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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. 
Πρωτοδικείο Αθηνών 

Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 

Τηλ: 210-8826464 
Fax: 210-8826172  

 http://www.odye.gr     

                                 email:info@odye.gr 

 

 
 

 
       ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 18/11/2018 

                  

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

ΤΟΥ (έως 6/10/2018) ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε. ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ  

ΠΡΟΣ 
 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε.  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/11/2018. 

Με στοιχεία Δ (*) και Ε (**) 

 
(1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

Ο.Δ.Υ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
Α. ΑΠΟ 01-04-2017 ΕΩΣ 31-10-2017. (Έχει ήδη εγκριθεί στις 16/01/2018)   

Β. ΑΠΟ 13-11-2016 ΕΩΣ 31-10-2017. (Έχει ήδη εγκριθεί στις 16/01/2018)   
Γ. ΑΠΟ 22-10-2016 ΕΩΣ 31-10-2017.  (Έχει ήδη εγκριθεί στις 16/01/2018)   

(*) Δ. ΑΠΟ 01-11-2017 ΕΩΣ 17-11-2018.  (Υπό Εγκριση) 
(**) Ε. ΑΠΟ 22-10-2016 ΕΩΣ 17-11-2018.  (Υπό Εγκριση) 

ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ, ΤΗΝ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 

ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 13-07-2017 (για τα διαστήματα (α) από 

22-10-2016 έως 12-11-2016 και (β) από 13-11-2016 έως 31-3-2017, ξεχωριστά), 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ 16-01-2018 (για το διάστημα 1-4-2017 έως 31-10-2017), και 

ελέγχθηκαν από την Ελεγκτική Επιτροπή στις συνεδριάσεις της στις 13-07-2017 
(για τα διαστήματα (α) από 22-10-2016 έως 12-11-2016 και (β) από 13-11-2016 

έως 31-3-2017, ξεχωριστά) και στις 21-06-2018 (για το διάστημα 1-4-2017 έως 
31-10-2017).  

 
(2) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (α) 

ΑΠΟ 13-11-2016 ΕΩΣ 12-11-2017 Και (β) ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 31/10/2018. 
(Έχουν ήδη εγκριθεί στις 13/7/2017 και 7/6/2018, αντιστοίχως, από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, καθώς και από την Ελεγκτική Επιτροπή ο προϋπολογισμός από 13-11-
2016 έως 12-11-2017) 

 
(3) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/11/2018 ΕΩΣ 

31/10/2020 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 19/11/2018  ΕΩΣ  31/10/2020 (υπό έγκριση από 

το απερχόμενο ΔΣ και εισήγηση στο Συνέδριο)  
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(Δ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  
ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 18/11/2018 

 
1) Εισαγωγή – Ιστορικό:  

Έχοντας υπόψη μου τους προηγούμενους Οικονομικούς Απολογισμούς, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν ως άνω, τις σχετικές Εκθέσεις και το βιβλίο της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

καθώς και τα σχετικά έγγραφα που μνημονεύονται στους Οικονομικούς 
Απολογισμούς και στις Εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους ετήσιους 

Προϋπολογισμούς (α) 13/11/2016 έως 12/11/2017 και (β) 01/11/2017 έως 
31/10/2018, οι οποίοι εγκρίθηκαν ως άνω από το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΟΔΥΕ, τα 

μηχανογραφημένα βιβλία Εσόδων και Εξόδων με την αναλυτική απεικόνιση τους, 
τα πρακτικά και αποσπάσματα πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της 

Ε.Ε. της ΟΔΥΕ:  

 
Σύμφωνα με τον προηγούμενο Οικονομικό Απολογισμό έως 31/10/2017 και τη 

σχετική Έκθεση της  
Ελεγκτικής Επιτροπής με ημερομηνία 21/6/2018 (μεταφέρω αυτούσιο απόσπασμα 

από αυτόν τον Απολογισμό): 

 

 
 

 
Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ    Σ Τ Ι Σ   31/10/2017: 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31/10/2017: 219.489,62€ 

 

Το ως άνω ποσό των 219.489,62€ βρίσκονταν: 

 

Α) 4.752,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 

GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 1/9/2016, όπως ήταν 

εγγεγραμμένο στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας (λόγω και 

παρακράτησης 13,10% χρεωστικού επιτοκίου ετησίως) 

 

Β) 673,95€ βρίσκονταν στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 31/10/2017. 

 

Γ) 56,51€ βρίσκονταν στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2101020982 στις 31/10/2017. 

 

Δ) 212.937,84€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 31/10/2017. 

 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  218.420,30€ 

 

Ε) 1.069,32€ στα χέρια μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών του ΔΣ της ΟΔΥΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της ΕΕ με ημερομηνίες 13/7/2017, 

καθώς και τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 13/7/2017. 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α έως Ε: 218.420,30€ + 1.069,32€ = 219.489,62€ 
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(α) Παραθέτω αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Απολογισμό, όπως ακριβώς 

ψηφίστηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων στις 11 Νοεμβρίου 2016, και διαμορφώθηκε στους 

επόμενους επιμέρους ως άνω Οικονομικούς Απολογισμούς από 22/10/2016 έως 31/10/2017: 

 

«Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική 

περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και τυχόν μετά το επικείμενο 

συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής απόφασης – πράξης ατομικής ή 

συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω 

παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο του Οικονομικού Απολογισμού της 

προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, 

και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον 

οικονομικό απολογισμό από 13/11/2016 έως 31/3/2017, και στον οικονομικό απολογισμό από 

01/04/2017 έως 31/10/2017, και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής Ελεγκτικής 

Επιτροπής και στην επόμενη έκθεση της τον Ιανουάριο 2018.» 

 
(β) Παραθέτω, επίσης,  αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Προϋπολογισμό, όπως 

ακριβώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση του τον Ιούνιο του 2018, στον οποίο 

μνημονεύεται και εγγράφηκε σχετικό (με τον ως άνω έλεγχο της διαπαραταξιακής Επιτροπής 

Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014) καταλογισθέν ποσό: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  

ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 31/10/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: 

 

1) Έσοδα από συνδρομές συλλόγων μελών:               

2) Έσοδα από τόκους καταθέσεων:     

3) Λογιστικά έσοδα, από εκ παραδρομής πληρωμές  και αντίστοιχες επιστροφές:                                                                   

4) Λοιπά έσοδα:                                                              14.259,43€, 

τα οποία καταλογίστηκαν σε μέλη της διοίκησης της περιόδου 2012 -2014 για να 

επιστραφούν στο Ταμείο της ΟΔΥΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και να εγγραφούν στον 

προϋπολογισμό εσόδων, σύμφωνα και με τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 

συνεδριάσεις του από τον Μάρτιο 2018 έως και την συνεδρίαση την 03/05/2018 (βλέπε 

επισυναπτόμενους αναλυτικούς πρώτους/αρχικούς πίνακες «Κ» και «Κ1» με ημερομηνία 

8/3/2018 έως 3/5/2018  με τα πρώτα καταλογισθέντα ποσά – ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ),  που 

έχουν σχέση με την παρ. (Β) του κειμένου αυτού (βλέπε πιο κάτω, σελίδα 5), ως εξής:  

 

(Β) Μεταφέρεται αυτούσιο το κείμενο όπως ψηφίστηκε στον Οικονομικό Απολογισμό της 

περιόδου 1/11/2014 έως 21/10/2016, ο οποίος ψηφίστηκε/εγκρίθηκε στο Συνέδριο 

των Ιωαννίνων 10 – 12/11/2016, αλλά περιλαμβάνεται ΚΑΙ στους επιμέρους 

Οικονομικούς Απολογισμούς των περιόδων (α) 22/10/2016 – 12/11/2016, (β) 

13/11/2016 έως 31/03/2017, και (γ) 01/04/2017 έως 31/10/2017, ως εξής: «Με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την 

διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και 

τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 

απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί». 

 

Επισήμανση: Το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό, αφορά στον έλεγχο του ταμείου 

μόνο της περιόδου 1/1/2013 έως 4/7/2014. Εκκρεμεί ο καταλογισμός ποσών και για τα διαστήματα 

(α) από 22/5/2012 έως 31/12/2012 και (β) από 4/7/2014 έως 31/10/2014. Εκκρεμεί επίσης, 

λεπτομερέστερος έλεγχος και εξακρίβωση-επανεξέταση ορισμένων περιπτώσεων και δαπανών και 

για το διάστημα 1/1/2013 έως 4/7/2013 

 

Διευκρίνιση: Από το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό δεν έχει μέχρι στιγμής 

εισπραχθεί τίποτα.  
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2. Υπόλοιπο χρήσης 31/10/2017, έσοδα και έξοδα από 01/11/2017 

έως 06/10/2018: 

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ στις 31/10/2017:                               219.489,62€ 

 

2. ΕΣΟΔΑ (με ΑΑ φακέλων 34-71,με σύνολο 38 εγγραφών): 262.846,63€ 

 

3. ΕΞΟΔΑ (με ΑΑ φακέλων/ενταλμάτων 620-1315, με σύνολο 696 
εγγραφών):                        

                      339.060,77€ 

4. Άρα, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 18/11/2018:  

219.489,62€ + 262.846,63€ - 339.060,77€ = 143.275,48€ 

 
 

 
Το ως άνω ποσό των 143.275,48€ βρίσκεται: 
 
Α) 4.182,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 
GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 29/6/2018. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Σύμφωνα με το αντίγραφο κίνησης με ημερομηνία 1/9/2016 όπως ήταν εγγεγραμμένο 

στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας και στους επόμενους 
απολογισμούς έως 31/10/2017, το ποσό αυτό ήταν 4.752€. Στις 4/3/2018 έγινε 

ανάληψη 500€ από το τότε Προεδρείο για τις τότε τρέχουσες ανάγκες της ΟΔΥΕ, και από 

την ημερομηνία που είχαμε την συγκεκριμένη εγγραφή το ποσό αυτό είναι επί της ουσίας 

4.252€, αλλά με τον υπολογισμό και των κρατήσεων συνολικού ποσού 70€ (ποσό που 

έχει περαστεί και στα έξοδα) που έγιναν λόγω εξόδων διαχείρισης άτοκων λογαριασμών 

από  1/9/2016 έως και 29/6/2018, το ποσό είναι το ως άνω αναγραφόμενο 4.182€ 

 

Β) 67.854,72€ βρίσκονται στον λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 
17/11/2018. 

 
Γ) 56,51€ βρίσκονται στον λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2101020982 στις 

31/10/2017 έως 17/11/2018. 
  
Δ) 69.478,98€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 

17/11/2018. 
 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  141.572,21€ 
 
 
 

Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα κατάσταση μετρητών τα οποία βρίσκονται όπως ακριβώς 
περιγράφονται παρακάτω: 
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Ε) 1.116,34€ στα χέρια μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ τον Οκτώβριο 2016 (έως το Συνέδριο των Ιωαννίνων 10-12/11/2016) -βλ. 
οικονομικούς απολογισμούς (α) έως 21/10/2016, (β) 22/10/2016 έως 
12/11/2016, (γ) 13/11/2016 έως 31/3/2017, (δ) 1/4/2017 έως 31/10/2017 

και (ε) 1/11/2017 έως 18/11/2018, τις σχετικές μέχρι 21/6/2018 εκθέσεις της 
Ε.Ε. της ΟΔΥΕ, καθώς και τα αρχικά σχέδια των οικονομικών απολογισμών 

22/10/2016 έως 12/11/2016 και 13/11/2016 έως 31/3/2017, όπως αυτά 
είχαν εισαχθεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ από τον Απρίλιο 2017 έως τις 
13/7/2017.  Λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της Ε.Ε. με 

ημερομηνίες 13/7/2017, τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 
13/7/2017, τους Οικονομικούς Απολογισμούς 22/10/2016 έως 12/11/2016, 

13/11/2016 έως 31/03/2017 και 01/04/2017 έως 31/10/2017, καθώς και τις αντίστοιχες 
Εκθέσεις της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πραγματικό ποσό που βρίσκονταν και 
συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια των μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών 

του ΔΣ της ΟΔΥΕ τον Οκτώβριο 2016 (έως το Συνέδριο των Ιωαννίνων 10-12/11/2016), 
είναι 1.116,34€, δηλαδή όσο αναγράφεται στον Οικονομικό Απολογισμό και στην Έκθεση 

της Ε.Ε. για το διάστημα 13/11/2016 έως 31/03/2017, και όχι 1.069,32€ που 
αναγράφεται στον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της Ε.Ε. για το διάστημα από 

01/04/2017 έως 31/10/2017. 
 
ΣΤ) 900,00€ στα χέρια του μέλους του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ Γ. Κουφογιώτη, έναντι των 

περικοπών του μισθού του που γίνονταν από τέλος Δεκεμβρίου 2018, περικοπή ύστερα 
από πράξεις του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών την περίοδο Οκτώβριος 2016 

έως και Σεπτέμβριος 2018, για τη χρήση συνδικαλιστικών αδειών χωρίς αποδοχές. 
Πράξεις οι οποίες αφορούσαν και άλλους δύο συνδικαλιστές και εκ των υστέρων 
ακυρώθηκαν το 2017 από την επιτροπή του άρθρου 15 του νόμου 1264/82 και 

ανακλήθηκαν από τον σημερινό προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 

Ζ) 803,27€ στα χέρια μελών του Προεδρείου του απερχόμενου ΔΣ της ΟΔΥΕ, για τις 
τρέχουσες ανάγκες κάλυψης δαπανών εν όψει της συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ και 
άλλων εξόδων μέχρι την έναρξη του Συνεδρίου. 

 
 

 

 

Βλέπε στην επόμενη σελίδα αποσπάσματα από οικονομικούς απολογισμούς προηγούμενων 

διαστημάτων και από προϋπολογισμούς. 
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(α) Παραθέτω αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Απολογισμό, όπως ακριβώς 

ψηφίστηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων στις 11 Νοεμβρίου 2016, και διαμορφώθηκε στους 

επόμενους επιμέρους ως άνω Οικονομικούς Απολογισμούς από 22/10/2016 έως 31/10/2017: 

«Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική 

περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και τυχόν μετά το επικείμενο 

συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής απόφασης – πράξης ατομικής ή 

συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω 

παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο του Οικονομικού Απολογισμού της 

προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, 

και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον 

οικονομικό απολογισμό από 13/11/2016 έως 31/3/2017, και στον οικονομικό απολογισμό από 

01/04/2017 έως 31/10/2017, και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής Ελεγκτικής 

Επιτροπής και στην επόμενη έκθεση της τον Ιανουάριο 2018.» 

 

 

(β) Παραθέτω, επίσης,  αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Προϋπολογισμό, όπως 

ακριβώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση του τον Ιούνιο του 2018, στον οποίο 

μνημονεύεται και εγγράφηκε σχετικό (με τον ως άνω έλεγχο της διαπαραταξιακής Επιτροπής 

Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014) καταλογισθέν ποσό: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  

ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 31/10/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: 

 

1) Έσοδα από συνδρομές συλλόγων μελών:               

2) Έσοδα από τόκους καταθέσεων:     

3) Λογιστικά έσοδα, από εκ παραδρομής πληρωμές  και αντίστοιχες επιστροφές:                                                                   

4) Λοιπά έσοδα:                                                              14.259,43€, 

τα οποία καταλογίστηκαν σε μέλη της διοίκησης της περιόδου 2012 -2014 για να 

επιστραφούν στο Ταμείο της ΟΔΥΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και να εγγραφούν στον 

προϋπολογισμό εσόδων, σύμφωνα και με τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 

συνεδριάσεις του από τον Μάρτιο 2018 έως και την συνεδρίαση την 03/05/2018 (βλέπε 

επισυναπτόμενους αναλυτικούς πρώτους/αρχικούς πίνακες «Κ» και «Κ1» με ημερομηνία 

8/3/2018 έως 3/5/2018  με τα πρώτα καταλογισθέντα ποσά – ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ),  που 

έχουν σχέση με την παρ. (Β) του κειμένου αυτού (βλέπε πιο κάτω, σελίδα 5), ως εξής:  

 

(Β) Μεταφέρεται αυτούσιο το κείμενο όπως ψηφίστηκε στον Οικονομικό Απολογισμό της 

περιόδου 1/11/2014 έως 21/10/2016, ο οποίος ψηφίστηκε/εγκρίθηκε στο Συνέδριο 

των Ιωαννίνων 10 – 12/11/2016, αλλά περιλαμβάνεται ΚΑΙ στους επιμέρους 

Οικονομικούς Απολογισμούς των περιόδων (α) 22/10/2016 – 12/11/2016, (β) 

13/11/2016 έως 31/03/2017, και (γ) 01/04/2017 έως 31/10/2017, ως εξής: «Με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την 

διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και 

τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 

απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί». 

 

Επισήμανση: Το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό, αφορά στον έλεγχο του ταμείου 

μόνο της περιόδου 1/1/2013 έως 4/7/2014. Εκκρεμεί ο καταλογισμός ποσών και για τα διαστήματα 

(α) από 22/5/2012 έως 31/12/2012 και (β) από 4/7/2014 έως 31/10/2014. Εκκρεμεί επίσης, 

λεπτομερέστερος έλεγχος και εξακρίβωση-επανεξέταση ορισμένων περιπτώσεων και δαπανών και 

για το διάστημα 1/1/2013 έως 4/7/2013 

 

Διευκρίνιση: Από το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό δεν έχει μέχρι στιγμής 

εισπραχθεί τίποτα.  
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__________________________________________________________________ 
 

ΑΘΗΝΑ, 18/11/2018 (ημερομηνία σύνταξης οικονομικού απολογισμού και βιβλίων εσόδων και 

εξόδων από 31/10/2017 έως 18/11/2018, με Α/Α εξόδων 620 έως 1315 και Α/Α εσόδων 34 έως 

71), από τον έως τις 6/10/2018 Ταμία του ΔΣ ΟΔΥΕ Χρ. Καϋμενάκη, και για το διάστημα 

από 7/10/2018 και μετά, από τον ίδιο ως μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, κατ' εντολή και με 

απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 12/11/2018 και του Προεδρείου του Δ.Σ., για να εισαχθεί 

ως εισήγηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ όποτε κι αν αυτή γίνει μετά τις 

18/11/2018). Ακολουθούν οι υπογραφές του εισηγητή, του Προεδρείου (για την εισήγηση) και 

του Δ.Σ., και η απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της εισήγησης για το βιβλίο εξόδων και τον 

οικονομικό απολογισμό. 

 

• Ο Ταμίας-Εισηγητής, όπως διευκρινίζεται άνω, Χρήστος Καϋμενάκης 

 

ΑΘΗΝΑ, 20/11/2018, Ημερομηνία έγκρισης από το Προεδρείο της ως άνω εισήγησης. 

 

• Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ εκλέχτηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων 

στις 12/11/2016, ενώ το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ συγκροτήθηκε στις 15/2/2017 και 

ανασυγκροτήθηκε στις 8/3/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 8/3/2018 και Γ.Γραμματέας του ΔΣ της ΟΔΥΕ από 

τον Φεβρουάριο 2017 έως 8/3/2018 

Μ. Μισαηλίδου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 8/3/2018 και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ από τον Φεβρουάριο 2017 έως 8/3/2018 

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 έως 6/10/2018, και από 7/10/2018 

Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 8/3/2018 και Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

έως τότε 

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 έως 6/10/2018 

και από 7/10/2018 Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 

 

 

Ο ως άνω Οικονομικός Απολογισμός με τις παρατηρήσεις, σημειώσεις κλπ. μετά από 

συζήτηση στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 εγκρίθηκε ομόφωνα και 

υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση αυτή μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (το οποίο 

Δ.Σ. εκλέχτηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων στις 12/11/2016), ως εξής: 

 
Γ. Διαμάντης,  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μισαηλίδου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Βεντούρης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ – Πρόεδρος του Δ.Σ. από 15/2/2017 έως 

8/3/2018 και από 9/3/2018 Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Τσάκας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Λ. Χανδρινός, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Κουφογιώτης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Α. Πάσχος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Λιάτσος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ έως τον Ιούνιο 2018 

Β. Κατουρτζίδης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε αντικατάσταση του Δ. Λιάτσου από τον 

Ιούνιο 2018 

Μ. Σχοινάκης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Βαρελάς, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Χατζίνας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
          

***************************************** 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΟΔΥΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ 

ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
 
Ο ως άνω Οικονομικός Απολογισμός της περιόδου από 1/11/2017 έως 18/11/2018 

(εισήγηση, υπόλοιπο χρήσεων, βιβλία εσόδων και εξόδων με τις παρατηρήσεις, 
σημειώσεις κλπ.) μαζί με τη σημείωση με την οποία κλείνει, εγκρίθηκε στο σύνολό 

του και ξεχωριστά κατά αναλυτική δαπάνη/έξοδο ανά είδος, σκοπό/δραστηριότητα και 
ονοματεπώνυμο, όπως είναι απεικονισμένα στο ως άνω βιβλίο, αφού ελέγχθηκαν ατομικά 
και συλλογικά απ’ όλα τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ όλοι οι φάκελοι – εντάλματα και το 

κάθε παραστατικό ξεχωριστά, καθώς και όλες οι παρατηρήσεις (οι οποίες 
αναγράφονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων, στην τελευταία στήλη), μετά από συζήτηση 

και αναλυτική παρουσίαση της εισήγησης για τον ως άνω απολογισμό από 1/11/2017 έως 
18/11/2018, στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018, 
(εγκρίθηκαν) ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, ως εξής: 

 

Αθήνα, 20/11/2018 
 

Ακολουθούν ονοματεπώνυμα μελών του Δ.Σ. και υπογραφές  
 

 

Γ. Διαμάντης,  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μισαηλίδου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Βεντούρης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ – Πρόεδρος του Δ.Σ. από 15/2/2017 έως 

8/3/2018 και από 9/3/2018 Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Τσάκας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Λ. Χανδρινός, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Κουφογιώτης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Α. Πάσχος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Λιάτσος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ έως τον Ιούνιο 2018 

Β. Κατουρτζίδης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε αντικατάσταση του Δ. Λιάτσου από τον 

Ιούνιο 2018 

Μ. Σχοινάκης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Βαρελάς, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Χατζίνας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. 

Πρωτοδικείο Αθηνών 
Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 

Τηλ: 210-8826464 
Fax: 210-8826172 

http://www.odye.gr   

                               email:info@odye.gr 

 
 

 
 

       ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 18/11/2018 

                  

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
ΤΟΥ (έως 6/10/2018) ΤΑΜΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε. ΧΡ. ΚΑΫΜΕΝΑΚΗ  

ΠΡΟΣ 
 ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Δ.Υ.Ε.  

ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20/11/2018. 

Με στοιχεία Δ (*) και Ε (**) 

 
(1) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ – ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

Ο.Δ.Υ.Ε. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
Α. ΑΠΟ 01-04-2017 ΕΩΣ 31-10-2017. (Έχει ήδη εγκριθεί στις 16/01/2018)   

Β. ΑΠΟ 13-11-2016 ΕΩΣ 31-10-2017. (Έχει ήδη εγκριθεί στις 16/01/2018)   
Γ. ΑΠΟ 22-10-2016 ΕΩΣ 31-10-2017.  (Έχει ήδη εγκριθεί στις 16/01/2018)   

(*) Δ. ΑΠΟ 01-11-2017 ΕΩΣ 17-11-2018.  (Υπό Εγκριση) 

(**) Ε. ΑΠΟ 22-10-2016 ΕΩΣ 17-11-2018.  (Υπό Εγκριση) 
ΩΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ, ΤΗΝ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΤΙΣ 13-07-2017 (για τα διαστήματα (α) από 

22-10-2016 έως 12-11-2016 και (β) από 13-11-2016 έως 31-3-2017, ξεχωριστά), 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ 16-01-2018 (για το διάστημα 1-4-2017 έως 31-10-2017), και 

ελέγχθηκαν από την Ελεγκτική Επιτροπή στις συνεδριάσεις της στις 13-07-2017 
(για τα διαστήματα (α) από 22-10-2016 έως 12-11-2016 και (β) από 13-11-2016 

έως 31-3-2017, ξεχωριστά) και στις 21-06-2018 (για το διάστημα 1-4-2017 έως 
31-10-2017).  

 
(2) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΗΣΙΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΤΗΣ ΟΔΥΕ (α) 

ΑΠΟ 13-11-2016 ΕΩΣ 12-11-2017 Και (β) ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 31/10/2018. 

(Έχουν ήδη εγκριθεί στις 13/7/2017 και 7/6/2018, αντιστοίχως, από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, καθώς και από την Ελεγκτική Επιτροπή ο προϋπολογισμός από 13-11-

2016 έως 12-11-2017) 
 

(3) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΟΔΥΕ, ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 1/11/2018 ΕΩΣ 
31/10/2020 ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 19/11/2018  ΕΩΣ  31/10/2020 (υπό έγκριση από 

το απερχόμενο ΔΣ και εισήγηση στο Συνέδριο)  
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(Ε) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

ΑΠΟ 22/10/2016 ΕΩΣ 18/11/2018 

 

1) Εισαγωγή – Ιστορικό:  

Έχοντας υπόψη μου τους προηγούμενους Οικονομικούς Απολογισμούς, οι οποίοι 
εγκρίθηκαν ως άνω, τις σχετικές Εκθέσεις και το βιβλίο της Ελεγκτικής Επιτροπής, 

καθώς και τα σχετικά έγγραφα που μνημονεύονται στους Οικονομικούς 
Απολογισμούς και στις Εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής, τους ετήσιους 

Προϋπολογισμούς (α) 13/11/2016 έως 12/11/2017 και (β) 01/11/2017 έως 

31/10/2018, οι οποίοι εγκρίθηκαν ως άνω από το Δ.Σ. και την Ε.Ε. της ΟΔΥΕ, τα 
μηχανογραφημένα βιβλία Εσόδων και Εξόδων με την αναλυτική απεικόνιση τους, 

τα πρακτικά και αποσπάσματα πρακτικών από τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της 
Ε.Ε. της ΟΔΥΕ:  

 
Σύμφωνα με τους Οικονομικούς Απολογισμούς έως 21/10/2016, και τους 

επόμενους Οικονομικούς Απολογισμούς καθώς και τις σχετικές Εκθέσεις της 

Ελεγκτικής Επιτροπής: 

 
Ι. Υπόλοιπο χρήσης στις 21/10/2016: 146.452,46€ 
 

ΙΙ. Γενικά έσοδα:  
(α) από 22/10/2016 έως 12/11/2016: 0,00€ 

(β) από 13/11/2016 έως 31/3/2017 (Α/Α 1-17): 128.066,92€ 
(γ) από 01/04/2017 έως 31/10/2017 (Α/Α 18-33): 152.360,31€ 
(δ) από 1/11/2017 έως 18/11/2018 (Α/Α 34-71): 262.846,63€ 

 
Γενικό Σύνολο εσόδων από 22/10/2016 έως 18/11/2018 (με Α/Α φακέλου από 

1 έως 71):  
 

543.273,86€ 
 
(α) Παραθέτω αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Απολογισμό, όπως ακριβώς 

ψηφίστηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων στις 11 Νοεμβρίου 2016, και διαμορφώθηκε στους 

επόμενους επιμέρους ως άνω Οικονομικούς Απολογισμούς από 22/10/2016 έως 31/10/2017: 

 

«Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική 

περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και τυχόν μετά το επικείμενο 

συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής απόφασης – πράξης ατομικής ή 

συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω 

παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο του Οικονομικού Απολογισμού της 

προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, 

και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον 

οικονομικό απολογισμό από 13/11/2016 έως 31/3/2017, και στον οικονομικό απολογισμό από 

01/04/2017 έως 31/10/2017, και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής Ελεγκτικής 

Επιτροπής και στην επόμενη έκθεση της τον Ιανουάριο 2018.» 

 

 
(β) Παραθέτω, επίσης,  αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Προϋπολογισμό, όπως 

ακριβώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση του τον Ιούνιο του 2018, στον οποίο 

μνημονεύεται και εγγράφηκε σχετικό (με τον ως άνω έλεγχο της διαπαραταξιακής Επιτροπής 

Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014) καταλογισθέν ποσό: 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  

ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 31/10/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: 

 

1) Έσοδα από συνδρομές συλλόγων μελών:               

2) Έσοδα από τόκους καταθέσεων:     

3) Λογιστικά έσοδα, από εκ παραδρομής πληρωμές  και αντίστοιχες επιστροφές:                                                                   

4) Λοιπά έσοδα:                                                              14.259,43€, 

τα οποία καταλογίστηκαν σε μέλη της διοίκησης της περιόδου 2012 -2014 για να 

επιστραφούν στο Ταμείο της ΟΔΥΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και να εγγραφούν στον 

προϋπολογισμό εσόδων, σύμφωνα και με τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 

συνεδριάσεις του από τον Μάρτιο 2018 έως και την συνεδρίαση την 03/05/2018 (βλέπε 

επισυναπτόμενους αναλυτικούς πρώτους/αρχικούς πίνακες «Κ» και «Κ1» με ημερομηνία 

8/3/2018 έως 3/5/2018  με τα πρώτα καταλογισθέντα ποσά – ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ),  που 

έχουν σχέση με την παρ. (Β) του κειμένου αυτού (βλέπε πιο κάτω, σελίδα 5), ως εξής:  

 

(Β) Μεταφέρεται αυτούσιο το κείμενο όπως ψηφίστηκε στον Οικονομικό Απολογισμό της 

περιόδου 1/11/2014 έως 21/10/2016, ο οποίος ψηφίστηκε/εγκρίθηκε στο Συνέδριο 

των Ιωαννίνων 10 – 12/11/2016, αλλά περιλαμβάνεται ΚΑΙ στους επιμέρους 

Οικονομικούς Απολογισμούς των περιόδων (α) 22/10/2016 – 12/11/2016, (β) 

13/11/2016 έως 31/03/2017, και (γ) 01/04/2017 έως 31/10/2017, ως εξής: «Με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την 

διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και 

τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 

απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί». 

 

Επισήμανση: Το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό, αφορά στον έλεγχο του ταμείου 

μόνο της περιόδου 1/1/2013 έως 4/7/2014. Εκκρεμεί ο καταλογισμός ποσών και για τα διαστήματα 

(α) από 22/5/2012 έως 31/12/2012 και (β) από 4/7/2014 έως 31/10/2014. Εκκρεμεί επίσης, 

λεπτομερέστερος έλεγχος και εξακρίβωση-επανεξέταση ορισμένων περιπτώσεων και δαπανών και 

για το διάστημα 1/1/2013 έως 4/7/2013 

 

Διευκρίνιση: Από το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό δεν έχει μέχρι στιγμής 

εισπραχθεί τίποτα.  

 

 
ΙII. Άρα, γενικό σύνολο υπολοίπου χρήσης και εσόδων: 

(το υπόλοιπο χρήσης «Ι» 146.452,46€ συν το «ΙΙ» 543.273,86€): 
                                                                                689.726,32€  

Με την επιφύλαξη και των ως άνω παραγράφων ΙΙ (α) και (β) 

 

IV. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
 
(α) από 22/10/2016 έως 12/11/2016 (Α.Α. 461 έως 505): 39.347,71€ 
(β) από 13/11/2016 έως 31/03/2017 (Α.Α. 1 έως 82Α): 26.542,96€ 

(γ) από 01/04/2017 έως 31/10/2017 (Α.Α. 83 έως 619): 141.499,40€ 
(δ) από 01/11/2017 έως 18/11/2018 (Α.Α. 620 έως 1315): 339.060,77€   

 

Σύνολο εξόδων: 546.450,84             
 

VI. Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ    Σ Τ Ι Σ   18/11/2018: 
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I) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ στις 21/10/2016:146.452,46€ 

II)ΕΣΟΔΑ: 543.273,86€ 

3. ΕΞΟΔΑ: 546.450,84€ 

4. Άρα, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 18/11/2018:  

146.452,46€ + 543.273,86 – 546.450,84= 143.275,48€ 
Με την επιφύλαξη και των ως άνω παραγράφων ΙΙ (α) και (β) 

 

Δηλαδή, το Ταμείο – ο ισολογισμός Εσόδων και Εξόδων από 22/10/2016 έως και 

18/11/2018, σε σύνολο 25 μηνών, με πληρωμένα έξοδα και από την προηγούμενη 

θητεία (22-10-2016 έως 12-11-2016) – ποσού 39.347,71€ και έσοδα από την 

προηγούμενη θητεία, τον Οκτώβριο 2016, 21.346€, δηλαδή 18001,71€ . Επιπλέον δε 

στον παρόντα προϋπολογισμό περιλαμβάνεται σημαντικό ποσό εξόδων προηγούμενου  

Συνεδρίου που έγινε το 2016 στα Ιωάννινα (το οποίο πληρώθηκε μετά το Νοέμβριο του 

2016 – π.χ. οδοιπορικά συνέδρων κ.α.), καθώς και σημαντικό ποσό προπληρωμένων 

εξόδων που έγιναν μέχρι και τις 17/11/2018 για το ερχόμενο Συνέδριο στα Καμένα 

Βούρλα (π.χ. οδοιπορικά συνέδρων κ.α. έξοδα)  

Άρα, στον παρόντα απολογισμό περιλαμβάνονται τα ως άνω σημαντικά ποσά, ορισμένα 

εκ των οποίων δεν περιλαμβάνονταν ως είδος εξόδων σε κανένα προηγούμενο 

αντίστοιχο οικονομικό απολογισμό. Παρόλα αυτά, ο ισολογισμός κλείνει με αρνητικό 

πρόσημο 543.273,86€ (πραγματικά έσοδα διετίας-δηλαδή χωρίς το υπόλοιπο χρήσης) 

μείον 546.450,84€ (έξοδα) = -3.176,98€ 

Το ως άνω ποσό των 3.176,98€ χρησιμοποιήθηκε-μεταφέρθηκε από το 

υπόλοιπο χρήσης (146.452,46€) που υπήρχε στις 21 Οκτωβρίου 2016, και 
έτσι το υπόλοιπο χρήσης σήμερα Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018 είναι 

143.275,48€ 
 

Το ως άνω ποσό των 143.275,48€ βρίσκεται (βλ. επόμενη παράγραφο):  
 

Το ως άνω ποσό των 143.275,48€ βρίσκεται: 
 

Α) 4.182,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 
GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 29/6/2018. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Σύμφωνα με το αντίγραφο κίνησης με ημερομηνία 1/9/2016 όπως ήταν εγγεγραμμένο 
στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας και στους επόμενους 

απολογισμούς έως 31/10/2017, το ποσό αυτό ήταν 4.752€. Στις 4/3/2018 έγινε 

ανάληψη 500€ από το τότε Προεδρείο για τις τότε τρέχουσες ανάγκες της ΟΔΥΕ, και από 

την ημερομηνία που είχαμε την συγκεκριμένη εγγραφή το ποσό αυτό είναι επί της ουσίας 

4.252€, αλλά με τον υπολογισμό και των κρατήσεων συνολικού ποσού 70€ (ποσό που 

έχει περαστεί και στα έξοδα) που έγιναν λόγω εξόδων διαχείρισης άτοκων λογαριασμών 

από  1/9/2016 έως και 29/6/2018, το ποσό είναι το ως άνω αναγραφόμενο 4.182€ 

 

Β) 67.854,72€ βρίσκονται στον λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 
17/11/2018. 

 
Γ) 56,51€ βρίσκονται στον λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2101020982 στις 
31/10/2017 έως 17/11/2018. 

  
Δ) 69.478,98€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 

17/11/2018. 
 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  141.572,21€ 
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Ακολουθεί στην επόμενη σελίδα κατάσταση μετρητών τα οποία βρίσκονται όπως ακριβώς 

περιγράφονται παρακάτω: 
 

 
Ε) 1.116,34€ στα χέρια μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών του ΔΣ της 
ΟΔΥΕ τον Οκτώβριο 2016 (έως το Συνέδριο των Ιωαννίνων 10-12/11/2016) -βλ. 

οικονομικούς απολογισμούς (α) έως 21/10/2016, (β) 22/10/2016 έως 
12/11/2016, (γ) 13/11/2016 έως 31/3/2017, (δ) 1/4/2017 έως 31/10/2017 

και (ε) 1/11/2017 έως 18/11/2018, τις σχετικές μέχρι 21/6/2018 εκθέσεις της 
Ε.Ε. της ΟΔΥΕ, καθώς και τα αρχικά σχέδια των οικονομικών απολογισμών 
22/10/2016 έως 12/11/2016 και 13/11/2016 έως 31/3/2017, όπως αυτά 

είχαν εισαχθεί στις συνεδριάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ από τον Απρίλιο 2017 έως τις 
13/7/2017.  Λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της Ε.Ε. με 

ημερομηνίες 13/7/2017, τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 
13/7/2017, τους Οικονομικούς Απολογισμούς 22/10/2016 έως 12/11/2016, 
13/11/2016 έως 31/03/2017 και 01/04/2017 έως 31/10/2017, καθώς και τις αντίστοιχες 

Εκθέσεις της Ε.Ε. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πραγματικό ποσό που βρίσκονταν και 
συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια των μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών 

του ΔΣ της ΟΔΥΕ τον Οκτώβριο 2016 (έως το Συνέδριο των Ιωαννίνων 10-12/11/2016), 
είναι 1.116,34€, δηλαδή όσο αναγράφεται στον Οικονομικό Απολογισμό και στην Έκθεση 

της Ε.Ε. για το διάστημα 13/11/2016 έως 31/03/2017, και όχι 1.069,32€ που 
αναγράφεται στον Οικονομικό Απολογισμό και την Έκθεση της Ε.Ε. για το διάστημα από 
01/04/2017 έως 31/10/2017. 

 
ΣΤ) 900,00€ στα χέρια του μέλους του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ Γ. Κουφογιώτη, έναντι των 

περικοπών του μισθού του που γίνονταν από τέλος Δεκεμβρίου 2018, περικοπή ύστερα 
από πράξεις του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών την περίοδο Οκτώβριος 2016 
έως και Σεπτέμβριος 2018, για τη χρήση συνδικαλιστικών αδειών χωρίς αποδοχές. 

Πράξεις οι οποίες αφορούσαν και άλλους δύο συνδικαλιστές και εκ των υστέρων 
ακυρώθηκαν το 2017 από την επιτροπή του άρθρου 15 του νόμου 1264/82 και 

ανακλήθηκαν από τον σημερινό προϊστάμενο του Πρωτοδικείου Αθηνών. 
 
Ζ) 803,27€ στα χέρια μελών του Προεδρείου του απερχόμενου ΔΣ της ΟΔΥΕ, για τις 

τρέχουσες ανάγκες κάλυψης δαπανών εν όψει της συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ και 
άλλων εξόδων μέχρι την έναρξη του Συνεδρίου. 

 
 

 

 

Βλέπε στην επόμενη σελίδα αποσπάσματα από οικονομικούς απολογισμούς προηγούμενων 

διαστημάτων και από προϋπολογισμούς. 
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(α) Παραθέτω αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Απολογισμό, όπως ακριβώς 

ψηφίστηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων στις 11 Νοεμβρίου 2016, και διαμορφώθηκε στους 

επόμενους επιμέρους ως άνω Οικονομικούς Απολογισμούς από 22/10/2016 έως 31/10/2017: 

«Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική 

περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και τυχόν μετά το επικείμενο 

συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής απόφασης – πράξης ατομικής ή 

συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω 

παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο του Οικονομικού Απολογισμού της 

προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, 

και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον 

οικονομικό απολογισμό από 13/11/2016 έως 31/3/2017, και στον οικονομικό απολογισμό από 

01/04/2017 έως 31/10/2017, και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής Ελεγκτικής 

Επιτροπής και στην επόμενη έκθεση της τον Ιανουάριο 2018.» 

 

 

(β) Παραθέτω, επίσης,  αυτούσιο και το απόσπασμα από τον Οικονομικό Προϋπολογισμό, όπως 

ακριβώς εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΟΔΥΕ στη συνεδρίαση του τον Ιούνιο του 2018, στον οποίο 

μνημονεύεται και εγγράφηκε σχετικό (με τον ως άνω έλεγχο της διαπαραταξιακής Επιτροπής 

Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014) καταλογισθέν ποσό: 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ  

ΑΠΟ 01/11/2017 ΕΩΣ 31/10/2018 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ: 

 

1) Έσοδα από συνδρομές συλλόγων μελών:               

2) Έσοδα από τόκους καταθέσεων:     

3) Λογιστικά έσοδα, από εκ παραδρομής πληρωμές  και αντίστοιχες επιστροφές:                                                                   

4) Λοιπά έσοδα:                                                              14.259,43€, 

τα οποία καταλογίστηκαν σε μέλη της διοίκησης της περιόδου 2012 -2014 για να 

επιστραφούν στο Ταμείο της ΟΔΥΕ ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και να εγγραφούν στον 

προϋπολογισμό εσόδων, σύμφωνα και με τις ΟΜΟΦΩΝΕΣ αποφάσεις του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 

συνεδριάσεις του από τον Μάρτιο 2018 έως και την συνεδρίαση την 03/05/2018 (βλέπε 

επισυναπτόμενους αναλυτικούς πρώτους/αρχικούς πίνακες «Κ» και «Κ1» με ημερομηνία 

8/3/2018 έως 3/5/2018  με τα πρώτα καταλογισθέντα ποσά – ΕΠΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕ ΤΥΧΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ),  που 

έχουν σχέση με την παρ. (Β) του κειμένου αυτού (βλέπε πιο κάτω, σελίδα 5), ως εξής:  

 

(Β) Μεταφέρεται αυτούσιο το κείμενο όπως ψηφίστηκε στον Οικονομικό Απολογισμό της 

περιόδου 1/11/2014 έως 21/10/2016, ο οποίος ψηφίστηκε/εγκρίθηκε στο Συνέδριο 

των Ιωαννίνων 10 – 12/11/2016, αλλά περιλαμβάνεται ΚΑΙ στους επιμέρους 

Οικονομικούς Απολογισμούς των περιόδων (α) 22/10/2016 – 12/11/2016, (β) 

13/11/2016 έως 31/03/2017, και (γ) 01/04/2017 έως 31/10/2017, ως εξής: «Με την 

επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά από τα 

αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για την 

διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και 

τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 

απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί». 

 

Επισήμανση: Το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό, αφορά στον έλεγχο του ταμείου 

μόνο της περιόδου 1/1/2013 έως 4/7/2014. Εκκρεμεί ο καταλογισμός ποσών και για τα διαστήματα 

(α) από 22/5/2012 έως 31/12/2012 και (β) από 4/7/2014 έως 31/10/2014. Εκκρεμεί επίσης, 

λεπτομερέστερος έλεγχος και εξακρίβωση-επανεξέταση ορισμένων περιπτώσεων και δαπανών και 

για το διάστημα 1/1/2013 έως 4/7/2013 
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Διευκρίνιση: Από το ως άνω καταλογισθέν και προϋπολογισθέν ποσό δεν έχει μέχρι στιγμής 

εισπραχθεί τίποτα.  

__________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 

ΑΘΗΝΑ, Κυριακή 18/11/2018 (ημερομηνία σύνταξης οικονομικού απολογισμού και βιβλίων εσόδων 

και εξόδων από 31/10/2017 έως 18/11/2018, με Α/Α εξόδων 620 έως 1315 και Α/Α εσόδων 34 

έως 71), από τον έως τις 6/10/2018 Ταμία του ΔΣ ΟΔΥΕ Χρ. Καϋμενάκη, και για το 

διάστημα από 7/10/2018 και μετά, από τον ίδιο ως μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, κατ' εντολή 

και με απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 12/11/2018 και του Προεδρείου του Δ.Σ., για να 

εισαχθεί ως εισήγηση στην ερχόμενη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ όποτε κι αν αυτή γίνει μετά τις 

18/11/2018).  

Ακολουθούν οι υπογραφές του εισηγητή, του Προεδρείου (για την εισήγηση) και του Δ.Σ., και η 

απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση της εισήγησης για το βιβλίο εξόδων και τον οικονομικό 

απολογισμό. 

 

• Ο Ταμίας-Εισηγητής, όπως διευκρινίζεται άνω, Χρήστος Καϋμενάκης 

 

ΑΘΗΝΑ, Τρίτη 20/11/2018, Ημερομηνία έγκρισης από το Προεδρείο της ως άνω εισήγησης. 

 

• Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ εκλέχτηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων 

στις 12/11/2016, ενώ το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ συγκροτήθηκε στις 15/2/2017 και 

ανασυγκροτήθηκε στις 8/3/2018)                                                                                                                                                                                                                                                                              

Γ. Διαμάντης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 8/3/2018 και Γ.Γραμματέας του ΔΣ της ΟΔΥΕ από 

τον Φεβρουάριο 2017 έως 8/3/2018 

Μ. Μισαηλίδου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 8/3/2018 και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ από τον Φεβρουάριο 2017 έως 8/3/2018 

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 έως 6/10/2018, και από 7/10/2018 

Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 8/3/2018 και Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

έως τότε 

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 έως 6/10/2018 

και από 7/10/2018 Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ από 15/2/2017 

 

Ο ως άνω Οικονομικός Απολογισμός με τις παρατηρήσεις, σημειώσεις κλπ. μετά από 

συζήτηση στο Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 εγκρίθηκε ομόφωνα και 

υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση αυτή μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (το οποίο 

Δ.Σ. εκλέχτηκε στο Συνέδριο των Ιωαννίνων στις 12/11/2016), ως εξής: 

 
Γ. Διαμάντης,  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μισαηλίδου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Βεντούρης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ – Πρόεδρος του Δ.Σ. από 15/2/2017 έως 

8/3/2018 και από 9/3/2018 Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Τσάκας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Λ. Χανδρινός, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Κουφογιώτης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Α. Πάσχος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Λιάτσος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ έως τον Ιούνιο 2018 

Β. Κατουρτζίδης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε αντικατάσταση του Δ. Λιάτσου από τον 

Ιούνιο 2018 

Μ. Σχοινάκης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
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Γ. Βαρελάς, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Χατζίνας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

          
***************************************** 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΟΔΥΕ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΝ 
ΤΡΙΤΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

Ο ως άνω Οικονομικός Απολογισμός της περιόδου από 22/10/2016 έως 18/11/2018 
(εισήγηση, υπόλοιπο χρήσεων, βιβλία εσόδων και εξόδων με τις παρατηρήσεις, 

σημειώσεις κλπ.) μαζί με τη σημείωση με την οποία κλείνει, εγκρίθηκε στο σύνολό 
του και ξεχωριστά κατά αναλυτική δαπάνη/έξοδο ανά είδος, σκοπό/δραστηριότητα και 
ονοματεπώνυμο, όπως είναι απεικονισμένα στο ως άνω βιβλίο, αφού ελέγχθηκαν ατομικά 

και συλλογικά απ’ όλα τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ όλοι οι φάκελοι – εντάλματα και το 
κάθε παραστατικό ξεχωριστά, καθώς και όλες οι παρατηρήσεις (οι οποίες 

αναγράφονται στα βιβλία εσόδων και εξόδων, στην τελευταία στήλη), μετά από συζήτηση 
και αναλυτική παρουσίαση της εισήγησης για τον ως άνω απολογισμό από 22/10/2016 
έως 18/11/2018, στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 

2018, (εγκρίθηκαν) ομόφωνα από το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, ως εξής: 
 

Αθήνα, Τρίτη 20/11/2018 
 

Ακολουθούν ονοματεπώνυμα μελών του Δ.Σ. και υπογραφές  
 

Γ. Διαμάντης,  Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μισαηλίδου, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Κωνσταντινίδης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Βεντούρης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ – Πρόεδρος του Δ.Σ. από 15/2/2017 έως 

8/3/2018 και από 9/3/2018 Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Τσάκας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Λ. Χανδρινός, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Κουφογιώτης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Α. Πάσχος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Λιάτσος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ έως τον Ιούνιο 2018 

Β. Κατουρτζίδης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε αντικατάσταση του Δ. Λιάτσου από τον 

Ιούνιο 2018 

Μ. Σχοινάκης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Βαρελάς, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Χατζίνας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ο.Δ.Υ.Ε. 
Πρωτοδικείο Αθηνών 

Π. Σχολή Ευελπίδων κτίριο 13 γραφείο 201 

Τηλ: 210-8826464 
Fax: 210-8826172  

 http://www.odye.gr    

                                 email:info@odye.gr 

 

 
 

 
        

                  

 
Οι παρακάτω Οικονομικοί Απολογισμοί εγκρίθηκαν ήδη σε προηγούμενες 

συνεδριάσεις του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ στις 13/7/2017 και 16/1/2018, καθώς και από 
την Ε.Ε. της ΟΔΥΕ στις 13/7/2017 και 27/6/2018 
 

(α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

ΑΠΟ 01/04/2017 ΕΩΣ 31/10/2017 

 
Έχοντας υπόψη μας τα παρακάτω κείμενα τα οποία ενσωματώνονται / επισυνάπτονται 
(και) στον παρόντα Οικονομικό Απολογισμό: 

1. Την από 12/07/2017 εισήγηση του Προεδρείου προς το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον 
οικονομικό απολογισμό της περιόδου 13/11/2016 έως 31/03/2017, η οποία 
κατατέθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

ΟΔΥΕ την 13η Ιουλίου 2017. 
2. Την από 12/07/2017 εισήγηση του Προεδρείου προς το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ για τον 

οικονομικό προϋπολογισμό της περιόδου 13/11/2016 έως 12/11/2017, η οποία 
κατατέθηκε, συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 

ΟΔΥΕ την 13η Ιουλίου 2017. 
3. Τα έγγραφα τα οποία μνημονεύονται και επισυνάφθηκαν στις ως άνω δύο 

εισηγήσεις του Προεδρείου του ΔΣ της ΟΔΥΕ και τις σχετικές αποφάσεις του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ. 
4. Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ με αριθμό πρακτικού-έκθεσης  

2/13.7.2017 που αφορά τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου 22/10/2016 έως 
12/11/2016 

5. Την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ με αριθμό πρακτικού-έκθεσης  

3/13.7.2017 που αφορά τον οικονομικό απολογισμό της περιόδου 13/11/2016 έως 
31/03/2017, με υπόλοιπο χρήσης 208.628,71€, ποσό το οποίο στις 31/3/2017 

βρίσκονταν (ακολουθεί πιστή αντιγραφή του κειμένου από την ως άνω έκθεση της 
Ε.Ε.): 

 
«Α) 4.752,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 

GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 1/9/2016, όπως ήταν 

εγγεγραμμένο στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας (λόγω και 

παρακράτησης 13,10% χρεωστικού επιτοκίου) 

 

Β) 1.279,52€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 31/3/2017. 

 

Γ) 2.970,11€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 7601404570457002101020982 στις 

31/3/2017. 

 

Δ) 198.510,74€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 31/3/2017. 

 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  207.512,37 € 
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Ε) 1.116,34€ στα χέρια μελών του σημερινού και του προηγούμενου μελών ΔΣ της ΟΔΥΕ, 

σύμφωνα με την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της ΕΕ με ημερομηνίες 13/7/2017 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α έως Ε: 207.512,37€ + 1.116,34€ = 208.628,71€» 

 

 

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού μετά 
από τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ για 

την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή και 
τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 
απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο 
του Οικονομικού Απολογισμού της προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 

στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό 
απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον οικονομικό απολογισμό από 
13/11/2016 έως 31/3/2017 και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 
 

6. Κατάσταση συνεδριάσεων Δ.Σ. ΟΔΥΕ κατά ημερομηνία και με παρόντες – απόντες 
από τα μέλη του Δ.Σ. 

7. Αντίγραφα κίνησης των τριών από τους τέσσερις τραπεζικούς λογαριασμούς όπως 

αυτοί αναγράφονται στην εισήγηση επί του οικονομικού απολογισμού (για τον 
άτοκο λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς εκκρεμούν ενέργειες) από 1/6/2016 έως 

10/1/2018 και βεβαίωση υπολοίπου των ως άνω λογαριασμών στις 31/10/2016, 
30/11/2016, 31/12/2016, 30/04/2017, 31/05/2017, 31/10/2017, 31/12/2017 και 
11/01/2018. 

8. Βιβλίο εσόδων από 01/04/2017 έως 31/10/2017 
9. Βιβλίο εξόδων από 01/04/2017 έως 31/10/2017 κατά ημερομηνία, σκοπό – 

δραστηριότητα, είδος εξόδου και ονοματεπώνυμο-φορέα. 
10. Υπόλοιπο χρήσης στις 21/10/2016: 146.452,46€ 

11. Υπόλοιπο χρήσης στις 12/11/2016: 107.104,75€ 
 
Έχοντας υπόψη μας όλα αυτά: 

______________________________________________________________  
I) Υπόλοιπο χρήσης στις 31/3/2017: 208.628,71€ 

 
II)Γενικά έσοδα από 01/04/2017 έως 31/10/2017: 152.360,31€ 

 

(α) Σύνολο εσόδων (με Α/Α φακέλου από 18 έως 33 από 1/4/2017 έως 31/10/2017):  
 

152.360,31€ 
 

(β) Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού 
μετά από τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ 
για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή 

και τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 
απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο 
του Οικονομικού Απολογισμού της προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 
στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό 

απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον οικονομικό απολογισμό από 
13/11/2016 έως 31/3/2017 και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 
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ΙII. Άρα, γενικό σύνολο υπολοίπου χρήσης και εσόδων: 
(το υπόλοιπο χρήσης «Ι» 208.628,71€ συν το «ΙΙ» 152.360,31€): 
                                                                                 

360.989,02€  
Με την επιφύλαξη και της παραγράφου ΙΙ (β) 

 

 
IV. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01/04/2017 ΕΩΣ 

31/10/2017 (537 αποδείξεις–εντάλματα εξόδων με Α.Α. 83 έως 619):               
 

141.499,40€ 
 

VI. Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ    Σ Τ Ι Σ   31/10/2017: 

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ στις 31/10/2017:                                 208.628,71€ 

2. ΕΣΟΔΑ (με ΑΑ φακέλων 18-33):                                  152.360,31€ 

3. ΕΞΟΔΑ (με ΑΑ φακέλων/ενταλμάτων 83-619):                        141.499,40€ 

4. Άρα, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31/10/2017:  

208.628,71€ + 152.360,31€ – 141.499,40€  = 219.489,62€ 
Με την επιφύλαξη και της παραγράφου ΙΙ (β) 

 
 

Το ποσό των 219.489,62€ βρίσκεται: 
 

Α) 4.752,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 
GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 1/9/2016, όπως 

ήταν εγγεγραμμένο στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας (λόγω 

και παρακράτησης 13,10% χρεωστικού επιτοκίου ετησίως) 
 

Β) 673,95€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 
31/10/2017. 

 
Γ) 56,51€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2101020982 στις 
31/10/2017. 
 
Δ) 212.937,84€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 

31/10/2017. 
 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  218.420,30€ 

 
Ε) 1.069,32€ στα χέρια μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών του ΔΣ της 

ΟΔΥΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της ΕΕ με 
ημερομηνίες 13/7/2017, καθώς και τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 

13/7/2017. 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Α έως Ε: 218.420,30€ + 1.069,32€ = 219.489,62€ 
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Σημείωση: Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, θα εισηγηθεί το Προεδρείο για να 
αποφασιστούν τεχνικές και άλλες βελτιώσεις και αναλύσεις στην αιτιολογία των δαπανών 

και στις παρατηρήσεις του βιβλίου εξόδων από 13/11/2016 έως 31/3/2017 και από 
1/4/2017 έως 31/10/2017 και εξάλειψη αυτών των παρατηρήσεων. 

 
_____________________________________________________________________ 
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(β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

ΑΠΟ 22/10/2016 ΕΩΣ 31/10/2017 

 
Ι. Υπόλοιπο χρήσης στις 21/10/2016: 146.452,46€ 

 
ΙΙ. Γενικά έσοδα:  

(α) από 22/10/2016 έως 12/11/2016: 0,00€ 
(β) από 13/11/2016 έως 31/3/2017 (ΑΑ 1-17): 128.066,92€ 
(γ) από 01/04/2016 έως 31/10/2017 (ΑΑ 18-33): 152.360,31€ 

 
(α) Σύνολο εσόδων από 22/10/2016 έως 31/10/2017 (με Α/Α φακέλου από 1 έως 33):  

 

280.427,23€ 
 

(β) Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού 
μετά από τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ 

για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή 
και τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 

απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 
στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο 
του Οικονομικού Απολογισμού της προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 

στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό 
απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον οικονομικό απολογισμό από 

13/11/2016 έως 31/3/2017 και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής 
Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 

ΙII. Άρα, γενικό σύνολο υπολοίπου χρήσης και εσόδων: 
(το υπόλοιπο χρήσης «Ι» 146.452,46€ συν το «ΙΙ» 280.427,23€): 
                                                                                426.879,69€  

Με την επιφύλαξη και της παραγράφου ΙΙ (β) 

 
 

IV. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
 
(α) από 22/10/2016 έως 12/11/2016 (Α.Α. 461 έως 505): 39.347,71€ 
(β) από 13/11/2016 έως 31/03/2017 (Α.Α. 1 έως 82Α): 26.542,96€ 

(γ) από 01/04/2017 έως 31/10/2017 (Α.Α. 83 έως 619): 141.499,40€   
 

Σύνολο εξόδων: 207.390,07€             
 

VI. Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ    Σ Τ Ι Σ   31/10/2017: 

I) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ στις 21/10/2016:146.452,46€ 

II)ΕΣΟΔΑ: 280.427,23€ 

3. ΕΞΟΔΑ: 207.390,07€ 

4. Άρα, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31/10/2017:  

146.452,46€ + 280.427,23 – 207.390,07€  = 219.489,62€ 
Με την επιφύλαξη και της παραγράφου ΙΙ (β) 
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Το ποσό των 219.489,62€ βρίσκεται: 
 
Α) 4.752,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 

GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 1/9/2016, όπως 
ήταν εγγεγραμμένο στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας (λόγω 

και παρακράτησης 13,10% χρεωστικού επιτοκίου ετησίως) 
 
Β) 673,95€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 

31/10/2017. 
 

Γ) 56,51€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2101020982 στις 
31/10/2017. 
 

Δ) 212.937,84€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 
31/10/2017. 

 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  218.420,30€ 

 
Ε) 1.069,32€ στα χέρια μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών του ΔΣ της 
ΟΔΥΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της ΕΕ με 

ημερομηνίες 13/7/2017, καθώς και τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 
13/7/2017. 

 

ΣΥΝΟΛΟ Α έως Ε: 218.420,30€ + 1.069,32€ = 219.489,62€ 

 
 

Σημείωση: Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, θα εισηγηθεί το Προεδρείο για να 

αποφασιστούν τεχνικές και άλλες βελτιώσεις και αναλύσεις στην αιτιολογία των δαπανών 

και στις παρατηρήσεις του βιβλίου εξόδων από 13/11/2016 έως 31/3/2017 και από 

1/4/2017 έως 31/10/2017 και εξάλειψη αυτών των παρατηρήσεων. 

_________________________________________________________________ 
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(γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ  

ΑΠΟ 13/11/2016 ΕΩΣ 31/10/2017 

 
Ι. Υπόλοιπο χρήσης στις 12/11/2016: 107.104,75€ 

 
ΙΙ. Γενικά έσοδα:  

(α) από 13/11/2016 έως 31/3/2017 (ΑΑ 1-17): 128.066,92€ 
(β) από 01/04/2016 έως 31/10/2017 (ΑΑ 18-33): 152.360,31€ 

 

(α) Σύνολο εσόδων από 13/11/2016 έως 31/10/2017 (με Α/Α φακέλου από 1 έως 33):  
 

280.427,23€ 
 
(β) Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων της ΟΔΥΕ για τυχόν διαφοροποίηση του ποσού 

μετά από τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Ελέγχου του Ταμείου της ΟΔΥΕ 
για την διαχειριστική περίοδο 2012 – 2014 και του Δ.Σ., όποτε αυτό ακολουθήσει πριν ή 

και τυχόν μετά το επικείμενο συνέδριο ή άλλης νομικής, δικαστικής και συνδικαλιστικής 
απόφασης – πράξης ατομικής ή συλλογικής, γενικά. Κάθε νεότερο γεγονός οποιαδήποτε 

στιγμή θα ανακοινωθεί (Όλη η ως άνω παράγραφος μεταφέρεται αυτούσια από το κείμενο 
του Οικονομικού Απολογισμού της προηγούμενης θητείας που εγκρίθηκε στις 11/11/2016 
στο προηγούμενο συνέδριο των Ιωαννίνων, και περιλαμβάνεται και στον οικονομικό 

απολογισμό από 22/10/2016 έως 12/11/2016 και στον οικονομικό απολογισμό από 
13/11/2016 έως 31/3/2017 και στις με αρ.2 και 3/13.7.2017 εκθέσεις της σημερινής 

Ελεγκτικής Επιτροπής. 

 
ΙII. Άρα, γενικό σύνολο υπολοίπου χρήσης και εσόδων: 

(το υπόλοιπο χρήσης «Ι» 107.104,75€ συν το «ΙΙ» 280.427,23€): 
                                                                                 

387.531,98€  
Με την επιφύλαξη και της παραγράφου ΙΙ (β) 

 

IV. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  
 
(α) από 13/11/2016 έως 31/03/2017 (Α.Α. 1 έως 82Α): 26.542,96€ 

(β) από 01/04/2017 έως 31/10/2017 (Α.Α. 83 έως 619): 141.499,40€   

 
Σύνολο εξόδων: 168.042,36€             

 
 

VI. Κ Λ Ε Ι Σ Ι Μ Ο    Τ Α Μ Ε Ι Ο Υ    Σ Τ Ι Σ   31/10/2017: 

I) ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ στις 12/11/2016:107.104,75€ 

II)ΕΣΟΔΑ: 280.427,23€ 

3. ΕΞΟΔΑ: 168.042,36€ 

4. Άρα, ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ στις 31/10/2017:  

107.104,75€ + 280.427,23 – 168.042,36€  = 219.489,62€ 
Με την επιφύλαξη και της παραγράφου ΙΙ (β) 
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Το ποσό των 219.489,62€ βρίσκεται: 
 
Α) 4.752,00€ στον άτοκο λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς με αριθμό λογαριασμού 
GR7201710140006014040030266 και ημερομηνία αντιγράφου κίνησης 1/9/2016, όπως 

ήταν εγγεγραμμένο στον απολογισμό έως 21/10/2016 της προηγούμενης θητείας (λόγω 

και παρακράτησης 13,10% χρεωστικού επιτοκίου ετησίως) 
 

Β) 673,95€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2370001157 στις 
31/10/2017. 

 
Γ) 56,51€ βρίσκονται στο λογαριασμό της Alpha Bank 457.00.2101020982 στις 
31/10/2017. 
 
Δ) 212.937,84€ στον άτοκο λογαριασμό Alpha Bank 457.00.2001000010 στις 

31/10/2017. 
 

Σύνολο των ως άνω Α + Β + Γ + Δ τραπεζικών καταθέσεων:  218.420,30€ 

 
Ε) 1.069,32€ στα χέρια μελών του προηγούμενου Προεδρείου και μελών του ΔΣ της 
ΟΔΥΕ, λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση του ΔΣ και τις εκθέσεις της ΕΕ με 
ημερομηνίες 13/7/2017, καθώς και τα πρακτικά συνεδρίασης του ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 

13/7/2017. 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ Α έως Ε: 218.420,30€ + 1.069,32€ = 219.489,62€ 

 
 

Σημείωση: Σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, θα εισηγηθεί το Προεδρείο για να 

αποφασιστούν τεχνικές και άλλες βελτιώσεις και αναλύσεις στην αιτιολογία των δαπανών 

και στις παρατηρήσεις του βιβλίου εξόδων από 13/11/2016 έως 31/3/2017 και από 

1/4/2017 έως 31/10/2017 και εξάλειψη αυτών των παρατηρήσεων. 

 
__________________________________________________________________ 

 
 

Ακολουθούν οι υπογραφές στην επόμενη σελίδα. 
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Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2018 
(ημερομηνία σύνταξης οικονομικών απολογισμών και βιβλίων εσόδων και εξόδων από το 

Προεδρείο για να εισαχθούν ως ενιαία εισήγηση στη συνεδρίαση του ΔΣ στις 16/01/2018) 

 

Ακολουθούν οι υπογραφές των μελών του Προεδρείου (για την ενιαία εισήγηση) 
και του Δ.Σ. (για την εγκριτική του απόφαση επί της ενιαίας εισήγησης για τα 

βιβλία εσόδων και εξόδων και τους οικονομικούς απολογισμούς) 
 

Τα Μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
 

Μ. Βεντούρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Διαμάντης, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 
 

***************************************** 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΟΔΥΕ 16/1/2018 
 
Οι ως άνω Οικονομικοί Απολογισμοί των περιόδων από 01/04/2017 έως 31/10/2017, 

από 22/10/2016 έως 31/10/2017 και από 13/11/2016 έως 31/10/2017 (εισήγηση, 
υπόλοιπο χρήσεων, βιβλία εσόδων και εξόδων με τις παρατηρήσεις, σημειώσεις κλπ.) μαζί 

με τη σημείωση με την οποία κλείνει, καθώς και ο Ετήσιος Προϋπολογισμός από 
13/11/2017 έως 12/11/2018, εγκρίθηκαν στο σύνολό τους και ξεχωριστά κατά 
αναλυτική δαπάνη/έξοδο ανά είδος, σκοπό/δραστηριότητα και ονοματεπώνυμο, όπως 

είναι απεικονισμένα στα ως άνω βιβλία, αφού ελέγχθηκαν ατομικά και συλλογικά απ’ όλα 
τα μέλη του ΔΣ της ΟΔΥΕ και οι φάκελοι – εντάλματα και το κάθε παραστατικό 

ξεχωριστά, καθώς και οι παρατηρήσεις (οι οποίες αναγράφονται στο βιβλίο εξόδων, στην 
τελευταία στήλη), μετά από συζήτηση και αναλυτική παρουσίαση της εισήγησης για τους 
ως άνω απολογισμούς από 22/10/2016 έως 31/10/2017, στη σημερινή συνεδρίαση του 

ΔΣ της ΟΔΥΕ στις 16/01/2018, (εγκρίθηκαν) …………………………………………………………… από 
το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, ως εξής: 

 

Αθήνα, 16/01/2018 
 

 
 

Ακολουθούν οι υπογραφές στην επόμενη σελίδα. 
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Ακολουθούν ονοματεπώνυμα μελών του Δ.Σ. και υπογραφές: 
 

Μ. Βεντούρης, Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Διαμάντης, Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Χρ. Καϋμενάκης, Ταμίας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μισαηλίδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Γ. Παπαναστασίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Μ. Μαυρογένης, Αναπληρωτής Γ. Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Ευστ. Παπαναγιώτου, Οργανωτικός Γραμματέας του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Φ. Σπίνου, Υπεύθυνη Τύπου & Δημ. Σχέσεων του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Κωνσταντινίδης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ  

Δ. Τσάκας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Λ. Χανδρινός, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Κουφογιώτης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Α. Πάσχος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Λιάτσος, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Μ. Σχοινάκης, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Γ. Βαρελάς, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

Δ. Χατζίνας, Μέλος του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 


