
Ανοιχτή Επιστολή 
του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά 

προς 
τον κο Υπουργό Δικαιοσύνης 

 

κε Υπουργέ, 

Σήμερα κηδεύεται ο συνάδελφος που έφυγε από κοντά μας λόγω 

covid-19. 

Κατά το τελευταίο δίμηνο της υγειονομικής κρίσης έχουν νοσήσει 
δεκατρείς (13) δικαστικοί υπάλληλοι των Δικαστικών Υπηρεσιών του Πειραιά. 

Οι Δικαστικές Υπηρεσίες υποδέχονται κοινό και δικηγόρους και κατά την 

διάρκεια ισχύος των μέτρων του πρόσφατου προηγούμενου διαστήματος δεν 

γινόταν κανένας έλεγχος στο ποιός και γιατί εισέρχεται (σε αντίθεση με άλλες 
υπηρεσίες που εξυπηρετούν  κοινό). 

Καταλαβαίνουμε ότι δέχεστε ισχυρές πιέσεις από τον νομικό κόσμο της 
χώρας, ο οποίος αιμοραγεί οικονομικά αφού η δικηγορική ύλη έχει πληγεί 
(όπως και οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες). Εδώ όμως προέχει η 

προστασία των υπέρτερων αγαθών της Υγείας και της Ζωής. 
Δεν ισχυριζόμαστε ότι η μετάδοση και η διασπορά έγινε εντός των 

υπηρεσιών μας αλλά σας επισημαίνουμε ότι τα Δικαστήρια μπορούν να γίνουν 

εστίες υπερμετάδοσης του ιού αφού τα όσα γράφουν οι Κοινές Υπουργικές 
Αποφάσεις περί αποστάσεων ασφαλείας είναι στην πραγματικότητα αδύνατον 

να εφαρμοστούν στα υπάρχοντα στον Πειραιά Κτίρια με αποτέλεσμα το βάρος 
της ευθύνης να μεταφέρεται, κατά περίπτωση και κατά τόπο, στις διοικήσεις 
των υπηρεσιών. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να συνυπολογιστεί και το ότι, προς και από τις 
Δικαστικές Υπηρεσίες, μεγάλο μέρος των δικαστικών υπαλλήλων και του κοινού 

χρησιμοποιούν και θα χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στα οποία 

δεν τηρούνται αποστάσεις ασφαλείας. 
κε Υπουργέ, 

Μπορεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αδυνατεί ως προς την νομική 

επιστημονική υποστήριξη του έργου του και να χρειάζεται “εξωτερική νομική 

βοήθεια”, αλλά ώς προς τα Υγειονομικά Θέματα που προέκυψαν με την 

πανδημία και με την δική σας επιστημονική ιδιότητα, θα έπρεπε να είναι 
επαρκέστερο. 

Σας καλούμε να λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια και 
προστασία όχι μόνο των  Δικαστικών Υπαλλήλων αλλά και του συνόλου της 
κοινότητας όσων εργάζονται ή συναλλάσσονται με τις Δικαστικές Υπηρεσίες 
του Πειραιά. 

 



Πειραιάς 
03/03/2021 

για το Δ.Σ. του Συλλόγου 
 

  ο Πρόεδρος                          ο Γραμματέας 
 

Στασινόπουλος Απόστολος              Χατζής Δημήτριος 


