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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ο.Δ.Υ.Ε.
(για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση έκδοσης της Κ.Υ.Α.
λειτουργίας των Δικαστηρίων)
ΠΡΟΣ: Προς όλα τα Μέσα Ενημέρωσης
Κοινοποίηση: Προς τους Πρωτοβάθμιους
Υπαλλήλων και τα φυσικά μέλη

Συλλόγους

Δικαστικών

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του γενικευμένου «LOCKDOWN» και ενώ
έχουμε φτάσει στο μεσημέρι της Παρασκευής το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
τα συναρμόδια υπουργεία, καθυστερούν προκλητικά να ανακοινώσουν την
νέα Κ.Υ.Α. που θα ισχύσει για την λειτουργία των Δικαστηρίων από αύριο
έως και 30 Νοεμβρίου.
Δεν μπορούμε παρά να καταγγείλουμε αυτή την αδικαιολόγητη
καθυστέρηση,

και

θέλουμε

να

πιστεύουμε

ότι

είναι

δείγμα

της

προχειρότητας και της έλλειψης σχεδιασμού που επικρατεί στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης και ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε «μαγειρέματα» της
τελευταίας στιγμής, που ενδεχομένως μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την
προστασία της υγείας εργαζομένων και πολιτών.
Έτσι

γινόμαστε

μάρτυρες

μιας

κραυγαλέας

αντίφασης,

το

μεν

Υπουργείο Εσωτερικών να έχει παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο για την
λειτουργία του υπόλοιπου δημόσιου τομέα, το δε Υπουργείο Δικαιοσύνης
στο χώρο των Δικαστηρίων όλης της χώρας, να έχει αφήσει την κατάσταση
στο έλεος υποθέσεων και σεναρίων, αφού επικρατεί από το πρωί σήμερα
ένας πανικός και πλήρης άγνοια από όλους για το ποιο θα είναι το καθεστώς

λειτουργίας των Δικαστηρίων από την Δευτέρα 9/11/2020, ημέρα κατά την
οποία

είναι

προγραμματισμένες

χιλιάδες

δίκες

και

διάφορες

άλλες

διαδικασίες σε όλα τα Δικαστήρια της χώρας.
Αυτή η απαράδεκτη στάση της κυβέρνησης και του
αρμόδιου Υπουργείου Δικαιοσύνης, αποτελεί

καθ΄ύλην

μεγάλη ασέβεια πρώτα και

κύρια προς τους πολίτες, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους στο χώρο
της Δικαιοσύνης (Δικαστικούς και Εισαγγελικούς Λειτουργούς, Δικαστικούς
Υπαλλήλους και δικηγόρους).
Καλούμε

τον

Υπουργό

Δικαιοσύνης

και

τους

συναρμόδιους

υπουργούς, να σταματήσουν να «παίζουν» με την υπομονή και τις ήδη
επιβαρυμένες αντοχές πολιτών και εργαζομένων και να προβούν άμεσα,
εντός της ημέρας, στην έκδοση της Κ.Υ.Α., με σκοπό πρώτα και κύρια να
διασφαλίσουν την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα Δικαστήρια
και των πολιτών.

Για το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Διαμάντης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαριάνθη Μισαηλίδου

