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ΑΘΗΝΑ, 05/11/2018 

Αρ.Πρωτ. 179 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ANAΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

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. 

 

ΤΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο Ο.Δ.Υ.Ε. 

 
22-24 Νοεμβρίου 2018 στα Καμένα Βούρλα 

 

Καλούμε τους Συλλόγους – Μέλη της Ο.Δ.Υ.Ε. και τους εκλεγμένους 
αντιπροσώπους τους, στο ΤΑΚΤΙΚΟ – ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ Συνέδριο της 

Ο.Δ.Υ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη 22 Νοέμβρη έως και Σάββατο 
24 Νοέμβρη 2018 στα Καμένα Βούρλα, στο ξενοδοχείο Mitsis Galini Wellness 

Spa & Resort. Ως ημέρα άφιξης των συνέδρων ορίζεται η Τετάρτη 21 
Νοέμβρη 2018. 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. Διοικητικός απολογισμός.  
2. Οικονομικός απολογισμός. 

3. Διεκδικητικό πλαίσιο – πρόγραμμα δράσης. 
4. Εκλογές για την ανάδειξη οργάνων και αντιπροσώπων ΟΔΥΕ, που θα 

γίνουν το Σάββατο 24 Νοέμβρη 2018. 

  
1. Όσοι Σύλλογοι – Μέλη της ΟΔΥΕ έχουν κάνει εκλογές μέχρι 12/11/2016 

(ημερομηνία εκλογής του απερχόμενου ΔΣ της ΟΔΥΕ) θα πρέπει να έχουν 
κάνει ή να κάνουν εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων τους από 

13/11/2016 έως και 23/11/2018. Σε κάθε περίπτωση, υποχρεούνται οι 
σύλλογοι να αποστείλουν, ΑΜΕΣΑ στα γραφεία της ΟΔΥΕ με courier ή με 

email στο info@madlink.gr ή με FAX στο 210 8826172 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 Δικηγόρου - Προέδρου της Εφορευτικής  

Επιτροπής - ο αριθμός εγγεγραμμένων μελών και κυρίως ο αριθμός 
ψηφισάντων. 

  

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                   
 

Πρωτοδικείο Αθηνών - Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 T.K. 

11362, Τηλ: 210-8253646, 210-8826464,  Fax: 210-8826172  

http://www.odye.gr  email:info@odye.gr 
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Σημειώσεις: 
 

1.Τις γραπτές εισηγήσεις του Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε. θα τις γνωστοποιήσουμε 
έγκαιρα σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα μας. Και θα σας 

κοινοποιηθούν στο συνέδριο. 
 

2. Οι λεπτομέρειες για τα οργανωτικά και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση 
με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου θα σας κοινοποιηθούν γραπτώς και σε 

ηλεκτρονική μορφή μέσα από την ιστοσελίδα μας. 
 

3. Όσοι σύλλογοι έχουν κάνει εκλογές, καθώς και όσοι θα κάνουν, αμέσως 
μετά την ανάδειξη των αντιπροσώπων τους, να στείλουν ονόματα συνέδρων 

καθώς και  τυχόν επιθυμίες τους: α) για λήψη μονόκλινου δωματίου β) με 

ποιόν σύνεδρο ή συνοδό επιθυμούν να μείνουν. 
 

4. Τα έξοδα των αντιπροσώπων: 
Α) (διαμονή, ημιδιατροφή {πρωινό κι ένα γεύμα ή δείπνο} ανά ημέρα) θα 

καλυφθούν εξ ολοκλήρου από το Ταμείο της ΟΔΥΕ. (Τα επιπλέον έξοδα – 
διαφορές που προκύπτουν για διαμονή σε μονόκλινο ή σε δίκλινο με 

συνοδό, θα καλυφθούν από τους ιδίους). 
Β) Για τα έξοδα μετακίνησης ο τρόπος πληρωμής τους, θα καθοριστούν με 

απόφαση του ΔΣ και θα σας γνωστοποιηθεί σύντομα. 
  

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με τη διαμονή, μετακίνηση κ.λπ. 
μπορείτε να επικοινωνείτε με τα μέλη του Προεδρείου της ΟΔΥΕ. 

  

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Γιώργος Διαμάντης 

Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μαριάνθη Μισαηλίδου 

 


