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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

Μετά την ψηφισθείσα στη Βουλή τροπολογία σχετικά με την 

επαναλειτουργία των Δικαστηρίων και τα σχετικά δημοσιεύματα του 

Τύπου και τις δημόσιες τοποθετήσεις φορέων της Δικαιοσύνης, 

δημιουργείται η εντύπωση ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι η κατά 

ένα μεγάλο μέρος επανεκκίνηση των διαδικασιών των Δικαστηρίων 

με την παρουσία διαδίκων και μαρτύρων. 

Πραγματικά μας προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι σε μια 

συγκυρία όπου το τρίτο κύμα της πανδημίας του κορωνοϊού 

βρίσκεται σε πλήρη έξαρση με διαρκώς αυξανόμενο καθημερινά 

αριθμό κρουσμάτων, διασωληνώσεων και θανάτων, υπάρχει η 

πρόθεση επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων κατά ένα μεγάλο μέρος, 

χωρίς καν να έχουν τηρηθεί από μέρους της πολιτείας και ειδικότερα 

του Υπουργείου σας οι στοιχειώδεις και αυτονόητες υποχρεώσεις για 

την προστασία της υγείας τόσο των εργαζομένων στα Δικαστήρια, 

όσο και των προσερχόμενων πολιτών και δικηγόρων, δεδομένων 

μάλιστα των ανεπαρκών ή και ακατάλληλων χωροταξικών συνθηκών 

στα περισσότερα δικαστικά κτήρια και υποθηκοφυλάκεια της χώρας.   



Δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε τις εκκλήσεις μας 

για τη λήψη μέτρων προστασίας, μέχρι επιτέλους να ληφθούν μέτρα. 

Ως τότε όμως κάθε απόφαση περί πλήρους ή κατά μεγάλο μέρος 

επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, θέτει σε κίνδυνο την υγεία 

όλων, εκτός και αν πρόθεσή σας είναι η δημιουργία «ανοσίας της 

αγέλης». Και αυτό γιατί δεν είναι δυνατόν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

που με τα συναρμόδια υπουργεία πριν λίγες εβδομάδες, όταν τα 

ημερήσια κρούσματα Covid-19 ήταν πολύ λιγότερα, να αναστέλλει 

σχεδόν καθολικά τη λειτουργία των Δικαστηρίων στις περιοχές πολύ 

υψηλού κινδύνου (βαθύ κόκκινο) και τώρα που καθημερινά τα 

κρούσματα υπερβαίνουν τα 3.000-3.500 και τα σχολεία είναι 

κλειστά, να προωθεί το γενικό και πλήρες άνοιγμα όλων των 

πολιτικών δικών με την παρουσία μαρτύρων, καθώς και σημαντικού 

αριθμού ποινικών δικών, αλλά και την πλήρη λειτουργία των 

υποθηκοφυλακείων. Με δεδομένο μάλιστα, όπως κατ΄ επανάληψη 

σας έχουμε περιγράψει στις συνεχείς οχλήσεις μας, ότι ο χώρος των 

Δικαστηρίων είναι πολύ πιο εκτεθειμένος και ευάλωτος ηλικιακά, 

κοινωνικά και υγειονομικά σε σχέση με τα σχολεία.   

Την ίδια στιγμή και παρά τα συνεχή αιτήματά μας, τόσο προς 

τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Υγείας, όσο και προς την Εθνική 

Επιτροπή Εμβολιασμών, δεν έχει καν δοθεί ένας προγραμματισμός 

για την προτεραιοποίηση στους εμβολιασμούς των Δικαστικών 

Υπαλλήλων και των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, αλλά 

παραμένει ως σχέδιο επί χάρτου και ευσεβής πόθος μας.   

Κύριε Υπουργέ, 

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, έχουμε αποδείξει έμπρακτα εδώ και 

ένα χρόνο πανδημίας, πώς ούτε μεμψιμοιρούμε, ούτε φυγόπονοι 

είμαστε. Στηρίξαμε και στηρίζουμε την ασφαλή λειτουργία των 

Δικαστηρίων και για το λόγο αυτό βοηθήσαμε  με όλες τις δυνάμεις 

μας για την διασφάλιση των στοιχειωδών συνθηκών προστασίας στις 

διάφορες φάσεις της πανδημίας, καλύπτοντας σε πολλές περιπτώσεις 

και οικονομικά μέσω των συνδικαλιστικών μας οργάνων, αν και δεν 

ήταν υποχρέωσή μας, ανεπάρκειες, λάθη και παραλείψεις της  

επίσημης πολιτείας και του Υπουργείου σας. 



Σήμερα, τούτη την ώρα που  τα δημοσιεύματα σας εμφανίζουν 

ως πρόθυμο να «ανοίξετε πλήρως» τα Δικαστήρια, σας απευθύνουμε 

έκκληση να αναλογιστείτε την κρισιμότητα των περιστάσεων και να 

δείξετε την απαιτούμενη υπευθυνότητα και να λάβετε υπόψη την 

προστασία της υγείας όλων  των πολιτών. 

Για εμάς, η όποια απελευθέρωση των περιοριστικών μέτρων στην 

λειτουργία των Δικαστηρίων πρέπει να γίνει, εάν και εφόσον έχουν 

ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως άλλωστε 

επισημάνθηκε και από τους Διευθύνοντες τους μεγάλους δικαστικούς 

σχηματισμούς της Αθήνας στην τελευταία σύσκεψη που έγινε για το 

θέμα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και από την  Ένωση 

Δικαστών και Εισαγγελέων με επίσημες ανακοινώσεις θεσμικών 

εκπροσώπων της. Επαναλαμβάνουμε δε για ακόμα μία φορά  τα  

κυριότερα των μέτρων αυτών που είναι:  

1) υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας 

προστασίας προσώπου από τους δικαστές, εισαγγελείς, 

γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς 

παρισταμένους εντός των δικαστικών αιθουσών  

(ακροατηρίων).  

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε 

όλους τους χώρους και δωρεάν χορήγηση σε πλήρη επάρκεια 

όλων των απαραίτητων υλικών προστασίας (αντισηπτικά, 

μάσκες, γάντια), καθώς και έγκριση δαπάνης για την 

τοποθέτηση πλέξιγκλας, όπου αυτή δεν έχει γίνει 

3) τήρηση ενάμισι (1,5) μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών 

προσώπων.  

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών 

αιθουσών σύμφωνα με τον αριθμό που προκύπτει από την 

τήρηση της απόστασης του (1,5) μέτρου.  

5) Φύλαξη όλων των εισόδων των Δικαστικών Κτηρίων καθ΄ 

όλες τις εργάσιμες ώρες. 



6) Έλεγχος, θερμομέτρηση και καταγραφή των στοιχείων 

ταυτότητας όλων των εισερχομένων στις εισόδους των 

Δικαστικών Κτηρίων και των Γραφείων εξυπηρέτησης κοινού 

των Δικαστικών Υπηρεσιών της χώρας. 

7) «Δωρεάν και οριζόντια»  rapid tests ανίχνευσης του 

κορωνοϊού, όσες φορές απαιτείται, σε όλους τους Δικαστικούς 

Υπαλλήλους και Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς 

με την ευθύνη και την επιμέλεια κλιμακίων του Ε.Ο.Δ.Υ. ή των 

εξειδικευμένων κλιμακίων  του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 

(που ήδη πραγματοποιούν τα τεστ αυτά στις περιοχές πολύ 

αυξημένου κινδύνου). 

8) Αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την καθαριότητα και 

έκτακτη πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, προκειμένου 

να υπάρχει σε καθημερινή και σε συνεχή βάση καθαριότητα 

και φροντίδα των εσωτερικών χώρων (κοινόχρηστων και μη) 

των Δικαστικών κτηρίων  και  

9) Άμεση δέσμευση για προτεραιοποίηση, εντός του Απριλίου 

στους εμβολιασμούς όλων των εργαζομένων στις δικαστικές 

υπηρεσίες της, γιατί μόνον έτσι θα δημιουργηθεί ένα ισχυρό 

τείχος προστασίας της υγείας όλων και θα μπορούν χωρίς 

φόβο να επανέλθουν πλήρως όλες οι διαδικασίες της 

λειτουργίας των Δικαστηρίων και Υποθηκοφυλακείων της 

χώρας.  

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

Γιώργος Διαμάντης                           Μαριάνθη Μισαηλίδου 
 


