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Αθήνα 08/04/2021
Προς:
(i) Την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων.
(ii) Την Οργανωτική Επιτροπή του Α’ 2021 Διαγωνισμού Υποψηφίων Δικηγόρων
(iii) Το Υπουργείο Υγείας
(iv) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Θέμα: Α’ 2021 Διαγωνισμός Υποψηφίων Δικηγόρων.

Κύριες\Κύριοι,
η Ένωση μας θεωρεί αναγκαία την εκπροσώπηση της Ολομέλειας ΠΔΣ – ως έχουσα την ευθύνη
διεξαγωγής του διαγωνισμού - στην αυριανή συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της
Δημόσιας Υγείας ούτως ώστε να παρασχεθούν οι σχετικές διευκρινίσεις για τον τρόπο διεξαγωγής των
εξετάσεων και παράλληλα να συζητηθούν τα τυχόν μέτρα που κρίνονται αναγκαία από τους
αρμοδίους για την διασφάλιση της υγείας των διαγωνιζομένων, των επιτηρητών, της οργανωτικής
επιτροπής και του προσωπικού του εξεταστικού κέντρου, εφόσον κριθεί από την Επιτροπή δυνατή η
διεξαγωγή των εξετάσεων.
Η Ένωση μας λαμβάνοντας υπόψη το επιβαρυμένο επιδημιολογικό φορτίο στην Αττική κρίνει
απαραίτητη τη λήψη έκτακτων μέτρων και θέτει στην επιστημονική κρίση των αρμοδίων τις εξής
προτάσεις:
1) Την υποχρεωτική επίδειξη αρνητικού τεστ, ο τύπος και ο χρόνος διενέργειας του οποίου θα
καθοριστούν από του υγειονομικούς. Παράλληλα, κρίνουμε αναγκαία την κάλυψη του κόστους των
τεστ από τους αρμόδιους φορείς του Δημοσίου.

2) Την προσέλευση των υποψηφίων σε συγκεκριμένες ώρες βάσει της κατανομής τους ανά αίθουσα
ούτως ώστε να αποφευχθεί ο συνωστιμός.
3) Την κατά προτεραιότητα προσέλευση των υποψηφίων ΑΜΕΑ.
4) Τον τακτικό καθαρισμό των χώρων υγιεινής καθώς και την ύπαρξη ειδικού χώρου υγιεινής
αποκλειστικά για ΑΜΕΑ.
5) Την υποχρεωτική χρήση διπλής μάσκας από όλα τα ανωτέρω πρόσωπα τόσο κατά τις ώρες
προσέλευσης όσο και κατά τις ώρες εξέτασης.
6) Την προμήθεια αντισηπτικών υγρών και την διανομή τους σε κάθε αίθουσα εξέτασης.
7) Τον καθορισμό του αριθμού των υποψηφίων ανά αίθουσα από τους υγειονομικούς.
Σε κάθε περίπτωση, επισημαίνουμε την ανάγκη νομοθετικής πρόβλεψης για την δυνατότητα
τηλεξέτασης στα πρότυπα των ελληνικών πανεπιστημίων καθώς οι παρατεταμένες αναβολές ουδεμία
λύση επιφέρουν στο πρόβλημα. Αντιθέτως, κάθε παράταση ισοδυναμεί με αύξηση του αριθμού των
διαγωνιζομένων, πράγμα που κάθε φορά θα καθιστά αδύνατη την διεξαγωγή του διαγωνισμού.
Βρισκόμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε βοήθεια και συμβολή.
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