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Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί και αρμόδιοι φορείς, 
 

Με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε χθες με την έκδοση της 
Κ.Υ.Α. που αφορά τη λειτουργία των Δικαστηρίων όλης της χώρας, 

ότι, με ευθύνη  κατά κύριο λόγο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ως 
καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, αγνοήθηκαν πλήρως οι συνθήκες 

που επικρατούν στα Δικαστήρια όλης της χώρας και κυρίως 

αγνοήθηκε η προστασία της ανθρώπινης ζωής, για την οποία κατά τα 
άλλα κόπτονται καθημερινά  οι παράγοντες σε όλες τις βαθμίδες της 

κυβερνητικής ιεραρχίας. 
Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, που καθημερινά βιώνουμε 

κυριολεκτικά «στο πετσί μας», όλο αυτό το διάστημα από την αρχή 
της πανδημίας, ακόμα και κατά την περίοδο της «αναστολής 

λειτουργίας» των Δικαστηρίων, την παντελή έλλειψη προστασίας και 
πρόνοιας από μέρους της πολιτείας, συνθήκη που αποτυπώνεται είτε 

από την έλλειψη των στοιχειωδών προστατευτικών μέσων(μάσκες, 
αντισηπτικό υγρό, γάντια), είτε με τον καθημερινό συνωστισμό στις  

δικαστικές αίθουσες και στα γραφεία μας εξαιτίας της μη ύπαρξης 
ελέγχου στις εισόδους και της ελλιπούς φύλαξης των δικαστικών 

κτηρίων.  
Και παρά το γεγονός ότι υφίστατο το μεγάλο αυτό έλλειμμα 

της πολιτείας σε όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας, 

προσπαθήσαμε και ως ένα βαθμό το καταφέραμε να επιδείξουμε 
υποδειγματική πειθαρχία και σεβασμό στις αποφάσεις των αρμοδίων 

υγειονομικών οργάνων, τόσο κατά την περίοδο της καραντίνας, όσο 
και μετά απ΄ αυτήν, αν και δεν έλειψαν σε όλη τη χώρα τα  

περιστατικά κρουσμάτων κορωνοϊού σε δικαστικές υπηρεσίες (π.χ. 
Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Χαλκίδα, Αγρίνιο, Αθήνα κατ΄επανάληψη 

κλπ). 
 



Έτσι, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ανησυχία μας για την 
εξάπλωση του ιού και γνωρίζοντας ότι τα Δικαστήρια σε όλη 

τη χώρα παραμένουν «ανοχύρωτα», έγκαιρα μέσα στον 
Αύγουστο, στείλαμε υπόμνημα προς τον Υπουργό 

Δικαιοσύνης ζητώντας να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα, ώστε η 
έναρξη του νέου δικαστικού έτους να μας βρει όλους 

προετοιμασμένους για την αντιμετώπιση του δεύτερου 

κύματος της πανδημίας , που τελικά ήδη εξελίσσεται. 
Δυστυχώς τα περισσότερα από τα αιτήματά μας 

παραμένουν και σήμερα «κενό γράμμα» καθώς η κυβέρνηση 
και το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασίζουν να 

συνεχιστεί η ομαλή λειτουργία των Δικαστηρίων, έχοντας 
αρκεστεί μόνο στα ελάχιστα απαιτούμενα, δηλαδή: 

Α)την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας 
προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, γραμματείς, συνηγόρους, 

διαδίκους και λοιπούς παρισταμένους εντός των δικαστικών 
αιθουσών (ακροατηρίων), που είναι ίσως το μοναδικό μέσο 

προστασίας που τηρείται, 
Β)τη διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους 

τους χώρους, που πάντως δεν μας το προσφέρει σε καμία 
επάρκεια το αρμόδιο Υπουργείο, 

Γ)τη τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών 

προσώπων, που εκ των πραγμάτων σε πολλές περιπτώσεις δεν 
τηρείται, όπως μαρτυρούν οι καθημερινές εικόνες από όλα τα 

Δικαστήρια της χώρας, 
4)τον καθορισμό ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός των αιθουσών 

στα είκοσι έως εικοσιπέντε (15) άτομα, με αύξηση όταν κρίνεται 
αναγκαίο μέχρι τα (25) άτομα, που και αυτοί οι αριθμοί σε 

πολλές δικαστικές αίθουσες είναι πρακτικά υπερβολικοί. 
5)Καθιέρωση εξ αποστάσεως τηλεργασίας για το 50% των 

υπαλλήλων, που πρακτικά στα Δικαστήρια γνωρίζουν ότι αυτό 
δεν είναι εφικτό και λόγω της απαραίτητης αυτοπρόσωπης 

παρουσία του Γραμματέα στην έδρα, αλλά και λόγω της 
πλήρους ανεπάρκειας σε υλικοτεχνικές υποδομές. 

 

Όμως είχαμε ζητήσει, χωρίς όμως η επίσημη πολιτεία να 

θέλει μέχρι σήμερα να μας ακούσει και εξακολουθούμε να 

ζητούμε, απαιτώντας πλέον επιτακτικά την υλοποίηση των εξής:  

 

1ο)Την έκδοση αναλυτικής Κ.Υ.Α. με την οποία θα 
καθορίζεται με πλήρη σαφήνεια και με την ευθύνη των 
αρμοδίων οργάνων της πολιτείας, κάθε διαδικαστική 

λεπτομέρεια που αφορά τη λειτουργία των Δικαστηρίων στη 
βάση υγειονομικών πρωτοκόλλων που θα εκδίδονται με την 

ευθύνη του ΕΟΔΥ για κάθε γεωγραφική περιφέρεια, αλλά και 
ανάλογα με το κάθε κτήριο που στεγάζει τις Δικαστικές 

Υπηρεσίες, δεδομένου ότι η λειτουργία των Δικαστηρίων είναι  
σύνθετη και ιδιαίτερη λειτουργία και δεν μπορεί σε καμία 

περίπτωση να αντιμετωπίζονται τα Δικαστήρια όπως οι 

υπόλοιπες δημόσιες υπηρεσίες 



2ο)Τη φύλαξη στις εισόδους όλων των δικαστικών 
κτηρίων με την πρόσληψη του κατάλληλου προσωπικού και 
έλεγχο, θερμομέτρησης και καταγραφή των στοιχείων 

ταυτότητας όλων των εισερχομένων στις εισόδους των 
Δικαστικών Κτηρίων αλλά και των εισερχομένων στα γραφεία 

των Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας,  

3ο)Την υποχρεωτική εξυπηρέτηση των 
συναλλασσομένων με τις Δικαστικές Υπηρεσίες «με 

ραντεβού» 
4ο)Την διενέργεια «δωρεάν» τεστ ανίχνευσης του 

κορωνοϊού, όσες φορές απαιτείται (όπως ισχύει για την Αττική 
και τη Θεσσαλονίκη), σε όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους 

και Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς και πάντως σε 
α΄ φάση οπωσδήποτε σε γεωγραφικές περιφέρειες που είναι 

ιδιαίτερα επιβαρυμένες σε αριθμό κρουσμάτων, 
5ο)Χορήγηση σε πλήρη επάρκεια των απαραίτητων 

υλικών προστασίας (αντισηπτικά , μάσκες ,γάντια), καθώς και 
έγκριση δαπάνης σε όλες τις υπηρεσίες  για την τοποθέτηση 

πλέξιγκλας, όπου αυτή δεν έχει γίνει. 
6ο)Αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την 

καθαριότητα και έκτακτη πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας, προκειμένου να υπάρχει σε καθημερινή και 
συνεχή βάση καθαριότητα και φροντίδα των εσωτερικών 

χώρων (κοινόχρηστων και μη) των Δικαστικών κτηρίων. 
Άλλωστε τέτοια πρόνοια ελήφθη για το άνοιγμα των 

σχολείων, τα οποία είναι χώροι συνάθροισης με σαφώς 
μικρότερη επιβάρυνση απ΄ ότι τα Δικαστήρια, δεδομένης της 

ομοιογένειας του πληθυσμού που συνέρχεται στα σχολεία, σε 
σχέση με την μεγάλη ανομοιογένεια του πληθυσμού που 

συναθροίζεται  στους χώρους των Δικαστηρίων. 
7ο)Άμεση προώθηση όλων των διαδικασιών που 

σχετίζονται με τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό στο χώρο των 
Δικαστηρίων, με την δημόσια δέσμευση  του Υπουργείου για 

σαφή χρονικό προγραμματισμό της υλοποίησης: α) της 
ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων και β) της ηλεκτρονικής 

έκδοσης των πιστοποιητικών σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες 

της χώρας  
 

 
Θεωρούμε αδιανόητο, στο πρώτο κύμα της πανδημίας, με πολύ  

λιγότερα κρούσματα και απώλειες ανθρωπίνων ζωών, να είναι 
εντονότερα τα μέτρα προστασίας απ΄ ότι σ΄αυτό το δεύτερο κύμα, 

όπου ο φόβος και η ανασφάλεια έχει γίνει πλέον καθημερινό 

φαινόμενο για όλο τον πληθυσμό της χώρας. 
Πρώτοι εμείς οι  Δικαστικοί Υπάλληλοι ζητήσαμε, 

μεσούσης μάλιστα της αναστολής εργασιών των Δικαστηρίων, 
να ανοίξουν τα Δικαστήρια, αλλά με όρους που θα 

εξασφαλίζουν την προστασία της υγείας όλων όσων 
εμπλέκονται στην απονομή της Δικαιοσύνης (Δικαστικών και 

Εισαγγελικών Λειτουργών, Δικαστικών Υπαλλήλων, 
δικηγόρων, διαδίκων). 



Και θεωρούμε ότι χρέος όλων των ανωτέρω φορέων 
είναι να στρατευθούμε από κοινού στον αγώνα διεκδίκησης 

και τελικά υλοποίησης τέτοιων ασφαλών συνθηκών εργασίας. 
Δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη γνώση, ούτε επιστημονική 

τεκμηρίωση για την κατανόηση του αυτονόητου, δηλαδή ότι η 
προστασία  της ανθρώπινης ζωής και της υγείας όλων είναι το 

ύψιστο καθήκον μας. Θεωρούμε επομένως απαράδεκτες και 

τις καταδικάζουμε απερίφραστα, τις αναίτιες επιθέσεις μέρους 
του δικηγορικού σώματος προς τους Δικαστικούς Υπαλλήλους 

και προς τους Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς. 
Τέτοιες πρακτικές  ενεργοποιούν στο μέγιστο βαθμό τη λογική 

του «κοινωνικού αυτοματισμού» και αποτελούν το καλύτερο 
άλλοθι  προκειμένου οι κυρίως υπεύθυνοι για το πρόβλημα να 

μη δίνουν λύση. 
Τελειώνοντας, καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης και 

τους συναρμόδιους Υπουργούς  να ανακαλέσουν άμεσα την 
εκδοθείσα Κ.Υ.Α. και να προβούν στην έκδοση νέας 

διορθωμένης, αφού εξασφαλίσουν τους όρους και τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία 

των Δικαστηρίων. 
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Γιώργος Διαμάντης                                Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 
 

Συνυπογράφουν 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων 

Αθηνών (Σ.Δ.Υ.Α.) 
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων 

Πειραιώς (Σ.Δ.Υ.Π.) 
Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Υπαλλήλων 

Γραμματείας Διοικητικών Δικαστηρίων(Π.Ε.Υ.Γ.Δ.Δ.) 
Ο Πρόεδρος Υπαλλήλων του Σ.τ.Ε. 

 

…………………………………………………………………………… 
 

Κοινοποίηση προς: 
 

1.Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών 
Υπαλλήλων  και τα φυσικά μέλη 

2.Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος 
3.Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 

4.Ένωση Διοικητικών Δικαστών 
5.Πρόεδρο  Δ.Σ.Α. ως Προεδρεύοντα της Ολομέλειας 

Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος 
6.Πολιτικά Κόμματα(Ν.Δ.-ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-ΚΚΕ-ΜΕΡΑ 25-

Ελληνική Λύση) 
7.Όλα τα Μέσα Ενημέρωσης(έντυπα και ηλεκτρονικά) 

 


