
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ N. ΡΟΔΟΠΗΣ  
  Κομοτηνή, 13/3/2020 

Αρ. Πρωτ.8 

ΠΡΟΣ:  
-κα Πρόεδρο Εφετών Θράκης 

-κο Εισαγγελέα Εφετών Θράκης 

-κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Ροδόπης 

-κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης 

-κα Ειρηνοδίκη Κομοτηνής 

-κο Πταισματοδίκη Κομοτηνής 
  

Κοινοποίηση:  
-κο Υπουργό Δικαιοσύνης  
-κκ.Προέδρους Δικηγορικών Συλλόγων Ορεστιάδας, 
Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας  
-Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 
  

 

Θέμα:  Λήψη μέτρων στις δικαστικές υπηρεσίες του νομού 
Ροδόπης για την πρόληψη και προστασία μετάδοσης του 

κορωνοϊού 
 

Τα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων ν. Ροδόπης κατόπιν της 
από 12/3/2020  Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και 
Δικαιοσύνης, (ΦΕΚ 833, τεύχος Β’), αναμένοντας τις επόμενες ημέρες αθρόα 
προσέλευση πολιτών από διάφορα μέρη της χώρας μας στο Δικαστικό Μέγαρο 
Κομοτηνής λόγω προγραμματισμένων συνεδριάσεων πολιτικών ποινικών και 
διοικητικών δικαστηρίων και φοβούμενα ότι αυτό θα προκαλέσει κίνδυνο 
εξάπλωσης του κορωνοΐου παρακαλούμε όπως  : 

α) άμεσα διευκρινίσετε γραπτώς προς την υπηρεσία την οποία 
διευθύνετε   ποιες ενέργειες που αφορούν τη λειτουργία των Δικαστηρίων και 
Εισαγγελιών (κατ’ άρθρο 3§ 4) έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν 
άμεσης αντιμετώπισης 

β) διευκολύνετε τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού, χωρίς 
εξαιρέσεις, στο προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας 
στα Δικαστήρια και στις Εισαγγελίες 

γ) προχωρήσετε σε περιορισμό των ωρών εισόδου κοινού στο Δικ. 
Μέγαρο τουλάχιστον σε ποσοστό 50% όπως ορίζεται στην πράξη νομοθετικού 
περιεχομένου ΦΕΚ 55/11.3.2020  τεύχος Α΄ 

δ) προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις για την έγκαιρη 
γνωστοποίηση των δικαστικών και διαδικαστικών πράξεων που εξαιρούνται 
από την αναστολή εργασιών.  

Διακατεχόμενοι από πνεύμα συνεργασίας και θέτοντας εαυτόν στη 
διάθεσή σας προτείνουμε: 

 1) την ανάρτηση ενημερωτικών ανακοινώσεων στην κεντρική είσοδο 
του Δικαστικού Μεγάρου για την αναστολή εργασιών λειτουργίας των 
Δικαστηρίων και τις εξαιρέσεις αυτών, στις οποίες θα αναγράφονται τηλέφωνα 



και email των υπηρεσιών για την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση κοινού και 
δικηγόρων , 

2) την γνωστοποίηση των ανωτέρω στους Δικηγορικούς Συλλόγους της 
περιφέρειάς μας και κατ΄επέκταση όλης της χώρας , 

3) την δημοσίευση αντίστοιχων ανακοινώσεων στον τοπικό και 
περιφερειακό τύπο  ώστε να αποφευχθεί μαζική και μη αναγκαία προσέλευση 
κοινού,  

4) τη δημιουργία front desk, δηλαδή γραφείων με προστατευτικά 
πλέξιγκλας στην είσοδο κάθε υπηρεσίας με ορισμό συγκεκριμένου αριθμού 
ατόμων που θα εξυπηρετούν το κοινό που θα προσέρχεται, 

5) τον εφοδιασμό με μάσκες, αντισηπτικά και γάντια σε όλους τους 
υπαλλήλους, 

6) τακτική απολύμανση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του 
Δικαστικού Μεγάρου  

7) σε συνεργασία με τον Διοικητή του Α. Τ. Κομοτηνής να δοθούν 
συγκεκριμένες εντολές στο φρουρό εισόδου του Δικαστικού Μεγάρου για την 
είσοδο πολιτών στο κτίριο. 

Η ταχεία εξάπλωση του κορωνοϊού επαναφέρει τώρα περισσότερο από 

κάθε άλλη φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων στα δικαστήρια. Κύριοι Διευθύνοντες των υπηρεσιών μας, 
φοβόμαστε ότι η εργασία μας δεν είναι ασφαλής και ότι οι συνθήκες που 
επικρατούν στον εργασιακό μας χώρο προκαλούν κινδύνους για τη ζωή, την 
υγεία, και την επαγγελματική μας ικανότητα. Με την παρούσα επιστολή σας 
καλούμε όπως λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατευθεί η υγεία του 
ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών μας αλλά και των οικείων μας και να 
αποφευχθεί η δημιουργία καταστάσεων που θα θέσουν τη ζωή όλων σε 
κίνδυνο. 

Αναμένουμε τις  ενέργειές σας εκ της αρμοδιότητάς σας και 
παραμένουμε στη διάθεσή σας για όποια ζητήματα ανακύψουν. 
 

Για το Δ.Σ. 
του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης  

                             Η Πρόεδρος                       
 

          Ανδρονίκη Χ.  Σεργιαννίδου 


