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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(με την παράκληση προς τα Δ.Σ. των Πρωτοβάθμιων
Συλλόγων για την διανομή της προς όλους τους αποδέκτες)

ΠΡΟΣ:

Α)Τους/τις Διευθύνοντες/-ουσες και Προϊσταμένους
Διευθύνσεων , όλων των Δικαστηρίων της χώρας
Β)Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους
και τους
συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους
ΘΕΜΑ:Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς το Δ.Σ.
της Ο.Δ.Υ.Ε., σχετικά με τα διαδικαστικά ζητήματα (μέσα
προστασίας, έλεγχος εισόδου στα δικαστικά κτήρια,
αποφυγή συγχρωτισμού στα γραφεία και κατά τις
συνεδριάσεις
στα
ακροατήρια),
μετά
την
επαναλειτουργία των Δικαστηρίων
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Δ.Υ.Ε. κατά την σημερινή του
συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα, ενόψει της επικείμενης το
προσεχές χρονικό διάστημα σταδιακής επαναλειτουργίας των
Δικαστηρίων και με αφορμή την προγραμματισμένη για την Δευτέρα
4 Μαϊου 2020 συνεδρίαση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης του
Υπουργείου
Δικαιοσύνης,
να
σας
απευθύνει
ΑΝΟΙΚΤΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ προκειμένου να υποβάλλετε, έως και τo Σάββατο
2 Μαϊου 2020, τις όποιες προτάσεις σας, σχετικά με την
διαχείριση των διαδικαστικών ζητημάτων που σχετίζονται με
την επαναλειτουργία των Δικαστηρίων (μερική ή συνολική).
Είναι προφανές ότι οι προτάσεις αυτές θα πρέπει να
αφορούν τα μέτρα πρόληψης για την ατομική προστασία, την
φύλαξη και τον έλεγχο της εισόδου των δικαστικών κτηρίων,
την ασφαλή λειτουργία
ακροατηρίων και γραφείων με
αποφυγή συγχρωτισμού σ΄ αυτά. Επίσης θεωρούμε ότι θα
βοηθήσει σημαντικά η αναφορά από μέρους σας στις
ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν τα κτήρια που στεγάζονται
οι δικαστικές υπηρεσίες της περιφέρειάς σας.
Οι προτάσεις που θα σταλούν , αφού ταξινομηθούν και
κωδικοποιηθούν, θα κατατεθούν από μέρους μας, δια του
εκπροσώπου μας στην Ομάδας Διαχείρισης Κρίσης , Προέδρου της
ΟΔΥΕ Γιώργου Διαμάντη, κατά την συνεδρίαση της προσεχούς
Δευτέρας, με σκοπό την καλύτερη δυνατή διαχείριση της δύσκολης
περιόδου, μετά την έναρξη της επαναλειτουργίας των Δικαστηρίων.

Η αποστολή των προτάσεων μπορεί να γίνεται σε ένα από τα
e-mail των μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ:
Φώτη Πέρρου / Ταμία του Δ.Σ.): fotisperros@yahoo.gr
Μιχάλη
Μαυρογένη/Υπεύθυνου
Τύπου
του
mihalismaurogenis@yahoo.gr
Γιάννη Παπαναγιώτου/Αναπληρ.Γραμματέα του Δ.Σ.:
papanagiotou@gmail.com

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος
Γιώργος Διαμάντης

Η Γενική Γραμματέας
Μαριάνθη Μισαηλίδου

Δ.Σ.:

