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ΠΡΟΣ: Όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά μέλη 

 
Συνάδελφοι, 

 
Ενόψει της σύσκεψης που θα γίνει στο γραφείο της ΟΔΥΕ την Πέμπτη και 

Παρασκευή 14 και 15 Ιουνίου 2018, από το πρωί (βλέπε την πρόσφατη 
σχετική ανακοίνωσή μας  http://www.odye.gr/pdf/08062018.pdf ), σε μια 
ακόμα προσπάθεια να/μήπως ολοκληρωθεί σύντομα ο έλεγχος, η μελέτη, η 

ονομαστικοποίηση όλων των δαπανών, ο καταλογισμός και η επιστροφή 
στο ταμείο της ΟΔΥΕ των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών τη διετία 

2012 – 2014, σας ενημερώνουμε και διευκρινίζουμε ότι: 
 

1) Ήδη αρχίσαμε να αποστέλλουμε (σε όσους/όσες ήταν/είναι μέλη του 

Δ.Σ. και της Ε.Ε. της ΟΔΥΕ τις περιόδους 2012-2014, 2014-2016, 
2016-2018) τον ενιαίο πλέον από σήμερα πίνακα με τα 

καταλογισθέντα ποσά, ταξινομημένο συγκεντρωτικά κατά άτομο, για 
την καλύτερη ενημέρωση και διευκόλυνση των ενδιαφερομένων να 
υποβάλλουν ενστάσεις/διαφωνίες ή να αποδεχθούν εν όλω ή εν 

μέρει τον πίνακα σε ό,τι τους αφορά (επισυνάπτεται το σχετικό 
διαβιβαστικό στο τέλος του κειμένου). Με τη σημείωση ότι θα 

κατατίθενται, εντύπως ή ηλεκτρονικά, οι οποιεσδήποτε ενστάσεις και 
διαφωνίες, ώστε να διευκολυνθεί και το Δ.Σ. που θα συνεδριάσει 
σύντομα για τα περαιτέρω… 

2) Όσοι/όσες παρευρεθούν, θα επιβαρυνθούν οι ίδιοι/ίδιες με τις 
δαπάνες μετακίνησής τους. 

3) Εννοείται ότι τουλάχιστον όσοι/όσες ήταν μέλη του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 
τη διετία 2012-2014, είτε αναφέρονται είτε όχι στον συγκεκριμένο 

πίνακα με τα καταλογισθέντα ποσά, και προσφέρονται να βοηθήσουν 
στον έλεγχο, την ονομαστικοποίηση των δαπανών και στον 
καταλογισμό, μπορούν και πρέπει να επικοινωνήσουν με την ΟΔΥΕ 

με οποιονδήποτε τρόπο ή να προσέλθουν στη σύσκεψη, ακόμα και 
κάποια άλλη μέρα της ερχόμενης εβδομάδας. 

4) Αν χρειασθεί η συνδικαλιστική διευκόλυνσή τους, παρακαλούμε να 
επικοινωνήσουν με την ΟΔΥΕ για να αποστείλουμε ειδική ονομαστική 

πρόσκληση με κοινοποίηση στην υπηρεσία του. 
 

 
Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 

 

 

http://www.odye.gr/pdf/08062018.pdf
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ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ  

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΑΙ Ε.Ε. ΤΗΣ ΟΔΥΕ 2012-2014, 2014-2016, 2016-2018 

 
 

Αθήνα, 12/06/2018 

                                                                                                                   Αρ. πρωτ. 128  

 

Συνάδελφοι, σας στέλνουμε εκ νέου, με ταξινόμηση κατά ονοματεπώνυμο, 

(με τα αρχικά του επωνύμου εκάστου/εκάστης στην τελευταία στήλη), τους 

δύο πρώτους πίνακες καταλογισμού (Κ και Κ1, που αφορούν ορισμένα είδη 

εξόδων από 01/01/2013 έως 04/07/2014), οι οποίοι, για λειτουργικούς 

λόγους, από σήμερα ενοποιήθηκαν πλέον σε έναν ενιαίο πίνακα με τον 

κωδικό «Κ» (το αρχικό γράμμα της λέξης «Καταλογισμός»). Σημειώνουμε 

ότι οι ως άνω πίνακες (οι οποίοι από σήμερα ενοποιήθηκαν σε έναν) 

εγκρίθηκαν/ψηφίστηκαν ομόφωνα στη συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΟΔΥΕ που έγινε στις 3 Μαΐου 2018, τα δε καταλογισθέντα 

ποσά ομόφωνα αποφασίσαμε και εγγράφηκαν ήδη στον προϋπολογισμό 

εσόδων του Ταμείου της ΟΔΥΕ, ο οποίος εγκρίθηκε και αυτός, ομόφωνα, 

στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ της ΟΔΥΕ την Πέμπτη 7/6/2018. 

 

Στη συνεδρίαση της 3ης Μαΐου 2018, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η 

αποστολή των παραπάνω πινάκων σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. της 

ΟΔΥΕ από 22/05/2012 μέχρι σήμερα.  

 

Διευκρινίζουμε ότι, στον ενιαίο πίνακα, και με τον κωδικό «Δ» (Διάφορα 

μέλη) στην τελευταία στήλη, υπάρχουν δαπάνες και καταλογισθέντα ποσά 

που αφορούν σε άνω του ενός μέλη του ΔΣ της περιόδου 2012-2014 ή δεν 

προκύπτει στην αιτιολογία του πίνακα ευθέως το ονοματεπώνυμο. 

 

Το Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 

 

 


