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Αρ. Πρωτ. :237 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θεμα: Διενέργεια ΔΩΡΕΑΝ  rapid test στους εργαζόμενους 

στις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας 
 

Κοινοποίηση: 
Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της 

ΟΔΥΕ, 
και τους  Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά 

μέλη της ΟΔΥΕ 
 

 Μετά από συνεχείς παρεμβάσεις του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. προς τους 

αρμόδιους φορείς (βλέπε τα έγγραφα της ΟΔΥΕ με αρ.πρωτ.: 213/19-11-

2020,  222/15-1-2021, 226/3-2-2021), το Υπουργείο Δικαιοσύνης  προέβη 

σε διάβημα - αίτημα προς τον ΕΟΔΥ και εξασφάλισε την προμήθεια 

σημαντικού αριθμού rapid test ανίχνευσης του κορωνοϊού. Σε πρώτη φάση 

έχει εξασφαλιστεί ποσότητα 9.000 τεστ τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε 

Δικαστικές Υπηρεσίες περιοχών της χώρας οι οποίες βρίσκονται στο επίπεδο 

πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο). 

Την ευθύνη για την παραλαβή, τη φύλαξη και την διάθεση των τεστ την 

έχει αναλάβει το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. σε συνεργασία με τους εκπροσώπους 

που έχουν ορίσει οι τοπικοί Σύλλογοι Δικαστικών Υπαλλήλων. 

Η διενέργεια των τεστ θα πραγματοποιηθεί από συνεργεία των κατά τόπους 

Τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και θα αφορούν το σύνολο 

των εργαζομένων στα Δικαστήρια (Δικαστικούς Υπαλλήλους και 

Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς), σύμφωνα με σχετικό 

πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί από τον κάθε τοπικό Σύλλογο. Ήδη έχει 

εκδοθεί σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας 

(Σ.Δ.Υ.Α.) για το πρόγραμμα διενέργειας των τεστ την προσεχή Δευτέρα 

22/3/2021 και Τρίτη 23/3/2021, ενώ θα ακολουθήσει από την Τετάρτη 

24/3/2021 η διενέργεια των τεστ στις Δικαστικές Υπηρεσίες της 

http://odye.gr/20112020-a.pdf
http://odye.gr/20112020-a.pdf
http://odye.gr/anak18012021-ar.prot.222.htm
http://odye.gr/anak03022021-ar.prot.226.htm


Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στις υπόλοιπες περιοχές πολύ αυξημένου 

κινδύνου.  

Στόχος της Ο.Δ.Υ.Ε. είναι η περιοδική επανάληψη των τεστ, όπως 

προκύπτει εξάλλου και από την σχετική ανακοίνωση-δελτίο τύπου που 

εξέδωσε προ ημερών το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά και η επέκτασή τους 

σε όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας. Η περιοδική επανάληψη των 

τεστ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ελέγχου και προστασίας ,ενόψει της 

επανεκκίνησης όλων των διαδικασιών στα Δικαστήρια, μέχρις ότου 

πραγματοποιηθούν οι εμβολιασμοί όλων των εργαζομένων, επίσης συνεχές 

αίτημά μας προς τους αρμόδιους φορείς, τηρουμένων βέβαια και όλων των 

άλλων προϋποθέσεων που επανειλημμένα έχει θέσει το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

 

Μιχάλης Μαυρογένης 


