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ΑΘΗΝΑ, 31/10/2016
Αρ.Πρωτ. 142
(σχετ. η µε αριθµ.πρωτ. 136/10-10-16
ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ)
Προς τα µέλη της Ο∆ΥΕ:
(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νοµικά πρόσωπα µέλη της Ο∆ΥΕ,
(β) Τους Αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο της Ο∆ΥΕ, και
(γ) Τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά µέλη της Ο∆ΥΕ.

Συνάδελφοι,
Σε συνέχεια της από 10/10/2016 ανακοίνωσης µε αρ. πρωτ. 136, σας
ενηµερώνουµε ότι το Τακτικό Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ο.∆.Υ.Ε. θα
πραγµατοποιηθεί στα Ιωάννινα από Πέµπτη 10/11/2016 έως Σάββατο
12/11/2016 στο ξενοδοχείο EPIRUS PALACE (τηλ. 26510 93555).
1) Η ηµερήσια διάταξη του συνεδρίου, το πρόγραµµα εργασιών, καθώς
και οι εισηγήσεις του ∆.Σ. για τον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό θα
καθοριστούν σε συνεδρίαση του ∆.Σ. η οποία θα γίνει την Πέµπτη 3
Νοεµβρίου 2016.
2) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΩΝ ΣΤΑ ∆ΩΜΑΤΙΑ:
Για

την

κατανοµή

των

συνέδρων

στα

δωµάτια,

παρακαλούµε

τους

συνέδρους και τους Συλλόγους να στείλουν άµεσα στο FAX: 2108826172 (ή
στο fax 2102934014) και µέσω email στο info@madlink.gr κατάσταση στην
οποία θα αναγράφονται:
•

το ονοµατεπώνυµο των συνέδρων,

•

το ονοµατεπώνυµο του/της συνέδρου µε τον/την οποίο/α επιθυµεί να
διαµείνει στο ίδιο δωµάτιο,

•

το ονοµατεπώνυµο του/της συνοδού µε τον/την οποίο/α επιθυµεί να
διαµείνει στο ίδιο δωµάτιο,

•

τον αριθµό κινητού τηλεφώνου του/της κάθε συνέδρου για επικοινωνία
και αποστολή sms,
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•

το είδος [µονόκλινο, δίκλινο] του δωµατίου που επιθυµεί να
διανυκτερεύσει

•

την ηµέρα άφιξης του/της κάθε συνέδρου και συνοδού ξεχωριστά

•

τις ηµέρες διανυκτέρευσης του/της κάθε συνέδρου ή συνοδού
ξεχωριστά

•

∆ιευκρινίζουµε ότι οι σύνεδροι µπορούν να διανυκτερεύσουν την
Τετάρτη 9 Νοεµβρίου, την Πέµπτη 10 και την Παρασκευή 11 Νοεµβρίου
2016 και να αναχωρήσουν το Σάββατο 12 Νοεµβρίου 2016.

•

Εάν υπάρχουν αιτήµατα για διανυκτέρευση και το Σάββατο 12
Νοεµβρίου 2016 παρακαλούµε να υποβληθούν (όχι προφορικά) και να
αιτιολογηθούν.

•

Παρακαλούµε, επίσης, τους/τις συνέδρους που θα έρθουν στο συνέδριο
αλλά θα διανυκτερεύσουν σε δικό τους σπίτι εκτός του ξενοδοχείου, να
µας το γνωστοποιήσουν στην ανωτέρω κατάσταση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προαιρετικά, παρακαλούµε να µας γνωστοποιήσετε, επίσης, το
µέσο και τον τρόπο µετακίνησής σας.
3) ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ:
α) Τα έξοδα διαµονής, µε ένα γεύµα ή δείπνο, καθώς και καφέ στο χώρο του
Συνεδρίου και κάθε άλλο είδος που περιλαµβάνει η συµφωνία της Ο∆ΥΕ µε
το ξενοδοχείο, θα καλυφθούν από το Ταµείο της Ο∆ΥΕ.
β) Το κόστος διαµονής των συνοδών θα πληρωθεί από τον κάθε σύνεδρο
που µένει µε τον συνοδό µε 34,50€ ανά διανυκτέρευση.
γ) Το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε σύνεδρο που θα µείνει σε
µονόκλινο είναι 27,50€.
δ) Το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ θα αποφασίσει για τα έξοδα µετακίνησης και τα
οδοιπορικά, στην συνεδρίαση της Πέµπτης 3 Νοεµβρίου 2016.

4) ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ:
Παρακαλούµε τους Συλλόγους εκείνους οι οποίοι έκαναν εκλογές έως και 25
Οκτωβρίου 2014 για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους στο συνέδριο της
Ο∆ΥΕ, αλλά δεν έχουν κάνει από τις 25 Οκτωβρίου 2014 έως και σήµερα
εκλογές, να κάνουν πριν τις 11 Νοεµβρίου 2016 οπωσδήποτε εκλογές,
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ώστε να µπορούν να συµµετάσχουν στο τακτικό συνέδριο της Ο∆ΥΕ.
Παρακαλούµε, επίσης, τους Συλλόγους που έχουν κάνει εκλογές µετά τις 25
Οκτωβρίου 2014 ή θα κάνουν εκλογές µέχρι την ηµεροµηνία του συνεδρίου,
να µας κοινοποιήσουν το πρακτικό εκλογής τους από αρχαιρεσίες οι οποίες
διεξήχθησαν ενώπιον εφορευτικής επιτροπής µε την παρουσία δικαστικού
αντιπροσώπου – δικαστικού λειτουργού, και την ονοµαστική κατάσταση
ψηφισάντων.
Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται οι σύλλογοι να αποστείλουν, ΑΜΕΣΑ στα
γραφεία της Ο∆ΥΕ µε courier ή µε email στο info@madlink.gr ή µε FAX (210
8826172 ή 210

2934014) τα

πρακτικά

εκλογής και

την

κατάσταση

ψηφισάντων, για να γίνει η νοµιµοποίηση του συλλόγου και των συνέδρων
του πριν από το συνέδριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στο

πρακτικό

εκλογής

να

αναγράφονται οπωσδήποτε

το

ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του ∆ικαστικού Λειτουργού - Προέδρου της
Εφορευτικής

Επιτροπής - ο αριθµός εγγεγραµµένων µελών και κυρίως ο

αριθµός ψηφισάντων.
Με την άφιξη σας στο χώρο του Συνεδρίου ή κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου
παρακαλούµε να έχετε µαζί σας αντίγραφο αυτών των πρακτικών και τις, για
οποιοδήποτε λόγο, τυχόν παραιτήσεις τακτικών ή αναπληρωµατικών συνέδρων, και
σε περίπτωση συνταξιούχων µία βεβαίωση της υπηρεσίας τους.

5) Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή απορία σχετικά µε τη διαµονή, τη
µετακίνηση

κ.α.,

µπορείτε

να

επικοινωνείτε

µόνο

µε

τα

µέλη

της

οργανωτικής διαπαραταξιακής επιτροπής προετοιµασίας και διοργάνωσης του
Συνεδρίου. (Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποτελείται από: Λ. Μπεζµέρτη, Χρ.Λυµπερόπουλο, Μ.
Μισαηλίδου, Γ. Βαρελά και Χρ. Καϋµενάκη)

ΟΙ ΣΥΝΕ∆ΡΟΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝ.
Για το ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γιώργος ∆ιαµάντης

Λάµπρος Χανδρινός
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