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Προς  
Την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

 
 
            Αναφορικά με το υπ’ αριθμ. 159/29-4-2020 έγγραφό σας, με αφορμή και την 
προγραμματισμένη για την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 συνεδρίαση της Ομάδας 
Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς και τη σταδιακή 
επαναλειτουργία των δικαστηρίων, σας υποβάλλουμε τις προτάσεις του Συλλόγου 
μας, που αφορούν σε μέτρα πρόληψης για την ατομική προστασία των δικαστικών 
λειτουργών, δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και πολιτών και γενικότερα την 
ασφαλή λειτουργία των δικαστικών αρχών και ακροατηρίων κατά του covid – 2019: 

1) Ενδελεχής έλεγχος στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου από Αστυνομικούς 
(να καταγράφεται η είσοδος πολιτών-δικηγόρων και η αιτιολογία εισόδου)- 
Περιορισμένος αριθμός πολιτών-δικηγόρων που θα εισέρχονται στο 
Δικαστικό Μέγαρο (δίνοντάς τους πλαστικοποιημένους αριθμούς) και 
τοποθέτηση αντισηπτικών στην είσοδο.  

2) α) Έγγραφη εντολή από αρμόδιο όργανο (π.χ. Εισαγγελικό Λειτουργό, 
Επιτροπή Κτιρίου) για θερμομέτρηση των εισερχομένων στο Δικαστικό 
Μέγαρο β) καθορισμός  του ορίου θερμοκρασίας άνω του οποίου θα 
απαγορεύεται η είσοδος (σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ ή τον Ιατρικό Σύλλογο), γ) 
καθορισμός του οργάνου που θα απαγορεύει έμπρακτα την είσοδο σε όσους 
έχουν θερμοκρασία άνω του επιτρεπόμενου ορίου (πχ Αστυνομία, εθελοντές 
του Ερυθρού Σταυρού). Άλλως, τοποθέτηση θερμικής κάμερας στην είσοδο 
του Δικαστικού Μεγάρου. 

3) Μείωση του αριθμού των υποθέσεων στα πινάκια των ποινικών 
δικαστηρίων, η οποία θα μειώσει αυτομάτως τον αριθμό κατηγορουμένων, 
μαρτύρων, δικηγόρων που θα εισέρχονται στο κτίριο.   

4) Τοποθέτηση Plexiglas στην είσοδο κάθε γραφείου, προστατευτικά 
χωρίσματα μέσα στα γραφεία, ούτως ώστε να μην έρχονται σε άμεση και 
συνεχή επαφή οι υπάλληλοι μεταξύ τους, καθώς υπάρχουν πολλά γραφεία 
που έχουν εμβαδόν 10 τ.μ. ή και λιγότερα, στα οποία είναι τοποθετημένοι 
τουλάχιστον 3 υπάλληλοι 

5)  Τοποθέτηση Plexiglas στα ακροατήρια και κυρίως στην έδρα, καθώς στις 
συνθέσεις που υπάρχει μεγάλος αριθμός παραγόντων της δίκης (ΜΟΔ, 
ΜΟΕ, Πενταμελές Εφετείο και Πολιτικές συνεδριάσεις) δεν είναι εφικτό να 
τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας, αλλά και  στα έδρανα των 
δικηγόρων.  



6) Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση Plexiglas στις εισόδους 
των γραφείων: εξυπηρέτηση δικηγόρων και κοινού με αριθμό 
προτεραιότητας που θα χορηγείται από τη γραμματεία, τοποθέτηση 
διαγράμμισης στο δάπεδο για την τήρηση της απαιτούμενης απόστασης και  
είσοδο στα γραφεία ανά ένα άτομο προς εξυπηρέτηση 

7) Σε όσες περιπτώσεις είναι εφικτό, οι συναλλαγές μεταξύ υπαλλήλων, 
δικαστικών λειτουργών, δικηγόρων και πολιτών να πραγματοποιούνται 
ηλεκτρονικά (πχ κατάθεση αιτήσεων και παραλαβή πιστοποιητικών, 
κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική δημοσίευση πολιτικών και ποινικών 
αποφάσεων, ηλεκτρονική φόρμα άσκησης ενδίκων μέσων, κατάθεση 
σχετικών της τακτικής/εκουσίας δικαιοδοσίας κλπ), σε συνδυασμό με 
αποστολή νέων σύγχρονων υπολογιστών. 

8) Καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής από Δικαστές, Δικηγόρους και 
Δικαστικούς Γραμματείς   

9) Σεμινάρια για τα υπό 7) και 8) στοιχεία 
10)  Διάθεση δωρεάν μασκών, αντισηπτικών και γαντιών μιας χρήσεως από το 

Υπουργείο Δικαιοσύνης 
11)  Συντήρηση και καθαρισμός των μηχανημάτων ψύξης/θέρμανσης, λόγω 

και της ιδιαιτερότητας του κλίματος το καλοκαίρι στην περιοχή της 
Θεσσαλίας 

12)  Συχνή απολύμανση των χώρων του Δικαστικού Μεγάρου  
13)  Άμεση πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας, καθώς στο Δικαστικό 

Μέγαρο, το οποίο αποτελείται από 4 ορόφους απασχολούνται μόνο 2 άτομα 
για τον καθαρισμό όλου του κτιρίου 

14)  Χορήγηση μεγαλύτερου αριθμού καθαριστικών και απολυμαντικών για 
τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων 

15)  Επιπλέον τοποθέτηση αστυνομικών οργάνων και αν αυτό δεν είναι εφικτό 
πρόσληψη ατόμων εταιρείας φύλαξης (security) που θα βρίσκονται στην 
είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου και σε κάθε όροφο για να επιβάλλουν, 
όπου απαιτείται την τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων μεταξύ των 
ατόμων  

 
Τέλος, θα θέλαμε  να σας επισημάνουμε ότι έως τώρα έχουν αποσταλεί από 

το Υπουργείο αντισηπτικά των 500ml, για τους Δικαστικούς Υπαλλήλους και για 
τους Δικαστές-Εισαγγελείς, ένα για κάθε γραφείο, ελάχιστος αριθμός γαντιών μιας 
χρήσης, ενώ δεν έχουμε παραλάβει καθόλου μάσκες. 

 
Με εκτίμηση 

Για το  ΔΣ του Συλλόγου 
Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας 

 
 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
 
               Χρυσούλα Κούρτη                                                          Χριστίνα Κρήτα
   


