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ΠΡΟΣ:   1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ 
              2)  ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΙΑΡΑ   

                    ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1)  ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ των ΔΙΟΙΚ. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

2) ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
                                                3) ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

         Ηλεκτρονική Κοινοποίηση 

                          ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (www.odye.gr) 

ΕΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΩΝ (www.edd.gr)                                        

ΘΕΜΑ:  

1) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ που ανήκουν σε ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ και  

2) ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΚΟΙΝΟΥ, εν γένει 

 
Ενόψει της εφαρμογής των νέων έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της 

εξάπλωσης του κορωνοϊού που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος 

του Υπουργείου Υγείας κ. Σωτήρης Τσιόδρας, λαμβάνονται περαιτέρω περιοριστικά μέτρα 

για την προστασία των ευπαθών ομάδων από τον κορωνοϊό: Σε αυτή τη φάση, τα μέτρα 

έχουν ως επίκεντρο την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού και όσοι/όσες 

ανήκουν σε αυτές (υποκείμενα χρόνια νοσήματα), πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα 

αυτοπεριορισμού και να είναι λιγότερο εκτεθειμένοι/εκτεθειμένες αυτήν την εποχή. … 

Κρίνεται ιδιαίτερα αναγκαία η εφαρμογή μέτρων με έμφαση στην αποφυγή χώρων 

συγχρωτισμού για τα άτομα αυτά. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και για τους/τις 

δικαστικούς υπαλλήλους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και που είναι 

υποχρεωμένοι καθημερινά να μετακινούνται και να βρίσκονται σε χώρους έντονου 

συγχρωτισμού, όπως οι γραμματείες και οι δικαστικές αίθουσες και να έρχονται σε άμεση 

επαφή-συνεργασία με πλήθος πολιτών, δικηγόρων, δικαστών, συναδέλφων.  

Επιπλέον, στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών υπάρχει σοβαρή -έως παντελής- 

έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας και υγιεινής (σαπούνια, χειροπετσέτες, 

απολυμαντικά υγρά/τζελ, καθαριστικών) γεγονός που καθιστά αδύνατη την τήρηση των 

εντελλόμενων από το Υπουργείο Υγείας οδηγιών ατομικής υγιεινής και πρόληψης της 

διάδοσης του ιού.  

Προτείνουμε, επίσης, προληπτική απολύμανση όλων των χώρων των Διοικητικών 

Δικαστηρίων. 

Προσβλέπουμε στην άμεση λήψη μέτρων προστασίας όλων των δικαστικών 

υπαλλήλων και ιδιαιτέρως όσων ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. 

 
Για το ΔΣ του ΣΔΥΔΔΑ 

Η Πρόεδρος                                        Η Γεν. Γραμματέας 
   Αμάντα Ταξιάρχου                                                  Φωτεινή Ροζή 


