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Δήλωση του εκπροσώπου 

των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων 

στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Αναγνωσταρά Γιάννη 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

 

1. Κατά το συνδικαλιστικό έτος 2012- 2013 ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.- εκλεγμένος με τις 

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις- συμμετείχα, με αποφάσεις του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, σε 

δώδεκα περιοδείες από τις οποίες εισέπραξα ως αποζημίωση συνολικά το ποσό των 5.911,10.€.  

2. Επίσης εισέπραξα– στο όνομα του τότε εκπροσώπου των Παρεμβάσεων Νίκου Παπασπύρου- ως 

αποζημίωση για την 81
η
 Γ.Σ. το ποσό των 500€ το οποίο και απέδωσα άμεσα στον ίδιο κωδικό 

για την αγορά της αίθουσας.  

3. Επίσης για την 82
η
 Γ.Σ. εισέπραξα, ως αποζημίωση, το ποσό των 600€ το οποίο και απέδωσα 

στον ίδιο κωδικό για την αγορά της αίθουσας.  

4. Ακολουθώντας την πάγια τακτική των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, 

από το συνολικό ποσό των 7.011,10€ επέστρεψα 2.405,00€ στην ομοσπονδία, μέσω του κωδικού 

για την αγορά της αίθουσας. 

5. Το ποσό της επιστροφής προκύπτει μετά από αφαίρεση όλων των πραγματικών εξόδων που 

πραγματοποίησα στις περιοδείες αυτές και τα οποία αποδεικνύονται με αποδείξεις. 

Σημείωση για τις περιπτώσεις 2 και 3: 

Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις έχουν αποφασίσει συλλογικά, να καταθέτουν στον 

Λογαριασμό για την αίθουσα της Δ.Ο.Ε., τα χρήματα της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τις 

Γ.Σ των αντιπροσώπων (100/ημέρα). Θεωρούμε, ότι για το διάστημα των Γ.Σ. του κλάδου τα μέλη 

του Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν επιβαρύνονται οικονομικά, αφού η Γ.Σ. διεξάγεται στην Αθήνα, την έδρα της 

Ομοσπονδίας, όπου είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  

 ΕΛΑΒΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ 5.911,10€ 1.305,00€ 

81
η
 Γ.Σ. 500,00€ 500€ 

82
η
 Γ.Σ. 600,00€ 600€ 

Σύνολο 7.011,10€ 2.405,00€ 

 

1. Μετά την απόφαση της 80
ης

 Γ.Σ. για μείωση των ελαστικών εξόδων κατά 20% η ημερήσια 

αποζημίωση έπρεπε να ανέρχεται στα 96€ από 120€ που ήταν μέχρι τότε. Η πλειοψηφία όμως, του 

Δ.Σ. της ΔΟΕ την όρισε στα 100€.  Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις υλοποιώντας την 

απόφαση της 80
ης

 Γ.Σ. του κλάδου εισπράττουν 96 € για κάθε ημέρα περιοδείας. 

2. Στα έσοδα από τις περιοδείες περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια, χιλιομετρική 

αποζημίωση για χρήση Ι.Χ., διόδια, ταξί ή μετρό από και προς τα αεροδρόμια κ.λπ.) που 

καταβάλλονται από την ομοσπονδία εφόσον έχουν πληρωθεί με χρήματα των μελών του Δ.Σ. 

Αυτονόητο είναι ότι τα ποσά αυτά προστίθενται και στα έξοδα αφού πρόκειται για εισιτήρια που 

πληρώνονταν από το μέλος του Δ.Σ. και μετά εισπράττεται το αντίτιμό τους βάσει αποδείξεων. 
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Δήλωση του εκπροσώπου 

των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων 

στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Νικολάρα Λάμπρου 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 

1. Κατά το συνδικαλιστικό έτος 2012- 2013 ως μέλος του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.- εκλεγμένος με τις 

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις- συμμετείχα, με αποφάσεις του Δ.Σ της Ομοσπονδίας, σε 

δέκα περιοδείες από τις οποίες εισέπραξα ως αποζημίωση συνολικά το ποσό των 4.960,24€.  

2. Επίσης εισέπραξα– στο όνομα του τότε εκπροσώπου των Παρεμβάσεων Ακρίτα Καλούση- ως 

αποζημίωση για την 81
η
 Γ.Σ. το ποσό των 500€ το οποίο και απέδωσα άμεσα στον ίδιο 

κωδικό για την αγορά της αίθουσας.  

 

3.  Επίσης για την 82
η
 Γ.Σ. εισέπραξα, ως αποζημίωση, το ποσό των 600€ το οποίο και 

απέδωσα στον ίδιο κωδικό για την αγορά της αίθουσας.  

4.  Ακολουθώντας την πάγια τακτική των εκπροσώπων των Παρεμβάσεων στο Δ.Σ. της ΔΟΕ, 

από το συνολικό ποσό των 6.060,24€ - που προκύπτει από τις περιπτώσεις 1,2,3 -επέστρεψα 

2.277,23€ στην ομοσπονδία, μέσω του κωδικού για την αγορά της αίθουσας.  

5.  Το ποσό της επιστροφής προκύπτει μετά από αφαίρεση όλων των πραγματικών εξόδων 

που πραγματοποίησα στις περιοδείες αυτές και τα οποία αποδεικνύονται με αποδείξεις.  

Σημείωση για τις περιπτώσεις 2 και 3: 

Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις έχουν αποφασίσει συλλογικά, να καταθέτουν στον 

Λογαριασμό για την αίθουσα της Δ.Ο.Ε., τα χρήματα της αποζημίωσης των μελών του Δ.Σ. για τις 

Γ.Σ των αντιπροσώπων (100/ημέρα). Θεωρούμε, ότι για το διάστημα των Γ.Σ. του κλάδου τα μέλη 

του Δ.Σ. της ΔΟΕ δεν επιβαρύνονται οικονομικά, αφού η Γ.Σ. διεξάγεται στην Αθήνα, την έδρα της 

Ομοσπονδίας, όπου είναι υποχρεωμένα να βρίσκονται.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: 

 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ 

 ΕΛΑΒΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΑ 

Περιοδείες 4.960,24€ 1.177,23€ 

81
η
 Γ.Σ. 500,00€ 500,00€ 

82
η
 Γ.Σ. 600,00€ 600,00€ 

Σύνολο 6.060,24€ 2.277,23€ 

 

3. Μετά την απόφαση της 80
ης

 Γ.Σ. για μείωση των ελαστικών εξόδων κατά 20% η ημερήσια 

αποζημίωση έπρεπε να ανέρχεται στα 96€ από 120€ που ήταν μέχρι τότε. Η πλειοψηφία όμως, του 

Δ.Σ. της ΔΟΕ την όρισε στα 100€.  Οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις υλοποιώντας την 

απόφαση της 80
ης

 Γ.Σ. του κλάδου εισπράττουν 96 € για κάθε ημέρα περιοδείας. 

4. Στα έσοδα από τις περιοδείες περιλαμβάνονται και τα έξοδα μετακίνησης (εισιτήρια, χιλιομετρική 

αποζημίωση για χρήση Ι.Χ., διόδια, ταξί ή μετρό από και προς τα αεροδρόμια κ.λπ.) που 

καταβάλλονται από την ομοσπονδία εφόσον έχουν πληρωθεί με χρήματα των μελών του Δ.Σ. 

Αυτονόητο είναι ότι τα ποσά αυτά προστίθενται και στα έξοδα αφού πρόκειται για εισιτήρια που 

πληρώνονταν από το μέλος του Δ.Σ. και μετά εισπράττεται το αντίτιμό τους βάσει αποδείξεων. 
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Δήλωση των εκπροσώπων 

των Παρεμβάσεων Κινήσεων Συσπειρώσεων 

στο Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. 

Νικολάρα Λάμπρου - Αναγνωσταρά Γιάννη 

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ 

Π.Ε. 

 Από 1 Ιουλίου 2012 – 30 Ιουνίου 2013 

Το ταμείο των Παρεμβάσεων Π.Ε. παραδόθηκε από τους εκπροσώπους  της προηγούμενης 

συνδικαλιστικής χρονιάς (Ακρίτα Καλούση και Παπασπύρου Νίκου) με το ποσό των 6395,88 

ευρώ. 

OI εκπρόσωποι των Παρεμβάσεων στο Δ.Σ. της ΔΟΕ από την μηνιαία αποζημίωση των 400 ευρώ, 

ως μέλη του Δ.Σ. της ΔΟΕ, κρατούν για τα πρόσθετα έξοδά που απορρέουν από τη συμμετοχή τους 

στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας, το ποσό των 120 ευρώ το μήνα. Τα υπόλοιπα κατατίθενται στο 

λογαριασμό των Παρεμβάσεων και διατίθενται για τις κινηματικές ανάγκες. 

Από την αποζημίωση που παίρνουν για τις περιοδείες κρατούν μόνο τα πραγματικά έξοδά τους 

και τα υπόλοιπα τα επιστρέφουν στην Ομοσπονδία μέσω του κωδικού για την αγορά της 

αίθουσας. 

Ο εκπρόσωπος στο ΙΠΕΜ ΔΟΕ και το μέλος μας στην Ε.Ε. κρατούν το ποσό που αντιστοιχεί 

στα πραγματικά έξοδά τους και το υπόλοιπο το καταθέτουν στο ταμείο των Παρεμβάσεων. 

Ο εκπρόσωπος μας στο Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ δεν παίρνει καμία απολύτως αποζημίωση παρά μόνο 10 

ευρώ όταν προέρχεται από την Αθήνα και 60 ευρώ όταν προέρχεται από την επαρχία, για την 

παρουσία του στα Γ.Σ. ποσό που αντιστοιχεί στα έξοδά συμμετοχής του. 

 Αναλυτικά 

Το μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ, Νικολάρας Λάμπρος 

Έσοδα 

Μηνιαία αποζημίωση 400 ευρώ: 400 * 12=4.800 ευρώ 

 Έξοδα 

Μηνιαία αποζημίωση 120*12=1.440 ευρώ 

Το μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ, Αναγνωσταράς Γιάννης 

Έσοδα 

Μηνιαία αποζημίωση 400 ευρώ: 400 * 12=4.800 ευρώ 

Έξοδα 
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Μηνιαία αποζημίωση 120*12=1.440 ευρώ 

Το  μέλος του ΙΠΕΜ ΔΟΕ, Τσαγκαράτου Αιμιλία  

Έσοδα από μηνιαία αποζημίωση 100*12=1200 ευρώ 

Έξοδα: 

450 ευρώ 

Υπόλοιπο: 750 ευρώ 

Το μέλος της Ε.Ε. Βούλγαρης Θεόδωρος (Βόλος) 

Έσοδα 

Από την παρουσία του στις συνεδριάσεις της Ε.Ε.: 900 ευρώ 

Σύνολο:  900 ευρώ 

Έξοδα 

Διαμονή, μετακίνηση, διατροφή: 233 ευρώ 

Επιστροφή στην Ομοσπονδία στον κωδικό για την αίθουσα: 667 ευρώ  

Υπόλοιπο: 0 

Έσοδα 

Από αντιπρόσωπο Δ. Γληνό εισφορά για 81
η
 Γ.Σ. αντιπροσώπων 100 ευρώ 

Από αντιπρόσωπο Γλυφάδας εισφορά για 82
η
 Γ.Σ. αντιπροσώπων 100 ευρώ 

Από εισφορές αντιπροσώπων 79
ης 

Γ.Σ. αντιπροσώπων 4.980 ευρώ 

Σύνολο: 5.180 ευρώ 

Έξοδα 

συντήρηση - αναλώσιμα φωτοτυπικού μηχανήματος, έκδοση αφισών- προκηρύξεων,  ενοικίαση 

μικροφωνικής, ταχυδρομικά έξοδα αποστολής υλικού, έξοδα ιστοσελίδας, εκδηλώσεις κ.λπ.  

Σύνολο: 16.342,90 ευρώ 

Σύνολο εσόδων για τις Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις: 15.980 ευρώ 

Από χρήση προηγούμενης συνδικαλιστικής χρονιάς (2011-2012): 6.395,88 ευρώ 

Συνολικά έσοδα 22.375,88 ευρώ 

Σύνολο εξόδων: 16.342,90 ευρώ  

Σύνολο στο ταμείο των Παρεμβάσεων 1/7/2013: 6.032,98 ευρώ 


