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ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων» εκφράζει τα θερμά 

συλλυπητήρια της στην οικογένεια και τους οικείους του συναδέλφου μας από το 
Ειρηνοδικείο της Αθήνας που «έφυγε» από τη ζωή, αφού προηγούμενα έδωσε τη 
μάχη με τον κορονοϊό.  

Με βαθιά θλίψη, αναγκαζόμαστε να αναφερθούμε – για άλλη μια φορά – στα 
ελλιπή (ως ανύπαρκτα) μέτρα προστασίας της υγείας μας στις Δικαστικές Υπηρεσίες.  

Σε έναν χώρο που καθημερινά συγκεντρώνονται χιλιάδες άνθρωποι, το μοναδικό 
μέτρο που έχει ληφθεί είναι ο έλεγχος των πιστοποιητικών στις εισόδους των 
υπηρεσιών. Πρόσφατα δε, μάθαμε ότι χιλιάδες διαγνωστικά τεστ που είχε προμηθευτεί 
το Υπουργείο Δικαιοσύνης έληξαν και δεν χρησιμοποιήθηκαν! 

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι βαριές, καθώς επιμένει στην ίδια αδιέξοδη 
πολιτική, αρνείται να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, να λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα για την αντιμετώπιση φαινόμενων συνωστισμού στους χώρους εργασίας, τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς κ. ά. Επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και στην «ατομική 
ευθύνη». 

Παράλληλα, συνεχίζει τη διαχρονική πολιτική υποβάθμισης και ιδιωτικοποίησης 
της υγείας, με νέες περικοπές των δαπανών για την υγεία το 2022 (μείωση της κρατικής 
χρηματοδότησης στα νοσοκομεία, της δαπάνης για την πρωτοβάθμια υγεία κ. ά.). 

 
Φτάνει πια! Η ανθρώπινη ζωή, η υγεία δεν μπορεί να μπαίνει στη ζυγαριά 

του «κόστους – οφέλους»!  Η πανδημία μπορεί να αντιμετωπιστεί με την 
αποφασιστική ενίσχυση της δημόσιας περίθαλψης με μόνιμο προσωπικό και υποδομές, 
με γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης και τη λήψη όλων των απαραίτητων 
μέτρων σε χώρους εργασίας, μέσα μεταφοράς, σχολεία κτλ. 

 
Διεκδικούμε: 

- Πρόσληψη γιατρών στις Δικαστικές Υπηρεσίες – Ολοκληρωμένη ενημέρωση των 
συναδέλφων από ειδικούς επιστήμονες. 
- Παρουσία κλιμακίων του ΕΟΔΥ στους χώρους των Δικαστηρίων για τη διενέργεια 
δωρεάν διαγνωστικών τεστ. 
- Ενίσχυση όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας στις Δικαστικές Υπηρεσίες 
(αναγκαίες  αποστάσεις, θερμομετρήσεις, κατάλληλος αερισμός, ατομικά μέτρα 
προστασίας, καθημερινές απολυμάνσεις, κ.α.). 
- Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού στις 
Γραμματείες και τα Ακροατήρια. 
 
 Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί παρέμβαση – 
παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης προκειμένου να ληφθούν 
άμεσα μέτρα προστασίας. 
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