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Θεοδωρίδου
Αξιότιμοι/-ες κύριοι/-ες,
Με αφορμή την επίσημη πλέον ανακοίνωση από μέρους της πολιτείας
για την υποχρεωτική εισαγωγή των self test ως διαγνωστικού μέσου
ελέγχου των εργαζομένων στα Δικαστήρια, εκφράζουμε την αντίθεσή
μας στο να αποτελέσουν το μοναδικό κριτήριο για την απόφαση της
πλήρους επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων.
Σαφώς τα self test αποτελούν ένα διαγνωστικό εργαλείο, που όμως και
λόγω της χαμηλής πιστότητάς τους έναντι των μοριακών τεστ, θα
πρέπει να αξιοποιούνται επικουρικά. Και μπορεί σε πληθυσμούς, όπως
οι σχολικές μονάδες, που έχουν από τη φύση τους ομοιογένεια
(εκπαιδευτικοί – μαθητές), η χρήση των self test να δρα πιο
αποτελεσματικά, όμως στο χώρο των Δικαστηρίων, όπου υφίσταται
μεγάλη ανομοιογένεια των προσερχόμενων (Δικαστικοί Λειτουργοί,
Δικαστικοί Υπάλληλοι, Δικηγόροι / Συμβολαιογράφοι, Πολίτες), αλλά
και η χωροταξική κατανομή είναι σαφώς υποβαθμισμένη έναντι των
σχολικών συγκροτημάτων, καθιστούν επισφαλή την προστασία της
υγείας εάν τα self tests δεν επεκταθούν για όλους τους
προσερχόμενους καθημερινά στα Δικαστήρια, δηλαδή πλέον των
εργαζομένων (Δικαστικών Λειτουργών και Δικαστικών Υπαλλήλων), να
γίνονται υποχρεωτικά και από τους δικηγόρους/συμβολαιογράφους και
πολίτες. Μόνον έτσι μπορεί να επιτελέσουν την επικουρική τους
συμβολή.

Όμως, μόνο τα self tests δεν «φτάνουν». Μήνες τώρα εκφράζουμε
προς όλους τους αρμόδιους τις εκκλήσεις μας για λήψη μέτρων στα
Δικαστήρια. Γιατί, ακόμα και σε περίοδο καραντίνας, τα Δικαστήρια
λειτουργούν και καθημερινά προσέρχεται μεγάλος αριθμός πολιτών.
Δυστυχώς, τα μέτρα προστασίας από μέρους της πολιτείας είναι
ανεπαρκέστατα. Ούτε έλεγχος και θερμομέτρηση εισερχομένων γίνεται
(πέρα από τις περιπτώσεις εθελοντικής προσφοράς του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού), ούτε φύλαξη στις εισόδους των δικαστικών κτιρίων
υπάρχει (πλην ολίγων περιπτώσεων), ούτε επαρκή μέσα ατομικής
προστασίας παρέχονται. Και όλα αυτά, παρά τις συνεχείς προσπάθειές
μας και πρωτοβουλίες μας ως συνδικαλιστικού οργάνου.
Έτσι, η προστασία της υγείας των εργαζομένων στα Δικαστήρια, έχει
κυριολεκτικά αφεθεί στην «ατομική ευθύνη». Επομένως, καθημερινά,
όλοι μας είμαστε εν δυνάμει «υποψήφια κρούσματα» και δεν είναι λίγα
τα περιστατικά νόσησης στα Δικαστήρια όλης της χώρας και μάλιστα με
πολύ δυσάρεστη εξέλιξη (πρόσφατος θάνατος συναδέλφου μας στον
Πειραιά), αλλά και κρούσματα με ιδιαίτερη επιβάρυνση που χρειάστηκε
να νοσηλευτούν διασωληνωμένοι στην εντατική.
Και αν η δική μας παρέμβαση ως συνδικαλιστικού οργάνου, δεν
φαίνεται να συγκινεί, τουλάχιστον ας λάβετε υπόψη τη δραματική
έκκληση συναδέλφισσας μας στο Βόλο, που την δημοσιοποίησε
νοσηλευόμενη στην εντατική, προκειμένου να αφυπνίσει τους
αρμοδίους.
Σήμερα, αυτό που θα μπορέσει να δημιουργήσει σε σύντομο χρόνο ένα
τείχος προστασίας της υγείας των εργαζομένων στα Δικαστήρια, είναι η
προτεραιοποίηση μας στους εμβολιασμούς. Το σύνολο των
εργαζομένων στα Δικαστήρια (Δικαστές και Δικαστικοί Υπάλληλοι) δεν
ξεπερνούν τις 10.000 και ήδη ένα μέρος αυτών (λόγω ηλικίας ή
ευπαθείς ομάδες), έχουν μπει σε προτεραιότητα εμβολιασμού. Ζητούμε
να γίνει το ίδιο και για τους υπόλοιπους. Όλους τους υπόλοιπους, χωρίς
καμία επιλεκτική απόφαση που να αφορά μόνο ορισμένους. Γιατί όλοι
μας διατρέχουμε τον ίδιο κίνδυνο.
Απευθύνουμε λοιπόν για μία ακόμη φορά το αίτημά μας για
προτεραιότητα στους εμβολιασμούς – εντός του Απριλίου – για όλους
τους εργαζόμενους στα Δικαστήρια, για να μπορέσουν να
λειτουργήσουν πλήρως τα Δικαστήρια με ασφάλεια.
Προκειμένου το αίτημά μας να ακουστεί καλύτερα, αφού μέχρι σήμερα
δεν φαίνεται να λήφθηκε υπόψη, ενώνουμε τη φωνή μας με τις φωνές
της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και της Ένωσης Διοικητικών

Δικαστών που με ανακοινώσεις τους ζητούν και αυτοί τους
εμβολιασμούς όλων των εργαζομένων στα Δικαστήρια και στέλνοντας
μήνυμα, αποφασίζουμε να απέχουμε συμβολικά από τα καθήκοντα μας
την Τρίτη 20 Απριλίου από 09:00 έως 10:00, ζητώντας από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμών που θα συνεδριάζει εκείνη την ώρα, να
κατανοήσει την αναγκαιότητα του αιτήματός μας και να το κάνει δεκτό.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Διαμάντης

Η Γεν. Γραμματέας
Μαριάνθη Μισαηλίδου

