ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΟ 14ο ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
Ως Πρόεδρος της Ε.Ε. που εκλέχθηκε στο 13ο Συνέδριο δηλώνω τα ακόλουθα:
1. Κατά την διάρκεια της θητείας του παρόντος Κ.Σ. ασκήσαµε έλεγχο στα οικονοµικά της Ο.Κ.Ο.Ε.
2. Ελέγξαµε σε διάφορες συνεδριάσεις µε καταληκτική εκείνη της 21/05/20153 παραµονές του 14ου

Συνεδρίου, την κατάσταση του ταµείου της Ο.Κ.Ο.Ε. και διαπιστώσαµε τα εξής:
ΚΛΕΙΣΙΜΟ 13ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Ευρώ - 28.798,77
ΕΣΟ∆Α
Ευρώ
40.355,23
Μείον ΕΞΟ∆Α
Ευρώ
- 36.623,77
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ
=
Ευρώ - 25.067,31
3. Τα παραστατικά των εσόδων ήσαν όλα σε τάξη και συµφωνούσαν µε τις καταχωρήσεις στο βιβλίο
του Ταµείου και της Μηχανογράφησης.
4. Στον Απολογισµό για το Ταµείο υπάρχουν λογιστικοποιηµένα από πού προέρχονται οι προσωρινές
διευκολύνσεις (δηλαδή τα – 25.067,31).
5. Όλα τα έγραφα, βιβλία και µπλοκ του Ταµείου τηρούνταν επιµελώς.
6. Το Ταµείο και το Βιβλίο περιουσίας είναι µηχανογραφηµένα και όλες οι εγγραφές τηρούνται
επιµελώς.
7. Η Ε.Ε. είχε προηγουµένως συζήτηση µε την Κεντρ. Εκτελ. Γραµµατεία του Κ.Σ. και πήρε την
διαβεβαίωσή της ότι όλα τα έξοδα είχαν την έγκριση της, και το Ταµείο αναλυόταν σε Συνεδριάσεις
του Κ.Σ. της περνούσε από έλεγχο και έγκριση.
8. Ο Πρόεδρος και ο Γραµµατέας επισηµαίνουν ότι στην χρήση αυτή δόθηκε για το 2013 και το 2014
οι ετήσιες χορηγίες από 10.000 € για γραµµατειακή στήριξη της ΟΚΟΕ από την αρµόδια Υπηρεσία
Αποδήµων, και αναµένεται για το 2015.
9. Σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. έχει ξεχωριστό Βιβλίο Εσόδων –
Εξόδων και Μπλοκ είσπραξης – πληρωµών. Τα στοιχεία των πράξεων τους έχουν καταχωρηθεί στα
οικονοµικά της Ο.Κ.Ο.Ε.
10. Οι φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο ως το 2014 έγιναν. Θα γίνει και για το 2015 µόλις ανοίξει
η σχετική εφαρµογή.
11. Από τις πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν πραγµατοποιηθεί προς την ΟΚΟΕ για το 2012 και 2014
χορηγίες (που αφορούν την ΟΚΟΕ, Νεολαία ΟΚΟΕ και τα σωµατεία) για ενίσχυση των
πολιτιστικών δραστηριοτήτων τους. Η ΟΚΟΕ είχε ρόλο του διαχειριστή αυτής της διαδικασίας
(συλλογή αιτήσεων & διαβίβασης τους, συλλογή παραστατικών και αποδείξεων και διαβίβασης
τους). Όλες οι ενέργειες έγιναν από ξεχωριστό λογαριασµό, και τηρήθηκε ξεχωριστή κατάσταση.
Τα παραστατικά και τα εµβάσµατα προς τα σωµατεία για το έτος 2012 και 2014 τηρούνταν
επιµελώς. Όσα αφορούσαν την ΟΚΟΕ και την Νεολαία ΟΚΟΕ έχουν ενσωµατωθεί στο ταµείο της
ΟΚΟΕ. Αναµένεται να ξεκαθαρίσει ο έλεγχος από τις Πολιτιστικές υπηρεσίες και να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.
Βασίλης Νικοδήµου
Πρόεδρος
Αθήνα, 21.05.2015
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