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Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, 
        
     Γνωρίζοντας το ενδιαφέρον σας για τη βελτιστοποίηση των συνθηκών 
εργασίας αλλά και την άμεση συνεργασία του Συλλόγου των Υπαλλήλων του 
Συμβουλίου της Επικρατείας με τη Διοίκηση του Δικαστηρίου θα θέλαμε να 
σας υποβάλλουμε τους προβληματισμούς μας για ζητήματα που αφορούν το 
εργασιακό περιβάλλον, τον κίνδυνο υπερμετάδοσης του κορονοϊού και την 
προστασία της υγείας μας και την υγεία των οικογενειών μας. 
      Σύμφωνα με τις καθημερινές μετρήσεις του ΕΟΔΥ, στην Αττική και 
ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας, όπου στεγάζεται η υπηρεσία μας, 
παρατηρείται το υψηλότερο και συνεχώς αυξανόμενο επιδημιολογικό φορτίο 
της χώρας. Ενόψει αυτού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρ. 5 
της από 11.3.2020 πράξης νομοθετικού περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρ. 2 του ν. 4682/2020 - άδειες ειδικού σκοπού, εκ περιτροπής εργασία 
και λοιπές διευκολύνσεις) ζητούμε να εφαρμοσθεί η υποχρεωτική τηλεργασία 
στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, όπου είναι εφικτό όπως ισχύει σε όλο τον  
Δημόσιο Τομέα. Για την διασφάλιση της υγείας όλων μας θα ήταν καλό να 
επανέλθουμε στο προηγούμενο καθεστώς (της εκ περιτροπής εργασίας-
τηλεργασία). 
      Στο πλαίσιο των αναγκαίων μέτρων πρόληψης έναντι του Covid19, 
προτείνουμε : α) την εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής θερμομέτρησης, 
όπως άλλωστε προβλέπεται και ισχύει σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, β) την 
διενέργεια (rapid tests covid-19) στους υπαλλήλους και τους δικαστικούς 
λειτουργούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα, γ) τον περιορισμό της 
δυνατότητας πρόσβασης των διαδίκων (εφόσον εκπροσωπούνται από 
δικηγόρους) στο κτήριο πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, δ) να απαιτείται απο 
το κοινό (δικηγόρους και  διαδίκους) Τεστ  ανίχνευσης rapid tests covid-19  
τριών (3) ημερών για να εισέλθουν στο Δικαστήριο και ε) λόγω της 
καθημερινής υποχρεωτικής επαφής των συναδέλφων με μεγάλο αριθμό 
πολιτών σε γραμματείες και ακροατήρια, όπου είναι ανέφικτη η ακριβής 
τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων παρακαλούμε να εισηγηθείτε όπως, 
οι αρμόδιοι φορείς σταθμίσουν τις ιδιαίτερες συνθήκες άσκησης των 
καθηκόντων μας και μεριμνήσουν για τον προγραμματισμό του εμβολιασμού 
μας κατά σχετική προτεραιότητα. 

 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
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