
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΪΡΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 24.10.2017 



1. ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 Η Τ.Γ.Σ. ΟΡΙΣΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 23.8 ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΓΑΡΑΟΥΙ ΚΑΙ ΚΑΖΑΜΙΑ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 
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       27.4.17 

• Επιτροπή από το 
περιφερειακό τμήμα  της 
Εζμπεκίας έφθασε στην 
ΕΚΚ και εξέτασε μια 
ενυπόγραφη από τον κ. 
Αντώνη Καζαμία  
καταγγελία με στόχο την 
αναβολή  της Τ.Γ.Σ. 
καθώς έλεγε πως δεν του 
επιτρέψαμε τον έλεγχο. 

         17.5.17         4.6.17         19.6.17       19.6.17        6.7.17 22.9.17 

• Ορίζεται επιτροπή από 
τα κεντρικά για έλεγχο 
στην ΕΚΚ, λόγω νέας 
καταγγελίας του κ. 
Αντώνη Καζαμία χωρίς  
να γνωρίζουμε το 
περιεχόμενο της. 

• Νέα καταγγελία 
προς Εζμπεκία 
στηριζόμενη σε 
παλαιότερη 
καταγγελία του κ. 
Στέφανου Αργυρίου 
to 2015 – άγνωστη 
μέχρι τότε - στην 
ΕΚΚ. 

• Προβάλλεται 
ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

      25.7.17 

• Διακοπή της συνεργασίας 
με τον κ. Κάτσικα λόγω 
της επανειλημμένης 
ανάρμοστης   
συμπεριφοράς  σε μέλη 
της ΔΕ. 

•  Τρεις ημέρες μετά στις 
20.5.2017 αρχίζουν τα 
πρώτα  δημοσιεύματα 
στο Πυραμίς. 
 

• ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ! 
• Παρουσιάσαμε στον 

ΕΝΟΚ  και το 
αφιερώσαμε στην κ. Λ. 

Κομίνη και 

δημοσιεύσαμε στο ΝΕΟ 
ΦΩΣ. 

• Προβάλλεται ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

• Η διεύθυνση της 
Εζμπεκίας ερμηνεύει 
λάθος το περιεχόμενο  
του ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ των 
κεντρικών και με 
επιστολή αναφέρει πως 
οι συνελεύσεις του 2015 
κλπ είναι άκυρες. 

• Προβάλλεται ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
 
 

• Διανομή από μέλη 
της ΕΚΚ και 
ανάρτηση στο 
pyramis   της 
αλληλογραφίας  των 
23 + 9 σημείων και 
επιστολής  πριν 
φθάσουν στην ΕΚΚ !! 

• Προβάλλεται 
ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

         30.4.17 

• Η τακτική Γενική 
Συνέλευση των μελών 
έγινε και κλήθηκε 
δημόσια ο κ. Αντώνης 
Καζαμίας να λάβει 
τον λόγο αλλά είχε  
αποχωρήσει από την 
ΤΓΣ και  εμφανίστηκε 
μετά την λήξη των 
εργασιών με μια ώρα    

 

     17.7.17       9.8.17 

• Επιστολή των 
κεντρικών προς  
Περιφερειακό Καΐρου  
επιβεβαιώνοντας την   
εγκυρότητα των 
συνελεύσεων και του 
ΔΣ. 

• Προβάλλεται ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

• Ο Διευθυντής Καΐρου κ. 
Φάραγκ Ιμπραχίμ Σολιμάν  
ορίζει επιτροπή ελέγχου 
για τα έτη 2015 και 2016 . 

• Παραδόξως η επιτροπή 

ασχολείται με το 2014 
και καταγράφει 23οικ + 
9διοικ. παρατηρήσεις..  

• Απαντάει η  ΕΚΚ σε 
όλα τα σημεία με 
στοιχεία και 
αριθμούς. 

• Προβάλλεται 
ΕΓΓΡΑΦΟ 

 



2. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
 ΤΟ ΑΙΣΙΟ ΤΕΛΟΣ ! 
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         2.10.17         4.10.17        19.10.17    22.10.17 

• Ο Διευθυντής του 
περιφερειακού 
τμήματος σωματείων 
Καΐρου Φάραγκ 
Ιμπραχίμ Σολιμάν 
συλλαμβάνεται  
κατηγορούμενος για 
δωροδοκία σε θέματα 
του Hej! 

• Προβάλλεται ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

 
 
• Ορίζεται επιτροπή από τα 

κεντρικά για έλεγχο των 
απαντήσεων της ΕΚΚ και 
την εξέταση των όσων 
ισχυρίζεται ο Διευθυντής 
της Εζμπεκίας, κατόπιν 
αιτήματος της ΕΚΚ. 

Προβάλλεται ΕΓΓΡΑΦΟ 
 

 

 
 
• Στέλνει η ΕΚΚ τον 

τελικό της σχολιασμό 
στα σχόλια των 23 και 9 
σημείων στην επιτροπή 
των κεντρικών . 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ 

  

ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΗ 
ΑΝΟΙΚΤΗ 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

 
 
• Μεταφέρεται  η 

υπαγωγή της ΕΚΚ στα 
κεντρικά κατόπιν 
αιτήματος της ΕΚΚ και 
σφράγιση των σχετικών 
εγγράφων  
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Μια περιληπτική παρουσίαση των σημείων 

1. ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ 
20MLE /8MLE 

2. Ναός Τάντα 
1.5MLE/1.3MLE 

3. Αλλαγή ταμία ΕΚΚ 
65.037 LE 

4. Μητρώο Ταμείου 
51.850 LE & 45€ 

5. Συνδικάτο ΕΝΚ 
4.000  LE 

Θέματα: 

6. Καταθέσεις προς φύλαξη 
Διάφορα ποσά  ≤200KLE 

7. Πληρωμές μισθών ΕΝΚ 
3.500 LE  

8. Πληρωμή εκπαιδευτικού 
1.750 LE 

Περίληψη των τελικών απαντήσεων  

Γιατί η ΕΚΚ έδωσε 40% της αξίας του Ναού στο Σιμπίν στο Πατριαρχείο και έγραψε στο συμβόλαιο αριθμό λογαριασμού 
χωρίς όνομα.  Η ΕΚΚ έλαβε την έγκριση της ΕΓΣ για το ποσό και δεν έγραψε το όνομα του πατριαρχείου για λόγους σεβασμού του θεσμού. 

 
ΕΚΚ έκανε σύμβαση το 2012 που τελείωνε το 2013  ,και πλήρωσε την 12.2.2014 – 100.000 ΛΑΙΓ και όχι φόρους .   
Τα έργα που εκτελέστηκαν ήταν αξίας 1.500.000 Λ.Αιγ αυτός εισέπραξε 1.000.000 του μείνανε  500.000 Λ.Αιγ εκ των οποίων 100.000 Λ.Αιγ δώσαμε το  
Φεβρουάριο του 14  και 200.000Λ.Αιγ. τον Δεκέμβρη  14 και μέχρι σήμερα του χρεωστάμε τα υπόλοιπα , καθώς διαφωνήσαμε μετά την αύξηση των τιμών, 
το δε φορολογικό τακτοποιείται στην τελική απόδειξη. 

 

Εκταμίευση αποζημίωσης άνευ πρακτικού παραλαβής παράδοσης κι βιβλίου ταμείου για διασταύρωση.  Η ΕΚΚ παρουσίασε το 

πρακτικό παραλαβής – παράδοσης και το παραδέχτηκαν αλλά δεν δέχτηκαν την ηλεκτρονική του διασταύρωση που παρέχει το πρόγραμμα. 

Λόγω μη ύπαρξης χειρόγραφου  βιβλίου ( μητρώου ) ταμείου για διασταύρωση το υπόλοιπο της 31.12.2014 δεν  
επιβεβαιώθηκε.  Η ΕΚΚ από το 2002 εργάζεται ηλεκτρονικά, το  αίτημα διασταύρωσης χειρόγραφα μετά από 15 χρόνια είναι σεβαστό από το εξής . 

Η ΕΚΚ χρηματοδότησε με 4.000 Λ.Αιγ  το συνδικάτο  χωρίς να λάβει απόδειξη . Η ΕΚΚ λαμβάνει ως απόδειξη από το συνδικάτο την 

απόδειξη κατάθεσης του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του συνδικάτου.    

Η ΕΚΚ φυλάει ποσά που της εμπιστεύονται πρόσωπα και τα επιστρέφει ολόκληρα ή μερικώς . Η ΕΚΚ λαμβάνει προς φύλαξη ποσά 

είτε ως εγγυήσεις ή  καταθέσεις  αλλαγής συμβολάιων μέχρι πληρωμής του υπολοίπου , κλπ , ενώ παράλληλα κρατάει αποδείξεις εισπράξεων και 
πληρωμών .    

Η επιτροπή εντόπισε πληρωμή μισθού του διευθυντού από τα κεντρικά της ΕΚΚ (ποσό 3.500 ΛΑΙΓ) . Η ΕΚΚ πληρώνει από τα 

κεντρικά υποχρεώσεις του ΕΝΚ και αντίστροφα και τελικά τα συμψηφίζει  ενημερώνοντας τους αντίστοιχους λογαριασμούς.  

Η επιτροπή εντόπισε πληρωμή μισθού του εκπαιδευτικού (ποσό 1.750 ΛΑΙΓ) χωρίς την μείωση φόρων. Η ΕΚΚ όταν κάνει σύμβαση 

με τρίτους, είναι πάντα στο καθαρό εισπρακτέο ποσό, τα υπόλοιπα επιβαρύνουν την ΕΚΚ , όπως και έγινε.  
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 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Μια περιληπτική παρουσίαση των σημείων 

9. Πληρωμή λογιστή  
7.000LE 

10. Υπενοικιάσεις / ενοίκια 
200LE/4.000LE  

11. Εισπράξεις με α/α 
Χωρίς ποσό  

12. Εισπράξεις Ξενώνα 
Διάφορα ποσά 

13. Αγορά λαστιχένιου 
δαπέδου 250x80 = 20,000LE 

Θέματα: 

14. Έμβασμα ΣΑΕ 
8250€ 

15. Γιατί έχουμε Ευρώ   

16. Μεταφραστικό 
54,824LE 

Περίληψη των τελικών απαντήσεων  

Η επιτροπή εντόπισε πληρωμή του ορκωτού (ποσό 7.000 ΛΑΙΓ) χωρίς την μείωση φόρων. Η ΕΚΚ όταν κάνει σύμβαση 
με τρίτους, είναι πάντα στο καθαρό εισπρακτέο ποσό, τα υπόλοιπα επιβαρύνουν την ΕΚΚ , όπως και έγινε.  

 
Η ΕΚΚ θα ήταν καλύτερα αντί να παραχωρεί άδεια υπενοικίασης να τα νοικιάζει η ίδια και λόγω προγράμματος ΗΥ των 
ενοικίων δυσχεραίνεται ο έλεγχος . Δεν υπάρχει παράβαση του νόμου στο σημείο αυτό. Η ύπαρξη εν ενεργεία συμβολαίου δίνει τη δυνατότητα 

στον ενοικιαστή να υπενοικιάζει αυξάνοντας το ενοίκιο στον ιδιοκτήτη όπως κάνουμε, όσο για το πρόγραμμα ΗΥ ισχύει το αντίθετο.  

 

Οι εισπράξεις της ΕΚΚ με αριθμημένα βιβλιάρια ως δωρεές και αδυναμία διαχωρισμού δραστηριοτήτων.  Η ΕΚΚ επιβεβαίωσε ότι 

αυτό ισχύει για όλες τις εισπράξεις χωρίς να είναι μοιρασμένες σε δραστηριότητες , καθώς αυτό διευκολύνει τον έλεγχο όχι το αντίθετο λόγω ΗΥ. 

Σχετίζεται με την είσπραξη της φιλοξενίας ως δωρεά ανωνύμου, χωρίς διευκρίνιση στα λογιστικά Η ΕΚΚ εισπράττει μηνιαίως και η 

τιμολόγηση είναι βασισμένη σε αποφάσεις της ΔΕ, έχει ξεχωριστό λογαριασμό που εισάγεται ως συνολικό ποσό, αλλά θα διαχωριστεί από το 2017. 

Η ΕΚΚ αγόρασε τα λαστιχένια πλακάκια χωρίς τρεις προσφορές. Η ΕΚΚ έλαβε άλλες προσφορές και τις κατάθεσε αν και το είδος τότε δεν 

ήταν διαδεδομένο. 

Η ΕΚΚ στέλνει έμβασμα στο εξωτερικό χωρίς την άδεια των αρχών. Η ΕΚΚ πληρώνει την τριμηνιαία συνδρομή της στο ΣΑΕ και επικυρώνει τις 

αποδείξεις από το Αιγυπτιακό Προξενείο στην Αθήνα.  Ο νόμος δεν είναι σαφής και η ΕΚΚ το ερμήνευσε κατά γράμμα. Σχετική άδεια πάντως θα ζητηθεί 
αλλά μέχρι τότε έγινε παύση του εμβάσματος. 

Η επιτροπή εντόπισε ευρώ στους λογαριασμούς της ΕΚΚ και ζήτησε την πηγή τους . Η ΕΚΚ απάντησε και η επιτροπή αποδέχτηκε την 

απάντηση.  

Η καταχώρηση εσόδων του μεταφραστικού γράφεται ως προσφορά. Η ΕΚΚ θα τηρήσει ανεξάρτητα βιβλία για αυτή την δραστηριότητα.  
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ 
Μια περιληπτική παρουσίαση των σημείων και σχόλιο για τις 9 διοικητικές 

17. ΝΕΟ ΦΩΣ  

18. Δάνεια σε εργαζόμενους 

19. Αποζημίωση Χαντάρα 
500.000LE  

20. Πληρωμή εξωτερικού 
δικηγόρου 60.000LE 

21. Άμεσες εκταμιεύσεις από 
έσοδα 

Θέματα: 

22. Υπερανάληψη  
 

23 . Ανυπαρξία χειρόγραφων 
βιβλίων    

Διοικητικές  

Περίληψη των τελικών απαντήσεων  

Η επιτροπή εντόπισε την ανυπαρξία άδειας για το ΝΦ. Η ΕΚΚ κυκλοφορεί το ΝΦ 19 έτη ! Ζητήθηκε να μας 
ενημερώσουν από πού θα πρέπει να βγει η άδεια για το σχετικό δελτίο και θα γίνει .  

 
Η ΕΚΚ πρέπει να προσθέσει στους σκοπούς της την παραχώρηση δανείων στους εργαζόμενους της. Προφανώς υπάρχει άγνοια της 

υποχρέωσης που διέπει την εργασιακή σχέση στον ιδιωτικό τομέα και την συσχέτιση της με την πρόνοια..  

 

Η ΕΚΚ εκταμίευσε 500.000 Λ.Αιγ  με επιταγή στο δικηγορικό γραφείο ενώ έπρεπε να γίνει με επιταγή στους κληρονόμους . Η 

ΕΚΚ υποχρεώθηκε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο καθώς έτσι ήθελαν οι κληρονόμοι.  

Η επιτροπή εντόπισε πληρωμή εξωτερικού δικηγόρου  με ποσό 60.000 ΛΑΙΓ χωρίς την μείωση φόρων. Η ΕΚΚ όταν κάνει σύμβαση 

με τρίτους, είναι πάντα στο καθαρό εισπρακτέο ποσό, τα υπόλοιπα επιβαρύνουν την ΕΚΚ , όπως και έγινε.  

Η επιτροπή θεωρεί πως άμεσες εκταμιεύσεις από έσοδα δεν πρέπει να γίνεται. Η ΕΚΚ θα ακολουθήσει την παρατήρηση. 

Η επιτροπή θεωρεί πως η χρήση της μεθόδου υπεραναλήψεων κοστίζει περισσότερο στην ΕΚΚ ,παράλληλα έγραψε ένα 
αστρονομικό ποσό προσθέτοντας στο ποσό του 1.200.00 ετησίως την λέξη εκατομμύρια !! Το ποσό δεν αναφέρθηκε ξανά 
στον σχολιασμό από την επιτροπή . Η ΕΚΚ απέδειξε με μαθηματικό τρόπο ότι η πολιτική μας είναι περισσότερο συμφέρουσα . 

Η επιτροπή εντόπισε την ανυπαρξία ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ , ταμείου , τραπεζών , περιουσιακών στοιχείων 
και μελών του ΔΣ. Η ΕΚΚ απάντησε πως ποτέ δεν είχε και ποτέ δεν είχαν ζητηθεί από προηγούμενους ελέγχους , παράλληλα από το 2001 όλα είναι σε 

ΗΥ αλλά αφού θέλουν θα τα κάνουμε..  

9 παρατηρήσεις για διάφορα διαδικαστικά . Η ΕΚΚ απάντησε σε όλα και η επιτροπή καλύφθηκε, ενδεικτικά σχολίασαν την απόφαση  να 

καλύψουμε τιμής ένεκεν την κηδεία του ΚΕ κ. Γ. Χαλκιά , άδειες εργασίας εκπαιδευτικών , διαβητικό πόδι , εσωτερικού κανονισμού  για τα βοηθήματα ενώ 
τα λοιπά ήταν ίδια με τα πάνω .   



Στόχος και αποτέλεσμα – δίδαγμα.. 

• Αναβολή ΤΓΣ 30.4.2017 λόγω μη ελέγχου του κ. Α. Καζαμία 

• Η Συνέλευση έγινε κανονικά και ο ίδιος δεν έμεινε στην συνέλευση. 

• Ακύρωση των αποφάσεων των παλαιών γενικών συνελεύσεων και αποπομπής του ΔΣ. 

• Οι ΕΓΣ και ΤΓΣ είναι νόμιμες καθώς και οι αποφάσεις τους και το ΔΣ δεν αλλάζει. 

 

• Οικονομικά και διοικητικά θέματα που μπορούν να θέσουν σε νομικές ευθύνες το ΔΣ. 

Ποιο ΔΣ ? 

   2011 -2012 2012 -2013 2013 - 2014 2014 ΦΕΒ ΑΠΡ 2014-2015 2015 - ΝΟΕ 2016 ΝΟΕ 2016 - 2017 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΒΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ ΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ 

  ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΦΛΕΒΟΤΟΜΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΓΚΡΟΥΝΣΤΕΙΝ ΜΙΧΑΛΗΣ 

ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ 

ΕΠΟΠΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΠΟΛΙΤΗ ΒΙΛΛΥ 

ΜΕΛΗ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΡΣΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 

  ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΡΟΥΝΣΤΕΙΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΚΡΟΥΝΣΤΕΙΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ 

  ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΡΙΑΖΗ ΣΤΕΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΙΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 

  ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΙΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΦΟΝΤΡΙΕ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

  ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ ΣΚΟΥΦΑΡΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΙΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 



Στόχος και αποτέλεσμα – δίδαγμα.. 

 
• Οικονομικά και διοικητικά θέματα που μπορούν να θέσουν σε νομικές ευθύνες το ΔΣ. 

1. Το Δ.Σ του 2014 !! 
2. Ποιο σημείο θα μπορούσε να είναι πρόβλημα… 

3. Τελικό δίδαγμα  
 

Όλα θα μπορούσαν να λυθούν εντός του οίκου μας με τα μέσα που διαθέτουν οι κανονισμοί του οργανισμού χωρίς 
την διασπορά μιας εικόνας που είναι θολή και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, με διασπορά ανακριβών 
και αβάσιμων πληροφοριών. 

 
• Τελικά ποιο ήταν το αποτέλεσμα… 

• Αποδείξαμε πως είμαστε ακέραιοι και καθαροί αλλά …… 
 

• Βλάψαμε τους βοηθούμενους  μας 
• Βλάψαμε τους υπαλλήλους μας 

• Πλήξαμε την εξωτερική μας εικόνα ως παροικία 
• Εμπλέξαμε τον ιερό θεσμό του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας  

• Με μια λέξη … βλάψαμε τους εαυτούς μας και τον Ελληνισμό μας.  
 

 
• Ας ελπίσουμε να διδαχτούμε από τις πράξεις μας. 

 


