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Αθήνα, 25 Μαρτίου 2020
Αριθμ.Πρωτ.:140
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ
Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ:
Τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους της Χώρας και όλους τους
συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Όπως είναι γνωστό με την με αριθμ.πρωτ.16423/20-3-2020
ΑΠΟΦΑΣΗ του Υπουργού Δικαιοσύνης (αναρτητέα στο διαδίκτυο με
ΑΔΑ:Ψ467Ω-ΥΟΞ), συγκροτήθηκε «Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με στόχο την όσο το δυνατό
καλύτερη προστασία του ανθρώπινου δυναμικού ευθύνης του
Υπουργείου Δικαιοσύνης από την πανδημία του κορωνοϊού».
Στην 11μελή αυτή Ομάδα συμμετέχει ως μέλος ο Πρόεδρος της
ΟΔΥΕ, συνάδελφος Γιώργος Διαμάντης, με αναπληρωτή τον Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Αθήνας συνάδελφο
Σωτήρη Τριπολιτσιώτη.
Στο πλαίσιο του έργου αυτής της Ομάδας, το οποίο είναι
«η εξέταση των πάσης φύσεως αιτημάτων που αφορούν το
ανθρώπινο δυναμικό και η παροχή οδηγιών για την
αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν».
Έτσι, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί μέσω της
ιστοσελίδας της ΟΔΥΕ, αύριο Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020, στις
14:00, έχει προγραμματιστεί η πρώτη συνεδρίαση της
Ομάδας.
Η
συνεδρίαση
αυτή
θα
πραγματοποιηθεί
με
«τηλεδιάσκεψη» και θα συμμετέχει ως μέλος της Ομάδας ο πρόεδρος
της ΟΔΥΕ Γιώργος Διαμάντης, ευρισκόμενος στα γραφεία της
Ομοσπονδίας (Δικαστήρια Ευελπίδων στο κτήριο 13 , Γραφείο 201).

Προκειμένου να βοηθηθεί το έργο της Επιτροπής, η ίδια
η απόφαση συγκρότησής της προβλέπει ότι «..μπορεί να
καλεί στις συνεδριάσεις οποιονδήποτε υπάλληλο χειρίζεται
επιμέρους θέματα και θα κριθεί απαραίτητη η παρουσία του».
Έτσι, καλούμε τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων,
τους συναδέλφους συνδικαλιστές και όλα τα φυσικά μέλη,
που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις προς την Ομάδα, να
απευθύνονται με έγγραφη αποστολή προς την ΟΔΥΕ στο mail:
info@madlink.gr ή στο fax: Fax: 210-8826172.
Ειδικά για την αυριανή συνεδρίαση, οι όποιες προτάσεις,
θα πρέπει να σταλούν στην ΟΔΥΕ, το αργότερο ως αύριο
Πέμπτη 26 Μαρτίου 2020 στις 13:30, προκειμένου να τεθούν
κατά την συνεδρίαση της Ομάδας.
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