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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
1)
ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ κ. ΚΩΝ/ΝΟ ΤΣΙΑΡΑ
2)
ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ κ. ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ
ΚΟΙΝ: 1. ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, 2. ΕΝΩΣΗ
ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, 3. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΣΑ (και ως Πρόεδρο της
Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας)
ΘΕΜΑ: ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αξιότιμοι κ.κ. Υπουργοί,
Σε
συνέχεια:
Α)
του
από
28/2/2020
εγγράφου
μας
(αρ.πρωτ.129/28-2-2020) και Β) του από 10/3/2020 εγγράφου μας
(αρ.πρωτ.134/10-3-2020) και μετά από τις τελευταίες εξελίξεις και την
λήψη επιπλέον έκτακτων μέτρων (κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κάθε βαθμίδας), θεωρούμε πλέον
αυτονόητη υποχρέωση της πολιτείας, να προβεί στην ΑΜΕΣΗ ΛΗΨΗ
ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, για να μην εξαπλωθεί ο κορωνοϊός
μέσα από τον χώρο των Δικαστηρίων.
Στα Ακροατήρια των Δικαστηρίων, στους διαδρόμους και στα γραφεία,
συναθροίζονται καθημερινά χιλιάδες ενήλικες πολίτες όλων των ηλικιών και μεταξύ
αυτών μεγάλο μέρος ανήκει στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, που
αναγκάζονται να βρίσκονται στα Δικαστήρια, όχι από επιθυμία, αλλά από
υποχρέωση, είτε ως διάδικοι, είτε ως μάρτυρες σε εκδικαζόμενες υποθέσεις.
Επιπλέον στον μεγάλο αυτό αριθμό πολιτών προστίθεται ο επίσης μεγάλος αριθμός
εργαζομένων στα Δικαστήρια (Δικαστές, Δικαστικοί Υπάλληλοι, Δικηγόροι), εκ των
οποίων πολλοί, ακόμα και στατιστικά εάν το ερευνήσει κανείς, ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Σε όλα τα ανωτέρω, εάν συνυπολογίσομε 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, γίνεται
αντιληπτό το πόσο σύνθετο είναι πλέον το υφιστάμενο πρόβλημα, εάν τα
Δικαστήρια, συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά.
Για όλους τους παραπάνω λόγους αυτό που ζητούμε, είναι να
αποφασίσετε την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων για το ίδιο
χρονικό διάστημα που ισχύει η αναστολή αυτή και στα σχολεία και να
ληφθούν μέτρα πρόληψης για τους εργαζόμενους (Δικαστές, Δικαστικούς
Υπαλλήλους, Δικηγόρους) και τους πολίτες, που εξαιτίας προθεσμιών, θα
είναι υποχρεωμένοι να βρίσκονται στα Δικαστήρια, κατά το χρονικό
διάστημα της αναστολής των εργασιών.
Πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει άλλη καθυστέρηση και θα
πρέπει να ενεργήσετε ΑΜΕΣΑ, δεδομένου ότι μετά από τις δικές μας
συνεχείς οχλήσεις, παρόμοια αιτήματα έχουν διατυπώσει, είτε επίσημα,
είτε ανεπίσημα, με δημόσιες τοποθετήσεις τους και οι υπόλοιποι φορείς
της Δικαιοσύνης (Δικαστές και Δικηγόροι).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Διαμάντης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαριάνθη Μισαηλίδου

