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                                                                          ΑΘΗΝΑ, 03/04/2018 
Αρ.Πρωτ. 112 

 

Προς τα μέλη της ΟΔΥΕ: 

(α) Τους Συλλόγους της Χώρας, (δηλαδή) τα νομικά πρόσωπα μέλη της ΟΔΥΕ, 

(β) Τους Αντιπροσώπους τους στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ, και 

(γ) Τους Δικαστικούς Υπαλλήλους της Χώρας, (δηλαδή) τα φυσικά μέλη της ΟΔΥΕ. 

 

Συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια της από 30/03/2018 ανακοίνωσης με αρ. πρωτ. 110, σας 
ενημερώνουμε ότι το Έκτακτο Συνέδριο της Ο.Δ.Υ.Ε. θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη από Τετάρτη 25/04/2018 έως Πέμπτη 26/04/2018 στο ξενοδοχείο 

PORTO PALACE (οδός 26ης Οκτωβρίου 65, τηλ. 2310 504504). 

 
1) Η ημερήσια διάταξη του εκτάκτου συνεδρίου, το πρόγραμμα εργασιών, καθώς 

και οι εισηγήσεις του Δ.Σ. θα καθοριστούν σε συνεδρίαση του Δ.Σ. η οποία θα γίνει 
πριν το συνέδριο την Τρίτη 17 Απριλίου 2018. 
 

2) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΙΑ: 
 

Για την κατανομή των συνέδρων στα δωμάτια, παρακαλούμε τους 
συνέδρους και τους Συλλόγους να στείλουν μέχρι την Παρασκευή 13 

Απριλίου 2018, στο FAX: 210 8826172 ή 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, 
 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 
 Διευκρινίζουμε ότι οι σύνεδροι μπορούν να διανυκτερεύσουν την Τρίτη 

24/04/2018 και την Τετάρτη 25/04/2018 και να αναχωρήσουν την Πέμπτη 
26/04/2018 μετά τις 15:00 από τον χώρο του Συνέδριου. 
 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. 

 
3) ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: 
 

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 ΟΔΥΕ με το 

ξενοδοχείο, θα καλυφθούν από το Ταμείο της ΟΔΥΕ. 
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β) Το κόστος διαμονής των συνοδών θα πληρωθεί από τον κάθε σύνεδρο που 

μένει με τον συνοδό με 47,50€ ανά διανυκτέρευση. 
γ) Το κόστος που θα επιβαρύνει τον κάθε σύνεδρο που θα μείνει σε μονόκλινο 

είναι 37,50€ ανά διανυκτέρευση. 
δ) Τα έξοδα μετακίνησης και τα οδοιπορικά των συνέδρων θα καλυφθούν εξ 
ολοκλήρου από τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους. 

 
 

4) ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & 
ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΗ 2018: 
 

Στο Έκτακτο Συνέδριο της ΟΔΥΕ, 25 και 26 Απριλίου 2018, μπορούν να λάβουν 
μέρος μόνο οι σύνεδροι οι οποίοι έχουν εκλεγεί από τις 26/04/2016 και μετά, 

δηλαδή, δεν έχει λήξει η διετής θητεία τους ως αντιπροσώπων των Συλλόγων 
τους. Παρακαλούμε, επίσης, τους Συλλόγους που έχουν κάνει εκλογές μετά τις 12 
Νοεμβρίου 2016 ή θα κάνουν εκλογές μέχρι την ημερομηνία του εκτάκτου 

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. 

 
Δηλαδή, όσοι έκαναν εκλογές από τις 26/04/2016 έως και τις 12/11/2016 και 
ήρθαν στο Συνέδριο των Ιωαννίνων, δεν χρειάζεται να μας στείλουν τα πρακτικά 

εκλογής τους διότι αυτά είχαν ελεγχθεί πριν και κατά τη διάρκεια του 
εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου του 2016 στα Ιωάννινα. 

 
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: 
Μανώλη Κωνσταντινίδη (τηλ. 6932933770), Μιχάλη Μαυρογένη (τηλ. 

6945682230), Μαριάνθη Μισαηλίδου (τηλ. 6942060522), Γιώργο Παπαναστασίου 
(τηλ. 6945700522), Στάθη Παπαναγιώτου (τηλ. 6977730577)   
 

6) Οι σύνεδροι δεν χρειάζεται να έχουν μαζί τους το βιβλιάριο υγείας γιατί δεν είναι 
εκλογοαπολογιστικό το συνέδριο και οι οποιεσδήποτε ψηφοφορίες θα διεξαχθούν 

μόνο με την επίδειξη της ταυτότητάς τους. 

 

 
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

Γιώργος Διαμάντης 

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 


