
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΧΘΕΣ ΚΟΛΛΟΥΣΕ, ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΚΟΛΛΑΕΙ! 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Καταγγέλλουμε την ανευθυνότητα της κυβέρνησης που για άλλη μια 
φορά παίζει «στα ζάρια» τη ζωή και την υγεία μας.  

Η παλινωδία όσον αφορά τη λειτουργία των Δικαστηρίων είναι εξοργιστική. 
Χθες το βράδυ, προβλεπόταν η αναστολή λειτουργίας ποινικών και διοικητικών 
δικαστηρίων (μάλλον στα πολιτικά δεν… κολλάει) και σήμερα το απόγευμα, η ΚΥΑ 
προβλέπει τη λειτουργία όλων των δικαστηρίων χωρίς λήψη ουσιαστικών μέτρων 
προστασίας! 

Η κυβέρνηση οφείλει εδώ και τώρα να αφήσει τα παιχνίδια, να 
θωρακίσει και να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, με μαζικές προσλήψεις 
γιατρών και νοσηλευτών, να προχωρήσει σε άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα 
υγείας και πρόνοιας, να λάβει ουσιαστικά μέτρα για την αποσυμφόρηση των μέσων 
μεταφοράς, για στα σχολεία, να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα στους χώρους 
εργασίας που εξελίσσονται σε εστίες διασποράς του ιού. Να κάνει όσα δεν έκανε 
τόσο καιρό!  

Τα αλλεπάλληλα αρνητικά ρεκόρ κρουσμάτων του κορονοϊού, 
επιβάλλουν τη λήψη επιπλέον μέτρων προστασίας σε όλες τις δικαστικές 
υπηρεσίες (είτε αναστείλουν μέρος των εργασιών τους είτε όχι). 

 

Απαιτούμε εδώ και τώρα: 
 

1. Να δοθούν τώρα δωρεάν μέσα προστασίας για όλους τους δικαστικούς 
υπαλλήλους. 
2. Μαζικά, επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες. 
3. Ουσιαστικά μέτρα για την αποφυγή του συγχρωτισμού στις Γραμματείες – 
Τακτικές απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους. 
4. Να στελεχωθούν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες με μόνιμο ιατρικό προσωπικό και 
προσωπικό καθαριότητας. 
5. Στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών σε σύγχρονα και ασφαλή κτήρια, ουσιαστική 
βελτίωση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής. 
6. Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων από κάθε 
φυσικό φαινόμενο (σεισμό, πυρκαγιά κτλ). Να καταρτιστεί σχέδιο διαφυγής και 
διάσωσης από το χώρο εργασίας, το οποίο να δοκιμάζεται τακτικά με ασκήσεις. 
 

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ! 
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ 
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ! 
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