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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
ΠΡΟΣ: Τους συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους των 
Διοικητικών Δικαστηρίων όλης της χώρας. 
 
 
Παρατείνεται η επιβολή του μέτρου της προσωρινής αναστολής 

λειτουργίας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών στο σύνολο της 
Επικράτειας και της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το 
χρονικό διάστημα από 28.4.2020 έως και 15.5.2020, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.26804 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1588 Β΄/25-4-2020), με 
διαφοροποίηση σε σχέση με τις προηγούμενες αποφάσεις, ότι από 6 
Μαΐου 2020 θα εκδικάζονται οι υποθέσεις (ακυρωτικές και ουσίας) για 
τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή 
δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. 

Στο άρθρο 7 της ιδίας ΚΥΑ, ορίζεται ότι οι διοικήσεις των 
δικαστηρίων είναι υποχρεωμένες να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα των 
και στην είσοδο των δικαστηρίων όλα τα αναγκαία μέτρα που τηρούνται 
υπ΄ ευθύνη των για την ασφαλή λειτουργία του δικαστηρίου και ιδίως, 
τα υγειονομικά μέτρα που προβλέφθηκαν στην από 24/4/2020 εισήγηση 
της 33ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβάντων Δημόσιας Υγείας ήτοι:  

α) Σύσταση για χρήση μάσκας από όλους,  

β) Διαθεσιμότητα αντισηπτικού σε όλους τους χώρους,  

γ) Τήρηση απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων κατ’ ελάχιστον 
1,5 μέτρου και  

δ) Καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων ατόμων εντός 
αιθουσών και εν γένει περίκλειστων χώρων, ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. 

Εκφράσαμε τις σοβαρές ενστάσεις και επιφυλάξεις μας για την 
«βιαστική απόφαση» της πολιτείας να επαναλειτουργήσουν τα 
Διοικητικά Δικαστήρια και έχουμε περιγράψει αναλυτικά τους λόγους 
της δυσπιστίας μας, εξαιτίας της μη λήψης από μέρους της πολιτείας 
όλων των απαραίτητων προληπτικών προστατευτικών μέτρων.  
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Γι΄ αυτό ως συνδικαλιστικό όργανο, συναισθανόμενοι την  
υποχρέωσή μας αναλάβαμε άμεσα δράση προκειμένου να μην τεθεί σε 
κίνδυνο η υγεία των συναδέλφων μας, αλλά και όλων των εμπλεκομένων 
με τη λειτουργία των Δικαστηρίων. 

Καλούμε τους συναδέλφους να ζητήσουν την τήρηση των 
αναφερομένων στις Κ.Υ.Α. προληπτικών προστατευτικών μέτρων. Όπου 
υφίσταται παραβίαση, ελλιπής τήρηση ή μη τήρηση των προστατευτικών 
μέτρων, θα πρέπει να γίνεται ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ προς το Δ.Σ. της 
Π.Ε.ΥΓ.Δ.Δ., προκειμένου «να λάβουμε τα μέτρα μας». 

Τέλος, διευκρινίζουμε προς όλους τους συναδέλφους, για να μην 
δημιουργείται σύγχυση, ότι ισχύουν κανονικά, κατά τις προθεσμίες που 
ορίζονται με τις Κ.Υ.Α.(από 28/4/2020 έως και 15/5/2020), οι διατάξεις 
του άρθρου 5 της ΠΝΠ(ΦΕΚ 55 Α΄/11-3-2020), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/ΦΕΚ 76 Α΄/3-4-2020: «άδεια ειδικού σκοπού 
δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις». 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

 Από την πρώτη στιγμή της υγειονομικής κρίσης, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Ένωσής μας  στάθηκε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα, 
προκειμένου να θωρακίσουμε την υγεία των συναδέλφων μας. 

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ 
 
 

Ο Πρόεδρος                                  Η Γενική  Γραμματέας 
 

       Φώτιος Πέρρος                            Θεοδώρα Γιαννοπούλου 
 
 
 


