονομικοί 
εισαγγελείς, πόθεν έσχες, ηλεκτρονικού εγκλήματος, ευρωπαικού εντάλματος  
σύλληψης, τρομοκρατίας, Γ.Γ. εσόδων κλπ. ουσιαστικά αποδυναμώνουν τις 
«κλασσικές» υπηρεσίες με αποτέλεσμα ακόμη και το ανώτερο όργανό μας, ο 
Αρειος Πάγος να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας. Κε Υπουργέ, 
ελπίζουμε ότι η πολιτεία θα μας χορηγήσει τα απαραίτητα όπλα, ήτοι αύξηση 
οργανικών θέσεων, οικονομική τουλάχιστον σταθερότητα και εκτέλεση των 
δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά μας καθώς  και ισότιμη φορολογική 
μεταχείριση ώστε «ενδυσάμενοι το Θώρακα της Δικαιοσύνης» (βλ. επιστολή 
Απ.Παύλου προς Εφ. 6π8), να φανούμε αντάξιοι του προστάτη, Αγίου μας».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπης Παυλόπουλος 
παρέστη στους εορτασμούς του  Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 
Προστάτη του Δικαστικού Σώματος, στις  3/10/2017 (Παλαιά Βουλή). 
Επίσης μεταξύ άλλων παρέστησαν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου 
κα Βασιλική Θάνου και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη 
Δημητρίου.  

Χριστουγεννιάτικη εορτή
Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος την Κυριακή 11/12/2016 και ώρα 
18:00 έως 21:30 μ.μ. από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδας, η Χριστουγεννιάτικη 
παιδική εορτή για τα παιδιά των συναδέλφων στην αίθουσα ΄΄Grand Ballroom΄΄ του 
Ξενοδοχείου ΄΄Μεγάλη Βρετανία΄΄. 

Τα παιδιά των συναδέλφων βρήκαν την ευκαιρία να παίξουν και να γνωριστούν 
μεταξύ τους απολαμβάνοντας ταυτόχρονα παιδικές επιδείξεις Κλόουν και 
Ταχυδακτυλουργού που είχαν προσκληθεί ειδικά για την εκδήλωση, ενώ ακολούθησε 
δείπνο με όμορφα εδέσματα, που έκλεισε με ανταλλαγή ευχών των συναδέλφων 
και των παιδιών τους για Χαρούμενα Χριστούγεννα και ένα ευτυχισμένο νέο έτος 
επαγγελματικό και οικογενειακό.


