
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
Πειραιάς, 13/5/2020 

                                                                          Αριθμ. Πρωτ.: 14 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Το ΔΣ του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Πειραιά, συνήλθε την 

7/5/2020 λόγω των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει από την 

πανδημία του covid-19, εκτίμησε και αποφάσισε, ομόφωνα, σχετικά με 

την επαναλειτουργία μερικώς ή ολικώς των Δικαστηρίων, τα εξής: 

Α) Να συγκληθεί άμεσα η Επιτροπή Διοίκησης και  Διαχείρισης 

του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά, με θέμα τα μέτρα πρόληψης που 

άμεσα πρέπει να ληφθούν προκειμένου, πρώτα και πάνω απ΄ όλα, να 

εξασφαλίζεται η προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων στα 

Δικαστήρια, αλλά και των συναλλασσομένων δικηγόρων και πολιτών.  

Β) Να υπάρχει σαφής και τεκμηριωμένη θετική γνωμοδότηση του 

Ε.Ο.Δ.Υ. και των αρμοδίων Υγειονομικών Επιτροπών. Θα πρέπει να 

τονιστεί  ότι η αρχιτεκτονική και χωροταξική ιδιαιτερότητα των 

δικαστικών κτηρίων της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιά, καθιστά 

αναγκαίο για κάθε Δικαστικό κτίριο, να συνταχθεί και κοινοποιηθεί  

ιδιαίτερο πρωτόκολλο από τις κατά το Νόμο αρμόδιες Υγειονομικές 

Επιτροπές, με το οποίο θα καθορίζονται επί μέρους λεπτομέρειες και 

μέτρα πρόληψης και προστασίας (απολυμάνσεις κτηρίων, έλεγχος 

εισερχομένων, υλικά προστασίας), που θα καθιστούν απόλυτα ασφαλείς 

τις συνθήκες εργασίας.  

Κατά την  ημέρα επαναλειτουργίας των ακροατηρίων στα Δικαστήρια θα 

πρέπει να υπάρχουν: 

1ον ) Η πλήρης επάρκεια για το συνολικό αριθμό των εργαζομένων σ΄ 

αυτά, από μάσκες, γάντια και αντισηπτικό υγρό. Όπως επίσης να 



υπάρχει σε επάρκεια διαθέσιμη ποσότητα των ιδίων προστατευτικών 

υλικών σε όλες τις εισόδους των Δικαστικών Υπηρεσιών για την 

προστασία των εισερχομένων μέσα στα κτήρια. 

2ον ) Η  τοποθέτηση σε όλα τα ακροατήρια, σε όλα τα ανακριτικά 

γραφεία (καθώς  επίσης και αντισηπτικό υγρό τοποθετημένο στις 

εισόδους αυτών) και σε όλα τα γραφεία που συναλλάσσονται μέσω γκισέ 

με κοινό, ειδικά διαχωριστικά-plexiglass, που θα προστατεύουν 

εργαζόμενους, πολίτες και δικηγόρους και που θα αναλάβει το Εφετείο 

Πειραιά (Ειδικό Γραφείο Διαχείρισης Επιχορήγησης της Εφετειακής 

Περιφέρειας Πειραιά).  

3ον) Με δεδομένη την χωροταξική ιδιαιτερότητα των δικαστικών 

καταστημάτων της Εφετειακής Περιφέρειας Πειραιά και ειδικώς του 

δικαστικού Μεγάρου Σκουζέ 5 &  Φίλωνος (ανεπαρκής εξαερισμός κ.α) 

όπως και του Ειρηνοδικείου Πειραιά, να ορισθεί με σαφήνεια ο αριθμός 

των εισερχομένων ατόμων εντός κλειστών χώρων (γραφεία, ακροατήρια), 

με αναλογία 1 άτομο ανά 10 τ.μ., καθώς και η απόσταση μεταξύ 

φυσικών προσώπων με ελάχιστη απόσταση το 1,5 μέτρο, όπως 

μελετηθεί επιλυθεί ( οδηγία από τις Υγειονομικές επιτροπές) και το 

δυσεπίλυτο πρόβλημα του συγχρωτισμού (έλεγχος, τήρηση και από 

ποιο όργανο;)   στους διαδρόμους των ανωτέρω κτιρίων. Τυχόν κρούσμα 

στους ανωτέρω χώρους θα σημάνει ίσως την μη επακριβή  

ιχνηλάτηση αυτού, με αποτέλεσμα να θέσει σε άμεσο κίνδυνο την 

υγεία πολλών ανθρώπων.  

4ον) Να υφίσταται υποχρεωτικός έλεγχος εισόδου για όλους τους 

εισερχομένους στα Δικαστικά κτήρια (δεν είναι αρμόδιοι οι δικαστικοί 

υπάλληλοι και δεν προκύπτει από τα καθήκοντα τους).   

5ον) Να ελαττωθεί ο αριθμός υποθέσεων στα πινάκια, όπως και να 

ορισθεί αριθμός εκδικαζόμενων υποθέσεων ανά ώρα. 

6ον) Άμεσες πιστώσεις στις υπηρεσίες, χωρίς τις συνήθεις 

γραφειοκρατικές διαδικασίες, για την άμεση και συνεχή προμήθεια του 



απαιτούμενου υγειονομικού υλικού για την όσο δυνατόν καλύτερη 

προστασία Προσωπικού και συναλλασσόμενων, σε κωδικούς που 

σχετίζονται με την προστασία από τον κορωνοϊό. 

Συναδέλφισσες-οι  

 Είναι υποχρέωσή μας, αυτή τη δεδομένη στιγμή, με τις παρεμβάσεις 

μας να προστατεύσουμε τους εργαζομένους στα δικαστήρια, πολίτες και 

δικηγόρους, για να μη παρατηρηθούν εκ νέου φαινόμενα 

επιβεβαιωμένου κρούσματος και μη τήρησης του πρωτοκόλλου που 

ορίζει  ο ΕΟΔΥ (ιχνηλάτηση καραντίνα κ.ά), καθώς είναι εξαιρετικά 

πιθανό το ενδεχόμενο, να έχουμε έξαρση εκ νέου της πανδημίας του 

covid-19 και να νοσήσουν σοβαρά συμπολίτες μας (εργαζόμενοι και μη), 

με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών, ακόμα και με πιθανό κίνδυνο της ζωής 

τους. 

 

 

 

 
 


