ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΑ ΠΑΡΘΟΥΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει παρθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο
πρόληψης, κανένα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στις δικαστικές υπηρεσίες της χώρας,
στις οποίες συναθροίζονται καθημερινά χιλιάδες πολίτες, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι,
δικαστές και εισαγγελείς.
Θεωρούμε απαράδεκτο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης με έγγραφο του προς τις δικαστικές
υπηρεσίες της χώρας «ρίχνει το μπαλάκι» σε κάθε υπηρεσία χωριστά όσο αφορά τον
περιβαλλοντικό καθαρισμό των χώρων και την προμήθεια υγειονομικού υλικού.
Είναι ενδεικτικό της κατάστασης ότι το Πρωτοδικείο της Αθήνας, το μεγαλύτερο της χώρας,
προμηθεύτηκε μόλις πενήντα φιάλες αντισηπτικού υγρού και μάλιστα με προσωρινή
κάλυψης της δαπάνης από τον ΔΣΑ!
Απαιτούμε να παρθούν ΕΔΩ και ΤΩΡΑ όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα υγείας
και ασφάλειας, να διατεθούν όλα τα αναγκαία μέσα προφύλαξης (μάσκες,
αντισηπτικά κτλ) σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες, με ευθύνη του κράτους.
Να ανασταλεί η λειτουργία όλων των δικαστικών υπηρεσιών λόγω του εξαιρετικά
υψηλού κινδύνου για τη διασπορά του ιού από τη μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων σε
αυτές καθημερινά.
Σε διαφορετική περίπτωση, προτείνουμε στην ΟΔΥΕ να πάρει απόφαση για αποχή από
την εργασία.
Διεκδικούμε σύγχρονους και ασφαλείς χώρους εργασίας, την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού για την καθαριότητα, τη στελέχωση όλων των δικαστικών υπηρεσιών
με ιατρικό προσωπικό.
Επιπλέον, για όσους συναδέλφους επιβάλλεται για διάφορους λόγους να απέχουν από την
εργασία τους λόγω του κορονοϊού, να εξασφαλίζεται επιπλέον άδειας της κανονικής, με
αποδοχές και ασφάλιση. Για τους εργαζόμενους γονείς που κλείνουν τα σχολεία των
παιδιών τους να εξασφαλίζεται γονική άδεια με αποζημίωση για όσο διάστημα μένουν τα
σχολεία κλειστά.
Παλεύουμε ενάντια στην πολιτική που αντιμετωπίζει την υγεία του λαού σαν
«κόστος», εναντία στην υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση του δημόσιου
συστήματος υγείας που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις.
Να γίνουν οι αναγκαίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, να
λειτουργήσουν τα δεκάδες κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, να εξασφαλιστεί η προμήθεια σε
φάρμακα, υγειονομικό υλικό και είδη υγιεινής όλων των δημόσιων μονάδων υγείας.
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