ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
«Στα Δικαστήρια δεν κολλάει…»
Πριν λίγες μέρες, ο Υπουργός Δικαιοσύνης προκλητικά και δίχως ίχνος ντροπής
επανέλαβε ότι οι Δικαστικές Υπηρεσίες «δεν ήταν χώρος μέσα από τον οποίον μεταδόθηκε ο
κορονοϊός».
Δεν γνωρίζει, άραγε, ότι μόνο μέσα στον μήνα είχαμε κρούσματα στις εξής υπηρεσίες:
- Ειρηνοδικείο Αθήνας.
- Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθήνας.
- Πρωτοδικείο Αθήνας.
- Πρωτοδικείο Πειραιά.
- Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
- Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας.
- Εισαγγελία Εφετών Θράκης.
- Εισαγγελία Πρωτοδικών Ροδόπης.
Φτάνει, λοιπόν, η κοροϊδία και ο εμπαιγμός!
Η λήψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας παραμένει αναγκαία, ειδικά στους χώρους των
Δικαστηρίων που απ’ τα πράγματα συγκεντρώνουν καθημερινά εκατοντάδες ανθρώπους, ενώ
ήδη έχουμε τα πρώτα φαινόμενα συνωστισμού σε ορισμένες Υπηρεσίες.
Δεν μπορεί να προβάλλεται ως μοναδικό μέσο προστασίας το «self test», ούτε να μην
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα στο όνομα του εμβολιασμού. Είναι απαράδεκτη η έλλειψη
ακόμα και των στοιχειωδών μέσων προστασίας, ενώ παραμένει η ανάγκη για τακτικά –
μαζικά τεστ σε όλους. Η πανδημία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με την «αυτοδιάγνωση» δίχως
την κρατική καταγραφή και επίβλεψη.
Σε συνολικότερο επίπεδο, είναι τεράστιες οι
ευθύνες της κυβέρνησης. Οι νεκροί της πανδημίας
ξεπέρασαν τους 10.000, τα δημόσια νοσοκομεία έχουν
καταρρεύσει ενώ τα ιδιωτικά συνεχίζουν να
κερδοσκοπούν ανενόχλητα.
Ταυτόχρονα,
τα
συμφέροντα
των
επιχειρηματικών ομίλων (βλ. «άνοιγμα» του
τουρισμού) «προτεραιοποιούνται» και πάλι σε
σχέση με τις δικές μας ανάγκες, την υγεία και τα
δικαιώματα μας.
Το δημόσιο σύστημα υγείας παραμένει
αθωράκιστο, δεν ενισχύθηκε σε προσωπικό και
υποδομές. Η διαχρονική πολιτική υποχρηματοδότησης
και υποστελέχωσης του συνεχίστηκε και στις συνθήκες της πανδημίας.
Απαιτούμε:
 Οι Δικαστικές Υπηρεσίες να λειτουργούν – σε όλες τις συνθήκες – με ασφάλεια και όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας μας, με προσλήψεις γιατρών, μόνιμου τεχνικού
προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας.
 Να εργαζόμαστε σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια και όχι σε επικίνδυνα «σαπάκια»
όπως το Ειρηνοδικείο Λαγκαδά, το Ειρηνοδικείο Πλωμαρίου κ. ά.
 Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα
(σεισμός, πυρκαγιά), να γνωρίζουμε όσα πρέπει να κάνουμε σε μια τέτοια περίπτωση, με την
κατάρτιση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης, το οποίο να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις.
 Κάτω τα χέρια από το ωράριο! Καμιά συζήτηση για κυλιόμενο ωράριο και διεύρυνση
ωραρίου, όπως προτείνουν και επιδιώκουν οι ηγεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων.

Δίνουμε μια πρώτη αγωνιστική – απεργιακή απάντηση στις 6 Μάη!
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