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ANAKOINΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με φορείς της 
Δικαιοσύνης 
 
ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τους συναδέλφους 
Δικαστικούς Υπαλλήλους όλης της χώρας 

Την Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, με 
πρωτοβουλία και πρόσκληση της Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου, συνάντηση με φορείς της Δικαιοσύνης. Στη συνάντηση αυτή είχαν 
προσκληθεί και έλαβαν μέρος η Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Επικρατείας Ευαγγελία 
Νίκα, η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου, ο Πρόεδρος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου Ιωάννης Σαρμάς, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος, ο 
Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Δημήτριος 
Κωστάκης, η  Πρόεδρος  του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Ευγενία Βελώνη, ο 
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και Πρόεδρος της Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας Δημήτρης Βερβεσός  και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας 
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος Γιώργος Διαμάντης.  

Κατά τη συνάντηση έγινε διεξοδική συζήτηση  για θέματα σχετικά με τη Δικαιοσύνη. Όπως 
ανέφερε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και συμφώνησαν και όλοι οι παριστάμενοι, η 
Δικαιοσύνη στη χώρα μας αντιμετωπίζει διαχρονικά προβλήματα, τα οποία είναι προφανές 
ότι δεν θα λυθούν απλά με συναντήσεις, όμως  είναι χρήσιμος ο διάλογος μεταξύ όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων, στο βαθμό που συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών απονομής 
της Δικαιοσύνης.  

Από πλευράς της ΟΔΥΕ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Γιώργος Διαμάντης, ανέπτυξε για μια 
ακόμα φορά τα μεγάλα διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Δικαστήρια, 
δηλαδή την υποστελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό Δικαστικών Υπαλλήλων, τις 
μεγάλες ελλείψεις υλικοτεχνικών υποδομών και νέων τεχνολογιών και την 
οικονομική υποβάθμισή μας. Μάλιστα όλοι  οι συμμετέχοντες συμφώνησαν πως τα 
παραπάνω προβλήματα αποτελούν και  τις σημαντικότερες αιτίες για την άρνηση 
των διοριζόμενων στα Δικαστήρια, να αποδεχθούν τις θέσεις διορισμού τους. 

Εκτίμησή μας είναι, ότι παρά το γεγονός πως η πρωτοβουλία  για την 
παραπάνω συνάντηση ήταν μέσα στα καθορισμένα όρια του πολιτειακού ρόλου της 
Προέδρου της Δημοκρατίας, κατάφερε όμως να αναδείξει τα προβλήματα της 
Δικαιοσύνης. Επιπλέον δε, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, το συνδικαλιστικό 
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μας όργανο η ΟΔΥΕ, αντιμετωπίστηκε ως ισότιμος συνομιλητής και ακούστηκαν οι 
θέσεις μας στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό αποτιμούμε θετικά, τόσο 
την ίδια τη συνάντηση, όσο και την παρουσία του Προέδρου της ΟΔΥΕ σ΄ αυτή. Και 
στο πνεύμα αυτό, θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τις θέσεις και τα αιτήματά μας, 
σε κάθε διαδικασία που μπορεί να συμβάλλει στην επίλυσή των προβλημάτων μας. 

                                        Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Η ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

     Γιώργος Διαμάντης                                                  Μαριάνθη Μισαηλίδου 


