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Ι. ΠΟΡΟΙ  

1. ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Στις επιδιώξεις και υποχρεώσεις των Τοπικών Τμημάτων συμπεριλαμβάνεται η εξασφάλιση 

πόρων για την απρόσκοπτη λειτουργία τους.  

Πηγές εσόδων είναι:  

α) Οι συνδρομές των μελών  

β) Δωρεές υπέρ σκοπού 

γ) Χορηγίες – επιχορηγήσεις - ενισχύσεις  

δ) Εκδηλώσεις  

 

α) Συνδρομές μελών 

Η συνδρομή αποτελεί την έμπρακτη απόφαση κάθε μέλους να ανήκει και να στηρίζει το 

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού για την εκπλήρωση του σκοπού και της αποστολής του.  

Οι συνδρομές εισπράττονται στην αρχή της Οδηγικής χρονιάς, με την εγγραφή των 

παιδιών στις Ομάδες και τη συγκρότηση των Αρχηγείων.  

Το ύψος της συνδρομής των μελών1 αποφασίζεται από το Δ.Σ., ανά κατηγορία μελών. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: συνδρομές τρέχουσας Οδηγικής χρονιάς)  

Με την πληρωμή της συνδρομής του, κάθε μέλος αποκτά ή ανανεώνει την Οδηγική του 

ταυτότητα, με τον προσωπικό του κωδικό αριθμό και εξασφαλίζει:  

➢ δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεντρώσεις, κατασκηνώσεις, εκπαιδεύσεις και άλλες 

δράσεις του Τμήματος, της Περιφέρειας ή της Κεντρικής Διοίκησης 

➢ την συνδρομή μέλους στην Ευρωπαϊκή και την Παγκόσμια Οργάνωση που δίνει το 

δικαίωμα συμμετοχής σε Οδηγικά ταξίδια και άλλες εκδηλώσεις και δράσεις στο 

εξωτερικό  

➢ ασφαλιστική κάλυψη κατά τη διάρκεια των Οδηγικών δραστηριοτήτων, για 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, καθώς και 

κάλυψη Αστικής Ευθύνης για τα Στελέχη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ασφαλιστική εταιρεία – 

Οδηγίες) 

 

 

 

 
1 Εξαίρεση αποτελεί η συνδρομή των μελών της Γενικής Συνέλευσης, το ύψος της οποίας εισηγείται  το Δ.Σ. και 
αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. Μέλη της Γενικής Συνελεύσεως, τακτικά και μη δύνανται να 
καταβάλλουν τη συνδρομή τους, μέσω των Τοπικών Τμημάτων που ανήκουν.  



Κανονισμός Οικονομικής 
Διαχείρισης Τ.Τ & Ο.Σ. 

2022-2023 

 

3 
 

Το Αρχηγείο κάθε Ομάδας φροντίζει για : 

• τη συγκέντρωση της ετήσιας συνδρομής από τα μέλη της Oμάδας του (παιδιών και 

Στελεχών) http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR 

• την πλήρη συμπλήρωση της Συγκεντρωτικής Κατάστασης ηλεκτρονικά, 

συμπεριλαμβανομένου απαραίτητα τοu αριθμoύ  μητρώου και με κεφαλαία όλων 

των υπολοίπων στοιχείων. 

• την πλήρη και ορθή συμπλήρωση της φόρμας καταχώρησης νέου μέλους, μόνο για 

όσα μέλη δεν έχουν καταγραφεί  σύμφωνα με τη λίστα μητρώου που έχει αποσταλεί 

στον Πρόεδρο & Τοπικό Έφορο. 

Ο Ταμίας της Ομάδας Συνεργασίας φροντίζει κατά τον ίδιο τρόπο για τα μέλη της Ο.Σ. και 

ακολούθως καταθέτει τα χρήματα στον λογαριασμό της Alpha Bank τόσο για τις 

συνδρομές Μελών Ο.Σ. όσο και για τις συνδρομές της Διεθνούς Φιλίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ). 

Μετά την κατάθεση παραδίδει τις αποδείξεις κατάθεσης μαζί με την ονομαστική 

κατάσταση των Μελών ως ανωτέρω.  

Ο Ταμίας του Τοπικού Συμβουλίου φροντίζει κατά τον ίδιο τρόπο για τα μέλη του Τ.Σ. 

καθώς και των άλλων μελών του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού που διαμένουν στην 

περιοχή π.χ. Εκπαιδευτές, Κατασκηνωτές, μέλη Γενικής Συνέλευσης οι οποίοι εγγράφονται 

στο μητρώο μέσω του Τοπικού Τμήματος. 

Ο Ταμίας του Τοπικού Συμβουλίου : 

• Ελέγχει την πλήρη συμπλήρωση των στοιχείων όλων των παραπάνω, παραλαμβάνει 

αντιστοίχως το χρηματικό ποσό και εκδίδει τη σχετική απόδειξη είσπραξης για κάθε 

μέλος σε εβδομαδιαία βάση και τις παραδίδει στους Αρχηγούς. Επίσης εκδίδει τις 

αποδείξεις είσπραξης για τα Μέλη της Ο.Σ. μόλις του παραδοθούν οι αποδείξεις 

κατάθεσης στην τράπεζα. 

• Μετά τον έλεγχο της ορθότητας και την παραλαβή των χρημάτων φροντίζει για την 

ενοποίηση όλων των αρχείων των Ομάδων και του Τοπικού Συμβουλίου σε ένα. 

• Προβαίνει στην άμεση κατάθεση των χρημάτων στο σχετικό λογαριασμό τραπέζης.  

• Αποστέλλει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Περιφέρειας την Συγκεντρωτική Κατάσταση Ετήσιων Συνδρομών, τα Έντυπα 

Καταχώρησης Νέων Μελών, εφόσον υπάρχουν, και το αποδεικτικό τραπεζικής 

κατάθεσης.  

http://www.seo.gr/media.asp?ITMID=103&LANG=GR
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Ο Γραμματέας του Τοπικού Συμβουλίου διατηρεί αντίγραφο στο Αρχείο Μελών του 

Τοπικού Τμήματος. 

Ο Ταμίας του Τοπικού Συμβουλίου συνεργάζεται άμεσα με τον Υπεύθυνο μητρώου 

Περιφερειακού Τμήματος στην  περίπτωση που χρειαστούν διορθώσεις ή διευκρινήσεις. 

Μετά το πέρας της διαδικασίας οι ταυτότητες θα αποσταλούν με courier στην επαρχία 

ενώ για την Αττική θα παραληφθούν από τα Κεντρικά γραφεία (μετά από συνεννόηση). 

β) Δωρεές υπέρ σκοπού 

Νοούνται οι δωρεές χρηματικές ή σε είδος από γονείς, παλιούς Οδηγούς, φίλους και 

υποστηρικτές του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Όταν το ποσό υπερβαίνει τα 1000 

ευρώ μέσα στην χρονιά από τον ίδιο δωρητή πρέπει να ενημερωθεί το Λογιστήριο του 

Σ.Ε.Ο. για να κινηθεί η διαδικασία της δήλωσης στην Εφορία και της καταβολής του 

φόρου δωρεών. 

γ) Χορηγίες – επιχορηγήσεις - ενισχύσεις 

Χορηγίες επιτυγχάνονται από τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις.   

Οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιχορηγούν απευθείας τα Τ.Τ. βάσει του ν.3463/2006 

άρθ. 202 (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Για οποιοδήποτε ποσό 

επιχορήγησης, τα Τοπικά Συμβούλια, οφείλουν να ενημερώνουν τουλάχιστον ένα μήνα 

πριν από κάθε ενέργεια, το Λογιστήριο του Σ.Ε.Ο.  

Ενίσχυση ένα Τοπικό Τμήμα μπορεί να λάβει, από την Περιφέρεια και την Κεντρική 

Διοίκηση, για ειδικούς σκοπούς.  

Το Νομοθετικό Πλαίσιο ορίζει ρητά την υποχρέωση δημοσίευσης των απολογιστικών 

στοιχείων δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Συγκεκριμένα : 

«………Σύμφωνα με το Ν. 3861/2010 καθώς και στο άρθρο 16 του Ν. 4305/2014 με τον 

οποίο τροποποιήθηκε ο άνω νόμος και προστέθηκε το άρθρο 10 Β, με σκοπό την 

ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες επιχορηγούμενων φορέων, προβλέπει τους 

υπόχρεους αναλυτικά: 

Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες, Σωματεία, Ιδρύματα, Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις και λοιποί μη κερδοσκοπικοί φορείς που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης * , κατά την παρ. 2 του άρθρου 1Β του 

ν. 2362/ 1995, με ποσό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, 

δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα του προγράμματος Διαύγεια απολογιστικά στοιχεία 

δαπανών όπου αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της 

επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς 

και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής. 
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Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό 

των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση 

από φορείς του προηγουμένου εδαφίου.  

Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία πρόσβασης και καταχώρισης στοιχείων στο 

ηλεκτρονικό σύστημα του «Προγράμματος Διαύγεια», καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

διαδικαστική και τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου………» 

Επειδή το Σωματείο κάθε έτος ξεπερνάει το ποσό των € 3.000,00 ετησίως, είμαστε υπόχρεοι 

σε δημοσίευση και από το έτος 2015 και μετά αναρτούμε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ κάθε 

επιχορήγηση που λαμβάνουμε καθώς και τα αντίστοιχα τιμολόγια εξόδων που την 

αφορούν και ισοσκελίζουν το ποσό του εσόδου (επισυνάπτεται φόρμα συμπλήρωσης 

ανά επιδότηση  - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). 

Μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου κάθε έτους, π.χ. για την χρήση 2020 πρέπει 

έως 10/1/2021, να αποστέλλεται από κάθε Τοπ. Τμήμα, στο Λογιστήριο του ΣΕΟ 

συμπληρωμένη η επισυναπτόμενη κατάσταση για τις επιδοτήσεις του προηγούμενου 

έτους, μαζί με τα αντίστοιχα τιμολόγια εξόδων.  Επισημαίνουμε ότι τα τιμολόγια πρέπει να 

αφορούν δαπάνες αντίστοιχες με την αιτιολογία της επιχορήγησης. 

* Σημειώνεται ότι στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης περιλαμβάνονται: η Κεντρική 

Κυβέρνηση, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρώτου και δεύτερου βαθμού (ΟΤΑ) 

και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), σύμφωνα µε τα κριτήρια του 

Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (Ε-ΣΟΛ). 

δ) Εκδηλώσεις 

Πριν από κάθε εκδήλωση, τα Τοπικά Συμβούλια οφείλουν να ενημερώνουν τον Έφορο  

Περιφέρειας και να  επικοινωνούν, τουλάχιστον ένα μήνα πριν, με το Λογιστήριο του 

Σ.Ε.Ο. για να λαμβάνουν τις ανάλογες οδηγίες φορολογικής συμμόρφωσης. 

 

2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επιδίωξη και υποχρέωση των Ομάδων Συνεργασίας είναι η εξεύρεση πόρων για την 

ενίσχυση των Τοπικών Τμημάτων.  

Πηγές εσόδων είναι:  

α) Οι συνδρομές των μελών  

β) Εκδηλώσεις  

 

Χορηγίες, επιχορηγήσεις και δωρεές πραγματοποιούνται απ’ ευθείας στο Τοπικό Τμήμα.  
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ΙΙ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

 

1. ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

Η οικονομική διαχείριση στα Τοπικά Τμήματα ασκείται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία.  

Τα Τοπικά Συμβούλια ανοίγουν και διατηρούν λογαριασμό στην Τράπεζα ALPHA BANK, ο 

οποίος ενεργοποιείται από τον Πρόεδρο και τον Ταμία με την προσκόμιση της 

εντολής/εξουσιοδότησης του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού για διενέργεια τραπεζικών 

εργασιών.  

Για να αποστέλλονται έγκαιρα οι εντολές, πρέπει τα συμπληρωμένα έντυπα των 

αρχαιρεσιών να φτάνουν στην Κεντρική Διοίκηση τον Ιούνιο.  

α) Τον Ιανουάριο ο Ταμίας καταρτίζει τoν Οικονομικό Απολογισμό Χρήσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙΙ) του Τοπικού Τμήματος, για το  προηγούμενο έτος και τον αποστέλλει εντός του μηνός 

στον Έφορο Περιφέρειας. Μετά τον έλεγχο από τον Έφορο Περιφέρειας ο Ταμίας τον 

αποστέλλει στο Λογιστήριο της Κεντρικής Διοίκησης. 

β) Τον Δεκέμβριο ο Ταμίας καταρτίζει τον Οικονομικό Προϋπολογισμό Χρήσεως 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV) του Τοπικού Τμήματος, για το επόμενο έτος και τον αποστέλλει εντός του 

μηνός στον  Έφορο Περιφέρειας. 

 

Ο Ταμίας τηρεί:  

α) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Μηνιαίες Ταμειακές καταστάσεις) 

β) Βιβλίο Υλικού  

γ) Αρχείο ακίνητης περιουσίας  

Επίσης, οι Ομάδες του Τοπικού Τμήματος τηρούν Βιβλίο Ταμείου για την παρακολούθηση 

των εσόδων/εξόδων τους και κάνουν ετήσιο προϋπολογισμό της Οδηγικής χρονιάς.  

Βιβλία Ταμείου τηρούν οι Φωλιές και οι Ενωμοτίες, καθώς και οι Ομάδες Μεγάλων 

Οδηγών για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Το ποσό που μπορεί να διαχειρίζεται κάθε Ομάδα είναι μέχρι € 300.-  Εφόσον τα έσοδα 

υπερβαίνουν το ποσό αυτό, παραδίδονται στον Ταμία του Τοπικού Συμβουλίου και 

κατατίθενται, για λογαριασμό της Ομάδος, στον Λογαριασμό Τραπέζης του Τοπικού 

Τμήματος.  
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α) Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων / Ταμειακές Καταστάσεις 

Στις μηνιαίες ταμειακές καταστάσεις καταγράφονται τα έσοδα και τα έξοδα (δαπάνες) του 

Τοπικού Τμήματος, καθώς επίσης και οι κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού που 

διατηρεί το Τοπικό Τμήμα.  

Οι ταμειακές καταστάσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) αποστέλλονται στον Έφορο Περιφέρειας και 

αφού ελεγχθούν κοινοποιούνται εντός 10 ημερών στο Λογιστήριο του Σ.Ε.Ο. 

συνοδευόμενες με τα πρωτότυπα παραστατικά. Φωτοτυπίες/Αντίγραφα των ταμειακών 

καταστάσεων και παραστατικών παραμένουν  στο ταμείο του Τοπ. Τμήματος σε ειδικό 

ντοσιέ και επέχουν θέση βιβλίου  εσόδων- εξόδων. Για φορολογικούς σκοπούς, το Τοπικό 

Τμήμα υποχρεούται να διατηρεί αρχείο ταμειακών καταστάσεων και παραστατικών 

τουλάχιστον της προηγούμενης εξαετίας. 

 

Αναλυτικότερα: 

➢ Ως προς την είσπραξη συνδρομών και άλλων εσόδων: 

Για την είσπραξη συνδρομών, δωρεών κτλ εκδίδεται ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ από μπλοκ του 

ΣΕΟ, το οποίο έχει ειδική αριθμητική σειρά, ανά Τοπικό Τμήμα και με αύξουσα αρίθμηση.  

Στην Απόδειξη Είσπραξης αναφέρεται  το ονοματεπώνυμο του προσώπου που κατέβαλε 

τα χρήματα, η αιτιολογία, καθώς και η ημερομηνία. Οι αποδείξεις είσπραξης 

καταχωρούνται στην ταμειακή κατάσταση.  

Μπλοκ αποδείξεων είσπραξης προμηθεύει το Μαγαζάκι του ΣΕΟ. Κάθε τελειωμένο μπλοκ 

επιστρέφεται στο Λογιστήριο του ΣΕΟ. Στο νέο μπλοκ συνεχίζεται η ίδια αριθμητική σειρά 

και αυστηρά η αύξουσα αρίθμηση (πχ ΑΘ 51-100).  

 

➢ Ως προς τις δαπάνες 

Για όλες τις δαπάνες και έξοδα λαμβάνεται νόμιμο παραστατικό (απόδειξη ταμειακής 

μηχανής, τιμολόγιο κτλ). Για ποσό από 100 ευρώ και πάνω για δαπάνη που 

πραγματοποιούν τα Τοπικά Τμήματα, λαμβάνουν από τον προμηθευτή ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ στην 

επωνυμία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Η δαπάνη αυτή ή το έξοδο, πρέπει να 

καλύπτει αυστηρά τις λειτουργικές ανάγκες του Σ.Ε.Ο. Η μη λειτουργική δαπάνη, καθώς 

και η μη αναγραφή της επωνυμίας του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού ως πελάτη, δεν 

αναγνωρίζεται φορολογικά. 

Τιμολόγια καθαρής αξίας άνω των πεντακοσίων ευρώ (€ 500) εξοφλούνται ΜΟΝΟ μέσω 

τραπεζικού λογαριασμού, δηλαδή, με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του 

προμηθευτή. Η μη τήρηση της παραπάνω διαδικασίας έχει φορολογικές επιπτώσεις.  

Το όριο των € 500,00 είναι ανά τιμολόγιο. 
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Στοιχεία ΣΕΟ για την έκδοση τιμολογίων  

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού  

Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ΜΚΧ) 

ΑΦΜ 090061862  

Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 

Επισημαίνεται ότι ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται με ευθύνη του Προέδρου και 

του Ταμία του Τοπικού Τμήματος, ώστε ΟΛΑ τα πρωτότυπα τιμολόγια που εκδίδονται 

στην επωνυμία του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού να αποστέλλονται στο λογιστήριο 

του Σ.Ε.Ο. εγκαίρως μαζί με τις ταμειακές καταστάσεις, ώστε να καταχωρούνται στα 

βιβλία. Μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας έχει φορολογικές επιπτώσεις και επιφέρει 

επιβολή προστίμου στο Σωματείο. 

Άσκοπη χρήση των στοιχείων του ΣΕΟ για έκδοση τιμολογίων για μη λειτουργικές 

δαπάνες απαγορεύεται αυστηρά. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ   

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ  

ΟΔΗΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ - ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Σ.Ε.Ο., ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 

Τα εν ενεργεία Τοπικά Τμήματα επωμίζονται με τις παρακάτω δαπάνες για : 

• συντήρηση/αποκατάσταση ζημιών ακινήτου 

• τεχνικά έργα 

• λογαριασμούς ΔΕΚΟ 

• πρόστιμα και φόρους που προκύπτουν από μη συμμόρφωση σε ισχύουσες 

νομοθεσίες 

• πολεοδομικές διευθετήσεις 

• κτηματολόγιο 

• ΕΝΦΙΑ και φορολογία εισοδήματος, εφ’ όσον εκμισθώνουν/εκμεταλλεύονται 

ακίνητα. 

Για ποσά άνω των € 500.- απαιτούνται  γραπτές προσφορές από 3 τουλάχιστον 

προμηθευτές και καταγραφή της σχετικής απόφασης στο βιβλίο πρακτικών του Τοπικού 
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Τμήματος. Επίσης, απαιτείται γραπτή ενημέρωση του Εφόρου Περιφέρειας και του 

Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας.  

Σε περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα € 2.000.-, ειδοποιείται ο Ταμίας του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΣΕΟ και απαιτείται έγκριση της  Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Δ.Σ. του 

ΣΕΟ.  

Τα συμφωνητικά που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων, καταχωρούνται σε 

κατάσταση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά από κάθε υπόχρεο επιτηδευματία στην 

αρμόδια ΔΟΥ μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Ιανουαρίου – Απριλίου – Ιουλίου – 

Οκτωβρίου κάθε έτους. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα συμφωνητικά που 

καταρτίστηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο. 

Για συμφωνητικά για εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων με αξία άνω 

των € 6.000.-, καθιερώθηκε η υποχρέωση για αυτόν που αναθέτει την εκτέλεση τεχνικού 

έργου, να γνωστοποιεί, πριν από την έναρξη των εργασιών του έργου, στην αρμόδια 

ΔΟΥ τα στοιχεία του εργολάβου ή του υπεργολάβου που ανέλαβε την εκτέλεση του έργου 

ή να καταθέτει αντίγραφο του συμφωνητικού που καταρτίστηκε για την ανάληψη του 

έργου.  Κατά συνέπεια πρέπει να ενημερώνεται το Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, πριν την 

έναρξη των εργασιών, ώστε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες.  

 

β) Βιβλίο Υλικού  

Σε αυτό καταγράφεται λεπτομερώς το υλικό (κατασκηνωτικό κλπ) του Τοπικού Τμήματος.  

Ιδιαίτερη μέριμνα απαιτείται για την καταγραφή του υλικού των Οδηγικών Κέντρων ή 

άλλων ακινήτων, κατά προτίμηση σε ιδιαίτερο προς τούτο βιβλίο, το οποίο ελέγχεται από 

τον Έφορο Περιφέρειας, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.  

 

γ) Αρχείο ακίνητης περιουσίας  

Σε κάθε Τοπικό Τμήμα διατηρείται πλήρες και λεπτομερές αρχείο στο οποίο περιέχονται 

φωτοαντίγραφα όλων των τίτλων ιδιοκτησίας, αντίγραφα συμβολαίων, τοπογραφικών 

σχεδίων και όλων των εγγράφων που αφορούν σε κάθε ακίνητο, καθώς και αντίγραφα 

όλων των συμβάσεων.  

Όλα τα πρωτότυπα πρέπει να βρίσκονται στο Αρχείο του Τμήματος Ακίνητης Περιουσίας 

του ΣΕΟ, με το οποίο πρέπει να υπάρχει στενή συνεργασία.  

Συμβόλαια αγοράς ή αποδοχής δωρεάς ακινήτων, συμβολαιογραφικές πράξεις 

αποδοχής για την παραχώρηση ακινήτων από το Δημόσιο ή τους Δήμους, καθώς και 

πράξεις αποδοχής δωρεάς κληρονομιάς και κληροδοσίας ακινήτων ή άλλου είδους 

συμφωνητικά π.χ. για την εκμίσθωση ή μίσθωση ακινήτων, για την ανάθεση μελέτης σε 

μηχανικούς, εργολάβους και λοιπά συνάπτονται πάντα στο όνομα του ενιαίου για όλη 

την Ελλάδα αναγνωρισμένου Σωματείου, υπό την επωνυμία «Σώμα Ελληνικού 
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Οδηγισμού», μόνο έπειτα από απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΟ και υπογραφή 

από την/τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να 

αποστέλλονται στο Λογιστήριο του ΣΕΟ με κοινοποίηση στο Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας, 

άμεσα, και όχι μετά το τέλος του μήνα της σύναψης του συμβολαίου.     

Ο Ταμίας σε περίπτωση αντικατάστασης ή παραίτησης, είναι υποχρεωμένος να 

παραδώσει το Αρχείο στον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβούλιου ή στον Έφορο Περιφέρειας.  

Στην περίπτωση που το Τοπικό Τμήμα ή η Τοπική Ομάδα αναστείλει την λειτουργία του/της 

ή διαλυθεί με ευθύνη του Προέδρου και την εποπτεία του Εφόρου Περιφέρειας, 

σχηματίζεται τυπική τριμελής Επιτροπή για τη διαφύλαξη του Ταμείου και την 

παρακολούθηση και συντήρηση της Ακίνητης Περιουσίας του Τοπικού Τμήματος ή 

Τοπικής Ομάδας, ώσπου να επανιδρυθεί.  

Υπενθυμίζεται ότι τα βιβλία Ταμείου του Τοπικού Συμβουλίου και της Ομάδας 

Συνεργασίας, το βιβλίο υλικού και το αρχείο ακίνητης περιουσίας ελέγχονται από τον 

Έφορο Περιφέρειας σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπενθυμίζεται ότι στο βιβλίο Ταμείου 

εμφανίζονται και οι κινήσεις του Τραπεζικού λογαριασμού του Τοπικού Τμήματος.   

 

2. ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ   

Η οικονομική διαχείριση ασκείται από τον Υπεύθυνο και τον Ταμία της Ομάδας 

Συνεργασίας. 

Οι Ομάδες Συνεργασίας χρησιμοποιούν τον λογαριασμό του Τοπικού Τμήματος στην 

συνεργαζόμενη Τράπεζα. 

Ο Ταμίας της Ομάδας Συνεργασίας παραδίδει εγκαίρως τα πρωτότυπα παραστατικά 

εσόδων και δαπανών στον Ταμία του Τ.Σ. (κρατώντας αντίγραφα) για να 

συμπεριληφθούν στις μηνιαίες ταμειακές καταστάσεις του Τοπικού.  

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, ο Ταμίας της Ομάδας Συνεργασίας τηρεί πρόχειρο βιβλίο 

εσόδων – εξόδων. Ως προς την είσπραξη  εσόδων και τις δαπάνες, ισχύουν τα 

παραπάνω αναφερόμενα για τα Τοπικά Τμήματα. 

Στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙΙ (Απολογισμός) που αποστέλλεται στο ΣΕΟ από κάθε  

Τοπικό Τμήμα διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται τα έσοδα και τα έξοδα 

της Ομάδας Συνεργασίας. Μόνη εξαίρεση οι Απολογισμοί των Ομάδων Συνεργασίας 

που δεν υπάγονται σε Τοπικό Τμήμα και αποστέλλονται στο ΣΕΟ ξεχωριστά. Οι 

προϋπολογισμοί των Ομάδων Συνεργασίας μπορούν να συντάσσονται ξεχωριστά, 

αφού σκοπούν στην ενημέρωση του Περιφερειακού Εφόρου, καθώς αποτελούν εργαλείο 

δουλειάς και στόχευσης για την Ομάδα Συνεργασίας και δε χρησιμοποιούνται από το 

λογιστήριο του ΣΕΟ.   
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ΙΙΙ. ΥΛΙΚΟ-ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΟΔΗΓΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 

Η προμήθεια των Οδηγικών ειδών (στολή, σήματα, βιβλία, έντυπα, αναμνηστικά) των 

εκδρομικών, κατασκηνωτικών και άλλων ειδών που εξυπηρετούν το Οδηγικό πρόγραμμα, 

γίνεται από το Οδηγικό Πρατήριο του Σ.Ε.Ο.  

Μπορεί να υπάρχει ένα Μέλος του Τοπικού Συμβουλίου που να αναλαμβάνει την 

προμήθεια των στολών των Ομάδων με μαζικές παραγγελίες, αποκλειστικά από το 

Οδηγικό Πρατήριο, το οποίο λειτουργεί στα Κεντρικά Γραφεία του Σ.Ε.Ο., Ξενοφώντος 10, 

Αθήνα στον 1ο όροφο, τηλ 210-3235794 εσωτ.1. 

Αγορές  μπορούν να γίνουν και από τους γονείς απευθείας, αφού ενημερωθούν σχετικά.    

 

Το ωράριο λειτουργίας του Οδηγικού Πρατηρίου καθώς και ο τιμοκατάλογος των ειδών 

είναι διαθέσιμος στον ιστότοπο του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού  www.seo.gr στο 

«ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ»: http://seo.gr/LH2Uploads/ItemsContent/4487/4487.pdf  

Οι παραγγελίες γίνονται με τους παρακάτω τρόπους: 

• μέσω της ιστοσελίδας (e-shop) http://seo.gr/homeEshop.asp?ITMID=8&LANG=GR  

• στην ηλεκτρονική διεύθυνση  (e-mail):  odigikopratirio@seo.gr 

Παρακαλούμε για παραγγελίες εκτός e-shop να συμπληρώνεται η Φόρμα 

Παραγγελίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII) με σαφήνεια και ακρίβεια ως προς τα είδη και τον 

παραλήπτη.  

 

Οι παραγγελίες εξοφλούνται: 

• με αντικαταβολή ή  

• με κατάθεση στον λογαριασμό της ALPHA BANK GR 52 0140 1200 1200 0200 201 

7308 του ΣΕΟ (πριν την αποστολή της παραγγελίας) 

 

 

Τρόποι αποστολής  

• με το ταχυδρομείο επί αντικαταβολή (3-4 ημέρες)  

• με εταιρεία ιδιωτικού ταχυδρομείου COURIER που συνεργάζεται με το Σ.Ε.Ο. 

(2 ημέρες) 

• με εταιρεία ιδιωτικού ταχυδρομείου επιλογής του παραλήπτη με την εντολή 

να παραλάβει την παραγγελία, εφόσον έχει γίνει η εξόφληση (2 ημέρες) 

 

Τα ταχυδρομικά έξοδα βαρύνουν τον παραλήπτη. 

 

http://www.seo.gr/
http://seo.gr/LH2Uploads/ItemsContent/4487/4487.pdf
http://seo.gr/homeEshop.asp?ITMID=8&LANG=GR
mailto:odigikopratirio@seo.gr
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Παρατηρήσεις: 

Εάν χρειαστεί αλλαγή σε είδη στολής, παρακαλούμε να γίνει το συντομότερο και 

εφόσον τα είδη δεν έχουν φορεθεί. 

Οι παραγγελίες διεκπεραιώνονται, συνήθως εντός τριών εργασίμων ημερών, 

εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλα τα είδη.   

Σε περίοδο μεγάλου φόρτου, απαιτούνται περισσότερες ημέρες για τη 

διεκπεραίωση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

 

Αστέρια, Πουλιά, Οδηγοί, Μεγάλοι Οδηγοί 30€ 

Στελέχη,  Κατασκηνωτές, Εκπαιδευτές,  

Στελέχη ΣΟΣ - Βοηθοί Τ. Εφόρου - Μέλη 

Τοπικών Συμβουλίων   

25€ 

Μέλη Ομάδων Συνεργασίας  40€ + 2,50€* 

Ενήλικο Μέλος με οποιαδήποτε ιδιότητα 

(εκτός από αυτή του Μέλους Γεν. 

Συνέλευσης**) και Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ  

10€  

Οδηγοί με Αναπηρία, μέλη Ομάδων που 

λειτουργούν σε ιδρύματα / Αστέρια, Πουλιά, 

Οδηγοί, Μεγάλοι Οδηγοί που φιλοξενούνται 

σε κοινωνικές δομές 

10€ 

Μέλη Γενικής Συνέλευσης  50€  

Φίλοι του Οδηγισμού  25€ 

 

*Τα μέλη των Ομάδων Συνεργασίας καταβάλλουν επιπλέον 2,50 ευρώ για τη Διεθνή 

Οργάνωση Παλαιών Οδηγών και Προσκόπων «Διεθνής Φιλία». Παρακαλούμε για ξεχωριστή 

κατάθεση του ποσού συνδρομών προς το ΣΕΟ και του ποσού συνδρομών για τη Διεθνή Φιλία 

με ξεχωριστή αιτιολογία. – Βλ. σελίδα 20. 

 

** Σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού (άρθρο 3, παρ. 8.Ι), η συνδρομή των Μελών 

Γενικής Συνέλευσης καθορίζεται αποκλειστικά και μόνον από τη Γενική Συνέλευση. 

 

«Οικογενειακό πακέτο»: Από τα 3 και πάνω μέλη της ίδιας οικογένειας, καταβάλλουν 

συνδρομή τα 2 μέλη με το μεγαλύτερο ύψος συνδρομής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

 

Η ασφαλιστική μας εταιρία είναι η Ευρωπαϊκή Πίστη και ο αριθμός ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου 1764.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η΄ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 

Σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας ειδοποιείτε το Σ.Ε.Ο. (210 3238314 – 210 3235794 – 

210 3236548), ώρες λειτουργίας γραφείων ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: seo@seo.gr.  

Σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας και με τον κ. 

Ιωάννη Πολίτη (Πράκτορα Ασφαλειών) στο τηλέφωνο 6932224004.  

 

Για την αποζημίωση, αποστέλλονται τα ακόλουθα: 

• Αναλυτική περιγραφή του ατυχήματος. 

• Γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού. 

• Πρωτότυπα παραστατικά δαπανών. 

• Σε περίπτωση νοσηλείας, εισιτήριο – εξιτήριο και ιατρική γνωμάτευση για την αιτία 

της νοσηλείας. 

• Εάν πραγματοποιηθεί επείγουσα μεταφορά, γνωμάτευση του ιατρού ο οποίος 

κατ’ αρχήν αντιμετώπισε το περιστατικό, για την αναγκαιότητα  της μεταφοράς. (Η 

μεταφορά θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικό μέσο που θα επιλέξετε και η 

αποζημίωση θα καταβληθεί απολογιστικά με μέγιστο ποσό € 1500.-). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2 ΧΡΗΣΗΣ ..…. 

Τοπικού Τμήματος …………………… 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ   4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   

1.1 Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογαριασμού   4.1 Ενοίκια – κοινόχρηστα   

1.2 Υπόλοιπο Μετρητών   4.2 Λογαριασμοί ΔΕΚΟ   

2. ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   4.3 Έξοδα για ακίνητα (Συντήρηση, επέκταση, διασφάλιση κ.α)   

2.1 Εισφορές μελών στο Τ.Τ. 3   4.4 Γενικά έξοδα   

2.2 Εισφορές  Φίλων Οδηγισμού 3   4.5 Αμοιβές τρίτων   

2.3 Δωρεές - Χορηγίες   5. ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

2.4 Ενισχύσεις Τοπικών Αρχών   5.1 Συμμετοχές σε εκπαιδεύσεις/συναντήσεις/δράσεις   

2.5 Χορηγίες Οργανισμών- Επιχειρήσεων   5.2 Εκδηλώσεις - δράσεις   

2.6 Ενισχύσεις Κεντρικής Διοίκησης/Περιφέρειας   5.3 Μεταφορικά-οδοιπορικά   

3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   5.4 Αγορές υλικών-εξοπλισμού   

3.1 Εισοδήματα περιουσίας – μισθώματα ακινήτων   5.6 Μικρά Ταμεία Ομάδων   

3.2 Εκδηλώσεις-Δράσεις   5.7 Λοιπά έξοδα   

3.3 Τόκοι καταθέσεων   6. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ   

3.4 Μικρά Ταμεία Ομάδων   6.1 Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού   

3.5 Απρόβλεπτα έσοδα   6.2 Υπόλοιπο Μετρητών   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   

 

  

 
2 Υπογράφεται και υποβάλλεται στον Περιφερειακό Έφορο και κατόπιν στο Λογιστήριο του ΣΕΟ εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους, 
3 Δεν περιλαμβάνονται οι ετήσιες συνδρομές προς το ΣΕΟ 

……………………/………./…………….. 

… Πρόεδρος    …. Ταμίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ4 ΧΡΗΣΗΣ ..…. 

Τοπικού Τμήματος …………………… 

ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ 

1. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ   4. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ   

1.1 Υπόλοιπο Τραπεζικού Λογαριασμού   4.1 Ενοίκια – κοινόχρηστα   

1.2 Υπόλοιπο Μετρητών   4.2 Λογαριασμοί ΔΕΚΟ   

2. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ-ΕΙΣΦΟΡΕΣ-ΔΩΡΕΕΣ-ΧΟΡΗΓΙΕΣ – ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ   4.3 Έξοδα για ακίνητα (Συντήρηση, επέκταση, διασφάλιση κ.α)   

2.1 Συνδρομές μελών στο ΣΕΟ   4.4 Γενικά έξοδα   

2.2 Εισφορές  μελών στο Τ.Τ.3   4.5 Αμοιβές τρίτων   

2.3 Εισφορές  Φίλων Οδηγισμού 3   5. ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   

2.4 Δωρεές - Χορηγίες   5.1 Συμμετοχές σε εκπαιδεύσεις/συναντήσεις/δράσεις   

2.5 Ενισχύσεις Τοπικών Αρχών   5.2 Εκδηλώσεις – δράσεις   

2.6 Χορηγίες Οργανισμών- Επιχειρήσεων   5.3 Μεταφορικά-οδοιπορικά   

2.7 Ενισχύσεις Κεντρικής Διοίκησης/Περιφέρειας   5.4 Αγορές υλικών-εξοπλισμού   

3. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ   5.6 Μικρά Ταμεία Ομάδων   

3.1 Εισοδήματα περιουσίας – μισθώματα ακινήτων   5.7 Λοιπά έξοδα   

3.2 Εκδηλώσεις-Δράσεις   6. ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ   

3.3 Τόκοι καταθέσεων   6.1 Υπόλοιπο τραπεζικού λογαριασμού   

3.4 Μικρά Ταμεία Ομάδων   6.2 Υπόλοιπο Μετρητών   

3.5 Απρόβλεπτα έσοδα      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ   

 

 

 
4 Υπογράφεται και υποβάλλεται στον Έφορο Περιφέρειας εντός του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους,  

……………………/………./…………….. 

Ο Πρόεδρος    Ο Ταμίας 
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Σημείωση: Είναι απαραίτητο να διαχωρίζονται οι κινήσεις των μετρητών από τις κινήσεις του τραπεζικού λογαριασμού.  

Μπορείτε να βρείτε την ταμειακή κατάσταση σε μορφή excel εδώ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

https://members.seo.gr/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7-%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BC%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AD%CF%82/%CF%84%CE%BC%CE%AE%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD/
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (πχ  Μηνός Νοεμβρίου 2022) 
1/11/2022 έγιναν οι παρακάτω κινήσεις: 

1. Είσπραξη συνδρομών και εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης με σειρά ΞΑ και αριθμό απόδειξης  32 έως 35 συνολικής αξίας 120,00€ 

2. Είσπραξη εισφορών μελών και εκδόθηκαν αποδείξεις είσπραξης με σειρά ΞΑ και αριθμό απόδειξης  36 έως 44 συνολικού ποσού 45,00€ 

3. Πληρωμή λογαριασμού ΔΕΗ αξίας 30,00€ μέσω web-banking 

4. Αγορά από τον προμηθευτή ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΑΕ υλικά συνολικής αξίας  10,00. 

5/11/2022 έγιναν οι παρακάτω  κινήσεις:  

1. Κατάθεση ποσού Ανταποδοτικών 60,00 από Κεντρική Διοίκηση στον τραπεζικό λογαριασμό του Τ.Τ. 

2. Αγορά από τον προμηθευτή ΚΩΣΤΑΚΗ ΟΕ υλικά συνολικής αξίας 520,50€. Τρόπος πληρωμής ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ  

3. Κατάθεση ετήσιων συνδρομών στην τράπεζα. 

Για οποιαδήποτε βοήθεια ή απορία σχετικά με τη συμπλήρωση της ταμειακής κατάστασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το λογιστήριο του 
ΣΕΟ (finance@seo.gr). 

 

 

 

mailto:finance@seo.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ …................. 

ΕΤΟΣ 20.. 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

(ΑΔΑ)   ΑΦΜ φορέα   

Επωνυμία 

φορέα   Ημερομηνία   

ΕΣΟΔΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ   ΣΧΟΛΙΑ   

          

ΕΞΟΔΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΟΣΟ 

ΚΑΘΑΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 

(ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ) 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Σύνολο εξόδων     0,00  0,00  0,00        

ΔΙΑΦΟΡΑ          0,00        

 

   
   

  



 

20 
 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 
          

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΠΑΓΟΥ 

ΕΤΟΣ 2019 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

(ΑΔΑ) 64Ψ3ΩΞ1-ΤΒΨ 

ΑΦΜ 

φορέα 998154279 

Επωνυμία 

φορέα 

ΔΗΜΟΣ 

ΠΑΠΑΓΟΥ 

ΧΟΛΑΡΓΟΥ Ημερομηνία 08/07/2019 

ΕΣΟΔΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ 500,00 € ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

          

ΕΞΟΔΑ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΕΚΔΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΠΟΣΟ 
ΚΑΘΑΡΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΕΙΔΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ 
(ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ) 

ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ 75328350 05/04/2019 322,58  77,42  400,00  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 94 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ 
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

 ΑΡΓΥΡΙΟΣ 75328350 05/08/2019 120,00  28,80  148,80  

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 180  ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ 

                  

                  

Σύνολο 
εξόδων     442,58  106,22  548,80        

ΔΙΑΦΟΡΑ          -48,80        
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  

ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ  

 

Αρ. Λογαριασμού Χρήση Στις παρατηρήσεις 

1200 0200 200 2544 

 IBAN: 

GR 10 0140 1200 1200 0200 200 2544 

Για κατάθεση 

ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ  ΤΟΠΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

εξόφληση τιμολογίων 

και φορολογικών 

υποχρεώσεων 

 

«Συνδρομές Τ.Τ. Ηρακλείου» 

«Τιμολόγιο Τ.Τ. Ξάνθης» 

«Φόρος Εισοδήματος Τ.Τ. Πατρών» 

1200 0200 201 7308 

 IBAN: 

GR 52 0140 1200 1200 0200 201 7308 

 

Για παραγγελίες από το 

ΟΔΗΓΙΚΟ ΠΡΑΤΗΡΙΟ 
«Ονοματεπώνυμο καταθέτη» 

1200 0200 201 3147 

 IBAN: 

GR 73 0140 1200 1200 0200 201 3147 

Για συμμετοχές σε 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

«Κωδικός Εκπαίδευσης - Επώνυμο» 

Ενδεικτικά: «Ε16-1 / Γεωργίου» 

1200 0200 202 0849 

 IBAN: 

GR 87 0140 1200 1200 0200 202 0849 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ/ ΔΡΑΣΕΙΣ 

των Κλάδων 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ 

«Κωδικός 

Συνάντησης/Δράσης/Συνεδρίου - 

Επώνυμο» 

Ενδεικτικά: «ΚΛ.Π16-2 / Γεωργίου» 

1200 0210 121 0082 

 IBAN: 

GR 74 0140 1200 1200 0210 121 0082 

Για κατάθεση 

ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & 

ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΕΘΝΗ ΦΙΛΙΑ 

«Συνδρομές Ο.Σ. Γλυφάδας» 

1200 0200 200 8161 

 IBAN: 

GR 59 0140 1200 1200 0200 200 8161 

Για ΔΩΡΕΕΣ στα κεντρικά «Βασιλείου – Δωρεά» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ 

 

Ξενοφώντος 10, 105 57 Αθήνα 

Fax: 210 3228104 

e-mail: magazaki@seo.gr 

 

ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
εφόσον διαφέρουν από τα στοιχεία πελάτη 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ :            ΠΟΛΗ :                                         ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:            ΠΟΛΗ:                                         

ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

ΤΟΠ. ΤΜΗΜΑ:                           

 
ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ 

      

    

    

      

      

      

    

    

      

    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ                                                                 € 

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ : ΕΛΤΑ             COURIER            

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΑΝΤΙΚ/ΛΗ              ΤΡΑΠΕΖΑ               

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ :  ……………………     ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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ΙΣΧΥΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης Τ.Τ. & Ο.Σ. 2015-

2016 

Ισχύς από 

έως 

 

 

 

 

24/10/2015 

 

 

 

Έγκριση ΔΣ 24/10/2015 

Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης Τ.Τ. & Ο.Σ. 

2016-2017 

Τροποποιήσεις 

σε σχέση με τον προηγούμενο 

Κανονισμό 

 

- Κεφάλαιο ΙΙ – 2 Οικονομική 

Διαχείριση Ομάδων 

Συνεργασίας 

- Μέρος ΙΙΙ Υλικό-Στολές και 

άλλα είδη Οδηγικού 

προγράμματος  

- Παράρτημα Ι Συνδρομές 

Οδηγικής Χρονιάς 

(1/9/2016-31/8/2017) 

- Παράρτημα V Ταμειακή 

Κατάσταση 

- Παράρτημα VIII Φόρμα 

παραγγελίας 
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Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης Τ.Τ. & Ο.Σ. 2017-2018 

Τροποποιήσεις 

σε σχέση με τον προηγούμενο Κανονισμό 

- Παράρτημα Ι Συνδρομές Οδηγικής 

Χρονιάς (1/9/2017-31/8/2018) 

 

- Παράρτημα Ι Συνδρομές Οδηγικής 

Χρονιάς (1/9/2017-31/8/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29/11/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού 

Διεθνούς Φιλίας 

 

Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης Τ.Τ. & Ο.Σ. 2020-2021 

Τροποποιήσεις 

σε σχέση με τον προηγούμενο Κανονισμό 

- Κεφάλαιο Ι.α Συνδρομές μελών. 

- Κεφάλαιο Ι.β Δωρεές υπέρ σκοπού. 

- Κεφάλαιο Ι.γ Χορηγίες-

επιχορηγήσεις-ενισχύσεις 

- Κεφάλαιο Ι.δ Εκδηλώσεις 

- Κεφάλαιο ΙΙ.1 Τοπικά Τμήματα 

- Κεφάλαιο ΙΙ.1.α. Βιβλίο Εσόδων-

Εξόδων/Ταμειακές Καταστάσεις 

- Κεφάλαιο ΙΙ.1.γ. Αρχείο Ακίνητης 

Περιουσίας 

- Κεφάλαιο ΙΙ.2. Ομάδες Συνεργασίας 

- Κεφάλαιο ΙΙΙ. Υλικό-Στολές και άλλα 

είδη Οδηγικού Προγράμματος 

- Παράρτημα Ι. Συνδρομές 

- Παράρτημα ΙΙΙ. Οικονομικός 

Απολογισμός 

- Παράρτημα ΙV. Οικονομικός 

Προϋπολογισμός 

- Παράρτημα V. Ταμειακή Κατάσταση 

(Παράδειγμα) 

Δεκέμβριος 2020  
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- Παράρτημα VI. ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης Τ.Τ. & Ο.Σ. 2020-2021 

Τροποποιήσεις 

σε σχέση με τον προηγούμενο Κανονισμό 

- Κεφάλαιο Ι.Ι.γ Χορηγίες-

επιχορηγήσεις-ενισχύσεις 

- Κεφάλαιο ΙΙ.1 Τοπικά Τμήματα 

- Κεφάλαιο ΙΙ.1.α Βιβλίο Εσόδων-

Εξόδων/Ταμειακές Καταστάσεις 

- Κεφάλαιο ΙΙ.1.γ Αρχείο Ακίνητης 

Περιουσίας 

- Κεφάλαιο ΙΙΙ Υλικό-Στολές και άλλα 

είδη Οδηγικού Πρατηρίου 

- Παράρτημα ΙΙΙ (Υποσημείωση) 

- Παράρτημα V (Αλλαγή Κατάστασης) 

- Παράδειγμα συμπλήρωσης 

Μηνιαίας Ταμειακής Κατάστασης 

20/02/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κανονισμός Οικονομικής 

Διαχείρισης Τ.Τ. & Ο.Σ. 2022-2023 

Τροποποιήσεις 

σε σχέση με τον προηγούμενο Κανονισμό 

- Κεφάλαιο Ι.1.α Τοπικά Τμήματα 

Συνδρομές μελών (Συνδρομές 

Ομάδων Συνεργασίας) 

- Σελ. 11 στοιχεία Οδηγικού Πρατηρίου 

- Σελ. 13 υποσημείωση για συνδρομή 

Ο.Σ. 

- Σελ. 17-20 Παράρτημα V (Προσθήκη 

γραμμών για Internet Banking) 

- Παράρτημα VII (Αλλαγή λογ/σμού 

για κατάθεση συνδρομής στη Διεθνή 

Φιλία) 

18/06/2022  
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