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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σε έκτακτη εκλογο-απολογιστική Γ.Σ. των μελών του Σωματείου Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου (ΝΟΚ) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.9/07-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΟΚ. 

 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

 
Σύμφωνα με την σωματειακή νομοθεσία καί το άρθρο 11 (περί Γενικών Συνελεύσεων)του Καταστατικού 
του Ν.Ο.Κ., όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου μας, σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 
Γενική Συνέλευση, η οποία και θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις (λέσχη) του Ομίλου, που βρίσκονται επί 
της Λεωφ. Ποσειδώνος (Β’ στάση Καλαμακίου-Άλιμος) την Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 
10.00.π.μ.,με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης : 
 
1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα Εργασιών της Γ.Σ. 
2. Υποβολή παραίτησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής ενώπιον της 

Γενικής Συνέλευσης – Αλλως, παύση αυτών από τη Γενική Συνέλευση. 
3. Έκθεση πεπραγμένων (διοικητικός απολογισμός) για το χρονικό διάστημα από 10/04/2017 έως  
      25/11/2017. 
4. Ταμειακός (οικονομικός απολογισμός) για το χρονικό διάστημα από 10/04/2017 έως 25/11/2017 
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ταμειακή διαχείριση από 10/04/2017 έως 25/11/2017 και 

ψηφοφορία για απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής από τις εκ του 

καταστατικού απορρέουσες, ευθύνες και υποχρεώσεις τους για το απολογιζόμενο διάστημα. 
6. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής προς διενέργεια αρχαιρεσιών. 
7. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή εννέα (9) τακτικών  και λοιπών αναπληρωματικών μελών για 

το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Κ. και τριών (3) τακτικών και λοιπών αναπληρωματικών μελών 
για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή του Ν.Ο.Κ. και για θητεία, ίση με αυτήν του παραιτηθέντος ΔΣ, 
σύμφωνα με το νόμο. 

 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα 
επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης στην Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 
και ώρα 10.00.π.μ. οπότε και  θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.     
 
                                         ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ  
                                                      ΕΝ ΟΨΕΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
 

1. Η ψήφος για τις αρχαιρεσίες είναι μυστική και δίδεται επί κοινού ψηφοδελτίου υποψηφίων και για τα 

δύο σώματα ( Διοικητικό Συμβούλιο/Εξελεγκτική Επιτροπή). 
2. Απαγορεύεται ρητά από το νόμο 2725/1999 και το καταστατικό του Ομίλου, ψήφος δι 

εξουσιοδοτήσεως. 
3. Υποψηφιότητες και για τά δύο σώματα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία του Ομίλου, 

το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 καί ώρα 20.00. 
4. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η εκλογή όλων των τακτικών μελών για το Δ.Σ. και της 

Ε.Ε. η ψηφοφορία θα επαναληφθεί χωρίς άλλες διατυπώσεις, την επομένη της διεξαγωγής της Γ.Σ, 
Κυριακή, και στον ίδιο τόπο με αποκλειστικό θέμα την εκλογή του ελλείποντος αριθμού τακτικών 
μελών για το ΔΣ, οπότε και επιτρέπονται πρόσθετες υποψηφιότητες μέχρι και την ημέρα της 
επαναληπτικής Γεν.Συνελεύσεως (άρθρο 11 παρ.5 του Καταστατικού του Ν.Ο.Κ.). 

5. Λόγω των διοικητικών προβλημάτων πού προέκυψαν κατά την θητεία του ώδε και ενώπιον της ΓΣ 
παραιτουμένου Διοικητικού Συμβουλίου, της αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων για το μέλλον του 
Ν.Ο.Κ. και της αποφυγής περαιτέρω διοικητικών προβλημάτων (προσφυγή σε δικαστικά οριζόμενες 
προσωρινές διοικήσεις κλπ) παρακαλούνται θερμά τά μέλη του ΝΟΚ, τόσο να συμμετέχουν αθρόα 

στην επικείμενη ΓΣ, όσο και να στελεχώσουν με ικανό αριθμό μελών τά ψηφοδέλτια για την εκλογή 
νέας διοίκησης και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

   
 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου 
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