
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΪΡΟΥ - 1930 
 

1 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  

ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΪΡΟΥ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19/10/2018 

 

Στο Κάιρο σήμερα Παρασκευή 19 Οκτωβρίου του 2018 και ώρα 3:30  μ.μ. στους νεόσοικους του 

Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Καΐρου συνήλθε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του ΕΝΟΚ υπό 

την προεδρία του Προέδρου κ. Γεωργίου Χαγιάτ και παρόντων των κ.κ. Γεωργίου Ρεκτσίνη 

Αντιπροέδρου, Άγγελου Αθανασούλη Ταμία, Βίλλυς Πολίτη –Ζουέ Γενικής Γραμματέως, Νικολάου 

Βαδή, Στέλιου Χαλκιά, Σαμίρ ελ Σάμι και Αγγελικής Ρεκτσίνη μελών.  

Παραβρέθηκαν κατόπιν προσκλήσεως ο π. Τιμόθεος εκπρόσωπος του Πατριαρχείου 

Αλεξανδρείας, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στο Κάιρο και Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΝΟΚ κ. 

Γεώργιος Δασκαλόπουλος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστος 

Καβαλής, πρόεδροι και εκπρόσωποι σωματείων και τα μέλη του ΕΝΟΚ. 

 

Ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Χαγιάτ, αφού διαπιστώθηκε η παρουσία 55 μελών (ποσοστό 

μεγαλύτερο του 20% που απαιτεί ο νόμος), κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Τ.Γ.Σ. του 

ΕΝΟΚ με την κάτωθι ημερησία διάταξη. 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ  

1. Έναρξη των εργασιών με εισήγηση του Προέδρου. 
2. Λογοδοσία Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα από 1/1/2017 έως 30/6/2018 και 

επικύρωση αυτής. 
3. Έκθεση και επικύρωση ισολογισμού για το διάστημα από 1/1/2017 έως 30/6/2018. 
4. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού για το διάστημα από 1/7/2018 έως 30/6/2019. 
5. Διορισμός Ορκωτού Λογιστή και καθορισμός της αμοιβής του. 
6. Εκλογή ενός μέλους (κάτω των 35 ετών) για την κάλυψη μιας κενής θέσης στο Δ.Σ. 
7. Ο λόγος ελεύθερος.   
 

Ο κ. Χαγιάτ αφού καλωσόρισε όλους τους παρευρισκομένους ανέλυσε τα πεπραγμένα της 

περιόδου από 1/1/2017 έως 30/6/2018. Επεσήμανε δύο σοβαρά θέματα το πρώτο είναι οι όροι 

και κυρώσεις που επιβάλει ο νέος νόμος για τις καθυστερημένες συνδρομές όπου αυτή τη στιγμή 

υπάρχουν 43 μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει. Το δεύτερο είναι το ενοίκιο της γης το οποίο 

ορίστηκε από το έτος 2014 μετά προς 30 Λ.Αιγ. ανά τ.μ. Για τα έτη πριν ορίστηκε στις 80 Λ.Αιγ. 

το τετραγωνικό. 

Στη συνέχεια εγκρίθηκε ισολογισμός της περιόδου 1/1/2017 -30/6/2018 και ο προϋπολογισμός 

για τη διάρκεια 1/7/2018 έως 30/6/2019. Στο σημείο αυτό ο Ταμίας κ. Αθανασούλης ανέφερε 

ότι ο ΕΝΟΚ έχει στην Τράπεζα 201.000 Λ.Αιγ. ενώ στο ταμείο υπάρχουν κάποια χρήματα για να 

καλύπτονται τα καθημερινά έξοδα του Ομίλου. 
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Ακολούθησαν:  

 Ο επαναδιορισμός του Ορκωτού Ελεγκτού (γραφείο Μορίς Αζίζ Σαλίμπ) με αμοιβή 3.000 

Λ.Αιγ. ετησίως. 

 Ο επαναδιορισμός του δικηγόρου του ΕΝΟΚ κ. Σαμίρ με αμοιβή 10.000 Λ.Αιγ. ετησίως. 

 Επικυρώθηκε η πρόσληψη του κ. Μέτχατ ως διευθυντή του Ομίλου με μηνιαίες αποδοχές 

3.500 Λ.Αιγ. 

 Θέμα 14% ΦΠΑ:ο κ. Χαγιάτ αναφέρθηκε σε ένα σημαντικό θέμα που απασχόλησε το 

Δ.Σ. του ΕΝΟΚ το οποίο είναι αν θα πρέπει να υπαχθεί ο ΕΝΟΚ στο σύστημα ΦΠΑ 14% ή 

απαλλάσσεται ως αθλητικό σωματείο. Έχουμε προβεί σε ερώτημα μέσω του ορκωτού 

λογιστή μας στους αρμόδιους φορείς για το θέμα αυτό. Ο κ. Φοντριέ εξέφρασε την 

απορία γιατί χωρίς να έχουμε κάποια γραπτή εντολή προβήκαμε σε ερώτημα. Από την 

πλευρά του ο κ. Χαγιάτ απάντησε ότι το Δ.Σ. είναι εξουσιοδοτημένο από τη Γ.Σ. για τη 

διαχείριση και σωστή λειτουργία του ΕΝΟΚ και ότι οφείλαμε να ξεδιαλύνουμε επίσημα το 

θέμα αυτό. Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Δαμουλάκης ο οποίος ανέγνωσε ένα άρθρο 

του Ν.67/2016 περί φορολόγησης στο οποίο αναφέρει ότι φυσικά και νομικά πρόσωπα 

υπάγονται στο σύστημα φορολόγησης ΦΠΑ 14% αν τα έσοδα ξεπερνούν τις 500.000 

Λ.Αιγ. ετησίως. Ο λογιστής απάντησε ότι ο νόμος αυτός έχει εφαρμοστεί από 7/9/2016 

και διευκρίνισε ότι στα αθλητικά σωματεία οι διάφορες αθλητικές δράσεις τους 

απαλλάσσονται από το ΦΠΑ με εξαίρεση τη δράση του από το εστιατόριο – κουζίνα που 

υπάγεται στο 14% ΦΠΑ. Σε ερώτημα του κ. Καβαλή αν υπάρχει περίπτωση να 

εφαρμοστεί στον ΕΝΟΚ αναδρομικά, ζητώντας φόρους για τα έτη 2016 και μετά, ο 

λογιστής απάντησε ότι μάλλον όχι και ότι θα κάνουμε προσπάθειες να μην πληρώσουμε 

τα παλαιά, ενώ σε ερώτημα του κ. Καβαλή προς τον λογιστή γιατί δεν ενημέρωσε το ΔΣ 

νωρίτερα για το ΦΠΑ, δεν απάντησε. Επίσης σε ερώτημα του κ. Καβαλή αν πληρώνουν 

φόρο άλλοι Όμιλοι όπως Ζαμάλεκ, Άχλυ κ.λ.π. ο λογιστής απάντησε καταφατικά. Επίσης 

ο κ. Καβαλής ρώτησε τον λογιστή αν ενοικιαστεί η κουζίνα τα αναδρομικά χρέη από τους 

φόρους τα επιβαρύνεται ο Όμιλος ή ο ενοικιαστής και η απάντηση ήταν ο ενοικιαστής 

από την ημερομηνία ενοικίασης αλλά τα αναδρομικά τα επιβαρύνεται ο Όμιλος αν δεν 

ευοδωθούν οι προσπάθειες απαλλαγής. Ο κ. Αντώνης Ρεκτσίνης ζήτησε από το Δ.Σ. 

να αγοράσουν το νέο νόμο περί φορολογίας και να τον μελετήσουν πριν πάρουν 

οποιαδήποτε απόφαση. Τέλος ο κ. Καβαλής πρότεινε να αναθέσει ο ΕΝΟΚ σε ειδικό 

λογιστή τον έλεγχο όλων των παλαιών αποδείξεων, αν ζητηθούν φόροι προηγούμενων 

ετών να εξοφληθούν σε δόσεις, να εγκρίνει η Γ.Σ. την πληρωμή των ενδεχόμενων 

οφειλών και να δημοσιευτεί στο «Ν.Φ.» μια ενημέρωση για το θέμα αυτό όταν ληφθεί η 

γραπτή απάντηση. 

Η Γ.Σ. εγκρίνει στον προϋπολογισμό του 2018-2019 την κάλυψη των φόρων 

παλαιών ετών αν ζητηθούν. 
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Η κα Βάσω Γαζή πρότεινε στο Δ.Σ. να γίνει συνεννόηση με τα τουριστικά γραφεία ώστε να 

συμπεριλάβουν τον ΕΝΟΚ στα γεύματατων τουριστών διότι ο χώρος βολεύει μετά από 

ξενάγηση στις πυραμίδες ή το μουσείο. Ο κ. Ρεκτσίνης απάντησε ότι έχει γίνει επικοινωνία 

αλλά δεν προτιμάνε το χώρο λόγω δύσκολου παρκινγκ και έλλειψη ποτού. Πάντως θα 

ξαναγίνουν εντονότερες προσπάθειες με τα τουριστικά γραφεία. 

 

Τέλος ο Πρόεδρος κ. Χαγιάτ ευχαρίστησε έναν έναν τους συνεργάτες του στο Δ.Σ. και 

αναλυτικότερα: 

 Τον Αντιπρόεδρο κ. Γεώργιο Ρεκτσίνη για την συνεχή παρουσία του στον Όμιλο και την 

προετοιμασία των διάφορων εκδηλώσεων. 

 Τον Ταμία κ. Άγγελο Αθανασούλη για το δύσκολο αυτό έργο με τα οικονομικά θέματα. 

 Την κα Βίλλυ Πολίτη-Ζουέ για το έργο της στη γραμματεία και την τακτοποίηση αυτής με 

τήρηση πρακτικών, αλληλογραφία κ.λ.π. 

 Τον κ. Νικόλαο Βαδή για τις συμβουλές του με την πείρα του. 

 Το κ. Στέλιο Χαλκιά για όλες τις επιδιορθώσεις και συντηρήσεις που καλλώπισαν το 

χώρο. 

 Τον κ. Σαμίρ ελ Σάμι για την τακτοποίηση των καταλόγων των μελών και των 

συνδρομών. 

Τον λόγο πήρε ο Γενικός Πρόξενος και Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΝΟΚ κ. Γεώργιος 

Δασκαλόπουλος ο οποίος μίλησε για την ιστορικότητα του Ομίλου και ότι είναι ένα αθλητικό 

κύτταρο το οποίο πρέπει να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. Επίσης ανέφερε ότι εκτός από 

τα οικονομικά δεν άκουσε κάποιες σκέψεις για το μέλλον. 

Στο σημείο αυτό απάντησε ο κ. Ρεκτσίνης ότι έχει γίνει μια συμφωνία με έναν Όμιλο με καγιάκ 

και ότι έγιναν και διάφορες συναντήσεις με τον Dr. Mohamed Sawan, Αντιπρόεδρο της 

Κωπηλατικής Ομοσπονδίας Αιγύπτου και Αντιπρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά για να 

εξοπλίσουν τον Όμιλο και να ξεκινήσει η συνεργασία πρέπει να ανακαινισθεί το πλωτό, κόστος 

που υπολογίζεται στις 2.500.000 Λ.Αιγ. 

 

Τον λόγο πήρε ο π. Τιμόθεος ο οποίος μετέφερε τις ευλογίες της Α.Θ.Μ. Πάπα και Πατριάρχου 

Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεοδώρου Β’ αλλά και την αγάπη του Σεβασμιωτάτου 

Μητροπολίτη Μέμφιδος και Πατριαρχικού Επιτρόπου κ. Νικοδήμου. Συνεχάρη με τη σειρά του το 

Δ.Σ. του ΕΝΟΚ για το έργο του και τόνισε ότι έχουμε την ηθική και πνευματική στήριξη της 

εκκλησίας. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Ε.Κ.Κ. κ. Χρήστος Καβαλής ο οποίος συνεχάρη 

το Δ.Σ. για το έργο του και την αρμονία και συνεργασία του. Μονιασμένοι είμαστε πιο 

αποτελεσματικοί. Οι προσκλήσεις είναι πολλές για τα θέματα διαχείρισης, τα οικονομικά κ.λ.π. 

Υπάρχει μια φροντίδα στο χώρο, φάνηκε αλλά και το άρωμα γυναίκας φάνηκε. Το μοίρασμα των 

αρμοδιοτήτων πέτυχε. Θα πρέπει το Δ.Σ. να ξανασκεφτεί το θέμα της ενοικίασης της κουζίνας 
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και να ενημερώσει την αρμόδια Επιτροπή (κ.κ. Καβαλής, Μαυρομάτης και Μώρος), αλλά και η 

εντονότερη συνεργασία με άλλες οντότητες όπως τον ΣΕΑΦ, ΗΟC, Αρμενική Κοινότητα κ.α. και 

επιβεβαίωσε πως η Κοινότητα τέλος είναι αρωγός σε όποιο σωματείο παράγει έργο. Καλή χρονιά 

με λιγότερα προβλήματα. 

Ο κ. Χαγιάτ απάντησε ότι έχει ετοιμαστεί το τετράδιο προδιαγραφών για την ενοικίαση και καλό 

θα ήταν να γίνει μια συνάντηση με την Επιτροπή και τους δικηγόρους στα γραφεία της Ε.Κ.Κ. 

στα μέσα του Νοέμβρη.  

Η συνέλευση έκλεισε με δυνατά χειροκροτήματα προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. 

Η συνέλευση έληξε στις 5:00 μ.μ. 

 

                  Ο Πρόεδρος                                                      Η Γραμματέας 

              Γεώργιος Χαγιάτ                                              Βίλλυ Πολίτη - Ζουέ 

 

Οι παρόντες  

 




