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N. ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή, 12/3/2020
Αρ. Πρωτ.6

ΠΡΟΣ:
-κο Υπουργό Δικαιοσύνης
-κα Πρόεδρο Εφετών Θράκης
-κο Εισαγγελέα Εφετών Θράκης
-κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Ροδόπης
-κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης
-κα Ειρηνοδίκη Κομοτηνής
-κο Πταισματοδίκη Κομοτηνής
-Δικηγορικούς Συλλόγους Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης,
Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας
-Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Ροδόπης,

Θέμα: Αναστολή κινητοποιήσεων- Άμεση λήψη μέτρων για λόγους
προστασίας της Δημόσιας Υγείας
Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων ν. Ροδόπης κατόπιν της από 12/3/2020
Γενικής Συνέλευσης των μελών του, αποφάσισε την αναστολή των δίωρων
διακοπών εργασιών για όσο χρονικό διάστημα η χώρα βρίσκεται υπό το
καθεστώς των έκτακτων μέτρων.
Τα πρόσφατα γεγονότα α) της πανδημίας του Covid -19 και β) του
τρομοκρατικού χτυπήματος στο Ειρηνοδικείο Αθηνών επαναφέρουν στο προσκήνιο
ακόμα μια φορά το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στα
δικαστήρια. Με την παρούσα επιστολή καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης όπως
λάβει
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προληφθεί η εξάπλωση του ιού, να
προστατευθεί η υγεία του ανθρώπινου δυναμικού, και να αποφευχθεί τόσο η
δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων, όσο και η ρύπανση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, έδρα του Εφετείου Θράκης αλλά και του
Διοικητικού Εφετείου Θράκης καθημερινά προσέρχονται άτομα από όλη την Ελλάδα
αλλά και από χώρες όπως Βουλγαρία, Τουρκία, Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ, Μαρόκο,
Αίγυπτος σε κάποιες από τις οποίες ο ιός έχει εξαπλωθεί σε μεγάλο ποσοστό του
πληθυσμού.Την επόμενη εβδομάδα, έχουν προγραμματιστεί συνεδριάσεις ποινικών
πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις 17 Μαρτίου
συνεδριάζει το Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων, στις 16 και 18 Μαρτίου το
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θράκης στις 19 Μαρτίου το Πενταμελές Εφετείο
Κακουργημάτων Θράκης ενώ στις 20 Μαρτίου συνεδριάζει το πολιτικό τμήμα του
Εφετείου Θράκης και στις 17 και 20 Μαρτίου το Ποινικό Τμήμα του Πρωτοδικείου
Ροδόπης,. Οι ανωτέρω συνεδριάσεις διαρκούν κατά μέσο όρο το λιγότερο δύο
ημέρες όποτε γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι όλη την επόμενη και μεθεπόμενη
εβδομάδα θα συνωστίζονται στα ακροατήρια του Εφετείου Θράκης πλήθος κόσμου
(πολίτες, δικηγόροι, γραμματείς, λειτουργοί, αστυνομικοί, διερμηνείς), κάποιοι από
τους οποίους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και κάποιοι άλλοι ενδεχομένως είναι
φορείς του ιού.
Σε όλα τα ανωτέρω, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και το μεγάλο πρακτικό
πρόβλημα που δημιουργείται στους γονείς εργαζόμενους Δικαστικούς Υπαλλήλους,

οι οποίοι έχουν παιδιά στη σχολική ηλικία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στις
πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και οι οποίοι δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού που
νομοθετήθηκε με το αρ.55/2020 ΦΕΚ.
Κύριε Υπουργέ, φοβόμαστε ότι η εργασία μας δεν είναι ασφαλής και ότι οι
συνθήκες που επικρατούν στον εργασιακό μας χώρο προκαλούν κινδύνους για τη
ζωή, την υγεία, την αξιοπρέπεια και την επαγγελματική μας ικανότητα. Ανησυχούμε
βαθιά τόσο από τα υψηλά επίπεδα εξάπλωσης του Covid-19 και από τη σοβαρότητά
τους, αλλά και από τα ανησυχητικά επίπεδα ασυμπτωματικών κρουσμάτων.
Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε υποχρέωσή μας να αναστείλουμε από
σήμερα 12 Μαρτίου 2020 όλες τις κινητοποιήσεις που έχουμε εξαγγείλει. Δεν
παραιτούμαστε από τα δίκαια αιτήματά μας και θα επανέλθουμε αφού
προηγουμένως αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα που αφορά την Δημόσια
Υγεία.
Αναμένουμε τις πρωτοβουλίες του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Αρμοδίων
Κρατικών Φορέων όπως την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων για το
απαραίτητο χρονικό διάστημα και τη λήψη μέτρων πρόληψης για τους εργαζόμενους
σε αυτά. Τέλος παρακαλούμε να μας διαθέσετε ΑΜΕΣΑ τα απαραίτητα μέσα
προστασίας (αντισηπτικά) καθώς και την άμεση απολύμανση όλων των χώρων
(ακροατηρίων, γραφείων, τουαλετών, ασανσέρ, κλπ) με αρμόδια προς τούτο
συνεργεία.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και αναμένουμε
ενέργειές σας .
Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης
Η Πρόεδρος
Ανδρονίκη Σεργιαννίδου

Η Γραμματέας
Στάμω Κατσικάρη

