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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδας  
2) Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισας 
3) Δικηγορικό Σύλλογο Βόλου 
4) Δικηγορικό Σύλλογο Καρδίτσας 
5) Δικηγορικό Σύλλογο Τρικάλων 

 
Προς  

1) Το Αυτοτελές Τμήμα ΠΣΕΑ του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
 2) Τους Διευθύνοντες το Εφετείο, την Εισαγγελία Εφετών, το Πρωτοδικείο, 
την Εισαγγελία Πρωτοδικών, τα Ειρηνοδικεία, τα Πταισματοδικεία του Ν. 

Λάρισας 
 
 
               Μετά από την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ Β 1588/25.4.2020, και ενόψει της πρόωρης κατά τη γνώμη μας άρσης 
αναστολής συγκεκριμένων εργασιών των Δικαστηρίων και συγκεκριμένα του 
Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου (Ασφαλιστικών και Προσημειώσεων), η οποία 
χωρίς τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των 
Δικαστικών Υπαλλήλων, των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών, των 
Δικηγόρων και των πολιτών, σας παρακαλούμε όπως τοποθετηθείτε εγγράφως για 
θέματα που θα προκύπτουν καθημερινά στο χώρο εργασίας μας, όπως π.χ  

1) Ποιος θα είναι ο αριθμός δικηγόρων-πολιτών που θα εισέρχονται στο 
Δικαστικό Μέγαρο και με ποιο τρόπο θα γίνεται ο έλεγχος 

2) Εάν θα γίνεται θερμομέτρηση αυτών στην είσοδο του Δικαστικού 
Μεγάρου 

3)  Ο αριθμός δικηγόρων-πολιτών που θα εισέρχονται, (εάν πρέπει να 
εισέρχονται, ή θα αναμένουν τη σειρά τους σε απόσταση έξω από αυτά) σε 
οποιοδήποτε γραφείο της Γραμματείας. 

4) Τυχόν τοποθέτηση πλέξιγκλας ιδιαίτερα στα γραφεία με μεγάλη κίνηση 
5)  Την επιβεβλημένη τήρηση της απόστασης των δύο μέτρων μεταξύ όλων 

των εμπλεκομένων κ.α. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει 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, καθώς και  
λίγα γάντια. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε ομόφωνα: στην χρηματική 
ενίσχυση λόγω covid-19 των τριακοσίων (300) ευρώ που απέστειλε η ΟΔΥΕ για τη 
Λάρισα, να συνδράμει  ποσό ίσης αξίας περίπου από το ταμείο του συλλόγου μας 
και να χορηγήσει μάσκες σε όλους τους συναδέλφους του νομού Λάρισας, 
αντισηπτικά και γάντια, όπως ειδικότερα αναγράφεται στο με αριθμό  14/2020 
έγγραφό μας, με μοναδικό στόχο την προστασία της υγείας των συναδέλφων 
Δικαστικών Υπαλλήλων της Λάρισας.  



Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, αναμένουμε την άμεση ανταπόκρισή σας, 
προκειμένου να αντιμετωπισθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα 
που προκύπτουν λόγω της πανδημίας. 

Είμαστε στο πλευρό όλων των συναδέλφων και πρόθυμοι για συνεργασία με 
Δικηγόρους και Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, και ελπίζουμε στην 
τήρηση όλων των μέτρων υγειονομικής προφύλαξης από όλους μας.  

 
 
 

Με εκτίμηση 
Για το  ΔΣ του Συλλόγου 

Δικαστικών Υπαλλήλων Λάρισας 
 
 

                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   
 
               Χρυσούλα Κούρτη                                                          Χριστίνα Κρήτα
   
 
 
 
 

                            
                                     

 
 


