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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 

Ενόψει της έναρξης του νέου  Δικαστικού Έτους την 1η 
Σεπτέμβρη 2020, σας επισημαίνομε την αυτονόητη υποχρέωση της 

πολιτείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη προστασία της 
υγείας τόσο των εργαζομένων στα Δικαστήρια όλης της χώρας 

(Δικαστικών Υπαλλήλων, Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών), 
όσο και των προσερχομένων (δικηγόρων, συμβολαιογράφων και 

πολιτών). 
Ήδη η θερινή περίοδος δημιούργησε μια μεγαλύτερη διασπορά 

κρουσμάτων στο γενικό πληθυσμό που σε ορισμένες γεωγραφικές 

περιοχές της χώρας αυτή η διασπορά είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. 
Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι κατά τον μήνα Αύγουστο η κίνηση στις  

υπηρεσίες των Δικαστηρίων είναι μειωμένη, υπήρξαν δύο  
επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 συναδέλφων μας Δικαστικών 

Υπαλλήλων, ένα  στο Εφετείο Θεσσαλονίκης και ακόμα ένα στην 
Εισαγγελία Πρωτοδικών Καρδίτσας, όπου στο μεν πρώτο η διαχείριση 

δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή ή τουλάχιστον δεν ακολούθησε την 
πλήρη εφαρμογή των πρωτοκόλλων του ΕΟΔΥ, ενώ στο δεύτερο τα 

αντανακλαστικά της διοίκησης του δικαστηρίου και της επίσημης 
πολιτείας φαίνεται ότι λειτούργησαν καλύτερα.  

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι επέδειξαν σε όλο το χρονικό διάστημα 
της πανδημίας υποδειγματική πειθαρχία και σεβασμό στις αποφάσεις 

των αρμοδίων υγειονομικών οργάνων, τόσο κατά την περίοδο της 
καραντίνας, όσο και  μετά απ΄ αυτήν. Εκτιμούμε δε πως δεν ήταν 

στον ίδιο βαθμό η συνέπεια, η ταχύτητα αντίδρασης και η 

υπευθυνότητα εκ μέρους της πολιτείας, τόσο ως προς την προμήθεια 
των απαραίτητων προστατευτικών μέσων (μάσκες, γάντια, 

αντισηπτικά υλικά, τοποθέτηση πλέξιγκλας), όσο και στην εφαρμογή 
στην πράξη των υγειονομικών πρωτοκόλλων (π.χ. υπερβολικός 

αριθμός συνάθροισης ατόμων σε μικρές αίθουσες και γραφεία). 
Έτσι, εκφράζοντας την ιδιαίτερη ανησυχία μας για την 

εξάπλωση του ιού, θεωρούμε ότι δεν μπορεί τα Δικαστήρια να 



ξεκινήσουν τη λειτουργία τους την 1η Σεπτέμβρη 2020, εάν 
δεν  εφαρμοστούν τα εξής: 

Πιστή τήρηση της εκδοθείσας με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 
44822 εγκυκλίου (ΦΕΚ2865/τ.Β΄/14-7-2020) των Υπουργών  

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – 
EΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, που 

αφορά Κανόνες τήρησης αποστάσεων στα δικαστήρια  και τις 
εισαγγελίες της χώρας από 16.7.2020 έως και 15.9.2020 για 

προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

Και  αναφερόμαστε ειδικότερα στα αναφερόμενα  στο άρθρο δεύτερο 
της ανωτέρω εγκυκλίου, όπου με σαφήνεια ορίζεται ότι: 

  «Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του οικείου 
δικαστηρίου ή εισαγγελίας, που τοιχοκολλάται στην είσοδο 

του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας και αναρτάται στην 
ιστοσελίδα τους, εφόσον διαθέτουν, ορίζονται τα ειδικότερα 

ζητήματα που ανάγονται στην εύρυθμη διεξαγωγή των 
εργασιών τους, καθώς και όλα τα αναγκαία μέτρα που 

τηρούνται υπ’ ευθύνη τους, για την ασφαλή λειτουργία του 
δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ενόψει της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19 και, ιδίως τα υγειονομικά μέτρα, που 

προβλέφθηκαν στην από 14.7.2020 εισήγηση της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 

κορωνοϊού COVID-19, ήτοι:  
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, 

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

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών 
αιθουσών στα είκοσι έως εικοσιπέντε (20-25) άτομα, με 

ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες 

αίθουσες». 
Eκφράζουμε την σοβαρή διαφωνία μας για τον 

αναφερόμενο ανώτατο αριθμό εισερχομένων εντός μικρών 
αιθουσών,αλλά και όλων των υπολοίπων χώρων των 

Δικαστηρίων (π.χ.ακροατήρια, κοινόχρηστοι χώροι), ο οποίος 
εκτιμούμε ότι δεν μπορεί να οριστεί αλλιώς, παρά 

λαμβάνοντας υπόψη τα τετραγωνικά μέτρα της αίθουσας και 
την προϋπόθεση τήρησης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ 

φυσικών προσώπων. 
Θεωρούμε αυτονόητο, δεδομένων μάλιστα του ρυθμού 

διασποράς του κορωνοϊού κατά τον μήνα Αύγουστο, αλλά και 
την επιστροφή από διακοπές μεγάλου αριθμού εργαζομένων 

στα Δικαστήρια, ότι θα παραταθεί η ισχύς της ανωτέρω 
εγκυκλίου , τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Οκτώβρη 2020. 



Επίσης θα πρέπει να παραταθεί, τουλάχιστον μέχρι τα 
μέσα Οκτωβρίου, ειδικά για τα Δικαστήρια και τις Δικαστικές 

Υπηρεσίες, η ισχύς της εγκυκλίου που προβλέπει την εξ 
αποστάσεως εργασία και τηλεργασία, προκειμένου να 

αποφεύγεται ο συνωστισμός και συγχρωτισμός σε ένα 
περιβάλλον ιδιαίτερα εκτεθειμένο στον κορωνοϊό, όπως είναι 

αυτό των Δικαστηρίων. 

Ακόμα, πέραν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι με την άμεση 
εγρήγορση των υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θα πρέπει 

να γίνουν  και οι  παρακάτω πρόσθετες ενέργειες, που θεωρούμε 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ για την απόλυτα ασφαλή έναρξη του νέου Δικαστικού 

Έτους: 
1ο) Έλεγχος, θερμομέτρηση και καταγραφή των 

στοιχείων ταυτότητας όλων των εισερχομένων στις εισόδους 
των Δικαστικών Κτηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών της 

χώρας,  
2ο) Δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού, όσες φορές 

απαιτείται, σε όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους και 
Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς και πάντως σε α΄ 

φάση οπωσδήποτε σε γεωγραφικές περιφέρειες που είναι 
ιδιαίτερα επιβαρυμένες σε αριθμό κρουσμάτων,καθώς και σε 

όλους όσους επιστρέφουν στις Δικαστικές Υπηρεσίες από 

άδειες, 
3ο) Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας από τον χώρο 

εργασίας έως την εξαγωγή του αποτελέσματος, σε άτομα που 
υποβάλλονται σε τεστ ως «ύποπτα για κορωνοϊό 

περιστατικά», 
4ο) Υποχρεωτική καραντίνα επτά (7) ημερών με 

χορήγηση αντίστοιχης «ειδικής άδειας», σε όλους όσους 
επιστρέφουν από τις κανονικές τους άδειες και έχουν 

μετακινηθεί κατά την διάρκεια της άδειας τους εκτός της 
Περιφερειακής Ενότητας που κατοικούν. 

5ο) Άμεση κινητοποίηση σε περίπτωση ανίχνευσης 
κρούσματος, όπου θα πρέπει να γίνεται αναστολή εργασιών 

της υπηρεσίας, άμεση απολύμανση όλων των χώρων και 
υποχρεωτικά  ΔΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ, όσες φορές απαιτείται, σε όλους 

τους υπόλοιπους εργαζόμενους που βρίσκονται στο ίδιο 

περιβάλλον με το ανιχνευθέν κρούσμα, 
6ο) Χορήγηση σε πλήρη επάρκεια των απαραίτητων 

υλικών προστασίας(αντισηπτικά, μάσκες, γάντια), καθώς και 
έγκριση δαπάνης για την τοποθέτηση πλέξιγκλας, όπου αυτή 

δεν έχει γίνει. 
7ο) Αύξηση των κονδυλίων που αφορούν την 

καθαριότητα και έκτακτη πρόσληψη προσωπικού 
καθαριότητας, προκειμένου να υπάρχει σε καθημερινή και 

συνεχή βάση καθαριότητα και φροντίδα των εσωτερικών 
χώρων (κοινόχρηστων και μη) των Δικαστικών κτηρίων. 

Άλλωστε τέτοια πρόνοια ελήφθη για το άνοιγμα των 
σχολείων, τα οποία είναι χώροι συνάθροισης με σαφώς 

μικρότερη επιβάρυνση απ΄ ότι τα Δικαστήρια, δεδομένης της 
ομοιογένειας του πληθυσμού που συνέρχεται στα σχολεία, σε 



σχέση με την μεγάλη ανομοιογένεια του πληθυσμού που 
συναθροίζεται  στους χώρους των Δικαστηρίων.   
 

κ.Υπουργέ, 

 
Θεωρούμε ότι τα περισσότερα εξ όσων σας 

περιγράφουμε παραπάνω θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει 
«χθες», χωρίς καν την δική μας συνδικαλιστική παρέμβαση. 

Πιστεύουμε πως κατανοείτε ότι δεν μπορεί  να υπάρξει καμία 
άλλη αδράνεια και καθυστέρηση στη λήψη όλων των 

απαραίτητων μέτρων, προκειμένου η έναρξη του νέου 
Δικαστικού Έτους να γίνει με πλήρη  προστασία της υγείας 

όλων των εργαζομένων στα Δικαστήρια, αλλά και των 

προσερχόμενων σ΄αυτά.  
  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 
Γιώργος Διαμάντης                                Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 


