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284.279,25 τουλάχιστον το έλλειμμα στο 

ταμείο του συλλόγου για το 2012-2020 
Όπως έχουμε καταγγείλει στο παρελθόν υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα 

στο ταμείο του συλλόγου. Για το συγκεκριμένο ζήτημα οι εκπρόσωποι 

μας στο ΔΣ έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας 

μεγάλη υπεξαίρεση. 

Χθες μας κοινοποιήθηκε η 50σέλιδη έκθεση του ορκωτού λογιστή, που 

ορίσαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο, για τον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης της περιόδου Ιούνιου του 2012 - Ιούνιου του 2020,  και 

συζητήθηκε στη χθεσινοβραδυνή συνεδρίαση του. 

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία της έκθεσης; 

1. Διαπιστώνεται σωρευτικό έλλειμμα για την περίοδο  233.376,05 

2. Με βάση το υπόλοιπο 50.903,20 της προηγούμενης του Ιουνίου 

του 2012 διαχειριστικής περιόδου το συνολικό έλλειμμα τον 

Ιούνιο του 2020 ανέρχονταν στο ποσό 284.279,25 ευρώ. 

3. Για να συγκαλυφθεί αυτό φούσκωναν τα έξοδα του συλλόγου με 

ανύπαρκτα, χειρόγραφα, απλές σημειώσεις, άσχετα ή πλαστά 

παραστατικά ύψους άνω των 100.000 ευρώ. 

4. Αύξησαν τις πληρωμές συνδρομών προς τη ΔΟΕ κατά δεκάδες 

χιλιάδες ευρώ για να μεγιστοποιήσουν τα έξοδα. 

5. Μείωσαν δραστικά το μέγεθος των εσόδων κατά 146.541,51 

6. Μεταφέρθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του πρώην 

προέδρου δεκάδες χιλιάδες ευρώ χωρίς να δικαιολογούνται από 

κανένα νόμιμο παραστατικό και αιτιολογία. 

7. Μεταφέρθηκαν στον προσωπικό λογαριασμό του πρώην 

γραμματέα-ταμία 69.080,48 χωρίς να δικαιολογούνται από 

κανένα νόμιμο παραστατικό και αιτιολογία παρά μόνο από τη 

δικαιολογία ότι έγιναν για να πληρωθούν λογαριασμοί του 

συλλόγου ενώ γι’ αυτό είχαν δημιουργήσει δύο επιπλέον 

τραπεζικούς λογαριασμούς. € 



8. Πέρα από το τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του συλλόγου 

ανοίχτηκαν άλλοι δύο λογαριασμοί στο όνομα του πρώην 

προέδρου, του γραμματέα-ταμία και της εκάστοτε εικονικής 

ταμία, για να «διευκολυνθούν» οι συναλλαγές του συλλόγου και 

στους οποίους είχαν πρόσβαση μόνο οι προαναφερόμενοι αλλά 

από ότι φαίνεται δεν ήταν αρκετοί. 

9. Δεν υπάρχει αρχείο-μητρώο καταγραφής αποδείξεων είσπραξης 

συνδρομών τοις μετρητοίς (κατά την ημέρα των εκλογών του 

συλλόγου)  με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτές να 

επιβεβαιωθούν. Λείπουν παντελώς αποδείξεις είσπραξης 

συνδρομών για τρία συναπτά έτη. 

10. Δεν παραδόθηκε κανένας υπογεγραμμένος ισολογισμός 

ούτε έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

 

  Η πλειοψηφία του ΔΣ (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ), που είχε και την ευθύνη της 

διαχείρισης, όχι μόνο δεν διευκόλυνε τον έλεγχο εδώ και δύο χρόνια 

που μπαίνει επιτακτικά το ζήτημα αλλά έβαζε πάντα και μια σειρά 

προσκόμματα, ιδιαίτερα οι υπεύθυνοι γι αυτή την κατάσταση. Ήταν 

η βοή των γεγονότων που την ανάγκασαν να συναινέσει στην 

πρόσληψη ορκωτού λογιστή. 

Μετά την έκθεση του ορκωτού λογιστή και μετά την άρνηση και 

κοροϊδία επί μήνες, του πρώην γραμματέα-ταμία,  να καταθέσει στο 

ταμείο του συλλόγου το ποσό των 38.000 ευρώ, που παραδέχθηκε ο 

ίδιος ως έλλειμμα, αρνήθηκε ακόμη μια φορά η πλειοψηφία να πάρει 

μέτρα εναντίον του. 

Η πρόταση προσωρινής διαγραφής του (μόνιμη αποφασίζεται μόνο 

από τη συνέλευση) που καταθέσαμε στο παρελθόν και επανέφερε στη 

χτεσινή συνεδρίαση η ΑΣΕ απορρίφθηκε από μέρους τους. Όλα θα 

είχαν έρθει στο φως πολύ νωρίτερα αν είχαν τη διάθεση να 

αποκαλύψουν και όχι να συγκαλύψουν. 

Αποφύγαμε σήμερα να χρησιμοποιήσουμε κρίσεις και χαρακτηρισμούς 

για μια υπόθεση που συγκλονίζει τον σύλλογο. Ας μην μας 

προκαλέσουν όπως έκαναν στο παρελθόν με κοινές ανακοινώσεις. 

 

Η υπόθεση της υπεξαίρεσης βρίσκεται στη δικαιοσύνη και της 

απόδοσης ευθυνών στα χέρια των μελών του συλλόγου. 

Εμείς θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν και να λάμψει η αλήθεια και να 

επιστραφεί μέχρι και το τελευταίο ευρώ στο ταμείο του συλλόγου. 
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