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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
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1) ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΙΑΡΑ
2) ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
3) ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ κ, ΝΙΚΟΛΑΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ
Κοινοποίηση: 1) Προς όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγουςμέλη της Ο.Δ.Υ.Ε.
2) Συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους-φυσικά μέλη
3) Δικηγορικούς Συλλόγους όλης της χώρας
4) Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΑ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Δ1α/ ΓΠ.οικ.17734/12-3-2020 (ΦΕΚ833 Β΄/123-2020)
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Δυστυχώς οι φόβοι και οι ανησυχίες μας για την εισβολή
του κορωνοϊού στο χώρο των Δικαστηρίων, επιβεβαιώθηκαν
σήμερα με την επίσημη διάγνωση κρούσματος, που αφορά
συνάδελφο Δικαστικό Υπάλληλο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών
Αθηνών.
Την αναγκαιότητα άμεσης λήψης μέτρων σας την είχαμε
επισημάνει, πρώτοι εμείς από όλους τους φορείς της
Δικαιοσύνης, με τρία διαδοχικά έγγραφά μας (βλέπε τα με
αρ.πρωτ.129/28-2-2020, αρ.πρωτ.134/10-3-2020 και 135
/11-3-2020 έγγραφα της Ο.Δ.Υ.Ε.), δεδομένου ότι οι
Δικαστικοί Υπάλληλοι, λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης
παρουσίας τους στο χώρο των Δικαστηρίων, σε αρκετές δε
περιπτώσεις και πέραν του οκταώρου της εργασίας τους, αλλά
και πολλοί εξ αυτών και Σαββατοκύριακα (λόγω αυτοφώρων,
προσαγωγών
και
ανάκρισης),
καθίστανται
ιδιαίτερα
εκτεθειμένοι σε κάθε είδους κινδύνους και αναπόφευκτα και
στον κίνδυνο μόλυνσης από ιούς, όπως τώρα που
βρισκόμαστε σε πανδημία μετάδοσης του κορωνοϊού.
Η εκδοθείσα την Παρασκευή 13/3/2020 ΚΥΑ με αριθμό
Δ1α/ΓΠ.οικ.17734/12-3-2020 (ΦΕΚ833 τεύχος Β/12-32020),
ομολογουμένως
καθυστερημένα,
λαμβανομένου

υπόψη του μεγέθους του προβλήματος, σαφώς περιορίζει την
επικινδυνότητα μετάδοσης του ιού, χωρίς όμως να την
ελαχιστοποιεί, αφού ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων
Δικαστικών Υπαλλήλων, αλλά και Δικαστών, δικηγόρων και
πολιτών, θα παρίστανται καθημερινά στα Δικαστήρια, προς
διεκπεραίωση υποθέσεών τους.
Με βάση τα παραπάνω και με αφορμή το προαναφερθέν
κρούσμα, ζητούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ της ΚΥΑ, προς
την κατεύθυνση της ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,
έτσι ώστε να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η λειτουργία των
Δικαστηρίων και να γίνονται ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Επίσης θεωρούμε επιβεβλημένη
την χρονική επιμήκυνση της αναστολής λειτουργίας, πέραν
της αρχικά δοθείσης ημερομηνίας και τουλάχιστον μέχρι τις
Δικαστικές Διακοπές λόγω Πάσχα (10/4/2020).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Διαμάντης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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