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 ΑΘΗΝΑ, 5/11/2020 

                                                                                    Αρ.Πρωτ.: 208 

Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

Για  ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ 3ΩΡΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη 

Κοινοποίηση:Προς όλα τα Μέσα Ενημέρωσης 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. , μετά τη σημερινή  εξαγγελία 

του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας για μερική 

αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων, ανεξάρτητα από την 

εξειδίκευση που θα έχει η αναστολή αυτή με την αναμενόμενη Κ.Υ.Α., 

αποφασίζει να αναστείλει την εξαγγελθείσα για αύριο Παρασκευή 6 

Νοεμβρίου 2020 από 09:00-12:00 συμβολική Διακοπή  Εργασιών στα 

Δικαστήρια όλης της χώρας.  

Η απόφαση μας για την 3ωρη διακοπή είχε ληφθεί από την Τετάρτη 

4/11/2020 και πριν ακόμα διαρρεύσει δημόσια η πρόθεση της κυβέρνησης για 

καθολικό «LOCK DOWON». Δυστυχώς οι σημερινές εξαγγελίες της κυβέρνησης, 

επιβεβαίωσαν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο όλους τους φόβους και τις 

ανησυχίες μας, όπως εκφράστηκαν με την από 3/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΟΙΚΤΗ 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ  της ΟΔΥΕ, προς τους συναρμόδιους για τη διαχείριση της υγειονομικής 

κρίσης στα Δικαστήρια(Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας και τον ΕΟΔΥ).  

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι χωρίς καμία διάθεση αντιπαλότητας με 

κανέναν, επιθυμούμε τη συστράτευση και αλληλεγγύη με τους υπόλοιπους 

φορείς της  Δικαιοσύνης για την από κοινού αντιμετώπιση της υγειονομικής 

κρίσης στα Δικαστήρια και τη διαφύλαξη της υγείας όλων, απέναντι στο 

«έλλειμμα» που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα η επίσημη πολιτεία.  



Όμως σ΄ αυτή τη δύσκολη για τους ελεύθερους επαγγελματίες 

συγκυρία, κατανοούμε και σεβόμαστε απόλυτα τον δύσκολο αγώνα  των 

δικηγόρων, με τη συντριπτική πλειοψηφία των οποίων η συνεργασία μας 

μέσα από τους θεσμικούς μας ρόλους είναι άριστη και δεν μπορεί να 

αμαυρωθεί από τις ακραίες φωνές μιας μειοψηφίας του δικηγορικού 

σώματος που προσπαθεί συνεχώς να μεταθέτει αλλού τις ευθύνες για την  

λειτουργία των Δικαστηρίων και την απονομή της Δικαιοσύνης, αγνοώντας 

τους πραγματικούς υπεύθυνους.   

 

 Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 

Γιώργος Διαμάντης                              Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 

 
 
  

 
 

 


