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                         Προς: Δικαστικές Αρχές τις Χώρας 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Σχετ.:  Αριθ. 1306/10-03-2020 έγγραφο του Υπουργού Δικαιοσύνης 

 

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (1) σας γνωρίζουμε ότι έχει παρατηρηθεί η περιέλευση 

στο Υπουργείο, προσφορών για απολύμανση χώρων που αποκλίνουν μεταξύ τους 

σημαντικά, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής τόσο η ανάληψη όσο και ο έλεγχος των 

δαπανών στο πλαίσιο των ορίων των εγκεκριμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου. Ενόψει τούτου και προκειμένου να υπάρχει επάρκεια πιστώσεων για τη 

κάλυψη των αναγκών όλων των δικαστικών αρχών παρακαλούμε εφεξής στα αιτήματα για 

έγκριση δαπάνης για απολύμανση να λάβετε υπόψη τα κατωτέρω και παρακαλούμε εφ εξής 

για την εφαρμογή τους: 

1. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ όπως προκύπτουν από το σύνδεσμο 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-

monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/?print=print, (σας έχει γνωστοποιηθεί 

ήδη με το σχετ.1), επιβάλλεται απολύμανση του εργασιακού περιβάλλοντος, εφόσον 

υπάρξει επιβεβαιωμένο κρούσμα covid-19. 

Συνεπώς εφ εξής στα αιτήματα για απολύμανση χώρων που αποστέλλονται προς 

έγκριση θα πρέπει να αναγράφεται ρητά εάν η απολύμανση γίνεται λόγω της ύπαρξης ή 

μη επιβεβαιωμένου κρούσματος . 

2. Στην περίπτωση που η απολύμανση δεν γίνεται για τον ανωτέρω λόγο θα πρέπει να 

αιτιολογείται πλήρως η αναγκαιότητά της. Στην περίπτωση δηλαδή αυτή θα λαμβάνεται 

υπόψη το μέγεθος της καθημερινής κίνησης των εισερχομένων στους χώρους τρίτων 

προσώπων, πλην των εργαζομένων. Εφόσον αυτή η κίνηση είναι υπέρμετρη θα 

https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/?print=print
https://eody.gov.gr/odigies-gia-ton-perivallontiko-katharismo-mi-ygeionomikon-monadon-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/?print=print
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μπορούσε να δικαιολογηθεί και μία απολύμανση ανά εβδομάδα, διαφορετικά αρκεί μία 

απολύμανση τον μήνα. 

3. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον υπάρχει ανάγκη να γίνει απολύμανση για τους ανωτέρω 

λόγους, θα πρέπει να μας γνωστοποιείται το σύνολο του εμβαδού των χώρων που θα 

απολυμανθούν, η δε τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

υπερβαίνει το ποσό των 0,20 λεπτών που αποτελεί μια μέση αγοραία τιμή σύμφωνα με 

την έρευνα που διενεργήσαμε. 

4. Σας γνωρίζουμε τέλος ότι, το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί ως προς τη συχνότητα 

των απολυμάνσεων και το ύψος της δαπάνης τους τέθηκε υπόψη της ομάδας 

Διαχείρισης  Κρίσης που έχει συσταθεί και λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, η 

οποία έδωσε τις ως άνω κατευθύνσεις κατά την συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε 

στις 02-04-2020. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των ανωτέρω και 

προσβλέπουμε στη συνεχή συνεργασία μας για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 

χώρου της Δικαιοσύνης. 

 

 

                                                                                              
                                                                                               Η Υπηρεσιακή Γραμματέας  

                                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                         Βασιλική Γιαβή            

Εσωτερική διανομή: 

 Γραφείο Υπουργού  

 Γραφείο Υφυπουργού 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δικαιοσύνης  

& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.  

 

 

        Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος 

                     κ.α.α. 
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