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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

 

ΠΡΟΣ: Προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του  Εθνικού 

Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) 

 

Κοινοποίηση: Προς τον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια 

                         

ΘΕΜΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ: α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΚΑΙ β) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΩΝ ΣΤΑ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ 

 

Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,  

Σας υποβάλλουμε ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ αίτημα μας, 
προκειμένου να λάβετε απόφαση για την διενέργεια μαζικών 

τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού σε όλους τους εργαζομένους  
(Δικαστικούς Υπαλλήλους, Δικαστικούς και Εισαγγελικούς 

Λειτουργούς) στα Δικαστήρια όλης της χώρας, δεδομένου ότι 
καθημερινά και σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια 

ανιχνεύονται κρούσματα του νέου ιού, είτε σε εργαζόμενους 
(Δικαστικούς Υπαλλήλους και Δικαστικούς και Εισαγγελικούς 

Λειτουργούς), είτε σε προσερχόμενους στα Δικαστήρια 
δικηγόρους και πολίτες. Επίσης αιτούμαστε την από μέρους σας 

παρέμβαση, προκειμένου να υπάρξει, στο πλαίσιο εφαρμογής 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ισχυρή σύσταση προς το 

αρμόδιο εποπτεύον των Δικαστηρίων Υπουργείο Δικαιοσύνης, 
ώστε να προβαίνει σε τακτικές απολυμάνσεις στους χώρους των 

Δικαστηρίων. 
Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας για τα δύο 

αυτά αιτήματα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, πολύ πριν 

τεθούν τα περιοριστικά μέτρα, δεν υπήρξε η ανάλογη ευαισθησία 
και ανταπόκριση για την εφαρμογή των υγειονομικών 

πρωτοκόλλων και έτσι σήμερα ο χώρος των Δικαστηρίων 
αποτελεί χώρο άκρως επικίνδυνο για την υπερμετάδοση του ιού. 

Μάλιστα, παρά τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας που 
ισχύουν από 7-30/11/2020, με την τελευταία Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ4899 

Β΄/2020) επιτρέπεται η εκδίκαση ενός μεγάλου αριθμού 
υποθέσεων στα Δικαστήρια, ενώ λειτουργούν και πολλές άλλες 

διαδικασίες, που έχουν σαν αποτέλεσμα καθημερινά να 
προσέρχονται στα Δικαστήρια όλης της χώρας, επιπλέον του 

αριθμού των εργαζομένων και  πάρα πολλά άτομα (δικηγόροι, 
διάδικοι, μάρτυρες) και να δημιουργείται μεγάλος συγχρωτισμός, 

που θέτει σε πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο μετάδοσης του ιού.  
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
Γιώργος Διαμάντης                                Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 


