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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

 Η τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα περισσότερα κτήρια που 
στεγάζουν τις δικαστικές υπηρεσίες της Αθήνας είναι γνωστή σε όλους και όλες.  
 Η καταγραφή των προβλημάτων δεν έχει τελειωμό: Γραφεία και ακροατήρια χωρίς 
κλιματισμό, ταβάνια που στάζουν, στενότητα χώρου και βουνά δικογραφιών, κτήρια χωρίς 
ανελκυστήρες και με δυσχερή πρόσβαση για συνανθρώπους μας με κινητικά προβλήματα (και 
όχι μόνο), ελλιπής καθαρισμός, ανυπαρξία μέτρων προστασίας της υγείας και της ασφάλειας 
μας.  
 Αυτή είναι, διαχρονικά, η… «κανονικότητα» που βιώνουν οι δικαστικοί 
υπάλληλοι, αλλά και δικαστικοί λειτουργοί,  δικηγόροι και οι συναλλασσόμενοι με τις 
δικαστικές υπηρεσίες, 
  
 Για όλα τα παραπάνω, κατ’ επανάληψη, έχουμε απαιτήσει να γίνουν οι απαραίτητες 
παρεμβάσεις, να προσληφθεί το απαραίτητο προσωπικό και γενικότερα να μπορούμε να 
εργαζόμαστε σε ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες. 
 Ειδικότερα σε σχέση με το ζήτημα του κλιματισμού, έχει ληφθεί απ’ το ΔΣ του ΣΔΥΑ, 
στις 2-6-2022, απόφαση για αποχή απ’ την εργασία (μετά τις 12.00) σε χώρους που δεν 
κλιματίζονται όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 35 βαθμούς Κελσίου. 
 
 Δεν πέρασε, όμως, ούτε ένας μήνας και επιβεβαιώθηκε – με τραγικό τρόπο – η 
ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των βλαβών στα συστήματα κλιματισμού.  
 Συγκεκριμένα, στις 28-6-2022, συνάδελφος, γραμματέας έδρας στο Δικαστήριο 
Ανηλίκων (που στεγάζεται στο κτήριο του Εφετείου), λιποθύμησε λίγο μετά την έναρξη της 
διαδικασίας, πιθανότατα λόγω της αφόρητης ζέστης που επικρατούσε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων. 
 Η αίθουσα είναι πολύ μικρή, ο κλιματισμός δεν λειτουργεί πάνω από έναν χρόνο, δεν 
αερίζεται (υπάρχει μόνο ένα πολύ μικρό παράθυρο) και σε αυτή συνωστίζεται πολύς κόσμος. 
 Όταν κατέφτασαν στον χώρο το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια ασθενοφόρο απ’ το γειτονικό 
νοσοκομείο «Ελπίς», η συνάδελφος χρειάστηκε να μείνει για αρκετή ώρα στην έδρα σε 
ημιλιπόθυμη κατάσταση, καθώς – λόγω της στενότητας του χώρου – οι διασώστες του ΕΚΑΒ 
δεν μπορούσαν να τη μεταφέρουν! 
  

ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΑΡΕΚΕΙ! 
 

 Τα όρια έχουν προ πολλού ξεπεραστεί. Δεν έχει κανένας το δικαίωμα να παίζει με 
τη ζωή και την υγεία μας! Παίρνουμε την υπόθεση της προστασίας της υγείας μας στα 
δικά μας χέρια, έτσι θα επιβάλλουμε το δίκιο μας! 
 
 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ, εδώ και τώρα, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της 
υγείας μας και ασφάλειας στις δικαστικές υπηρεσίες: 
 1. Άμεση αποκατάσταση όλων των βλαβών στα συστήματα κλιματισμού, ουσιαστική 
βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. 
 2. Πρόσληψη γιατρών και μόνιμου προσωπικού καθαρισμού σε όλες τις δικαστικές 
υπηρεσίες. 
 3. Στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών σε σύγχρονα ασφαλή κτίρια με μέτρα 
προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα (πυρκαγιά, σεισμό). 
 4. Ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας μας από την πανδημία που βρίσκεται 
σε νέα φάση έξαρσης. 
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