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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ:Α)Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά

μέλη
Β)Τους
Διευθύνοντες και τους
Προϊσταμένους
Διευθύνσεων , όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών της
χώρας
ΘΕΜΑ:
Διανομή υλικών προστασίας(απολυμαντικών υγρών, γαντιών
και μασκών) για προστασία
από τον κορωνοϊό
των
εργαζομένων στα Δικαστήρια
Συνεδρίασε χθες Πέμπτη 2 Απριλίου 2020 για δεύτερη
φορά και πάλι μέσω τηλεδιάσκεψης, η Ομάδα Διαχείρισης
Κρίσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης με αντικείμενο την
διανομή προστατευτικού υλικού έναντι του κορωνοϊού, για
τους εργαζόμενους Δικαστικούς Υπαλλήλους και Δικαστικούς
Λειτουργούς. Η αρχικά διαθέσιμη ποσότητα ήταν αυτή που
είχε από την 1η συνεδρίαση γνωστοποιήσει με προσωπική του
παρέμβαση ο ίδιος ο κ.Υπουργός Δικαιοσύνης και ειδικότερα
είχε αναφέρει για «εξασφάλιση προς διάθεση στις Δικαστικές
Υπηρεσίες όλης της χώρας 6.000 φιαλών απολυμαντικού
υγρού των 500 ml έκαστο, 5.000 μασκών υψηλής ποιότητας
FFP2/Ν95 καθώς και 5.000 γαντιών νιτριλίου».
Βέβαια με λύπη μας διαπιστώσαμε κατά την διάρκεια της
συνεδρίασης, πως ο αριθμός των γαντιών αναφερόταν σε
τεμάχια γαντιών και όχι σε κουτιά(των 100 τεμαχίων, που
είναι η συνήθης εμπορική διάθεση του προϊόντος). Και
πραγματικά αναρωτιόμαστε, με ποια σοβαρότητα έγινε από
μέρους του Υπουργείου ο υπολογισμός των απαιτούμενων
γαντιών, όταν τα 5000 γάντια(δηλαδή μόλις 50 κουτιά των
100 τεμαχίων), αντιστοιχούν σε 2500 ζευγάρια!!! Εκτός αν
είχαν κατά νου να μοιράσουν ένα κουτί ανά Νομό. Και
μάλιστα την ίδια στιγμή φτάνουν πληροφορίες από διάφορες
Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας, ότι το Υπουργείο
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ αιτήματά τους για έγκριση προστατευτικού
υλικού για τον κορωνοϊό, με το επιχείρημα , ότι θα
ακολουθήσει κεντρική διανομή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η
Ο.Δ.Υ.Ε., επειδή ήδη είχε επισημάνει την αργοπορία και
μεγάλη καθυστέρηση ανταπόκρισης του Υπουργείου(παρά τα
όσα περί του αντιθέτου ανέφερε ο κ. Υπουργός σε
τηλεοπτικές του εμφανίσεις), έψαξε και τελικά εξασφάλισε

επιπλέον των ανωτέρω ποσοτήτων ακόμα 1000 λίτρα
απολυμαντικού υγρού(δηλαδή 2000 φιάλες των 500 ml) και
40000 γάντια(δηλαδή 400 κούτες των 100 τεμαχίων),το
κόστος των οποίων ανέρχεται συνολικά σε περίπου σε
13.000-14.000 €. Οι ποσότητες που εξασφάλισε η ΟΔΥΕ θα
τεθούν στη διάθεση του Υπουργείου , ώστε το συντομότερο
δυνατόν(ελπίζουμε εντός της επόμενης εβδομάδας),να
αποσταλούν προς όλες τις Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας.
Ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ θεωρήσαμε ότι ήταν
αυτονόητη υποχρέωσή μας, προκειμένου να παράσχουμε την
στοιχειώδη προστασία προς τους συναδέλφους μας, που είναι
υποχρεωμένοι να βρίσκονται αυτές τις ημέρες της αναστολής
εργασιών στα Δικαστήρια. Και επειδή είναι γνωστό ότι οι
συνάδελφοι αυτοί καθημερινά ανά την επικράτεια, είναι
αρκετοί, δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να τεθεί σε
κίνδυνο η υγεία τους. Βεβαίως και δεν παραβλέπουμε το
γεγονός πως συνταγματικά αποτελεί υποχρέωση της
πολιτείας η προάσπιση της υγείας των εργαζομένων, αλλά
μπροστά
στην
διαφαινόμενη
καθυστέρηση
ανάληψης
ευθύνης και δράσης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου,
εμείς δεν θα μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς. Επίσης να
διευκρινίσουμε ότι η προσφερόμενη από την ΟΔΥΕ ποσότητα
αφορά το σύνολο των εργαζομένων στα Δικαστήρια,
συμπεριλαμβανομένων
δηλαδή
και
των
Δικαστικών
Λειτουργών. Μας προκαλεί δε κατάπληξη, το γεγονός ότι σε
σημερινή ανακοίνωση , που έσπευσε να εκδώσει η Ένωση
Δικαστών
και
Εισαγγελέων,
πριν
καλά-καλά
οριστικοποιηθούν οι προς διανομή ποσότητες, αναφέρεται
(υπογράφοντος μάλιστα του Αντιπροέδρου και Υπεύθυνου
Τύπου της Ένωσης και μέλους της Ομάδας Διαχείρισης
Κρίσης, Προέδρου Πρωτοδικών κ. Χαράλαμπου Σεβαστίδη),
πίνακας που παραθέτει την κατανομή των ποσοτήτων των
υλικών ανά Εφετειακή Περιφέρεια, που αφενός μεν δεν
αποτυπώνει την πραγματική τελική κατανομή, αφετέρου δε
συμπεριλαμβάνει μόνον την μισή ποσότητα γαντιών της
προσφοράς της ΟΔΥΕ, χωρίς βεβαίως να γίνεται η παραμικρή
αναφορά σ΄αυτήν την προσφορά.
Εμείς ως συνδικαλιστικό όργανο, δεν πρόκειται να
μπούμε σε κανενός είδους πλειστηριασμό και αντιπαράθεση ,
για θέματα που σχετίζονται με την υγεία των εργαζομένων
στα Δικαστήρια. Και επειδή η υγειονομική κρίση του
κορωνοϊού «μας αφορά όλους», ανεξαρτήτως ηλικίας και
εργασιακού ρόλου, θεωρούμε ότι ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ, ΥΠΟ ΤΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟ ΡΟΛΟ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ, ειδικά αυτές τις
δύσκολες ώρες, ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΤΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ. Έτσι, αφενός μεν θα πρέπει , όλοι όσοι από τον
Νόμο δικαιούνται ευεργετικές για την περίοδο της κρίσης
άδειες, να διευκολύνονται πλήρως στη χρήση τους, ενώ
ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες , για τις οποίες οι
προβλεπόμενες διατάξεις αφήνουν ασάφεια ή δεν τους

καλύπτουν, να αναλαμβάνουν οι υπηρεσίες την ευθύνη της
με κάθε τρόπο προστασίας και προφύλαξής τους από τον
επιθετικό κορωνοϊό.
Επίσης, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι οι ιατροί που
μετέχουν στην ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του Υπουργείου
Δικαιοσύνης πρότειναν, οι απολυμάνσεις των Δικαστικών
Κτηρίων,να γίνονται μία (1) φορά τον μήνα και για κτήρια,
γραφεία και αίθουσες που παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση η
απολύμανση να γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα, ενώ σε
περίπτωση εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος να
απολυμαίνονται άμεσα όλοι οι χώροι. Αναμένουμε δε ως προς
αυτό την άμεση ανταπόκριση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ,
χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να επαναλάβουμε για μια
ακόμη φορά, πως η σκέψη και η μέριμνα μας για τους
συναδέλφους που εργάζονται στα Δικαστήρια , όλη αυτή την
περίοδο της «ειδικής κατάστασης», δεν εξαντλείται στην
παραπάνω προμήθεια των υλικών, που προφανώς δεν είναι
αρκετή, αλλά εξετάζουμε και άλλους τρόπους περαιτέρω
θωράκισης της υγείας τους και άμεσα θα βρούμε λύσεις
μεγαλύτερης προστασίας, έχοντας κατά νου, πως πολλοί εξ
αυτών, ειδικά όσοι υπηρετούν σε Τμήματα που έχουν
συναλλαγή με κοινό (Πρωτοδικεία/Αυτόφωρα, Ανάκριση,
Εισαγγελίες Πρωτοδικών κλπ.), βρίσκονται καθημερινά σε
μεγαλύτερο κίνδυνο.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, βρισκόμαστε σε μία
δύσκολη μάχη! Με κοινή προσπάθεια και αλληλεγγύη, θα την
κερδίσουμε!
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος
Η Γενική Γραμματέας
Γιώργος Διαμάντης

Μαριάνθη Μισαηλίδου

