2015-2016

ΤΑΜΙΑΣ

ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

1


ΤΑΜΙΑΣ
ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΓΑΪΤΑΝAKΗΣ
2015-2016
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



2


Αφιερωμένο στα
υπόλοιπα μέλη του
Διοικητικού
Συμβουλίου :
Καραντινού
Μαριαλένα
Μπαλτσαβιά
Χριστίνα-Πλουσία
Καλέργης
Αναστάσιος
Αθανασοπούλου
Ισμήνη-Καλλιόπη
Μπεζαντάκου
Όλγα
Στραταριδάκη
Αικατερίνη



3

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Όλα ξεκινούν από εκείνο το χρονικό σημείο της ολοκλήρωσης
των αρχαιρεσιών και της επιβεβαίωσης ότι η θέση του ταμία
στο διοικητικό συμβούλιο της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων
Νομικών» μόλις καταλήφθηκε επιτυχώς.
Από την επόμενη κιόλας μέρα, ξεκινά, όχι μεν τυπικά αλλά
ουσιαστικά, η ενασχόληση με τη συγκεκριμένη θέση.

Το παρόν εγχειρίδιο, σε εφαρμογή των οδηγιών της «European
Law Students’ Association International (ELSA
INTERNATIONAL)», σκοπεύει να παρακινήσει τους ταμίες της
χώρας να δουλέψουν με υπερβάλλοντα ζήλο ώστε να
αναπτυχθεί το τοπικό σωματείο στο οποίο έκαστος υπάγεται.
Πάνω και πέρα όμως από αυτό, διεκδικεί να γίνει το δεξί χέρι
των παραπάνω, ο καλύτερος τους βοηθός, αφού σε γλώσσα
απλή και κατανοητή θα συνδράμει : i) στην συστηματοποίηση
των αρμοδιοτήτων τους, ii) στην θέση νέων ρεαλιστικών
στόχων και iii) στην σχηματοποίηση των βημάτων για να
έρθουν αυτοί στη ζωή.
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την συγγραφή του
εγχειριδίου αντλήθηκε εξολοκλήρου από όλα τα αναρτημένα
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της «ELSA
INTERNATIONAL»*αρχεία και συνδυάστηκε με εγχώρια
έγγραφα και πορίσματα της εμπειρίας προηγούμενων
υπεύθυνων ταμείου.
Ιδιαίτερα χρήσιμες ήταν οι συμβουλές και οι κατευθύνσεις της
προκατόχου της θέσης αυτής, της Σοφίας Καραγιάννη, την
οποία και ευχαριστώ θερμά!


* http://officers.elsa.org/
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Εισαγωγή
Το παρόν εγχειρίδιο διατηρεί καθ’όλη την έκταση του, διάρθρωση
σε πολύ αυστηρή δομή. Το όλον διακρίνεται σε μέρη, τα
κεφάλαια, όπου δεσπόζει ο τίτλος με μεγάλα και πυκνά γράμματα
και τον οποίο συχνά συνοδεύουν επεξηγηματικοί υπότιτλοι.
Τοιουτοτρόπως και σε συνδυασμό με τον πίνακα περιεχομένων
καθίσταται πρακτικότερο αφού δεν χρειάζεται ο Ταμίας να το
αναγνώσει ξανά και ξανά από την πρώτη ως την τελευταία
περίοδο. Μπορεί απλά να επικεντρωθεί στο συγκεκριμένο τμήμα
που τον ενδιαφέρει. Για την πλήρη κατανόηση όμως του
πνεύματος του όλου προτείνεται να αναγνωστεί μερικές φορές
ολόκληρο.
Τα κεφάλαια διαδέχονται ομαλά το ένα το άλλο και
παρακολουθούν τις ενέργειες ενός Ταμία από τη στιγμή που
αναλαμβάνει ουσιαστικά τα καθήκοντα του, ως και το πέρας της
θητείας του. Πιο συγκεκριμένα , θα αναλυθεί πρωταρχικώς η
ουσία της θέσης της οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο της
Ένωσης, πεδίο αρμοδιοτήτων κ.α., και η κατάλληλη προετοιμασία
του υπεύθυνου μέλους του διοικητικού συμβουλίου (γενικό
μέρος).
Στη συνέχεια, την σκυτάλη αναλαμβάνει ένα ειδικότερο τμήμα
όπου διευκρινίζονται πρακτικές του υπεύθυνου προσώπου σχετικά
με πτυχές ιδιάζουσας σημασίας της θέσης του όπως:
i)
ii)
iii)
iv)

η κατάρτιση προϋπολογισμού,
η διαχείριση λογιστικών προγραμμάτων,
η δημιουργία επιτυχημένης στρατηγικής χορηγιών και
η μετάδοση της αποκτηθείσας γνώσης (ειδικό μέρος).

Η αυστηρή δομή διασπάται ξαφνικά από την παρέμβαση ενός
παράλληλου μέρους, το οποίο φέρει τον τίτλο « Εργαλειοθήκη –
Toolbox ». Ουσιαστικά αποτελεί μια παράθεση ορισμών και
βασικών χαρακτηριστικών θεσμών, προσώπων ή πραγμάτων που
στέκονται στο πλάι του Ταμία.
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Τέλος, ένας Επίλογος θα κληθεί να ολοκληρώσει τη συλλογιστική
πορεία του έργου και να παροτρύνει για περαιτέρω ενασχόληση.
Η διαδικασία που περιγράφεται είναι σύμφωνη με το εθνικό
καταστατικό του σωματείου σε παράλληλη εξέταση των οδηγιών
της << ELSA INTERNATIONAL>> , γεγονός το οποίο
επιβεβαιώνεται μέσα από τα σχετικά αρχεία : ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ // ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ
ΝΟΜΙΚΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ , ELSA INTERNATIONAL
Financial Management Grant Handbook , Handbook on Strategic
Planning ( March 2014) , STRATEGIC GOALS 2018, EDF
Statutes.
Οι παραπάνω πηγές παρατίθενται έτσι ώστε ο Ταμίας –
αναγνώστης να αναλάβει ενεργότερο ρόλο που να εκκινεί από
αυτό εδώ το εγχειρίδιο. Να λάβει, δηλαδή, το βάπτισμα του πυρός
και να συνεχίσει επενδύοντας περισσότερο είτε σε ολόκληρη τη
θέση ευθύνης του, είτε σε συγκεκριμένες πτυχές αυτής. Και αυτό
μπορεί να το καταφέρει αν εξοικειωθεί κατάλληλα με τις
παρατιθέμενες πηγές.
Επιπροσθέτως, θα ήταν θεμιτό σε περίπτωση που ανακύψει κάποια
επιθυμία προσθήκης ή διόρθωσης στο κείμενο, να προχωρήσει
στην υποβολή σχετικής πρότασης, ώστε να επεξεργαστεί και να
μεταβληθεί το κείμενο. Το παρόν εγχειρίδιο δεν απευθύνεται απλά
στους τοπικούς υπεύθυνους οικονομικής διαχείρισης, αλλά τους
παρέχει συνάμα και την δυνατότητα να το αναπλάθουν κιόλας,
ώστε να καταστεί κοινό κτήμα. Ως εκ τούτου, γονείς του εύλογα
θεωρούνται όλοι οι Ταμίες του εθνικού δικτύου.
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Γενικό μέρος
≈ Κεφάλαιο πρώτο
Έννοια και πεδίο αρμοδιότητας
Κρίνεται απαραίτητο, σε πρώτο βαθμό, να οριστεί επακριβώς η
ιδιότητα του Ταμία στο πλαίσιο του σωματείου, ώστε στη
συνέχεια να αριθμηθούν οι αρμοδιότητες του.
Όλοι λίγο πολύ προσεγγίζουν το περιεχόμενο της έννοιας αυτής,
όμως είναι καλό να υπάρχει ένας συντονισμός, ακόμα και ως προς
τα βασικά, για την αποφυγή τυχόν περιπτώσεων ανασφάλειας.
Άλλωστε, στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών
(Ε.Ε.Ν.Ν)» παρατηρούνται ορισμένες ενδιαφέρουσες
διαφοροποιήσεις σε σύγκριση με άλλα σωματεία ή οργανισμούς.
Αυτές οι διαφοροποιήσεις καθορίζονται από τις αρμοδιότητες που
προσδίδονται στον υπεύθυνο της οικονομικής διαχείρισης.
Παρατίθεται, λοιπόν, το άρθρο 19 του εθνικού καταστατικού,
παραλλαγή του οποίου άρθρου ευρίσκεται και στο corpus των
τοπικών καταστατικών, αν όχι αυτούσιο.

Άρθρο 19 – Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
[…] Γ. ΤΑΜΙΑΣ (TREASURER)
1.
Ο Ταμίας :
α) Φροντίζει για την ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων της
Ομοσπονδίας, των διπλότυπων αποδείξεων, με τις οποίες εισπράττονται τα
έσοδα του και οι συνδρομές των μελών. Επίσης, για την είσπραξη των
οφειλών προς το σύλλογο. Τέλος, διενεργεί όλες τις πληρωμές βάσει
πάντοτε των χρηματικών ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο
και τον Γενικό Γραμματέα. Στα εντάλματα αυτά πρέπει να αναφέρεται και η
ημερομηνία κατά την οποία εγκρίθηκε από το Δ.Σ η πληρωμή. Μπορεί
ακόμα να ενεργήσει έκτακτες πληρωμές με μόνο τη γραπτή εντολή του
Προέδρου, αλλά και με την υποχρέωση να ζητήσει την έγκριση του Δ.Σ. για
την πληρωμή στη πρώτη συνεδρίαση.
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β) Είναι υποχρεωμένος να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Δ.Σ. στο τέλος
κάθε χρήσης τον ισολογισμό προς μελέτη και έγκριση. Όμοια ενεργεί και για
τον τυχόν προϋπολογισμό.
γ) Είναι υποχρεωμένος να καταθέσει σε τράπεζα, που θα οριστεί από το
Δ.Σ. τα χρήματα , εκτός από κάποιο ποσό για τις τρέχουσες ανάγκες που το
Δ.Σ. θα καθορίσει.
2.

Τον ταμία, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ένα μέλος του Δ.Σ. ,
διορισμένο από το ίδιο το Δ.Σ.

Επελέγη η παράθεση ολόκληρου του άρθρου διότι αποτελεί τον
σκληρό πυρήνα της έννοιας του υπεύθυνου ταμείου και η
υπερισχύουσα πηγή των αρμοδιοτήτων του. Στο προσαρμοσμένο
άρθρο το τοπικού καταστατικού ίσως να αυξομειώνονται οι
αρμοδιότητες ή και να μεταβάλλονται ως ένα μικρό βαθμό, αρκεί
όμως, σε κάθε περίπτωση, να μην θίγεται ο πυρήνας.
Από το άρθρο 19 λοιπόν προκύπτει αβίαστα ο εξής ορισμός :
« Ταμίας είναι το τακτικό εκείνο μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου, αρμόδιο για την οικονομική και λογιστική
διαχείριση του σωματείου».
Επιπλέον, καταγράφονται οι αρμοδιότητες του :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ορθή τήρηση των λογιστικών βιβλίων και των διπλότυπων
αποδείξεων.
Είσπραξη των οφειλών.
Διενέργεια πληρωμών.
Κατάρτιση και κατάθεση στο Διοικητικό Συμβούλιο(Δ.Σ)
ισολογισμού και προϋπολογισμού.
Διαχείριση και διατήρηση σε τραπεζικό λογαριασμό του
κεφαλαίου.
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Κρίνεται σκόπιμο να υπάρξει μια περαιτέρω επεξήγηση στα
παραπάνω αφού η περιεκτική διατύπωση του καταστατικού δεν
οδηγεί στην πλήρη κατανόηση με την πρώτη ανάγνωση. Ως εκ
τούτου :
i. Τα λογιστικά βιβλία πρέπει να τηρούνται σύμφωνα με το
νόμο και να μην υφίσταται κάποια παρατυπία ή κακογραφία.
Παράλληλα, οι διπλότυπες αποδείξεις είναι καλό να
φυλάσσονται προσεκτικά και να συλλέγονται επιμελώς ώστε
να υπάρχει αντίκρισμα στην δικαιολόγηση των εξόδων.
ii. Σχετίζεται με την αύξηση των εσόδων του σωματείου. Σε
κάθε περίπτωση πρέπει να προηγηθεί σχετικός έλεγχος για το
ύψος της οφειλής, μέσω σχετικών εγγράφων.
iii. Οι πληρωμές ιδανικά λαμβάνουν χώρα εντός του
συμφωνημένου διαστήματος διότι επισύρονται ευθύνες με
νομικό υπόβαθρο, αλλά παράλληλα κινδυνεύει να πληγεί
σοβαρά και η εικόνα του σωματείου, για το μέλλον.
iv. Ισολογισμός αφορά την εικόνα της οικονομικής κατάστασης
του σωματείου, όπως αυτή καταγράφεται σε ορισμένη
χρονική στιγμή. Στον αντίποδα αυτού, ο προϋπολογισμός
είναι ο υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων που, με
πιθανότητες που αγγίζουν την βεβαιότητα, θα προκύψουν
στο μέλλον.
v. Το κεφάλαιο του οποίου τη διαχείριση αναλαμβάνει ο
υπεύθυνος ταμίας, οφείλει να τηρείται σε τραπεζικό
λογαριασμό ώστε να διευκολύνονται οι διατοπικές
συναλλαγές και να γίνεται χρήση των γενικότερων
προνομίων που παρέχει ένα τραπεζικό ίδρυμα. Από το
κεφάλαιο αυτό εξαιρείται ένα μικρό-συμφωνημένο με το
υπόλοιπο Δ.Σ.- ποσό, για την διεκπεραίωση καθημερινών
συναλλαγών.
Τα παρατιθέμενα αποτελούν την πρώτη επαφή με τους θεμέλιους
λίθους της θέσης του Ταμία και θα αναπτυχτούν διεξοδικά στα
επόμενα κεφάλαια. Σε αυτό το στάδιο χτίζεται το υπόβαθρο για
την συνέχεια.
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Γενικό μέρος
≈ Κεφάλαιο δεύτερο
Η κατάλληλη προετοιμασία
Ακολουθεί ιδιαίτερη μνεία και ανάλυση της διαδικασίας
θωράκισης με γνώση του νεοεκλεγέντος Ταμία. Χρονικά, η
διαδικασία τούτη τοποθετείται εντός ενός μεταβατικού σταδίου
που εκτείνεται από την ολοκλήρωση των εκλογών ως και την
ημέρα έναρξης της νέας διοίκησης.
Ως εδώ, θεωρητικά, δεν έχει εκκινήσει ακόμα η ανάληψη των
αρμοδιοτήτων οπότε ίσως οι πράξεις που περιγράφονται στη
συνέχεια να θεωρούνται προπαρασκευαστικές. Ωστόσο, επειδή
ακριβώς συνδέονται στενότατα με την ουσία της θέσης του Ταμία,
εκφεύγουν του πλαισίου της παραπάνω έννοιας και καθίστανται,
άτυπα μεν, καθήκοντα του.
Απόρροια των παραπάνω είναι να συμπίπτει η τυπική ανάληψη
των καθηκόντων με την πρώτη μέρα έναρξης της επίσημης
θητείας, ενώ η ουσιαστική, εμπεριέχουσα και τις
προπαρασκευαστικές πράξεις, να συμπίπτει με την επόμενη κιόλας
μέρα, ακολουθούσα το πέρας των αρχαιρεσιών.
Αφού το τακτικό πλέον μέλος του διοικητικού συμβουλίου
γνωρίζει πλήρως τις παραμέτρους της θέσης ευθύνης του, κρίνεται
σκόπιμο να μην αφήσει ανεκμετάλλευτο πολύτιμο χρόνο. Ο όγκος
της γνώσης μπορεί να είναι μεγάλος και οι απαιτήσεις της θέσης
αρκετές, όμως αρκετοί είναι και οι τρόποι αποτελεσματικής
προετοιμασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στη συνέχεια.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι όσο καλύτερα προετοιμαστεί κάποιος,
τόσο πιο αποδοτικός και σίγουρος θα φανεί κατά τη διάρκεια της
θητείας του.
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«Μετάδοση γνώσεων – Transition»
Προηγείται χρονικά και αξιολογικά η μέθοδος απόκτησης
γνώσεων με μετάδοση αυτών εκ του προκατόχου της
συγκεκριμένης θέσης.
Πρόκειται δηλαδή για αυτό που η «ELSA INTERNATIONAL»
ονομάζει «Transition», όρος ωστόσο που πλέον κρατεί και στη
χώρα μας. Η σχετική διαδικασία είναι απλή :
i.

ii.

iii.

iv.

v.

Ο νεοεκλεγείς Ταμίας έρχεται σε συνεννόηση με τον
προκάτοχο του ώστε να κανονιστεί μια συνάντηση στο
άμεσο μέλλον.
Η συνάντηση αυτή με περιεχόμενο την μετάδοση γνώσεων
(«Transition»), δύναται να λάβει πολλές διαφορετικές
μορφές. Η συνηθισμένη είναι να διεξαχθεί με πομπό τον
προκάτοχο και δέκτη τον νεοεκλεγέντα, ενώ τα τελευταία
χρόνια στην χώρα μας τηρείται και η ύπαρξη περισσότερων
πομπών και δεκτών ( σύσσωμο το παλαιότερο Δ.Σ. προς το
νεότερο ).
Η συνάντηση είτε λαμβάνει χώρα με πραγματική τοποθέτηση
των ενδιαφερομένων στο χώρο, corpus και animus , είτε με
χρήση διαδικτυακών και τηλεφωνικών μέσων ( συνεδρίαση
OOVOO κ.α.).
Εναλλακτικά προτείνονται από το δίκτυο της «ELSA
INTERNATIONAL» : τα σαββατοκύριακα με θέμα το
«Transition» σε έναν χώρο όπου βρίσκονται συνεχώς και
αποκλειστικώς οι πομποί με τους δέκτες ( για λόγους «Team
Building» κ.α.), και οι εβδομάδα «Transition» με την
παράλληλη συνδρομή εκπαιδευτών ή εξωτερικών
συνεργατών για την πραγματοποίηση πρόσθετων νομικών
εργαστηρίων ( workshops).
Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα με την μορφή που θα
επιλεγεί, απαιτείται να κρίνεται επαρκής η γνώση που
μεταδίδεται. Ο νέος Ταμίας παροτρύνεται να ρωτάει
οτιδήποτε δεν κατανοεί πλήρως.
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« Επίσημα αρχεία »
Η δεύτερη μέθοδος απόκτησης γνώσης για την καλύτερη
προετοιμασία του Ταμία αφορά καθαρά την προσωπική του
ενασχόληση με το αντικείμενο και θα κρίνει την επιθυμία και το
πάθος του να διαπρέψει.
Γίνεται λόγος φυσικά για την τριβή με τα επίσημα έγγραφα και
εγχειρίδια του δικτύου, είτε του διεθνούς είτε του ελληνικού, όπως
αυτά εντοπίζονται στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
Πιο αναλυτικά, στον επίσημο ιστότοπο της « ELSA
INTERNATIONAL», παρατίθεται στο κατώτατο μέρος του
προλόγου ως κύρια πηγή άντλησης υλικού, μπορεί κανείς να βρει
μια ποικιλία αρχείων με σημαντικότερα τα βοηθητικά εγχειρίδια
( «Handbooks»), γραμμένα στην αγγλική γλώσσα. Ελληνικά
εγχειρίδια ως τώρα δεν έχουν αναρτηθεί επίσημα σε κάποιον από
τους ιστότοπους, χωρίς αυτό να αποκλείεται για το μέλλον.
Είναι πολύ σημαντικό ο νέος Ταμίας να μην περιοριστεί στα
αρχεία που αναφέρονται αποκλειστικά στην οικονομική διαχείριση
αλλά να συνεχίσει την έρευνα και την τριβή και με τα υπόλοιπα
αρχεία. Αυτό προτείνεται επειδή οι θέσεις και οι αρμοδιότητες δεν
είναι εξολοκλήρου ίδιες στο εθνικό και στο διεθνές δίκτυο. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να δίνονται γενικότερες κατευθύνσεις, από το
διεθνές δίκτυο, επί ενός συγκεκριμένου ζητήματος ώστε στη
συνέχεια να προσαρμοστούν αυτές διαφορετικά σε κάθε θέση του
εθνικού δικτύου (π.χ. τμήματα του Financial Management στην
Ελλάδα αναλαμβάνει ο Αντιπρόεδρος Μάρκετινγκ ή ο Πρόεδρος.)
Ουσιαστικά, το νόημα είναι ότι, ο Ταμίας μπορεί να βρει υλικό
που τον ενδιαφέρει διάσπαρτο σε πολλά διαφορετικά αρχεία.
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Είναι καλό να επισημανθεί ότι το να έρχεται σε επαφή ο Ταμίας με
τις αρμοδιότητες των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την ανάμειξη στις υποθέσεις
αυτών και την πρόκληση δυσλειτουργιών. Ναι μεν είναι θεμιτό να
γνωρίζει το περιεχόμενο και των υπολοίπων εγχειριδίων ( για
αυτόν ακριβώς τον λόγο στον πρόλογο αναφέρεται ότι το υλικό
αντλήθηκε από όλα τα εγχειρίδια, εννοώντας όλα τα διαθέσιμα και
όχι όλα όσα αναφέρονται μόνο στην οικονομική διαχείριση) , αλλά
μόνο ως τον βαθμό της κατανόησης της δομής και λειτουργίας του
σωματείου. Εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η Ε.Ε.Ν.Ν.
λειτουργεί με αλληλοσυνδεόμενα συστήματα όπου τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται στενά για να
εξασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία.
Όταν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία τότε ο επίδοξος
Ταμίας μπορεί να αναζητήσει επικουρικές πηγές όπως είναι τα
ψηφίσματα και οι αποφάσεις « Καταστατικών Γενικών
Συνελεύσεων του Εθνικού Δικτύου ( National Council Meeting
ELSA GREECE) » και των « Καταστατικών Γενικών Συνελεύσεων
του Διεθνούς Δικτύου ( International Council Meeting ELSA
INTERNATIONAL ) » καθώς και αρχεία που έχουν διακινηθεί
μέσω του επίσημου λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
προκατόχου της θέσης, τα οποία αναφέρονται εν γένει στην
οικονομική διαχείριση και κρίνονται χρήσιμα.
Είναι καλό να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού η ανάγκη για
εκσυγχρονισμό και ενασχόλησης με τα τεκταινόμενα όλου του
δικτύου. Η «ELSA» είναι ένας ζωντανός οργανισμός που συνεχώς
δημιουργεί και εξελίσσεται. Ομοίως και το δίκαιο της χώρας μας,
τουλάχιστον στον τομέα των οικονομικών. Ένας Ταμίας πρέπει να
ενημερώνεται συνεχώς ώστε να καταστεί αποτελεσματικός στο
πεδίο αρμοδιότητας του, καθώς ως παρωχημένος έχει πολύ
λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας. Άρα τελικά, πηγή ενημέρωσης
του μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλο σχετικό αρχείο
ευρίσκει.
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Συνοψίζοντας

Η σωστή προετοιμασία ίσως να φαντάζει δύσκολη και περιπλοκή
διαδικασία. Αλλά δεν είναι ακριβώς όπως φαίνεται.
Σχεδιαγραμματικά παρατίθενται η σειρά των βημάτων :
1) Καθορισμός «Transition» κατά τη διάρκεια του οποίου ο
Ταμίας ερωτάει όσα περισσότερα επιθυμεί!
2) Εξοικείωση με το τοπικό καταστατικό,
3) Διείσδυση στα εγχειρίδια που αναφέρονται στην οικονομική
διαχείριση αποκλειστικά,
4) Ανάγνωση των εγχειριδίων που αναφέρονται στις υπόλοιπες
θέσεις,
5) Αναζήτηση εντός του επίσημου λογαριασμού ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου του προκάτοχου για επικουρικές πηγές – χρήσιμα
αρχεία,
6) Ενημέρωση σχετικά με τεκταινόμενα δικτύου και δίκαιο της
χώρας.

Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση της παραπάνω σειράς βημάτων,
ο νέος Ταμίας είναι πολύ πιθανόν να έχει κατανοήσει πλήρως όλες
τις εκφάνσεις την οικονομικής διαχείρισης στο πλαίσιο του
σωματείου καθώς και τους μηχανισμούς λειτουργίας του. Είναι
σημαντικό να δοθεί η δέουσα επιμέλεια σε αυτό το στάδιο γιατί ως
γνωστόν : « Δύσκολη πρόβα σημαίνει εύκολη παράσταση. »
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Ειδικό μέρος
Εισαγωγή

Στο ειδικό μέρος γίνεται η προσπάθεια προσέγγισης
συγκεκριμένων καίριων ζητημάτων με τα οποία θα κληθεί να
ασχοληθεί ο Ταμίας κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων
του.
Πρόκειται για στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του
και εμφανίζουν κάποιου είδους πολυπλοκότητα, γεγονός που
δικαιολογείται από τον χαρακτήρα τους ως σημαίνοντα. Η
πολυπλοκότητα τους αυτή αρχίζει να ξεδιπλώνεται και να
αναλύεται παρακάτω σε μικρότερες συνιστώσες ώστε να γίνουν
όλα περισσότερο κατανοητά, με απλή και σχηματική γλώσσα.

Ειδικό μέρος
≈ Κεφάλαιο Τρίτο
Ισολογισμός, προϋπολογισμός, στρατηγική χορηγιών
Τρεις από τις βασικότερες εκφάνσεις της θέσης ευθύνης του Ταμία
είναι : i) η υποβολή ισολογισμού, ii) ο σχεδιασμός
προϋπολογισμού και iii) η κατάστρωση στρατηγικής χορηγιών. Το
κοινό χαρακτηριστικό αυτών είναι ότι λαμβάνουν χώρα κυρίως
στην αρχή της θητείας, χωρίς βέβαια να αποκλείεται να
εμφανιστούν σταδιακά και διάσπαρτα καθ’όλη την έκταση αυτής.

Ισολογισμός
Ο ισολογισμός ορίζεται ως η δεδομένη οικονομική κατάσταση
του σωματείου σε μια εξίσου δεδομένη χρονική στιγμή.
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Πρόκειται δηλαδή για την πλήρη καταγραφή των εκροών και των
εισροών, σύγκριση αυτών και απαλλαγή από εκκρεμότητες.
Ουσιαστικά είναι ένας πίνακας όπου καταγράφονται λεπτομερώς
όλα τα οικονομικά στοιχειά και στο πλαίσιο της «Ε.Ε.Ν.Ν»
υποβάλλεται περαιτέρω στο αρμόδιο Διοικητικό Συμβούλιο.
Ως πίνακας αποτελείται από δυο στήλες, εκείνοι του ενεργητικού
και εκείνη του παθητικού. Το μεν πρώτο αναφέρεται στο ποσό του
κεφαλαίου που παραμένει άθικτο στο ταμείο ενώ το δεύτερο στις
πηγές οφειλής του σωματείου.
Απλούστερα :
Ισολογισμός = Εικόνα οικονομικής κατάστασης σε μια
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αποτελείται από = ενεργητικό
(ποσό κεφαλαίου απαλλαγμένο ελαττωμάτων) και παθητικό
(χρήματα που χρεωστάει το σωματείο).
Πρακτική σημασία :
Ο ισολογισμός καταβάλλεται στο Δ.Σ. εν αρχή της θητείας ώστε
να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα για την οικονομική κατάσταση του
σωματείου. Τι παραλαμβάνει δηλαδή η νέα διοίκηση.
Σε κάθε περίπτωση, λόγω της σύντομης διάρκειας της θητείας, ο
προκάτοχος είναι εκείνος που στη παρούσα φάση διευθύνει τις
σχετικές διεργασίες εφόσον γνωρίζει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό
την παραδοθείσα οικονομική κατάσταση. Εξάλλου, κατά κανόνα ο
ισολογισμός υποβάλλεται στο τέλος της θητείας , που ωστόσο
συμπίπτει με την αρχή της θητείας του επόμενου.
Τέλος, ο Ταμίας, για να μπορέσει να ασκήσει πλήρως τα
καθήκοντα του και να προχωρήσει σε σχεδιασμό των ενεργειών
του για το μέλλον, είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει εν γένει, όλα τα
οικονομικά στοιχεία που θα κληθεί να διαχειριστεί, όπως π.χ. το
ποσό του ενεργητικού, τις εκκρεμείς συναλλαγές κ.α. Όλα αυτά
απορρέουν από τον σωστό ισολογισμό.

18

Προϋπολογισμός :
Αν ο ισολογισμός καταγράφεται στο χρονικό σημείο του παρόντος
ως απεικόνιση του παρελθόντος , τότε ο προϋπολογισμός εύλογα
θεωρείται ο συνεχιστής του.
Προϋπολογισμός, ή άλλως «Budget», ονομάζεται ο
προγραμματισμός στον οποίο προχωρεί ο υπεύθυνος της
οικονομικής διαχείρισης για να υπολογίσει τόσο τα έσοδα όσο
και τα έξοδα που βεβαιότατα θα προκύψουν στο μέλλον.
Καταγράφεται δηλαδή στο παρόν ως απεικόνιση του μέλλοντος.
Ο προϋπολογισμός είτε περιλαμβάνει όλα τα σχέδια της θητείας,
αν είναι ήδη καθορισμένα επαρκώς ευθύς εξαρχής, είτε καθένα
σχέδιο ξεχωριστά. Ως διαδικασία είναι σχετικά απλή αφού
περιλαμβάνει την καταγραφή των εσόδων που προκύπτουν από
επίσημα έγγραφα (χορηγίες, δάνεια, εισφορές κ.α.), και
παράλληλα των εξόδων που υπολογίζεται ότι χρειάζεται να γίνουν
ώστε να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα (ενοίκιο χώρου όπου θα γίνει
μια εκδήλωση, υλικό προς διανομή, γεύμα κ.α.).
Απλούστερα :
Προϋπολογισμός = υπολογισμός εσόδων και εξόδων που
βεβαιότατα θα προκύψουν στο μέλλον. Αναφέρεται είτε σε όλη τη
θητεία είτε σε ένα μεμονωμένο σχέδιο υλοποίησης. Όσο
περισσότερες λεπτομέρειας διατίθενται, τόσο πιο ακριβής είναι και
ο προϋπολογισμός.
Πρακτική σημασία :
Βάσει του προϋπολογισμού, ουσιαστικά, τίθενται κάποια όρια στα
έξοδα ώστε αυτά να παραμείνουν εντός των θεμιτών και
προβλεπόμενων ορίων, ώστε να υπάρξει και αντιστοιχία με τα
έσοδα. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύει να κηρυχτεί το
υλοποιήσιμο σχέδιο υπερχρεωμένο.

19

Στρατηγική χορηγιών :
Οι χορηγίες, ως μία εξαιρετικά σημαντική, αν όχι η
σημαντικότερη, πτυχή της θέσης του Ταμία, κρίνεται σκόπιμο να
αναλυθεί εκτενώς σε αυτόνομο κεφάλαιο. Στo παρόν τμήμα θα
γίνει μια επαρκής προσέγγιση της διαδικασίας διαμόρφωσης
στρατηγικής διεκδίκησης χορηγιών, όπως αυτή εντάσσεται στις
πρωταρχικές – χρονικά – ενέργειες του νεοεκλεγέντος Ταμία.
Ως φορέας τμήματος υποστήριξης ( «Supporting Area») , ο Ταμίας
επιδίδεται σε ένα ατέρμονο κυνήγι εξεύρεσης πόρων ώστε να
υλοποιηθούν οι σκοποί του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι
γνωστό ότι χωρίς οικονομική στήριξη, δύσκολα λειτουργεί το
όλον, αφού ένα σημαντικό γρανάζι ελλείπει. Για να μην συμβεί
αυτό πρέπει να διαμορφωθεί μια επιτυχημένη στρατηγική
χορηγιών στην αρχή της θητείας ώστε να μπορούν τα υπόλοιπα
μέλη να προχωρήσουν με τους αντίστοιχους δικούς τους
σχεδιασμούς.
Σε πρώτο στάδιο γίνεται ενδελεχής έρευνα. Αναζήτηση εντός και
εκτός του δικτύου της Ε.Ε.Ν.Ν, εντός και εκτός της Ελλάδας.
Συνηθέστερα η παραπάνω διαδικασία εκκινεί από τοπικό επίπεδο
εφόσον είναι πιο άμεση η επαφή και μικρότερες οι ανάγκες. Δεν
υπάρχει όμως καμία απαγόρευση επέκτασης και στην υπόλοιπη
χώρα ή στον υπόλοιπο κόσμο. Υφίστανται μόνο κάποιοι
περιορισμοί οι οποίοι είναι δυνατόν να υπερκεραστούν με την
συνδρομή του εθνικού Ταμία (π.χ. για διεθνείς χορηγίες απαιτείται
η έγκριση ή η ενεργή συμμετοχή της «ELSA INTERNATIONAL» η
οποία ενημερώνεται με σχετική αποστολή μηνύματος από τον
εθνικό Ταμία, εκ μέρους όμως του τοπικού).
Στη συνέχεια, λαμβάνει χώρα μια καταγραφή των χορηγιών που
φαίνεται ότι δύνανται να καλύψουν της συγκεκριμένη
υλοποιήσιμη ιδέα. Η καταγραφή για να είναι πλήρης είναι καλό να
περιέχει στοιχεία όπως : i) ημερομηνία υποβολής αίτησης, ii)
φορέα, iii) προϋποθέσεις που τυχόν πρέπει να πληρούνται, iv)
ποσό ή είδος, v)οτιδήποτε κρίνεται απαραίτητο.
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Σε επόμενο στάδιο γίνεται η παρουσίαση στο υπόλοιπο Διοικητικό
Συμβούλιο, το οποίο ενημερώνεται από τον Ταμία πλήρως τόσο
για τις χορηγίες που θα επιδιώξει και με ποιόν τρόπο, αλλά και για
το αν χρειάζεται την συνδρομή κάποιου, ή όλων.
Απλούστερα :
Στρατηγική διεκδίκησης χορηγιών = i) Έρευνα εν γένει σχετικών
χορηγιών, ii) καταγραφή και διαλογή εκείνων που αρμόζουν
περισσότερο ανά περίπτωση και iii)παρουσίαση στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Πρακτική σημασία :
Συνήθως όταν οι απαιτήσεις είναι μικρές τότε σε τοπικό επίπεδο
δεν υπάρχουν εξαιρετικά αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να
πληρούνται. Καθώς όμως οι απαιτήσεις αυξάνονται, η διεκδίκηση
χορηγιών γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολη. Με την
διαμόρφωση στρατηγικής διεκδίκησης χορηγιών σχηματοποιείται
η όλη διαδικασία, χωρίζεται σε βήματα και δύναται ο Ταμίας να
καταβάλλει την δέουσα επιμέλεια σε κάθε βήμα χωριστά. Ως εκ
τούτου αυξάνονται οι πιθανότητες να εξασφαλίσει τις
συγκεκριμένες χορηγίες.
Σε επόμενα κεφάλαιο θα αναλυθούν και ορισμένα εργαλεία που
εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο των χορηγιών αλλά παράλληλα
είναι χρήσιμα και κατά το στάδιο της διαμόρφωσης στρατηγικής
διεκδίκησης, όπως το προωθητικό υλικό για χορηγούς, οδηγίες για
προσεγμένη προσέγγιση χορηγού, κ.α.

Σύνοψη πρωταρχικών ενεργειών του Ταμία :
i. Υποβολή Ισολογισμού στο Διοικητικό Συμβούλιο.
ii. Κατάρτιση λεπτομερούς και ρεαλιστικού προϋπολογισμού.
iii. Διαμόρφωση στρατηγικής διεκδίκησης χορηγιών.
Τα παραπάνω εντάσσονται και στο ενιαύσιο πλάνο δράσης του
Ταμία (άλλως «One Year Operation Plan – OYOP»).
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Ειδικό μέρος
≈ Κεφάλαιο Τέταρτο
Χορηγίες – έννοια , τρόποι διεκδίκησης , φορείς
Οι χορηγίες εντάσσονται στον ευρύτερο χώρο της εξεύρεσης
πόρων για την αύξηση των εσόδων του σωματείου. Από αυτή την
άποψη εμπίπτουν αποκλειστικά στο πεδίο εφαρμογής του Ταμία.
Όμως αυτό το συμπέρασμα δεν είναι εντελώς ορθό.
Οι χορηγίες χαρακτηρίζονται από μια περιπλοκότητα αφού
ταυτόχρονα συντελούνται πολλές διαφορετικές πράξεις, οι οποίες
με την σειρά τους εντάσσονται στο πεδίο αρμοδιότητας
διαφορετικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ενώ δηλαδή το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση του ενεργητικού,
αρά νομιμοποιείται ο Ταμίας, παράλληλα με την διαδικασία
διαπραγμάτευσης επηρεάζεται και η εικόνα του σωματείου,
νομιμοποιώντας έτσι τον Αντιπρόεδρο Μαρκετινγκ. Παράλληλα,
εφόσον οι σχετικές συναντήσεις λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στο
πρόσωπο της Ένωσης και στον χορηγό, εμπλέκεται αυτόματα και
ο Πρόεδρος, ως κατεξοχήν αρμόδιος για την εκπροσώπηση σε
τρίτους.
Η κατάσταση αυτή επιλύεται με την συνεργασία των τριών αυτών
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι οποίοι μπορούν να
επιλέξουν να ασκούν τις σχετικές πράξεις από κοινού, ή να
επιμερίσουν αυτό το καθήκον.
Παρολ’αυτά, το συγκεκριμένο τμήμα του εγχειριδίου αφιερώνεται
στην περίπτωση που αρμόδιος επιλεγεί ο Ταμίας, χωρίς να
αποκλείεται το ενδεχόμενο να φανεί χρήσιμο και σε οποιαδήποτε
άλλη εναλλακτική.
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Έννοια της χορηγίας
Ως χορηγία λογίζεται ένα χρηματικό ποσό χωρίς αντάλλαγμα,
δωρεά ενός αντικειμένου ή ομάδας πραγμάτων ή μια συμβολή
με ενέργεια (διαφήμιση στον ιστότοπο του χορηγού χωρίς
αντάλλαγμα), που παρέχεται σε συγκεκριμένο παραλήπτη και
για ορισμένο σκοπό. Συνήθως συνοδεύεται από αυστηρές
προϋποθέσεις τις οποίες ο διεκδικητής οφείλει να πληροί,
συμπληρώνονται σχετικές φόρμες – αιτήσεις παροχής χορηγίας.
Ο πάροχος θα παραδώσει την χορηγία στον αιτούντα μόνο αν
επιβεβαιώσει ότι ο σκοπός που αυτή θα χρησιμοποιηθεί είναι
συνυφασμένος με τους δικούς του σκοπούς. Πρακτικά λειτουργεί
ως μια μορφή επένδυσης όπου ο χορηγός θέλει να δει τους
σκοπούς και τις βλέψεις του να πραγματώνονται μέσα από την
δράση και άλλων προσώπων εκτός εκείνου. Την προσπάθεια αυτή
επικροτεί με την χορηγία.
Ο χορηγός μπορεί να λάβει τις εξής μορφές :
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Ιδιωτικό ίδρυμα
Δημόσιο ίδρυμα
Κυβερνητική οργάνωση
Μη-κυβερνητική οργάνωση
Καθένας ο οποίος μοιράζεται κοινές αξίες και ιδανικά με
την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών και δεν αντίκειται
σε κάποιο δεσμευτικό κείμενο αυτής.

Επίσης, μία χορηγία μπορεί να είναι Εθνικού Επιπέδου, όταν ο
χορηγός απευθύνεται σε ολόκληρη την χώρα, και Διεθνούς
Επιπέδου, ομοίως όταν ξεπερνά τα όρια του κράτους. Όπως έχει
αναφερθεί παραπάνω, δεν υφίστανται απαγορεύσεις, παρά μόνο
κάποιοι περιορισμοί για συγκεκριμένες χορηγίες τις οποίες το
τοπικό παράρτημα μπορεί να διεκδικήσει μέσω του εθνικού Ταμία.
Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του δεύτερου είναι να συνεπικουρεί
σε κάθε προσπάθεια τους τοπικούς συνεργάτες του.
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Τρόποι διεκδίκησης
Για να δημιουργηθεί το υπόβαθρο της διεκδίκησης χορηγιών
χρειάζεται πρωτίστως να υπάρξει μια ενδελεχής αναζήτηση και
καταγραφή αυτών, ώστε στη συνέχεια να γίνει η κατάλληλη
διαλογή και παρουσίαση στο Διοικητικό Συμβούλιο των
επικρατέστερων. Τον ρόλο αυτό της « στοχοποίησης» των
χορηγιών αναλαμβάνει η στρατηγική διεκδίκησης χορηγιών που
παρατίθεται στο αμέσως προηγούμενο κεφάλαιο.
Αφότου η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί, αποτέλεσμα θα
είναι να υπάρχουν οι επικρατέστερες από την διαλογή, οι πιο
αρμόζουσες στον σκοπό, χορηγίες. Το αμέσως επόμενο βήμα θα
είναι η υποβολή αίτησης.
Υποβολή αίτησης για χορηγία
Οι χορηγοί, τις περισσότερες φορές κατέχουν τον πιο ενεργό ρόλο
στην όλη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Ως εκ τούτου
παρέχουν όση περισσότερη βοήθεια μπορούν στους αιτούντες
ώστε να βρεθεί ο καταλληλότερος.
Όταν πρόκειται για χορηγό του οποίου οι δομές είναι εξαιρετικά
αυστηρές, τότε ο ίδιος φροντίζει να δημιουργεί και να διαμοιράζει
πολύ συγκεκριμένες φόρμες τις οποίες οι αιτούντες καλούν να
συμπληρώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ταμίας συμπληρώνει
με προσοχή την προκαθορισμένη φόρμα και ακολουθεί τον ειρμό
της.
Είναι εξίσου πιθανό, αντί για προκαθορισμένο τύπο, ο χορηγός να
παρέχει οδηγίες σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης που ζητά
να υποβληθεί. Η δομή σε αυτή την περίπτωση είναι πιο ελεύθερη
αλλά απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στο περιεχόμενο.
Τέλος είναι πιθανόν ο χορηγός να μην είναι προετοιμασμένος
ιδιαίτερα και να υιοθετεί έναν λιγότερο ενεργητικό ρόλο. Σε αυτή
την περίπτωση συνήθως πρόκειται για μια παροχή εξαιρετικά
μικρού αντικρίσματος.
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Ανεξάρτητα όμως με τον χορηγό, υπάρχουν ορισμένες γενικές
αρχές, κάποια γενικά βήματα, που δεν επηρεάζονται από φόρμες
και λοιπές προϋποθέσεις, αφού η ύπαρξη τους απαιτείται σε κάθε
περίπτωση :
i. Πρωταρχικά να αναγράφεται πάντοτε η πλήρης επωνυμία
του σωματείου και λίγα λόγια γιαυτό, όπως όραμα, σκοπός,
αντικείμενο κτλ.
ii. Να εξηγείται ποιόν σκοπό υπηρετεί η συγκεκριμένη αίτηση.
iii. Γιατί ο συγκεκριμένος αιτών διαφοροποιείται από τους
υπόλοιπους;
iv. Να παρατίθεται όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή του
τομέα που θα απορροφήσει την χορηγία.
v. Να επισημανθεί η ανάγκη που υπάρχει για την συγκεκριμένη
χορηγία από τον συγκεκριμένο χορηγό, καθώς και να
τονιστεί η σημασία της συνεισφοράς του.
vi. Από την πλευρά του ο αιτών διαθέτει όλες τις ικανότητες και
τις δυνατότητες για να πραγματοποιήσει όσα υπόσχεται,
αφότου καταβληθεί η χορηγία.
vii. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός δυνατού και πειστικού
συμπεράσματος που θα αφήσει την καλύτερη εντύπωση στον
χορηγό.
Συμπερασματικά, χρειάζεται ο Ταμίας να “πουλήσει” πειστικά το
προϊόν του που ονομάζεται : ο καταλληλότερος αιτών, και το
σωματείο που θα χρησιμοποιήσει αποτελεσματικότερα την
χορηγία. Χρειάζεται να δείξει στον χορηγό ότι η Ε.Ε.Ν.Ν. και ο
ίδιος μοιράζονται τους ίδιους σκοπούς και στόχους και πως μετά
από αυτή του την επένδυση μόνο οφέλη μπορεί να αποκομίσει. Η
ιδέα που θα υλοποιηθεί με την δική του αποκλειστική συμβολή θα
είναι κάτι που θα αξίζει με μοναδικό τρόπο.
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Προώθηση του υλοποιήσιμου σχεδίου – «Project»
Αφότου το περιβάλλον της αίτησης διαμορφωθεί κατάλληλα, τότε
πρέπει να προωθηθεί το υλοποιήσιμο με την χορηγία σχέδιο. Ο
πάροχος, για να προχωρήσει με τις διαδικασίες της χορηγίας,
χρειάζεται να γνωρίζει όσο το δυνατόν περισσότερα σε σχέση με
τον προορισμό της. Πιο συγκεκριμένα, αν πρόκειται π.χ. για μια
οποιαδήποτε εκδήλωση, είναι καλό να καταστούν σαφή τα
παρακάτω :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Η ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί αυτή.
Το περιεχόμενο της.
Τον χώρο που θα την στεγάσει.
Τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να την
παρακολουθήσουν.
Τον αριθμό και τα πρόσωπα που θα την παρουσιάσουν και
θα συμμετάσχουν ως επιφανείς επιστήμονες κτλ.
Τυχόν άλλοι χορηγοί.
Επιθυμητά αποτελέσματα.
Προϋπολογισμός ( «Budget»)

Ιδιαίτερα στην τελευταία περίπτωση, εκείνη του «Budget», πρέπει
να αναφέρονται όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες
γίνεται, ώστε να έχει ρεαλιστικά αποτελέσματα ( περισσότερα για
το περιεχόμενο και τη φύση του παρατίθενται σε προηγούμενο
κεφάλαιο). Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν,
αρμόζον είναι να υπολογιστούν τα έξοδα και τα έσοδα κατά
προσέγγιση και μάλιστα στα έσοδα να συνυπολογιστεί και η
εισφορά του χορηγού. Σε τελική επαλήθευση, ο προϋπολογισμός
θα εμφανίζει μηδενικό ισοζύγιο, δηλαδή τα έσοδα να είναι ίσα με
τα έξοδα, ώστε να πειστεί ο χορηγός αφενός πως χωρίς την
χορηγία του δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί το «project»(το
αντίθετο θα συμβεί αν εμφανιστεί θετικό ισοζύγιο) αλλά και πως
είναι τόσο καλά οργανωμένο που θα στεφθεί με απόλυτη επιτυχία
( η κακή οργάνωση φαίνεται σε περίπτωση αρνητικού ισοζυγίου).
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Προωθητικό – ενημερωτικό υλικό
Άλλος ένας τρόπος διεκδίκησης χορηγιών που μπορεί να
εφαρμοστεί και παράλληλα με την υποβολή σχετικής αίτησης,
είναι η αποστολή προωθητικού-ενημερωτικού υλικού.
Στην πρώτη περίπτωση, το υλικό που έχει ήδη δημιουργηθεί
απλώς επισυνάπτεται συνδυαστικά με την αίτηση. Όμως ως
αυτόνομη μέθοδος καλύπτει τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο
χορηγός δεν έχει ανακοινώσει την επιθυμία του για χορηγία.
Πρόκειται για περιπτώσεις τοπικών, μικρής κλίμακας, χορηγιών
ως επί τω πλείστον όπου ο χορηγός επιθυμεί να στηρίξει κάποιο
υλοποιήσιμο σχέδιο του σωματείου μετά από γνωριμία και
διαπραγμάτευση. Ουσιαστικά, ο Ταμίας του “δημιουργεί” την
ανάγκη να στηρίξει αυτή την προσπάθεια διότι είναι κάτι που
αξίζει.
Το προωθητικό υλικό οφείλει να είναι καθόλα “εμπορικό” και
πειστικό. Να περιέχει δηλαδή οπτικοακουστικό υλικό από το έργο
του σωματείου ή και ολόκληρου του δικτύου αφού συνήθως οι
χορηγοί παρασύρονται στο άκουσμα της διεθνούς εμβέλειας του.
Επίσης να είναι εξαιρετικά λεπτομερές ως προς τους σκοπούς, τα
ιδανικά και την ποιότητα του, αφού η Ε.Ε.Ν.Ν. μπορεί να
καυχιέται για τις εκδηλώσεις της. Τέλος, ένα πολύ καλό
διαπραγματευτικό χαρτί είναι και η στήριξη των μελών. Ο χορηγός
συνειρμικά οδηγείται στο συμπέρασμα πως τα μέλη του
σωματείου θα τον στηρίξουν στο μέλλον, με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο.
Αξίζει να επισημανθεί ότι εφόσον ο πάροχος δεν έχει εκφράσει
δημόσια την επιθυμία του για χορηγία, μπορεί να μην επιθυμεί να
στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια. Με την παραπάνω μέθοδο
προσεγγίζεται κάποιος που είναι γνωστό ότι ενδιαφέρεται για
τέτοιου είδους συγκεκριμένα «projects», ή ανεπίσημα έχει
ενημερώσει το σωματείο και εν γένει όταν υπάρχουν ενδείξεις.
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Φορείς χορηγιών
Παρατίθενται συνοπτικά οι φορείς στους οποίους μπορεί να
απευθυνθεί ένας Ταμίας από την Ελλάδα, αφού ο σκοπός δεν είναι
να επαναληφθεί το υλικό των υπολοίπων εγχειριδίων του δικτύου,
ή να αντικατασταθούν αυτά απτό παρόν.
ELSA Development Foundation («EDF»)
Πρόκειται για ένα ίδρυμα που έχει δημιουργηθεί από την «ELSA
INTERNATIONAL» με σκοπό να προσφέρει οικονομική στήριξη
σε εθνικά και τοπικά παραρτήματα του δικτύου. Στην δεύτερη
περίπτωση, τα τοπικά σωματεία μπορούν να υποβάλλουν σχετική
πρόταση μέσω του Ταμία του εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου.
Το «EDF» δύναται να στηρίξει μεμονωμένο σχέδιο υλοποίησης
(«project»), εκπαίδευση(«Training»),διαδικασίες ανάπτυξης
δικτύου («Network Support») κ.α. αρκεί : i)το σχέδιο υλοποίησης
να δέχεται καλεσμένους-συμμετέχοντες απτό διεθνές δίκτυο, ii)να
υποβάλλεται η σχετική αίτηση τουλάχιστον 3 εβδομάδες πριν την
διεξαγωγή και iii)να αποδεικνύεται το κόστος πλήρως με έγγραφα.
(Φόρμα της αίτησης για το «EDF» υπάρχει αναρτημένη στον
ιστότοπο της «ELSA INTERNATIONAL»)
Erasmus+
Είναι ένα σχετικά νέο αλλά φιλόδοξο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης το οποίο προσφέρει οικονομική στήριξη σε καινοτομίες
με περιεχόμενο την Εκπαίδευση, την Παιδεία, την Εργασία νέων
και τον Αθλητισμό. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
δομή, τις προθεσμίες και προϋποθέσεις υποβολής αιτήσεων μπορεί
κανείς να βρει στον ιστότοπο :
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
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European Youth Foundation
Αυτός ο φορέας είναι απότοκος του Συμβουλίου της Ευρώπης και
έχει θέσει ως σκοπό να ενθαρρύνει την συνεργασία ανάμεσα στους
νέους της ευρωπαϊκής Ηπείρου. Στηρίζει μια πλειάδα
δραστηριοτήτων με περιεχόμενο την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, την αλληλεγγύη και την ανοχή ανάμεσα στους
Ευρωπαίους καθώς και τις αξίες της δημοκρατίας. Σχετική αίτηση
υποβάλλεται μέσω του δικτύου και της «ELSA
INTERNATIONAL». Περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να
βρει στην παρακάτω διεύθυνση : http://www.eyf.coe.int/fej/
The EEA & Norway Grants
Με όμοιο περιεχόμενο με τον προηγούμενο φορέα, είναι απόλυτα
συμβατός με τις αξίες της Ε.Ε.Ν.Ν, καλύπτει δηλαδή
δραστηριότητες σχετικές με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την
δικαιοσύνη, την δημοκρατία ενώ παράλληλα δηλώνει εχθρός της
ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Περισσότερες πληροφορίες για να
υποβάλει αίτηση ένας Ταμίας από την Ελλάδα μπορεί να βρει στην
διεύθυνση : http://www.eeagrants.org
Για όλα τα παραπάνω παροτρύνονται οι Ταμίες να ξεφυλλίσουν το
εξαιρετικά προσεγμένο και χρήσιμο εγχειρίδιο : «ELSA
INTERNATIONAL, Financial Management // Grant Handbook».
Πέρα από τους παραπάνω φορείς, υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
αίτησης οικονομικής στήριξης, υπό προϋποθέσεις και μετά από
συνεννόηση με τον εθνικό Ταμία, και στους συνεργάτες του
εθνικού και του διεθνούς δικτύου όπως είναι οι εξής : Hellenic
Management Center, Queen Mary University of London κ.α.
Παράλληλα, εξαιρετική στήριξη προσφέρουν και οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί, τα ευρωπαϊκά όργανα που εδράζονται στην χώρα όπως :
Το γραφείο του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ.α.
Ο Ταμίας του εθνικού Δ.Σ. προσφέρει περαιτέρω λεπτομέρειες και
πηγές στους τοπικούς συνεργάτες του, μετά από πρόταση των
οποίων δύναται να κοινοποιηθεί σχετική ανανεωμένη έρευνα.
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Παράλληλο μέρος
≈ Κεφάλαιο πέμπτο
Εργαλειοθήκη – «Toolbox»
Αυτή εδώ η σελίδα αποτελεί την αφετηρία ενός παράλληλου
μέρους, ενός παραρτήματος, το οποίο παρόλο που συνέχεται με το
υπόλοιπο κείμενο, ξεδιπλώνεται με έναν διαφορετικό ειρμό.
Πρόκειται για την εργαλειοθήκη του Ταμία όπου εμπεριέχονται
στοιχεία με αυτόνομη και ανεξάρτητη υπόσταση που όμως είναι
διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή. Δεν τηρείται δηλαδή κάποια
χρονική ή αξιολογική ιεράρχηση όπως στα προηγούμενα
κεφάλαια. Τα εργαλεία ως παρατίθενται με την αγγλική τους
ονομασία κατ εξαίρεση διότι τοιουτοτρόπως είναι ευρέως γνωστά.
«One Year Operation Plan (OYOP)»
Εφόσον έχουν τεθεί οι στρατηγικοί στόχοι (τι θέλουμε να
καταφέρουμε σε βάθος χρόνου), μένει μόνο η υλοποίηση τους.
Στην έναρξη της θητείας διαμορφώνεται το ενιαύσιο πλάνο
δράσης όπου καταγράφονται ατομικά από το κάθε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου ξεχωριστά, αλλά και από κοινού, τα
βήματα που πρέπει να γίνουν, ώστε να πραγματοποιηθεί ένα μέρος
των στρατηγικών στόχων.
Πιο συγκεκριμένα καθορίζεται το :
i.
ii.
iii.
iv.

που βρισκόμαστε τώρα;
που θέλουμε να πάμε μέσα σε έναν χρόνο;
πώς θα φτάσουμε εκεί;
πως θα μπορέσουμε να μετράμε και να ελέγχουμε την
πρόοδο μας;

Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε υλοποιήσιμο ή σκοπούμενο εν
γένει σχέδιο πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και να
τοποθετείται σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο.
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«Accounting Software»
Μία από τις βασικότερες αρμοδιότητες ενός υπεύθυνου ταμείου
στο πλαίσιο του σωματείου είναι η ορθή τήρηση των λογιστικών
βιβλίων. Πλέον η λογιστική διαχείριση μπορεί να γίνει είτε
δωρεάν, είτε με πολύ χαμηλό κόστος με αυτά τα διαδικτυακά
προγράμματα.
Διαμορφωμένα κυρίως για μικρές επιχειρήσεις, φαίνεται πως
αρμόζουν απόλυτα στα τοπικά παραρτήματα αφού είναι πρακτικά
και εύκολα να τα μάθει κανείς.
Τέτοια προγράμματα είναι τα παρακάτω :
i.
ii.
iii.
iv.

Quickbooks Online
Freshbooks
Wave accounting
Zoho Books

Υπάρχουν αρκετά αν τα αναζητήσει κανείς. Η απαρίθμηση είναι
ενδεικτική.
«External Contacts’ Database»
Πρόκειται για μια πλατφόρμα ή αρχείο όπου εμπεριέχονται πρώην,
υποψήφιοι ή νυν συνεργάτες του σωματείου. Αποτελεί αρχικά
εργαλείο του Γενικού Γραμματέα όμως μετά την υιοθέτηση του
νέου στρατηγικού σχεδίου για το δίκτυο της «ELSA»,
θεσμοθετείται και για τον Ταμία.
Αναλυτικότερα, περιλαμβάνει:
i.

ii.

Κυρίως ονόματα προσώπων και φορέων με τους οποίους
υπήρξε άριστη συνεργασία στο παρελθόν και είναι
ενδεχόμενη η επανάληψη αυτής στο μέλλον. Χωρίς να
αποκλείεται να καταγραφούν και οι μη επιτυχημένες
συνεργασίες.
Στοιχεία και λεπτομέρειες σχετικά με την συνεργασία
(επιτυχημένη; εξαιτίας ποιών βημάτων; // μη επιτυχημένη; τι
μπορεί να γίνει διαφορετικά;)
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«Trainings-Workshops»
Η θέση του Ταμία χαρακτηρίζεται από μαθηματικές και λογιστικές
διαδικασίες που ο μέσος φοιτητής νομικής δεν είναι σε θέση να
γνωρίζει.
Για να προσδώσουν λύση στο παραπάνω διεξάγονται κατά τόπους
«Trainings & Workshops» εκδηλώσεις δηλαδή, είτε ανοιχτές στο
κοινό είτε προορισμένες αποκλειστικά για Ταμίες, όπου γίνεται η
προσπάθεια μετάδοσης των απαιτούμενων τεχνικών γνώσεων από
ειδικό εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής επιλέγεται από το « National
Training Pool» είτε από το «International Training Pool»
δηλαδή την ομάδα των διαθέσιμων και ενεργών εκπαιδευτών στο
εθνικό και διεθνές δίκτυο αντίστοιχα.
«Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου»
Καταστατικά διαμορφώνεται τριμελής επιτροπή η οποία ασκεί
επίβλεψη και έλεγχο στις οικονομικές συναλλαγές και εν γένει στις
ενέργειες του Ταμία.
Η ελεγκτική επιτροπή είναι από τα σημαντικότερα εργαλεία του
υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης διότι σε περίπτωση
σφάλματος ή κενού θα το υποδείξει προς διόρθωση. Απόρροια
αυτού είναι η εύρυθμη λειτουργία του σωματείου και η οποία
επιβεβαιώνεται με την υποβολή σχετικής έκθεσης εκ μέρους της
επιτροπής. Παράλληλα πληρούνται και τα αυστηρά πρότυπα του
διεθνούς δικτύου για την διαφάνεια και ακεραιότητα των
εσωτερικών διεργασιών και πράξεων που σχετίζονται με τα
οικονομικά του σωματείου.
«Director – ειδικός εξωτερικός συνεργάτης»
Πρόκειται για τρίτο πρόσωπο που διορίζεται βάσει προσόντων για
να συνεπικουρεί ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην
θέση του Ταμία φαίνεται χρήσιμος ο διορισμός «Director» για την
ενασχόληση με τις χορηγίες, χωρίς να αποκλείεται και κάποια
εναλλακτική αν κριθεί απαραίτητο.
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«Εξωτερικός λογιστής»
Για να εξασφαλιστεί το ορθό της διαδικασίας τήρησης των
λογιστικών βιβλίων και η πλήρης συμφωνία με το νόμο,
προτείνεται η θεμελίωση της συνεργασίας του Ταμία με έναν
εξωτερικό λογιστή.
Ο ειδικός αυτός επαγγελματίας μπορεί να είναι οικογενειακός
φίλος ή προσωπικός γνωστός, παλαιότερο μέλος του δικτύου ή
ακόμα και ενεργός συνεργάτης άλλου τοπικού παραρτήματος. Η
συμβολή του είναι καλό να ζητείται όταν κριθεί απαραίτητη και
ιδιαίτερα κατά την περίοδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων.
«Υπόλοιπο δίκτυο»
Ένα από τα μεγαλύτερα προνόμια που απολαμβάνουν τα μέλη του
δικτύου της «ELSA» είναι ακριβώς η ύπαρξη του. Οποιαδήποτε
στιγμή, ένας Ταμίας τοπικού παραρτήματος μπορεί να ζητήσει την
βοήθεια ή τη συμβουλή ενός άλλου εθνικού ή τοπικού συνεργάτη
του.
Οι πιθανότητες είναι πως όλοι οι Ταμίες θα αντιμετωπίσουν
περίπου τα ίδια προβλήματα κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
Αντί να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την αναζήτηση δυσμενώς
προσδιοριζόμενης λύσης , μπορεί κάποιος άλλος συνεργάτης να
την προσφέρει ευθύς αμέσως.
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Επίλογος
Ο ιδανικός Ταμίας χαρακτηρίζεται από οργάνωση και
προσαρμοστικότητα. Πρέπει να είναι διαθέσιμος κάθε στιγμή να
αναζητεί αλλαγές και εξελίξεις που αφορούν την οικονομική
διαχείριση ενώ παράλληλα να κατέχει και γνώσεις λογιστικής και
φορολογικού δικαίου. Περαιτέρω, η συνέπεια του και η διαφάνεια
στις συναλλαγές που θα επιδιώξει μπορούν να τον αναδείξουν σε
μοναδικό δρώντα.
Το παρόν εγχειρίδιο θα συνεπικουρεί κάθε προσπάθεια του στο
μέλλον, προσφέροντας ένα προσωπικό κτήμα με αμέτρητες
λειτουργίες. Παράλληλα, σε όποιο ζήτημα δεν παρέχεται άμεσα
λύση, υποδεικνύεται η συλλογιστική που θα οδηγήσει, έστω
έμμεσα, στο πολυπόθητο αποτέλεσμα.
Τις περισσότερες φορές, ένας Ταμίας θεωρεί την θέση του
εξαιρετικά μονότονη και βαθιά βυθισμένη σε τεχνοκρατικές και
γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό δεν είναι απολύτως αληθές.
Τουναντίον, το προσωπικό μου κίνητρο είναι η ενασχόληση
περισσότερο με τις ελευθέριες εκφάνσεις της συγκεκριμένης
θέσης, αφότου πρώτα έχει εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα
της τεχνικής λειτουργίας.
Η συνεχής συνδιαλλαγή με ενδιαφέρουσες προσωπικότητες και η
σχετική στρατηγική διαπραγμάτευσης, η οργάνωση σχετικών
«Trainings & Workshops» καθώς και η συνεργασία με τα
υπόλοιπα μέλη του δικτύου, είναι συνθήκες όπου ο Ταμίας έχει το
περιθώριο δημιουργίας, ανάπτυξης «Soft Skills» και καλλιέργειας
της προσωπικότητας του.
Παραδοσιακά τα μέλη της «ELSA» αποδείκνυαν πως κατέχουν ότι
χρειάζεται για να υλοποιήσουν τους στόχους του σωματείου και να
ανταπεξέλθουν στα παραπάνω, όσο προκλητικά και αν φαντάζουν.
Τώρα, είναι στα δικά μας χέρια η ευκαιρία να εξασφαλίσουμε την
συνέχεια αυτής της κληρονομιάς. Καλή επιτυχία αγαπητοί Ταμίες!
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