Καταγγελία-«κεραυνός»
από
δικαστές προς κυβερνώντες: «Ο
ελληνικός
λαός
έχασε
δικαιώματα ενός ολόκληρου
αιώνα!»
«ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΕΡΟΥΝΤΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
«Καταγγελία-«κεραυνός» κατά των ελληνικών κυβερνήσων των
τελευταίων έξι μνημονιακών ετών δημοσιοποιούν οι διοικητικοί
δικαστές με ψήφισμά τους, μετά την γενική συνέλευση της Ένωσης
Διοικητικών Δικαστών,στο οποίο επισημαίνουν ότι «τα τελευταία
χρόνια ο Ελληνικός λαός έχασε δικαιώματα και κατακτήσεις ενός
ολόκληρου αιώνα».
Οι διοικητικοί δικαστές για πρώτη φορά καταγράφουν τον όλεθρ
που επικρατεί στην κοινωνία η οποία βάλλεται σε πολλαπλά
επίπεδα (οικονομία, ασφαλιστικό, ανεργία, κ.α.) και εκφράζουν
«προς τον ελληνικό λαό τη βαθιά τους ανησυχία». Επισημαίνουν
την συνεχιζόμενη υποτίμηση της δικαστικής προστασίας των
πολιτών και την αδυναμία πλέον των οικονομικά ασθενέστερων
ιδίως πολιτών να έχουν πρόσβαση στα δικαστήρια κάτι που
γίνεται ευκόλως αντιληπτό αν αναλογισθούμε ότι το Δίκαιο στην
Ελλάδα με το οποίο οριοθετούνται οι ενέργειες και οι αποφάσεις
των δικαστών παράγεται τα τελευταία χρόνια στο… εξωτερικό.
«Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η θέσπιση έκτακτων μέτρων που
κατατείνουν σε υπέρμετρη φορολογική επιβάρυνση των οικονομικά
ασθενέστερων τάξεων και δεν νοείται να κληθούν άλλη μία φορά
οι ασφαλισμένοι αλλά και οι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν
τις εισφορές τους κατά τον εργασιακό βίο τους, να καλύψουν τα
ελλείμματα του ασφαλιστικού συστήματος». Είναι η πρώτη φορά
που οι δικαστές παρεμβαίνουν με τόσο ηχηρό τρόπο στην πολιτική

κατάσταση της χώρας. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του
ψηφίσματος: «ΨΗΦΙΣΜΑ της Tακτικής Γενικής Συνέλευσης της
Ένωσης Διοικητικών Δικαστών Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός
λαός έχασε δικαιώματα και κατακτήσεις ενός ολόκληρου αιώνα.
Οι δραματικές περικοπές μισθών και συντάξεων, η απαξίωση της
στέγης και της αγροτικής γης, η υποβάθμιση της δημόσιας
υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας και η ανεργία που
καλπάζει συνδυάστηκαν με μια σχεδιασμένη πρωτοφανή υποβάθμιση
των δικονομικών δικαιωμάτων. Σήμερα η προσφυγή ειδικά στο
διοικητικό δικαστήριο είναι απρόσιτη για την πλειοψηφία του
ελληνικού λαού. Υπέρμετρα παράβολα, αδικαιολόγητα δικονομικά
βάρη, ενδικοφανείς διαδικασίες συνδυάζονται με τη μεγάλη
καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων και δημιουργούν
συνθήκες δικονομικής ασφυξίας στους πολίτες.
Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών αναδεικνύει τις αιτίες της
βραδύτητας της απονομής της διοικητικής δικαιοσύνης. Είναι
πρωτίστως η κοινωνική ανισότητα, η άδικη κατανομή των
φορολογικών βαρών, η αναντιστοιχία των κοινωνικών παροχών με
το επίπεδο της προόδου. Είναι ακόμη η πολυνομία, η κακή
νομοθέτηση, η γραφειοκρατία. Η υποχρηματοδότηση της
Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα τις ελλείψεις σε προσωπικό και
υποδομές. Σήμερα όχι μόνο δεν ανακτώνται δικονομικά δικαιώματα
που απωλέσθηκαν αλλά διαμορφώνονται όροι περαιτέρω υποτίμησης
της δικαστικής προστασίας.
Εκφράζουμε προς τον ελληνικό λαό τη βαθιά μας ανησυχία ότι με
επίκληση το στόχο της «επιτάχυνσης» θα τεθούν νέα εμπόδια
προσβασιμότητας των οικονομικά ασθενέστερων ιδίως πολιτών στα
δικαστήρια, θα συρρικνωθεί περαιτέρω ο δικαστικός έλεγχος, θα
προωθηθούν νέες ενδικοφανείς διαδικασίες. Τα τελευταία χρόνια,
άλλωστε, εντατικοποιείται το έργο των δικαστών με διακηρυγμένο
αποκλειστικό στόχο την ποσοτική απόδοση.
Έχουμε βάσιμους λόγους να ανησυχούμε ότι η εντατικοποίηση του
έργου των δικαστών θα συνεχιστεί σε βάρος της ασφάλειας του
δικαιοδοτικού
συστήματος.
Οι
διοικητικοί
δικαστές

επισημαίνουμε ότι: Α) Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί η
θέσπιση «έκτακτων» μέτρων που κατατείνουν σε υπέρμετρη
φορολογική επιβάρυνση των οικονομικά ασθενέστερων τάξεων, Β)
Δεν νοείται να κληθούν άλλη μία φορά οι ασφαλισμένοι αλλά και
οι συνταξιούχοι, οι οποίοι κατέβαλαν τις εισφορές τους κατά
τον εργασιακό βίο τους, να καλύψουν τα ελλείμματα του
ασφαλιστικού συστήματος, Γ) Περαιτέρω υποτίμηση της δικαστικής
προστασίας θίγει πλέον τον πυρήνα του δικαιώματος του άρθρου
20 παρ. 1 του Συντάγματος. Ζητάμε την αναβάθμιση των
δικονομικών δικαιωμάτων των πολιτών και την άρση των
υπέρμετρων κωλυμάτων πρόσβασης στη Δικαιοσύνη. Προτείνουμε την
ισότιμη δικονομική αντιμετώπιση των φορολογικών και εν γένει
χρηματικών διαφορών (άρθρα 79 και 202 ΚΔΔ), την κατάργηση του
θεσμού της πιλοτικής δίκης και τη διεύρυνση των πολυμελών
συνθέσεων.
Απαιτούμε την κάλυψη των ελλείψεων σε προσωπικό και υποδομές,
τον εκσυγχρονισμό της λειτουργικής οργάνωσης της διοικητικής
δικαιοσύνης και την επίλυση του κτιριακού προβλήματος πολλών
διοικητικών δικαστηρίων. Τέλος, τονίζουμε ότι σε επίπεδο
εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων, ο θεσμός του αυτοδιοίκητου σήμερα δοκιμάζεται,
και μάλιστα στον πυρήνα του, με την αποξένωση των δικαστών από
τη διαμόρφωση των κανονισμών εσωτερικής υπηρεσίας των ίδιων
των δικαστηρίων τους» Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΓΙΑ ΤΑ
ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ Σκληρή ανακοίνωση από δικαστές και
εισαγγελείς κατά της κυβέρνησης για τα σκληρά μέτρα λιτότητας
και το «πάγωμα» των ειδικών μισθολογίων.
Με μία ανακοίνωση καταπέλτη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων
προειδοποιεί πώς η αδιέξοδη πολιτική των μνημονίων επηρεάζει
πλέον την έννομη δημοκρατική τάξη στην Ελλάδα που έχει
καταντήσει “οικονομικό πειραματόζωο της Ευρώπης” και καλεί την
κυβέρνηση να προχωρήσει στην απόσυρση του ασφαλιστικούφορολογικού νομοσχεδίου δηλώνοντας πώς τάσσεται στο πλευρό των
κοινωνικών ομάδων που αντιδρούν σε αυτό.
Πρόκειται για το δεύτερο ισχυρό “χτύπημα” μέσα σε λίγα 24ωρα

που δέχεται η κυβέρνηση, αφού μετά τους Αστυνομικούς οι οποίοι
επί της ουσίας προειδοποιούσαν για άρνηση εκτέλεση διαταγών
έρχονται και οι δικαστικοί και εισαγγελείς να στείλουν το δικό
τους μήνυμα, πώς πλέον δεν μπορεί να γίνονται ανεκτά τα
“νομοθετήματα καθ’ υπόδειξη των θεσμών και με έξωθεν
παρεμβάσεις”.
Έρχεται δε η σκληρή και με πολιτικό νόημα ανακοίνωση της
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της οποίας μέλος είναι και η
Πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου να επιβεβαιώσει αυτό
που εδώ και μήνες έχει επισημάνει το “pronews.gr”, ότι δηλαδή
η κυβέρνηση δεν ελέγχει τον κρατικό μηχανισμό και συνεπώς
είναι εξαιρετικά δύσκολο να χειριστεί κρίσιμες περιόδους όπως
αυτή εδώ που διανύουμε.
Σπεύδουν μάλιστα οι δικαστές και οι εισαγγελείς να εξηγήσουν
τη στάση τους για την αποφυγή παρεξηγήσεων σημειώνοντας πώς
“ως θεσμικός φορέας έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνον
επί ζητημάτων, που άπτονται της απονομής της δικαιοσύνης αλλά
και επί μείζονος και ευρύτερης δικαιοπολιτικής σημασίας
θεμάτων».
Χαρακτηρίζει τα μέτρα που επιβάλλονται καθαρά εισπρακτικού
χαρακτήρα, όπως το ασφαλιστικό-φορολογικό, που πλήττουν πλέον
τον πυρήνα της αξιοπρεπούς διαβίωσης και συρρικνώνουν τα
δικαιώματα των πολιτών και ζητάει την απόσυρση του
ασφαλιστικού και κάθε διάταξης που μπορεί να θίγει τις κύριες
και επικουρικές συντάξεις.
Ολόκληρη η ανακοίνωση:
«Το καθεστώς των μνημονίων, που έχει επιβληθεί στη Χώρα μας
οδηγεί, πλέον, σε αδιέξοδο. Μετά από έξι χρόνια παρατεινόμενης
οικονομικής κρίσης, που ανέδειξε συγχρόνως θεσμική και αξιακή
κρίση και διασάλευσης των αρχών του Κράτους Δικαίου και του
Κράτους Πρόνοιας, από τις οποίες διαπνέεται η δημοκρατική
έννομη τάξη μας, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία, ως
θεσμικός φορέας, έχει υποχρέωση να παρεμβαίνει όχι μόνον επί

ζητημάτων, που άπτονται της απονομής της Δικαιοσύνης αλλά και
επί μείζονος και ευρύτερης δικαιοπολιτικής σημασίας θεμάτων,
επισημαίνει τα ακόλουθα:
Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών έχει ξεπεράσει τα
όρια της αυτοθυσίας προς τον σκοπό της οικονομικής διάσωσης
της χώρας. Ωστόσο, συνεχίζεται η επιβολή νέων μέτρων
(ασφαλιστικό – φορολογικό), που πλέον πλήττουν τον πυρήνα της
αξιοπρεπούς διαβίωσης των πολιτών.
Η λογιστική αντιμετώπιση όλων των κρίσιμων τομέων της χώρας
και ο προσανατολισμός μόνο στην κάλυψη δημοσιονομικών στόχων
δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης.
Η οικονομική διάσωση της χώρας δεν θα επέλθει με συρρίκνωση
των δικαιωμάτων των πολιτών (δικαίωμα στην υγεία, στην παιδεία
κλπ.), δεν θα επέλθει με τη θέσπιση ενός ασφαλιστικού
συστήματος εισπρακτικού και μόνο χαρακτήρα, όπως αυτό που
προωθείται, ούτε με την υπερφορολόγηση των πολιτών, με τον
εξαναγκασμό σε μετανάστευση των νέων επιστημόνων, με το
μαρασμό της ελληνικής επαρχίας και του αγροτικού τομέα και την
φτωχοποίηση των πόλεωναλλά με τη σύνταξη ενός μακροπρόθεσμου
προγράμματος ανάπτυξης της χώρας, με τη καθιέρωση ενός
σταθερού φορολογικού συστήματος, που θα προσφέρει ασφάλεια σε
πολίτες και επενδυτές, με τη σύνταξη ενός ανθρωποκεντρικού
ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος, με μακροπρόθεσμη
βιωσιμότητα, που θα πληρεί τις βασικές αρχές της ισότητας, της
αναλογικότητας εισφορών-παροχών και της αλληλεγγύης των
γενεών, που πρέπει να διέπουν κάθε ασφαλιστικό σύστημα
Ειδικότερα ως προς το θεσμό της Δικαιοσύνης επισημαίνει τα
ακόλουθα:
Η συνταγματικά κατοχυρωμένη παροχή έννομης προστασίας
περιορίζεται συνεχώς, αφενός ως προς τις πλέον ευάλωτες
κατηγορίες πολιτών με τη θέσπιση μέτρων εισπρακτικού χαρακτήρα
(υψηλά παράβολα, ένσημα κλπ.), με συνέπεια να αμφισβητείται
εάν το σύστημα απονομής της δικαιοσύνης στη χώρα μας υπηρετεί

τις γενικές αρχές του Κράτους δικαίου διασφαλίζοντας όλα τα
θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα και αφετέρου με τη μη συμμόρφωση
της Πολιτείας σε αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις.
Η νομοθέτηση καθ’ υπόδειξη των θεσμών και με έξωθεν
παρεμβάσεις υποβαθμίζει την ποιότητα απονομής της Δικαιοσύνης.
Η συνεχιζόμενη άσκηση πολιτικής, κατά τρόπο που επιφέρει την
υποβάθμιση του δικηγορικού λειτουργήματος και έχει ως συνέπεια
την εξαθλίωση, οικονομική εξόντωση και εν τέλει την
αναξιοπρεπή διαβίωση του συνόλου των δικηγόρων πλήττει τον
ίδιο το θεσμό της Δικαιοσύνης, δεδομένου ότι οι δικηγόροι ως
συλλειτουργοί στην απονομή αυτής συμβάλλουν στην εύρυθμη
λειτουργία του Κράτους Δικαίου και στην προάσπιση των
δικαιωμάτων των πολιτών.
Η Ελλάδα πρέπει να παύσει να αποτελεί το «οικονομικό
πειραματόζωο της Ευρώπης», όπως πολλές φορές μέχρι σήμερα
έχουν επισημάνει μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ζητεί την άμεση απόσυρση
διατάξεων που μειώνουν σε οποιονδήποτε βαθμό, είτε άμεσα είτε
έμμεσα, τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, επαυξάνοντας
τις ασφαλιστικές εισφορές και είναι αλληλέγγυα στους αγώνες
των Δικηγορικών Συλλόγων και όλων των Κοινωνικών Ομάδων, που
πλήττονται από το προσχέδιο
Ασφαλιστικού Δικαίου».
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ΠΗΓΗ:https://www.katohika.gr/ellada/katangelia-keravnos-apo-di
kastes-pros-kyvernontes-o-ellinikos-laos-echase-dikaiomataenos-oloklirou-aiona/

