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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΣ 

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 

 

ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ 

∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

της 3ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 

Η Ένωση ∆ικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης, η οποία 

συστάθηκε νοµίµως δυνάµει της υπ’ αριθµ. 4100/97 Αποφάσεως  Πρωτοδικείου 

Αθηνών και λειτουργεί ως Επιστηµονικό Σωµατείο, καταχωρηθέν στα Βιβλία 

Σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών µε αύξοντα αριθµό 21464, µε έδρα την 

Αθήνα 

                                         Συγκάλεσε 

 

Σήµερα, τρεις (3) ∆εκεµβρίου 2007, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:30, στην 

Αίθουσα Συνεδριάσεων του Στρατοδικείου Αθηνών (Πέτρου Ράλλη 1 – Ταύρος), 

 

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των µελών της 

 

 Για τον σκοπό αυτό, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ενώσεως, Αναθεωρητής Γ΄ ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος, προσκάλεσε ένα (1) µήνα 

νωρίτερα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Καταστατικού, µε συστηµένη 

επιστολή (από 31-10-2007), στην οποία γίνεται µνεία του ως άνω τόπου και 

χρόνου, όλα τα µέλη της Ενώσεως να προσέλθουν και να συµµετάσχουν στη 

Γενική Συνέλευση. 

ΘΕΜΑ 1ον:  Έναρξη Γενικής Συνέλευσης  

Κατά τη Γενική Συνέλευση προσήλθαν τριάντα δύο (32) µέλη της 

Ενώσεως και συγκεκριµένα οι: 
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Καρανίσας Θωµάς 

Μποζίνης Ιωάννης 

Μακρής Νικόλαος, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

∆άφνης Κων/νος, Γενικός Γραµµατέας  

Πάππος Αθανάσιος 

Τούνης Σπυρίδων 

Γώγος Κων/νος 

Καστάνης Θεόδωρος 

Ανθούλης Νικόλαος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Ευστρατίου Στυλιανός 

Αθανασόπουλος Κων/νος 

Γόγολος Ζώης 

Οικονόµου ∆ηµήτριος 

Κύρκος Σωτήριος 

∆ούκας ∆ηµήτριος  

Φωτάκης Εµµανουήλ 

Μακρής Βασίλειος  

Μαντζούκα Καλλίνω 

Τσιλιγγίρη Σιµέλα 

Καϊµακά Ανδρονίκη 

Στεργίου Νικόλαος 

Καπετανάκη Βασιλική 

∆ικαιάκου Αντωνία, Ταµίας 
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∆ουβλέκας Γεώργιος 

Γιαρένης Ευγένιος 

Παναγιωτοπούλου Κων/να 

Μπιµπίλα Χριστίνα 

Κουδελή Μαριάννα, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Μηλιαρά Έλλη  

Μωραϊτίδου Ιωάννα 

Πιτσόκου Παρασκευή 

Τσαγκαράκης Μιχαήλ, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Στη συνέχεια, ο Γενικός Γραµµατέας έθεσε υπόψη της Γενικής 

Συνελεύσεως τις παρακάτω εξουσιοδοτήσεις απόντων µελών της Ενώσεως, οι 

οποίες είχαν κατατεθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 9 του άρθρου 7 του 

Καταστατικού, πριν από την παρούσα συνεδρίαση στο Προεδρείο: 

α) τις από 30-11-2007 εξουσιοδοτήσεις των: Στρατιωτικού ∆ικαστή Α΄ 

Παπασταύρου Σταύρου, Στρατιωτικού ∆ικαστή Α΄ Χαριτάκη Ευαγγέλου, 

Στρατιωτικού ∆ικαστή Γ΄ Παπακυριακού ∆ιονυσίου και Στρατιωτικού ∆ικαστή ∆΄ 

Καπετάκη Γεωργίας, προς τον Στρατιωτικό ∆ικαστή Α΄ Τούνη Σπυρίδωνα και  

β) την από 3-12-2007 εξουσιοδότηση της Στρατιωτικού ∆ικαστού ∆΄ 

Τσιρέκη Αννέτας προς την Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄ ∆ικαιάκου Αντωνία, σύµφωνα 

µε τις οποίες, οι πρώτοι των αναγραφοµένων εξουσιοδοτούν τους δεύτερους να 

τους εκπροσωπήσουν κατά τη διάρκεια της σηµερινής Γενικής Συνελεύσεως, 

προβαίνοντας στις απαραίτητες ενέργειες για την εν γένει αντιπροσώπευσή τους 

στην ανωτέρω Συνέλευση. 

     Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ένωσης, 

Αναθεωρητής Γ΄ Μακρής Νικόλαος, ανέπτυξε τους λόγους σύγκλησης της 

Γενικής Συνέλευσης και κατέθεσε Ονοµαστική Κατάσταση των ταµειακά εντάξει 

µελών που έχουν δικαίωµα ψήφου. Ο Γενικός Γραµµατέας, Στρατιωτικός 
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∆ικαστής Α΄ ∆άφνης Κων/νος, ανέγνωσε τα πρακτικά της προηγούµενης 

Γενικής Συνέλευσης. 

ΘΕΜΑ 2ον:  Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης και διαπίστωση 

απαρτίας 

Καθήκοντα Προέδρου της Γενικής Συνέλευσης ανέλαβε η  Στρατιωτικός 

∆ικαστής Γ΄ Παναγιωτοπούλου Κων/να ενώ καθήκοντα Πρακτικογράφων 

ανέλαβαν η Στρατιωτικός ∆ικαστής ∆΄ Μηλιαρά Έλλη και η Στρατιωτικός 

∆ικαστής ∆΄ Μωραϊτίδου Ιωάννα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, σύµφωνα µε το 

άρθρο 7 παρ. 6 του Καταστατικού, ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν τα 

παρακάτω θέµατα. 

ΘΕΜΑ 3ον: Λογοδοσία ∆Σ 

Ακολούθησε η λογοδοσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα 

του προηγούµενου έτους, καθώς και συζήτηση και ψηφοφορία περί απαλλαγής ή 

µη των Μελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου από κάθε ευθύνη. Κατά την 

επακολουθήσασα ψηφοφορία, οµόφωνα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο απηλλάγη από 

κάθε ευθύνη. 

ΘΕΜΑ 4ον: Πεπραγµένα 

Ο Γενικός Γραµµατέας, Στρατιωτικός ∆ικαστής Α΄ ∆άφνης Κων/νος, 

ανέγνωσε και ανέλυσε τα πεπραγµένα για το χρόνο που πέρασε, επισηµαίνοντας 

τις κύριες δραστηριότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως ακολούθως:  

Συµµετοχή Στρατιωτικών ∆ικαστών σε τρία (3) σεµινάρια επιστηµονικού 

περιεχοµένου που οργανώθηκαν από την Εθνική Σχολή ∆ικαστών. 

Σύσταση Ειδικής Τριµελούς Επιτροπής για τη µελέτη δηµιουργίας 

δικτυακού τόπου της Ενώσεως (www.militaryjustice.gr), µε Πρόεδρο το 

Στρατιωτικό ∆ικαστή Γ΄ Ευγένιο Γιαρένη. 

∆ηµιουργία του εµβλήµατος (θυρεού) της Ενώσεως. 

Οργάνωση εκδηλώσεων προς τιµήν αποχωρησάντων συναδέλφων. 

Συναντήσεις µε πολιτικούς παράγοντες (Υπουργό Εθνικής Άµυνας κ. 

Μεϊµαράκη, Υφυπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Τασούλα και Πλακιωτάκη, Νοµικό 

Σύµβουλο Υπουργού Οικονοµικών κ. ∆ηµητρίου, ∆ντή του Γραφείου του 

Πρωθυπουργού κ. Σταϊκούρα και Υφυπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας κ. Καµµένο) 

για την προώθηση της συνταγµατικά επιβεβληµένης µισθολογικής εξοµοίωσης µε 

τους τακτικούς ∆ικαστές ή, επικουρικά, για την θεσµοθέτηση ειδικού επιδόµατος. 



Πρακτικά Γ.Σ. της 3ης/12/2007 5 

Οργάνωση εκδηλώσεως, στη Λέσχη Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων, 

την 13η Ιουνίου 2007, για τον εορτασµό των δέκα (10) χρόνων από της ιδρύσεως 

της Ενώσεως, µε την παρουσία εκπροσώπων των λοιπών ∆ικαστικών Ενώσεων. 

Επαφές µε παράγοντες του Υπουργείου Εσωτερικών για το διορισµό των 

Στρατιωτικών ∆ικαστών ως ∆ικαστικών Αντιπροσώπων στις Βουλευτικές και 

Νοµαρχιακές –  ∆ηµοτικές Εκλογές. Επαφές µε παράγοντες του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης για τη φοίτηση των υποψηφίων Στρατιωτικών ∆ικαστών στην Εθνική 

Σχολή ∆ικαστών. Επαφές µε τον Πρόεδρο της Ενώσεως ∆ικαστών και 

Εισαγγελέων κ. Κυριτσάκη και τον Πρόεδρο της Ενώσεως Εισαγγελέων κ. 

Μπάγια. 

ΘΕΜΑ 5ον: Οικονοµικός Απολογισµός.  Ανακοίνωση από την Ταµία του 

Οικονοµικού Απολογισµού του λήξαντος την 1η Νοεµβρίου οικονοµικού έτους : 

 

ΕΣΟ∆Α : 1.980,00 Ευρώ (προέρχονται όλα από συνδροµές µελών) 

ΕΞΟ∆Α : 3.689,57 Ευρώ 

Ανάλυση Εξόδων :  

Α) Γενική Συνέλευση 2006 – Μετακινήσεις Μελών ∆.Σ.       574,82    

Β) ∆εξίωση στη ΛΑΕ∆ για τα δέκα χρόνια της Ενώσεως      2.225,00            

Γ) ∆ηµιουργία Website της Ενώσεως                                      603,35  

∆) ∆ώρα και πλακέτες στον Παναγιότατο Οικουµενικό 

     Πατριάρχη και στον πρώην Πρόεδρο της Ενώσεως  

     κ. Σαµπάνη Κυριάκο                                                           280,00 

Ε) Γραφική ύλη                                                                            6,40 

 Σύνολο                                                                                   3.689,57 

Σήµερα, στον τραπεζικό λογαριασµό της Ενώσεως οι καταθέσεις 

ανέρχονται στο ποσό των 6.442,44 Ευρώ. 
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ΘΕΜΑ 6ον: Ανακοίνωση της Έκθεσης Νοµιµότητας ∆απανών από την 

Εξελεγκτική Επιτροπή, συζήτηση και ψηφοφορία περί αποδοχής αυτής και του 

Οικονοµικού Απολογισµού – Εγκρίθηκε. 

ΘΕΜΑ 7ον: Ανακοίνωση από τον Ταµία του Οικονοµικού 

Προϋπολογισµού του τρέχοντος από 1η Νοεµβρίου οικονοµικού έτους, 

συζήτηση και ψηφοφορία περί αποδοχής αυτού – Εγκρίθηκε. 

Στη συνέχεια, έλαβε το λόγο ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Ενώσεως, Αναθεωρητής Γ΄ Μακρής Νικόλαος: 

«1. Πάγιο αίτηµα της Ενώσεώς µας αποτελεί η ένταξή µας στο µισθολόγιο 

των δικαστών της τακτικής δικαιοσύνης ή η εξοµοίωσή µας µε τις αποδοχές 

αυτών. Προς την κατεύθυνση αυτή συνεπής, εύστοχη και δικαία υπήρξε η 

πρωτοβουλία του πρώην ΥΦΕΘΑ κ. Ιωάννη Λαµπροπούλου να υπάρξει σχετική 

ρύθµιση στην επικείµενη Συνταγµατική Αναθεώρηση. Με πρωτοβουλία του ιδίου, 

συµπεριελήφθη στον προηγούµενο προϋπολογισµό του ΥΠΕΘΑ, η χορήγηση 

ειδικού επιδόµατος, το οποίο λαµβάνουν ήδη οι τακτικοί δικαστές, ύψους τότε 

περίπου 800 Ευρώ, ανά Στρατιωτικό ∆ικαστή, το οποίο να υπολογίζεται και στη 

σύνταξη των απερχοµένων δικαστών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα και για τους 

τακτικούς δικαστές. Ακολούθησαν συναντήσεις µε τον ΥΕΘΑ κ. Μεϊµαράκη, ο 

οποίος ζήτησε οικονοµικά στοιχεία σε ό,τι αφορά στην εξοµοίωση των αποδοχών, 

όπως επίσης µε το Νοµικό Σύµβουλο του Υπουργού Οικονοµικών κ. ∆ηµητρίου, 

τους ΥΦΕΘΑ κ.κ. Πλακιωτάκη και Τασούλα και τον Υφυπουργό Εµπορικής 

Ναυτιλίας κ. Καµµένο. Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσω ότι δεν παρουσιάζουµε 

την εικόνα πενήτων, όταν διεκδικούµε. “Όποιος ζητάει, επιτυγχάνει!”. 2. 

Συντάξαµε έγγραφο για σύναψη οµαδικής σύµβασης µε τη βάση νοµικών 

δεδοµένων ΝΟΜΟΣ. Η µόνη που επέδειξε ενδιαφέρον ήταν η κ. Λερίου. 3. 

Πολλές φορές, ή σχεδόν πάντα, η Ένωση ζητά την κατάργηση των διοικητικών 

θέσεων. 4. Παρακολούθηση τριών (3) Σεµιναρίων της Σχολής ∆ικαστών. 5. 

Κατασκευή θυρεού της Ενώσεως για τους αποχωρούντες συναδέλφους. 6. 

∆ηµιουργία ιστοσελίδας της Ενώσεως στο διαδίκτυο µε την επιµέλεια του 

συναδέλφου Στρατιωτικού ∆ικαστή Γ΄ Γιαρένη Ευγένιου. 7. Οργανώθηκαν µε 

πλήρη επιτυχία δύο εκδηλώσεις, η πρώτη στο Ναυτικό Όµιλο Πειραιώς προς 

τιµήν του αποχωρήσαντος Αναθεωρητού Γ΄ Σαµπάνη Κυριάκου και η δεύτερη στη 

Λέσχη Αξιωµατικών Ενόπλων ∆υνάµεων, την 13-6-2007, για τον εορτασµό των 

δέκα (10) χρόνων από της ιδρύσεως της Ενώσεώς µας. 8. Προσβλέπουµε στη 
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συνδιοργάνωση επιστηµονικής ηµερίδας ή συνεδρίου µε την Ελληνική Εταιρεία 

Ποινικού ∆ικαίου, θέµα για το οποίο θα υπάρξει νεότερη ενηµέρωση».   

Ακολούθως, έλαβε το λόγο ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Α΄ Ανθούλης 

Νικόλαος, Μέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 

«Στις επαφές που είχαµε τόσο µε τον Υπουργό όσο και µε τους 

Υφυπουργούς Εθνικής Άµυνας κ.κ. Μεϊµαράκη, Πλακιωτάκη και Τασούλα, 

προβήκαµε στην κατάθεση υποµνήµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο:  

Θέµα 1ο (Μισθολογικό). Α. Ένταξή µας στο µισθολόγιο των δικαστών της 

τακτικής δικαιοσύνης ή εξοµοίωσή µας µε τις αποδοχές αυτών. Το ζήτηµα 

καθίσταται επίκαιρο µετά την επί θύραις ευρισκοµένη αναπροσαρµογή των 

αποδοχών των τακτικών δικαστών και τη χορήγηση σ’ αυτούς αναδροµικών για 

τα τελευταία πέντε έτη. Β. Εναλλακτική λύση θα µπορούσε να αποτελέσει η 

χορήγηση ειδικού επιδόµατος, το οποίο λαµβάνουν ήδη οι τακτικοί δικαστές (π.χ. 

ταχείας διεκπεραιώσεως δικογραφιών, βιβλιοθήκης), το οποίο να υπολογίζεται και 

στη σύνταξη των απερχοµένων δικαστών, σύµφωνα µε τα ισχύοντα και για τους 

τακτικούς δικαστές. Επισηµαίνεται ότι ένα επίδοµα ύψους 800 Ευρώ, 

συνεπάγεται µία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισµό της τάξεως των 

1.200.000 Ευρώ κατ’ έτος, ενώ ενδεχόµενη µισθολογική εξοµοίωσή µας 

συνεπάγεται επιβάρυνση ύψους 1.700.000 Ευρώ περίπου. Ο Υπουργός Εθνικής 

Άµυνας µας διαβεβαίωσε ότι θα εκτιµήσει ο ίδιος προσωπικά το αίτηµά µας και 

θα αποφασίσει ανεπηρέαστος από εξωγενείς παράγοντες. Οι Υφυπουργοί 

Εθνικής Άµυνας ανέφεραν ότι το πρόβληµα δεν είναι οικονοµικής φύσεως.  

Το ζήτηµα απασχολεί τον Υπουργό και επιθυµεί ο ίδιος προσωπικά να 

δώσει λύση, πλην όµως δέχεται πιέσεις από τρίτους παράγοντες. Ο Πρόεδρος 

της Ένωσης ∆ικαστών και Εισαγγελέων κ. Κυριτσάκης αναφέρθηκε στο 

ενδεχόµενο να λαµβάνουµε το 80% των αποδοχών των τακτικών δικαστών, και 

όχι πλήρη εξοµοίωση, λόγω του µικρότερου όγκου εργασίας των Στρατιωτικών 

∆ικαστών, ενώ ο Πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων κ. Μπάγιας υποσχέθηκε 

ότι θα υποστηρίξει το αίτηµά µας σε κοινή συνέντευξη τύπου που θα 

πραγµατοποιηθεί ενδεχοµένως στο ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ή στην ΕΣΥΕΑ. 

Εξάλλου, σκοπός της εκδήλωσης που οργανώθηκε στη ΛΑΕ∆ για τα δέκα (10) 

έτη της Ενώσεως αποτέλεσε και το να λάβουµε ψήφισµα στήριξης των αιτηµάτων 

µας από τις λοιπές ∆ικαστικές Ενώσεις, πλην όµως αυτό δεν έγινε επειδή 

προηγήθηκε η επαφή µε τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου 

Οικονοµικών.  Γ. Μέχρις ότου υλοποιηθεί µία από τις δύο ανωτέρω επιλογές, 
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προτείνεται, ως προσωρινή αντιµετώπιση, χωρίς να παραιτούµεθα των δικαίων 

διεκδικήσεών µας, η χορήγηση των «Φύλλων Πορείας», τα οποία λαµβάνει το 

προσωπικό των Γενικών ∆ιευθύνσεων του ΥΠΕΘΑ, στο σύνολο των 

Στρατιωτικών ∆ικαστών. Τούτο επιτρέπει η νοµοθετική υπαγωγή µας απευθείας 

και αποκλειστικά στον κ. ΥΕΘΑ και επιβάλλει, εν πολλοίς, η ανάθεση διοικητικών 

καθηκόντων παραλλήλως µε τα κύρια δικαστικά µας καθήκοντα.  

Θέµα 2ο (Σώµα Νοµικών Συµβούλων). Άµεση προώθηση του Σχεδίου 

Νόµου για το Σώµα Αξιωµατικών Νοµικών Συµβούλων, που εκκρεµεί στις 

Νοµικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, η συγκρότηση του οποίου αποτελεί νοµική 

υποχρέωση της χώρας µας, αφού προβλέπεται στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει 

αναλάβει µε την κύρωση του ∆ευτέρου Προσθέτου (στις Συµβάσεις τις Γενεύης 

του 1949) Πρωτοκόλλου που υπογράφτηκε επίσης στη Γενεύη το 1977.   

Θέµα 3ο (∆ιορισµός ως ∆ικαστικών Αντιπροσώπων – Εκπαίδευση 

στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών). Ορισµός µας µέχρι το βαθµό του Στρατιωτικού 

∆ικαστή Β΄, ως δικαστικών αντιπροσώπων κατά τη διενέργεια των βουλευτικών 

και νοµαρχιακών – δηµοτικών εκλογών και φοίτηση των νεοεισερχοµένων, µετά 

από διαγωνισµό, Παρέδρων, στην Εθνική Σχολή ∆ικαστών. Σχετικές επί των 

ζητηµάτων αυτών προκαταρκτικές συζητήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί µε 

αρµόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες των Υπουργείων Εσωτερικών και 

∆ικαιοσύνης.  

Θέµα 4ο (Εκπαιδευτικές Άδειες). Σε όσους από εµάς µεταβαίνουµε στην 

αλλοδαπή µε εκπαιδευτική άδεια, προτείνεται η εξοµοίωσή µας µε την 

αποζηµίωση, την οποία λαµβάνουν οι εκπαιδευόµενοι στο εξωτερικό Αξιωµατικοί.  

Θέµα 5ο (Οικονοµική Αυτοτέλεια). Προτείνεται η πρόβλεψη στον 

προϋπολογισµό του ΥΠΕΘΑ ειδικού κονδυλίου για κάλυψη λειτουργικών 

αναγκών του συνόλου των Στρατιωτικών ∆ικαστηρίων και των άλλων υπηρεσιών 

της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης.  

Θέµα 6ο (Κτιριακές Εγκαταστάσεις). Προτείνεται όπως, ποσοστό από τα 

δικαστικά έξοδα, διατίθεται για τη βελτίωση των υπαρχουσών κτιριακών µας 

εγκαταστάσεων (Στρατοδικείου Αθηνών – Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου και 

Στρατοδικείου – Ναυτοδικείου – Αεροδικείου Θεσσαλονίκης)».   
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Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, 

Αναθεωρητής Α΄ Καρανίσας Θωµάς, απηύθυνε χαιρετισµό στα µέλη της 

Ενώσεως, δηλώνοντας τα εξής: «Πρέπει να συσταθεί ανεξάρτητη ∆ιεύθυνση 

Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης που θα υπάγεται απευθείας στον Υπουργό 

∆ικαιοσύνης. Ο Πρόεδρος του Αναθεωρητικού ∆ικαστηρίου, σε ό,τι αφορά στις 

αποδοχές του, να εξοµοιούται µε Πρόεδρο Εφετών, ή άλλως, να παραµείνει η 

αντιστοιχία µε τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και να ισχύσει όµως το µισθολόγιο 

των ιατροδικαστών (0,9). Φοβούµαι, τέλος, µήπως αποψιλωθούµε από τον κύκλο 

των αρµοδιοτήτων µας, από τη θέση σε εφαρµογή των νέων διατάξεων του 

αναθεωρηµένου Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας».  

Στη συνέχεια άρχισαν οι τοποθετήσεις των παρευρισκοµένων ∆ικαστικών 

Λειτουργών ως ακολούθως : 

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Α΄ Καστάνης Θεόδωρος, αφού ζήτησε και 

έλαβε το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής :  

«Θεωρώ ότι στην πρόσκληση που κοινοποιείται στα µέλη, θα πρέπει να 

αναγράφονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, ούτως ώστε να υπάρχει εκ των 

προτέρων ενηµέρωση και προετοιµασία επί των θεµάτων που θα συζητηθούν. 

Επί του ζητήµατος της µισθολογικής εξοµοίωσης, επισηµαίνεται ότι το 

πραγµατικό περιεχόµενο της χρησιµοποιούµενης έκφρασης έγκειται σε 

αναγνώριση της δικαστικής ιδιότητας και ως εκ τούτου στην αντίστοιχη δικαστική 

αποζηµίωση, και όχι απλά σε χαριστική εξοµοίωση. Επί σειρά ετών, 

διαπιστώνεται η ελλιπής συµµετοχή των µελών κατά τις συνεδριάσεις των 

γενικών συνελεύσεων. Προσωπικά το αποδίδω κατά πρώτον στην ελλιπή 

προενηµέρωση των προς συζήτηση θεµάτων (ήδη έγινε µνεία γι’ αυτό), κατά 

δεύτερον, στη δυσκολία προσέλευσης από κάθε σηµείο της Χώρας, λόγω των 

στενών χρονικών προθεσµιών που  παρέχονται, οπότε θα πρέπει να χορηγηθεί 

τριήµερη προθεσµία για τη συµµετοχή, τρίτον στη συζήτηση των αυτών θεµάτων, 

χωρίς πρακτικό αποτέλεσµα, ούτε καν ως ιστορική καταγραφή. Όλα αυτά 

οδηγούν σε απογοήτευση για συµµετοχή στις εργασίες της Ένωσης. Στο σηµείο 

αυτό ενηµερώνω το Σώµα ότι σε λίγο καιρό θα θέσω στη διάθεση των 
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συναδέλφων ηλεκτρονικό πρόγραµµα µε τη µορφή ιστοσελίδας ή µε τη µορφή 

αντιγραφόµενης δισκέτας µε την επωνυµία “ΑΙΑΚΟΣ”, το οποίο θα παρέχει 

πλήθος πληροφοριών, τόσο σε επίπεδο εσωτερικών ειδήσεων, νοµολογίας, 

νόµων, ιστορίας και εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, όσο και σε δυνατότητα άµεσης 

και δωρεάν δηµοσίευσης ή επαναδηµοσίευσης πνευµατικών έργων των 

συναδέλφων ή αποφάσεων των οργάνων του ∆ικαστικού Σώµατος και της 

Ενώσεώς µας. Στο ζήτηµα συµµετοχής των συναδέλφων στο πρόγραµµα 

ΝΟΜΟΣ, προτείνω τώρα να δηλώσουν ποιοι από τους συναδέλφους επιθυµούν 

να συµµετάσχουν (στο σηµείο αυτό γίνεται µνεία ότι άπαντες δήλωσαν 

συµµετοχή). Θεωρώ επίσης τιµή, ευχαρίστηση και καθήκον µου να ευχαριστήσω 

την Ένωση και ιδιαίτερα προσωπικά τα µέλη του παρόντος ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για την απόφασή τους να αναρτήσουν στο INTERNET την 

ιστοσελίδα της Ένωσης µε διεύθυνση http://www.militaryjustice.gr, καθώς επίσης 

τα µέλη της επιτροπής που απαρτίστηκε και τέλος για τη διάθεση των οργάνων 

της Ένωσης να ενσωµατώσουν στην ιστοσελίδα το πρόγραµµα ΑΙΑΚΟΣ».    

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Β΄ Αθανασόπουλος Κων/νος, αφού ζήτησε και 

έλαβε το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής:  

«1. Η Ένωση θα πρέπει να επικεντρώσει τις προσπάθειές της για την 

επίτευξη του στόχου της θέσπισης ειδικού µισθολογίου για το ∆ικαστικό Σώµα 

των Ε.∆. στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, που είναι ο φυσικός προϊστάµενος 

αυτού και από πόρους του οποίου, θα καλυφθεί η σχετική ανάγκη. 2. Η 

πρόβλεψη ειδικού µισθολογίου είναι, κατά τη γνώµη µου, η πιο σωστή 

αντιµετώπιση και σύµφωνη, εκτός των άλλων, και µε τη σχετική απόφαση του 

ΣτΕ, για το θέµα. Χορήγηση τυχόν επιδόµατος αντί ειδικού µισθολογίου, θα 

συντηρήσει, τόσο την υπάρχουσα µισθολογική εκκρεµότητα, όσο και την 

αµφισβήτηση της δικαστικής ιδιότητας, ενώ πιθανολογώ, ότι θα παραγκωνίσει και 

θα εκτονώσει και το νόµιµο και δίκαιο αίτηµα σε ειδικό µισθολόγιο, που θα πρέπει 

να αποτελεί πάγιο και αµετακίνητο στόχο της Ένωσης. 3. Η Ένωση θα πρέπει να 

εξετάσει τρόπους ενίσχυσης από άποψη συγγραµµάτων και πρόσβασης σε 

νοµοθεσία και νοµολογία των υπηρετούντων στα στρατιωτικά δικαστήρια και 

ειδικότερα το Στρατοδικείο Αθηνών. Η παροχή περιοδικής οικονοµικής ενίσχυσης 
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προς τους δικαστικούς λειτουργούς για την κατά την κρίσης τους αγορά νοµικών 

συγγραµµάτων, ενδεχοµένως, να είναι µία καλή λύση». 

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Γ΄ Γιαρένης Ευγένιος, αφού ζήτησε και έλαβε 

το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής :  

«Θα ήθελα πρώτα-πρώτα να συγχαρώ το ∆.Σ. της Ενώσεώς µας, καθώς 

πιστεύω ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν, σε σχέση και µε τις υπηρεσιακές απαιτήσεις, 

αλλά και τις προσωπικές δυνατότητες των µελών του Συµβουλίου, για την 

ευόδωση των σκοπών της Ενώσεώς µας. Άλλωστε θεωρώ, και νοµίζω ότι γίνεται 

δεκτό από όλους µας, πως στα δέκα χρόνια της Ενώσεώς µας, όλοι οι 

συνάδελφοι που κατά καιρούς απάρτιζαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

προσπαθούσαν πάντοτε για το καλύτερο.  Πέρα όµως από τα θέµατα που 

σχετίζονται µε το µισθολογικό ζήτηµα, το οποίο σίγουρα αποτελεί ένα δίκαιο και 

πάγιο αίτηµά µας, εγώ θα ήθελα να επικεντρωθώ σε δύο άλλα ζητήµατα: 

Πρώτον, θα ήθελα να θέσω υπόψη της Συνελεύσεως µία παλαιότερη πρότασή 

µου για αθλοθέτηση χρηµατικού επάθλου για τη βράβευση µελέτης σχετιζόµενης 

µε το Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο γενικότερα. Πιστεύω πως κάτι τέτοιο θα δώσει 

µία ώθηση στο νοµικό αντικείµενό µας και θα προκαλέσει το ενδιαφέρον των 

νοµικών, είτε πρόκειται για φοιτητές νοµικής, είτε για µεταπτυχιακούς 

σπουδαστές, υπ. διδάκτορες, νέους δικηγόρους κλπ. Σχετικό κανονισµό 

βράβευσης έχω ήδη υποβάλει στο ∆Σ. ∆εύτερον, θεωρώ ότι ένα σώµα που δεν 

ανανεώνεται, αναπόφευκτα οδηγείται προς τη διάλυση, ή την απαξίωση. Νοµίζω 

ότι η διενέργεια διαγωνισµού για την πρόσληψη νέων συναδέλφων, είναι κάτι το 

οποίο θα πρέπει να προωθηθεί άµεσα. Τέλος, για το θέµα του δικτυακού τόπου 

της Ενώσεώς µας, θα ήθελα να ζητήσω ένα µεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

συµµετοχή των συναδέλφων, ώστε η ιστοσελίδα µας να εµπλουτίζεται συνεχώς 

µε νέα στοιχεία, αποφάσεις στρ. δικαστηρίων, γνωµοδοτήσεις κλπ.»     

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Β΄ Ευστρατίου Στυλιανός, αφού ζήτησε και 

έλαβε το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής :  

«Νοµίζω ότι θα πρέπει να θέσουµε συγκεκριµένους στόχους και να 

θέσουµε νέες προτάσεις για συζήτηση. Ο διαγωνισµός είναι σίγουρα κάτι 

απαραίτητο για το σώµα µας, αλλά επίσης θεωρώ σπουδαίο το να υπάρχει 

µεγαλύτερη συµµετοχή από όλα τα µέλη της Ενώσεως και του Σώµατος 

γενικότερα για την επίτευξη των στόχων µας». 

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Β΄ Κύρκος Σωτήριος, αφού ζήτησε και έλαβε το 

λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής:  
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«1. Το ζήτηµα του µισθολογίου δεν πρέπει να αποσυνδέεται από άλλα 

ζωτικά για την εξέλιξη του Σώµατος ζητήµατα, όπως το εξελικτικό, η συνέχιση ή 

µη επάνδρωσης των διοικητικών θέσεων και η είσοδος νέων συναδέλφων. 2. Η 

µέχρι σήµερα τακτική που ακολούθησε η Ένωση, ως προς το ζήτηµα της 

βελτίωσης των αποδοχών, καθ’ όλα φιλότιµη και µελετηµένη, άγγιξε τα όριά της. 

Απαιτείται επαναπροσδιορισµός. 3. Το µέλλον του Σώµατος γεννά 

προβληµατισµούς, ενόψει και της διεθνώς παρατηρούµενης τάσης περιορισµού ή 

και κατάργησης της Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης. 4. Απαιτείται να προβληθεί έντονα 

το αίτηµα ίδρυσης του Σώµατος Νοµικών Συµβούλων».   

Η Στρατιωτικός ∆ικαστής ∆΄ Κουδελή Μαριάννα, αφού ζήτησε και έλαβε 

το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής :  

«Πρώτα-πρώτα θα ήθελα κι εγώ µε τη σειρά µου να συγχαρώ το ∆Σ. Οι 

διεκδικήσεις µας θα πρέπει να εστιάζονται εναλλακτικά, πρώτον στην εξοµοίωση 

µε τους τακτικούς δικαστές, δεύτερον στη δηµιουργία ειδικού µισθολογίου και 

τρίτον στη καταβολή κάποιου ειδικού επιδόµατος. Το site µας είναι εξαιρετικό και 

θα πρέπει να το ενισχύσουµε. Επίσης, θα πρέπει να προσεγγίσουµε όλες τις 

υπόλοιπες δικαστικές ενώσεις. Η Ένωση πρέπει να πάρει θέση κατά των 

διοικητικών θέσεων και για τη συγκρότηση του Σώµατος Αξιωµατικών Νοµικών 

Συµβούλων». 

Παρεµβαίνοντας ο Αναθεωρητής Α΄ Καρανίσας Θωµάς, δήλωσε τα εξής: 

«Η ενασχόληση µε το αίτηµα της µισθολογικής εξοµοίωσης µε τους 

λοιπούς δικαστές, ανατρέχει στο χρόνο συστάσεως της Ενώσεως ∆ικαστικών 

Λειτουργών Στρατιωτικής ∆ικαιοσύνης (βλ. Πρακτικό Συνεδριάσεως Έκτακτης 

Γενικής Συνελεύσεως της 10ης Οκτωβρίου 1997). Πρέπει, εν τέλει, να 

αποσαφηνιστεί εάν θα ακολουθούµε τους στρατιωτικούς ή τους λοιπούς δικαστές. 

Σε ό,τι αφορά στην κατάργηση ή µη των διοικητικών θέσεων, θεωρώ ότι για όσο 

χρονικό διάστηµα δεν επιτυγχάνεται η µισθολογική µας εξοµοίωση, η ύπαρξη των 

διοικητικών θέσεων είναι κάτι αναγκαίο για το Σώµα». 

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής ∆΄ Τσαγκαράκης Μιχαήλ, αφού ζήτησε και 

έλαβε το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής :  
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«Προτείνω να γίνονται δύο Γενικές Συνελεύσεις ανά έτος. Επίσης θεωρώ 

ότι πρέπει να πιέσουµε στο θέµα του µισθολογίου, µε την πραγµατοποίηση 

κάποιας συνέντευξης τύπου κλπ. Όσον αφορά την παροχή επιδόµατος, είναι κάτι 

που θα πρέπει να δεχθούµε. Οι παράλληλες (διοικητικές) θέσεις νοµίζω ότι είναι 

µία πραγµατικότητα που πρέπει να δεχθούµε και επίσης είναι αναγκαίες. Τέλος 

πρέπει να ενισχύσουµε την εικόνα µας, µε επιστηµονικές δηµοσιεύσεις, συνέδρια 

κλπ».  

Ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Β΄ Φωτάκης Εµµανουήλ, αφού ζήτησε και 

έλαβε το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής: 

«Απευθύνω ευχαριστίες στο ∆Σ για τις προσπάθειές του. Η απόφαση του 

ΣτΕ νοµίζω ότι έρχεται σαφώς σε αντίθεση µε αποφάσεις του Ε∆∆Α. Θα έπρεπε 

κατά τη γνώµη µου να ζητήσουµε να λάβουν σαφή θέση για το ζήτηµά µας οι 

εκπρόσωποι των υπολοίπων δικαστικών ενώσεων»  

Στο σηµείο αυτό, παρενέβησαν οι παρακάτω: 

Ο Γ.Γ. της Ενώσεως Στρατιωτικός ∆ικαστής Α΄ ∆άφνης Κωνσταντίνος, ο 

οποίος ανάφερε ότι οι λοιποί δικαστές αντιδρούν στο δίκαιο αίτηµά µας, ενόψει 

της ψήφισης του νέου δικού τους µισθολογίου. 

Επίσης ο Στρ. ∆ικαστής Β΄ Στυλιανός Ευστρατίου, ο οποίος ζήτησε να 

καταργηθούν οι διοικητικές θέσεις. 

Τέλος, η Στρ. ∆ικαστής ∆΄ Κουδελή Μαριάννα, η οποία τόνισε ότι το 

ζήτηµα είναι θεσµικό. Είτε είµαστε δικαστές και δεν στελεχώνουµε διοικητικές 

θέσεις, είτε δεν είµαστε και τις αποδεχόµαστε. 

Στη συνέχεια, η Στρατιωτικός ∆ικαστής ∆΄ ∆ικαιάκου Αντωνία, αφού 

ζήτησε και έλαβε το λόγο, τοποθετήθηκε ως εξής:  

«Κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου της Σχολής ∆ικαστών στη Θεσσαλονίκη, 

τον Οκτώβριο, που αφορούσε στις εξελίξεις στο χώρο του ποινικού δικαίου, 

συνειδητοποίησα ότι σχεδόν όλοι οι νέοι ποινικοί νόµοι (περί εγκληµατικής 

οργάνωσης, νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική πράξη, παράνοµης 

διακίνησης ανθρώπων κλπ) είναι εκτός της καθ’ ύλην αρµοδιότητας των 



Πρακτικά Γ.Σ. της 3ης/12/2007 14 

στρατιωτικών δικαστηρίων. Το ποινικό δίκαιο αλλάζει, επειδή αλλάζει η 

εγκληµατική συµπεριφορά, µε συνέπεια να είναι ορατός ο κίνδυνος να περιοριστεί 

de facto η καθ’ ύλην αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων σε σηµείο ώστε 

να εκδικάζονται µόνο ανυποταξίες, και η στρατιωτική δικαιοσύνη, ως κατ’ εξοχήν 

ποινική, να αποξενωθεί από τις εξελίξεις στο χώρο του ποινικού δικαίου. Στο 

σηµείο αυτό, ως παρένθεση, πρέπει να αναφέρω ότι οι ανυπότακτοι 

προσέρχονται στα εισαγγελικά ή ανακριτικά γραφεία και ζητούν διαγραφή της 

εξάµηνης πρόσθετης υπηρεσίας που τους έχει επιβληθεί, όχι ποινική 

τακτοποίηση της ανυποταξίας τους. Γι’ αυτούς δυστυχώς δεν είµαστε τίποτε άλλο 

παρά παραρτήµατα των στρατολογικών γραφείων. Για όλους αυτούς τους λόγους 

προτείνω την τροποποίηση του άρθρου 193 παρ. 2 του ΣΠΚ και κατάργηση των 

περισσότερων εξαιρέσεων από την καθ’ ύλην αρµοδιότητα των στρατιωτικών 

δικαστηρίων (περ. α΄, δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄). Ειδικά για τα κακουργήµατα που 

υπάγονται στην αρµοδιότητα των τριµελών εφετείων κακουργηµάτων, 

επισηµαίνω τα ακόλουθα: Ο σκοπός του νοµοθέτη ήταν να εκδικάζονται οι 

υποθέσεις αυτές από έµπειρους δικαστές λόγω της σοβαρότητάς τους και για να 

αποκλειστούν τα ορκωτά ποινικά δικαστήρια. Εξαιρέθηκαν από την αρµοδιότητα 

των στρατιωτικών δικαστηρίων, όταν αυτά συγκροτούνταν κατά πλειοψηφία από 

στρατοδίκες. Η εξαίρεση αυτή πλέον δεν έχει έρεισµα, καθώς δεν µπορεί να 

υποστηριχθεί ότι οι στρατιωτικοί δικαστές δεν έχουν την εµπειρία και τη γνώση να 

εκδικάσουν τέτοιας φύσεως υποθέσεις. Επίσης, δηµιουργούνται σοβαρά 

λειτουργικά προβλήµατα, καθώς συχνά συλλαµβάνονται στρατιωτικοί, ιδίως για 

υποθέσεις ναρκωτικών, ληστείες κλπ, οδηγούνται στις εισαγγελικές και 

ανακριτικές αρχές των κοινών ποινικών δικαστηρίων, αποφασίζεται η κράτησή 

τους σε κοινές φυλακές, ενώ οι αντίστοιχες αρχές των στρατιωτικών δικαστηρίων 

δεν ενηµερώνονται ποτέ, µε αποτέλεσµα κάποιες φορές οι κατηγορούµενοι 

στρατιωτικοί, κυρίως οι στρατιώτες, να κινδυνεύουν να κηρυχθούν λιποτάκτες. Οι 

υποθέσεις αυτές θα µπορούν να εκδικάζονται είτε από τα στρατοδικεία, οπότε θα 

συµµετέχουν αποκλειστικά Στρατιωτικοί ∆ικαστές Α΄ και Β΄, είτε από το 

Αναθεωρητικό ∆ικαστήριο σε τριµελή σύνθεση για κακουργήµατα. Θεωρώ ότι 

µόνο η αλλαγή και αύξηση της καθ’ ύλην αρµοδιότητάς µας, ποσοτικά και κυρίως 

ποιοτικά, θα προσδώσει στο Σώµα το κύρος και την αξιοπιστία που δικαιούται.  

Τέλος, θέλω να επισηµάνω ότι δυστυχώς ενώ ήδη από το 1995, 

γνωρίζουµε ότι συγκεκριµένες διατάξεις στον Κώδικα του ∆ικαστικού Σώµατος και 

στον ΣΠΚ αποτελούν ασήκωτα βαρίδια για το Σώµα, δίνοντας έρεισµα σε όσους 

αρνούνται τη δικαστική µας ιδιότητα, µέχρι σήµερα οι διατάξεις αυτές δεν έχουν 
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καταργηθεί ή τροποποιηθεί. Οι διατάξεις αυτές είναι: α) Στρατιωτικός όρκος (10 

παρ. 3 Κ∆ΣΕ∆) β) ∆ωσιδικία των Στρατιωτικών ∆ικαστών στα στρατιωτικά 

δικαστήρια (144 Κ∆ΣΕ∆) γ) Αντιστοιχία των βαθµών των στρατιωτικών δικαστών 

µε τους στρατιωτικούς βαθµούς (142 Κ∆ΣΕ∆) δ) Αναφορές του πειθαρχικού 

δικαίου σε πειθαρχικά παραπτώµατα Αξκών (71 Κ∆ΣΕ∆) ε) Πρόβλεψη 

στρατιωτικής στολής, έστω και σε πολεµική περίοδο (140 παρ. 4 Κ∆ΣΕ∆) στ) 

Εξάρτηση του βαθµού του Προέδρου Στρατιωτικού ∆ικαστηρίου από το βαθµό 

του κατηγορουµένου, αρχαιότητα Στρατιωτικών ∆ικαστών σε σχέση µε 

οµόβαθµους στρατοδίκες κλπ (172 παρ. 5, 176 παρ. 1, 178, 219 ΣΠΚ).   

Στη συνέχεια, ο Στρατιωτικός ∆ικαστής Β΄ Μακρής Βασίλειος, 

παρεµβαίνοντας, εξέφρασε την άποψη, ότι το νέο Ανώτατο ∆ικαστικό Συµβούλιο 

θα πρέπει να εξετάσει σοβαρά το ενδεχόµενο να θέσει µία προθεσµία (π.χ. 6 

µηνών) στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, µετά από την οποία θα αποσύρει 

από τις διοικητικές θέσεις όλους τους υπηρετούντες στρατιωτικούς δικαστές – 

νοµικούς συµβούλους, ώστε να ταράξει τα “λιµνάζοντα ύδατα”. Αυτό διότι σήµερα 

αρκετές διοικητικές θέσεις καλύπτονται από στρατιωτικούς δικαστές (µε πολύ 

κόπο: παράλληλα καθήκοντα) και δεν αναδεικνύεται το πρόβληµα: το σχέδιο 

νόµου για το Σώµα Νοµικών Συµβούλων δεν προωθείται, το δικαστικό σώµα είναι 

ένα “ήσυχο και υπάκουο σώµα”, άρα δεν παίρνει ειδικό µισθολόγιο, κλπ. Ούτως ή 

άλλως, οι ανάγκες είναι τεράστιες, το δικαστικό σώµα Ε∆ δεν µπορεί να τις 

καλύψει (: θα χρειαζόταν άµεσα διαγωνισµός για πρόσληψη 20 ατόµων) και τα 

Γενικά Επιτελεία χρησιµοποιούν ως νοµικούς συµβούλους, δικαστικούς 

γραµµατείς, ιδιώτες δικηγόρους και κατ’ απονοµήν Αξιωµατικούς. 

Στο σηµείο αυτό, µε τη λήξη των τοποθετήσεων και των παρεµβάσεων 

των συµµετεχόντων, η Πρόεδρος της Συνελεύσεως διάβασε προς το Σώµα την 

παράγραφο 10 του άρθρου 7 του Καταστατικού της Ενώσεως, σύµφωνα µε την 

οποία, οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως λαµβάνονται µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων µελών και έθεσε σε ψηφοφορία τα ακόλουθα 

ζητήµατα:  
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Α.   Συνέχιση των αγώνων για µισθολογική εξοµοίωση ή εναλλακτικά για 

τη χορήγηση ειδικού επιδόµατος. Εν λευκώ εξουσιοδότηση, προς την κατεύθυνση 

αυτή, στα µέλη του ∆.Σ. της Ενώσεως. 

Β.  Άµεση προώθηση του σχεδίου νόµου για τη σύσταση Σώµατος 

Αξιωµατικών Νοµικών Συµβούλων. 

Γ.   Άµεση διενέργεια διαγωνισµού για την πρόσληψη νέων συναδέλφων 

και την κάλυψη του τεράστιου κενού των οργανικών θέσεων. 

∆.  Αθλοθέτηση βραβείου για την καλύτερη µελέτη σχετιζόµενη µε το 

Στρατιωτικό Ποινικό ∆ίκαιο. 

Ε.   Οργάνωση Επιστηµονικής Ηµερίδας ή Συνεδρίου. 

 

Όλα τα παρόντα µέλη ψήφισαν θετικά για τα παραπάνω θέµατα και, 

κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος της Συνελεύσεως ανακοίνωσε προς το Σώµα ότι 

σύµφωνα µε το αποτέλεσµα, η Συνέλευση οµόφωνα αποφάσισε να υποστηρίξει 

όλα τα προαναφερόµενα προταθέντα ζητήµατα, το δε ∆Σ να επικεντρώσει τις 

προσπάθειές του προς την επίτευξη αυτών, εκδίδοντας προς τον σκοπό αυτό και 

σχετικό Ψήφισµα, το οποίο να κοινοποιηθεί αρµοδίως.  

 

Εν συνεχεία, ρώτησε το Σώµα αν υπάρχει κάποιο άλλο ζήτηµα για 

συζήτηση ή ψηφοφορία και έλαβε αρνητική απάντηση. 

 

Κατόπιν αυτών, η Πρόεδρος της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, 

Στρ. ∆ικαστής Γ΄ Παναγιωτοπούλου Κων/να, κήρυξε τη λήξη της Γενικής 

Συνελεύσεως και εξουσιοδοτήθηκε µαζί µε τις Πρακτικογράφους, Στρατιωτικούς 

∆ικαστές ∆΄ Μηλιαρά Έλλη και Μωραϊτίδου Ιωάννα, να υπογράψουν τα 

Πρακτικά της παρούσης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως. 

 

                                                          Αθήνα, 3 ∆εκεµβρίου 2007 
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           Η  Πρόεδρος                              Οι  Πρακτικογράφοι 

  Παναγιωτοπούλου Κων/να  

                  Τ.Υ. 

                                                               α.   Μηλιαρά Έλλη  

                                                                               Τ.Υ. 

                                                                  

                                                                 β. Μωραϊτίδου Ιωάννα 

                                                                                Τ.Υ.            

  

 

 

 

 

 

 

 

 


