
ΟΜΑΔΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ TUB Ν.Ε. 

1) Τά μέλη του οικονομικού της Ν.Ε. έχουν τήν ευθύνη άπένοίντί στή Ν.Ε. γιά τήν εκπλή

ρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των Τ.Ο. καίΟ.Π. μέχρι τίς 25 κάθε μήνα, 

σύμφωνα μέ τήν άπδφαση της Κ.Ε, γιά τά οικονομικά κι άκδμη γιά τήν υποβολή αίκονο-

μίκοϋ απολογισμοί) άπδ κάΒε Τ.Ο. ή Ο.Π. μέχρι τίς 5 κάθε μήνα γιά" τδν προηγούμενο 

μήνα. 

2) Κάθε μέλος του οκ*ονομικου Της Ι\Ι.Ε. αναλαμβάνει τή σύνταξη έκθεσης γιά τήν απογραφή 

των οίκονομικων υποχρεώσεων συγκεκριμένου αριθμού Τ.Ο. μέχρι τέλος του Γενάρη. 

Τίς εκθέσεις αυτές αφαυ τίς επεξεργαστεί ò Συντονιστής, οφείλει νά διαμοριρώσεί 

τήν τελική έκθεση γιά τήν οικονομική κατάσταση της οργάνωσης μέχρι τίς 31-12-78 

Η έκθεση αυτή δφείλη νά παρουσιαστεί στή Μ.Ε. μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φλε

βάρη. 

3) Τά μέλη του οικονομικού έχουν τήν ευθύνη γιά τή μελέτη καί προετοιμασία' άλλων προ 

τάσεων γιά μδνημη καί ικανοποιητική λύση του οίκονομικοϋ προβλήματος της Ν.Έ. πού 

θά περιληφθούν ενδεχόμενα στδ επόμενο σχέδιοο δράσης της Ν*Ε. 

4) Ή ομάδα δουλείας οίκονομικων της Ν.Ε. δφείλη αναλυτικά βιβλία έσδδων-Ιξδδων, γιά 

τίς κάθε μορφής δραστηριότητες της οργάνωσης. 

5) Ό συντονιστής των οίκονομικων δραστηριοτήτων έχει τήν ευθύνη της οικονομικής 

εκπροσώπησης πρδς τή κεντρική οργάνωση καί προς τά εξω. Ό συντονιστής έχει τήν 

ευθύνη της παρουσίασης μέχρι τίς 10 κάθε μήνα οίκοναμικϋ απολογισμού τοϋ προηγού

μενου μήνα στδν υπεύθυνο του κλιμακίου γιά είσαγωγή του α"ίή*ν πρώτη μετά τήν υ

ποβολή της συνεδρίαση της Ν.Ε. 

^ Ό συντονιστής των οίκονομικων δραστηριοτήτων έχει τήν ευθύνη της παρακολούθησης 

υλοποίησης του προσωπικοί) οίκονομικοϋ πλάνου των μελών της Ν.Ε. πού καθορίζεται 

στίς 1500 δρχ. σύμφωνα μέ τήν 'σχετική άπδφαση της Κ.Ε« 

Στδ μηνιαίο απολογισμέ της οικονομικής δραστηριότητας πρδς τήν Ν,Ε. περιέχεται 

οποσδήποτε καί πίνακας μέ τά ποσοστά εκπλήρωσης των οίκονομικων υποχρεώσεων των 

μελών της Ν.Ε. 



.2. 

13) c\ κάθε μορφής ο{κονομικός υποχρεώσεις πού αναλαμβάνει η Ν.Ε.(εξόρμηση, "αγωνιστή 

έντυπο υλικό, κουπόνια., κ.λ.π.) καθώς καί η μέ κάΒε τρδπο διακίνηση χρημάτων μέσα 

ατή Ν.Ε. βρίσκεται κά"τ
η
ω άπό τήν ευθύνη των μελών της P.E. πού έχουν κατανεμηθεί 

στον οικονομικό αξωνα δράσης. Τά" Τδια αυτά μέλη έχουν τή"ν ευθύνη του οικονομικού 

προγραμματισμού των κάθε μορφής εκδηλώσεων καΒώς καί του οικονομικού απολογισμού των 

14) ΤΊν Λογιστική τακτοποίηση των οικονομικών της Γ!.Ε. αναλαμβάνει προσωρινά ο σ. Βα-

ζούρας Σπύρος. 
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