
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ       Πολύγυρος 29-08-2020 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ            Αριθμ.Πρωτ. 

 

ΠΡΟΣ 

Τον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης 

Μεσογείων 96 

Αθήνα 

 

ΚΟΙΝ. : 1) κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Χαλκιδικής. 

  2) κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής 

  3) Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος 

  4) κ. Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς  

   του Νομού Χαλκιδικής 

  5) Δικηγορικό Σύλλογο Χαλκιδικής 

 

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπάλληλων Ν. Χαλκιδικής, σας ενημερώνει 

για την κατάσταση που επικρατεί στις Δικαστικές Υπηρεσίες του Νομού 

Χαλκιδικής και σας παρακαλεί για την κατά το δυνατόν άμεση ενέργειά 

σας προκειμένου για την άμεση επίλυση των προβλημάτων που θα αντιμε-

τωπίσουν οι Δικαστικές Υπηρεσίες του Νομού μας λόγω των περιοριστι-

κών μέτρων και της εξάπλωσης του COVID-19.  

 

Σύντομο ιστορικό : Στις 19 Αυγούστου 2020, μετά από έκτακτη σύσκεψη 

που ολοκληρώθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας 

και λαμβάνοντας υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα όπως διαμορφώθη-

καν αναφορικά με τη Χαλκιδική και τη Μύκονο, με εντολή του Υφυπουργού 

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά και σε 

συνεννόηση με τον Καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και με απόφαση του Γενι-

κού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειου Παπαγεωργίου, για ε-

πιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας και 

ειδικότερα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου 

COVID-19, αποφασίστηκαν τα γνωστά περιοριστικά μέτρα για όλη την 

Π.Ε. Χαλκιδικής και το Δήμο Μυκόνου. Μεταξύ των άλλων η εντολή προ-
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βλέπει :  

● Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποι-

ονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.  

● Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς 

χώρους.  

 Τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 10 ημέρες από την Παρα-

σκευή 21-08-2020 και ωρα 06.00 έως και τη Δευτέρα 31-8-2020 και ώρα 06.00. 

 Στις 28 Αυγούστου 2020, μετά από έκτακτη σύσκεψη που πραγματο-

ποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πολιτικής Προστασίας και λαμβάνοντας 

υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα, μαζί με την προσθήκη των Π.Ε Ζάκυν-

θου, Ημαθίας και Λέσβου σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων 

σε καθεστώς επιδημιολογικά επιβαρυμένης περιοχής, παρατάθηκε και 

παραμένουν τα Χανιά, η Χαλκιδική, η Μύκονος, η Πάρος και η Αντίπαρος στο 

καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων για άλλες 17 ημέρες, δηλαδή από 

το Σάββατο 29-08-2020 και Ω/06:00 έως την Τρίτη 15-09-2020 και Ω/06:00. 

 

Επειδή από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 ξεκινά η νέα δικαστική χρονιά 

με καθημερινές συνεδριάσεις στις Δικαστικές Υπηρεσίες όλης της χώρας και ε-

πειδή δεν έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπι-

ση φαινομένων διασποράς του ιού Covid-19 μέσα στις Δικαστικές υπηρεσίες και 

στα ακροατήρια, όπου προσέρχεται πλήθος κόσμου για τις διάφορες υποθέσεις 

του. 

Επειδή ο Νομός Χαλκιδικής είναι ένας από τους Νομούς με μεγάλη Του-

ριστική κίνηση, από αυτό άλλωστε προήλθε και η μεγάλη αύξηση των κρουσμά-

των, αφού υπάρχουν ιδιοκτήτες ακινήτων όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και 

από άλλα κράτη της Ευρώπης. 

Επειδή στις Δικαστικές Υπηρεσίες μας προσέρχονται μαζικά για διάφο-

ρες υποθέσεις τους, χωρίς να είναι δυνατόν να ελέγχονται πόσοι εισέρχονται και 

από που θα εξυπηρετηθούν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός. 

Επειδή,  δεν κατέστη ακόμα δυνατό να τοποθετηθούν προστατευτικά 

πλεξιγκλάς σε όλα τα γραφεία και τα έδρανα των ακροατηρίων, όπως επίσης τα 

προστατευτικά υλικά (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά) που αρχικά χορηγήθηκαν 
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από το Υπουργείο, την Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων και από τον Σύλ-

λογό μας, έχουν ήδη αναλωθεί και προμηθευόμαστε πλέον με δική μας δαπάνη. 

Επειδή κρίνουμε ότι εκτός των προστατευτικών υλικών, το κυρίαρχο 

μέτρο για την πρόληψη και αποτροπή της μετάδοσης της ασθένειας, ειδι-

κά για τον Νομό Χαλκιδικής, που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικών περιοριστι-

κών μέτρων σε καθεστώς επιδημιολογικά επιβαρυμένης περιοχής, είναι 

να λειτουργούν οι υπηρεσίες αποκλειστικά και όχι δυνητικά μετά από τη-

λεφωνικό ραντεβού και η εκδίκαση των υποθέσεων στα ακροατήρια με 

προκαθορισμένο χρόνο εισόδου στο ακροατήριο των διαδίκων και των 

πληρεξουσίων δικηγόρων τους, της κάθε μίας υπόθεσης που εκδικάζεται και αν 

ο χώρος το επιτρέπει (στα μεγάλα ακροατήρια), το πολύ-πολύ οι διάδικοι της 

επόμενης προς εκδίκαση υπόθεσης. 

 

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ 

Σας υπενθυμίζουμε την απόφαση που είχατε εκδόσει κατά την διάρκεια 

της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων και για την εκδίκαση των υποθέ-

σεων με προκαθορισμό ώρας κατά την επαναλειτουργία των συνεδριάσεων, τον 

Ιούνιο και Ιούλιο 2020. 

Αν και πιστεύουμε ότι επειδή ο Νομός Χαλκιδικής είναι στο ειδικό καθε-

στώς επιδημιολογικά επιβαρυμένης περιοχής και ισχύει το μέτρο, όπως 

αυτό είχε ισχύσει τον Ιούνιο και Ιούλιο 2020. 

 

Παρακαλούμε για την άμεση έκδοση ΝΕΑΣ εντολής-οδηγίας σας, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργία των Δικαστικών Υπηρε-

σιών, πετυχαίνοντας την κατά το δυνατόν ελαχιστοποίηση της μετάδοσης του 

COVID-19 (ώστε να μην θρηνήσουμε θύματα), με την αποφυγή της συγκέ-

ντρωσης πολλών ανθρώπων στους κλειστούς χώρους των Δικαστικών Υπηρε-

σιών, ειδικά του ιδιαίτερα βεβαρυμένου αυτή τη στιγμή σε κρούσματα Νομού 

Χαλκιδικής. 

Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι το Πρωτοδικείο Χαλκιδικής λει-

τουργεί ήδη με πολύ μικρό αριθμό Δικαστικών υπαλλήλων, με αποτέλεσμα αν 

χρειαστεί να τεθούν κάποιοι από αυτούς σε καραντίνα, θα είναι αδύνατη η λει-
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τουργία αυτών των τμημάτων. 

 

Μετά Τιμής 

Για το Δ. Σ. 

Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Αναστάσιος Τσιμικλής 

 

 


