
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Δικαστήρια – Ψυγεία! 
 

Η επέλαση των εταιρειών και των εργολάβων στον κρατικό τομέα, με την 
παράδοση υπηρεσιών και λειτουργιών σε ιδιώτες παρουσιάζεται συχνά ως η «μαγική 
λύση» για την αντιμετώπιση των «παθογενειών» του Δημοσίου, τις καθυστερήσεις και 
τις «αγκυλώσεις» της γραφειοκρατίας και άλλα παρόμοια. 

Πόσες φορές δεν τα έχουμε ακούσει και ξανακούσει απ’ όλες τις κυβερνήσεις 
εναλλάξ και διαχρονικά; 

Η πραγματικότητα, βέβαια, διαψεύδει το παραπάνω αφήγημα, δίχως να αφήνει 
περιθώριο για καμία αμφιβολία περί αυτού.  

Έτσι, η ανάθεση της συντήρησης και της βελτίωσης των κτηρίων του 
Πρωτοδικείου της Αθήνας σε ιδιωτική εταιρεία, έχει μετατρέψει πολλά κτήρια και 
ακροατήρια σε… ψυγεία! 

Η εταιρεία, παρά τις συνεχείς οχλήσεις απ’ τη Διοίκηση του Πρωτοδικείου, δεν 
έχει αποκαταστήσει μια σειρά βλάβες στα συστήματα κλιματισμού που χρονολογούνται 
απ’ τους καλοκαιρινούς μήνες και έτσι αίθουσες στα κτήρια 11 και 6 δεν έχουν καθόλου 
θέρμανση, όπως και ακροατήρια στα κτήρια ΠΡΟΚΑΤ και 6. 

Επίσης, δεν έχει γίνει καθαρισμός στις υδρορροές των κτηρίων, με αποτέλεσμα 
να μπάζουν και νερά! 

Τα παραπάνω προβλήματα δεν αφορούν μόνο το Πρωτοδικείο της Αθήνας αλλά 
και άλλες Δικαστικές Υπηρεσίες και είναι αποτελέσματα μιας διαχρονικής πολιτικής 
που θέτει στο επίκεντρο τα κέρδη των λίγων και όχι τις ανάγκες των πολλών. 

 
ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΙ ΒΛΑΒΕΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ! 

ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ - ΨΥΓΕΙΑ! 
 

Απαιτούμε: 
- Άμεση αποκατάσταση των βλαβών στα συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού. 
Μέχρι την επαναλειτουργία των συστημάτων να μην εκτελείται καμία εργασία, να μην 
γίνονται συνεδριάσεις σε καμία αίθουσα με «πολικές» θερμοκρασίες. 
 
- Στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια, με μέτρα 
προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα. Ουσιαστική βελτίωση και αναβάθμιση της 
υλικοτεχνικής υποδομής. Πρόσληψη μόνιμου ιατρικού προσωπικού στις δικαστικές 
υπηρεσίες.  
 
- Έξω από τα Δικαστήρια οι Εργολάβοι και οι Εταιρείες. Πρόσληψη μόνιμου 
προσωπικού καθαριότητας και τεχνικού προσωπικού για τη συντήρηση, επισκευή και 
ασφαλή λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών. Να προσληφθεί το αναγκαίο 
προσωπικό για την ανάπτυξη και τη συντήρηση των ηλεκτρονικών συστημάτων και της 
ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών. 
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