ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Άμφισσα, 26-3-2019
Αριθ. Πρωτ. 1

Ταχ. Δ/νση: Λ. Σαλώνων 18
Ταχ. Κώδικας: 33 100

ΠΡΟΣ:

Τηλέφωνο: 2265028666 , 2265023916

1.κ. Πρόεδρο Ο.Δ.Υ.Ε.

FAΧ : 22650 22588

2. κ.κ. Προέδρους Συλλόγων

Ηλεκτρονική διεύθυνση: s.d.y.amf@gmail.com

Δικαστικών Υπαλλήλων
Εφετειακών Περιφερειών Λαμίας,
Δυτικής Στερεάς, Ευβοίας και
Πατρών

ΘΕΜΑ: Ημερίδα Σ.Δ.Υ. Άμφισσας

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας, υπό την αιγίδα της Ο.Δ.Υ.Ε., σας
προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει με τίτλο:
«Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι της Περιφέρειας ενημέρωση - προτάσεις»
Η Ημερίδα απευθύνεται στα Δ.Σ. των Συλλόγων Εφετειακών Περιφερειών Λαμίας,
Δυτικής Στερεάς, Ευβοίας και Πατρών.
Οι Δικαστικοί Υπάλληλοι της Περιφέρειας αντιμετωπίζουν καθημερινά πλείστα όσα
προβλήματα πλέον των γενικότερων προβλημάτων του κλάδου. Η συνεχής
ενημέρωση όλων μας μπορεί να αποτελέσει δομικό παράγοντα προαγωγής
καλύτερων συνθηκών εργασίας. Προς αυτή την κατεύθυνση απαιτείται διαρκής και
συστηματική ενημέρωση αλλά και ενασχόληση με τα κοινά του κλάδου.
Σκοπός της ημερίδας είναι η ανάδειξη των προβλημάτων της περιφέρειας και η
αντιμετώπιση αυτών αλλά και η γενικότερη ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα
του κλάδου.
Οι επιμέρους στόχοι της Ημερίδας προσδιορίζονται ως εξής:
-

η παρουσίαση πρακτικών για διευκόλυνση του έργου των δικαστικών
υπαλλήλων

-

η ενημέρωση σχετικά με το νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων (Εισηγήτρια κα Σταυρούλα Πήττα, Πρόεδρος Δικηγορικού
Συλλόγου Άμφισσας)

-

η αναγνώριση της αναγκαιότητας ενημέρωσης και κοινών ενεργειών ενόψει των
επικείμενων εκλογών αλλά και των αλλαγών στους Π.Κ. και Κ.Π.Δ.

-

η ευαισθητοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων και η συμμετοχή τους σε
δράσεις που άπτονται ζητημάτων του κλάδου.

-

η

κατάρτιση

προτάσεων που

θα

αποσταλούν στους Πρωτοβάθμιους

Συλλόγους της Επικράτειας και στην Ο.Δ.Υ.Ε.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 στην αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών , πλατεία Κεχαγιά, ισόγειο, ώρες 10:00
πμ -18:00.
Παρακαλείσθε για την έγκαιρη ενημέρωσή μας (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά)

έως

Τετάρτη 3/4/2019 τόσο για τη συμμετοχή σας όσο και για τον αριθμό των
εκπροσώπων σας.
Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Άμφισσας
Η Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννα Λαζογεώργου

Αθηνά Καλεντέρη
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Digitally signed by:
IOANNA
LAZOGEORGOU
Date and Time:
3/26/2019 2:45:28 PM

