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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

           Αγαπητοί συνάδελφοι, 

            Ίσως σας έχουμε κουράσει με τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις και αναφορές . 

            Ίσως  ταράζουμε την ησυχία πολλών που θέλουν μέσα από την αποχή μας, να 

συνεχίσουν την μέχρι τώρα ξέφρενη πορεία της ισοπέδωσης. 

            Ίσως  και κάποιοι να θεωρούν  υπερβολική την  επιμονή μας στην εφαρμογή 

αυτονόητων και στο χώρο μας, δεδομένων,  παγκοσμίως, αποδεκτών. 

            Όμως  χρόνια τώρα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την 

επικράτηση της κοινής λογικής που θέλει την κάθε κοινωνία να στηρίζεται στη 

γνώση, στην εκπαίδευση και στην αξιοποίησή της. Δεν διεκδικούμε την πλήρη 

κυριότητα της γνώσης γιατί υπάρχουν  πολλοί άξιοι και ικανοί συνάδελφοι 

ανεξαρτήτως τίτλων και περγαμηνών, όπως λαθεμένα και σκόπιμα κάποιοι μας 

καταλογίζουν. Ούτε ότι όλοι όσοι έχουν τίτλους και περγαμηνές είναι ικανοί και άξιοι 

για όλα. Όλα πρέπει σωστά να συνεκτιμώνται. Πάντα το πιστεύαμε και συνεχίζουμε 

να το λέμε.  

         Αυτό όμως επίσης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τον πλήρη εξευτελισμό 

των ανθρώπων που κοπίασαν στη ζωή τους να αποκτήσουν γνώσεις να τις 

εφαρμόσουν προς όφελος της αναβαθμισμένης παροχής υπηρεσιών στους πολίτες και 

την κοινωνία γενικότερα. 

         Δεν ανεχόμαστε πλέον  την διαιώνιση της απαξίωσης των σπουδών και των 

κόπων μας. Πόση  πίκρα  και  απογοήτευση  από την ύπαρξη ακόμα και τώρα της ΠΕ 

μηδέν κατηγορίας. Πόση πίκρα μπορεί να αποκομίσει κάποιος ακόμα και τώρα όταν 

ακούει ότι η επιτροπή για την τροποποίηση του Κώδικα αποφάσισε να μοριοδοτήσει  

το πτυχίο με 30 μόρια, τα δέκα  χρόνια υπηρεσίας  με 35 ,τις εκθέσεις με 500 κ.λ.π.  

την γραπτή εξέταση με 120, με 200 την συνέντευξη, δίμηνα σεμινάρια με 100, το 

μεταπτυχιακό, το διδακτορικό, ανύπαρκτα. Ο μεθοδευμένος  μάλλον αποκλεισμός της 

γενιάς του 2001-2002 από τις επόμενες κρίσεις με στόχο την τακτοποίηση της 

γνωστής γενιάς του ’89 δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός. 

         Πανελλαδικά θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκωθεί. Ο εφησυχασμός και η 

αδράνεια όσων δεν συμμετέχουν στα συνδικαλιστικά δρώμενα του κλάδου, 

νομοτελειακά έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

           Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  μόνη και σταθερή, εδώ και χρόνια, διαμαρτύρεται, 

αντιστέκεται σ’ αυτό τον κατήφορο. Οι ψηφοθήρες επαγγελματίες των άλλων 

παρατάξεων κατάφεραν δυστυχώς τόσα χρόνια να σας κοιμίσουν με ψεύτικα λόγια 

και υποσχέσεις. Δεν μας συγχωρούν που μόνοι μας σταματήσαμε την επέκταση των 



 

ΠΕ μηδέν και στους διορισμένους μετά το 1980 όπως επεδίωξαν επανειλημμένα. 

            Οργισμένη και λυσσαλέα η αντίδρασή τους σε κάθε παρουσία των 

εκπροσώπων της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  όπου εμφανίζονταν  και παίρνουν  θέση.  

        ΠΟΙΕΣ είναι οι προτάσεις τους; Κανείς άλλος δεν έχει παρουσιάσει τίποτα.               

Τοποθετείται σύμφωνα με αυτόν που απευθύνεται.  Τώρα όλοι ξεσκεπάστηκαν. 

         Εμείς τους αγνοούμε. Αγνοείστε τους, πια και σεις  γιατί δεν χρωστάτε τίποτα 

και σε κανέναν. Τους αγνοούμε γιατί πιστεύουμε, ότι  έχετε πια  καταλάβει  και μόνοι 

σας ότι έχετε αργήσει πολύ. Αυτοί που σας χτυπούσαν την πλάτη ενδιαφέρονταν μόνο 

για την δική τους ανάδειξη, συνδικαλιστική ασυλία και εργασιακή αεργία. Και τι δεν 

σας έχουν πει για μας, που φοβόσασταν και να μας πλησιάσετε. Τώρα οι μάσκες 

έπεσαν. Αν και τώρα δεν το καταλαβαίνετε, η εξήγηση δεν ανήκει πια στη σφαίρα της 

λογικής. 

           Εμείς  ως ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  συστρατευόμαστε  και     στηρίζουμε κάθε                 

« Πρωτοβουλία»  ενάντια σ’ αυτές τις μεθοδευμένες επιλογές. Το συνέδριο της 

Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την αφορμή για την έναρξη της αντίδρασης όσων μέχρι 

τώρα δειλά και φοβισμένα κάθε τόσο μας απογοήτευαν. 

            Στα πλαίσια αυτά αποστείλαμε στον  Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κοντονή 

την παρακάτω επιστολή,  με κοινοποίηση προς τα μέλη της επιτροπής 

τροποποίησης  του Κώδικα, ζητώντας να ισχύσει και στους δικαστικούς 

υπαλλήλους ότι ισχύει στην υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. 

 

 ΖΗΤΑΜΕ: 

 

       Πλήρης  επέκταση, εναρμόνιση και εφαρμογή των διατάξεων και δεδομένων 

του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και στον υπό διαμόρφωση Κώδικα Δικαστικών 

Υπαλλήλων. 

      Ιδιαίτερα στα θέματα  

α) της αξιολόγησης των υπαλλήλων,  

β) των κριτηρίων, της μοριοδότησης των δεδομένων κάθε υπαλλήλου και τις 

προϋποθέσεις  επιλογής των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, 

γ) της συμμετοχής και των δικαστικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών 

Δημόσιας Διοίκησης, 

δ) της δυνατότητας μετακίνησης και των δικαστικών υπαλλήλων ύστερα από  αίτησή 

του και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης, 

ε)  της διαρκούς επιμόρφωσης, 

στ) της κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων σε κατηγορίες αυστηρά και 

μόνον σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα του καθενός.  



 

ζ) της ουσιαστικής, αυτοτελούς και ανεξάρτητης Γραμματείας καθώς και πλήθους  

άλλων σημείων του  υπό διαμόρφωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, θεωρούμε 

απαραίτητο και επιβεβλημένο να ισχύσει και στο χώρο μας ότι ισχύει και στην 

υπόλοιπη δημόσια διοίκηση της οποίας θεωρούμε ότι αποτελούμε αναπόσπαστο 

κομμάτι. 

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

 «………………………………………………………………… 
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                                                Προς τον                  Υπουργό Δικαιοσύνης ,  

                                                                              Διαφάνειας & Ανθρωπίνων  

                                                                                   Δικαιωμάτων 

                                                                                Κ. Σταύρο  Κοντονή 

 

                                                                      Κοιν.  Τον κ. Πρόεδρο και τα μέλη 

                                                                             της επιτροπής θέσπισης του  

                                                                             νέου Κώδικα Δικ.  Υπαλλήλων 

                                             

Κύριε Υπουργέ, 

        Με την θέσπιση του νέου Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων που ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ επεξεργάζεται η αρμόδια προς τούτο 

συσταθείσα από το ΥΔΔΑΔ επιτροπή , πιστέψαμε ότι ο αναχρονιστικός και ξεπερασμένος Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων 

(Ν. 2812 / 2000), θα μπορέσει  να ακολουθήσει  τα δεδομένα που ισχύουν στη υπόλοιπη δημόσια διοίκηση με την  εφαρμογή 

του νέου θεσπισθέντος δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. 

       Δυστυχώς κ. Υπουργέ  έχουμε πληροφορηθεί από μέλη της επιτροπής,  ότι για τα θέματα που κυρίως αφορούν  την 

αξιολόγηση και την μοριοδότηση των προσόντων των δικαστικών υπαλλήλων, τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για την 

επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων, οι αποφάσεις της επιτροπής ανατρέπουν εντελώς την φιλοσοφία και δεν 

εναρμονίζονται με  τις αρχές που διέπουν τον δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

        Η παράταξή μας χρόνια πάλευε και θα συνεχίσει να αγωνίζεται  έτσι ώστε  να τεθούν  κανόνες στην θεσμική και 

υπηρεσιακή κατάσταση των δικαστικών υπαλλήλων   οι οποίοι πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με την τα ισχύοντα και στην 

υπόλοιπη δημόσια διοίκηση της οποίας είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι.  

        Παράλληλα αναδεικνύει χρόνια τώρα μία     ισοπεδωτική κρατούσα λογική που έχει επιβληθεί από όσους αρνούνται τον 

ουσιαστικό και θεσμικό ρόλο ενός Γραμματεία που ξέρει, μπορεί και θέλει να αναβαθμίσει την ίδια την ποιότητα της 

απονομής της δικαιοσύνης . Η γνώση , η εκπαίδευση κυρίαρχα έχουν απαξιωθεί στην Γραμματεία των δικαστηρίων. 

   Κύριε Υπουργέ, 

       Μετά λύπης διαπιστώσαμε ότι η επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να ανατρέψει την ξεκάθαρη άποψη του 

Υπουργείου σας που ήθελε για  την κατάληψη των θέσεων ευθύνης υπαλλήλους με αυξημένα προσόντα  με απώτερο στόχο 

την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών στην απονομή της δικαιοσύνης.  

        Όπως ενημέρωσαν οι ίδιοι, πέραν του ότι παρέχουν την δυνατότητα να επιλέγονται Διευθυντές και υπάλληλοι 

κατηγορίας ΔΕ απόφοιτοι Λυκείου, ταυτόχρονα αποκλείονται από την επιλογή εκατοντάδες πτυχιούχοι υπάλληλοι κυρίως 

διορισμένοι μετά το 2000, καθόσον τίθεται περιορισμός κατοχής του Α βαθμού για 10χρόνια για όλες τις κατηγορίες και 

στις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ.      Παράλληλα είναι απογοητευτική και εις βάρος των πτυχιούχων συναδέλφων η μοριοδότηση 

της κατοχής πτυχίου με ελάχιστα μόρια σε σχέση με τα υπόλοιπα κριτήρια και μάλιστα θεσπίζοντας και την 



 

διαφορετικότητα και διάκριση μεταξύ πτυχιούχων που θα δημιουργήσει έτι περαιτέρω προβλήματα.  

          Δεν μας εκπλήσσει  η άποψη των συγκεκριμένων  μελών, είναι οι ίδιοι που εναντιώθηκαν στην απόφασής σας,  για την 

σύγκληση των υπηρεσιακών συμβουλίων για τις επιλογές και τοποθετήσεις Προϊσταμένων που πολύ σωστά και πολύ 

δυναμικά πραγματοποιήσατε, με αίτηση ακύρωσης που κατέθεσαν στο  ΣτΕ. Εμείς επίσης δυναμικά ασκήσαμε παρέμβαση 

στο  ίδιο δικαστήριο υπέρ της απόφασής σας. 

         Μας απογοητεύει και μας πικραίνει η στάση των υπολοίπων μελών της επιτροπής που συμφώνησαν σ’αυτή την άποψη. 

        Κύριε Υπουργέ, 

        Ο κλάδος μας έχει πολύ υποφέρει από τις ισοπεδωτικές λογικές και την απαξίωση των συναδέλφων που είχαν γνώσεις 

και προσόντα με αποκορύφωμα την ανιστόρητη και άνευ προηγουμένου, ύπαρξη και προστασία της κατηγορίας ΠΕ μηδέν . 

           Πολύ σωστά διαφωνήσατε ενώπιον του επταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του ΣτΕ  για την απόφαση του 

πενταμελούς του ιδίου  το οποίο ενέταξε παρά την ρητή διάταξη του βαθμολογίου  και πάλι στην κατηγορία ΠΕ μηδέν, 

απόφοιτο Λυκείου υπάλληλο του ιδίου δικαστηρίου, δίνοντάς έτσι την δυνατότητα  να επιλέγεται ακόμα και Διευθυντής.  

              Η ισοπεδωτική λογική που απορρέει από αυτή την άθλια πραγματικότητα των «πτυχιούχων» χωρίς πτυχίο, 

απογοητεύει τους πραγματικούς πτυχιούχους συναδέλφους  και  η διαιώνιση της ύπαρξής της δημιουργεί και στους νεότερους 

αποφοίτους Λυκείου δικαίωμα απατηλής προσμονής και προσδοκίας ότι ίσως κάποτε  καταστούν και αυτοί «πτυχιούχοι» 

χωρίς κόπο και προσπάθεια, προσβλέποντας σε κάποια μεταμεσονύκτια τροπολογία, ή σε κάποια ευνοϊκή για αυτούς 

δικαστική απόφαση, όπως και στο παρελθόν είχε συμβεί με τους παλαιότερους, σκορπώντας θύελλα αντιδράσεων και 

αναταραχής στον κλάδο.    

         Η εφαρμογή λοιπόν, των οποιοδήποτε σχετικών ρυθμίσεων και νέων δεδομένων του  γενικότερου  δημόσιου τομέα θα 

πρέπει να επεκτείνεται και στο χώρο μας  με την εναρμόνισή του δικού μας Κώδικα στις  εκάστοτε τροποποιήσεις του 

δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα. 

      Η αξιοποίηση της γνώσης αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης κάθε σύγχρονης κοινωνίας. Γιατί άραγε στο τόπο μας 

να αμφισβητείται,  ποιους σκοπούς εξυπηρετεί; Έτσι θα καλωσορίσουμε τους επτακόσιους περίπου νέους επιστήμονες που 

προσλαμβάνονται  στα δικαστήρια; Τα πλούσια και αναρίθμητα προσόντα που μόχθησαν να αποκτήσουν τα οποία σαφώς  

θα αναβαθμίσουν το επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών τι νόημα πια θα έχουν; 

      Τώρα που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε δύσκολες οικονομικές καταστάσεις και εποχές, στις οποίες μας 

οδήγησαν άφρονες λογικές εκπροσώπων της Πολιτείας απέναντι σε «συντεχνίες» που τώρα πρώτες αντιδρούν σε ό,τι 

ορθολογικό και δίκαιο προγραμματίζεται, και που στο χώρο μας με απλοχεριά μοίρασαν ακόμα και «πτυχία», ζητάμε από 

την Κυβέρνησή σας να σταματήσει επιτέλους αυτήν την συμπεριφορά , για να πάψουμε σαν κλάδος να νοιώθουμε ότι η 

αδικία κυρίαρχα βασιλεύει και στο χώρο της Δικαιοσύνης. 

       Κύριε Υπουργέ,  

        Πρόσφατα η  Ομοσπονδία δικαστικών υπαλλήλων συγκάλεσε έκτακτο συνέδριο στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί τα μέλη 

της επιτροπής του κώδικα ανακοίνωσαν με περηφάνια τα κατορθώματά τους.  

       Σφοδρή ήταν η αντίδραση των  συνέδρων που δεν κλήθηκαν ποτέ να καταθέσουν προτάσεις και σκέψεις για την 

αλλαγή του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. 

ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ: 

   Η ΟΔΥΕ δεν εκφράζει  την βούληση των συναδέλφων, που μεθοδευμένα απέκλεισαν την συμμετοχή όσων είχαν 

διαφορετική απ’ αυτούς  άποψη μεταξύ αυτών και την παράταξή μας. 

 Η ομόθυμη άποψη των τεσσάρων μελών της επιτροπής  είναι εντελώς  προσωπική, δεν εκφράζει την βούληση των 

συναδέλφων οι οποίοι ποτέ δεν κλήθηκαν να την εκφράσουν. 



 

 ΑΠΟΔΕΙΧΘΗΚΕ ότι υπάρχει προφανέστατη δυσαρμονία  στις αποφάσεις της ΟΔΥΕ  και  της άποψης των μελών 

της επιτροπής με  την βούληση των δικαστικών υπαλλήλων. 

 ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΗΚΕ η απόφαση της επιτροπής  για την αξιολόγηση των 

δικαστικών υπαλλήλων, τα  κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τις επιλογές και τοποθετήσεις Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων και Τμημάτων με αποκορύφωμα τον αποκλεισμό της γενιάς του 2001-2002 από τις επόμενες κρίσεις.  

 Σχετική πρόταση που κατατέθηκε στο συνέδριο περί εναρμόνισης με τα ισχύοντα στην υπόλοιπη δημοσια διοίκηση 

για την αξιολόγηση, την μοριοδότηση,  τα κριτήρια  και τις προϋποθέσεις επιλογής Προϊσταμένων, συγκέντρωσε 

κοντά στο 50% των ψηφισάντων συνέδρων. (32 έναντι 45) ή (17 έναντι 24) 

 Οι δικαστικοί υπάλληλοι, μέλη της επιτροπής  δεν αντικατοπτρίζουν, δεν εκφράζουν αναλογικά τις απόψεις των 

συναδέλφων .  

 Ο αποκλεισμός της άλλης άποψης, της άποψης που θεωρεί ότι και στους δικαστικούς υπαλλήλους πρέπει να 

ισχύσουν οι κανόνες  που ισχύουν σε όλη τη δημόσια διοίκηση,  από την επιτροπή δεν  βοηθά στην λήψη 

αντικειμενικά ορθών κανόνων που θα διέπουν για τα επόμενα  ίσως και 20 χρόνια την υπηρεσιακή κατάσταση 

των δικαστικών υπαλλήλων. Τα συμμετέχοντα μέλη της επιτροπής  δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να μεταφέρουν 

στην επιτροπή τη βούληση των συναδέλφων .  

 Καλούμε τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη της επιτροπής να  λάβουν σοβαρά υπόψη αυτή την εξέλιξη και αν είναι 

δυνατόν να επανεξετάσουν τη θέση τους πάνω στα ζητήματα αυτά πριν ολοκληρώσουν το δύσκολο πράγματι έργο  

τους. 

 Σας καλούμε κ. Υπουργέ και είμαστε βέβαιοι ότι θα πράξετε, να καταγράψετε την απόφαση αυτή του συνεδρίου, να  

αξιολογήσετε και να σταθμίσετε την βούληση των συναδέλφων που θέλουν και στα δικαστήρια να μπουν κανόνες  

που ισχύουν σε όλη τη δημόσια διοίκηση που αναδεικνύουν τη γνώση  και την εξειδίκευση ως ακρογωνιαίο λίθο,  

και  στην απονομή της δικαιοσύνης.  

 Να  επιδείξετε την ίδια αποφασιστικότητα που επιδείξατε για την σύγκληση των υπηρεσιακών συμβουλίων, παρά 

τις λυσσαλέες αντίθετες προσπάθειες της ΟΔΥΕ,  που μας ανάγκασαν να παρέμβουμε με πρόσθετη παρέμβαση στο 

ΣτΕ υπέρ της απόφασής σας για να συγκληθούν. 

 Να  συνδράμετε στην καταγραφή της δυσαρμονίας της απόφασης της επιτροπής και της βούλησης των συναδέλφων 

να εκφράσετε τις αντιρρήσεις σας που θεωρούμε και ελπίζουμε ότι θα ταυτίζονται με τις δικές μας. 

 Να συνδράμετε  έτσι ώστε ότι για τις θέσεις ευθύνης  πρέπει να επιλέγονται υπάλληλοι με αυξημένα επιστημονικά 

προσόντα που σε κάθε περίπτωση βέβαια πρέπει και να αποδεικνύονται. 

       Κύριε Υπουργέ,  

                                                  ΖΗΤΑΜΕ 

       Την πλήρη επέκταση, εναρμόνιση και εφαρμογή των διατάξεων και δεδομένων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα 

και στον υπό διαμόρφωση Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων. 

 Ιδιαίτερα στα θέματα  

α) της αξιολόγησης των υπαλλήλων,  

β) των κριτηρίων, της μοριοδότησης των δεδομένων κάθε υπαλλήλου και τις προϋποθέσεις  επιλογής των Προϊσταμένων 

Διευθύνσεων και Τμημάτων, 

γ) της συμμετοχής και των δικαστικών υπαλλήλων στο Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 

δ) της δυνατότητας μετακίνησης και των δικαστικών υπαλλήλων ύστερα από  αίτησή του και σε άλλους τομείς της 

δημόσιας διοίκησης, 

ε)  της διαρκούς επιμόρφωσης, 



 

στ) της κατάταξης των υπηρετούντων υπαλλήλων σε κατηγορίες αυστηρά και μόνον σύμφωνα με τα τυπικά 

προσόντα του καθενός.  

ζ) της ουσιαστικής, αυτοτελούς και ανεξάρτητης Γραμματείας καθώς και πλήθους  άλλων σημείων του  υπό διαμόρφωση 

Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, θεωρούμε απαραίτητο και επιβεβλημένο να ισχύσει και στο χώρο μας ότι ισχύει και στην 

υπόλοιπη δημόσια διοίκηση της οποίας θεωρούμε ότι αποτελούμε αναπόσπαστο κομμάτι. 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ……..» 

    

 

ΜΗΝ  ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΙΑ ΑΛΛΟΥΣ  ΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ  ΓΙΑ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ 

ΑΡΓΑ 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ. 

ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ. 

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


