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Β)Ομάδα
Διαχείρισης
Κρίσης
του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης

Κοινοποίηση:

Α)Προς
Διευθύνοντες/-ουσες
και
Προϊσταμένους
Διευθύνσεων όλων των Δικαστηρίων της χώρας
Β)Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους
και τους
συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους

ΘΕΜΑ
«ΨΗΦΙΣΜΑ
του
Δ.Σ.
της
ΟΔΥΕ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ
ΚΟΡΩΝΟΪΟ
και
τα
ΜΕΤΡΑ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ»
Το
Διοικητικό
Συμβούλιο
της
Ομοσπονδίας
Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος(Ο.Δ.Υ.Ε.) κατά την
συνεδρίαση του την Τετάρτη 29 Απριλίου 2020, εκτίμησε
και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω, σχετικά με την
αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού στο χώρο
των Δικαστηρίων:
1)Εκτιμούμε ότι η αρχική απόφαση αναστολής εργασιών
σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας, ελήφθη σχετικά έγκαιρα στις
14/3/2020,παρά το γεγονός ότι οι ανησυχίες, οχλήσεις,
επισημάνσεις της ΟΔΥΕ , αλλά και άλλων φορέων της
Δικαιοσύνης προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για αμεσότερη
αντίδραση και η γενική περιρρέουσα ατμόσφαιρα επέβαλαν κάτι
τέτοιο να είχε γίνει νωρίτερα. Ευτυχώς η εξέλιξη της πανδημίας
στη χώρα μας ήταν περιορισμένη και σήμερα, θέλουμε να
ελπίζουμε πως ο μεγάλος κίνδυνος διάδοσης του ιού έχει
περάσει.
Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε και την
χαρακτηριστική ολιγωρία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
σε ότι έχει να κάνει με τα μέτρα πρόληψης και
προστασίας για την υγεία των εργαζομένων στα
Δικαστήρια, αφού και παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες του
κ. Υπουργού στα Μέσα Ενημέρωσης και με Δελτία Τύπου από τα
μέσα Μάρτη, για διάθεση υλικών ατομικής προστασίας, έστω

και σε μικρές έναντι των υπαρχουσών αναγκών ποσότητες,
φτάσαμε τελικά μέσα Απρίλη ή και μετά το Πάσχα , για να
παραλάβουν οι δικαστικές υπηρεσίες υλικά προστασίας(σε
ελλιπείς πάντως ποσότητες, αφού από τις 6.000 μάσκες έχουν
διανεμηθεί μέχρι τώρα μόνον οι 1.000),με πολλές υπηρεσίες
της χώρας να μην έχουν παραλάβει καμία ποσότητα υλικών
προστασίας, μέχρι και σήμερα.
Επίσης χαρακτηριστικό δείγμα προχειρότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης, αλλά και συνολικά της
κυβέρνησης,
ήταν
και
η
«βιαστική»
απόφαση
επαναλειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και των
Κτηματολογικών Γραφείων όλης της χώρας, παρά την
αντίθεση και τη δυσπιστία που εξέφρασαν γι΄ αυτήν οι
φορείς της Δικαιοσύνης(Δικαστικοί Υπάλληλοι-μέσω της
ΟΔΥΕ και του Πανελλήνιου Συλλόγου Υπαλλήλων
Εμμίσθων
Υποθηκοφυλακείων
και
Κτηματολογικών
Γραφείων, καθώς και η Ολομέλεια των Δικηγορικών
Συλλόγων). Η σπουδή δε της επαναλειτουργίας τους, πριν
καλά-καλά τους δοθούν υλικά προστασίας και εξασφαλιστεί
έλεγχος των εισερχομένων, σε υπηρεσίες που λειτουργούν
αποκλειστικά με την φυσική παρουσία των συναλλασσομένων,
δημιουργεί εύλογα και σε όλους την απορία «μήπως τελικά
αυτή η βιασύνη οφείλεται σε πιέσεις και εκβιασμούς των
Τραπεζών
και
των
ξένων
funds,
προκειμένου
να
δρομολογήσουν από τώρα τις διαδικασίες για πλειστηριασμούς,
αμέσως μετά την υγειονομική κρίση»;
Η ίδια όμως προχειρότητα διαφαίνεται και στην Κ.Υ.Α.
περί αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων από 28/4/2020
έως
και
15/5/2020,
όπου
επανέρχονται
κάποιες
λειτουργίες(κύρια σχετιζόμενες με τα Υποθηκοφυλάκεια) των
Πρωτοδικείων και των Ειρηνοδικείων, ενώ ουσιαστικά από
4/5/2020, επανέρχονται σε λειτουργία συνεδριάσεων τα
Διοικητικά Δικαστήρια, με σοβαρότατες ελλείψεις σε πρόληψη
και προστασία.
2) Η Ο.Δ.Υ.Ε., ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό
όργανο, στάθηκε από την πρώτη στιγμή με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα απέναντι στο πρόβλημα της πανδημίας
του κορωνοϊού, χωρίς λαϊκισμούς και προσπάθησε με τις
όποιες δυνάμεις της να καλύψει την ολιγωρία, την
δυσλειτουργία και την αδιαφορία σε πολλές περιπτώσεις
της πολιτείας. Έτσι χωρίς δισταγμό και με ομόφωνη απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου μας, διαθέσαμε στην Ομάδα
Διαχείρισης Κρίσης 40.000 γάντια μιας χρήσης και 1000 λίτρα
αντισηπτικού υγρού, προκειμένου να δοθούν μαζί με τις
αντίστοιχες ποσότητες του Υπουργείου(5.000 γάντια και 3.000
λίτρα αντισηπτικού υγρού) προς τις Δικαστικές Υπηρεσίες. Δεν
μας ενοχλεί που η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου

Δικαιοσύνης δεν «βρήκε να κάνει ούτε μία αναφορά στη
δωρεά μας αυτή», γιατί μας αρκεί η αναγνώριση της
προσπάθειάς μας, από τους ίδιους τους συναδέλφους
μας, όμως μας θλίβει βαθύτατα το γεγονός ότι δεν
ανταποκρίθηκε στον αυτονόητο από το Σύνταγμα ρόλο
της, της προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων.
Όμως η πρόνοια της Ο.Δ.Υ.Ε. δεν σταμάτησε στην παραπάνω
προσφορά. Προκειμένου να θωρακίσουμε εκείνους τους
συναδέλφους (και είναι αρκετοί), που παρά την
αναστολή
εργασιών
βρίσκονται
καθημερινά
στα
Δικαστήρια, ενισχύσαμε όλους του Πρωτοβάθμιους
Συλλόγους από το Ταμείο μας, προκειμένου να προβούν
στην αγορά υλικών προστασίας. Και πλέον αυτής της
ενίσχυσης, αποφασίσαμε ομόφωνα να διαθέσουμε από το
Ταμείο
της
Ο.Δ.Υ.Ε.
περίπου
άλλες
13.000
€,
προκειμένου να αγοραστούν για όλους τους Δικαστικούς
Υπαλλήλους της χώρας 12.000 μάσκες υφασμάτινες
επαναχρησιμοποιούμενες(2 για κάθε υπάλληλο). Επίσης,
απευθυνθήκαμε με έγγραφό μας με τον Ελληνικό Ερυθρό
Σταυρό και υποβάλαμε αίτημα διάθεσης εθελοντών,
προκειμένου να προβαίνουν σε θερμομέτρηση των
εισερχομένων στα δικαστικά κτήρια όλης της χώρας και
το αίτημά μας αυτό έγινε άμεσα αποδεκτό. Σε επαφή δε με
τα Περιφερειακά Τμήματα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
(όπου αυτά λειτουργούν),θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της
εθελοντικής προσφοράς ανά περιφέρεια και σε συνδυασμό με
χωροταξική κατανομή των κατά τόπους Δικαστικών κτηρίων.
3)Εκτιμώντας τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες στο
χώρο των Δικαστηρίων και με τη σκέψη μας στην
«επόμενη μέρα», δηλαδή τη χρονική στιγμή που η
λειτουργία των Δικαστηρίων θα επανέλθει για τις
περισσότερες διαδικασίες ή για το σύνολο των
διαδικασιών, είναι αυτονόητο πως θα πρέπει η επίσημη
πολιτεία να λάβει σοβαρά και υπεύθυνα υπόψη της και
τις δικές μας προτάσεις για το πως θα πρέπει να είναι
τρόπος λειτουργίας των Δικαστηρίων, προκειμένου,
πρώτα και πάνω απ΄όλα να εξασφαλίζεται η προστασία
της υγείας όλων των εργαζομένων στα Δικαστήρια, αλλά
και των συναλλασσομένων δικηγόρων και πολιτών.
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι πριν την έκδοση
οποιασδήποτε
Κ.Υ.Α.
για
μερική
ή
συνολική
επαναλειτουργία των Δικαστηρίων όλης της χώρας, θα
πρέπει:
1ο)Να
υπάρχει
σαφής
και
τεκμηριωμένη
θετική
γνωμοδότηση του Ε.Ο.Δ.Υ. και των αρμοδίων Υγειονομικών
Επιτροπών. Και επιπλέον, λόγω της διαφορετικής έκτασης
διασποράς του κορωνοϊού από περιφέρεια σε περιφέρεια, αλλά

και της αρχιτεκτονικής και χωροταξικής ιδιαιτερότητας των
δικαστικών κτηρίων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας,
να εκδίδεται για κάθε Δικαστικό κτήριο ιδιαίτερο πρωτόκολλο
από τις κατά το Νόμο αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, με το
οποίο θα καθορίζονται επί μέρους λεπτομέρειες και μέτρα
πρόληψης και προστασίας(απολυμάνσεις κτηρίων, έλεγχος
εισερχομένων, υλικά προστασίας), που θα καθιστούν απόλυτα
ασφαλείς τις συνθήκες εργασίας. Εννοείται ότι στο πλαίσιο αυτό
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με ιδιαίτερα κριτήρια οι περιοχές
εκείνες που είχαν το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων, αλλά και
θυμάτων , λόγω του κορωνοϊού, δηλαδή Καστοριά , Κοζάνη,
Ξάνθη, Λάρισα, Ηλεία, Αχαϊα, αλλά και οι τρεις μεγαλύτερες
πόλεις της χώρας Αθήνα ,Θεσσαλονίκη, Πειραιάς.
2ο)Κατά την 1η ημέρα επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων
να υπάρχουν σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας σε πλήρη
επάρκεια και για το συνολικό αριθμό των εργαζομένων σ΄
αυτά, μάσκες, γάντια και αντισηπτικό υγρό. Όπως επίσης να
υπάρχει σε επάρκεια διαθέσιμη ποσότητα των ιδίων
προστατευτικών υλικών σε όλες τις εισόδους των Δικαστικών
Υπηρεσιών για την προστασία των εισερχομένων μέσα στα
κτήρια.
Δεν προτιθέμεθα να δείξουμε πλέον καμία ανοχή , ούτε
βέβαια να καλύψουμε εμείς από τα δικά μας οικονομικά, το
τραγικό έλλειμμα και την ολιγωρία της πολιτείας, όπως
εκδηλώθηκε στο χώρο των Δικαστηρίων κατά την έξαρση της
πανδημίας, ενώ γνωρίζουν όλοι ότι αποτελεί αυτονόητη
συνταγματική υποχρέωσή της η προστασία της υγείας όλων
των εργαζομένων.
3ο)Κατά την 1η ημέρα επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων
να έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα ακροατήρια, σε όλα τα
γραφεία που χρησιμοποιούνται ως ακροατήρια, σε όλα τα
ανακριτικά γραφεία και σε όλα τα γραφεία που συναλλάσσονται
μέσω γκισέ με κοινό, ειδικά διαχωριστικά-plexiglass, που θα
προστατεύουν εργαζόμενους και συναλλασσόμενους.
4ο)Να υπάρχει σαφής διατύπωση που θα ορίζει την
υποχρέωση της χρήσης μάσκας από εργαζόμενους και
συναλλασσόμενους , τόσο στα ακροατήρια(δικαστές, δικ.
υπάλληλοι, δικηγόροι, διάδικοι) , όσο και στα γραφεία
(εργαζόμενοι, συναλλασσόμενοι).
5ο)Να ορίζεται με σαφήνεια ο αριθμός των εισερχομένων
ατόμων εντός κλειστών χώρων(γραφεία, ακροατήρια), με
αναλογία 1 άτομο ανά 10 τ.μ., καθώς και η απόσταση μεταξύ
φυσικών προσώπων με ελάχιστη απόσταση το 1,5 μέτρο.
6ο)Να υφίσταται υποχρεωτικός έλεγχος εισόδου και
θερμομέτρηση για όλους τους εισερχομένους στα Δικαστικά
κτήρια και
να
απαγορεύεται η είσοδος σε όσους έχουν
θερμοκρασία που δημιουργεί «υποψία» ότι είναι ασθενείς. Και

να υπάρξει τέτοια πρόβλεψη ακόμα και για τα κτήρια
Δικαστικών Υπηρεσιών που συστεγάζονται με άλλες υπηρεσίες
του δημοσίου.
7ο)Να ελαττωθεί ο αριθμός υποθέσεων στα πινάκια ,
προκειμένου να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός.
8ο)Να εφαρμοστεί σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες που
έχουν συναλλαγή με κοινό(πλην βεβαίως των ακροατηρίων) η
χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail) για την υποβολή
του αιτήματος και εφόσον απαιτείται η φυσική παρουσία, η
συναλλαγή με προκαθορισμένο ραντεβού.
9ο)Να προχωρήσουν τάχιστα όλες οι απαιτούμενες
διαδικασίες, για την πιστοποίηση ηλεκτρονικής σφραγίδας και
ηλεκτρονικής υπογραφής, από όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες
της χώρας.
10ο)Ταυτόχρονα με την παραπάνω διαδικασία, να
προχωρήσουν και οι διαδικασίες που αφορούν την ψηφιακή
έκδοση, χωρίς την φυσική παρουσία του συναλλασσόμενου,
όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται από
όλα τα
Δικαστήρια της χώρας και με προτεραιότητα, σε πρώτη φάση
των πιστοποιητικών Διαθηκών από τα Ειρηνοδικεία και
Πρωτοδικεία, των πιστοποιητικών εταιρειών και σωματείων από
τα Πρωτοδικεία, των πιστοποιητικών συνεταιρισμών από τα
Ειρηνοδικεία.
11ο)Να προχωρήσουν άμεσα και με επίσπευση του
καταληκτικού χρονικού ορίζοντα οι διαδικασίες της επέκτασης
του προγράμματος solon σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες της
χώρας, με άμεση υλοποίηση της εφαρμογής της ηλεκτρονικής
κατάθεσης δικογράφου.
12ο)Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ηλεκτρονικής
και εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με
όλα τα Υποθηκοφυλάκεια της χώρας , με άμεση προτεραιότητα
στην ηλεκτρονική κατάθεση συμβολαίων και την ψηφιακή
έκδοση πιστοποιητικών. Επίσης να καθιερωθεί η πληρωμή στα
Υποθηκοφυλάκεια με χρήση P.O.S.αντί των μετρητών που
γίνεται μέχρι σήμερα.
13ο)Να υλοποιηθεί άμεσα η δέσμευση του Υπουργού
δικαιοσύνης για διπλασιασμό των Εξόδων Κίνησης των
Επιμελητών Δικαστηρίων, δεδομένου μάλιστα ότι αμέσως μετά
την άρση της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων θα είναι
επιφορτισμένοι με την διεκπεραίωση τεράστιου όγκου
επιδόσεων, ενώ ο Κλάδος αυτός των συναδέλφων και ειδικά οι
υπηρετούντες στην Αθήνα, εργάζονται και τις 45 ημέρες της
καραντίνας και μάλιστα ΑΔΙΚΑ, αφού είχε ανασταλεί η
λειτουργία των ακροατηρίων.
14ο)Να επεκταθεί σε μόνιμη βάση η δυνατότητα έγκρισης
της «Πάγιας Προκαταβολής» στο σύνολο των Δικαστηρίων της
χώρας, με σαφώς προσδιορισμένη δυνατότητα χρήσης κατά την

περίοδο αυτή, σε κωδικούς που σχετίζονται με την προστασία
από τον κορωνοϊό.
Οι
παραπάνω
αποφάσεις
μας
είναι
προϊόν
συζήτησης
και
ανταλλαγής
απόψεων,
θέσεων,
προτάσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ,με
τους
πρωτοβάθμιους
Συλλόγους
αλλά
και
με
συναδέλφους από όλη τη χώρα και αποτυπώνουν την
αγωνία, τους προβληματισμούς και το υψηλό αίσθημα
ευθύνης των Δικαστικών Υπαλλήλων, προκειμένου να
μείνουμε όλοι αλώβητοι ως προς την υγεία μας , αλλά και
με καλύτερες συνθήκες τόσο για το εργασιακό μας
περιβάλλον, όσο και για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Διαμάντης

Η Γενική Γραμματέας
Μαριάνθη Μισαηλίδου

