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Απόφαση της Γ.Σ. του Συλλόγου  

για την προστασία από τον ΚΟΡΩΝΟΪΟ 

------------------------------------- 

 
Κύριε Υπουργέ, 

Σας ενημερώνουμε ότι στο κεντρικό Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά συγκεντρώνονται 

καθημερινά (ενδεικτικά) στα ακροατήρια της Ποινικής Διαδικασίας τουλάχιστον 1000 

άτομα (800 στου Πρωτοδικείου και 200 στου Εφετείου) ενώ στα ακροατήρια των 

Πολιτικών Διαδικασιών 600 άτομα (του Πρωτοδικείου) και δύο φορές τον μήνα 1100 

άτομα (του Εφετείου) στο δε Ειρηνοδικείο κάθε δικάσιμος συγκεντρώνει τουλάχιστον 300 

άτομα. 

Το προσωπικό (Γραμματείς-Δικαστικοί και Εισαγγελικοί λειτουργοί) ανέρχεται στον 

αριθμό των 400 ατόμων. 

Σε αυτούς τους αριθμούς πρέπει να προστεθεί και το κοινό που προσέρχεται για 

εξυπηρέτηση (Κατάθεση – Πιστοποιητικά - Ένδικα Μέσα – Αντίγραφα - Εισαγγελέας 

Ακροάσεων – Φυγόποινοι - Πρόεδρος Υπηρεσίας κλπ). 



Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που κινούνται στον χώρο των Δικαστικών Υπηρεσιών 

με έναν κατ΄ εκτίμηση υπολογισμό κυμαίνεται μεταξύ 2000 και 3000 καθημερινά. (Η 

πλειοψηφία τους έχει μετακινηθεί με τα Μ.Μ.Μ., με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό) 

Πρέπει να σημειωθεί ότι όλα τα ακροατήρια βρίσκονται σε ορόφους, πράγμα που 

σημαίνει ότι τα ασανσέρ και οι κοινόχρηστοι χώροι είναι σημεία συγκέντρωσης μεγάλου 

πλήθους, καθώς και ότι οι αίθουσες των ακροατηρίων είναι έτσι διαμορφωμένες ώστε δεν 

υπάρχει ασφαλής απόσταση μεταξύ Κοινού – Γραμματέων – Δικαστών και Εισαγγελέων. 

(Αξίζει να έχετε υπ΄ όψη ότι από τις ήδη υποστελεχωμένες Υπηρεσίες μας θα λείψουν 

οι εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες καθώς και οι γονείς ανηλίκων.) 

Κύριε Υπουργέ, 

Η σημερινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας αποφάσισε ότι: 

«Κατόπιν της ορθής απόφασης για την αναστολή λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων και τη λήψη μέτρων για την αποφυγή μεγάλων συναθροίσεων κοινού, 

θεωρούμε αναγκαία και την άμεση αναστολή λειτουργίας των Δικαστικών 

Υπηρεσιών της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιά για τους ίδιους λόγους 

προστασίας του γενικού πληθυσμού καθώς και την λήψη κάθε άλλου μέτρου για 

την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.» 

 

 

 

 

 
 


