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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
 

 

Το  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αισθάνεται την ανάγκη να 

ευχαριστήσει όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 

Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος(Ο.Δ.Υ.Ε.), για την ομόφωνη απόφασή τους 

να προστατεύσουν   με κάθε τρόπο την υγεία όλων των συναδέλφων, έναντι 

της πανδημίας του κορωνοϊού. 

Νοιώθουμε ότι το  δευτεροβάθμιο όργανο στάθηκε δίπλα σε όλους τους 

συναδέλφους , καλύπτοντας το έλλειμμα  και την χαρακτηριστική ολιγωρία 

της πολιτείας και ειδικότερα στην περίπτωσή μας της πολιτικής ηγεσίας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, της οποίας αποτελεί συνταγματική υποχρέωση η 

προάσπιση της υγείας των εργαζομένων . 

Και αναφερόμαστε στις δύο άμεσες παρεμβάσεις του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., 

που ήταν αρχικά η επιχορήγηση και ενίσχυση της ελλιπούς ποσότητας, που 

έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά οι υπηρεσίες, οδεύοντας προς  

την τρίτη  εβδομάδα από την εξαγγελία, δεν έχουν δει ακόμα «ούτε για 

δείγμα». Σ΄ αυτήν λοιπόν την ποσότητα που ……  «αναμένεται», η Ο.Δ.Υ.Ε. 

αγόρασε και  πρόσθεσε 1000 λίτρα απολυμαντικού υγρού και 40.000 γάντια(ή 

αλλιώς 20.000 ζευγάρια γάντια) μιας χρήσεως. Στη συνέχεια δε επιχορήγησε 

όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους , μαζί και τον δικό μας με χρηματικό 

ποσόν , προκειμένου να αγοράσουν επιπλέον υλικά για την προστασία όλων 

των συναδέλφων. Αυτό το ποσόν αξιοποίησε ο Σύλλογος μας και 



προμηθεύτηκε 124 συσκευασίες  των 110 ml έκαστη αντισηπτικού gel και 

2.000  τεμάχια(ή αλλιώς 1.000 ζεύγη) γαντιών νιτριλίου μιας χρήσεως, 

καταβάλλοντας το συνολικό ποσόν των 342,22 € συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ, για το οποίο  έχουν εκδοθεί τα νόμιμα παραστατικά για λογαριασμό της 

ΟΔΥΕ. Βεβαίως συναισθανόμενοι ότι η υγειονομική κρίση μας αφορά όλους, 

δεν διανοηθήκαμε να εξαιρέσουμε από τα υλικά προστασίας τους 

συναδέλφους εκείνους, που για διάφορους προσωπικού λόγους δεν είναι μέλη 

του Συλλόγου μας και της ΟΔΥΕ. Έτσι θα δοθούν υλικά προστασίας σε όλους 

τους Δικαστικούς Υπαλλήλους του Ηρακλείου, τόσο από την ποσότητα που 

αγόρασε ο Σύλλογος με την ενίσχυση της Ο.Δ.Υ.Ε. , όσο και από την 

ποσότητα του Υπουργείου, που θα διανεμηθεί ,όταν αυτό γίνει, με ευθύνη της 

έδρας κάθε Εφετειακής Περιφέρειας.  

Τέλος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε δημόσια και την εταιρεία Family 

Enterprise  στο Ηράκλειο, για την  δωρεάν προμήθεια 510 βαμβακερών 

επαναχρησιμοποιούμενων μασκών τις οποίες προμηθεύσαμε ήδη για την 

προστασία Δικαστών Υπαλλήλων και Δικαστικών Λειτουργών, σε όλες τις 

Δικαστικές Υπηρεσίες του Ηρακλείου. Η δωρεάν αυτή προσφορά μας 

διευκόλυνε να χρησιμοποιήσουμε  την οικονομική ενίσχυση της ΟΔΥΕ για την 

αγορά  μεγαλύτερης ποσότητας προστατευτικών υλικών, δεδομένου ότι κανείς 

δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η υγειονομική κρίση. 

Ηράκλειο 13 Απριλίου 2020 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

    Η Πρόεδρος                         Η Γενική Γραμματέας 

Ρούλα Μπερδιάκη                   Κατερίνα Ξυδάκη 

 


