
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ,  
της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ Ο∆ΥΕ  

 
Η Κωδικοποίηση του Ταµείου της Ο∆ΥΕ, άρχισε 21/01/2003 και συνεχίζεται 
ανελλιπώς µέχρι και σήµερα. Αυτά τα, σχεδόν, 14 χρόνια, έγιναν ορισµένες 

προσαρµογές.  
Από τον Οκτώβριο, όµως, του 2016, και για τις ανάγκες Ελέγχου του Ταµείου της 
Ο∆ΥΕ της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 – 31/10/2014 τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε σε µεγάλη έκταση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναλυτική και 
ξεχωριστή ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ κατά Σκοπό, κατά Είδος, αλλά και κατά Ηµεροµηνία 

πραγµατοποίησης των ∆απανών, καθώς και η ονοµαστικοποίησή τους. Έτσι ώστε, 
µέσω της ταξινόµησης και της απεικόνισης, να επιτυγχάνεται η πλήρης διαφάνεια για 
όλα και για όλους, αφού θα µεταφέρονται στο Βιβλίο Εξόδων όλα ανεξαιρέτως τα 

συστατικά στοιχεία της κάθε απόδειξης ∆απάνης και του κάθε Σκοπού για τον οποίο 
πραγµατοποιείται.  

Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε Συνδικαλιστής και ο κάθε Συνάδελφος, χωρίς να χρειάζεται 
να είναι εξειδικευµένος και εξοικειωµένος µε την αποτύπωση των Εξόδων και 

Εσόδων, να «βλέπει» ανά πάσα στιγµή, ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΜΑΤΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 
ΕΞΟ∆ΩΝ, όλες ανεξαιρέτως τις λεπτοµέρειες και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για 

να ελέγχει, να ασκεί κριτική, να προτείνει και να εγκρίνει ή να καταψηφίζει.   



 
∆ιευκρίνιση: Η κωδικοποίηση του Ταµείου της Ο∆ΥΕ, όπως αναγράφεται παρακάτω µε µαύρο χρώµα, 
άρχισε να γίνεται µετά την Εισήγηση – Πρόταση του Χρήστου Καϋµενάκη, η οποία είχε εγκριθεί στη Συνεδρίαση 
του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ την 21/01/2003, και αποτελούσε επισυναπτόµενο έγγραφο στην ως άνω Εισήγηση – 
Πρόταση – Απόφαση. Με βάση αυτή την κωδικοποίηση έγινε το Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων και ο Οικονοµικός 
Απολογισµός ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ στο Συνέδριο της Ρόδου την 31 Μαρτίου, 01 και 02 Απριλίου 2004. 

 
 

1. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Ή ΣΚΟΠΟ  
( οι Κωδικοί και οι Εγγραφές που είναι µε κόκκινο χρώµα και ΛΑΤΙΝΙΚΗ αρίθµηση, από 23/09/2016 (που 
άρχισε τη λειτουργία της η Επιτροπή Ελέγχου ) χρησιµοποιούνται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ, µε τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσθήκες, όπου αυτό απαιτούνταν, για την αναλυτική 
και ξεχωριστή κατά δραστηριότητα ή σκοπό ΝΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – κωδικοποίηση των εξόδων/δαπανών 

της διαχειριστικής περιόδου ΑΠΟ 22/05/2012 ΕΩΣ 31/10/2014) 
 

Ακολουθούν οι 23 ΑΡΧΙΚΟΙ/ΠΑΛΙΟΙ κωδικοί από το «∆α» έως και το «∆κγ» ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟ 2003 (µε µαύρο χρώµα), βάσει των οποίων είχε γίνει ΚΑΙ η κωδικοποίηση από 22/05/2012 µέχρι 
23/09/2016 (που άρχισε τη λειτουργία της η Επιτροπή Ελέγχου) κατά δραστηριότητα ή σκοπό εξόδου 

και η ανάλυση τους) 
 
 
 
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΚΩ∆ΙΚΟΥΣ οι οποίοι είναι µε µαύρο χρώµα, 
ακολουθούν, επίσης,  οι 55 νέοι κωδικοί από «∆αI» έως και το «∆κδI» (µε κόκκινο χρώµα), βάσει των 
οποίων θα γίνει η ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 
κατά δραστηριότητα ή σκοπό εξόδου και η ανάλυση τους) 
 



 
Κωδικός Επεξήγηση κωδικών κατά δραστηριότητα ή σκοπό  

(Με κόκκινο χρώµα είναι οι νέοι από 23/09/2016 Κωδικοί) 
∆α (Συµπληρωµατικά) Έξοδα προηγούµενου κάθε φορά Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 
∆αI (Συµπληρωµατικά) Έξοδα προηγούµενου κάθε φορά Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 
∆β Έξοδα Εκτάκτων Συνεδρίων. 
∆βI Έξοδα Εκτάκτων Συνεδρίων. 
∆γ Έξοδα τρέχοντος κάθε φορά – επόµενου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου. 
∆γI Έξοδα τρέχοντος κάθε φορά Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου στη λήξη της 

θητείας (συµπεριλαµβανοµένων και των εξόδων π.χ. βιβλιοδεσίας Ταµείου Ο∆ΥΕ και άλλα 
σχετικά µε τη προετοιµασία απολογισµών στο Συνέδριο) 

∆δ Έξοδα Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων. 
∆δI Έξοδα Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων. 
∆ε Έξοδα περιφερειακών Συνδιασκέψεων και Περιοδειών και παραστάσεων σε συλλόγους  
∆εΙ Έξοδα περιφερειακών Συνδιασκέψεων 
∆εII Έξοδα Περιοδειών ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 
∆εIII Έξοδα παραστάσεων σε συλλόγους 
∆στ Συνδροµές Α∆Ε∆Υ  
∆στI Συνδροµές Α∆Ε∆Υ  
∆ζ Έξοδα συνεδρίασης & λειτουργίας ∆.Σ. και προεδρείου Ο∆ΥΕ (έξοδα µετακίνησης, έξοδα κινητής τηλεφωνίας Προέδρου 

Ο∆ΥΕ, είδη κυλικείου και φαγητού κατά τις ηµέρες της συνεδρίασης, φωτοτυπίες για συνεδρίαση ∆Σ κλπ.) 
∆ζI Έξοδα Συνεδρίασης του ∆.Σ της Ο∆ΥΕ  

(έξοδα µετακίνησης µελών του ∆.Σ. προς και από τον χώρο της συνεδρίασης του ∆.Σ.,  
είδη κυλικείου και φαγητού την παραµονή και κατά τις ηµέρες της συνεδρίασης,  
φωτοτυπίες για συνεδρίαση του ∆.Σ. πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη συνεδρίαση, κλπ.) 

∆ζII Έξοδα Λειτουργίας του Γραφείου και του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ  



(έξοδα µετακίνησης µελών του ∆.Σ., µε εξαίρεση τα ως άνω µε κωδικό ∆ζI έξοδα 
µετακίνησης για Συνεδρίαση του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και τα παρακάτω µε κωδικό ∆ζIII έξοδα 
µετακίνησης για σύσκεψη και λειτουργία του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ) ,  
έξοδα κινητής τηλεφωνίας του Προέδρου του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ, έξοδα Ίντερνετ, είδη 
κυλικείου και φαγητού (µε εξαίρεση τα ως άνω µε κωδικό ∆ζI είδη κυλικείου και 
φαγητού κατά τις ηµέρες της Συνεδρίασης του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ και τα παρακάτω µε 
κωδικό ∆ζIII είδη κυλικείου και φαγητού κατά τις ηµέρες σύσκεψης και λειτουργίας του 
Προεδρείου της Ο∆ΥΕ), 
 φωτοτυπίες (µε εξαίρεση τις ως άνω µε κωδικό ∆ζI φωτοτυπίες κατά τις ηµέρες 
σύσκεψης και λειτουργίας του ∆.Σ. και τα παρακάτω µε κωδικό ∆ζIII φωτοτυπίες κατά 
τις ηµέρες σύσκεψης και λειτουργίας του ∆.Σ.) 

∆ζIII Έξοδα σύσκεψης & λειτουργίας του Προεδρείου Ο∆ΥΕ  
(έξοδα µετακίνησης µελών του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ προς και από τον χώρο της 
σύσκεψης του προεδρείου,  
είδη κυλικείου και φαγητού την παραµονή και κατά τις ηµέρες της σύσκεψης,  
φωτοτυπίες για σύσκεψη  του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ. πριν, κατά τη διάρκεια και µετά τη 
Σύσκεψη, κλπ.) 

∆η Έξοδα συνεδρίασης & λειτουργίας Ελεγκτικής Επιτροπής Ο∆ΥΕ 
∆ηI Έξοδα συνεδρίασης της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ο∆ΥΕ 
∆ηII Έξοδα λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ο∆ΥΕ 
∆θ Έξοδα συνεδρίασης άλλων Επιτροπών Ο∆ΥΕ 
∆θI Έξοδα συνεδρίασης ΑΛΛΩΝ Επιτροπών Ο∆ΥΕ 
∆ι Έξοδα παράστασης ∆.Σ., προεδρείου και µελών ∆.Σ. Ο∆ΥΕ ή Επιτροπών – κλιµακίων  Ο∆ΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς κλπ 

συµπεριλαµβανοµένων και εξόδων παράστασης συλλόγων από κοινού και µε την κάλυψη της Ο∆ΥΕ  
∆ιI Έξοδα παράστασης του ∆.Σ της Ο∆ΥΕ σε Υπουργεία, ∆ικαστήρια, Κόµµατα και λοιπούς 



αντίστοιχους Φορείς κλπ 
∆ιII Έξοδα παράστασης του Προεδρείου της Ο∆ΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς, Συνέδρια άλλων 

Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, κλπ 
∆ιΙΙΙ Έξοδα παράστασης µελών του ∆.Σ. της Ο∆ΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς κλπ 
∆ιIV Έξοδα παράστασης Επιτροπών ή Κλιµακίων Ο∆ΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς κλπ 
∆ιV Έξοδα παράστασης των ∆.Σ. των Συλλόγων  - Μελών της Ο∆ΥΕ από κοινού και µε την 

κάλυψη της Ο∆ΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς και σε άλλους Φορείς. 
∆ια Έξοδα προετοιµασίας, οργάνωσης, προβολής & πραγµατοποίησης απεργιακών & άλλων κινητοποιήσεων Ο∆ΥΕ που δεν 

περιλαµβάνονται σε άλλους κωδικούς.  
∆ιαΙ Έξοδα προετοιµασίας, οργάνωσης, προβολής & πραγµατοποίησης απεργιακών 

κινητοποιήσεων Ο∆ΥΕ που δεν περιλαµβάνονται σε άλλους κωδικούς 
∆ιαΙΙ Έξοδα προετοιµασίας, οργάνωσης, προβολής & πραγµατοποίησης λοιπών κινητοποιήσεων 

Ο∆ΥΕ που δεν περιλαµβάνονται σε άλλους κωδικούς 
∆ιαΙΙΙ Έξοδα προβολής θέσεων Ο∆ΥΕ που δεν περιλαµβάνονται στους παραπάνω ούτε σε άλλους 

κωδικούς 
∆ιβ Έξοδα για εισφορές προς τους Πρωτοβαθµίους Συλλόγους 
∆ιβI Επιστροφή Συνδροµών προς τους Πρωτοβαθµίους Συλλόγους 
∆ιβII Τραπεζικά Έξοδα για Επιστροφή Συνδροµών προς τους Πρωτοβαθµίους Συλλόγους 
∆ιγ Έξοδα ∆ιεθνών Αποστολών & Εκδηλώσεων 
∆ιγI Έξοδα ∆ιεθνών Αποστολών και ∆ιεθνών Εκδηλώσεων 
∆ιδ Έξοδα πάγιου εξοπλισµού, συντήρησης, αναλώσιµων, καθαριότητας & λειτουργίας γραφείου Ο∆ΥΕ, ΟΤΕ, ειδών κυλικείου. 

Γραµµατειακή υποστήριξη ∆.Σ. Ο∆ΥΕ, Α’βάθµιων Συλλόγων και Συνδιασκέψεων. Υποστήριξη ιστοσελίδων Ο∆ΥΕ, και 
αποστολή sms. 

∆ιδI Έξοδα αγοράς παγίου εξοπλισµού γραφείου Ο∆ΥΕ 
∆ιδII Έξοδα εγκατάστασης/συντήρησης παγίου εξοπλισµού γραφείου Ο∆ΥΕ 
∆ιδIII Έξοδα αναλώσιµων παγίου εξοπλισµού γραφείου Ο∆ΥΕ 
∆ιδIV Έξοδα κι είδη καθαριότητας γραφείου Ο∆ΥΕ 



∆ιδV ΛΟΙΠΑ έξοδα λειτουργίας γραφείου Ο∆ΥΕ 
∆ιδVI Τέλη σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ) γραφείου Ο∆ΥΕ 
∆ιδVII Έξοδα ειδών κυλικείου καθηµερινής λειτουργίας γραφείου Ο∆ΥΕ (πλέον των εξόδων 

συνεδρίασης, λειτουργίας και συσκέψεων ∆Σ, ΠΡΟΕ∆ΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Ο∆ΥΕ 
µε κωδικό ∆ζI, ∆ζII και  ∆ζIII) 

∆ιδVIII Έξοδα Γραµµατειακής υποστήριξης ∆.Σ. Ο∆ΥΕ, Α’βάθµιων Συλλόγων και 
Συνδιασκέψεων. 

∆ιδIX Έξοδα υποστήριξης ιστοσελίδας Ο∆ΥΕ 
∆ιε Ενισχύσεις Συλλόγων µελών της Ο∆ΥΕ, αθλητικών οµάδων Ο∆ΥΕ & δικαστικών υπαλλήλων για συνδικαλιστικές, αθλητικές ή 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες τους ή για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας. 
∆ιεI Ενισχύσεις Συλλόγων - Μελών της Ο∆ΥΕ 
∆ιεII Ενισχύσεις αθλητικών και πολιτιστικών οµάδων Ο∆ΥΕ και Συλλόγων 
∆ιεIII Ενισχύσεις δικαστικών υπαλλήλων για συνδικαλιστικές, αθλητικές ή άλλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες τους (πλην κοινωνικών λόγων και λόγων υγείας) 
∆ιεIV Ενισχύσεις δικαστικών υπαλλήλων για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας. 
∆ιεV Ενισχύσεις δικαστικών υπαλλήλων για ΛΟΙΠΟΥΣ λόγους (π.χ. για κάλυψη εξόδων 

αµοιβής δικηγόρου τους, απευθείας στους ίδιους ή στον δικηγόρο, ή µέσω τρίτων, για 
προσφυγή τους στη ∆ικαιοσύνη για λόγους που έχουν σχέση µε την υπηρεσιακή τους 
κατάσταση ή τη συνδικαλιστική δράση. Όπως µια πειθαρχική δίωξη, για απόλυση λόγω 
αµφισβητούµενων εγγράφων κατά την πρόσληψη ή για διεκδίκηση ζητήµατος που αφορά 
πολλούς ή όλον τον κλάδο, κ.α.) 

∆ιστ Ενισχύσεις άλλων φορέων ή προσώπων που δεν ανήκουν στην Ο∆ΥΕ, ηµερολόγια, προσκλήσεις για συνεστιάσεις και 
εκδηλώσεις τους κλπ.  

∆ιστI Ενισχύσεις φορέων ή προσώπων που δεν ανήκουν στην Ο∆ΥΕ ( π.χ. αγορά ηµερολογίων, 
προσκλήσεψν για συνεστιάσεις και εκδηλώσεις κλπ.) 

∆ιζ Έξοδα ∆ηµόσιων Σχέσεων και προβολής θέσεων Ο∆ΥΕ, κοινωνικά έξοδα, στεφάνια κηδειών κλπ. 
∆ιζI Έξοδα ∆ηµόσιων Σχέσεων, φιλοξενία δηµοσιογράφων, κοινωνικά έξοδα, στεφάνια 



κηδειών, κλπ. 
∆ιη Έξοδα για νοµική κάλυψη και δικαστικά, φορολογικά, λογιστικά έξοδα Ο∆ΥΕ, συλλόγων και φυσικών µελών. 
∆ιηI Έξοδα για αµοιβή δικηγόρων - νοµική κάλυψη και λοιπά δικαστικά έξοδα Ο∆ΥΕ, 

συλλόγων και φυσικών µελών, γενικά για προσφυγές στη ∆ικαιοσύνη κ.α. 
∆ιηII Λογιστικά έξοδα Ο∆ΥΕ, συλλόγων και φυσικών µελών 
∆ιηIII Φορολογικά έξοδα Ο∆ΥΕ, συλλόγων και φυσικών µελών 
∆ιθ Έξοδα λειτουργίας Ταµείου Ο∆ΥΕ και µηχανογραφικής κάλυψης Ταµείου 
∆ιθI Έξοδα λειτουργίας Ταµείου Ο∆ΥΕ (π.χ. Έκδοση πιστοποιητικών για νοµιµοποίηση Ταµία, 

βιβλιοδεσία – φωτοτυπίες Ταµείου µε εξαίρεση τα σχετικά έξοδα που γίνονται πριν το 
Συνέδρειο) 

∆ιθII Έξοδα µηχανογραφικής κάλυψης Ταµείου Ο∆ΥΕ και ∆ηµιουργία προγραµµάτος για 
είσπραξη και επιστροφή συνδροµών στους Συλλόγους 

∆κ Έξοδα Ενηµέρωσης Συλλόγων & Φυσικών Μελών που δεν περιλαµβάνονται σε άλλους κωδικούς. 
∆κI Έξοδα αποστολή sms Ο∆ΥΕ προς τους ∆ικαστικούς Υπαλλήλους 
∆κII Έξοδα Ενηµέρωσης Συλλόγων & Φυσικών Μελών που δεν περιλαµβάνονται σε άλλους 

κωδικούς. 
∆κα (η 
κωδικοποίηση 
του 2003 
έφτανε έως 
αυτό τον 
κωδικό)  

Λοιπά έξοδα (π.χ. αναδροµικά έξοδα προηγούµενων ταµειακών χρήσεων) και άλλα γενικά µεικτά έξοδα που αφορούν άλλες 
δραστηριότητες και επιστροφή εισπραχθέντων για λογαριασµό άλλων φορέων (π.χ. στο σύλλογο επιµελητών κοινωνικής 
αρωγής κλπ), είδη κυλικείου για εκλογικά συνεργεία κλπ. 

∆καI Αναδροµικά έξοδα προηγούµενων ταµειακών χρήσεων 
∆καII Επιστροφή εισπραχθέντων για λογαριασµό τρίτων 
∆καIII Είδη κυλικείου για εκλογικά συνεργεία 
∆κβ Έξοδα για την κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών των πρωτοβαθµίων συλλόγων 
∆κβI Έξοδα για την κάλυψη των µηχανογραφικών αναγκών των πρωτοβαθµίων συλλόγων 
∆κγ Ενίσχυση απεργιακών ταµείων συλλόγων και απεργιακών κινητοποιήσεων συλλόγων  
∆κγI Ενίσχυση απεργιακών ταµείων συλλόγων 



∆κγII Ενίσχυση απεργιακών κινητοποιήσεων συλλόγων 
∆κδI Αγορά και Συνδροµές Εντύπων 
 
 
2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩ∆ΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙ∆ΟΣ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

( οι Κωδικοί και οι Εγγραφές που είναι µε κόκκινο χρώµα και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες, από 23/09/2016 (που 
άρχισε τη λειτουργία της η Επιτροπή Ελέγχου του Ταµείου της Ο∆ΥΕ) χρησιµοποιούνται από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ, µε 
τις αναγκαίες τροποποιήσεις ή προσθήκες, όπου αυτό απαιτούνταν, για την αναλυτική και ξεχωριστή κατά είδος 

εξόδων ΝΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ – κωδικοποίηση των εξόδων/δαπανών της διαχειριστικής περιόδου από 22/05/2012 έως 
31/10/2014) 

 

Ακολουθούν οι 43 ΑΡΧΙΚΟΙ - παλιοί κωδικοί από το «1» έως και το «43» (µε µαύρο χρώµα, βάσει 
των οποίων είχε γίνει η κωδικοποίηση από 22/05/2012 µέχρι 23/09/2016 (που άρχισε τη λειτουργία της 

η Επιτροπή Ελέγχου ) κατά είδος εξόδων και η ανάλυσή τους. 
 

Ακολουθούν, επίσης, οι 88 νέοι κωδικοί από «1a» έως και το «50a» (µε κόκκινο χρώµα, βάσει των 
οποίων θα γίνει η νέα αναλυτική και ξεχωριστή κωδικοποίηση κατά είδος εξόδων και η ανάλυσή τους. 
 
 
Κωδικός Επεξήγηση κωδικών κατά είδος εξόδου 

 (Με κόκκινο χρώµα είναι οι νέοι από 23/09/2016 Κωδικοί) 
1 Έξοδα µετακίνησης µε µέσο µαζικής µεταφοράς ή µε Ι.Χ. ή µε Ταξί και Parking  
1a Έξοδα µετακίνησης µε Ι.Χ. (χιλιοµετρική απόσταση µε επιστροφή x €0,25/χιλιόµετρο) 

χωρίς απόδειξη, αλλά µε έντυπη κατάσταση δαπάνης, µε προσκόµιση των αποδείξεων 
διοδίων Εθνικών και τοπικών οδών ως αποδεικτικό στοιχείο τρόπου ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ 



µετακίνησης, αλλά ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ∆ΙΟ∆ΙΩΝ. Με απόφαση ∆.Σ. και 
κανονισµό λειτουργίας Ο∆ΥΕ. 

1b Έξοδα φαγητού και ειδών κυλικείου 25,00€ για διατροφή ανά ηµέρα µετακίνησης 
υπολογιζοµένων και της ηµέρας άφιξης και της ηµέρας αναχώρησης χωρίς απόδειξη, αλλά 
µε έντυπη κατάσταση δαπάνης. Με απόφαση ∆.Σ. και κανονισµό λειτουργίας Ο∆ΥΕ. 

1c Έξοδα διέλευσης µε Ι.Χ. ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου 
1d Έξοδα διέλευσης διοδίων Εθνικών και Τοπικών Οδών  µε Ι.Χ.  
1e Αντίτιµο αεροπορικών εισιτηρίων 
1f Έξοδα µετάβασης προς και από αερολιµένες, €10,00 x 4 διαδροµές = €40,00  χωρίς 

απόδειξη, αλλά µε έντυπη κατάσταση δαπάνης. Με απόφαση ∆.Σ. και κανονισµό 
λειτουργίας Ο∆ΥΕ. 

1g Αντίτιµο ακτοπλοϊκών εισιτηρίων 
1h Αντίτιµο σιδηροδροµικών εισιτηρίων 
1i Αντίτιµο εισιτηρίων λεωφορείου/ΚΤΕΛ 
1j Έξοδα µετακίνησης µε ΤΑΞΙ 
1k Έξοδα µετάβασης προς κι από λιµένες ή σταθµούς τρένων/λεωφορείων €5,00 x 4 διαδροµές 

= €20,00  χωρίς απόδειξη, αλλά µε έντυπη κατάσταση δαπάνης. Με απόφαση ∆.Σ. και 
κανονισµό λειτουργίας Ο∆ΥΕ 

2 Έξοδα διανυκτέρευσης  
2a Έξοδα διανυκτέρευσης  
3 Έξοδα διατροφής 
3a Έξοδα διατροφής (γεύµα/δείπνο) µε προσκόµιση απόδειξης 
4 Έξοδα parking  
4a Έξοδα parking  
5 Έξοδα µετακίνησης -διανυκτέρευσης-διατροφής-ειδών κυλικείου-parking κλπ. (µε απόφαση του ∆Σ καταβάλλονται µε απλή 

απόδειξη Ο∆ΥΕ: για µετακίνηση µε Ι.Χ. 0,25€/χλµ., 25€ για διατροφή ανά ηµέρα µετακίνησης υπολογιζόµενων και της ηµέρας 
άφιξης και της ηµέρας αναχώρησης, ολόκληρο το αντίτιµο εισιτηρίων µέσων µαζικής µεταφοράς, ταξί & έξοδα µετακίνησης µε 



απόφαση ∆Σ Ο∆ΥΕ από και προς αεροδρόµια ή λιµάνια ή σταθµούς τρένων/λεωφορείων.  
(στον κωδικό «5» περιλαµβάνονται όλοι οι κωδικοί «1» έως και «5») 

5a 
 
Μικτά- 
Κοινά 
Έξοδα 
 

Έξοδα µετακίνησης -διανυκτέρευσης-διατροφής-ειδών κυλικείου-parking κλπ. (µε 
απόφαση του ∆Σ καταβάλλονται µε απλή απόδειξη Ο∆ΥΕ: για µετακίνηση µε Ι.Χ. 
0,25€/χλµ., 25€ για διατροφή ανά ηµέρα µετακίνησης υπολογιζόµενων και της ηµέρας 
άφιξης και της ηµέρας αναχώρησης, ολόκληρο το αντίτιµο εισιτηρίων µέσων µαζικής 
µεταφοράς, ταξί & έξοδα µετακίνησης µε απόφαση ∆Σ Ο∆ΥΕ από και προς αεροδρόµια ή 
λιµάνια ή σταθµούς τρένων/λεωφορείων.  
(στον κωδικό «5a» περιλαµβάνονται όλοι οι κωδικοί «1a» έως και «5a») 

6 Έξοδα συνεστίασης 
6a Έξοδα συνεστίασης 
7 Συνδροµές στην Α∆Ε∆Υ 
7a Συνδροµές στην Α∆Ε∆Υ 
8 Φωτοτυπίες & δακτυλογράφηση εγγράφων 
8a Φωτοτυπίες εγγράφων 
8b ∆ακτυλογράφηση εγγράφων 
9 Ταχυδροµικά έξοδα (ΕΛΤΑ & courier & διανοµή υλικού και εντύπων Ο∆ΥΕ) 
9a Ταχυδροµικά έξοδα (ΕΛΤΑ & courier & διανοµή υλικού και εντύπων Ο∆ΥΕ) 
10 ∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες για προκήρυξη συνεδρίου Ο∆ΥΕ κλπ. 
10a ∆ηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες για προκήρυξη συνεδρίου Ο∆ΥΕ, πληρωµή δηµοσιογράφων 

που καλύπτουν τα Συνέδρεια, κλπ. 
11 Εκτύπωση αφισών, ανακοινώσεων, φακέλων, άλλων εγγράφων και βιβλίων εσόδων/εξόδων του Ταµείου της Ο∆ΥΕ 
11a Εκτύπωση αφισών 
11b Εκτύπωση φακέλων 
11c Εκτύπωση λοιπών εγγράφων 
11d Εκτύπωση βιβλίων εσόδων/εξόδων του Ταµείου της Ο∆ΥΕ 
12 Πανό 
12a Πανό 



13 ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα και διανοµή φυλλαδίων µέσω εφηµερίδων 
13a ∆ιαφηµιστικά µηνύµατα 
13b ∆ιανοµή φυλλαδίων µέσω εφηµερίδων 
14 Έξοδα ∆ικαστικού Επιµελητή  
14a Έξοδα ∆ικαστικού Επιµελητή  
15 Έξοδα ∆ικαστικού Αντιπροσώπου  
15a Έξοδα ∆ικαστικού Αντιπροσώπου  
16 Έξοδα ∆ικαστικά, ∆ικηγορικά, Φορολογικά και Λογιστικά  
16a Έξοδα ∆ικαστικά ή ∆ικηγορικά, παράβολα κ.λπ. 
16b Έξοδα Φορολογικά, γενικά (φόρος, πρόστιµα κ.α.) 
16c Έξοδα Λογιστικά 
16d Χαρτόσηµα 
16e Πρόστιµα λιµενικής αρχής και τροχαίων παραβάσεων 
17 Ενισχύσεις σε συλλόγους Ο∆ΥΕ, αγορά προσκλήσεων για συνεστιάσεις – εκδηλώσεις τους κλπ. και ενισχύσεις για απεργιακό 

ταµείο  
17a Ενισχύσεις σε Συλλόγους – Μέλη της Ο∆ΥΕ (αγορά προσκλήσεων για συνεστιάσεις – 

εκδηλώσεις τους κλπ.) πλην απεργιακών ταµείων 
17b Ενισχύσεις σε Συλλόγους – Μέλη της Ο∆ΥΕ για ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
18 Ενισχύσεις σε πρόσωπα - φυσικά µέλη Ο∆ΥΕ – δικαστικούς υπαλλήλους – και σε οµάδες ή επιτροπές συλλόγων Ο∆ΥΕ, µέσω 

των ιδίων των συλλόγων µελών Ο∆ΥΕ  
18a Ενισχύσεις σε δικαστικούς υπαλλήλους µέσω των Συλλόγων - Μελών της Ο∆ΥΕ για 

κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας 
18b Ενισχύσεις σε δικαστικούς υπαλλήλους µέσω των Συλλόγων - Μελών της Ο∆ΥΕ ή 

απευθείας για άλλους λόγους, π.χ. για δικηγορικά έξοδά τους σε προσφυγές τους 
18c Ενισχύσεις σε δικαστικούς υπαλλήλους µέσω των Συλλόγων - Μελών της Ο∆ΥΕ για λόγους 

υγείας 
19 Ενισχύσεις σε αθλητικές οµάδες της Ο∆ΥΕ & των Συλλόγων Ο∆ΥΕ και πολιτιστικές οµάδες τους και εµφανίσεις οµάδων κλπ 
19a Ενισχύσεις σε αθλητικές και πολιτιστικές οµάδες της Ο∆ΥΕ & των Συλλόγων Ο∆ΥΕ, 



αγορά εµφανίσεων οµάδων κλπ. 
20 Ενισχύσεις άλλων συλλόγων ή φορέων ή φυσικών προσώπων που δεν ανήκουν στην Ο∆ΥΕ και αγορά προσκλήσεων για 

συνεστιάσεις – εκδηλώσεις τους κλπ. 
20a Ενισχύσεις φορέων ή προσώπων που δεν ανήκουν στην Ο∆ΥΕ (αγορά προσκλήσεων για 

συνεστιάσεις – εκδηλώσεις τους κλπ.) 
21 ∆ώρα δηµοσίων σχέσεων και στεφάνια, λουλούδια, ποτά, καλάθια κλπ 
21a ∆ώρα δηµοσίων σχέσεων (π.χ. Εικόνες κ.ά.) 
21b Αγορά κι αποστολή στεφάνων 
21c Αγορά κι αποστολή ανθοδεσµών – ∆ηµόσιες Σχέσεις 
21d Αγορά κι αποστολή ποτών και καλαθιών – ∆ηµόσιες Σχέσεις 
22 ∆άνεια σε φυσικά µέλη και συλλόγους 
22a ∆άνεια σε φυσικά µέλη 
22b ∆άνεια σε συλλόγους 
23 Αγορά ευχετήριων καρτών & ηµερολογίων  
23a Αγορά ευχετήριων καρτών & ηµερολογίων  
24 Ηλεκτρονικός εξοπλισµός (Fax, H/Y & τηλέφωνα). Αγορά, συντήρηση & αναλώσιµά τους των γραφείων Ο∆ΥΕ και Συλλόγων 
24a Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Fax, H/Y & τηλέφωνα κλπ) των γραφείων Ο∆ΥΕ και 

Συλλόγων 
24b Συντήρηση / Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Fax, H/Y & τηλέφωνα κλπ) των 

γραφείων Ο∆ΥΕ και Συλλόγων 
24c Αναλώσιµα ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Fax, H/Y & τηλέφωνα κλπ) των γραφείων Ο∆ΥΕ 

και Συλλόγων (π.χ. µελάνια,  toners, µελανοταινίες κ.ά.) 
25 Προγράµµατα Η/Υ & Fax 
25a Προγράµµατα Η/Υ 
25b Πρόγραµµα οµαδικής αποστολής Fax 
26 Οργάνωση, διαχείριση, υποστήριξη & ανανέωση email, γραµµατειακή υποστήριξη ∆Σ και Α’βαθµίων Συλλόγων, Συνδιασκέψεων 

και Συνεδρίων. 
26a Γραµµατειακή υποστήριξη & ανανέωση email ∆Σ και Α’βαθµίων Συλλόγων 



26b Γραµµατειακή υποστήριξη ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 
26c Γραµµατειακή υποστήριξη ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΩΝ 
26d ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, οργάνωση, διαχείριση, γραµµατειακή και κάθε άλλη υποστήριξη 

Συνεδρίων, ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 
26e ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, οργάνωση, διαχείριση, γραµµατειακή και κάθε άλλη υποστήριξη 

Συνδιασκέψεων, ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ 
27 Συνδροµές Ίντερνετ και σύνδεση ISDN – ΟΤΕΝΕΤ και ανανεώσεις domain name  
27a Συνδροµές Ίντερνετ και σύνδεση ISDN – ΟΤΕΝΕΤ Ο∆ΥΕ 
27b Συνδροµές και ανανεώσεις domain name 
27c Συνδροµές Ίντερνετ και σύνδεση ISDN – ΟΤΕΝΕΤ Συλλόγων 
27d Συνδροµές Ίντερνετ Μελών 
28 Ανάπτυξη και αποστολή SMS (µηνυµάτων) και διαχείριση/συντήρηση ιστοσελίδας Ο∆ΥΕ 
28a Ανάπτυξη και αποστολή SMS (µηνυµάτων) 
28b ∆ιαχείριση/Συντήρηση ιστοσελίδας Ο∆ΥΕ 
29 Μηχανογράφηση και παρακολούθηση Ταµείου Ο∆ΥΕ 
29a Μηχανογράφηση και παρακολούθηση Ταµείου Ο∆ΥΕ 
30 Αγορά, συντήρηση & επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών κλπ. γραφείου Ο∆ΥΕ, κλειδιά κλπ. 
30a Αγορά επίπλων, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

ΚΩ∆ΙΚΟΥ 24a) γραφείου Ο∆ΥΕ, κλειδιών κλπ. 
30b Συντήρηση / Επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών (ΠΛΗΝ 

ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΩ∆ΙΚΟΥ 24b) γραφείου Ο∆ΥΕ, κλειδαριών κλπ. 
31 Γραφική ύλη, φάκελοι κλπ. και διάφορα είδη συνεδρίων 
31a Γραφική ύλη (π.χ. χαρτικά, χαρτιά εκτύπωσης – γραφής, στυλό, συρραπτικά, κόλλες, 

τετράδια, µπλοκ, ντοσιέ και άλλα σχετικά) 
31b Φάκελοι 
32 Αγορά βιβλίων, εφηµερίδων & περιοδικών & συνδροµές σε αυτά 
32a Αγορά & συνδροµές βιβλίων 



32b Αγορά & συνδροµές εφηµερίδων 
32c Αγορά & συνδροµές περιοδικών και Οδηγού Εργατικής Νοµοθεσίας. 
33 Αποµαγνητοφώνηση  
33a Αποµαγνητοφώνηση  
34 Μεταφράσεις 
34a Μεταφράσεις 
35 Εισφορές Ο∆ΥΕ προς τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους (Στην κωδικοποίηση του 2003, ο Κωδικός 35 αφορούσε σε Αποκόµµατα 

Τύπου, τα οποία σταµάτησαν το 2008, και ο Κωδικός «35» περιλαµβάνει έκτοτε τις Εισφορές - Συνδροµές Ο∆ΥΕ προς 
Συλλόγους) 

35a Επιστροφή Συνδροµών Ο∆ΥΕ προς τους Πρωτοβάθµιους Συλλόγους (Στην κωδικοποίηση του 2003, 
ο Κωδικός 35 αφορούσε σε Αποκόµµατα Τύπου, τα οποία σταµάτησαν το 2008, και ο Κωδικός «35» περιλαµβάνει έκτοτε τις 
Εισφορές - Συνδροµές Ο∆ΥΕ προς Συλλόγους) 

36 Ο.Τ.Ε. 
36a Ο.Τ.Ε. (210-8826172) – 04387325-1 – Cosmote Home Double Play 24 XL (Στέλνει µόνο 

FAX, έχει φραγή εξερχοµένων κλήσεων) 
36b Ο.Τ.Ε. (210-8826464) – 09236039-4 – Cosmote Business Double Play 24 Basic 7 (Έχει 

πρόσθετο πακέτο κλήσεων προς κινητά 300’) 
37 Έξοδα κινητής τηλεφωνίας Προέδρου Ο∆ΥΕ 
37a Έξοδα κινητής τηλεφωνίας Προέδρου Ο∆ΥΕ 
38 Τραπεζικά έξοδα 
38a Τραπεζικά έξοδα 
39 Έξοδα καθαριότητας γραφείου Ο∆ΥΕ & άλλων χώρων που έγιναν δραστηριότητες Ο∆ΥΕ 
39a Έξοδα καθαριότητας γραφείου Ο∆ΥΕ (αµοιβή συνεργείου καθαρισµού και αναλώσιµα) 
39b Έξοδα καθαριότητας χώρων εκτός του γραφείου της Ο∆ΥΕ, που έγιναν δραστηριότητες 

Ο∆ΥΕ 
40 Έξοδα εξοπλισµού µπουφέ γραφείου Ο∆ΥΕ 
40a Έξοδα εξοπλισµού µπουφέ γραφείου Ο∆ΥΕ 
41 Αναλώσιµα µπουφέ γραφείου Ο∆ΥΕ 
41a Αναλώσιµα µπουφέ γραφείου Ο∆ΥΕ 



42 Είδη Κυλικείου 
42a Είδη Κυλικείου, Καφέδες, Σφολιατοειδή, νερά, κ.ά. 
43 Λοιπά είδη εξόδων, που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους παραπάνω κωδικούς ή από την απόδειξη, δεν προκύπτει επακριβώς 

το είδος εξόδου ή είναι µεικτά ως προς το είδος – αποτελούνται από πολλά είδη εξόδων, µεταφορές µε πούλµαν, µικροφωνική, 
µηχανογραφική εργασία για διανοµή εντύπων, διανοµή εντύπων, επιστροφή εισπραχθέντων για λογαριασµό τρίτων, έλεγχος 
καταλληλότητας εγκαταστάσεων π.χ. για αµίαντο δικαστικών µεγάρων κ.α. 

43a Λοιπά είδη εξόδων, που δεν εµπίπτουν σε κανέναν από τους παραπάνω κωδικούς ή από την 
απόδειξη, δεν προκύπτει επακριβώς το είδος εξόδου ή είναι µεικτά ως προς το είδος – 
αποτελούνται από πολλά είδη εξόδων, µεταφορές µε πούλµαν, µικροφωνική, 
µηχανογραφική εργασία για διανοµή εντύπων, διανοµή εντύπων, επιστροφή εισπραχθέντων 
για λογαριασµό τρίτων, έλεγχος καταλληλότητας εγκαταστάσεων (π.χ. για αµίαντο) 
δικαστικών µεγάρων, κ.α. 

43b Στρογγυλοποιήσεις, pourboire / tips εις βάρος του Ταµείου της Ο∆ΥΕ 
43c Στρογγυλοποιήσεις υπέρ του Ταµείου της Ο∆ΥΕ 
43d Εκ παραδροµή µη καταβληθέντα ποσά σε µέλη, για δαπάνες που πραγµατοποίησαν και τις 

δικαιούνταν 
44a Ενοικιάσεις Ι.Χ. 
45a Καύσιµα Ι.Χ. 
46a Φάρµακα 
47a Λοιπά προσωπικά είδη (καλλυντικά, είδη super markets, souvenirs, είδη δώρων, ρούχα, 

κ.ά.) 
48a  
49a Αδικαιολόγητα-Χωρίς ανάλυση Έξοδα. 
50a Ποτά. 

 
Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016  

Για την επεξεργασία του εγγράφου αυτού, η οποία άρχισε 15/10/2016 και ολοκληρώθηκε 18/10/2016,  



και για την αναδηµοσίευση, 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Ο∆ΥΕ,  

της διαχειριστικής περιόδου 04/07/2012 - 31/10/2014 

Τα παρόντα µέλη της Επιτροπής (µε θεσµική σειρά στην Επιτροπή): 
1. Ο Πρόεδρος: Γ. ∆ιαµάντης  

2. Ο Γραµµατέας: Χρ. Καϋµενάκης, 
3. Η Αντιπρόεδρος: Μ.Μισαηλίδου, 

4. Το Τακτικό µέλος: Χρ. Λυµπερόπουλος 
 


