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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ,  

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

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΟΔΥΕ  

 
Η Κωδικοποίηση του Ταμείου της ΟΔΥΕ, άρχισε 21/01/2003 και συνεχίζεται 

ανελλιπώς μέχρι και σήμερα. Αυτά τα 14 χρόνια, έγιναν ορισμένες – λίγες μόνο 
τροποποιήσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές.  

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

Ημερομηνία πραγματοποίησης των Δαπανών, 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 Δαπάνης 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, θα «βλέπει» ανά πάσα στιγμή, ΜΕ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΜΑΤΙΑ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ 

ΕΞΟΔΩΝ, όλες ανεξαιρέτως τις λεπτομέρειες και όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για 
να ελέγχει, να ασκεί κριτική, να προτείνει και να εγκρίνει ή να καταψηφίζει.   
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Διευκρίνιση: Η κωδικοποίηση του Ταμείου της ΟΔΥΕ, όπως αναγράφεται παρακάτω με μαύρο χρώμα, 

άρχισε να γίνεται μετά την Εισήγηση – Πρόταση του Χρήστου Καϋμενάκη, η οποία είχε εγκριθεί στη Συνεδρίαση 

του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ 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 ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 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 ΟΔΥΕ, 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 «Δα» έως και το «Δκγ» 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 ΚΩΔΙΚΟΥΣ οι οποίοι είναι με μαύρο χρώμα, 

ακολουθούν, επίσης,  οι 55 νέοι κωδικοί από «ΔαI» έως και το «ΔκδI» (με κόκκινο χρώμα), βάσει των 

οποίων θα γίνει η ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

κατά δραστηριότητα ή σκοπό εξόδου και η ανάλυση τους) 
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Κωδικός Επεξήγηση κωδικών κατά δραστηριότητα ή σκοπό  

(Με κόκκινο χρώμα είναι οι νέοι από 23/09/2016 Κωδικοί) 
Δα (Συμπληρωματικά) Έξοδα προηγούμενου κάθε φορά Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 

ΔαI (Συμπληρωματικά) Έξοδα προηγούμενου κάθε φορά Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 
Δβ Έξοδα Εκτάκτων Συνεδρίων. 

ΔβI Έξοδα Εκτάκτων Συνεδρίων. 
Δγ Έξοδα τρέχοντος κάθε φορά – επόμενου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου. 

ΔγI Έξοδα τρέχοντος κάθε φορά Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου στη λήξη της 

θητείας (συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων π.χ. βιβλιοδεσίας Ταμείου ΟΔΥΕ και άλλα 

σχετικά με τη προετοιμασία απολογισμών στο Συνέδριο) 
Δδ Έξοδα Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων. 

ΔδI Έξοδα Πανελλαδικών Συνδιασκέψεων. 
Δε Έξοδα περιφερειακών Συνδιασκέψεων και Περιοδειών και παραστάσεων σε συλλόγους  

ΔεΙ Έξοδα περιφερειακών Συνδιασκέψεων 

ΔεII Έξοδα Περιοδειών ΣΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 

ΔεIII Έξοδα παραστάσεων σε συλλόγους, μελών Προεδρείου, Δ.Σ. και Επιτροπών ΟΔΥΕ 
Δστ Συνδρομές ΑΔΕΔΥ  

ΔστI Συνδρομές ΑΔΕΔΥ  
Δζ Έξοδα συνεδρίασης & λειτουργίας Δ.Σ. και προεδρείου ΟΔΥΕ (έξοδα μετακίνησης, έξοδα κινητής τηλεφωνίας Προέδρου 

ΟΔΥΕ, είδη κυλικείου και φαγητού κατά τις ημέρες της συνεδρίασης, φωτοτυπίες για συνεδρίαση ΔΣ κλπ.) 

ΔζI 
Έξοδα Συνεδρίασης του Δ.Σ της ΟΔΥΕ  

(έξοδα μετακίνησης μελών του Δ.Σ. προς και από τον χώρο της συνεδρίασης του Δ.Σ.,  

είδη κυλικείου και φαγητού την παραμονή και κατά τις ημέρες της συνεδρίασης,  

φωτοτυπίες για συνεδρίαση του Δ.Σ. πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συνεδρίαση, κλπ.) 

ΔζII 
Έξοδα Λειτουργίας του Γραφείου και του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (Λειτουργίας 
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Επιτροπών και γραφείου ΟΔΥΕ), 

(έξοδα μετακίνησης μελών του Δ.Σ., με εξαίρεση τα ως άνω με κωδικό ΔζI έξοδα 

μετακίνησης για Συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και τα παρακάτω με κωδικό ΔζIII έξοδα 

μετακίνησης για σύσκεψη και λειτουργία του Προεδρείου της ΟΔΥΕ) ,  

έξοδα κινητής τηλεφωνίας του Προέδρου του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, έξοδα Ίντερνετ (της ΟΔΥΕ 

και ατομικά – προσωπικά έξοδα μελών ΔΣ), είδη κυλικείου και φαγητού (με εξαίρεση τα 

ως άνω με κωδικό ΔζI είδη κυλικείου και φαγητού κατά τις ημέρες της Συνεδρίασης του 

Δ.Σ. της ΟΔΥΕ και τα παρακάτω με κωδικό ΔζIII είδη κυλικείου και φαγητού κατά τις 

ημέρες σύσκεψης και λειτουργίας του Προεδρείου της ΟΔΥΕ), 

φωτοτυπίες (με εξαίρεση τις ως άνω με κωδικό ΔζI φωτοτυπίες κατά τις ημέρες 

σύσκεψης και λειτουργίας του Δ.Σ. και τα παρακάτω με κωδικό ΔζIII φωτοτυπίες κατά 

τις ημέρες σύσκεψης και λειτουργίας του Δ.Σ.) 

ΔζIII 
Έξοδα σύσκεψης & λειτουργίας του Προεδρείου ΟΔΥΕ  

(έξοδα μετακίνησης μελών του Προεδρείου της ΟΔΥΕ 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 ΟΔΥΕ. πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη 

Σύσκεψη, κλπ.) 
Δη Έξοδα συνεδρίασης & λειτουργίας Ελεγκτικής Επιτροπής ΟΔΥΕ 

ΔηI Έξοδα συνεδρίασης της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ 

ΔηII Έξοδα λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΟΔΥΕ 
Δθ Έξοδα συνεδρίασης άλλων Επιτροπών ΟΔΥΕ 

ΔθI Έξοδα συνεδρίασης ΑΛΛΩΝ Επιτροπών ΟΔΥΕ 
Δι Έξοδα παράστασης Δ.Σ., προεδρείου και μελών Δ.Σ. ΟΔΥΕ ή Επιτροπών – κλιμακίων  ΟΔΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς κλπ 

συμπεριλαμβανομένων και εξόδων παράστασης συλλόγων από κοινού και με την κάλυψη της ΟΔΥΕ  
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ΔιI Έξοδα παράστασης του Δ.Σ της ΟΔΥΕ σε Υπουργεία, Δικαστήρια, Κόμματα και λοιπούς 

Φορείς κλπ 

ΔιII Έξοδα παράστασης του Προεδρείου της ΟΔΥΕ σε Υπουργεία, Βουλευτές, Φορείς, 

Συνέδρια άλλων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, Υπηρεσίες, Ελευθέρους Επαγγελματίες 

κλπ 

ΔιΙΙΙ Έξοδα παράστασης μελών του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς, Υπηρεσίες, 

Υπηρεσιακά Σύμβουλια, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Βουλευτές κλπ 

ΔιIV Έξοδα παράστασης Επιτροπών ή Κλιμακίων ΟΔΥΕ σε Υπουργεία, Βουλευτές, Φορείς, 

Υπηρεσίες και Ελεύθερους Επαγγελματίες κλπ 

ΔιV Έξοδα παράστασης των Δ.Σ. των Συλλόγων  - Μελών της ΟΔΥΕ από κοινού και με την 

κάλυψη της ΟΔΥΕ σε Υπουργεία, Φορείς κλπ. 
Δια Έξοδα προετοιμασίας, οργάνωσης, προβολής & πραγματοποίησης απεργιακών & άλλων κινητοποιήσεων ΟΔΥΕ που δεν 

περιλαμβάνονται σε άλλους κωδικούς.  

ΔιαΙ Έξοδα προετοιμασίας, οργάνωσης, προβολής & πραγματοποίησης απεργιακών 

κινητοποιήσεων ΟΔΥΕ που δεν περιλαμβάνονται σε άλλους κωδικούς 

ΔιαΙΙ Έξοδα προετοιμασίας, οργάνωσης, προβολής & πραγματοποίησης λοιπών κινητοποιήσεων 

ΟΔΥΕ που δεν περιλαμβάνονται σε άλλους κωδικούς 

ΔιαΙΙΙ Έξοδα προβολής θέσεων ΟΔΥΕ που δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω ούτε σε άλλους 

κωδικούς 
Διβ Έξοδα για εισφορές προς τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους 

ΔιβI Επιστροφή Συνδρομών προς τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους 

ΔιβII Τραπεζικά Έξοδα για Επιστροφή Συνδρομών προς τους Πρωτοβαθμίους Συλλόγους 
Διγ Έξοδα Διεθνών Αποστολών & Εκδηλώσεων 

ΔιγI Έξοδα Διεθνών Αποστολών και Διεθνών Εκδηλώσεων 
Διδ Έξοδα πάγιου εξοπλισμού, συντήρησης, αναλώσιμων, καθαριότητας & λειτουργίας γραφείου ΟΔΥΕ, ΟΤΕ, ειδών κυλικείου. 

Γραμματειακή υποστήριξη Δ.Σ. ΟΔΥΕ, Α’βάθμιων Συλλόγων και Συνδιασκέψεων. Υποστήριξη ιστοσελίδων ΟΔΥΕ, και 

αποστολή sms. 
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ΔιδI Έξοδα αγοράς παγίου (π.χ. ηλεκτρονικού) εξοπλισμού γραφείου ΟΔΥΕ 

ΔιδII Έξοδα εγκατάστασης/συντήρησης και επισκευής παγίου εξοπλισμού γραφείου ΟΔΥΕ 

ΔιδIII Έξοδα αναλώσιμων παγίου εξοπλισμού γραφείου ΟΔΥΕ 

ΔιδIV Έξοδα κι είδη καθαριότητας γραφείου ΟΔΥΕ 

ΔιδV ΛΟΙΠΑ έξοδα λειτουργίας γραφείου ΟΔΥΕ 

ΔιδVI Τέλη σταθερής τηλεφωνίας (ΟΤΕ) γραφείου ΟΔΥΕ 

ΔιδVII Έξοδα ειδών κυλικείου καθημερινής λειτουργίας γραφείου ΟΔΥΕ (πλέον των εξόδων 

συνεδρίασης, λειτουργίας και συσκέψεων ΔΣ, ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΔΥΕ 

με κωδικό ΔζI, ΔζII και  ΔζIII) 

ΔιδVIII Έξοδα Γραμματειακής υποστήριξης Δ.Σ. ΟΔΥΕ, Α’βάθμιων Συλλόγων και 

Συνδιασκέψεων. 

ΔιδIX Έξοδα υποστήριξης ιστοσελίδας ΟΔΥΕ (Διαχείριση και ενημέρωση ιστοσελίδας, ετήσια 

φιλοξενία ιστοσελίδας) 
Διε Ενισχύσεις Συλλόγων μελών της ΟΔΥΕ, αθλητικών ομάδων ΟΔΥΕ & δικαστικών υπαλλήλων για συνδικαλιστικές, αθλητικές ή 

άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες τους ή για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας. 

ΔιεI Ενισχύσεις Συλλόγων - Μελών της ΟΔΥΕ (π.χ. για μελέτες ρύπων σε Κόρινθο) κλπ.  

ΔιεII Ενισχύσεις αθλητικών και πολιτιστικών ομάδων ΟΔΥΕ και Συλλόγων 

ΔιεIII Ενισχύσεις δικαστικών υπαλλήλων για συνδικαλιστικές, αθλητικές ή άλλες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις και δραστηριότητες τους (πλην κοινωνικών λόγων και λόγων υγείας) 

ΔιεIV Ενισχύσεις απευθείας σε δικαστικούς υπαλλήλους ή μέσω των Συλλόγων - Μελών της 

ΟΔΥΕ, για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας – και τυπικά ενισχύσεις Συλλόγων για να 

ενισχύσουν τα μέλη τους για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας, μετά από αίτημα των 

Συλλόγων. 

Ενισχύσεις δικαστικών υπαλλήλων μέσω των Συλλόγων τους, μετά από αίτημα των 

Συλλόγων τους, για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας.  
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ΔιεV Ενισχύσεις δικαστικών υπαλλήλων για ΛΟΙΠΟΥΣ λόγους μετά από αίτημα του Συλλόγου 

τους και της ΟΔΥΕ (π.χ. για κάλυψη εξόδων αμοιβής δικηγόρου τους), απευθείας στους 

ίδιους ή στον δικηγόρο, ή μέσω του Συλλόγου τους ή τρίτων, για προσφυγή τους στη 

Δικαιοσύνη για λόγους που έχουν σχέση με την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή τη 

συνδικαλιστική τους δράση. Όπως π.χ. για πειθαρχική δίωξη, για απόλυση λόγω 

αμφισβητούμενων εγγράφων κατά την πρόσληψη ή για διεκδίκηση ζητήματος που αφορά 

πολλούς ή όλον τον κλάδο, κ.α.) 
Διστ Ενισχύσεις άλλων φορέων ή προσώπων που δεν ανήκουν στην ΟΔΥΕ, ημερολόγια, προσκλήσεις για συνεστιάσεις και 

εκδηλώσεις τους κλπ.  

ΔιστI Ενισχύσεις φορέων ή προσώπων που δεν ανήκουν στην ΟΔΥΕ ( π.χ. αγορά ημερολογίων, 

προσκλήσεων για συνεστιάσεις και εκδηλώσεις κλπ.) 
Διζ Έξοδα Δημόσιων Σχέσεων και προβολής θέσεων ΟΔΥΕ, κοινωνικά έξοδα, στεφάνια κηδειών κλπ. 

ΔιζI Έξοδα Δημόσιων Σχέσεων, φιλοξενία δημοσιογράφων, κοινωνικά έξοδα, στεφάνια 

κηδειών, κλπ. 
Διη Έξοδα για νομική κάλυψη και δικαστικά, φορολογικά, λογιστικά έξοδα ΟΔΥΕ, συλλόγων και φυσικών μελών. 

ΔιηI Έξοδα για αμοιβή δικηγόρων - νομική κάλυψη και λοιπά δικαστικά έξοδα ΟΔΥΕ, 

συλλόγων και φυσικών μελών, γενικά για προσφυγές στη Δικαιοσύνη κ.α. 

ΔιηII Λογιστικά έξοδα ΟΔΥΕ, συλλόγων και φυσικών μελών 

ΔιηIII Φορολογικά έξοδα ΟΔΥΕ, συλλόγων και φυσικών μελών 
Διθ Έξοδα λειτουργίας Ταμείου ΟΔΥΕ και μηχανογραφικής κάλυψης Ταμείου 

ΔιθI Έξοδα λειτουργίας Ταμείου ΟΔΥΕ (π.χ. Έκδοση πιστοποιητικών για νομιμοποίηση Ταμία, 

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

Συνέδρειο) 

ΔιθII Έξοδα μηχανογραφικής κάλυψης Ταμείου ΟΔΥΕ και Δημιουργία προγραμμάτος για 

είσπραξη και επιστροφή συνδρομών στους Συλλόγους 
Δκ Έξοδα Ενημέρωσης Συλλόγων & Φυσικών Μελών που δεν περιλαμβάνονται σε άλλους κωδικούς. 

ΔκI Έξοδα αποστολής και διαχείρισης SMS της ΟΔΥΕ προς τους Δικαστικούς Υπαλλήλους 
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ΔκII Έξοδα Ενημέρωσης Συλλόγων & Φυσικών Μελών που δεν περιλαμβάνονται σε άλλους 

κωδικούς. 
Δκα (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. 

ΔκαI Αναδρομικά έξοδα προηγούμενων ταμειακών χρήσεων 

ΔκαII Επιστροφή εισπραχθέντων για λογαριασμό τρίτων 

ΔκαIII Είδη κυλικείου για εκλογικά συνεργεία 
Δκβ Έξοδα για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των πρωτοβαθμίων συλλόγων 

ΔκβI Έξοδα για την κάλυψη των μηχανογραφικών αναγκών των πρωτοβαθμίων συλλόγων 
Δκγ Ενίσχυση απεργιακών ταμείων συλλόγων και απεργιακών κινητοποιήσεων συλλόγων  

ΔκγI Ενίσχυση απεργιακών ταμείων συλλόγων 

ΔκγII Ενίσχυση απεργιακών κινητοποιήσεων συλλόγων 

ΔκδI Αγορά και Συνδρομές Εντύπων 
 

 
2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 
 

( 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 ΟΔΥΕ) 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) 
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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), 

πάγιο ποσό, χωρίς απόδειξη, αλλά με έντυπη κατάσταση δαπάνης. Με προσκόμιση 

υποχρεωτικά των αποδείξεων διοδίων Εθνικών και τοπικών οδών, οι οποίες χρησιμεύουν 

μόνο ως αποδεικτικό στοιχείο χρόνου, διαδρομής, τρόπου ΚΑΙ ΜΕΣΟΥ μετακίνησης, αλλά 

ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΔΙΟΔΙΩΝ. Με απόφαση Δ.Σ. και κανονισμό λειτουργίας 

ΟΔΥΕ. 

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 

μόνο με έντυπη κατάσταση δαπάνης. Με απόφαση Δ.Σ. και κανονισμό λειτουργίας ΟΔΥΕ. 

1c  Διόδια - Έξοδα διέλευσης με Ι.Χ. ζεύξης Ρίου – Αντιρρίου,  

1d Διόδια - Έξοδα διέλευσης Εθνικών και Τοπικών Οδών (Αττικής Οδού κ.α.) με Ι.Χ.  

1e Αντίτιμο εισιτηρίων αεροπορικών. Επιβάτη και αποσκευών. 

1f Έξοδα μετάβασης προς και από αεροδρόμια/αερολιμένες. Πάγιο ποσό €10,00 x 4 διαδρομές 

= €40,00,  χωρίς απόδειξη, αλλά με έντυπη κατάσταση δαπάνης. Με απόφαση Δ.Σ. και 
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κανονισμό λειτουργίας ΟΔΥΕ. 

1g Αντίτιμο εισιτηρίων ακτοπλοϊκών και ferry boat. Επιβάτη και Ι.Χ. 

1h Αντίτιμο εισιτηρίων σιδηροδρομικών/τρένου. Υπεραστικών. 

1i Αντίτιμο εισιτηρίων λεωφορείου/ΚΤΕΛ/Υπεραστικών. 

1j Έξοδα μετακίνησης με ΤΑΞΙ και με ΑΣΤΙΚΑ Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.  

1k Έξοδα μετάβασης προς και από λιμάνια ή σταθμούς υπεραστικών τρένων και υπεραστικών 

λεωφορείων €5,00 x 4 διαδρομές = €20,00,  χωρίς απόδειξη, αλλά με έντυπη κατάσταση 

δαπάνης. Με απόφαση Δ.Σ. και κανονισμό λειτουργίας ΟΔΥΕ. 

1l 

 

Έξοδα μετακίνησης συνέδρων σε Συνέδριο (μόνο για το Συνέδριο) απευθείας στους 

Συνέδρους ή μέσω του Συλλόγου ή ως ενίσχυση του Συλλόγου (με κωδικούς είδους 

αποζημίωση ανά χλμ. με Ι.Χ., εισιτήρια μέσων μαζικής μεταφοράς, ημερήσια αποζημίωση, 

διόδια κ.α.) 

1m Άκυρο – Βλέπε ίδια έξοδα με κωδικό 1d. (Διόδια – Έξοδα διέλευσης Αττικής Οδού). 
2 Έξοδα διανυκτέρευσης  

2a Έξοδα διανυκτέρευσης – διαμονής σε ξενοδοχείο, με ή χωρίς πρωϊνό και 

ημιδιατροφή/διατροφή, συμπεριλαμβανομένων και όλων των άλλων τυχόν εξόδων 

αναλυτικά (π.χ. πάρκινγκ)… 
3 Έξοδα διατροφής 

3a Έξοδα διατροφής (γεύμα/δείπνο) με προσκόμιση απόδειξης (π.χ. σε συνεδρίαση Δ.Σ. ή Ε.Ε. 

ΟΔΥΕ ή εκτός συνεδρίασης). 
4 Έξοδα parking  

4a Έξοδα parking  
5 Έξοδα μετακίνησης -διανυκτέρευσης-διατροφής-ειδών κυλικείου-parking κλπ. (με απόφαση του ΔΣ καταβάλλονται με απλή 

απόδειξη ΟΔΥΕ: 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 ΔΣ ΟΔΥΕ από και προς αεροδρόμια ή λιμάνια ή σταθμούς τρένων/λεωφορείων.  

(στον κωδικό «5» περιλαμβάνονται όλοι οι κωδικοί «1» έως και «5») 

5a Έξοδα μετακίνησης -διανυκτέρευσης-διατροφής-ειδών κυλικείου-parking κλπ. Μελών ΔΣ, 



11 

 

 

Μικτά- 

Κοινά 

Έξοδα 

 

ΕΕ, Συνέδρων κ.α. της ΟΔΥΕ (με απόφαση του ΔΣ καταβάλλονται με απλή απόδειξη 

ΟΔΥΕ: 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 ΔΣ ΟΔΥΕ 

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 ΑΔΕΔΥ 

7a Συνδρομές στην ΑΔΕΔΥ 
8 Φωτοτυπίες & δακτυλογράφηση εγγράφων 

8a Φωτοτυπίες εγγράφων 

8b Δακτυλογράφηση (και μερικές φορές συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμηση) 

εγγράφων 
9 Ταχυδρομικά έξοδα (ΕΛΤΑ & courier & διανομή υλικού και εντύπων ΟΔΥΕ) 

9a Ταχυδρομικά έξοδα (ΕΛΤΑ & courier & διανομή υλικού και εντύπων ΟΔΥΕ) 
10 Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες για προκήρυξη συνεδρίου ΟΔΥΕ κλπ. 

10a Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες για προκήρυξη συνεδρίου ΟΔΥΕ, πληρωμή δημοσιογράφων 

που καλύπτουν τα Συνέδρια, κλπ. 
11 Εκτύπωση αφισών, ανακοινώσεων, φακέλων, άλλων εγγράφων και βιβλίων εσόδων/εξόδων του Ταμείου της ΟΔΥΕ 

11a Εκτύπωση αφισών 

11b Εκτύπωση φακέλων 

11c Εκτύπωση ανακοινώσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων & λοιπών εγγράφων 

11d Εκτύπωση και βιβλιοδεσία βιβλίων εσόδων/εξόδων του Ταμείου της ΟΔΥΕ 
12 Πανό 

12a Πανό 
13 Διαφημιστικά μηνύματα και διανομή φυλλαδίων μέσω εφημερίδων 
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13a Διαφημιστικά μηνύματα 

13b Διανομή φυλλαδίων μέσω εφημερίδων 
14 Έξοδα Δικαστικού Επιμελητή  

14a Έξοδα Δικαστικού Επιμελητή  
15 Έξοδα Δικαστικού Αντιπροσώπου  

15a Έξοδα Δικαστικού Αντιπροσώπου  
16 Έξοδα Δικαστικά, Δικηγορικά, Φορολογικά και Λογιστικά  

16a Έξοδα Δικαστικά, Δικηγορικά, Συμβολαιογραφικά, Παράβολα, κ.λπ. 

16b Έξοδα Φορολογικά, (φόρος, πρόστιμα κ.α.) 

16c Έξοδα Λογιστικά 

16d Χαρτόσημα, μεγαρόσημα 

16e Πρόστιμα λιμενικής αρχής και τροχαίων παραβάσεων (π.χ. παράνομο παρκάρισμα) 

17 Ενισχύσεις σε συλλόγους ΟΔΥΕ, αγορά προσκλήσεων για συνεστιάσεις – εκδηλώσεις τους κλπ. και ενισχύσεις για απεργιακό 

ταμείο  

17a Ενισχύσεις σε Συλλόγους – Μέλη της ΟΔΥΕ (αγορά προσκλήσεων για συνεστιάσεις – 

εκδηλώσεις τους, μελέτη ρύπων κλπ.) πλην απεργιακών ταμείων 

17b Ενισχύσεις σε Συλλόγους – Μέλη της ΟΔΥΕ για ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
18 Ενισχύσεις σε πρόσωπα - φυσικά μέλη ΟΔΥΕ – δικαστικούς υπαλλήλους – και σε ομάδες ή επιτροπές συλλόγων ΟΔΥΕ, μέσω 

των ιδίων των συλλόγων μελών ΟΔΥΕ  

18a Ενισχύσεις απευθείας σε δικαστικούς υπαλλήλους ή μέσω των Συλλόγων - Μελών της 

ΟΔΥΕ, για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας – και τυπικά ενισχύσεις Συλλόγων για να 

ενισχύσουν τα μέλη τους για κοινωνικούς λόγους και λόγους υγείας, μετά από αίτημα των 

Συλλόγων 

18b Ενισχύσεις απευθείας σε δικαστικούς υπαλλήλους ή μέσω των Συλλόγων - Μελών της 

ΟΔΥΕ ή απευθείας για άλλους λόγους, π.χ. για δικηγορικά έξοδά τους σε προσφυγές τους - 

και τυπικά ενισχύσεις Συλλόγων για να ενισχύσουν τα μέλη τους για άλλους λόγους πλην 

κοινωνικών και λόγων υγείας, μετά από αίτημα των Συλλόγων 
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19 Ενισχύσεις σε αθλητικές ομάδες της ΟΔΥΕ & των Συλλόγων ΟΔΥΕ και πολιτιστικές ομάδες τους και εμφανίσεις ομάδων κλπ 

19a Ενισχύσεις σε αθλητικές και πολιτιστικές ομάδες της ΟΔΥΕ & των Συλλόγων ΟΔΥΕ, 

αγορά εμφανίσεων ομάδων κλπ., απευθείας από την ΟΔΥΕ ή μέσω Συλλόγων 
20 Ενισχύσεις άλλων συλλόγων ή φορέων ή φυσικών προσώπων που δεν ανήκουν στην ΟΔΥΕ και αγορά προσκλήσεων για 

συνεστιάσεις – εκδηλώσεις τους κλπ. 

20a Ενισχύσεις φορέων ή προσώπων που δεν ανήκουν στην ΟΔΥΕ (αγορά προσκλήσεων για 

συνεστιάσεις – εκδηλώσεις τους κλπ.) – Ενίσχυση Ιερών Ναών πέραν της περίπτωσης 21b. 
21 Δώρα δημοσίων σχέσεων και στεφάνια, λουλούδια, ποτά, καλάθια κλπ 

21a Δώρα δημοσίων σχέσεων (π.χ. Εικόνες κ.ά.) 

21b Αγορά κι αποστολή στεφάνων, ενίσχυση Ιερών Ναών ή κατάθεση μετρητών σε Ιερούς 

Ναούς ή άλλους φορείς αντί στεφάνου…  

21c Αγορά κι αποστολή ανθοδεσμών και φυτών – Δημόσιες Σχέσεις 

21d Αγορά κι αποστολή ποτών και καλαθιών με ποτά – Δημόσιες Σχέσεις 
22 Δάνεια σε φυσικά μέλη και συλλόγους 

22a Δάνεια σε φυσικά μέλη 

22b Δάνεια 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 ΟΔΥΕ και Συλλόγων 

24a Αγορά ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Fax, H/Y, πληκτρολόγια, ηχεία, μπαταρίες, ποντίκια, 

δίσκοι, λάπτοπ, τηλέφωνα κλπ) για τα γραφεία ΟΔΥΕ και Συλλόγων. 

24b Συντήρηση / Επισκευή ηλεκτρονικού εξοπλισμού κωδικών 24a, 25a και 25b (Fax, H/Y, 

τηλεφώνων, τηλεφωνικών κέντρων κλπ) των γραφείων ΟΔΥΕ και Συλλόγων. 

24c Αναλώσιμα ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Fax, H/Y & τηλέφωνα κλπ) των γραφείων ΟΔΥΕ 

και Συλλόγων (π.χ. μελάνια,  toners, μελανοταινίες κ.ά.) 
25 Προγράμματα Η/Υ & Fax 

25a Προγράμματα Η/Υ 
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25b Πρόγραμμα ομαδικής αποστολής Fax 
26 Οργάνωση, διαχείριση, υποστήριξη & ανανέωση email, γραμματειακή υποστήριξη ΔΣ και Α’βαθμίων Συλλόγων, Συνδιασκέψεων 

και Συνεδρίων. 

26a Γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη & ανανέωση email ΔΣ ΟΔΥΕ και 

Α’βαθμίων Συλλόγων 

26b Γραμματειακή και μηχανογραφική υποστήριξη ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ 

26c Γραμματειακή υποστήριξη (ξεχωριστά) ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ – 

Ενοικίαση προτζέκτορα και ηλεκτρολογική εγκατάσταση κ.α. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 

26d ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, οργάνωση, διαχείριση, γραμματειακή και κάθε άλλη υποστήριξη 

Συνεδρίων, έκδοση βιβλίων απολογισμών για Συνέδριο (ξεχωριστά) ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

26e ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, οργάνωση, διαχείριση, γραμματειακή και κάθε άλλη υποστήριξη 

Συνδιασκέψεων, ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ 

26f (α) Γραμματειακή υποστήριξη ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ και  

(β) ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, οργάνωση, διαχείριση, γραμματειακή και κάθε άλλη υποστήριξη 

Συνεδρίων, έκδοση βιβλίων απολογισμών για Συνέδριο (ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ) 

27 Συνδρομές Ίντερνετ και σύνδεση ISDN – ΟΤΕΝΕΤ και ανανεώσεις domain name  

27a Συνδρομές Ίντερνετ και σύνδεση ISDN – ΟΤΕΝΕΤ ΟΔΥΕ 

27b Συνδρομές και ανανεώσεις domain name 

27c Συνδρομές Ίντερνετ και σύνδεση ISDN – ΟΤΕΝΕΤ Συλλόγων 

27d Συνδρομές Ίντερνετ Μελών και άλλα σχετικά με Η/Υ προσωπικά – ατομικά είδη, ασύρματο 

Ίντερνετ, 
28 Ανάπτυξη και αποστολή SMS (μηνυμάτων) και διαχείριση/συντήρηση ιστοσελίδας ΟΔΥΕ 

28a Ανάπτυξη και αποστολή SMS (μηνυμάτων). Από 1/1/2017 η σύμβαση είναι για συνολικό 

αριθμό μηνυμάτων και όχι για χρονική διάρκεια – π.χ. έως ότου συμπληρωθούν 12.000 sms 

28b Διαχείριση/Συντήρηση/Υποστήριξη/Ενημέρωση ιστοσελίδας ΟΔΥΕ 
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28c Φιλοξενία ιστοσελίδας ΟΔΥΕ (ετήσια ή επιμέρους διάρκειας 
29 Μηχανογράφηση και παρακολούθηση Ταμείου ΟΔΥΕ 

29a Μηχανογράφηση και παρακολούθηση Ταμείου ΟΔΥΕ, βιβλιοδεσία Ταμείου, Φωτοτυπίες 

Ταμείου, Εργασίες Ελέγχου Ταμείου… 
30 Αγορά, συντήρηση & επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών κλπ. γραφείου ΟΔΥΕ, κλειδιά κλπ. 

30a Αγορά επίπλων, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών, σόμπες (ΠΛΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ 24a) γραφείου ΟΔΥΕ, κλειδιών κλπ. 

30b Συντήρηση / Επισκευή επίπλων, ηλεκτρικών και άλλων συσκευών (ΠΛΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΩΔΙΚΟΥ 24b) γραφείου ΟΔΥΕ, κλειδαριών κλπ. 
31 Γραφική ύλη, φάκελοι κλπ. και διάφορα είδη συνεδρίων 

31a Αγορά Γραφικής Ύλης (π.χ. χαρτικά, χαρτιά εκτύπωσης – γραφής, στυλό, συρραπτικά, 

κόλλες, τετράδια, μπλοκ, ντοσιέ και φάκελοι γραφείου, διαφάνειες και άλλα σχετικά) 

31b Φάκελοι και τσάντες για συνέδριο. 
32 Αγορά βιβλίων, εφημερίδων & περιοδικών & συνδρομές σε αυτά 

32a Αγορά & συνδρομές βιβλίων 

32b Αγορά & συνδρομές εφημερίδων 

32c Αγορά & συνδρομές περιοδικών και Οδηγού Εργατικής Νομοθεσίας για γραφεία ΟΔΥΕ 
33 Απομαγνητοφώνηση  

33a Απομαγνητοφώνηση  
34 Μεταφράσεις 

34a Μεταφράσεις 
35 Εισφορές ΟΔΥΕ 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 ΟΔΥΕ προς 

Συλλόγους) 

35a Επιστροφή Συνδρομών ΟΔΥΕ 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 ΟΔΥΕ προς Συλλόγους) 
36 Ο.Τ.Ε. 
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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 ΟΔΥΕ 

37a Έξοδα κινητής τηλεφωνίας Προέδρου ΟΔΥΕ και εκτάκτως άλλων μελών ΔΣ ΟΔΥΕ. 
38 Τραπεζικά έξοδα 

38a Τραπεζικά έξοδα 
39 Έξοδα καθαριότητας γραφείου ΟΔΥΕ & άλλων χώρων που έγιναν δραστηριότητες ΟΔΥΕ 

39a Έξοδα καθαριότητας γραφείου ΟΔΥΕ (αμοιβή συνεργείου καθαρισμού και αναλώσιμα) 

39b Έξοδα καθαριότητας χώρων εκτός του γραφείου της ΟΔΥΕ, που έγιναν δραστηριότητες 

ΟΔΥΕ 
40 Έξοδα εξοπλισμού μπουφέ γραφείου ΟΔΥΕ 

40a Έξοδα εξοπλισμού μπουφέ γραφείου ΟΔΥΕ 
41 Αναλώσιμα μπουφέ γραφείου ΟΔΥΕ 

41a Αναλώσιμα μπουφέ γραφείου ΟΔΥΕ… 

41b Βασιλόπιτα 
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 τα οποία: 

(α) δεν εμπίπτουν με σαφήνεια σε κανέναν από τους άλλους ειδικούς κωδικούς, 

(β) από την απόδειξη δεν προκύπτει επακριβώς το είδος εξόδου, 

(γ) αποτελούνται από πολλά είδη εξόδων. Μικτά/Κοινά στην ίδια απόδειξη ή στο ίδιο 

ένταλμα είδη εξόδων (π.χ. στην ίδια απόδειξη ή ένταλμα: ΜΑΖΙ Κυλικείο, Νερά, ΤΑΞΙ, 
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Πάρκινγκ, Φωτοτυπίες, Φαγητό και άλλα, όλα μαζί ή τουλάχιστον δύο από αυτά τα είδη 

όταν τα ποσά είναι μεγάλα… 

(δ) αφορούν μεταφορές με πούλμαν, 

(ε) αφορούν σε μικροφωνική, 

(στ) αφορούν σε μηχανογραφική εργασία για διανομή εντύπων, 

(ζ) αφορούν σε διανομή εντύπων, 

(η) αφορούν σε επιστροφή εισπραχθέντων για λογαριασμό τρίτων, 

(θ) αφορούν σε έλεγχο καταλληλότητας εγκαταστάσεων (π.χ. για αμίαντο) δικαστικών 

μεγάρων, κ.α. 

43b Στρογγυλοποιήσεις, pourboire / tips εις βάρος του Ταμείου της ΟΔΥΕ 

43c Στρογγυλοποιήσεις υπέρ του Ταμείου της ΟΔΥΕ 

43d Εκ παραδρομής μη καταβληθέντα ποσά σε μέλη, για δαπάνες που πραγματοποίησαν και τις 

δικαιούνταν – Να φύγει και να πάει στα έσοδα ?? 

44a Ενοικιάσεις Ι.Χ. 

45a Καύσιμα (Βενζίνη) Ι.Χ. 

46a Φάρμακα 

47a Λοιπά προσωπικά – ατομικά είδη (καλλυντικά, είδη super markets, souvenirs, είδη δώρων, 

ρούχα, περιοδικά, χρόνος ομιλίας και δεδομένων ίντερνετ, αγορά, συντήρηση και επισκευή 

προσωπικών laptop και Η/Υ, ηλεκτρολογικό υλικό, λοιπές επισκευές ατομικών ειδών κ.ά.) – 

Συσχέτιση με έξοδα 50a 

48a Άκυρο – βλέπε σχετικό κωδικό 16a, (πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων) κ.α. 

49a Χωρίς ανάλυση – χωρίς αιτιολογία – χωρίς περιγραφή διάφορα έξοδα. 

50a Ποτά, κυλικείο, φαγητό (προσωπικά – ατομικά είδη) 
 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016  

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

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΥΕ,  

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

Τα παρόντα μέλη της Επιτροπής (με θεσμική σειρά στην Επιτροπή): 

1. Ο Πρόεδρος: Γ. Διαμάντης  
2. Ο Γραμματέας: Χρ. Καϋμενάκης, 

3. Η Αντιπρόεδρος: Μ.Μισαηλίδου, 
4. Το Τακτικό μέλος: Χρ. Λυμπερόπουλος 

 
 

 
 
 
 
 

2. ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ 
Δ.Σ. ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η Κωδικοποίηση κατά ονοματεπώνυμο άρχισε από 14/06/2017 και συνεχίστηκε έως 12/07/2017 θα επικαιροποιείται 

συνεχώς. 

 

Κωδικός Επεξήγηση Κωδικών Εξόδων κατά Ονοματεπώνυμο μέλους ΔΣ, ΕΕ ΟΔΥΕ ή Αλλου 

Ατομικού ή Συλλογικού Φορέα – Ονομαστικοποίηση Εξόδων. 

1 Γιώργος Παπαναστασίου, Πάτρα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

2 Μιχάλης Μαυρογένης, Ηράκλειο Κρήτης, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 



19 

 

3 Λάμπρος Χανδρινός, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

4 Δημήτρης Τσάκας, Αλεξανδρούπολη, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

5 Φωτεινή Σπίνου, Κομοτηνή, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

6 Μανώλης Κωνσταντινίδης, Θεσσαλονίκη, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

7 Μανώλης Σχοινάκης, Χανιά, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

8 Ιωάννης Βαρελάς, Πύργος, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

9 Μαριάνθη Μισαηλίδου, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

10 Μιλτιάδης Βεντούρης, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

11 Ανδρέας Πάσχος, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

12 Γιώργος Κουφογιώτης, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

13 Δημήτρης Χατζίνας, Πειραιάς, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

14 Ευστάθιος Παπαναγιώτου, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

15 Δημήτρης Λιάτσος, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

16 Γιώργος Διαμάντης, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

17 Χρήστος Καϋμενάκης, Αθήνα, μέλος Δ.Σ. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

18 Γιώργος Χρυσικός – Δήμητρα Πιταούλη – Madlink (να γίνει περισσότερη ανάλυση και με δευτερεύοντες 

κωδικούς. – π.χ. σε γραμματειακή υποστήριξη, μηχανογράφηση ταμείου και άλλα σχετικά με το ταμείο, 

αποστολή sms, ιστοσελίδα, εκτυπώσεις, οργάνωση – βιντεοκάλυψη συνεδρίου – αγορά ή επισκευές Η/Υ) 

– Συνέδριο… 

19 OTE -  Αγορά και εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου και άλλα σχετικά 

20 Ενισχύσεις Συλλόγων για οδοιπορικά συνέδρων τους με κωδικό 20 για μετακίνηση τους στα 

Ιωάννινα το 2016 και με κωδικό 20Α στα Καμένα Βούρλα το 2018 και ενίσχυση Συλλόγων για 

Περιφερειακή συνδιάσκεψη 

21 Είδη κυλικείου από κυλικείο Πρωτοδικείου Αθηνών (Γ. Λαμπέρης και Π. Ανδριόπουλος) για Δ.Σ., 

Προεδρείο, Ε.Ε. και άλλες επιτροπές ΟΔΥΕ και άλλα κυλικεία, και για γραφείο ΟΔΥΕ 

22 Γεύμα - Έξοδα φαγητού στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ΟΔΥΕ 



20 

 

23 Αμοιβή δικηγόρων (Μ. – Μ. Τσίπρα, Δ. Μεταξά, κ.α.) 

24 Εφορία – Λογιστικές εργασίες /υπηρεσίες – Φόροι – Πρόστιμα – Αμοιβή δικαστή εφορευτικών 

επιτροπών 

25 Ενισχύσεις Συλλόγων για την ενίσχυση μελών τους για λόγους υγείας, κοινωνικούς, οικονομικής 

αδυναμίας και άλλους λόγους, μετά από αίτημα των Συλλόγων – μέσω των Συλλόγων και ενισχύσεις για 

κοπή πίτας – ετήσιο χορό 

26 Δημόσιες σχέσεις ΟΔΥΕ – Στεφάνια – Καλάθια – Λουλούδια – Οικονομική ενίσχυση για βραβεία 

κρατουμένων, δωρεά-ενίσχυση εταιρίας προστασίας ανηλίκων Αθήνας 

27 Αναλώσιμα έξοδα γραφείου ΟΔΥΕ και Επιτροπών ΟΔΥΕ (αναλώσιμα μπουφέ, σούπερ μάρκετ, φάκελοι, 

βασιλόπιτα, διαφάνειες, γραφική ύλη, τόνερ, φωτοτυπικό χαρτί, μεγαρόσημα κ.α.) και καθαριότητα 

γενικά γραφείου ΟΔΥΕ 

28 Ουρανία Κοσμίδου, Δράμα, μέλος της Ε.Ε. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

29 Αποστόλης Μετεβελής, Ξυλόκαστρο Κορινθίας, μέλος της Ε.Ε. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

30 Συνδρομές - Απόδοση συνδρομών στους Συλλόγους με τα τραπεζικά έξοδα 

31 Παναγιώτης Ιωακειμίδης, Αθήνα, μέλος της Ε.Ε. ΟΔΥΕ από 12/11/2016 

32 Ιωάννα Παπαδημητρίου, Βόλος, μέλος της Ε.Ε. ΟΔΥΕ από 2014 έως 12/11/2016 

33 Χρήστος Σιώνας, Θεσσαλονίκη, μέλος Δ.Σ.ΟΔΥΕ έως 12/11/2016 

34 Φωτοτυπίες, δακτυλογραφήσεις  

35 Συνδρομές σε έντυπα, βιβλία και αγορές , οδηγός εργατικής νομοθεσίας 

36 Ενίσχυση και άλλα έξοδα ποδοσφαιρικής ομάδας ΟΔΥΕ 

37 Εξοπλισμός μπουφέ, αγορές και επισκευές συσκευών και άλλα σχετικά 

38 Ανέστης Κουρτζίδης, Θεσσαλονίκη, μέλος Δ.Σ.ΟΔΥΕ έως 12/11/2016 

39 Βασίλης Κατουρτζίδης, Θεσσαλονίκη, μέλος Δ.Σ.ΟΔΥΕ έως 12/11/2016 

40 Αθάνασιος Βερούλιας, Καρδίτσα, μέλος Δ.Σ.ΟΔΥΕ έως 12/11/2016 

41 Σπύρος Γραβάνης, Πάτρα, μέλος Δ.Σ.ΟΔΥΕ έως Οκτώβριο 2014 

42 Νίκος Ραυτόπουλος, Ναύπακτος, μέλος Δ.Σ.ΟΔΥΕ έως Οκτώβριο 2014 

43 Διονύσιος Αγριδιώτης, Πύργος, Πρόεδρος Ε.Ε. ΟΔΥΕ έως Οκτώβριο 2014 
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44 Χρήστος Χαραλαμπίδης, μέλος Ε.Ε. ΟΔΥΕ έως 12/11/2016 

45 Έξοδα συνεδρίασης και λειτουργίας Ε.Ε. ΟΔΥΕ πλην εκείνων που τυχόν υπάρχουν στους ως άνω Α.Α. 

21, 22, 27, 34,53 

46 Ταχυδρομικά τέλη και έξοδα 

47 Συνέδριο Τακτικό στα Ιωάννινα 2016 – διαμονή, φαγητό, κυλικείο… (πλην Α.Α. 20…….)  

48 Λοιπά τραπεζικά έξοδα (διαχείρισης άτοκου λογ/σμού στην Πειραιώς και χορήγησης κωδικών web 

banking)  

99 Επιπλέον έξοδα διανυκτέρευσης, μετακίνησης και οδοιπορικά μελών Δ.Σ. για συνεδριάσεις Δ.Σ. και 

λοιπά με ομαδική – συνολική πληρωμή. Δεν προκύπτουν ξεχωριστή και ομαδική ονομαστικοποίηση.  

49 Σταμούλα Ψύχα, Αθήνα, μέλος Ε.Ε. ΟΔΥΕ 2012 - 2014 

50 Νόρα Μοσχοφίδου, Ορεστιάδα, μέλος Ε.Ε. ΟΔΥΕ 2012 - 2014 

51 Έκτακτο Συνέδριο Θες/νίκης 24-26/4/18 

52 Συνδρομές στην ΑΔΕΔΥ 

53 Λοιπά έξοδα ταμείου παλιού και νέου (πλην μηχανογραφικής κάλυψης), όπως και της Επιτροπής 

Ελέγχου του ταμείου για το 2012-2014 

54 Συνέδριο Τακτικό στα Καμένα Βούρλα 2018 

55 Λοιπά έξοδα ΔΣ (π.χ. φωτοτυπίες κ.α.) 
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Τα έξοδα των μελών αφορούν σε δράσεις: συνεδρίαση οργάνων και παραστάσεις 

Στις ως άνω δαπάνες, οι οποίες  πληρώνονται με web banking,  περιλαμβάνονται στους αντίστοιχους κωδικούς τους 

και τα τραπεζικά τους έξοδα. 

 
 
 

Αθήνα, 12/07/2017  
Για την επεξεργασία του εγγράφου και την κωδικοποίηση με την επωνυμία ατόμου και φορέα, η οποία άρχισε 14/06/2017 και 

συνεχίζεται έως και 12/07/217, και για τη δημοσίευση: 
 Το εκάστοτε Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, 

Αθήνα, 14/06/2017, 12/07/2017, 27/03/2018, 31/05/2018, 05/06/2018 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

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:                                                               
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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». 

 

  

Σύνολο εσόδων:  
 
Δεν προβλέπονται έσοδα από άλλες πηγές που έχουν ήδη καταργηθεί και υπάρχουν στους κωδικούς των βιβλίων εσόδων της ΟΔΥΕ, με την επιφύλαξη της 

διευκρίνησης (Β). 

 

 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ: 

 

Π1. Απόδοση εισφορών στους Α’βάθμιους Συλλόγους:       

 

Π2. Αμοιβές για νομικές υπηρεσίες:                     

 

Π3. Συνδρομές προς ΑΔΕΔΥ (από 1/7/2016 έως 30/6/2018):            
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Π4. Έξοδα τηλεφωνίας, ιστοσελίδας, αποστολής sms:                    

 

Π5. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ (Ηλεκτρονική παρακολούθηση ταμείου (μηχανογραφική), αμοιβή λογιστή, βιβλιοδεσία & 

βιβλία ταμείου, λοιπά έξοδα ταμείου, έξοδα εφορίας, φόροι τόκων, έξοδα διαχείρισης άτοκων λογαριασμών, έξοδα χορήγησης κωδικών web 

banking, καθώς και φωτοτυπίες και φωτοτυπικό χαρτί για το ταμείο κ.α. σχετικά έξοδα για το ταμείο, γραφική ύλη αποκλειστικά για το τρέχον 

ταμείο): 

                   

Π6. Γραμματειακή υποστήριξη ΟΔΥΕ και Α’βαθμίων:                    

 

Π7. ΓΕΝΙΚΑ Έξοδα συνεδριάσεων ΔΣ ΟΔΥΕ:                                   

 

Π8. ΓΕΝΙΚΑ Έξοδα συνεδριάσεων ΕΕ ΟΔΥΕ:           

 

Π9. Δαπάνη καθαρισμού:                                                              

 

Π10. Λοιπά φωτοαντίγραφα που δεν περιλαμβάνονται στους άλλους κωδικούς, εκτυπώσεις, ανακοινώσεις, δακτυλογραφήσεις, εκδόσεις, αγορά 

και συνδρομές σε συγγράμματα & περιοδικά, μεγαρόσημα…                         
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Π11. Λοιπή γραφική ύλη (π.χ. Επιτροπής Ελέγχου του ταμείου) που δεν περιλαμβάνονται σε άλλους κωδικούς (πλην γραφικής ύλης για τρέχον 

ταμείο), μικροαντικείμενα:                     

 

Π12. Ενισχύσεις αθλητικών ομάδων ΟΔΥΕ:                           

 

Π13. Ενισχύσεις μελών – φυσικών προσώπων για λόγους οικονομικούς και υγείας, μέσω Συλλόγων:                           

    

Π14. Λοιπές Ενισχύσεις Συλλόγων για οδοιπορικά συνέδρων πλην 19,19Α και 18, συνδιασκέψεις και άλλες ενισχύσεις συλλόγων, αγορά 

προσκλήσεων για εκδηλώσεις συλλόγων :      

 

Π14Α. Καμένα Βούρλα (μάλλον καλύπτεται από τον Π19 κωδικό)                                                  

 

Π15. Δαπάνες δημοσίων σχέσεων (ενίσχυση – βραβεία σε κρατούμενους για έργα τους, ενίσχυση – δωρεά σε εταιρία προστασίας ανηλίκων…)                                                 

 

Π16. Αγορά, συντήρηση, αναλώσιμα Η/Υ,τόνερ και τηλεφωνικού κέντρου:                                  

 

Π17. Τραπεζικά έξοδα:                                                           
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Π18. Έξοδα έκτακτου συνεδρίου 2018 στη Θεσσαλονίκη:           

 

Π19 (Τακτικό Συνέδριο στα Καμένα Βούρλα 2018) 

 

Π19Α (Τακτικό Συνέδριο στα Ιωάννινα 2016)  

(Δαπάνη τακτικού συνεδρίου 2018 (έντυπα, προετοιμασία και τεχνική υποστήριξη συνεδρίων, οδοιπορικά, ξενοδοχείο κ.α), έναντι: )   

      

Π20. Λοιπές δαπάνες, λοιπά είδη κυλικείου και νερά που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς, μικροέξοδα παραστάσεων (π.χ. σε δικηγόρους) 

που δεν εντάσσονται σε άλλους κωδικούς, αναλώσιμα μπουφέ, μάρκετ για Προεδρείο και γραφείο ΟΔΥΕ που δεν εντάσσονται σε άλλους 

κωδικούς (όπως π.χ. στους κωδικούς 21, 24 κ.α.):              

 

Π21. Λοιπά έξοδα μετακινήσεων για περιοδείες, παραστάσεις σε φορείς, σε συλλόγους, σε υπουργούς, σε  περιφερειακές συνδιασκέψεις ΟΔΥΕ, 

ΑΔΕΔΥ και συλλόγων κ.α.:      

 

Π22. Έπιπλα και σκεύη, αγορά και επισκευές:              

                     

Π23. Ταχυδρομικά τέλη, courier, διανομή υλικού:      
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Π24. Γενικά έξοδα συνεδριάσεων και λειτουργίας Προεδρείου, γραφείου ΟΔΥΕ  και λοιπών επιτροπών (πλην ΕΕ), όπως π.χ. της 

διαπαραταξιακής επιτροπής ελέγχου του ταμείου:   

         

Π25. Αποθεματικό για επόμενη χρήση (*):    

    

Π26. Λογιστικά έξοδα                    

 

 
Αθήνα, 19/11/2018  

Για την επεξεργασία του εγγράφου και την κωδικοποίηση με την επωνυμία ατόμου και φορέα, η οποία άρχισε 14/06/2017 και 
συνεχίζεται έως και 19/11/218, και για τη δημοσίευση: 

 Το εκάστοτε Προεδρείο του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ, 
Αθήνα, 14/06/2017, 12/07/2017, 27/03/2018, 31/05/2018, 05/06/2018, 19/11/2018 

 


