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ΕΠΕΙΓΟYΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΠΡΟΣ:Α)Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά 

μέλη 

Β)Τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων όλων των 
Δικαστηρίων της χώρας 

 

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή της Κ.Υ.Α. με αριθμό Δ1α/ ΓΠ.οικ.18176 
/15-3-2020 (ΦΕΚ864 Β΄/15-3-2020) 

 
Με αφορμή την έκδοση της νέας  Κ.Υ.Α. Δ1α/ 

ΓΠ.οικ.18176/15-3-2020 (ΦΕΚ864 Β΄/15-3-2020), με την οποία 
εξειδικεύεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων 

που ορίζεται με  το άρθρο 11 της από 11/3/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55Α΄/11-3-2020), 

πραγματοποιήθηκε χθες 16-3-2020 νέα σύσκεψη στο Πρωτοδικείο  
Αθηνών υπό τον Προϊστάμενο του Δικαστηρίου και τον Διευθυντή 

της Γραμματείας, για τον τρόπο εφαρμογής της νέας κοινής 
υπουργικής απόφαση που αφορά την αναστολή λειτουργίας 

των Δικαστικών Υπηρεσιών, με παρόντες όλους τους 
προϊσταμένους τμημάτων και εκπροσώπους της Ομοσπονδίας 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος και του Συλλόγου Δικαστικών 

Υπαλλήλων Αθήνας. 

Μετά το πέρας της σύσκεψης εκδόθηκε Ανακοίνωση του 

Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας, με την οποία 
διευκρινίζονται-αποσαφηνίζονται τα οριζόμενα στην νέα Κ.Υ.Α. 

Προς ενημέρωση των Διευθυνόντων και των Προϊσταμένων 

Γραμματείας των υπολοίπων Δικαστηρίων της χώρας, κοινοποιούμε 
την σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων 

Αθήνας. 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
 

Ο Πρόεδρος              Η Γεν. Γραμματέας 
 

Γιώργος Διαμάντης       Μαριάνθη Μισαηλίδου 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΑΘΗΝΑΣ 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 864/15-3-2020 νέα Κ.Υ.Α., που 
αφορά την αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών, 
περιορίζονται ακόμα περισσότερο οι εργασίες που θα 
πραγματοποιούνται στις Δικαστικές Υπηρεσίες μέχρι και τις  
27-3-2020. 

Σήμερα, 16-3-2020, έγινε σύσκεψη με τους Προϊσταμένους 
των Υπηρεσιών και τους Διευθυντές της Γραμματείας, του 
Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, 
παρουσία των Τμηματαρχών και εκπροσώπων της ΟΔΥΕ και 
του ΣΔΥΑ. 

Ζητήσαμε να πραγματοποιούνται  μόνο οι απολύτως 
απαραίτητες  ενέργειες των Δικαστικών Υπηρεσιών και να 
απασχοληθεί γι΄ αυτό ο μικρότερος κατά το δυνατόν αριθμός 
Δικαστικών Υπαλλήλων.    

Αποφασίστηκε : 

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών θα απασχολούνται εκ περιτροπής 
και μόνο στα παρακάτω Τμήματα : 
 
 Στο Τριμελές : ένας  υπάλληλος  για το Αυτόφωρο, ένας για 

την Γραμματεία και όσοι χρειάζονται για τις διακοπείσες 

έδρες (Μόνο για να οριστεί νέα δικάσιμος). 

 Στο Μονομελές : ένας υπάλληλος για το Αυτόφωρο και 

ένας για την Γραμματεία. 

 Στην Δημοσίευση : ένας υπάλληλος στην Τακτική και ένας 

στις Ειδικές Διαδικασίες. 

 Στην Ανάκριση : Τρεις υπάλληλοι  στην Τακτική, δυο στα 

Ναρκωτικά και ένας στο Ανηλίκων. 

 Στα Ασφαλιστικά : Τέσσερις υπάλληλοι (Μόνο για τις 

Προσωρινές Διαταγές που έχουν προσδιοριστεί). Ο 

αριθμός θα μειωθεί μετά την πρώτη εβδομάδα αφού ο 

προσδιορισμός νέων θα γίνεται με αυστηρά κριτήρια από 

μέλη του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης.   

 

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών θα απασχολούνται εκ 
περιτροπής και μόνο στα παρακάτω Τμήματα : 
 
 Στο Αυτόφωρο : Τέσσερις υπάλληλοι 

 Στις Εκτελέσεις : Δυο υπάλληλοι 

 Στα Εισαγγελικά Γραφεία : Ένας ως δυο υπάλληλοι. 

 Στην Β΄ Ποινική Δίωξη : Ένας ως δυο υπάλληλοι. 

 Στο Ανηλίκων : Ενας υπάλληλος 



 Στις Ακροάσεις : Ένας υπάλληλος (Μόνο για αναγκαστική 

νοσηλεία) 

 Στα Πινάκια ένας υπάλληλος στο Μονομελές και ένας στο 

Τριμελές  

         (σε επιφυλακή στο σπίτι και  θα ειδοποιούνται αν 

χρειαστεί) 

 Στους Επιμελητές : Δυο υπάλληλοι σε κάθε Τμήμα. 

 

Μετά από επικοινωνία που είχαμε πληροφορηθήκαμε ότι στις 
άλλες υπηρεσίες θα απασχοληθούν εκ περιτροπής : 

 Στο Εφετείο Αθηνών :  Δεκατέσσερις  υπάλληλοι. 

 Στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών : Είκοσι υπάλληλοι. 

 Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών : Οκτώ υπάλληλοι. 

 Στο Πταισματοδικείο Αθηνών : Τρεις  υπάλληλοι. 
 
 
Στα Περιφερειακά Ειρηνοδικεία φαίνεται πως υπάρχουν 
διαφορετικές ερμηνείες για την εφαρμογή της ΚΥΑ. Η άποψή 
μας είναι ότι σε καμιά περίπτωση δεν χρειάζεται να 
απασχολούνται περισσότεροι από δυο υπάλληλοι καθημερινά, 
για να αντιμετωπίσουν τις εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 
που αφορούν έκδοση Προσωρινής Διαταγής στα Ασφαλιστικά 
και διεξαγωγή Προανάκρισης καθώς και την δημοσίευση που 
προβλέπεται από την απόφαση.  
 
                                                  Αθήνα 16-3-2020 

 

 

 

 

 


