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ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ ΝΤΙΝΟΥ 
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΟΕ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/6/2017 - 31/12/2017 
 

Μετά τον έλεγχο των οικονομικών της Δ.Ο.Ε. Β΄ εξάμηνο 2017 

Ο έλεγχος των οικονομικών πεπραγμένων του ΔΣ της ΔΟΕ από τα μέλη της Ε.Ε. 

πραγματοποιήθηκε από Την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου ως και την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου. 

Περιλαμβάνει τα οικονομικά δεδομένα της Ομοσπονδίας κατά την περίοδο 1 Ιουνίου 2017 έως 31 

Δεκεμβρίου του 2017. 

Κατά την περίοδο αυτή, με βάση τις μνημονιακές τις δεσμεύσεις, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 

δημοσίευσε 1 Αυγούστου 2017 (χωρίς καμία προηγούμενη διαδικασία ενημέρωσης έστω της ΔΟΕ) το 

ΠΔ79/2017 για την οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων κυριολεκτικά 

πίσω από την πλάτη της ζωντανής εκπαίδευσης, φοβούμενη τις αντιδράσεις της. Στο ΠΔ 79/2017 για 

την οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων ενσωμάτωσε τις υπουργικές 

αποφάσεις Φίλη για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, ισχυροποιώντας τες νομικά, καθώς και 

τα ωρολόγια προγράμματα ενισχύοντας  τους μηχανισμούς περικοπών και λιτότητας  

και αναβαθμίζοντας  το ιεραρχικό /αυταρχικό μοντέλο διοίκησης με αυξημένο το ρόλο του 

διευθυντή καθώς και με ενίσχυση της θέσης του σχολικού συμβούλου στην κατεύθυνση των 

αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στο πλαίσιο του σχολείου και των ολοένα ελαστικοποιούμενων 

σχέσεων εργασίας των εκπαιδευτικών. Παράλληλα διατήρησε και αναβάθμισε το θεσμικό πλαίσιο 

της ιδεολογικής λειτουργίας εθνικού και θρησκευτικού φρονηματισμού (προσευχές στο 

νηπιαγωγείο, παρελάσεις). Με σταθερά προσανατολισμένη την πυξίδα της στα μνημόνια, τη διαρκή 

λιτότητα, τους μηδενικούς διορισμούς, τις περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, τις δεσμεύσεις 

απέναντι σε ΕΕ-Δ.Ν.Τ-ΟΟΣΑ, η κυβέρνηση αγνόησε αιτήματα των εκπαιδευτικών και των 

μορφωτικών αναγκών των μαθητών.  

Παράλληλα με τις συνεχείς μνημονιακές δεσμεύσεις των αξιολογήσεων που συνυπογράφει η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ επέβαλλε αντιαπεργιακή νομοθεσία, χτύπημα στη λαϊκή κατοικία με τους 

πλειστηριασμούς, και αντιεκπαιδευτικό μνημόνιο με συγχωνεύσεις σχολείων, μονιμοποίηση της 

ελαστικής εργασίας και της αδιοριστίας, αύξηση ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

Για τα οικονομικά της ΔΟΕ 

Για τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ – ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ δεν μπορεί να διαχωριστεί το θέμα των 

οικονομικών ζητημάτων της ΔΟΕ από τη συνολική πολιτικοσυνδικαλιστική δράση της Ομοσπονδίας 

όταν μάλιστα πρέπει να αντιμετωπιστεί η βαθιά ταξική πολιτική κυβέρνησης-κεφαλαίου–ΕΕ σε 

βάρος του κόσμου της εργασίας. Θεωρούμε ότι και αυτή την περίοδο η συνολική δράση της ΔΟΕ 

κινήθηκε στα ρηχά νερά της αναπαραγωγής της. Τα συνολικά έξοδα για τους αγώνες τις περιόδου, 

την αντιμετώπιση της μνημονιακής, αντιλαϊκής, αντιεκπαιδευτικής, κυβερνητικής πολιτικής είναι 

αναντίστοιχα χαμηλά σε σχέση με τις ανάγκες να αντιμετωπιστεί η πολιτική αυτή. Ακόμη για το 



ζήτημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης την κινητοποίηση «συνόδευσαν» υψηλά 

αδικαιολόγητες δαπάνες όπως καταγράφηκαν στα παραστατικά που ελέγχθηκαν, η δαπάνη για τα 

συνέδρια εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα μεγάλη, η δε συμμετοχή στην ETUCE μια σταθερή 

οικονομική πληγή για τη ΔΟΕ. 

Για τη διαχείριση των οικονομικών από το Δ.Σ. της ΔΟΕ 

Από τον έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων δεν προέκυψε κάτι μεμπτό από άποψη διαχείρισης. Για την 

πληρωμή όλων των δαπανών έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής, στα οποία επισυνάπτονται τα 

παραστατικά της δαπάνης που αφορούν. 

Ταμειακά διαθέσιμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου 1-6-2017 ήταν 1.154.499,28 € ενώ στις 31-12-2017 τα 

ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου είναι 1.259.581,27 €. Παρατηρούμε λοιπόν μια αύξηση των 

διαθεσίμων κατά 105.081,99 € η οποία οφείλεται στις συνδρομές των συλλόγων όπως αυτό 

φαίνεται στον πίνακα εισπράξεων περιόδου 1-6-2017 / 1-12-2017. 

Ταμειακά διαθέσιμα έναρξης περιόδου     1/6/2017 1.154.499,28 

Πλέον:  Εισπράξεις περιόδου    01/06 - 31/12/2017 975.270,57 

Μείον:  Πληρωμές περιόδου     01/06 - 31/12/2017 870.188,58 

Ταμειακά διαθέσιμα λήξης περιόδου     31/12/2017 1.259.581,27 

Εισπράξεις περιόδου 01/06-31/12/2017 

Οι εισπράξεις της περιόδου 1/6 - 31/12/17  ανέρχονται σε 975 270,57 €.  

Η ανάλυση των εισπράξεων της ελεγχόμενης περιόδου της περιόδου  1/1-31/5/17 και του συνόλου 

των εισπράξεων του έτους όπως παρουσίασαν οι ορκωτοί λογιστές είναι: 

Κατηγορία εσόδου 1.1 - 31.5.17 1.6 - 31.12.2017 1/1 - 31/12/17 

Συνδρομές συλλόγων και μελών 262.888,40 969.678,40 1.232.566,80 

Επιστροφές από συμμετοχές σε 

δράσεις και λοιπές επιστροφές  1.949,00 3.256,25 5.205,25 

Πλέον: Τόκοι από καταθέσεις 

(προθεσμιακές και όψεως ) 2.655,37 2.335,92 4.991,29 

Σύνολο εισπράξεων 267.492,77 975.270,57 1.242.763,34 

Από το ποσό αυτό  συνδρομές  149.416,50 € αφορούν την περίοδο 2017-2018. 

Την 31/12/2017 υπήρχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές από συνδρομές προηγούμενων περιόδων ύψους  

περίπου 96.000 €. Την προηγούμενη χρήση 2016 είχαν εισπραχθεί συνδρομές ποσού € 1.287.966,90.  

Το τελικό ποσό εισπράξεων θα γίνει γνωστό στον επόμενο διαχειριστικό έλεγχο  



Έξοδα περιόδου 01/06 - 31/12/2017 

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν στις 870.188,58 € έναντι 338.170,58 € της προηγούμενης περιόδου.  

Σύμφωνα με την έκθεση των ορκωτών λογιστών οι πληρωμές για το διάστημα που ελέγχθηκε 

είναι:  

Πληρωμές περιόδου 01/06-31/12/2017 και του συνόλου των πληρωμών του έτους ανά κατηγορία 

δαπάνης όπως παρουσιάζονται από τους ορκωτούς λογιστές: 

 

Κατηγορία δαπάνης 1.1 - 31.5.2017 1.6-31.12.2017 1.1-31.12.2017 

1. Αμοιβές προσωπικού καταβληθείσες 28 186,96 42 365,22 70 552,18 

2. Ασφαλιστικοί οργανισμοί και φόρος 

μισθωτών υπηρεσιών 
27 869,25 36 936,88 64 806,13 

3. Κοινωνικές παροχές (Κατασκηνώσεις) 0,00 67 662,73 67 662,73 

4. Αμοιβές σε συνεργάτες (Λογιστής – 

Νομική Σύμβουλος, …) 
17 552,49 22 060,20 39 612,69 

5. Παροχές τρίτων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, λογισμικό,..)  24 766,51 27 674,46 52 440,97 

6. Διάφοροι φόροι 1 914,87 10 479,89 12 394,76 

7. Προμήθειες και έξοδα τραπεζών 541,37 708,65 1 250,02 

8. Αγορές παγίων 0,00 1 638,52 1 638,52 

9. Συνδρομές σε πρωτοβάθμια όργανα 

εσωτερικού και εξωτερικού 
31 968,00 179 046,00 211 014,00 

10. Έξοδα κινητοποιήσεων, εκδηλώσεων, 

ημερίδων, και συνεδρίων 
116.861,01 106 899,11 223 760,12 

11. Έξοδα κίνησης, στέγασης και 

μετακινήσεων μελών ΔΣ και αιρετών 

συμβούλων 

46.259,89 80 486,79 126.746,68 

12. Δαπάνες διοργάνωσης Γενικής 

Συνέλευσης 
0,00 79 036,71 79 036,71 

13. Έξοδα αντιπροσώπων Γενικής 

Συνέλευσης 
9 256,71 162 569,17 171 825,88 

14. Λοιπά διάφορα έξοδα γραφείου  32 993,52 52 624,25 85 617,77 

Σύνολο 338.170,58 870.188,58 1.208.359,16 

 

Το σύνολο των πληρωμών της χρήσης 2017 (ΔΟΕ και ΙΠΕΜ) ανήλθαν σε € 1.208.359 έναντι 

πληρωμών της προηγούμενης χρήσης 1.106.568 €. Παρουσίασαν αύξηση κατά € 100 χιλ.  

 



Οι ανελαστικές δαπάνες (στον πίνακα οι κωδικοί 1-8) ανέρχονται στο ποσό των 208.986,55 δηλ. στο 

24% των συνολικών δαπανών του Β΄ εξαμήνου του 2017 και συνολικά για το 2017 στο 25,7%.  

Στο ποσό αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι «χρεώνεται» η θετική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας 

για τις κατασκηνώσεις των παιδιών των συναδέλφων που αυξάνει σημαντικά τις ανελαστικές 

δαπάνες. 

Σε αντίθετη κατεύθυνση, υψηλές δαπάνες παρουσιάζονται σε «αμοιβές συνεργατών», θέμα που 

πρέπει να δει το ΔΣ της ΔΟΕ στη κατεύθυνση να μειωθεί η συγκεκριμένη συνολική δαπάνη. 

Συνδρομές σε πρωτοβάθμια όργανα εσωτερικού και εξωτερικού. Αφορά τη συνδρομή της ΔΟΕ σε 

υπερκείμενες οργανώσεις ETUCE- EDU (Εκπαιδευτική Διεθνής) και τη συμμετοχή της στην ΑΔΕΔΥ. 

Από την έκθεση των λογιστών είναι εμφανές ότι οι συνδρομές απορροφούν σημαντικό μέρος των 

εσόδων της ΔΟΕ. Στη ετήσια  χρήση οι συνδρομές «απορρόφησαν» το 17,46% των συνολικών 

εξόδων. Ιδιαίτερα για τις  ETUCE – EDU που αποτελούν μέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής της ΕΕ και 

στηρίζουν την νεοφιλελεύθερη-νεοσυντηρητική στρατηγική της, η συμμετοχή (και η συνδρομή) της 

ΔΟΕ θεωρούμε ότι βρίσκεται σε αντίθετη κατεύθυνση με τους εκπαιδευτικούς και πολιτικούς 

στόχους του εκπαιδευτικού κινήματος.  

Έξοδα κινητοποιήσεων, εκδηλώσεων, ημερίδων, και συνεδρίων 

Παρά τις συνεχείς παρατηρήσεις μας (χρόνια τώρα) ποτέ δε διαχωρίστηκαν τα έξοδα για 

κινητοποιήσεις από τις εκδηλώσεις, ημερίδες και τα συνέδρια της ΔΟΕ. Θεωρούνται γενικές δαπάνες 

διάσπαρτες μέσα στα έξοδα ίσως και για να μη φαίνεται πόσο ελάχιστο μέρος αποτελούν. 

Κατά το β΄ εξάμηνο του 2017 συμπεριλαμβάνονται: 

 τα δικαστικά έξοδα σε υποστήριξη συναδέλφων και συναδελφισσών 3844,50 € μια 

θετική ενέργεια της ομοσπονδίας. 

 Για υλικά κινητοποιήσεων 7.300 € δηλ. το 8,4% των δαπανών σαφώς ανώτερο του α’ 

εξαμήνου (1,02%) όμως αναλογικά ελάχιστο για τις ανάγκες τις περιόδου. Σ΄ αυτό το 

ποσό συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα για την Τουρκία που έκανε ο συνάδελφος Νίκος 

Καλόγηρος που εκπροσώπησε τη ΔΟΕ στην αποστολή αλληλεγγύης των Τούρκων 

συναδέλφων. 

 Η συμμετοχή μελών του ΙΠΕΜ και ΔΟΕ στην διημερίδα για την Ειδική Αγωγή στο Βόλο. 

 Η συμμετοχή των μελών της ΔΟΕ–αιρετών στη διαδήλωση της ΔΕΘ 9 Σεπτεμβρίου 

περίπου 4.600 € 

 Τα έξοδα Ολομέλειας των Προέδρων 21 Οκτωβρίου 2017 

 Η συμμετοχή μελών του ΔΣ στις συνελεύσεις των συλλόγων (Μαγνησίας, Τρικάλων, 

Καστοριάς, Ιωαννίνων, Τρίπολης, Δράμας, Κοζάνης, Σικυώνας, Χαλκιδικής, Ιεράπετρας, 

Πύργου, Χανίων, Πάρου, Κέρκυρας, Μεραμπέλου, Σερρών, Λακωνικής, Ζακύνθου, 

Δράμας) περίπου 6.200 € 



 Η συμμετοχή των μελών της ΔΟΕ –αιρετών στη Συνδιάσκεψη της ΑΔΕΔΥ στη Θεσσαλονίκη 

13-14 Οκτωβρίου περίπου 6.600 € 

 Τα απολύτως δικαιολογημένα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν για την υπεράσπιση του 

Νηπιαγωγείου και την προβολή και οργάνωση του αγώνα για τη Δημόσια, Δίχρονη, 

Υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή, τις επαφές με μέλη ΔΕΠ ΠΤ Νηπιαγωγών και τις 

ημερίδες για την Προσχολική Αγωγή σε Πάτρα, Βόλο, Ρέθυμνο, Φλώρινα, Ρόδο, Ιωάννινα, 

Αλεξανδρούπολη.  

Όμως τα έξοδα για τις ημερίδες που (σωστά) πραγματοποιήθηκαν είναι ιδιαίτερα πολλά. 

Για μπάνερ, φακέλους, υλικό φακέλων, εκτυπώσεις, μπλοκ, φωτό, ηχογραφήσεις, στυλό, 

λουλούδια, μπουφέ, έφτασαν τα 21.126 € ! Υπολογίζω ότι θα προστεθούν εδώ κι άλλα 

έξοδα στην επόμενη χρήση. 

 Τα συνήθη και χωρίς οποιαδήποτε ενημέρωση του κλάδου για τους λόγους, το 

περιεχόμενό τους και τα αποτελέσματα (;) που μπορεί να είχαν στο εξωτερικό (Βρυξέλες) 

για επαφές με την ETUCE περίπου 7.617,74 € συν ένα μικρό ποσό για τη φιλοξενίας 

μελών της ETUCE στην Αθήνα. Τα μέλη που συμμετείχαν ήταν από τις παρατάξεις ΔΑΚΕ -

ΑΕΕΚΑ.  

 Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας: στα συνέδρια αυτά, πέρα από τα 

έξοδα ξενοδοχείων και αεροπορικών εισιτηρίων, η αποζημίωση κάθε μέλους για κάθε μέρα ήταν 

125 € με απόφαση της Ομοσπονδίας. Σημειώνουμε τα εξής: α) η παροχή για κάθε μέρα είναι 

ιδιαίτερα υψηλή, β) η συμμετοχή φαίνεται να αφορά συγκεκριμένες παρατάξεις και τα ίδια 

περίπου άτομα, γ) … πορίσματα, αποφάσεις, προτάσεις κλπ. ουδέποτε κοινοποιήθηκαν στα μέλη 

της ΔΟΕ ώστε να γνωρίζουμε για ποιο λόγο έγιναν, τι συζητήθηκε και τι αποφασίστηκε σ’ αυτά τα 

συνέδρια. Φαίνεται έτσι ότι αποτελούν αυτοσκοπό των συμμετεχόντων και όχι συλλογική δράση 

της ΔΟΕ ενταγμένη σε μια προοπτική.  

Έξοδα στέγασης και μετακίνησης των μελών του ΔΣ και των αιρετών  

Τα έξοδα στέγασης και μετακίνησης των μελών του ΔΣ και των αιρετών αποτελούν το 9,25 % για 

το συγκεκριμένο εξάμηνο ενώ για το σύνολο του έτους το 10,49%.  Περιλαμβάνουν ενοίκια ως 

500€/μήνα και μετακινήσεις στον τόπο κατοικίας 850 € σε δεκάμηνη βάση για τα μέλη από 

επαρχιακές πόλεις, έξοδα κίνησης 250 €/μήνα για κάθε μέλος και τηρούνται στα όρια που έχουν 

οριστεί. Αποτελούν όμως μεγάλο μέρος των εξόδων γι’ αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται η 

δυνατότητα που τους παρέχει η Ομοσπονδία με μεγαλύτερη φειδώ. Για παράδειγμα, τα αεροπορικά 

εισιτήρια όταν πρόκειται για προγραμματισμένες μετακινήσεις μπορούν να έχουν χαμηλότερο 

κόστος, οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο να υπολογίζονται με 0,20 €/χιλιόμετρο, κλπ..  

Δαπάνες διοργάνωσης Γενικής Συνέλευσης 

Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα ενοικίασης του χώρου, τα υλικά (μπάνερ, 

ηχητικά, φωτο, κλπ). Μέρος της δαπάνης αποτελούν οι τσάντες που διανέμονται στους συνέδρους. 

Στην 86η ΓΣ της ΔΟΕ για 700 τσάντες καταγράφεται τι ποσό των 13.020 € !!!! (700 Χ 15 + ΦΠΑ) ή 



16,47% της δαπάνης διοργάνωσης της ΓΣ. Αν μάλιστα το συγκρίνουμε π.χ. με τα έξοδα για συμμετοχή 

των μελών του ΔΣ στις συνελεύσεις των συλλόγων ή για κινητοποιήσεις φαντάζει ακατανόητο. 

Θεωρούμε ότι το ποσό είναι υπερβολικό και πρέπει να αντικατασταθεί π.χ με έναν απλό φάκελο. 

Είναι προκλητικό όταν μάλιστα η πρόταση που καταθέσαμε «Να μειωθεί η συνδρομή των 

αναπληρωτών συναδέλφων, -ισσων στα 10 ευρώ και των συναδελφων, -ισσων Μειωμένου Ωραρίου 

στα 5 ευρώ» δεν έγινε δεχτή από τις παρατάξεις της πλειοψηφίας στην 86η ΓΣ της ΔΟΕ. 

Τα λοιπά διάφορα έξοδα 

Για την Ελεγκτική επιτροπή (οικονομικός έλεγχος Ιουνίου 2017) 1.277,34 €. 

Για συγκρότηση νέας Ελεγκτικής επιτροπής (Ιούλιος 2017) 1.210,50 €. 

Αγορά Η/Υ 14.512,96  

Τα λοιπά διάφορα έξοδα γραφείου, που όμως είναι πολλά, μπορούν και πρέπει να περιοριστούν. 

 

ΕΣΟΔΑ περιόδου 01/06-31/12/2017 

Τα έσοδα της Ομοσπονδίας είναι στο σύνολό τους οι συνδρομές των συλλόγων.  

Σημειώνω πως έχει γίνει επιστροφή χρημάτων από τους εκπροσώπους των  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – 

ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ 

 από την συντρόφισσα Τσαγκαράτου Αιμιλία 900 €  

 από τον αξέχαστο σύντροφό μας Σταύρο Καλλώνη 500 €  

 τον σύντροφο Μαριόλη Δημήτρη για το α’ εξάμηνο της θητείας του 300 €.  

Συνολικά οι εκπρόσωποι των  ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΚΙΝΗΣΕΩΝ – ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ επέστρεψαν στη 

ΔΟΕ 1.700 €.  Ήταν και οι μόνοι. 

 
Για τους παραπάνω λόγους ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΟΥΜΕ τα οικονομικά πεπραγμένα του Δ.Σ. της ΔΟΕ 

για το β΄ εξάμηνο του 2017 και καταθέτουμε την πρόταση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 



Πρόταση των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ 

 

1. Υπάρχουν περιθώρια για περιορισμό ή και εξάλειψη δαπανών  

2. Στη περίοδο που διανύουμε και με βασικό στόχο να αποκρουστεί η αντεργατική, 

αντιεκπαιδευτική πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ εκτιμούμε πως μπορεί και πρέπει να μειωθούν 

συνολικά τα διάφορα έξοδα και να αυξηθούν σημαντικά τα ποσά που δαπανώνται για τη 

στήριξη των κινητοποιήσεων, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται η οικονομική αξιοποίηση των 

χρημάτων στην ανάγκη προβολής και στήριξης των αγωνιστικών και απεργιακών δράσεων του 

κλάδου.  

3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. για τις οικονομικές παροχές και τη συνολικότερη οικονομική λειτουργία 

της ομοσπονδίας να αποτυπωθούν με αναλυτικό και ξεκάθαρο κείμενο του συμβουλίου, για να 

είναι πλήρως διευκρινισμένα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των εμπλεκόμενων στην 

οικονομική ζωή και διαχείριση του συνδικάτου. Ιδιαίτερα να αναφέρονται σε μηνιαία αλλά και 

σε εξάμηνη βάση (έλεγχος Ε.Ε.) και να υπάρχει αναλυτική καταγραφή των εξόδων που 

χρειάζονται έγκριση και απόφαση από το Δ.Σ.  

4. Να προχωρήσουν άμεσα όλες οι διαδικασίες για αναζήτηση νέων εταιριών, νέων 

προμηθευτών, νέων συνεργατών για όλα τα μηνιαία ή έκτακτα έξοδα της ΔΟΕ. Να υπάρξουν 

στη συνέχεια έγγραφες συμφωνίες και αναλυτική κοστολόγηση των διαφόρων εργασιών. Έτσι 

μπορεί να μειωθούν σημαντικά τα έξοδα. 

5. Να γίνει διαπραγμάτευση με τη συνεργαζόμενη εταιρία που εκδίδει τα εισιτήρια, αν και η 

έκδοση ατομικά και ηλεκτρονικά των εισιτηρίων είναι και πιο συμφέρουσα και πιο ελεγχόμενη, 

αφού το ταξιδιωτικό γραφείο αυτό που επισυνάπτει είναι μια δική του απόδειξη. Προτείνουμε 

σήμερα, που η κράτηση μέσω διαδικτύου είναι εύκολη και πιο οικονομική,  τα μέλη του Δ.Σ. 

και οι αιρετοί  να κλείνουν με τον οικονομικότερο τρόπο τα εισιτήρια τους, χωρίς να 

παρεμβάλλονται μεσάζοντες. 

6. Να αποχωρήσει η ΔΟΕ από την ETUCE. Κρίνουμε ότι η συμμετοχή του συνδικάτου σ’ έναν 

τέτοιο υπερ-γραφειοκρατικό οργανισμό, ο οποίος μάλιστα εναρμονίζεται πλήρως με τις 

στοχεύσεις του ΟΟΣΑ και της ΕΕ, κάθε άλλο παρά προωθεί τα συμφέροντα του κινήματος της 

εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών. Το δε κόστος της ετήσιας συνδρομής της ΔΟΕ για την 

ETUCE και την Εκπαιδευτική Διεθνή συν αυτό της συμμετοχής των απεσταλμένων της 

ομοσπονδίας στις εκδηλώσεις τους πρέπει να καταργηθεί.  

7. Να μειωθούν οι δαπάνες για ταξίδια μελών ΔΣ ΔΟΕ στο εξωτερικό  στο ελάχιστο ιδιαίτερα όταν 

δεν έχουν κανένα αντίκρισμα στους συνδικαλιστικούς – διεκδικητικούς αγώνες της 

ομοσπονδίας και καταλήγουν να γίνονται για λόγους δημοσίων σχέσεων. Τα μέλη που θα 

συμμετέχουν (έως 2 σε κάθε συνέδριο και ποτέ τα ίδια στην ίδια συνδικαλιστική χρονιά) θα 

πρέπει να καταθέτουν τα πρακτικά του συνεδρίου (προτάσεις, πορίσματα, αποφάσεις, κλπ.) 

και κείμενο προς τα μέλη της Ομοσπονδίας που να καταγράφουν τα συμπεράσματά τους. 



Ταυτόχρονα προτείνουμε να μειωθεί και η ημερήσια αποζημίωση από 125 € στα 80 € γιατί στα 

ταξίδια αυτά, τα βασικά έξοδα εισιτήρια-ξενοδοχεία είναι πληρωμένα από τη ΔΟΕ.  

8. Για δε την ΑΔΕΔΥ θεωρούμε ότι τα 2 € συνδρομή ανά εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας είναι 

μεγάλη και πρέπει να μειωθεί. 

9. Ο αριθμός των μελών των μελών του Δ.Σ. της ΔΟΕ που συμμετέχουν σε συνέδρια στο 

εσωτερικό πρέπει να μειωθεί. Εξαιρώντας τον πρόεδρο κάθε παράταξη πρέπει να συμμετέχει 

με ένα μέλος. Αν άλλα μέλη επιθυμούν μπορούν να συμμετέχουν με έξοδα των παρατάξεών 

τους.  

10. Οι αιρετοί του κλάδου δεν υπάρχει λόγος να συμμετέχουν στα συνέδρια και τις συνελεύσεις 

των συλλόγων. Έργο τους είναι να ελέγχουν τις διαδικασίες υπηρεσιακών ζητημάτων του 

υπουργείου Παιδείας, να ενημερώνουν τα μέλη του ΔΣ της ΔΟΕ και τους/τις συναδέλφους με 

ενημερωτικά. Τα υπόλοιπα είναι υποχρέωση και ευθύνη των μελών του ΔΣ να τα συζητούν με 

τους/τις συναδέλφους και στη συνέχεια να κατευθύνουν τους αιρετούς για τη στάση που 

πρέπει να κρατήσουν για κάθε θέμα. 

11. Να μειωθεί η χιλιομετρική αποζημίωση για κάθε μετακίνηση με αυτοκίνητο στα 0,20 ευρώ το 

χιλιόμετρο. 

12. Η απόφαση για τα έξοδα στέγασης 500 € με συμβόλαια-αποδείξεις είναι στη σωστή 

κατεύθυνση, αλλά πρέπει να ισχύει χωρίς εξαιρέσεις. Είναι υπερβολικό να δίνεται το ποσό των 

εξόδων στέγασης  ως έξοδα μετακίνησης, ενώ ταυτόχρονα καταβάλλονται και έξοδα τακτικής 

μετακίνησης και έξοδα μετακίνησης από επαρχία. 

13. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η λογιστική απεικόνιση τόσο των εξόδων όσο και των εσόδων. Η 

μορφή που ακολουθείται δηλ. η ημερολογιακή καταγραφή και η συνολική παρουσίαση με το 

έντυπο των ορκωτών λογιστών δε βοηθά τα μέλη αλλά και την ελεγκτική επιτροπή να έχουν 

εικόνα για κάθε ειδική κατηγορία εσόδων ή εξόδων. Προτείνουμε λοιπόν πέρα από την 

ημερολογιακή καταγραφή: 

α) Για κάθε συνέδριο, κάθε συμμετοχή σε συνέλευση, κάθε κατηγορία δαπάνης να υπάρχει 

κωδικός που με βάση αυτούς τους κωδικούς να διασταυρώνονται τα στοιχεία.  

β)  Για κάθε μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ και τους αιρετούς να υπάρχει κωδικός με κάθε είδους 

δαπάνη.  

14. Να μειωθεί η συνδρομή των αναπληρωτών συναδέλφων, -ισσων στα 10 ευρώ και των 

συναδελφων, -ισσων Μειωμένου Ωραρίου στα 5 ευρώ. 

15. Μα μειωθεί η συνδρομή στη ΔΟΕ από τα 22 ευρώ στα 20 ευρώ. 

 

Για τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ 

Ντίνος Παντελίδης 

 


