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Ε Κ Θ Ε Σ Η
ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 έως 30/9/2017
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΟΣΥΑΤΕ

----------........------------Το Εποπτικό Συμβούλιο,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
Καταστατικού του ΟΣΥΑΤΕ, διενήργησε διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο
των βιβλίων του για τη Χρήση 1/1 έως 30/9/2017 και διαπίστωσε τα
ακόλουθα:
1. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Η Γενική Συνέλευση προσκλήθηκε, για τις 14/11/2017, σύμφωνα με το
Καταστατικό.
2. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι συγκροτημένο νόμιμα,
άσκησε τα καθήκοντά του μέσα στα πλαίσια που καθορίζονται από το
Καταστατικό, το Νόμο και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των
μελών του.Οι δαπάνες της Χρήσης έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. και
καλύπτονται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
Τα πρακτικά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται
κανονικά.Ειδικότερα την ημέρα του ελέγχου ήταν κανονικά γραμμένα και
υπογεγραμμένα όλα τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
3.ΤΑΜΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ .
Από τον έλεγχο των παραστατικών του Ταμείου, προκύπτει η κανονική
τήρηση των δικαιολογητικών.Το υπόλοιπο του ταμείου, την 29/9/2017
ανήρχετο στο ποσό των 155,52 Ευρώ.Πλεονάσματα ή ελλείμματα δεν
διαπιστώθηκαν.
4.ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ .
Τηρούνται τα προβλεπόμενα από το νόμο βιβλία.
5.ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΤ΄ΕΤΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΑ
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ.
Ο αριθμός των χορηγηθέντων δανείων και οι εκταμιεύσεις των πέντε
(5 ) τελευταίων ετών σε Ευρώ είναι οι εξής:
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6. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.
1

2

H κατάσταση αποτελεσμάτων από 1/1/2017 έως 30/9/2017 έκλεισε με κέρδος
70.290,02 ήτοι περισσότερο από το προϋπολογισθέν για το ίδο χρονικό
διάστημα κατά 20.121,27 Ευρώ ( προϋπολογισθέν 50.163,75 Ευρώ,
πραγματοποιηθέν 70.290,02 Ευρώ ) ως εμφαίνεται στο συννημμένο
απολογισμό.
7. ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΈΚΤΙΜΗΣΗ.
Τα πραγματοποιηθέντα έσοδα από 1.1.2017 έως 30.9.2017 είναι
περισσότερα
από
τα
προϋπολογισθέντα
κατά
3.986,21
Ευρώ
(πραγματοποιηθέντα 407.261,21 Ευρώ , προϋπολογισθέντα 403.275 Ευρώ )
ως εμφαίνεται στο συννημένο απολογισμό.
Τα πραγματοποιηθέντα κατ΄εκτίμηση έξοδα από 1.1.2017 έως 30.9.2017
είναι λιγότερα των προϋπολογισθέντων κατά 16.140,06 Ευρώ (
Προϋπολογισθέντα 353.111,25 Ευρώ πραγματοποιηθέντα 336.971,19 Ευρώ )
ως εμφαίνεται στο συνημμένο απολογισμό.
8. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
Στις 27.7.2012 πραγματοποιήθηκε η παραχώρηση της ΑΤΕ.Το γεγονός
αυτό δημιούργησε και εξακολουθεί να δημιουργεί σωρεία προβλημάτων τα
οποία δύσκολα επιλύονται λόγω της δυσχερούς συνεργασίας μεταξύ ΟΣΥΑΤΕ
και Τράπεζας Πειραιώς.Ένα σοβαρό πρόβλημα που ήδη προστέθηκε στα
υπάρχοντα είναι ότι μέσα στο 2014 υπήρξε πληθώρα αποχωρήσεων
υπαλλήλων από την Τράπεζα Πειραιώς λόγω εθελουσίας εξόδου με
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αρρυθμία στην ομαλή εξυπηρέτηση των
δανείων.Παρόλα αυτά η Διοίκηση και το προσωπικό του Συν/σμού
κατέβαλε και καταβάλει υπερπροσπάθειες για τη διατήρηση του Συν/σμού, τη
συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του και την προάσπιση των συμφερόντων
των συνεταίρων με συνέπεια να έχουν λυθεί πολλά απ΄αυτά.Στο τέλος του
2016 έγινε η μεταφορά των δανείων ΑΤΕ στην Πειραιώς χωρίς όμως μέχρι
και σήμερα να παύσει ν΄ ασχολείται ο Συν/σμός με τα δάνεια αυτά αφού η
Τράπεζα Πειραιώς ζητά πάντα διευκρινίσεις που αφορούν διαχρονικά στη
κίνηση αυτών των δανείων.
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