
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ N. ΡΟΔΟΠΗΣ
  Κομοτηνή, 7/4/2020

Αρ. Πρωτ. 12
ΠΡΟΣ:
-κο Πρόεδρο Εφετών Θράκης
-κο Εισαγγελέα Εφετών Θράκης
-κα Πρόεδρο Πρωτοδικών Ροδόπης
-κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ροδόπης
-κα Ειρηνοδίκη Κομοτηνής
-κο Πταισματοδίκη Κομοτηνής
-Επιτροπή Διοίκησης Διαχείρισης και Λειτουργίας Δικαστικού Μεγάρου
Κομοτηνής
Κοινοποίηση:
-Δικηγορικούς Συλλόγους, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Ξάνθης,
Ορεστιάδας, Καβάλας, Δράμας
-Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος

Τα πρόσφατα γεγονότα εμφάνισης τριών επιβεβαιωμένων κρουσμάτων (και
δύο επιπλεον υπό διερεύνηση αυτή την ώρα) Covid -19 στην Εισαγγελία Εφετών
Θράκης και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης επαναφέρουν στο προσκήνιο,
ακόμα μια φορά, το ζήτημα της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στις
Δικαστικές Υπηρεσίες που στεγάζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής. Με την
παρούσα επιστολή καλούμε τους Διευθύνοντες καθώς και την Επιτροπή Διαχείρισης
Δικ. Μεγάρου να εφαρμόσουν το πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος για τους
χώρους εργασίας του Δημοσίου Τομέα του ΕΟΔΥ (συρροή κρουσμάτων σε οργανική
μονάδα) και να ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα 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 περαιτέρω
διασπορά του ιού στην πόλη μας αλλά και σε όλη την Περιφέρεια.

Στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, έδρα του Εφετείου Θράκης αλλά και του
Διοικητικού Εφετείου Θράκης καθημερινά προσέρχονται άτομα από όλη την
Περιφέρεια της ΑΜΘ αλλά και από όλη την Ελλάδα, όπου ο ιός έχει εξαπλωθεί σε
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Την εβδομάδα που διανύουμε έχουν
προγραμματιστεί και πραγματοποιούνται συνεδριάσεις ποινικών, πολιτικών και
διοικητικών δικαστηρίων, όποτε γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι θα συνωστίζεται στα
ακροατήρια του Εφετείου Θράκης, αλλά και στις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλήθος
κόσμου (πολίτες, δικηγόροι, γραμματείς, λειτουργοί, αστυνομικοί, διερμηνείς),
κάποιοι από τους οποίους ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και κάποιοι άλλοι
ενδεχομένως είναι φορείς του ιού.

Επειδή φοβόμαστε ότι η εργασία μας δεν είναι ασφαλής και ότι οι συνθήκες
που επικρατούν στον εργασιακό μας χώρο προκαλούν κινδύνους για τη ζωή και την
υγεία τη δική μας καθώς και των οικείων μας, για την αξιοπρέπεια και την
επαγγελματική μας ικανότητα.

Επειδή ανησυχούμε βαθιά τόσο για τα υψηλά επίπεδα εξάπλωσης του
Covid-19 και τη σοβαρότητά τους, όσο και για τα ανησυχητικά επίπεδα
ασυμπτωματικών κρουσμάτων.

Ζητάμε :
-Προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των Δικαστικών Υπηρεσιών που

εδράζονται στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής, άλλως:



-Ενίσχυση και αυστηροποίηση των ήδη ληφθέντων μέτρων με το υπ’ αρ.
4/2020 πρακτικό της Διαχειριστικής Επιτροπής του Μεγάρου και τις πράξεις των
Διευθύνοντων τις υπηρεσίες

-Λειτουργία των δύο υπηρεσιών που ήδη εμφάνισαν κρούσματα με
προσωπικό ασφαλείας και διεκπεραίωση των απολύτως επειγόντων υποθέσεων,
εξυπηρέτηση εναλλακτικά μέσω τηλεφώνου και e - mail

-Αυστηρή τήρηση των οδηγιών του ΕΟΔΥ
-Προγραμματισμό διενέργειας rapid tests από συνεργεία του ΕΟΔΥ κάθε

εβδομάδα στο Δικαστικό Μέγαρο Κομοτηνής

Αναμένοντας τις άμεσες ενέργειές σας και επιφυλασσόμαστε για τυχόν δικές
μας

Για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ροδόπης

  Η Πρόεδρος           Η Ταμίας        

    Ανδρονίκη Σεργιαννίδου Αναστασία Δαλκυριάδου
          


