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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
 
ΠΡΟΣ: Α)Τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα 
Β)Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας(Ε.Ο.Δ.Υ.) 
Γ)Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας  
 
Κοινοποίηση προς: 
Α)Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος 
Β)Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος 
Γ)Ένωση Διοικητικών Δικαστών Ελλάδος 
Δ)Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος 
Ε)Πρωτοβάθμιους Συλλόγους Δικαστικών Υπαλλήλων και 
όλους τους Δικαστικούς Υπαλλήλους  
Στ)Μέσα Ενημέρωσης(έντυπα και ηλεκτρονικά) 
 

Ενόψει της επαναλειτουργίας των Υποθηκοφυλακείων και 
της μερικής επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων από 28/4/2020, 
σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά 
και ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, θα θέλαμε να μεταφέρουμε 
προς όλους τους αρμοδίους την δικαιολογημένη ανησυχία των 
συναδέλφων Δικαστικών Υπαλλήλων όλης της χώρας, για το 
κατά ποσό η επαναλειτουργία αυτή συνοδεύεται από την λήψη  
όλων των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για τους φορείς 
της Δικαιοσύνης (Δικαστικούς Υπαλλήλους, Δικαστικούς 
Λειτουργούς, Δικηγόρους). 

Και  μπορεί η επαναλειτουργία να μην αφορά για μεν τα 
Δικαστήρια, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, το σύνολο των διαδικασιών, 
παρά μόνον  διαδικασίες των συναινετικών προσημειώσεων στα 
Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία και τις διαδικασίες ασφαλιστικών μέτρων 
που αφορούν αναγκαστικές προσημειώσεις, συντηρητικές κατασχέσεις 
και εξαλείψεις προσημειώσεων στα Πρωτοδικεία ,όμως είναι πλήρης για 
τα Υποθηκοφυλακεία (Έμμισθα και Άμισθα) και τα Κτηματολογικά 
Γραφεία. Είναι λοιπόν «απορίας άξιον» το γεγονός ότι, 
ευρισκόμενοι εν μέσω μιας πρωτοφανούς παγκόσμιας 
υγειονομικής κρίσης, χωρίς ακόμα να έχει γίνει άρση του μέτρου 
του περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών και της 
αναστολής λειτουργίας των καταστημάτων και των 
επιχειρήσεων(μάλιστα μόλις χθες ανακοινώθηκε παράτασή του 
μέτρου ως 4 Μαϊου 2020), η κυβέρνηση προβαίνει σε μια 
«ιδιαίτερη μεταχείριση» των τραπεζών, χρησιμοποιώντας ως 
επιχείρημα-πρόσχημα την «δήθεν» προστασία των πολιτών, ενώ 
είναι γνωστό σε όλους ότι από 1η Μαϊου 2020, παύει και επίσημα 
να ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας. 



Η ανησυχία μας  για την δυνατότητα από μέρους της πολιτείας, 
να διασφαλίσει την προστασία των εργαζομένων στα Δικαστήρια, είναι 
εύλογη, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα και παρά τις «επικοινωνιακές 
διαβεβαιώσεις» του ίδιου του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, περί έγκαιρης 
προμήθειας υλικών προστασίας στις δικαστικές υπηρεσίες όλης της 
χώρας, σε πολλές δικαστικές υπηρεσίες τα υλικά αυτά δεν έχουν φτάσει 
ακόμα, ενώ σε άλλες δικαστικές υπηρεσίες οι ποσότητες που εστάλησαν 
και παρά την σημαντική ενίσχυση των ποσοτήτων αυτών από το Ταμείο 
της Ο.Δ.Υ.Ε., είναι πολύ λίγες για να καλύψουν τις ανάγκες Δικαστικών 
Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων. Επιπλέον, δεν έχει προβλεφθεί 
καμία διαδικασία ελέγχου των εισερχομένων στα δικαστικά κτήρια, 
καθώς και αποφυγής του συνωστισμού και συγχρωτισμού  μέσα σ΄ 
αυτά, ενώ δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα καμία γνωμοδότηση επί του 
θέματος των αρμοδίων υγειονομικών αρχών, ενώ θα έπρεπε η όποια 
άποψη τους να προηγηθεί της κυβερνητικής εξαγγελίας περί μερικής 
επαναλειτουργίας.  

Την ίδια ανησυχία μάλιστα εκφράζει με Δελτίο Τύπου και ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Εμμίσθων 
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, όπου μεταξύ 
άλλων επισημαίνει: α)την ανάγκη δημιουργίας  προστατευτικών  
θυρίδων  στους χώρους υποδοχής των υπηρεσιών(front desk), 
προκειμένου να αποφεύγεται η άμεση επαφή υπαλλήλων και 
συναλλασσόμενων, β)το αίτημα να τοποθετηθούν  τερματικά 
μηχανήματα (POS) στα ταμεία όλων των υπηρεσιών, γ)την 
ανάγκη επιτάχυνσης των  απαραίτητων παρεμβάσεων, ώστε να 
καταστεί δυνατή σε πλήθος περιπτώσεων η εξυπηρέτηση των 
συναλλασσόμενων εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου, δ) την 
άμεση  πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας (security) στις 
εισόδους των γραφείων μας για την αποφυγή συνωστισμού, ενώ 
για το μόνο αίτημά τους που ελήφθη μέριμνα, μετά και από 
συντονισμένες προσπάθειες και άσκηση πιέσεων  και εκ μέρους 
της Ο.Δ.Υ.Ε., ήταν η αποστολή υλικού προστασίας (μασκών, 
γαντιών, απολυμαντικού υγρού). 

Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, από τον ρόλο και τη θέση μας στο χώρο 
των Δικαστηρίων αλλά και των Υποθηκοφυλακείων και των 
Κτηματολογικών Γραφείων, είμαστε στην πλέον δυσχερή θέση, καθώς 
και παρά την αναστολή εργασιών στα Δικαστήρια, ένας μεγάλος 
αριθμός συναδέλφων μας βρίσκεται καθημερινά, όλη αυτή την περίοδο, 
στους χώρους εργασίας τους και ο αριθμός αυτός θα γίνει μεγαλύτερος 
με την μερική επαναλειτουργία των Δικαστηρίων, ενώ θα είναι πολύ 
μεγαλύτερος στα Υποθηκοφυλάκεια και τα Κτηματολογικά Γραφεία, 
αφού εκεί θα έχουμε, «κατά την εξαγγελία της κυβέρνησης», πλήρη 
επαναλειτουργία.  

Έτσι θέλουμε να διασφαλίζεται πρώτα και πάνω απ΄ όλα η προστασία 
της υγείας μας, όταν η πολιτεία αποφασίσει μερικά ή συνολικά να 
επαναλειτουργήσουν τα Δικαστήρια και τα Υποθηκοφυλάκεια και τα 
Κτηματολογικά Γραφεία. Γι΄ αυτό ζητούμε: 

Α)Η οποιαδήποτε απόφαση επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων  
καθώς και των Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και των 
Κτηματολογικών Γραφείων, να συνοδεύεται από επίσημη και 
τεκμηριωμένη τοποθέτηση των αρμοδίων φορέων Δημόσιας 
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Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ., Εθνική Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας) 
και  

Β)Να αναφέρονται στην απόφαση επαναλειτουργίας με απόλυτη 
σαφήνεια τα συγκεκριμένα προληπτικά μέτρα για την γενική και 
ατομική πλήρη προστασία όλων των φορέων της Δικαιοσύνης 
καθώς και όλων των προσερχόμενων στο χώρο των 
Δικαστηρίων. 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ: Η παρούσα ανακοίνωση-ανοικτή επιστολή 
επρόκειτο να δημοσιοποιηθεί από χθες, όμως αφήσαμε να 
περάσει μία ακόμα ημέρα προκειμένου να δούμε τις προθέσεις 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τα μέτρα φύλαξης στα 
Υποθηκοφυλάκεια, ελπίζοντας να μην  επαληθευθούν οι φόβοι 
μας. Δυστυχώς όμως αυτό που απευχόμασταν, η πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου «κατάφερε»  να το κάνει πράξη. Δηλαδή, 
ενεργώντας σκανδαλωδώς, όρισε για μια ακόμα φορά με 
απευθείας ανάθεση, υπηρεσία φύλαξης σε 13 Υποθηκοφυλάκεια 
εκ των οποίων τα 10 είναι Άμισθα(δηλαδή ιδιωτικά την ευθύνη 
της λειτουργίας των οποίων, άρα και τα όποια έξοδά τους, έχει ο 
εκεί Άμισθος Υποθηκοφύλακας), αλλά και μικρά σε όγκο 
δουλειάς σε σχέση με μεγάλα Έμμισθα Υποθηκοφυλακεία της 
επαρχίας (π.χ.Πάτρα, Ηράκλειο, Ρόδος κλπ.), τα οποία το 
Υπουργείο αγνόησε επιδεικτικά ως προς τη φύλαξή τους. 
Μάλιστα αυτό προκάλεσε, όπως πληροφορηθήκαμε και την 
άμεση αντίδραση του Πανελληνίου Συλλόγου Υπαλλήλων 
Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, που 
απευθύνθηκε με αποψινή του επιστολή στον Υπουργό 
Δικαιοσύνης, μήπως και προλάβει «να επανορθώσει», πριν την 
έκδοση της Κ.Υ.Α.. 

 Καταλαβαίνουν λοιπόν πλέον όλοι, ότι οι ανησυχία η δική 
μας και όπως φαίνεται και των υπολοίπων φορέων της 
Δικαιοσύνης, για την απόφαση της «βιαστικής» 
επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και 
Κτηματολογικών Γραφείων, δεν είναι «χωρίς λόγο» και «αιτία». 
Γιατί βλέπουμε από τη μια ο Υπουργός Δικαιοσύνης να δείχνει 
περισσή σπουδή για την παράταση του δικαστικού έτους κατά 
ένα μήνα, καταθέτοντας μάλιστα σήμερα, δύο  μήνες πριν τη 
λήξη του, σχετική τροπολογία, ενώ την ίδια στιγμή τα μέτρα 
φύλαξης και προστασίας της υγείας των εργαζομένων, εν μέσω 
της πανδημίας του κορωνοϊού,  δεν εγγυώνται την διαφύλαξη 
της υγείας τους.  

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
 

Ο Πρόεδρος           Η Γεν. Γραμματέας 
 
 

Γιώργος Διαμάντης       Μαριάνθη Μισαηλίδου 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


