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H ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ  

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι,  

Θα ήθελα, καταρχήν, να Σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, που 

δείχνετε, διαχρονικά, στο πρόσωπο μου με την τιμητική Σας ψήφο και να 

γνωστοποιήσω εκ νέου την υποψηφιότητα μου για το Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με την Ομάδα ευρείας Δικαστικής 

Συνεργασίας της κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, στις επερχόμενες εκλογές 

της 8ης και 15ης Μαΐου. 

 Στις εκλογές αυτές καλείσθε να κρίνετε και αποφασίσετε ανάμεσα σε 

δύο εκ διαμέτρου αντίθετες αντιλήψεις:  

Από τη μια μεριά η ομάδα του απερχόμενου προεδρείου της 

Ένωσης: Συνεχείς προστριβές με θεσμικούς φορείς, χαρτοπόλεμος 

ανακοινώσεων, ισοπεδωτικές αντιλήψεις, τεχνητές ρήξεις, προσπάθειες 

αποδόμησης προσωπικοτήτων, ανυπαρξία διεκδικήσεων σε κάθε επίπεδο και 

στο τέλος της ημέρας κανένα αποτέλεσμα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επί 

θητείας του απερχόμενου προέδρου της ΕΝΔΕ κ. Σεβαστίδη χάθηκε το 25% 

της φοροαπαλλαγής, μέσω της οποίας οι Συνάδελφοι κάλυπταν ένα μέρος 

των λειτουργικών δαπανών τους για τις συνεχείς υπηρεσιακές τους 

μετακινήσεις. Καταργήθηκε, περαιτέρω, η συμμετοχή των Δικαστικών 

Λειτουργών ως Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών στις εκλογές των 

Σωματείων με ότι αυτό συνεπάγεται σε κάθε επίπεδο μέχρι σήμερα. Επήλθε 

σοβαρή ρήξη στις θεσμικές σχέσεις της ΕΝΔΕ με την Ολομέλεια των 



Δικηγορικών Συλλόγων με αποτέλεσμα η στάση του απερχόμενου 

προεδρείου να προκαλέσει αντανακλαστικά αντεπίθεσης σε βάρος των 

Δικαστικών Λειτουργών ενώπιον της Κοινωνίας χωρίς η Ένωση να έχει 

επιτύχει να αποκαταστήσει την πραγματική αλήθεια απέναντι στους πολίτες 

της χώρας και τις επικοινωνιακές επιθέσεις σε βάρος των Συναδέλφων, που 

γίνονται μεθοδικά και με συγκεκριμένη στόχευση. Εισήχθησαν νέα κριτήρια 

αξιολόγησης των Δικαστικών Λειτουργών και αυτή τη στιγμή δρομολογείται η 

ψήφιση πρωτοφανών διατάξεων στον Οργανισμό των Δικαστηρίων και 

ειδικώς στα θέματα της αξιολόγησης και επιθεώρησης, που θέτουν σε κίνδυνο 

τη Δικαστική Ανεξαρτησία. Φτάσαμε στο σημείο να προσπαθεί η Ένωση να 

περισώσει κεκτημένα. Βρισκόμαστε μπροστά σε μία εν εξελίξει προσπάθεια 

των εκπροσώπων της Πολιτείας αφενός μεν να επιχειρούν μεθοδικά την 

υποβάθμιση του έργου των Λειτουργών της Δικαιοσύνης, και άλλοι από 

αυτούς (τους εκπροσώπους) να ονειρεύονται μία «νέα Δικαιοσύνη» με τους 

«δικούς τους ανθρώπους».  

Από την άλλη μεριά δημιουργήσαμε μια νέα Ομάδα, ευρείας 

Δικαστικής Συνεργασίας, αποτελούμενη από Συναδέλφους με σημαντική 

εμπειρία και προϋπηρεσία και στην Ένωση αλλά και σε θεσμικά όργανα, εν 

γένει, της Δικαιοσύνης.  

Το τιμόνι της Ένωσης χρειάζεται θεσμική εκπροσώπηση και όχι 

ιδεοληπτικές αγκυλώσεις.  

Ειδικότερα, η Ομάδα μας αποτελείται από:  

1. Την κ. Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτη, Υποψήφια Πρόεδρο της 

Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων με πολυετή και συνεχή παρουσία στην 

ΕΝΔΕ. Οι αγώνες της για Ανεξαρτησία και για Ισότητα είναι γνωστοί από το 

παρελθόν μέχρι και σήμερα. Ασκεί, διαχρονικά, τα καθήκοντα της στην 

Ένωση χωρίς εκπτώσεις, σταθερά προσηλωμένη στους Καταστατικούς της 

σκοπούς. Το αποδεικνύει η διαδρομή της. Κατά το παρελθόν, πέρασε ακόμη 

και το κατώφλι του πειθαρχικού αγωνιζόμενη για την Εσωτερική Ανεξαρτησία 

του Σώματος. Υπήρξε βασική συντελεστής της επαναφοράς της 9μηνης 

άδειας ανατροφής τέκνου και μία από τις βασικές εκ των συντελεστών για την 

ανάκτηση και κατοχύρωση του Συνταγματικού Μισθολογίου κατά την περίοδο 

2012-2016. Επί των ημερών της θητείας της και ως Γενικής Γραμματέως της 

ΕΝΔΕ, αλλά και ως Προέδρου αυτής από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον 



Ιούνιο του 2016 το Μισθολόγιο των Δικαστικών Λειτουργών απέκτησε το 

χαρακτήρα του Συνταγματικού Μισθολογίου διακρινόμενο, πλέον, από τα 

ειδικά μισθολόγια του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Με απόφαση της κατά την 

περίοδο από τον Οκτώβριο του έτους 2015 μέχρι τον Ιούνιο του έτους 2016, 

οπότε και διετέλεσε Πρόεδρος της ΕΝΔΕ, κλήθηκαν οι Συνάδελφοι στην 

καθολική άσκηση προσφυγών για το ζήτημα της φοροαπαλλαγής, που είχε 

ως αποτέλεσμα την επιστροφή αναδρομικών σε όλους τους Συναδέλφους και 

μάλιστα σε βάθος πενταετίας. Μέσα σε μία χρονιά, τότε, διοργανώθηκαν 

ιδιαίτερα σημαντικά Συνέδρια με τη συμμετοχή εκατοντάδων Συναδέλφων, με 

μία από τις πιο κορυφαίες στιγμές το Συνέδριο, που διοργανώθηκε στην πόλη 

των Ιωαννίνων για το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα με απόλυτη 

επιτυχία, ενώ συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης για τη χορήγηση 

ανθρωπιστικής βοήθειας στο κέντρο υποδοχής – άφιξης, στην Ειδομένη 

Κιλκίς. Διακρίνεται για τον θεσμικό της λόγο, την αγωνιστικότητα της και για 

την ικανότητα της να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία, 

καθαρή σκέψη και προπαντός με αποτελεσματικότητα. Τη στιγμή αυτή 

βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτούς, που επιδιώκουν, ο καθένας για τους δικούς 

του λόγους, την ισοπέδωση και αλλοτρίωση των παραδόσεων και κεκτημένων 

της Δικαστικής Εξουσίας. Η παρουσία της στο τιμόνι της Ενώσεως αποτελεί 

αναγκαιότητα.  

2. Τον κ. Χαράλαμπο Μαυρίδη, Εφέτη, εκλεγμένο, μέχρι σήμερα, 

Μέλος του ΔΣ, έναν από τους βασικούς, επίσης, συντελεστές της ανάκτησης 

και κατοχύρωσης του Συνταγματικού Μισθολογίου της περιόδου 2012-2016. 

Πρόκειται για Συνάδελφο με σημαντική παρουσία και προσφορά στην Ένωση 

Δικαστών και Εισαγγελέων, που βρίσκεται συνεχώς δίπλα στους 

Συναδέλφους με πραγματικό ενδιαφέρον και αποτελεσματικότητα στην 

επίλυση των όποιων προβλημάτων. Όποιος απευθύνεται στον κ. Μαυρίδη 

γνωρίζει πολύ καλά και αισθάνεται ότι δίπλα του βρίσκεται πρώτα και πάνω 

απ΄ όλα ένας Συνάδελφος με ανθρωπιά και φιλότιμο και μετά όλα τα 

υπόλοιπα. Επί σειρά ετών μέχρι και το προηγούμενο δικαστικό έτος δίδασκε 

στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. Ο ρόλος του στο ΔΣ, σε 

περίπτωση εκλογής μας στην πλειοψηφία, θα είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο κ. 

Μαυρίδης κερδίζει τον κάθε συνομιλητή του με τη συμπεριφορά του και αυτό 

το γνωρίζουν άπαντες. 



3. Την κ. Ελευθερία Κώνστα, Εφέτη, μία Συνάδελφο, με γνωστό 

επιτυχημένο έργο στην Ένωση, εκλεγμένο, επίσης, Μέλος του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΕΝΔΕ, ήδη από την προηγούμενη διετία, με σημαντική 

προσφορά και συνεχές ενδιαφέρον για την Ένωση. Διακρίνεται για την άρτια 

επιστημονική της κατάρτιση και προσφορά, με συνεχές συγγραφικό έργο και 

αρθρογραφία. Ήταν από τις πρώτες που αρθρογράφησαν σχετικά με την 

πιλοτική δίκη, που εισήχθη στην Πολιτική Δίκη με τις πρόσφατες 

τροποποιήσεις, που επήλθαν στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με το Νόμο 

4842/2021. Οι παρεμβάσεις της και οι προτάσεις της σε θεσμικά ζητήματα και 

στο εν γένει νομοθετικό έργο αναφορικά με τους Κώδικες είναι συνεχής, έχει 

ασχοληθεί επισταμένα με θέματα συγκριτικού δικαίου σε επίπεδο 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με τα θέματα του νέου σχεδίου του 

ΚΟΔΚΔΛ. 

4. Τον κ. Ευστάθιο Βεργώνη, Εισαγγελέα Εφετών. Η ενασχόληση του 

με τα θέματα της Δικαιοσύνης είναι συνεχής. Από το 2016 μέχρι το 2020 

υπήρξε εκλεγμένο Μέλος του ΔΣ της ΕΝΔΕ. Διακρίνεται για το ευρύ πεδίο των 

γνώσεων, που διαθέτει, ειδικά σε θέματα δικαιοπολιτικών προσεγγίσεων του 

νομοθετικού έργου και του δικαίου γενικότερα, τη συνεχή αρθρογραφία του, 

ειδικώς σχετικά με ζητήματα του Ποινικού Δικαίου και της Ποινικής 

Δικονομίας, ενώ η μέχρι σήμερα παρουσία του σε συνέδρια και ημερίδες 

σχετικά με ζητήματα Δικαιοσύνης είναι συνεχής. Η παρουσία του στο 

Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης χαρακτηρίζεται ανέκαθεν από επιστημονικό 

λόγο.  Ασχολείται επισταμένα με το ζήτημα της ενδιάμεσης διαδικασίας των 

Συμβουλίων στην ποινική προδικασία και με την προοπτική της 

απλούστευσης αυτής για λόγους επιτάχυνσης της Ποινικής Δικαιοσύνης με 

την ταυτόχρονη παραβολή συγκριτικών στοιχείων άλλων χωρών της Ε.Ε.  

5. Τον κ. Δημήτριο Φούκα, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ειδικό Ανακριτή 

του Ν. 4022/2011, με απόλυτα επιτυχημένο έργο, εκλεγμένο, μέχρι σήμερα, 

Μέλος του ΔΣ, με συνεχή αρθρογραφία στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, 

καθώς και σε νομικά περιοδικά κυρίως για θεσμικά ζητήματα της Δικαιοσύνης. 

Πρόκειται για Συνάδελφο με σημαντική εμπειρία στα θέματα του πρώτου 

βαθμού. Έχει συγκεκριμένες προτάσεις σε όλα τα ζητήματα και ειδικώς στον 

τομέα της Ανάκρισης, στα ζητήματα των Ειρηνοδικών, καθώς και σε θέματα 

εκσυγχρονισμού της Δικαιοσύνης. Ήταν, επίσης, από τους πρώτους, που 



αρθρογράφησαν σχετικά με την σημασία της πιλοτικής δίκης σε ένα σύγχρονο 

δικαιϊκό σύστημα.  

6. Τον κ. Βασίλειο Καραναστάση, Πρωτοδίκη, πλήρη γνώστη των 

προβλημάτων του πρώτου βαθμού με επιτυχημένη θητεία και έργο ως 

εκλεγμένο Μέλος επί δύο συνεχείς διετίες του Τριμελούς Συμβουλίου 

Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. Ανταποκρίθηκε από την πρώτη 

στιγμή στην πρόταση μας να κατέλθει υποψήφιος με την Ομάδα μας 

δείχνοντας από την αρχή αποφασιστικότητα και είμαστε βέβαιοι ότι η 

προσφορά του στην Ένωση, λόγω και της εμπειρίας του, θα είναι ιδιαίτερα 

σημαντική.   

7. Τον κ. Νικήτα Βελία, Ειρηνοδίκη, ήδη εκλεγμένο Μέλος του ΔΣ της 

ΕΝΔΕ. Πρόκειται για την πιο σημαντική εκπροσώπηση των Ειρηνοδικών στο 

ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Η παρουσία του στην Ένωση 

είναι συνεχής και μόλις μέσα σε δύο έτη θητείας έχει παρέμβει με ουσιαστικές 

προτάσεις σε όλα τα θέματα όχι μόνο των Ειρηνοδικών αλλά και της 

Δικαιοσύνης γενικότερα και 

8. Τον υπογράφοντα την παρούσα (Κωνσταντίνο Βουλγαρίδη, 

Εφέτη).              

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΕΤΙΑ  

Η παρουσία μας στο Διοικητικό Συμβούλιο την προηγούμενη διετία 

(όσων από εμάς διατελέσαμε Μέλη του ΔΣ) δεν περιορίστηκε μόνο στην 

άσκηση κριτικής απέναντι στο απερχόμενο προεδρείο της ΕΝΔΕ. Εισφέραμε 

συνεχώς προτάσεις και παρουσιάσαμε έργο ακόμη και από τη θέση του 

απλού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Ενδεικτικά, μεταξύ 

άλλων: 

1. Κατόπιν πρότασης της υποψήφιας Προέδρου κ. Μαργαρίτας 

Στενιώτη κατά την εθιμοτυπική συνάντηση του ΔΣ της ΕΝΔΕ με τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης τον Οκτώβριο του 2020, εισήχθη στη Δικαιοσύνη η ηλεκτρονική 

υπογραφή. Απομένει η πλήρης αξιοποίηση της. 

2. Οι παρεμβάσεις μας ήταν καίριες και έγκαιρες σχετικά με όλα τα 

ζητήματα των Ειρηνοδικών. Ήδη κατά την παραπάνω εθιμοτυπική συνάντηση 

επισημάναμε ότι ο σύντομος επαναπροσδιορισμός χιλιάδων υποθέσεων του 

Ν. 3869/2010 θα δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στα Ειρηνοδικεία. Τα 

αποτελέσματα από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, που ακολούθησαν και τα 



προβλήματα, που αυτές δημιούργησαν είναι γνωστά. 

3. Αναγκαστήκαμε και εκδώσαμε ανακοινώσεις σε επιθέσεις, που 

δέχθηκαν Συνάδελφοι από συγκεκριμένα ΜΜΕ και θεσμικούς εκπροσώπους 

συγκεκριμένων κομμάτων απέναντι στις οποίες (επιθέσεις) το απερχόμενο 

προεδρείο σιώπησε.     

4. Οι παρεμβάσεις μας ήταν συνεχείς σε ότι αφορά το ζήτημα της 

αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας και 

είμαστε οι πρώτοι που υποβάλαμε το σχετικό αίτημα (αναστολής λειτουργίας) 

στις αρχές Μαρτίου του έτους 2020. Ζητήσαμε εγκαίρως, ήδη από τον 

Δεκέμβριο του 2020 την εξασφάλιση επαρκούς αριθμού εμβολίων για τα μέλη 

της Ενώσεως σε συνεδρίαση του ΔΣ. Το αίτημα τότε δεν υιοθετήθηκε από το 

απερχόμενο προεδρείο, το οποίο, ωστόσο, άλλαξε θέση 20 ημέρες αργότερα. 

Πριν την περίοδο του Πάσχα του 2021 ζητήσαμε με επιστολή μας την 

παράταση της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων μέχρι την 

ολοκλήρωση των διαδικασιών του εμβολιασμού ώστε να προχωρήσει όσο 

γίνεται αυτός (εμβολιασμός) πριν την έναρξη λειτουργίας των Δικαστηρίων. Το 

αίτημα μας έγινε δεκτό από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

5. Κωδικοποιήσαμε και αποστείλαμε στους συναδέλφους κατά τη 

διάρκεια της διετίας όλες τις ΚΥΑ, που ίσχυσαν κατά την περίοδο της 

πανδημίας, καθώς και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες 

ρυθμίστηκαν κατά τρόπο ενιαίο τα σχετικά ζητήματα (αναστολής νόμιμων και 

δικαστικών προθεσμιών κλπ.). Επρόκειτο για ένα δύσκολο έργο αν ληφθεί 

υπόψη ο μεγάλος αριθμός των ΚΥΑ και των σχετικών τροποποιήσεων τους. 

Η κωδικοποίηση αυτή έχει συμβάλλει στην επίλυση διαφόρων ζητημάτων, 

που, ήδη, προκύπτουν αναφορικά με την αναστολή των νόμιμων και 

δικαστικών προθεσμιών. 

6. Είχαμε συνεχή αρθρογραφία σχετικά με όλα τα ζητήματα, που 

προέκυπταν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Οι θέσεις μας ήταν πάντοτε 

υπεύθυνες και με αποκλειστικό γνώμονα τη διαφύλαξη του αγαθού της 

δημόσιας υγείας. 

7. Κωδικοποιήσαμε και αποστείλαμε στους συναδέλφους τις 

διαχρονικές νομοθετικές ρυθμίσεις, που ίσχυσαν για την παραγραφή υφ΄ όρον 

του αξιοποίνου και την παραγραφή και μη εκτέλεση υφ΄ όρον των ποινών με 

τους νόμους 4043/2012, 4198/2013, 4411/2016 και 4689/2020. Η αποστολή 



της εν λόγω κωδικοποίησης (όπως και των ανωτέρω ΚΥΑ) έγινε σε 

ηλεκτρονική μορφή ώστε η χρήση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων να 

είναι απλή και ευχερής κατά τη διάρκεια εκδίκασης των υποθέσεων. 

8. Ενημερώναμε συνεχώς τους συναδέλφους για νομοθετικές και 

νομολογιακές εξελίξεις καθ΄ όλη τη διάρκεια της διετίας. 

9. Υποβάλαμε αίτημα στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως μία φορά το 

χρόνο εκδίδεται από την Ένωση, σε έντυπη μορφή, περιοδικό υπό τον τίτλο 

Δικαστικά Νέα. 

10. Διατυπώσαμε εκτενείς προτάσεις και αρθρογραφία  αναφορικά με 

τις τροποποιήσεις του Ν. 3869/2010, καθώς και με όλα τα ζητήματα των 

Ειρηνοδικών. 

11. Στη συνεδρίαση του ΔΣ της 12-12-2020 υποβάλαμε πρόταση όπως 

σε έκτακτες περιπτώσεις, που παρίσταται ανάγκη συνδρομής σε συμπολίτες 

μας (φυσικές καταστροφές, πανδημία κλπ.) να ανοίγεται από την Ένωση 

ειδικός λογαριασμός ορισμένου χρόνου για τη συγκέντρωση οικονομικής 

βοήθειας από τα Μέλη της Ένωσης.  

12. Υποβάλαμε προτάσεις για την πρόσκαιρη αναστολή της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών φαινομένων 

και ήδη οι προτάσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί στην πράξη από τα αρμόδια 

όργανα της Πολιτείας (βλ. περιπτώσεις νομών Καρδίτσας, Εύβοιας, Αττικής). 

13. Διατυπώσαμε τις θέσεις μας σχετικά με όλα τα νέα νομοθετήματα 

(τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα και 

του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθώς και σχετικά με τις υπό διαβούλευση, 

πλέον, ρυθμίσεις του νέου Οργανισμού). Παράλληλα ενημερώναμε και 

ενημερώνουμε συνεχώς τους συναδέλφους μέσω της ιστοσελίδας 

«ΔΙΚΑΣΤΗΣ», αλλά και των διαδεδομένων Δικαστικών Κοινοτήτων VIBER 

«Περί Δικαιοσύνης», «Εφετείο Αθηνών» και «ΤΑΛΩΣ» για όλες τις τρέχουσες 

εξελίξεις στην Ένωση.  

14. Αναπτύξαμε εκτενή αρθρογραφία σχετικά με θέματα νομοθετικών 

αλλαγών στο νόμο για τους Αθλητικούς Δικαστές. Οι προτάσεις μας έχουν 

γίνει δεκτές και ήδη οι Αθλητικοί Δικαστές και πριν την παρεμβολή των 

διαδικασιών της ΕΠΟ για την εκλογή τους (στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου 

αυτής) προτείνονται, καταρχήν, από τα αρμόδια Δικαστήρια. Και να 

τονίσουμε, βέβαια, στο σημείο αυτό (σε αντίθεση με τη θέση του απερχόμενου 



προεδρείου της ΕΝΔΕ, που ζητεί την κατάργηση της συγκρότησης της 

Αθλητικής Δικαιοσύνης από Τακτικούς Δικαστές!!!) ότι η συγκρότηση της 

Αθλητικής Δικαιοσύνης από Τακτικούς Δικαστικούς Λειτουργούς, με 

συνταγματικές εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής Ανεξαρτησίας, 

αποτελεί εγγύηση διαφύλαξης του Δημόσιου Αγαθού, που λέγεται Αθλητισμός 

και Ποδόσφαιρο. Μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ούτε μία ανακοίνωση για τις 

επιθέσεις, που δέχονται, κατά καιρούς, Συνάδελφοι της Αθλητικής 

Δικαιοσύνης.      

15. Διοργανώσαμε μία απόλυτα επιτυχημένη επιστημονική εκδήλωση  

για θέματα Ειρηνοδικών στο πλαίσιο της οποίας διατέθηκαν στους 

συναδέλφους σχετικά σχέδια αποφάσεων. 

16. Προτείναμε όπως ερευνηθεί η δυνατότητα ένταξης της 

υλικοτεχνικής υποδομής και εξοπλισμού των συναδέλφων με νέα τεχνολογικά 

μέσα, καθώς και η ψηφιακή αναβάθμιση των δομών λειτουργίας των 

Δικαστηρίων στο εξαετές πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2021 – 2027, στο οποίο έχει 

ενταχθεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

17. Ζητήσαμε επανειλημμένα την εγκατάσταση ασύρματου συστήματος 

δικτύωσης WiFi σε όλα τα Δικαστήρια της Χώρας. 

18. Υποβάλαμε αίτημα να προβλεφθεί νομοθετικά και σε πρώτη φάση 

η υποχρέωση προσκόμισης των βασικών δικογράφων της δίκης σε 

ηλεκτρονική μορφή (αγωγής, προτάσεων, προσθήκης – αντίκρουσης, έφεσης, 

αποφάσεων των πρωτοβάθμιων Δικαστηρίων κλπ.). 

19. Ζητήσαμε σε συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΝΔΕ όπως προβεί η Ένωση 

σε συναντήσεις με τους εκπροσώπους ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με 

κατάρτιση ασφαλιστικών προγραμμάτων στον τομέα της υγείας για 

λογαριασμό των Μελών της Ένωσης, καθώς και την επικαιροποίηση των 

όρων σχετικού ασφαλιστήριου συμβολαίου με την Εθνική Ασφαλιστική, που 

είχε ξεκινήσει την περίοδο 2015-2016. 

20. Ζητήσαμε σε συνεδρίαση του ΔΣ (η υποψήφια Πρόεδρος κ. 

Μαργαρίτα Στενιώτη) την έκδοση Ημερολογίου από την Ένωση σε μορφή 

προσαρμοσμένη στις υπηρεσιακές ανάγκες των συναδέλφων (για 

καταχώριση υπηρεσιών κλπ) και τη διανομή αυτού στα Μέλη της Ενώσεως. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι  



Σας καλούμε να ψηφίσετε και τους οκτώ υποψηφίους της Ομάδας μας, 

μιας Ομάδας ευρείας Δικαστικής Συνεργασίας και να μας δώσετε καθαρή 

εντολή πλειοψηφίας. 

 Τιμούμε την Ιστορία της Ένωσης και τις παραδόσεις της Ανεξάρτητης 

Δικαστικής Εξουσίας. 

 Στις 16 Μαΐου η Ένωση αλλάζει σελίδα.  

 

Με τιμή 

Κώστας Βουλγαρίδης, Εφέτης, Υποψήφιος για το ΔΣ της ΕΝΔΕ με την 

Ομάδα της κ. Μαργαρίτας Στενιώτη.   

  

 
 


