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Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,  

Ενόψει της πρόωρης έναρξης του νέου δικαστικού έτους την 1η Σεπτεμβρίου 2020, με 

δεδομένη την ανάγκη μείωσης των συναθροίσεων πολιτών σε εσωτερικούς χώρους, την 

ανάγκη όλων να τηρούν αυστηρά και ορθά τα προστατευτικά μέτρα και την θεωρούμε 

επιτακτική τη συνεργασία με τα αστυνομικά όργανα φύλαξης του Δικαστικού Μεγάρου.  

Συγκεκριμένα ζητούμε όπως έλθετε εγκαίρως σε συνεννόηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή 

Ιωαννίνων και τον Διοικητή του Τμήματος Μεταγωγών Ιωαννίνων ώστε όταν υπάρχει 

προγραμματισμένο δικαστήριο στα ακροατήρια του ισογείου (ποινικό, διοικητικό ή πολιτικό) 

να διενεργείται στην είσοδο του δικαστικού μεγάρου έλεγχος της ιδιότητας των 

εισερχομένων για την αποφυγή αναιτιολόγητων συρροών και για την υποχρεωτική χρήση 

μάσκας.  

Ως Διοικητικό Συμβούλιο έχουμε ήδη ενημερώσει και προσπαθούμε να καταστήσουμε σαφές 

σε όλους να μην εισέρχονται στο μέγαρο οι διάδικοι στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, 

διότι δεν είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της διαδικασίας και τουλάχιστον κατά το στάδιο 

της προεκφώνησης – χορήγησης αναβολών, να προηγούνται οι δικηγόροι και όσοι  φέρουν 

την ιδιότητα μάρτυρα ή την ιδιότητα του κατηγορούμενου άνευ συνοδών και να 

επισημαίνεται η χρήση μάσκας. 

Μόνο με αυτόν  τον τρόπο θα αποκτήσουμε όλοι οι παράγοντες (πολίτες, δικηγόροι, 

δικαστές και γραμματείς) συνήθειες άκρως ζωτικές για τον περιορισμό της μετάδοσης και 

την ταυτόχρονη συνέχιση λειτουργίας του θεσμού της δικαιοσύνης. 

Κατά τα λοιπά συνεχίζουμε να εφοδιάζουμε με αντισηπτικό όλες τις συσκευές που 

τοποθέτησε ο ΔΣΙ στο Δικαστικό Μέγαρο και διαθέτουμε μάσκες στα μέλη του Δικηγορικού 

Συλλόγου Ιωαννίνων.  

Πρέπει πάση θυσία και με απόλυτη ψυχραιμία οι Δικηγόροι να συνεχίσουν να εργάζονται 

ασφαλώς.  

Με την πεποίθηση ότι συναισθάνεστε απόλυτα την κρισιμότητα των στιγμών και την αξία της 

συνεργασίας όλων αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες και βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για 

οτιδήποτε κρίνετε απαραίτητο.  

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.Ι. 

Μαρία Κ. Νάκα  
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