
Η Πρόταση της Πρωτοβουλίας Αλληλλεγγύης στην Ελλάδα που 
αντιστέκεται για την καλύτερη διαχείρηση και λειτουργία του 
ταμείου της ΕΚΒ. 
 

Στον ένα χρόνο που είμαστε διαχειριστές του ταμείου, παρατηρήσαμε κάποιες δυσλειτουργίες για 

τις οποίες θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες προτάσεις για την βελτίωση των πρακτικών διαχείρησης 

οι οποίες είναι: 

 

 Οι δραστηριότητες της ΕΚΒ θα πρέπει να προγραμματίζονται με έναν ορθολογικό 

προγραμματισμό. Θα πρέπει να ζητούνται τουλάχιστον δύο προσφορές απο κάθε 

προμηθευτή, (πχ εστιατόρια, catering, συνγκροτήματα  κλπ.) 

 Εφόσον θεωρούμε οτι οι γιορτές είναι ένα σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της 

ΕΚΒ, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε εκδηλώσεις που έχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα. 

Με άλλα λόγια που αφορούν μεγαλύτερη μερίδα της κοινωνίας των Βρυξελλών.  

 Να μη δίδονται χρήματα χωρίς αποδείξεις. Αν χρειαστεί να αγοράζεται κάτι να προτιμείται 

η αγορά με χρεωστική κάρτα ή η πληρωμή μέσω τραπέζης . Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν 

να ζητείται μια γραπτή απόδειξη με τη σφραγίδα της επιχείρησης ή την υπογραφή του 

ατόμου. 

 Στην περίπτωση που ο ταμίας δεν είναι παρών/ούσα και εισπράττονται χρήματα να 

καταθέτονται στην τράπεζα εντός τριών ημερών. 

 Το petit cash να περιοριστεί σε 100 €.  

 Τα έξοδα του προέδρου να περιοριστούν σε ένα συγκεκριμένο ποσό το μήνα (πχ γύρω στα 

€20), συμπεριλαμβανομένου και του κινητού.  

 Να έχουμε ένα τακτοποιημένο και καταγραμμένο προυπολογισμό ανα 6μηνο, ο οποίος να 

έχει εγκριθεί απο το ΔΣ, για να μπορούμε να αναμένουμε τα έσοδα και τα έξοδα της ΕΚΒ 

και να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις δραστηριότητες ανάλογα. 

 

Παρόλαυτα τα οικονομικά της ΕΚΒ είναι άρρηκτα συνεδεμένα με το ρόλο που θέλουμε να έχει 

αυτό το όργανο στην κοινωνία μας. Προς το παρόν αυτό που συμβαίνει είναι μια συνεχής 

προσπάθεια να εξοικονομηθούν πόροι απλά και μόνο για τη συντήρηση της ΕΚΒ, η οποία κατα τη 

γνώμη μας, δεν αφιερώνει τις προσπάθειες της σε ουσιώδη θέματα παρα μόνο σε θέματα τα οποία 

θα μπορούσε να κάνει ένας οποιοσδήποτε πολιτιστικός φορέας. Είναι λοιπόν απαραίτητο να 

ανακαθορίσουμε το μέλλον της ΕΚΒ σε σχέση με αυτό μέσω της Γενική Συνεύλευση της 1ης 

Ιουνίου 2014. 

 

 

 

 


