ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ Ο.Κ.Ο.Ε.
ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ
ο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο ΑΠΟ ΤΟ 13 ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ 29/05/2013 ΩΣ ΤΙΣ 21/5/2015
Παραλάβαµε το Ταµείο µετά τις αρχαιρεσίες της 29ης Μαΐου 2013 και την συγκρότηση
του ∆Σ σε σώµα την ίδια µέρα.
Ταµίας ανέλαβε η Κατερίνα Αυξεντίου, µε βοηθό Ταµία τον Γεώργιο Μιχαηλίδη.
Τα οικονοµικά που διαχειρίστηκε η ΟΚΟΕ αποτελούνται από τα εξής µέρη:

Α’ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΟΚΟΕ
(σε αυτό υπάγεται και το επιµέρους Ταµείο της Νεολαίας ΟΚΟΕ)
ου

Η ΟΚΟΕ την προηγούµενη περίοδο (προ του 13 Συνεδρίου) επηρεάστηκε στα
οικονοµικά της από την πολύπλευρη κρίση που ταλανίζει την Ελλάδα και πρόσφατα και την
Κύπρο. Ενώ την περίοδο 2011-13 έκλεισε µε θετικό αποτέλεσµα στο 13ο Συνέδριο
παρουσίαζε ένα σηµαντικό έλλειµµα (28.798,77) εξ αιτίας της αδυναµίας να απευθυνόµαστε
πολύπλευρα σε φορείς και οργανισµούς στην Ελλάδα και την Κύπρο, την τελευταία διετία
στερήθηκε κατά πολύ των εσόδων αυτών.
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 διετής συνδροµή τους, που όπως γνωρίζετε µε την
πληρωµή των οδοιπορικών και των εξόδων του συνεδρίου αφήνει ένα µικρό ή και αρνητικό
αποτέλεσµα. 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.
Το κυρίως έσοδο για την λειτουργία της ΟΚΟΕ, ήταν η χορηγία από την Υπηρεσία
Αποδήµων του ΥΠΕΞ, το οποίο φαίνεται για το 2013 λόγω της κρίσης έχει κάθετη περικοπή
(10.000 €). Βοήθεια εν µέρει (για την ΟΚΟΕ & τα σωµατεία) αποτέλεσε και η συµβολή των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισµού (ως το 2010 αυτόνοµα για
την ΟΚΟΕ και κάθε σωµατείο) και από το 2011 κεντρικά µε συντονιστή την ΟΚΟΕ. Για την
περίοδο αυτή έχει εκκαθαριστεί η χορηγία για το 2012 και αναµένεται να κλείσει για το 2014.
Για το 2013 δεν υποβλήθηκε αίτηµα. Υποβάλλαµε αίτηµα για το 2015 και αναµένουµε να
δούµε τι απάντηση θα λάβουµε.

Στο Κυρίως Ταµείο της ΕΚΕ έχουν ενσωµατώνει και τα έξοδα και δαπάνες από την
χρήση της «Κυπριακής Εστίας» στην οποία συµβάλουµε στα έξοδα ∆ΕΗ, Κοινοχρήστων
και ΦΑΠ του ιδιοκτήτη (Ι. Αρχιεπισκοπής), ασφάλιση ως την χρήση του Μαίου 2013. Για την
περίοδο 2013-2015 προτείνεται να συµψηφιστεί το ποσό των 1.860 Ευρώ που δόθηκε στο
ο
13 Συνέδριο της ΟΚΟΕ. 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 τακτικά (ακόµα δεν υποβλήθηκε για φέτος,
θα γίνει όταν ανοίξει η εφαρµογή) «∆ηλώσεις Φορολογίας εισοδήµατος (Φ01-012)».
Με δεδοµένα τα παραπάνω η εικόνα του Ταµείου (Μάιος 2013-Μάιος 2015) έχει ως
εξής:

ΚΛΕΙΣΙΜΟ 13ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
ΕΣΟ∆Α
Μείον ΕΞΟ∆Α
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΣΗΜΕΡΑ

=

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

- 28.798,77
40.355,23
- 36.623,77
- 25.067,31

Τα παραπάνω αναλύονται ως εξής:
ΕΣΟ∆Α
Χορηγίες (Υπ. Αποδήµων)
Επιχορήγηση Πολιτ.Υπηρες -∆ιάφορα
Συνδροµές ενώσεων-µελών
και συµµετοχή 13o Συνέδριο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ
=

Ευρώ
Ευρώ

20.000,00
14.825,23

Ευρώ
Ευρώ

5.530,00
40.355,23

ΕΞΟ∆Α
Έξοδα 13ου Συνεδρίου (οδοιπορικά συνέδρων,
Γραφ. ύλη, φιλοξενία, ξενοδοχείο, γεύµατα)
Συµµετοχή στα Έξοδα Κυπριακής Εστίας
Εκδηλώσεις οργάνωση, οδοιπορικά
Συµµετοχή στην ΠΟΜΑΚ
Έξοδα 7 συνέδριο Ν.ΟΚΟΕ & οδοιπορικά
ΟΤΕ, SMS, INTERNET
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ
=

Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ
Ευρώ

7.736,15
2.923,66
19.478,77
600,00
1.694,00
4.191,19
36.623,77

(Η θετική διαφορά εσόδων – εξόδων 3.731,46 € µείωσε τις προσωρινές διευκολύνσεις
που είχαν δοθεί µέχρι το 13ο Συνέδριο της ΟΚΟΕ από - 28.798,77 € σε -25.067,31 € ).

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
13.356,34 €
• Γεώργιος Μιχαηλίδης
6.226,90 €
• Γεώργιος Συµεωνίδης
1.425,00 €
• Ντίνος Αυγουστή
1.525,00 €
• Μιχάλης Σάββα
600,00 €
• Λοίζος Λοίζος
553,00 €
• Ανδρούλα Νεοφύτου
260,00 €
• Καλλίνικος Χριστοδούλου
300,00 €
• Κύπρος Κυπρίδηµος
302,64 €
• Νεολαία ΟΚΟΕ (οδοιπορικά NDCP)
518,43 €
ΣΥΝΟΛΟ
=
25.067,31 €
2. Συµψηφισµός και ξεκαθάρισµα πρέπει να γίνει µε την ΕΚΕ για τα συµβολή µας στα
Έξοδα (∆ΕΗ, Κοινόχρηστα, ΦΑΠ Αρχιεπισκοπής, Ασφάλιση) για το 2013-15 (από
το ποσό των 1.860 € που δόθηκε στο 13ο Συνέδριο), µε την παράλληλη σαφούς
οριοθέτησης συµφωνίας κοινής χρήσης της «Κυπριακής Εστίας».
3. Αναµενόµενη είναι η χορηγία Υπηρεσίας Αποδήµων για το 2015 (10.000 €) µέρος
της οποίας θα χρησιµοποιηθεί για τη διοργάνωση του 14ου Συνεδρίου.
4. Αναµενόµενες να ενταχθούν είναι οι Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Υπηρεσιών για
2014 για την ΟΚΟΕ και Νεολαία ΟΚΟΕ αφού γίνει ξεκαθάρισµα.
5. 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, 21/05/2015

Β’ Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Όπως ήδη λέχθηκε σε συνεννόηση µε τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου
Παιδείας & Πολιτισµού (ως το 2010 αυτόνοµα για την ΟΚΟΕ, την Νεολαία ΟΚΟΕ και κάθε
σωµατείο χωριστά) και από το 2011 κεντρικά µέσω της ΟΚΟΕ έγινε διαχείριση κονδυλίων για
πολιτιστικές δράσεις. Το σχήµα στην πράξη µετά από πολλές δυσκολίες, πρακτικά
λειτούργησε για το 2011-2012-2014. Στη χρήση αυτή σταλθήκαν χρήµατα για το 2012 τα
οποία διαµοιράσθηκαν στην ΟΚΟΕ, Νεολαία ΟΚΟΕ και τα σωµατεία. Ενώ αναµένεται να
ολοκληρωθεί τις επόµενες µέρες µετά και από τον έλεγχο των πολιτιστικών υπηρεσιών η
καταβολή για το 2014 στους δικαιούχους. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα ποσά είναι σαφώς
µειωµένα (ως 30.000 € για το 2012 και 2014 από την αρχική βεβαίωση για ως 50.000€ για το
2011). Στάλθηκαν οι προτάσεις για το 2015. Σηµειώνεται ότι για το 2013 δεν υποβλήθηκε
αίτηµα.
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 2011 και 2012 τηρούνταν
επιµελώς και έχουν ελεχθεί. Όσα αφορούσαν την ΟΚΟΕ και την Νεολαία ΟΚΟΕ έχουν
ενσωµατωθεί στο ταµείο της ΟΚΟΕ. Το ίδιο θα γίνει για το 2014.
Το όλο πλαίσιο είναι πολύπλοκο, και απαιτεί επαγγελµατική προσέγγιση, καθόσον
καλούµαστε στα πλαίσια του αυστηρού κανονισµού και κριτηρίων τι αποτελούν επιλέξιµες
δράσεις για πολιτιστικές χορηγίες, καθώς και των αυστηρών χρονοδιαγραµµάτων των
Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισµού, να ετοιµάσουµε σε
συνεννόηση µε τα σωµατεία σχέδια δράσεων, αναλυτικούς προϋπολογισµούς και µετά να
προσκοµίσουµε απολογισµούς, µε αποδείξεις ότι έγιναν οι δράσεις, και παραστατικά που αν
απέχουν από την ζητηθείσα χορηγία µειώνουν αναλογικά αυτή. Για παράδειγµα για το 2012,
το προϋπολογισθέν πόσο της επιχορήγησης ήταν 30.000 €. Υποβλήθηκαν από την ΟΚΟΕ και
τα σωµατεία προτάσεις για 98.000 €. Στον απολογισµό υποβλήθηκαν παραστατικά για
74.194,54 € (εκ των οποίων τα 2.666,68 € θεωρήθηκαν ότι ήταν µη αποδεκτές δαπάνες)
δηλαδή καθαρά 71.527,66 €. Ως εκ τούτου από τα αρχικά 30.000 € δόθηκαν τελικά 29.359,20
€ που διαµοιράσθηκαν στην ΟΚΟΕ, Νεολαία ΟΚΟΕ και στα σωµατεία που είχαν έγκαιρα
συµπληρώσει και υποβάλει αιτήσεις και στη συνέχεια παραστατικά.
Η ίδια διαδικασία γίνεται και για την χορηγία του 2014 ως την έναρξη του 14ου
Συνεδρίου. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρότι υπεβλήθησαν αιτήµατα από µεγάλο αριθµό
σωµατείων για πολλές δράσεις (43) µε προϋπολογισµό 144.250 €, προσκοµίσθηκαν
παραστατικά µόλις 37.828,76 € από 13 δράσεις, έχουν αφαιρεθεί µη επιλέξιµες δαπάνες και
το ποσό υποβληθέντων παραστατικών ανέρχεται σε 36.258,75 €, που σηµαίνει ότι δεν θα
δοθούν επιχορηγήσεις πέραν των 21.000 € που δόθηκε ως προκαταβολή. Η προκαταβολή
έχει µοιρασθεί στα περισσότερα σωµατεία που υπέβαλαν απολογισµό δράσεων µε εξαίρεση
την ΕΚΝΑ/Αχαίας, που θα υλοποιηθεί το επόµενο χρονικό διάστηµα.
Αθήνα, 21/05/2015

