ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ 23/05/2015 ΩΣ 19/05/2017

Α’ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΟΚΟΕ
(σε αυτό υπάγεται και το επιµέρους Ταµείο της Νεολαίας ΟΚΟΕ)
Η ΟΚΟΕ την προηγούµενη περίοδο επηρεάστηκε στα οικονοµικά της από την
πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα και πρόσφατα και την Κύπρο. Ενώ παλαιότερα
έκλεινε µε θετικό αποτέλεσµα στο 14ο Συνέδριο παρουσίαζε ένα σηµαντικό έλλειµµα
(25.067,31 € - που παρασχέθηκαν ως προσωρινές διευκολύνσεις από τα µέλη του Κεντρικού
Συµβουλίου για την διευκόλυνση της λειτουργίας του) εξ αιτίας της αδυναµίας να
απευθυνόµαστε πολύπλευρα σε φορείς και οργανισµούς στην Ελλάδα και την Κύπρο και
έτσι να στερηθεί κατά πολύ των εσόδων αυτών. Με επίπονες προσπάθειες το χρέος αυτό
µειώθηκε στο 16.835,37 €.
Και ενώ οι δράσεις και οι εκδηλώσεις µας δεν υστερούσαν σε ποιότητα, υποδοµή και
προσφορά, τα έσοδα µειώθηκαν. Εδώ πρέπει να υπογραµµισθεί ότι η µόνη συνεισφορά σε
χρήµα των σωµατείων - µελών είναι η συνδροµή τους και κάποιες εισφορές. Για την οµαλή
λειτουργία των δραστηριοτήτων η ΟΚΟΕ προσέτρεξε σε προσωρινή διευκόλυνση από τα
µέλη του ΚΣ που συνέβαλαν γενναιόδωρα από το υστέρηµα τους, και τα οποία οφείλουµε να
ευχαριστήσουµε δεδοµένων και των δυσκολιών που όλοι αντιµετωπίζουµε. Φροντίσαµε
επιµελώς την διετία να µη δηµιουργηθούν νέα χρέη και καταβάλλονταν στα µέλη του Κ.Σ. τα
έξοδα για οδοιπορικά και δραστηριότητες.
Το κυρίως έσοδο για την λειτουργία της ΟΚΟΕ, ήταν η χορηγία από την Υπηρεσία
Αποδήµων του ΥΠΕΞ, η οποία από το 2013 λόγω της κρίσης έχει περικοπεί (σε 10.000 €).
Βοήθεια εν µέρει (για την ΟΚΟΕ & τα σωµατεία) αποτέλεσε και η συµβολή των Πολιτιστικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισµού.
Στο Κυρίως Ταµείο της ΕΚΕ έχουν ενσωµατώνει και τα έξοδα και δαπάνες από την
χρήση της «Κυπριακής Εστίας» στην οποία συµβάλουµε στα έξοδα ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ,
Κοινοχρήστων και ΦΑΠ/ΕΕΤΗ∆Ε
του
ιδιοκτήτη (Ι. Αρχιεπισκοπής), ασφάλιση. Σε
προηγούµενες χρήσεις χρησιµοποιήσαµε µεγάλο µέρος της χορηγίας της Υπηρεσίας
Αποδήµων, για να συµβάλλουµε στην ανακαίνιση, και εξοπλισµό της «Κυπριακής Εστίας»
ώστε να καταστεί ένα χρηστικό και πολυδύναµο κέντρο της παροικίας.
Προς την Εφορία (ΣΤ’ ∆ΟΥ) υποβάλλουµε κανονικά «∆ηλώσεις Φορολογίας
εισοδήµατος». Για το 2016 ακόµα δεν υποβλήθηκε και θα γίνει όταν ανοίξει η εφαρµογή.
Με δεδοµένα τα παραπάνω η εικόνα του Ταµείου (23/05/2015 – 19/05/2017 έχει ως
εξής:

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

54.120,00
- 53.119,43
1.000,57

ΕΣΟ∆Α
Χορηγία (Υπ. Αποδήµων) - CYTA - Βουλή
Επιχορήγηση Πολιτ.Υπηρες -∆ιάφορoι
Συνδροµές – εισφορές ενώσεων-µελών
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
=

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

48.880,00
5.240,00
54.120,00

ΕΞΟ∆Α
Έξοδα 14ου Συνεδρίου (οδοιπορικά συνέδρων,
Γραφ. ύλη, φιλοξενία, ξενοδοχείο, γεύµατα)
Συµµετοχή στα Έξοδα Κυπριακής Εστίας
Εκδηλώσεις οργάνωση, οδοιπορικά
Συµµετοχή στην ΠΟΜΑΚ
Ν.ΟΚΟΕ (8 συνέδριο, οδοιπορ. εκδηλώσεις)
Συνεδριάσεις & οδοιπορικά ΚΣ
Επιστροφή προς. ∆ιευκολύνσεων
∆ιάφορα & τραπεζικά
ΟΤΕ, SMS, INTERNET
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
=
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ΕΣΟ∆Α
Μείον ΕΞΟ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

=

Τα παραπάνω αναλύονται ως εξής:

Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ

10.058,56
7.220,50
14.486,56
300,00
4.869,82
1.974,60
8.231,94
1.804,40
4.173,05
53.119,43

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στην παραπάνω κατάσταση πρέπει να σηµειωθεί ότι περιλαµβάνονται
λογιστικοποιηµένα ποσά που αποτελούν προσωρινές διευκολύνσεις προς την
Ο.Κ.Ο.Ε. από τα µέλη του Κ.Σ. για οδοιπορικά & συµµετοχή σε εκδηλώσεις και τα
οποία είναι:
• Κώστας Σταµατάρης
9.945,47 €
• Γεώργιος Μιχαηλίδης
3.946,90 €
• Γεώργιος Συµεωνίδης
1.100,00 €
• Ντίνος Αυγουστή
1.400,00 €
• Λοίζος Λοίζος
393,00 €
ΣΥΝΟΛΟ
=
16.835,37 €
2. Αναµενόµενες να ενταχθούν είναι οι Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Υπηρεσιών για
2016 για την ΟΚΟΕ και Νεολαία ΟΚΟΕ αφού γίνει ξεκαθάρισµα και η ετήσια
επιχορήγηση του Επίτροπου Αποδήµων (10.000 €)
3. Το νέο ΚΣ πρέπει να συνεχίσει διαβουλεύσεις µε φορείς και χορηγούς για παροχή
βοήθειας και χορηγιών ώστε να καλυφθούν αυτές οι υποχρεώσεις και αν
διασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της Οµοσπονδίας.
Αθήνα, 29/05/2017
Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΑΣΗΣ

