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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ 1ης ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΤΩΝ ∆.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ  

∆ΡΑΜΑ, 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

Σήµερα, 15 Σεπτεµβρίου 2017, στην αίθουσα ∆ιασκέψεων της 

Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας συνήλθαν οι αντιπρόσωποι των ∆ιοικητικών 

Συµβουλίων των Συλλόγων ∆ικαστικών Υπαλλήλων της Περιφέρειας Εφετείου 

Θράκης, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου και της Γραµµατέα του ∆.Σ. του 

Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ράµας.  

Κατ’ αλφαβητική σειρά µε βάση το όνοµα της Πρωτοδικειακής 

Περιφέρειας, παραβρέθηκαν από τον Σύλλογο ∆ικαστικών Υπαλλήλων:  

α) Αλεξανδρούπολης οι: ∆ηµήτριος Τσάκας, Πρόεδρος του Συλλόγου και 

µέλος του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, Παναγιώτα Παρουσίδου, Αντιπρόεδρος.  

β) ∆ράµας οι: Άννα Γκαϊτατζή, Πρόεδρος του Συλλόγου  και εκλεγµένη 

αντιπρόσωπος στην Ο∆ΥΕ, Παναγιώτα Τσαλαπάτη, Αντιπρόεδρος,  Σοφία 

Θεοφανίδου, γραµµατέας,  Ιωάννα Τσακιρίδου, ταµίας, Βαΐα-Αλεξάνδρα Μίκικη, 

µέλος, Ουρανία Κοσµίδου, εκλεγµένη αντιπρόσωπος στην Ο∆ΥΕ και Πρόεδρος 

της Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ο∆ΥΕ, 

γ) Καβάλας οι: ∆ηµήτριος Μπακόλας, Πρόεδρος του Συλλόγου και 

αντιπρόσωπος στην Ο∆ΥΕ, Μαρία Μπαχτσετζή,  Αντιπρόεδρος και Νικόλαος  

Στρινόπουλος, Ταµίας και αντιπρόσωπος στην Ο∆ΥΕ               

δ) Ξάνθης οι: Αναστασία Χατζοπούλου, Πρόεδρος του Συλλόγου και 

Ισµήνη Τερζή          Αντιπρόεδρος και αντιπρόσωπος στην Ο∆ΥΕ     

ε) Ορεστιάδας ο: Παναγιώτης Γκιαουρίδης, Πρόεδρος του Συλλόγου 

στ) Ροδόπης οι: Αναστασία ∆αλκυριάδου Πρόεδρος του Συλλόγου, 

Ανδρονίκη Σεργιαννίδου Γραµµατέας και αντιπρόσωπος στην Ο∆ΥΕ, Γεωργία 

Τσιάπα µέλος και   Φωτεινή Σπίνου, Γραµµατέας Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων 

της Ο∆ΥΕ 

Εκτός από τους παραπάνω αναφερόµενους εκπροσώπους του ∆Σ της 

Ο∆ΥΕ,  παραβρέθηκαν και οι:  Γεώργιος Παπαναστασίου, Α΄ Αντιπρόεδρος του 



2 
 

∆Σ της Ο.∆.Υ.Ε.,  Γεώργιος ∆ιαµάντης,  Γενικός Γραµµατέας του ∆Σ της Ο∆ΥΕ, 

καθώς και ο Μανώλης Κωνσταντινίδης, µέλος του ∆Σ της Ο∆ΥΕ.  

Επίσης, παραβρέθηκαν: η ασκούσα χρέη Προϊσταµένης του Πρωτοδικείου 

∆ράµας και Τµηµατάρχης Ποινικού Τµήµατος, Φωτεινή Καραγιάννη καθώς και οι 

Λεµονιά Βαλτοπούλου Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Σερρών, 

Βασιλική Πέτσα, Γραµµατέας του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Σερρών και 

ο Ιωάννης Λακαφώσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Εµµίσθων 

Υποθηκοφυλακείων. 

 Στη συνδιάσκεψη παραβρέθηκαν ακόµη και απηύθυναν χαιρετισµό ο 

Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας ∆ράµας, Ανάργυρος 

Πατακάκης,  ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου ∆ράµας, Αναστάσιος 

Πούλιος, ενώ παραβρέθηκαν και η Μαρία Ελευθερίου, Επιµελήτρια Ανηλίκων και 

υπάλληλος της Υπηρεσίας Κοινωνικής Αρωγής ∆ράµας, ψυχολόγος – συστηµική 

ψυχοθεραπεύτρια και ο Μηνάς Σκάρλιος, Πρόεδρος της Τοπικής ∆ιοίκησης 

∆ράµας, Αντιπρόεδρος του Ελληνικού Τµήµατος της ∆ιεθνούς Ένωσης 

Αστυνοµικών και αντιπρόσωπος του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης 

Αστυνοµικών, Πυροσβεστών, Λιµενικών. 

 Μετά τους χαιρετισµούς, ακολούθησε µία αρχική τοποθέτηση-

αυτοσύσταση από κάθε έναν από τους συµµετέχοντες και άρχισαν οι εργασίες 

της συνδιάσκεψης µε θέµατα ηµερήσιας διάταξης  τα εξής:  

 

Α) Εκλογή Προεδρείου, 

Β) Συνδικαλιστικό καθήκον,  

Γ) Υπηρεσιακή Συνέλευση,  

∆) Κοινωνικό Πολύκεντρο, 

Ε) Υπηρεσιακό Συµβούλιο, 

Στ) Κοινωφελής Εργασία στις δικαστικές υπηρεσίες, 

Ζ) Επαγγελµατικό Ταµείο, 

Η ) Ενηµέρωση για τα τρέχοντα θέµατα της Ο∆ΥΕ. 
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Στη συνέχεια, αφού διαβάστηκαν τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης, 

αναφορικά µε το: 

 

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή Προεδρείου. Με φανερή ψηφοφορία και 

οµόφωνα αποφασίστηκε χρέη Προέδρου της Συνδιάσκεψης να εκτελέσει ο 

συνάδελφος ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ (∆.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ) και χρέη γραµµατέα η 

συνάδελφος ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΦΑΝΙ∆ΟΥ (∆.Σ. ∆ΡΑΜΑΣ).  

 

ΘΕΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Συνδικαλιστικό καθήκον. Τον λόγο πήρε η εισηγήτρια 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΣΜΙ∆ΟΥ, Πρόεδρος Εξελεγκτικής Επιτροπής Ο.∆.Υ.Ε. και ∆ικαστική 

Υπάλληλος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ∆ράµας και ανέπτυξε το συνδικαλιστικό 

καθήκον, τη συνδικαλιστική ελευθερία ως έννοµο αγαθό, η οποία εκφράζεται µε 

συλλογική δράση, τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των µελών των συλλόγων 

(κάντε ctrl+κλικ για να δείτε την εισήγηση). Ειδικότερα, αναφέρθηκε στο άρ. 14 

ν. 1264/1982, που υποχρεώνει τα όργανα του Κράτους να εφαρµόζουν τα 

αναγκαία µέτρα για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης άσκησης του δικαιώµατος 

για την ίδρυση και αυτόνοµη λειτουργία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και 

απαγορεύει στους εργοδότες και σε οποιοδήποτε τρίτο να παρακωλύει την 

άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων, στο άρ. 29 του 

Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων, που διασφαλίζει την ανεµπόδιστη άσκηση της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας στους δικαστικούς υπαλλήλους και στο άρ. 23 ν. 

1264/1982 που προβλέπει ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες του άρ. 14 του 

ιδίου νοµοθετήµατος. 

Περαιτέρω, αναφέρθηκε στην µε αρ. 128/14-11-2015 απαλλακτική 

ποινική απόφαση σε σχέση µε το ωράριο, στην εγκύκλιο µε αρ. 5/2009 του 

Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου και στην αναφορά που παγίως υποβάλλει το 

γραφείο των µηνύσεων προς τον Εισαγγελέα Εφετών αναφορικά µε το πέρας 

των ποινικών εδρών στις 3 µ.µ. «σύµφωνα µε την απόφαση της Ο∆ΥΕ». 

Εκτίµηση όλων, µετά τη διαλογική συζήτηση που ακολούθησε, είναι ότι 

δεν υπάρχει συµµετοχή των συναδέλφων δικαστικών υπαλλήλων στους 
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πρωτοβάθµιους συλλόγους και στις γενικές συνελεύσεις αυτών και γενικά 

εµπιστοσύνη στο θεσµό του συνδικαλισµού, λόγω της κοµµατικοποίησης του. 

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Υπηρεσιακή συνέλευση. Τον λόγο πήρε η εισηγήτρια 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗ, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων 

∆ράµας και ∆ικαστική Υπάλληλος Πρωτοδικείου ∆ράµας. Ανέπτυξε το θέµα των 

υπηρεσιακών συνελεύσεων στις δικαστικές υπηρεσίες και τις αρµοδιότητες 

αυτών. Αναφέρθηκαν οι όροι σύγκλησης τους, τα θέµατα που µπορούν να 

αναπτυχθούν, οι φορείς στους οποίους κοινοποιούνται οι αποφάσεις, σύµφωνα 

µε τα άρ. 25, 26 και 27 του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων. Τέλος, αναλύθηκαν 

τα οφέλη όπως κι οι προκλήσεις από τη σύγκληση µιας υπηρεσιακής συνέλευσης 

(κάντε ctrl+κλικ για να δείτε την εισήγηση ), που ουσιαστικά µπορεί να 

υποβάλει προτάσεις για τον προγραµµατισµό των εργασιών της γραµµατείας 

του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας, να κάνει αξιολόγηση των εργασιών, 

σύµφωνα µε το άρ. 26 Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων τουλάχιστον µία φορά 

ετησίως.  

 Σύµφωνα µε το άρ. 27 παρ. 6 του Κώδικα ∆ικαστικών Υπαλλήλων,  «τα 

πρακτικά και οι αποφάσεις υπογράφονται απ’ τον πρόεδρο και τους γραµµατείς 

της υπηρεσιακής συνέλευσης και αποστέλλονται στον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, 

στο Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης στον πρόεδρο και τα µέλη 

του τριµελούς συµβουλίου διοίκησης ή στο δικαστικό λειτουργό που διευθύνει 

το δικαστήριο ή την εισαγγελία, στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην οικεία 

πρωτοβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση δικαστικών υπαλλήλων, στην οικεία 

ένωση δικαστικών λειτουργών και στην Ο.∆.Υ.Ε.». 

Επειδή σύµφωνα µε το άρ. 20 παρ. 2 του Κώδικα ∆ιοικητικής 

∆ιαδικασίας, το όργανο που έχει την αποφασιστική αρµοδιότητα δεν µπορεί να 

εκδώσει πράξη µε περιεχόµενο διαφορετικό από αυτό της σύµφωνης γνώµης και 

περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 74 παρ.1 του Ν.2812/2000 (Κώδικας 

∆ικαστικών Υπαλλήλων) η κατανοµή των δικαστικών υπαλλήλων στις οργανικές 

µονάδες της γραµµατείας ή υπηρεσίας του δικαστηρίου, ενεργείται µε απόφαση 
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της ολοµέλειας του δικαστηρίου ύστερα από σύµφωνη γνώµη του 

προϊσταµένου της γραµµατείας, η Υπηρεσιακή Συνέλευση αποτελεί την επίσηµη 

πηγή πληροφόρησης τόσο του Προϊσταµένου του ∆ικαστηρίου, όσο και του 

Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης για τις απόψεις των υπαλλήλων σε σχέση µε την 

εν γένει λειτουργία της Υπηρεσίας.  

Η συζήτηση για το ως άνω θέµα έκλεισε µε τη δέσµευση ότι όλα τα ∆Σ 

των Συλλόγων της Περιφέρειας θα προτρέψουν τους Προϊσταµένους των 

∆ιευθύνσεων των ∆ικαστικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας του Εφετείου, καθώς 

και τους υπαλλήλους που υπηρετούν σ’ αυτές, να πραγµατοποιήσουν 

Υπηρεσιακές Συνελεύσεις µέχρι την επόµενη Συνδιάσκεψη. 

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Κοινωνικό Πολύκεντρο. Τον λόγο πήρε η εισηγήτρια 

ΒΑΪΑ-ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΙΚΙΚΗ, µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ικαστικών 

Υπαλλήλων ∆ράµας και ∆ικαστική Υπάλληλος του Πρωτοδικείου ∆ράµας. 

Ανέπτυξε το θέµα του Κοινωνικού Πολύκεντρου της Α∆Ε∆Υ που έχει ως σκοπό 

την µελέτη, έρευνα και τεκµηρίωση θεµάτων της δηµόσιας διοίκησης, την 

συστηµατική ανάπτυξη της εκπαίδευσης-επιµόρφωσης των συνδικαλιστικών 

στελεχών του δηµοσιοϋπαλληλικού κινήµατος, την προαγωγή της 

συλλογικότητας και συνδικαλιστικής κουλτούρας µέσα από διαρκή αναζήτηση 

και ανοικτό προβληµατισµό και την συµβολή του στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναµικού της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. (κάντε ctrl+κλικ για να δείτε 

την εισήγηση). 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως πρόταση 

προς την Ο.∆.Υ.Ε. να γίνουν εκπαιδευτικές δράσεις σχετικές µε τη διά βίου 

εκπαίδευση και την συνδικαλιστική εκπαίδευση των δικαστικών υπαλλήλων από 

το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης και να επισπευστεί η έκδοση του Π.∆., ώστε να 

διευρυνθούν τα αντικείµενα εκπαίδευσης των δικαστικών υπαλλήλων από το 

Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε η Βαϊα-

Αλεξάνδρα Μίκικη, Μέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων 

∆ράµας, να επικοινωνήσει µε το «Κοινωνικό Πολύκεντρο», προκειµένου να  
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οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα συνδικαλιστικής ή άλλης επιµόρφωσης 

δικαστικών υπαλλήλων της Εφετειακής Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης.  

  

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Υπηρεσιακό Συµβούλιο. Τον λόγο πήρε η εισηγήτρια 

ΑΝΝΑ ΓΚΑΪΤΑΤΖΗ, Πρόεδρος του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ράµας, 

Αντιπρόσωπος του Συλλόγου στην Ο∆YE, µέλος του Πενταµελούς Υπηρεσιακού 

Συµβουλίου Εφετείου Θράκης και ∆ικαστική Υπάλληλος Πρωτοδικείου ∆ράµας. 

Ανέπτυξε το θέµα σχετικά µε τον θεσµό του υπηρεσιακού συµβουλίου και την 

συµµετοχή σε αυτόν δικαστικών υπαλλήλων µε γνώση της νοµοθεσίας, 

επιµόρφωση, µελέτη και προετοιµασία όλων των υποθέσεων µε πειστικά και 

αιτιολογηµένα επιχειρήµατα. (κάντε ctrl+κλικ για να δείτε την εισήγηση ) Είχε 

ως στόχο την ενηµέρωση των συναδέλφων για τον τρόπο λειτουργίας του 

Πενταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Εφετείου Θράκης,  τη βελτίωση της 

λειτουργίας του και την αναβάθµιση του ρόλου των δικαστικών υπαλλήλων – 

µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου. 

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η από κοινού 

προσπάθεια του γραµµατέα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και των αιρετών 

εκπροσώπων – µελών του Υπηρεσιακού Συµβουλίου για την πρόσβαση των 

τελευταίων στους φακέλους των υπό κρίση θεµάτων, καθώς και η προσπάθεια 

εξεύρεσης λύσης, ώστε τα έξοδα για την εκτός έδρας µετακίνηση των µελών 

του Υπηρεσιακού Συµβουλίου να καταβάλλονται από το Εφετείο. 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Κοινωφελής εργασία στις δικαστικές υπηρεσίες. Τον λόγο 

πήρε η εισηγήτρια ΜΑΙΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ, Επιµελήτρια Ανηλίκων και υπάλληλος 

της Υπηρεσίας Κοινωνικής Αρωγής ∆ράµας, ψυχολόγος – συστηµική 

ψυχοθεραπεύτρια, Επιµελήτρια Ανηλίκων ∆ράµας. Ανέπτυξε το θέµα της 

Κοινωφελούς Εργασίας στις δικαστικές υπηρεσίες, καθώς και τη διαδικασία και 

τις απαιτούµενες από τις δικαστικές υπηρεσίες ενέργειες για την παροχή αυτής, 

την καταλληλότητα των κοινωφελώς εργαζοµένων στις υπηρεσίες που θα 

κληθούν να παράσχουν και την ανεύρεση των κατάλληλων γραφείων – 
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αντικειµένων για την παροχή κοινωφελούς εργασίας Ακολούθησε διαλογική 

συζήτηση. 

 

ΘΕΜΑ ΕΒ∆ΟΜΟ: Επαγγελµατικό Ταµείο µε εισηγητή τον ΜΗΝΑ 

ΣΚΑΡΛΙΟ, Πρόεδρο Τοπικής ∆ιοίκησης ∆ράµας και Αντιπρόεδρο του Ελληνικού 

Τµήµατος της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών, Αντιπρόσωπος του Ταµείου 

Επαγγελµατικής Ασφάλισης Αστυνοµικών Πυροσβεστών Λιµενικών. 

Αναπτύχθηκε το θέµα του Επαγγελµατικού Ταµείου, η ίδρυση του οποίου 

γίνεται κατόπιν σύνταξης ειδικού καταστατικού εισφορών και παροχών, σχετικής 

αναλογιστικής µελέτης, λειτουργεί ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου και το 

σύστηµα χρηµατοδότησης µπορεί να είναι αναδιανεµητικό ή κεφαλαιοποιητικό 

(κάντε κλικ για να δείτε την εισήγηση).  

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ ως πρόταση 

προς την Ο∆ΥΕ, η συµµετοχή στο συνέδριο του Ταµείου Επαγγελµατικής 

Ασφάλισης Αστυνοµικών Πυροσβεστών Λιµενικών τον Νοέµβριο στην Αθήνα, 

της Φωτεινής Σπίνου, Γραµµατέα Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων της Ο∆ΥΕ, για 

διερεύνηση της δυνατότητας σύστασης Επαγγελµατικού Ταµείου του κλάδου 

µας. 

 

ΘΕΜΑ ΟΓ∆ΟΟ: Ενηµέρωση για τα τρέχοντα θέµατα της Ο∆ΥΕ. 

Ακολούθησε η ανάπτυξη και ενηµέρωση για τα τρέχοντα θέµατα που 

διαχειρίζεται η Ο∆ΥΕ από την ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΙΝΟΥ, Γραµµατέα Τύπου και 

∆ηµοσίων Σχέσεων της Ο.∆.Υ.Ε., Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 

Γραµµατείας Εφετείου Θράκης. 

Ακολούθησε ενηµέρωση από όλους τους εκπροσώπους της Ο∆ΥΕ, 

δηλαδή των ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Α΄ Αντιπροέδρου της Ο∆ΥΕ, 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ, Γενικού Γραµµατέα της Ο.∆.Υ.Ε., ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΑΚΑ, 

Μέλους του ∆.Σ. Ο.∆.Υ.Ε. και ΜΑΝΩΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η, µέλους του ∆.Σ. 

Ο.∆.Υ.Ε. Οι εκπρόσωποι της Ο∆ΥΕ ενηµέρωσαν για τις συναντήσεις του ∆.Σ. της 

Ο.∆.Υ.Ε µε την ηγεσία του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, τα τρέχοντα θέµατα, τις  

προτάσεις και τις αποφάσεις του ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. 
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Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 

Μετά το τέλος αυτής, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ η επόµενη 

συνδιάσκεψη να πραγµατοποιηθεί στην Κοµοτηνή, το πρώτο 15νθήµερο 

Σεπτεµβρίου του 2018. 

Μετά τη λήξη των εργασιών, το λόγο πήρε η Άννα Γκαϊτατζή Πρόεδρος 

∆.Σ. του Σ.∆.Υ. ∆ράµας, ευχαρίστησε όλους τους συναδέλφους που 

παραβρέθηκαν στην 1η Συνδιάσκεψη ∆.Σ. Συλλόγων ∆ικαστικών Υπαλλήλων της 

Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Ο∆ΥΕ για 

την επιχορήγηση της Συνδιάσκεψης, όπως επίσης και τον Αντιπεριφερειάρχη 

Π.Ε. ∆ράµας για την παραχώρηση της αίθουσας. 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως 

έπεται: 

Ο Πρόεδρος        Η Γραµµατέας 

 

∆ηµήτριος Μπακόλας      Σοφία Θεοφανίδου 


