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ΠΡΟΣ:  την Ο.Δ.Υ.Ε. 
 
 
          Θέμα: «Προτάσεις μας για την Αντιμετώπιση της πανδημίας» 
 
 
         Στο πλαίσιο της επαναλειτουργίας των Διοικητικών Δικαστηρίων (ΦΕΚ B΄ 1588/25.04.2020)   

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή σε συγκεκριμένα σημεία, τα 

οποία θεωρούμε κομβικά για την προστασία των συναδέλφων μας  -που εργάζονται καθημερινά 

στα δύο κτήρια-, των Δικαστών, καθώς και όλων των προσερχόμενων στις γραμματείες και τα 

ακροατήρια:  

• Δεδομένου ότι τα επιδημιολογικά δεδομένα δεν έχουν αλλάξει κι ότι οι εποπτευόμενες 

υπηρεσίες - Δικαστήρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης δεν εξαιρούνται από τις εγκυκλίους 

του Υπουργείου Εσωτερικών, θεωρούμε αυτονόητη την εναρμόνιση -και των Διοικητικών 

Δικαστηρίων Αθήνας- με την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/113/9246/2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών "Πρόσθετα μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού", ώστε να χρησιμοποιείται το προσωπικό εκ 

περιτροπής σε ποσοστό έως 40%. Είναι πολύ βασικό να υπάρχει επιχειρησιακή συνέχεια 

(Business Continuity Plan), και να μην πειραματιζόμαστε. 

• Πιστή τήρηση της οδηγίας «1 άτομο ανά 10 τ.μ.». Σε πολλά γραφεία δεν τηρείται το όριο 

1 ατόμου ανά 10 τ.μ., εφόσον στεγάζονται παραπάνω από ένας δικαστικοί υπάλληλοι και 

δεδομένης της προσέλευσης κοινού. Σε μερικά μικρά γραφεία συστεγάζονται γραμματείες 

με 2 και 3 έδρες την ίδια εβδομάδα, οπότε η συγκέντρωση διαδίκων και δικηγόρων 



αναμένεται αθρόα. Υπάρχουν επίσης γραφεία 23 τ.μ. με 3 ή και 4 γραφεία/συναδέλφους 

που δεν τηρείται καν η απαιτούμενη απόσταση του 1,5 μέτρου μεταξύ μας! (Έχουμε 

συγκεκριμένες χωροταξικές προτάσεις για εξεύρεση κάποιων χώρων, στη διάθεση των 

Διοικήσεων) 

• Πολλοί χώροι δεν αερίζονται με εισροή εξωτερικού φρέσκου αέρα (π.χ. ακροατήρια, 

αίθρια, χώροι εργασίας στο -1 υπόγειο, τουαλέτες που είναι και ιδιαίτερα μικροί χώροι), 

ενώ άλλοι χώροι αερίζονται ελλιπώς, καθώς τα παράθυρα δεν είναι τελείως ανοιγόμενα, 

αλλά ανακλινόμενα. Επιπλέον, κάποια από αυτά εξαιτίας βλάβης έχουν σφραγιστεί. 

Συντήρηση και αντικατάστασή τους, τώρα πιο αναγκαίο από ποτέ! 

• Συντήρηση ή Αντικατάσταση του εδώ και χρόνια ελαττωματικού κλιματιστικού 

συστήματος. Έλεγχος-ρύθμιση, ώστε να τηρηθεί η οδηγία ως προς την εισροή εξωτερικού 

αέρα στο μέγιστο δυνατό (και όχι ανακύκλωση αέρα, όπως γινόταν έως τώρα για 

εξοικονόμηση ενέργειας).  

• Εξασφάλιση θερμομέτρησης όλων των εισερχομένων στα κτήρια (Δικαστών, Δικαστικών 

Υπαλλήλων και κοινού).  

• Χορήγηση απολυμαντικών μέσων και μέσων προστασίας. Τοποθέτηση ειδικής βάσης 

(μπορεί να είναι και μια απλή μεταλλική βάση από χρωματοπωλείο) στους διαδρόμους 

κάθε ορόφου ή κοντά στους ανελκυστήρες, σε προσιτά σημεία για χρήση από το κοινό. 

• Τοποθέτηση plexiglass στα γραφεία, ως αποτρεπτικό μέσο.  

Με ευχαριστίες για την μέχρι σήμερα συμπαράσταση και συνεισφορά σας. Στη 

διάθεσή σας για ό,τι άλλο προκύψει όσο θα μας ταλανίζουν, εκτός των άλλων, και τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την πανδημία του covid-19… 

Για το Δ.Σ. του  Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α. 
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