Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Πρόεδροι, Αγαπητοί φίλοι.
Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Η Δικαιοσύνη, την
τελευταία δεκαετία επωμίστηκε ένα τεράστιο και δυσανάλογο βάρος... Οι δικαστές
ήρθαν αντιμέτωποι με υποθέσεις που παρουσίαζαν καινοφανή νομικά ζητήματααποτέλεσμα της περιόδου των μνημονίων.
Με τις αποφάσεις όμως που εξέδωσαν οι λειτουργοί της -όλων των κλάδων- στηρίχθηκε
και διατηρήθηκε η συνοχή του κοινωνικού ιστού στη χώρα και ενισχύθηκε η δημοκρατία.
Και όλα αυτά, με τα μάτια της κοινής γνώμης, στραμμένα στα πνευματικά σας παιδιά,
στις αποφάσεις σας.
Ειδικά ο διοικητικός δικαστής, που κλήθηκε να επιλύσει σοβαρές μισθολογικές,
κοινωνικοασφαλιστικές και φορολογικές διαφορές, που επηρέαζαν ευρύτατα κοινωνικά
στρώματα, μετά από κάποιες αρχικές ταλαντεύσεις και συνειδητοποιώντας σταδιακά τις
ευρύτερες δημοσιονομικές επιπτώσεις των αποφάσεών του, έβαλε ένα όριο και
ισοστάθμισε

απαιτήσεις

που

θα

δυναμίτιζαν

το

εύθραυστο

δημοσιονομικό

περιβάλλον. Διόρθωσε όμως και τις πρόδηλες και κραυγαλέες αδικίες, δικάζοντας
με βάση το Σύνταγμα και τους νόμους.
Είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα στο χώρο της Δικαιοσύνης έγιναν σημαντικά
βήματα: Η υποχρεωτική διαμεσολάβηση (ν.4640/19) σε πλήθος υποθέσεων στην
πολιτική δίκη, οι ριζικές αλλαγές στην ποινική δίκη με τους νέους Κώδικες, η ψήφιση
του ν.4635/2019 για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στη Διοικητική
Δικαιοσύνη, θεωρούμε ότι βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και θα συμβάλλουν στη
βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό της απονομής δικαιοσύνης.
Ζητούμενο όμως παραμένει ακόμη η δημιουργία ενός απλού, γρήγορου και
αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος, εύκολα προσβάσιμου, οικονομικού και
φιλικού προς τους διαδίκους και τους συντελεστές της δίκης. Οι λύσεις έχουν
υποδειχτεί από εσάς τους ίδιους. Χωροταξικός ανασχεδιασμός της Δικαιοσύνης.
Ψηφιακός μετασχηματισμός της. Εισαγωγή της τεχνολογίας σε όλες τις δίκες, σε όλες
τις διαδικασίες και σε όλες τις δικαιοδοσίες. Ηλεκτρονικές καταθέσεις δικογράφων.
Δημιουργία

ψηφιακών

δικογραφιών.

Τηλεδιασκέψεις.

Ηλεκτρονική

διασύνδεση

Δικαστηρίων, Διοίκησης και Δικηγόρων. Απλοποίηση των δικονομιών. Δραστικός
περιορισμός της δικαστικής ύλης και εφαρμογή σύγχρονων, εναλλακτικών μορφών
επίλυσης διαφορών. Και δικαστικές αποφάσεις που θα εκδίδονται σε εύλογο χρόνο,
έστω με συνοπτική αιτιολογία σε κάποιες κατηγορίες υποθέσεων.
Βασικός διάδικος στη διοικητική δίκη όμως είναι το Δημόσιο. Το ΝΣΚ.
Προσπαθούμε και μεις να συμβάλλουμε στην πιο γρήγορη απονομή της Δικαιοσύνης.
Έχουμε κακό παρελθόν με τη βιομηχανία εφέσεων και αναιρέσεων που ασκούσαμε. Το
αφήνουμε πίσω. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του ΝΣΚ προχωρά, η διακίνηση όλων
των εγγράφων γίνεται ηλεκτρονικά.
Όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, έχουμε ψηφιακή υπογραφή. Ηλεκτρονικά γίνεται και η
κατάθεση των αιτήσεων ιδιωτών για διακοπή της παραγραφής, αναγνώριση
απαιτήσεων και εξωδικαστική/συμβιβαστική επίλυση των διαφορών τους με το Δημόσιο.
Με νομοθετικές ρυθμίσεις απλοποιήθηκε και επιταχύνθηκε η διαδικασία αποδοχής και
εκτέλεσης των αποφάσεων και γενικότερα το κλείσιμο των δικαστικών και εξωδίκων
υποθέσεων για το Δημόσιο.
Επιπλέον, έχουν δοθεί κεντρικές κατευθύνσεις προς τα μέλη μας ώστε:
Να κάνουν ευρύτερη χρήση της πιλοτικής δίκης
Να ασκούν ένδικα μέσα μόνο στις περιπτώσεις που πιθανολογείται η ευδοκίμησή τους
και
Να αποδέχονται τις πρωτόδικες αποφάσεις αν είναι σωστές ή το νομικό ζήτημα έχει
λυθεί από τα ανώτατα δικαστήρια. Το ποσοστό των ενδίκων μέσων που άσκησε το
Δημόσιο το 2019 ήταν κατά 35% μικρότερο απ΄ ότι το 2018.
Ενδεικτικό είναι ότι στο νέο σύστημα επιθεώρησης των μελών μας, ως κριτήριο της
αξιολόγησής τους, τέθηκε ρητά η μη άσκηση απαράδεκτων, αβάσιμων ή καταχρηστικών
ενδίκων μέσων.
Τελειώνω λέγοντας ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι καθήκον όλων μας
(δικαστών, υπερασπιστών και πολιτείας) να επανεξετάζουμε κάποιες ρυθμίσεις και να
προτείνουμε αλλαγές, προκειμένου να διορθωθούν τυχόν στρεβλώσεις.

Για παράδειγμα, μήπως θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις διατάξεις σχετικά με το
επιτρεπτό της άσκησης έφεσης και αναίρεσης που, λόγω της ασάφειάς τους, έχουν
ουσιαστικά αποκλείσει τον έλεγχο -από ανώτερο ή/και ανώτατο δικαστήριο- αποφάσεων
που αφορούν σε περιοδικές παροχές μόνο και μόνο επειδή αυτές διεκδικούνται με
αγωγή;
Έχουμε αντιληφθεί ότι ο σκόπιμος και συστηματικός κατακερματισμός τέτοιων
υποθέσεων (με την άσκηση 2-3 αγωγών για διαδοχικά χρονικά διαστήματα), ώστε να
μην υπερβαίνουν τα χρηματικά όρια που (νομολογικά) κρίθηκε ότι καταλαμβάνουν και
τις αγωγές για παροχές με περιοδικό χαρακτήρα, λειτουργεί σε βάρος του δημόσιου
προϋπολογισμού, σε βάρος όλων μας;
Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας και καλή επιτυχία στις εργασίες της Γενικής σας
Συνέλευσης. Σας ευχαριστώ!

