ΨΗΦΙΣΜΑ
Tης Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων της
Περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κορίνθου,
Προς
Τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης ∆ιαφάνειας
και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων
Τους Προϊσταµένους των Υπηρεσιών των ∆ικαστηρίων Κορίνθου
Την Οµοσπονδία ∆ικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος
Τα Μέσα Ενηµέρωσης
Στην Κόρινθο σήµερα στις 30 Ιανουαρίου 2014, εµείς οι ∆ικαστικοί
Υπάλληλοι της Κορίνθου µετά από Γενική Συνέλευση του Συλλόγου µας
Αποφασίσαµε:
1)

Καταδικάζουµε

την

εµπρηστική/βοµβιστική

επίθεση

που

εκδηλώθηκε στο γραφείο του Β' Ανακριτή Κορίνθου, την 7:15
πρωινή ώρα της ∆ευτέρας 27- Ιανουαρίου- 2014, ώρα κατά την
οποία είχε αρχίσει το ωράριο εργασίας και από τύχη δεν
θρηνήσαµε θύµατα!
2)

Καταγγέλλουµε και ζητάµε την τιµωρία αυτών που τοποθέτησαν
τον µηχανισµό, θέλοντας να προκαλέσουν θύµατα, αφού ούτε
προειδοποίηση υπήρξε και γνώριζαν ότι εκείνη την ώρα µόνο οι
υπάλληλοι προσέρχονται.

3)

Απαιτούµε για άλλη µια φορά να παρθούν από το υπουργείο τα
απαραίτητα µέτρα ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο

∆ικαστικό Μέγαρο προκειµένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στ
χώρο εργασίας και η προστασία της ζωής µας.
4)

Απαιτούµε να ελέγχεται και να φυλάσσεται το κτίριο τόσο στη διάρκεια
της ηµερήσιας λειτουργίας των υπηρεσιών όσον και κατά τη διάρκεια
που αυτές είναι κλειστές (νύχτες, σαββατοκύριακο, αργίες).

5) Ζητάµε µετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία δηµιουργεί έντονη
τοξικότητα στο χώρο εκδήλωσης της (σύµφωνα µε σύγχρονες
τοξικολογικές — ιατροδικαστικές µελέτες) να καθαριστεί το κτίριο και
όλα τα σχετικά (γραφεία, δικογραφίες, υπολογιστές κλπ) από ειδικό
προς τούτο συνεργείο και ακολούθως, να πιστοποιηθεί από αρµόδια
αρχή η ποιότητα διαβίωσης εντός του χώρου, δηλαδή η τήρηση των
προδιαγραφών για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους
εργασίας.
6)

Ζητάµε οι θεσµικά (σύµφωνα µε τον οργανισµό δικαστηρίων και τους
όρους λειτουργίας των δικαστικών µεγάρων) υπεύθυνοι να
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προστατεύσουν τη ζωή όσων
/

εργάζονται στα ∆ικαστήρια και όσων προσέρχονται σε αυτά ώστε να
είναι ασφαλής και αξιοπρεπής η λειτουργία απονοµής της δικαιοσύνης.
7) Καλούµε όλους τους συναδέλφους και όλους τους φορείς στο χώρο της
δικαιοσύνης να µας συνδράµουν ώστε µε την πρόληψη και τον
δηµοκρατικό έλεγχο να ασφαλίσουµε τον χώρο εργασίας µας από κάθε
κακόβουλη ενέργεια,
8) Τέλος δηλώνουµε ότι εµείς, ως δικαστικοί υπάλληλοι και ως - πολίτες
θα διεκδικήσουµε στα πλαίσια άσκησης των συνταγµατικών µας
δικαιωµάτων και του ευρωπαϊκού κεκτηµένου, την ασφάλεια και την υγιεινή
στους χώρους εργασίας µας.

