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Αξιότιµε κ. Υπουργέ
Το ∆Σ του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων Αιγίου συνεδρίασε σήµερα την 66-2011 (αρ. πράξεων ∆Σ 197) και µε αφορµή το σοβαρό περιστατικό της 1-6-2011
όπου εν αναµονή αυτοφώρου ο κατηγορούµενος µαχαίρωσε την µηνύτρια µέσα στο
κυλικείο των ∆ικαστηρίων Αιγίου, αποφάσισε να σας ενηµερώσει - γνωστοποιήσει τα
παρακάτω:
Το ∆ικαστικό Μέγαρο Αιγίου άρχισε να λειτουργεί από το έτος 2003. Μέσα στα
πολλά προβλήµατα που παρουσίασε, σχεδόν αµέσως µε την λειτουργία του, είναι και
το πρόβληµα της φύλαξής του αλλά και της σωστής επιτήρησης και ελέγχου των
εκατοντάδων πολιτών που καθηµερινά εισέρχονται σε αυτό. Είναι φανερό κ. Υπουργέ
ότι η φιλότιµη προσπάθεια της Αστυνοµικής δύναµης, η οποία σηµειωτέον
τοποθετήθηκε πρόσφατα, χωρίς τα κατάλληλα υλικοτεχνικά µέσα δεν µπορεί να
επιτελέσει µε επιτυχία και αποτελεσµατικότητα το έργο της. Είναι επίσης πραγµατικό
γεγονός κ. Υπουργέ ότι καθηµερινά στα ∆ικαστήρια προσέρχονται άνθρωποι οι οποίοι
δεν είναι και στην καλύτερή τους ψυχολογική κατάσταση. Παράλληλα κ. Υπουργέ δεν
µπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόµενο τυφλής βίας. Ειδικά αυτό έχει διδάξει το παρελθόν
όπου κατά καιρούς είχαµε τροµοκρατικά χτυπήµατα στα ∆ικαστήρια ακόµα και στο
Υπουργείο σας.

Επειδή πιστεύουµε ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και επειδή στόχος
όλων µας και πιστεύουµε και δικός σας, είναι η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς και
ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, το οποίο δυστυχώς δεν υφίσταται στην
παρούσα κατάσταση στα ∆ικαστήρια Αιγίου.
ΘΑ ΘΕΛΑΜΕ και σας παρακαλούµε ΘΕΡΜΑ γι’ αυτό, να φροντίσετε άµεσα για
την τοποθέτηση και λειτουργία στην κεντρική είσοδο του ∆ικαστικού Μεγάρου ενός
ειδικού µηχανήµατος ανίχνευσης µετάλλων προς αποφυγή τραγικών καταστάσεων.
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