26ης Οκτωβρίου 3, τηλ. 2310 529905, τ.κ. 54012
Θεσσαλονίκη

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ “ΠΥΛΗΣ”
Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης ζητά την άμεση απομάκρυνση της
“Πύλης”, που εγκατέστησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ο Υπουργός κ. Τσιάρας, στην είσοδο
του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης.


Π.Ο.Υ.: ¨τέτοιου είδους συσκευές δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθώς ΔΕΝ
προστατεύουν από τον ιό, απεναντίας μπορεί να αποβούν επικίνδυνες¨.



Ε.Ο.Φ.: Μη αποδεκτή η απολύμανση ατόμων με ψεκασμό, καθώς ενέχει κινδύνους για
την υγεία και ΔΕΝ αποτρέπει τη διάδοση μεταδοτικών ιών, όπως ο Covid-19.



gov.gr: σύμφωνα με την επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα ¨Η λυχνία απολύμανσης
υπεριώδους ακτινοβολίας αδρανοποιεί το ιό¨, αποτελεί έναν ΜΥΘΟ ή αλλιώς ένα
επικίνδυνο fake news.



Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Το Υπουργείο Δικαιοσύνης πρέπει να
υπαναχωρήσει άμεσα από τον αρχικό σχεδιασμό του για αγορά επικίνδυνων για τη
δημόσια υγεία και απρόσφορων για την προστασία από την πανδημία ΠΥΛΩΝ
ψεκασμού.



Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αξιώνουμε την άμεση ανάκληση της προμήθειας των
ΠΥΛΩΝ Αυτόματης Απολύμανσης και Θερμομέτρησης για την αντιμετώπιση του
Covid-19 με τη μέθοδο της ψυχρής εκνέφωσης και υπεριώδους ακτινοβολίας.

Για όλες αυτές τις αντιεπιστημονικές και ατεκμηρίωτες μεθόδους απολύμανσης, που έσπευσε
να παραγγείλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, εμείς αναρωτιόμαστε πού βρέθηκαν τα χρήματα
και μάλιστα με απευθείας ανάθεση σε πολύ συγκεκριμένη εταιρεία…..ενώ
για όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας αλλά και για την κάλυψη σημαντικών ελλείψεων ως
προς τα μέσα προστασίας από τον ιό που ΔΕΝ υπάρχουν σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας ή
για τις απολυμάνσεις στους χώρους με επιβεβαιωμένα κρούσματα ή για την διενέργεια
συχνών και δωρεάν τεστ, που ζητούσαμε από την αρχή της πανδημίας οι αρμόδιοι μας
διαμήνυαν σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχουν κονδύλια.



Να απομακρυνθεί άμεσα η ΠΥΛΗ από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.



Να υπαναχωρήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης από την αγορά των Πυλών.



Να διατεθούν τα κονδύλια αυτά για την κάλυψη μέσων υγειονομικής προστασίας
για όλους τους εργαζόμενους στα Δικαστήρια όλης της χώρας.

ΤΟ ΔΣ

