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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
ΠΡΟΣ:Α)Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα 
φυσικά μέλη 
Β)Τους Διευθύνοντες και τους  Προϊσταμένους 
Διευθύνσεων , όλων των Δικαστικών Υπηρεσιών της 
χώρας 
 
ΘΕΜΑ: 
Επιχορήγηση Πρωτοβάθμιων Συλλόγων για την προμήθεια  
υλικών (απολυμαντικών υγρών, γαντιών και μασκών) για 
προστασία  από τον κορωνοϊό  των Δικαστικών 
Υπαλλήλων 
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
 
 
Όπως σας είχαμε ενημερώσει με προηγούμενη 

ανακοίνωσή μας,  το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ δεν αρκείται στα 
υλικά προστασίας που αναμένεται να διανείμει το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, παρά το γεγονός ότι 
συνεισφέραμε σημαντικά στην προμήθεια αυτή, από το 
Ταμείο της ΟΔΥΕ(δηλαδή από χρήματα όλων των 
συναδέλφων) με την αγορά 2000 φιαλών των 500 ml 
έκαστη και 40.000 γαντιών.  

Και επειδή ακριβώς είχαμε επισημάνει με την 
ανακοίνωσή μας αυτή «….τον κίνδυνο που διατρέχει η 
υγεία των συναδέλφων, που είναι υποχρεωμένοι να 
βρίσκονται αυτές τις ημέρες της αναστολής εργασιών 
στα Δικαστήρια. Και το ότι οι συνάδελφοι αυτοί 
καθημερινά ανά την επικράτεια, είναι αρκετοί, χωρίς να 
παραβλέπουμε το γεγονός πως συνταγματικά αποτελεί 
υποχρέωση της πολιτείας η προάσπιση της υγείας των 
εργαζομένων, αλλά μπροστά στην διαφαινόμενη 
καθυστέρηση ανάληψης ευθύνης και δράσης από την 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εμείς δεν θα 
μπορούσαμε να μείνουμε απαθείς….». 

Για όλα τα παραπάνω, είμαστε στην ευχάριστη θέση 
σήμερα, να σας ενημερώσουμε ότι με ομόφωνη απόφαση του 



Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, που ελήφθη δια περιφοράς και με 
τηλεδιάσκεψη των μελών του, επιχορηγούνται όλοι οι 
Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι με τα ποσά που αναφέρονται στον 
συνημμένο πίνακα, προκειμένου να προμηθευτούν, πέρα από 
τα υλικά της αρχικής προμήθειας (του Υπουργείου και της 
ΟΔΥΕ), επιπλέον υλικά προστασίας (μάσκες, γάντια, 
απολυμαντικό υγρό). 

Τα κριτήρια που θέσαμε προκειμένου να υπολογισθεί το 
ποσόν της επιχορήγησης αυτής είναι τα ακόλουθα: 

1ο)Αν ο Σύλλογος έλαβε ή όχι προμήθεια υλικών 
(από Υπουργείο +αγορά υλικών από την ΟΔΥΕ/όσοι 
Σύλλογοι δεν έλαβαν προμήθεια υλικών επιχορηγούνται 
με πιο ενισχυμένο αναλογικά ποσόν), 

2ο)Ο αριθμός μελών του Συλλόγου(οι Σύλλογοι με 
μικρό αριθμό μελών επιχορηγούνται αναλογικά με πιο 
ενισχυμένο αναλογικά ποσόν, ενώ μεγάλοι σε αριθμό 
μελών Σύλλογοι με μικρότερο αναλογικά ποσόν), 

3ο)Αν η γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται ο 
Σύλλογος  έχει πληγεί από μεγάλο αριθμό κρουσμάτων 
κορωνοϊού και  

4ο)Ο αριθμός των υπηρεσιών που  ανήκουν στον 
Σύλλογο(π.χ. Σύλλογος Υπαλλήλων ΣτΕ , Σύλλογος 
Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων Αθήνας, που  
έχουν μία υπηρεσία). 

 Διευκρινίζουμε επίσης ότι: α)η επιχορήγηση αυτή θα 
πρέπει να διατεθεί αυστηρά  για την προμήθεια του υλικού 
προστασίας που προαναφέρουμε και β.1)Οι Σύλλογοι μπορούν 
να εκδώσουν παραστατικό είτε στην επωνυμία τους, οπότε θα 
πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο του παραστατικού 
στην ΟΔΥΕ  ή β.2)είτε να εκδώσουν παραστατικό στην 
επωνυμία της ΟΔΥΕ(Ομοσπονδία Δικαστικών Υπαλλήλων 
Ελλάδος,  κτήριο 13 ,Δικαστήρια/ πρώην Σχολή ευελπίδων/ 
Α.Φ.Μ.:090191091 ΔΟΥ ΙΓ΄ Αθηνών), οπότε θα πρέπει να 
αποστείλουν το πρωτότυπο παραστατικό στον Ταμία της 
ΟΔΥΕ. 

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ο Πρόεδρος               Η Γενική  Γραμματέας 
 

Γιώργος Διαμάντης       Μαριάνθη Μισαηλίδου 
 
 

Ακολουθεί συνημμένο αρχείο με πίνακα ποσών 
επιχορήγησης των Συλλόγων 

 

http://odye.gr/pinakas_katanomis.xls
http://odye.gr/pinakas_katanomis.xls

