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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΠΡΟΣ:Όλα τα τα Μέσα Ενημέρωσης(έντυπα και ηλεκτρονικά) 

Κοινοποίηση:Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και 

τους Δικαστικούς Υπαλλήλους όλης της χώρας 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΥΛΙΚΩΝ 

ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  εργαζομένων στα Δικαστήρια 

 

Συνεδρίασε την Πέμπτη 2/4/2020 η  Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης και αποφασίστηκε να διανεμηθούν στα Δικαστήρια 

και τις Εισαγγελίες της Χώρας υλικά ατομικής προστασίας και ειδικότερα οι 

αρχικά εξαγγελθείσες από τον κ.Υπουργό Δικαιοσύνης ποσότητες, 

6.000 φιάλες (των 500 ml έκαστη) απολυμαντικού υγρού, 5.000 

μάσκες υψηλής ποιότητας FFP2/N95 (χειρουργικού τύπου) και 

5.000 γάντια νιτριλίου(δηλαδή 2500 ζευγάρια). 

Επειδή, ως συνδικαλιστικό όργανο των Δικαστικών 

Υπαλλήλων είχαμε διαπιστώσει ότι οι ποσότητες αυτές δεν μπορούν 

σε καμία περίπτωση να καλύψουν το σύνολο των αναγκών σε όλα 

τα Δικαστήρια της χώρας (πώς είναι δυνατόν να χορηγούνται 2500 

γάντια μιας χρήσεως δηλαδή 50 κούτες των 100 τεμαχίων για 

σχεδόν 10.000 αριθμό εργαζομένων υπαλλήλους και δικαστές;) 

αλλά και δεδομένης της αργοπορίας που επέδειξε η πολιτική ηγεσία 

του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού φτάνουμε σχεδόν στον μήνα 

από τη λήψη των έκτακτων μέτρων και τα Δικαστήρια είναι ακόμα 

χωρίς προστατευτικά υλικά, θεωρήσαμε ως αυτονόητη υποχρέωσή 

μας και το πράξαμε δια του εκπροσώπου μας στην ομάδα 

Διαχείρισης Κρίσης, να ενισχύσουμε το παραπάνω υλικό από το 

Ταμείο της Ο.Δ.Υ.Ε., παρά το γεγονός ότι η προστασία των 

εργαζομένων αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. 



Έτσι η Ο.Δ.Υ.Ε. ενίσχυσε την ανωτέρω ποσότητα με την 

εξασφάλιση επιπλέον 2000 φιαλών  των 500 ml έκαστη 

απολυμαντικού υγρού , δηλαδή επιπλέον 1000 λίτρα , καθώς και με 

40.000 γάντια μιας χρήσεως(400 κούτες των 100 τεμαχίων 

έκαστη). Οι ανωτέρω ποσότητες της Ο.Δ.Υ.Ε. για τις οποίες θα εκδοθούν 

τα νόμιμα παραστατικά, έχουν συνολικό κόστος περίπου 13.000-14.000 €. 

Προστιθεμένων λοιπόν και αυτών των ποσοτήτων οι προς διάθεση 

συνολικές ποσότητες για τα Δικαστήρια όλης της χώρας θα είναι: 

8000 φιάλες των 500 ml έκαστη απολυμαντικού υγρού, 5000 

μάσκες  και 45.000 γάντια μιας χρήσεως (22.500 ζευγάρια). Και 

βέβαια οι ποσότητες αυτές αφορούν το σύνολο των εργαζομένων 

στα Δικαστήρια(Δικαστικούς Υπαλλήλους και Δικαστές). 

Η στοιχειώδης προστασία προς τους συναδέλφους μας Δικαστικούς 

Υπαλλήλους, αλλά και τους Δικαστικούς Λειτουργούς , που είναι 

υποχρεωμένοι να βρίσκονται αυτές τις ημέρες της αναστολής εργασιών στα 

Δικαστήρια, είναι αυτονόητη. Και επειδή είναι γνωστό ότι οι συνάδελφοι 

αυτοί καθημερινά ανά την επικράτεια, είναι αρκετοί, δεν θέλουμε σε καμία 

περίπτωση να τεθεί σε κίνδυνο η υγεία τους. Βεβαίως και δεν 

παραβλέπουμε το γεγονός πως συνταγματικά αποτελεί υποχρέωση της 

πολιτείας η προάσπιση της υγείας των εργαζομένων, αλλά μπροστά στην 

διαφαινόμενη καθυστέρηση ανάληψης ευθύνης και δράσης από την 

πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε 

απαθείς.  

Να σημειώσουμε δε πως η σκέψη και η μέριμνα μας για τους 

συναδέλφους που εργάζονται στα Δικαστήρια , όλη αυτή την 

περίοδο της «ειδικής κατάστασης», δεν εξαντλείται στην παραπάνω 

προμήθεια των υλικών, που προφανώς δεν είναι αρκετή, αλλά 

εξετάζουμε και άλλους τρόπους περαιτέρω θωράκισης της υγείας 

τους και άμεσα θα βρούμε λύσεις μεγαλύτερης προστασίας, έχοντας 

κατά νου, πως πολλοί εξ αυτών, ειδικά όσοι υπηρετούν σε Τμήματα 

που έχουν συναλλαγή με κοινό (Πρωτοδικεία/Αυτόφωρα, 

Ανάκριση, Εισαγγελίες Πρωτοδικών κλπ.), βρίσκονται καθημερινά 

σε μεγαλύτερο κίνδυνο.  

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι οι ιατροί που 

μετέχουν στην ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης πρότειναν, οι απολυμάνσεις των Δικαστικών 



Κτηρίων,να γίνονται  μία (1) φορά τον μήνα και για κτήρια, 

γραφεία και αίθουσες που παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση η 

απολύμανση να γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα, ενώ σε 

περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος να 

απολυμαίνονται άμεσα όλοι οι χώροι. Αναμένουμε δε ως προς αυτό 

την άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης , χωρίς 

καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.  

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ο Πρόεδρος                                                Η Γενική 

Γραμματέας 

Γιώργος Διαμάντης                                    Μαριάνθη 

Μισαηλίδου 

 

 

 

……………………………………………………………………. 

Για την έκδοση και διανομή του Δελτίου Τύπου  

Μιχάλης Μαυρογένης 

Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ο.Δ.Υ.Ε. 

Τηλ.επικοινωνίας:6945682230 


