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Προς:
‐

Την κα Επίτροπο της Επικράτειας των ∆ιοικητικών
∆ικαστηρίων

‐

Την κα Προϊσταµένη του Τριµελούς Συµβουλίου ∆/νσης
∆ιοικητικού Εφετείου Αθήνας

‐

Την κα Προϊσταµένη του Τριµελούς Συµβουλίου ∆/νσης
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας

‐

Τους συναδέλφους των ∆ιοικ. ∆ικαστηρίων Αθήνας
και της Γεν. Επιτροπείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς :
- Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
- ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ενημερωθήκαμε από τις Διοικήσεις ΔΕΑ και ΔΠΑ ότι σύμφωνα με απόφαση της Επιτρόπου κας
Διακομανώλη και των Προϊσταμένων Δ/νσης των Τριμελών Συμβουλίων Δ/νσης ΔΕΑ και ΔΠΑ κας
Αλεξοπούλου και κας Βιτουλαδίτη, οι κεντρικές πόρτες εισόδου‐εξόδου και των δύο κτηρίων και των δύο
Δικαστηρίων θα κλείνουν στις 3:00 μ.μ., μισή ώρα δηλαδή, πριν από τη λήξη του ωραρίου μεγάλου μέρους
των υπαλλήλων (στις 3:30 μ.μ.), και ότι η αποχώρηση των υπαλλήλων κατά το διάστημα αυτό θα
πραγματοποιείται μέσω του υπογείου και της βοηθητικής πόρτας πίσω από το φυλάκιο.
Θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή για το κλείδωμα των κεντρικών εισόδων και των δύο κτηρίων πριν
από τη λήξη του ωραρίου μας, ενώ οι υπηρεσίες τους βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και το προσωπικό
εργάζεται εντός αυτών, καθώς και η μετατροπή της βοηθητικής εξόδου μέσω του υπογείου σε κύρια,
έρχεται σε προφανή αντίθεση με βασικούς κανόνες ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (βλ.
Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθ. 16, αρθρ. 7 παρ. 1, παράρτημα 1 ‐4, αρθρ. 12 κ.λπ. ΦΕΚ 10/18‐1‐1996 τ.
πρώτο, «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/654/ΕΟΚ»).

Επιπλέον θεωρούμε ότι καθιστά την παραμονή μας στο χώρο εργασίας μας από τις 3.00΄ έως τη
λήξη του ωραρίου μας άκρως επικίνδυνη, αφού εμποδίζει την ομαλή καθημερινή μας αναχώρηση και
δημιουργεί σοβαρότατα θέματα ασφάλειας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.
Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την επανεξέτασή της.
Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ.Δ.Δ.Α.
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Ορθοδόξου
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Φωτεινή Ροζή

