
                                                                          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες – οι 

Μόνο αισθήματα δυσαρέσκειας και αγανάκτησης προκαλεί η με αριθ. 45/5-3-

2020 έγγραφη απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κ. Τσιάρα προς την με 

αριθ. 711/13-2-2020 ερώτηση – αναφορά της Βουλευτή Δράμας κ. Χαράς 

Κεφαλίδου, η οποία είχε κατατεθεί στη Βουλή, στα πλαίσια κοινοβουλευτικού 

ελέγχου, με αφορμή απόφαση της Γεν. Συνέλευσης του Σ.Δ.Υ. Δράμας, σχετικής 

με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των Δικαστικών Υπαλλήλων. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με την ικανοποίηση του βασικού οικονομικού μας 

αιτήματος, αυτού της επαναθεσμοθέτησης του επιδόματος ειδικών συνθηκών, 

η έγγραφη απάντηση του Υπουργού είναι ότι: «………………εκφεύγει του 

πλαισίου των αρμοδιοτήτων του»!!!  

Επίσης σε άλλο σημείο αναφορικά με την αύξηση των εξόδων κίνησης των 

Επιμελητών Δικαστηρίων, η απάντηση του είναι πανομοιότυπη 

«……………..εκφεύγει του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου μας»!!! 

Αλήθεια συνάδελφοι, «εκφεύγει των αρμοδιοτήτων» του εκάστοτε Υπουργού 

Δικαιοσύνης το να αναλάβει πρωτοβουλίες, να βάλει πλάτη, να εξηγήσει την 

ιστορική διαδρομή, τη δικαιολογητική βάση, τα νομικά – ηθικά και άλλα 

πάμπολλα επιχειρήματα προς την κυβέρνηση του, προς τον Υπουργό 

Οικονομικών, προς τον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο;;;;; 

Πολύ καινοφανής και «πρωτότυπη» είναι η άποψη που έχει ο Υπουργός 

Δικαιοσύνης για τη θέση και στάση που πρέπει να έχει ένας Υπουργός για τα 

αιτήματα ενός κλάδου του υπουργείου του, ακόμα και για τα οικονομικά, τη 

στιγμή που και ο ίδιος ισχυρίζεται (φραστικά βέβαια) πως τα αιτήματα αυτά 

είναι ΔΙΚΑΙΑ !!! 



Κάποιος οφείλει να πει στον Υπουργό μας (ακούς ΟΔΥΕ;;;), ότι πρέπει ΑΜΕΣΑ 

να αλλάξει άποψη. Και πάντως κάποιος οφείλει να του γνωστοποιήσει ότι κατά 

το παρελθόν, προκάτοχοι του είχαν επιδείξει έντονο ενδιαφέρον και 

συμπαράσταση και είχαν προβεί σε έμπρακτες και συγκεκριμένες κινήσεις και 

πιέσεις προς τις κυβερνήσεις τους ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ, όταν τα διεκδικούσαμε. 

Συναδέλφισσες – οι 

Μήπως άλλωστε και πολλά απ’ τα άλλα αιτήματα του κλάδου μας (π.χ. 

προσλήψεις, υπερωρίες κ.λ.π)  δεν έχουν οικονομικό κόστος;;;  Άραγε την ίδια 

στάση και άποψη έχει και γι’ αυτά;;;  

Μετά από τα παραπάνω, πιστεύουμε ότι οι κινητοποιήσεις του κλάδου μας 

ΠΡΕΠΕΙ να συνεχιστούν με διάφορες μορφές δράσεων. 

Με την ευκαιρία, καλούμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης να αναλάβει 

πρωτοβουλία για τη λήψη προληπτικών μέτρων προστασίας των 

συναδέλφων μας κατά του κορωνοϊού σε ΟΛΑ τα Δικαστήρια, με 

προτεραιότητα σε αυτά όπου κατά τεκμήριο συγκεντρώνεται καθημερινά 

αυξημένος αριθμός ατόμων.  
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