
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Τα μέλη της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Στρατιωτικής Δικαιοσύνης, κατά την  

ετήσια Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την 27-11-2021 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Στρατοδικείου Αθηνών, αποφασίζουν:  

 

1) Να εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι, παρά τη 

διατύπωση σχετικής δέσμευσης από τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας ενώπιον της 

Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο απάντησης σε  επίκαιρη ερώτηση τον περασμένο 

Μάιο  για κατάθεση στη  Βουλή προς ψήφιση, εντός  του θέρους 2021, του 

εκτελεστικού νόμου που προβλέπεται στο άρθρο 96 παρ. 5 του Συντάγματος και αφορά 

την περιβολή των μελών του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων με τις 

εγγυήσεις λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας και την ως προς όλα εξομοίωσή 

τους με τους τακτικούς δικαστές, ουδεμία σχετική πρωτοβουλία έχει αναληφθεί μέχρι 

σήμερα. Προς τούτο, κρίνει αναγκαίο: α) Να ενημερωθούν όλες οι Δικαστικές Ενώσεις 

καθώς και τα προεδρεία  των Δικηγορικών Συλλόγων Αθηνών, Πειραιώς και της 

Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με την αδικαιολόγητη  καθυστέρηση 

ψήφισης του ως άνω εκτελεστικού νόμου, παρά την πάροδο πλέον των 2 ετών από την 

αναθεώρηση του Συντάγματος και β) Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την δέουσα 

ανάδειξη του ζητήματος από τα Μ.Μ.Ε.  

  

 

2) Να εκφράσουν την έντονη διαμαρτυρία τους για το γεγονός ότι, αν και η θητεία 

της προηγούμενης ηγεσίας της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης  έληξε την 30-6-2021, δεν 

έχει μέχρι σήμερα επιλεγεί η νέα ηγεσία της, με συνέπεια την ύπαρξη σοβαρότατων 

επιπτώσεων στην ομαλή λειτουργία του θεσμού, όπως η αδυναμία υλοποίησης των 

αναγκαίων υπηρεσιακών μεταβολών (προαγωγές συναδέλφων, μεταθέσεις κλπ), 

καθώς και η ματαίωση  εκδίκασης  σημαντικού αριθμού υποθέσεων που εκκρεμούν 

τόσο ενώπιον των πρωτοβαθμίων στρατιωτικών δικαστηρίων όσο και του 

Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, λόγω αδυναμίας νόμιμης συγκρότησης αυτών και την 

συνακόλουθη δημιουργία κινδύνου παραγραφής για αρκετές από αυτές. Προς τούτο, 

κρίνει επιβεβλημένο:  α) Να αποσταλεί επιστολή στον κύριο Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

με αίτημα την πραγματοποίηση συνάντησης, στο πλαίσιο της οποίας να  τεθούν τα 



ανωτέρω προβλήματα και να τονιστούν οι εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες ως προς το 

δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας β) Να επιδιωχθεί η πραγματοποίηση 

συναντήσεων  με τις ηγεσίες των Δικαστικών Ενώσεων , των Δικηγορικών Συλλόγων 

Αθηνών, Πειραιώς ως και της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, προκειμένου 

να  ενημερωθούν διεξοδικά για το ανωτέρω ζήτημα και τις επιπτώσεις που αυτό 

επιφέρει στο σύστημα απονομής  ποινικής δικαιοσύνης γενικότερα. 

 

   3)  Να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 

σχετικά με θέματα που άπτονται της ποινικής δικαιοσύνης, την δημοσίευση 

επιστημονικής αρθρογραφίας και δικαστικών αποφάσεων των στρατιωτικών 

δικαστηρίων σε νομικά περιοδικά και την ανάρτηση αυτών σε νομικές ιστοσελίδες και 

σε τράπεζες νομικών πληροφοριών, την έκδοση νομικού περιοδικού και τη 

συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις. 

  

4) Εξουσιοδοτεί  το Διοικητικό Συμβούλιο  να αναλάβει όλες τις αναγκαίες 

δράσεις για την ανάδειξη και ικανοποίηση των προτάσεων και αιτημάτων της Ένωσης. 

 

                                        Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2021 

 

                                           Για το Δ.Σ. της Ένωσης 
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   Πρόεδρος                                                        Γενική Γραμματέας 
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