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ΨΗΦΙΣΜΑ 
 

ΠΡΟΣ: Το νέο ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε. 
Κοινοποίηση: στα µέλη µας 

 
 Σήµερα στη ∆ράµα, στις 31 Οκτωβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή στο 

Γραφείο του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ράµας και Περιφερείας, από 

ώρα 13:45 µ.µ. έως 15:00 µ.µ., συγκλήθηκε επιτυχώς η έκτακτη γενική 

συνέλευση του συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ράµας και Περιφερείας, 

σύµφωνα µε το υπ’ αριθµό 7/2014 πρακτικό συνεδριάσεων του ∆.Σ., στην 

οποία συµµετείχαν συνολικά είκοσι πέντε εγγεγραµµένα και οικονοµικώς 

τακτοποιηµένα µέλη και ως εκ τούτου νοείται νόµιµη η συνέλευση και σε 

απαρτία, για να αποφασίσει την υπογραφή της πρότασης – ψηφίσµατος µε 
θέµα: «Συγκρότηση Εκλογικών Συνεργείων σε δύο φάσεις» και τη 

διαβίβασή της προς το νέο ∆.Σ. της Ο.∆.Υ.Ε.. Από τα είκοσι πέντε παρόντα 

µέλη υπέγραψαν υπέρ της πρότασης τα δεκαεπτά ενώ τα υπόλοιπα οκτώ µέλη 

διαχώρισαν τη θέση τους και δεν υπέγραψαν. Σύµφωνα µε την πλειοψηφία των 

παρόντων µελών εγκρίνεται η πρόταση – ψήφισµα η οποία έχει ως εξής:  

 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΤΑΣΗ – ΨΗΦΙΣΜΑ 
Των µελών του Συλλόγου ∆ικαστικών Υπαλλήλων ∆ράµας  

 

 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ∆ΥΟ ΦΑΣΕΙΣ 

 

Α) Από την προκήρυξη των εκλογών έως και το Σάββατο πριν τις εκλογές, για 

την προπαρασκευή των εκλογών, µε την αντίστοιχη αµοιβή. 

Β) Από την Κυριακή των εκλογών κι έπειτα, για τη διενέργεια των εκλογών και 

την έκδοση των οριστικών αποτελεσµάτων, µε την αντίστοιχη αµοιβή. 

 

Έτσι, στη 2η φάση, οπότε και απαιτείται µεγαλύτερος αριθµός υπαλλήλων, θα 

µπορούν να συµµετέχουν οι υπάλληλοι και άλλων υπηρεσιών, όπως των 

Εισαγγελιών, µε αποτέλεσµα: 

 

α) ∆ε θα νιώθουν αδικηµένοι οι υπάλληλοι των Εισαγγελιών, που θα κληθούν ή 

θα αποφασίσουν να συµµετάσχουν στη 2η φάση, διότι θα τους καταβληθεί 

αµοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν. 

 

β) ∆ε θα νιώθουν αδικηµένοι οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που ασχολούνται µε 

τη διενέργεια των εκλογών και την έκδοση των αποτελεσµάτων, αφού έτσι 

εξασφαλίζεται µεγαλύτερος αριθµός υπαλλήλων που θα µπορούν να 

προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, µε αντάλλαγµα την ίση για όλους αµοιβή. 

 

γ) ∆ε θα επαφίεται η συµµετοχή των υπαλλήλων των άλλων υπηρεσιών στη 

βούληση των Προϊσταµένων, των ∆ιευθυντών ή των Προϊσταµένων 

Εισαγγελέων, ούτε στον αγώνα των ∆.Σ. των τοπικών συλλόγων. 

        

         ∆ράµα 31/10/2014 

 

Ακολουθούν υπογραφές 


