«ΟΙ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ...ΑΝΕΞΗΓΗΤΟΥ!»
Μήνες τώρα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αγνοεί τα αιτήματά μας για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων
προστασίας στις δικαστικές υπηρεσίες. Ξαφνικά όμως αποφάσισε να διαβεί τις πύλες του… ανεξήγητου!
Δεν αναφερόμαστε φυσικά στην παλιά και ολίγον «ψεκασμένη» τηλεοπτική εκπομπή, μα στην
πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για προμήθεια και τοποθέτηση πυλών απολύμανσης (που
περιλαμβάνουν σύστημα θερμομέτρησης, αποστείρωσης με λάμπες ακτινοβολίας UV και εκνέφωσης
διαλύματος αλκοόλης) στα μεγάλα δικαστήρια της χώρας, η οποία προκαλεί πλήθος ερωτημάτων,
καθώς και ανησυχιών και αντιδράσεων.

Γιατί το Υπουργείο επιλέγει να ξοδέψει χιλιάδες ευρώ για τις πύλες “απολύμανσης” όταν ήδη
από το πρώτο «κύμα» της πανδημίας έχει διαθέσει ελάχιστα για μέσα προστασίας; Όταν αγνοεί
προκλητικά τα αιτήματα για μαζικά δωρεάν τεστ, τακτικές απολυμάνσεις, προσλήψεις γιατρών και
προσωπικού καθαριότητας στις δικαστικές υπηρεσίες; Με βάση τις οδηγίες ποιου επιστημονικού φορέα
(π.χ. ΕΟΔΥ) αποφασίστηκε η προμήθειά τους; Ποια αξιοπιστία έχουν οι συγκεκριμένες πύλες στην
αντιμετώπιση του κορονοϊού; Κι αν έχουν, πως και δεν έχουν εγκατασταθεί, σε άλλες κρίσιμες βασικές
υπηρεσίες (όπως νοσοκομεία κλπ.);


Γιατί το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των αρμόδιων επιστημόνων; Αναφέρουμε
ενδεικτικά ότι ο ΠΟΥ θεωρεί ότι ο ψεκασμός του
σώματος με απολυμαντικά δεν προστατεύει από
τον ιό και μπορεί να αποβεί επικίνδυνος.
Επίσης, η επίκληση του ΕΟΦ από το Υπουργείο
καμία αξία δεν έχει, καθώς ο ΕΟΦ εγκρίνει
φάρμακα, ενώ οι χημικές ουσίες απλώς
κοινοποιούνται σε αυτόν. Το κρισιμότερο, όμως,
είναι, εάν οι συγκεκριμένες ουσίες των πυλών
ενδείκνυνται για χρήση ως απολυμαντικά
δέρματος και ποιες οι παρενέργειες τους.

Γιατί το Υπουργείο αδιαφορεί ακόμα και
για επιστημονικά άρθρα που έχουν αναρτηθεί
στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης (gov.gr),
που επισημαίνουν ότι η UV ακτινοβολία μπορεί να
προκαλέσει σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν
αυτή είναι επαναλαμβανόμενη;

Πώς θα εγγυάται την προστασία των
προσωπικών δεδομένων των διερχομένων από τις
πύλες αυτές, που διαθέτουν λειτουργία
φωτογράφησης;

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης
δεν δίνει καμιά πειστική και επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση!
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ “ΑΠΑΝΤΗΣΗ”:

ΔΕ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΝΕΤΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ!
ΑΦΗΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΠΑΡΤΕ ΤΩΡΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

