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ΠΡΟΣ:Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους  και τους 
συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους 
 
 
ΘΕΜΑ:Ενημέρωση για την συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 
  

 
Συναδέλφισσες  και συνάδελφοι, 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. συνεδρίασε σήμερα 

Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, ευρισκόμενο σε απαρτία με την φυσική 
παρουσία δέκα (10) μελών του που διαμένουν στην Αττική και με 
την συμμετοχή , μέσω τηλεδιάσκεψης πέντε (5) ακόμα μελών. 

Όπως είναι φυσικό αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η 
αντιμετώπιση της υπάρχουσας «ειδικής κατάστασης» με αφορμή την 
υγειονομική κρίση, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Κατά την συνεδρίαση έγινε αρχικά εισήγηση-ενημέρωση από 
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου για την μέχρι σήμερα 
κατάσταση σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων, 
την επαναλειτουργία των Υποθηκοφυλακείων, καθώς και για τις 
ενέργειες, δράσεις, παρεμβάσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, σε όλα τα 
επίπεδα. 

Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. για το σύνολο 
των ζητημάτων που τέθηκαν προς συζήτηση και αποφασίστηκαν 
ομόφωνα τα εξής: 

1ο)Να εκδοθεί ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου, 
απευθυνόμενο προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης και όλους τους 
αρμόδιους φορείς της πολιτείας, με το οποίο να αναφέρεται η 
αναλυτική εκτίμηση του συλλογικού οργάνου για την μέχρι 
σήμερα αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης στο χώρο των 
Δικαστηρίων, καθώς και οι προτάσεις  μας προς την πολιτεία , 
προκειμένου να επανέλθει η πλήρης λειτουργία των 
Δικαστηρίων, όταν αυτό αποφασιστεί, με ομαλό και ασφαλή 
για την υγεία όλων, τρόπο. 

2ο)Να σταλεί ανοικτή πρόσκληση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
προς τους Διευθύνοντες και τους Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων όλων των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας, 
καθώς και προς τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, προκειμένου 
να μας υποβάλουν έως και το Σάββατο 2 Μαϊου έγγραφες 
προτάσεις σχετικά με τη λήψη μέτρων κατά τη διαδικασία 
επανόδου στην κανονική λειτουργία των Δικαστηρίων. Τις 



προτάσεις αυτές θα τις κωδικοποιήσει το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και θα 
τις καταθέσει την Δευτέρα 4 Μαϊου 2020 στην Ομάδα 
Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στην οποία 
μετέχει ως μέλος ο Πρόεδρος της ΟΔΥΕ, κατά την 
προγραμματισμένη συνεδρίασή της. 

3ο)Να διατεθεί κονδύλιο 13.000 €, προκειμένου να 
αγοραστούν 12.000 μάσκες προστασίας, υφασμάτινες 
επαναχρησιμοποιούμενες, οι οποίες θα διατεθούν ανά δύο (2) 
σε κάθε Δικαστικό Υπάλληλο και θα καλύψουν το σύνολο των 
Δικαστικών Υπαλλήλων της χώρας. Το προαναφερόμενο 
κόστος προκύπτει με βάση τις προσφορές που έλαβε μετά από 
αίτημά της η ΟΔΥΕ, από διάφορες εταιρείες. 

4ο)Να γίνει άμεσα, τις προσεχείς ημέρες, παρέμβαση στο 
ΑΣΕΠ, προκειμένου να ενημερωθούμε για την πορεία 
ολοκλήρωσης των διαγωνισμών του 2017 και ειδικότερα των 
αναπληρώσεων για περίπου 160 θέσεις της κατηγορίας ΠΕ 
Γραμματέων από την προκήρυξη 1Κ/2017, όπως και των 
όποιων αναπληρώσεων από τις προκηρύξεις 2κ/2017 και 
8Κ/2017, δεδομένου ότι, δυστυχώς, όπως προκύπτει από 
επίσημη ενημέρωσή μας από το Υπουργείο Εσωτερικών, οι 
προβλεπόμενες για το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσλήψεις για 
το έτος 2020 αναμένεται να είναι «μόνον» οι περίπου 160 
θέσεις ΔΕ Γραμματέων που θα καλυφθούν από επιλαχόντες 
της προκήρυξης 8Κ/2017. 

5ο)Να αναληφθούν από μέρους του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ όλες 
οι δυνατές πρωτοβουλίες, προκειμένου να προχωρήσουν με 
ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες εισαγωγής και εκσυγχρονισμού 
όλων των ηλεκτρονικών διαδικασιών(δυνατότητα χρήσης 
ηλεκτρονικής σφραγίδας και ηλεκτρονικής υπογραφής 
ηλεκτρονική έκδοση πιστοποιητικών, ηλεκτρονική κατάθεση 
δικογράφων, ηχογράφηση-αποηχογράφηση), από όλα τα 
Δικαστήρια της χώρας, όπως, καθώς και οι αντίστοιχες 
ηλεκτρονικές διαδικασίες(κατάθεσης συμβολαίων και έκδοσης 
πιστοποιητικών) από όλα τα Υποθηκοφυλάκεια της χώρας.  

Τέλος και προς αποκατάσταση της αλήθειας, δεδομένου ότι 
κάποιοι είτε από σύγχυση, είτε σκόπιμα παραπληροφορούν, θα 
θέλαμε να διευκρινίσουμε, σχετικά με την έως σήμερα διανομή των 
υλικών προστασίας προς τις Δικαστικές Υπηρεσίες, τα εξής: 
α)Οι προς διάθεση ποσότητες του Υπουργείου Δικαιοσύνης ήταν οι 
εξής:5000 μάσκες μιας χρήσεως(από τις οποίες μέχρι σήμερα 
έχουν διανεμηθεί στις υπηρεσίες μόνον οι 1.000), 3.000 λίτρα 
αντισηπτικού gel(σε συσκευασίες των 500 ml) και 5.000 
γάντια μιας χρήσεως. 
β)Το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ με ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του διέθεσε προς 
την Ομάδα διαχείρισης Κρίσης, προκειμένου να διανεμηθούν 
προς τις Δικαστικές Υπηρεσίες: 40.000 γάντια μιας χρήσεως και 
1.000 λίτρα αντισηπτικού gel,είδη και ποσότητες που 
διανεμήθηκαν-εστάλησαν ταχυδρομικά, από κοινού με τις 
ποσότητες του Υπουργείου προς τα Εφετεία , προκειμένου να 
γίνει με ευθύνη των Εφετείων, διανομή των συνολικών 
ποσοτήτων που παρέλαβαν, αναλογικά  προς όλες τις εποπτευόμενες 
απ΄ αυτά  Δικαστικές Υπηρεσίες. Δυστυχώς , όπως έχουμε 
πληροφορηθεί , πολλές υπηρεσίες δεν έχουν έως και σήμερα 



παραλάβει υλικά προστασίας απ΄αυτά που έλαβαν τα Εφετεία. 
Γι αυτό όμως ευθύνονται τα Εφετεία , τα οποία οφείλουν να 
ενημερώσουν αναλυτικά την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης, για 
το πώς κατένειμαν τα υλικά που παρέλαβαν. 
γ)Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., επίσης με ΟΜΟΦΩΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
του: Γ.1)Στις 7/4/2020(βλέπε ανακοίνωση με αρ.πρωτ.150), 
ενίσχυσε με χρηματικά ποσά όλους του Πρωτοβάθμιους Συλλόγους, 
προκειμένου να προβούν οι ίδιοι οι Σύλλογοι στην αγορά 
επιπλέον υλικών προστασίας και Γ.2)Σήμερα(βλέπε ανωτέρω- 
3ο:απόφαση της σημερινής συνεδρίασης), διαθέτει ακόμα ένα 
ποσόν περίπου ως 13.000 € ,προκειμένου να αγοραστούν 
μάσκες προστασίας και μάλιστα υφασμάτινες 
επαναχρησιμοποιούμενες, για την κάλυψη όλων ανεξαιρέτως 
των συναδέλφων, αφού η ολιγωρία του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
να εκπληρώσει τις αυτονόητες υποχρεώσεις του, τους αφήνει έως και 
σήμερα εκτεθειμένους στον κίνδυνο μετάδοσης του κορωνοϊού. 
 

 Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
 

Ο Πρόεδρος               Η Γενική  Γραμματέας 
 
 

Γιώργος Διαμάντης       Μαριάνθη Μισαηλίδου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


