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ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΚ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
Σε συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεων που αφορούν στη διεξαγωγή της 
προγραμματισμένης εκλογοπολογιστικής γενικής συνέλευσης των μελών του ΝΟΚ, 
ανακοινώνεται ότι κατόπιν και της νέας παράτασης των μέτρων και των απαγορεύσεων για 
την προστασία από την πανδημία, η διεξαγωγή της επαναπροσδιορίζεται για τις 17 (τακτική) 
και 24 (επαναληπτική λόγω τυχόν μη απαρτίας) του προσεχούς Μάιου 2020.  
 
Αντίστοιχα παρατείνεται μέχρι και 14 Μάιου 2020 η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων 
προς εκλογή μελών για το ΔΣ και την εξελεγκτική επιτροπή του ΝΟΚ κατά τα λοιπά ισχύουν 
τα αναφερόμενα στην αρχική ανακοίνωση   
 
Ο προσδιορισμός της ΓΣ σε απώτερο χρόνο κρίθηκε αναγκαίος ώστε να μεσολαβήσει ασφαλές 
χρονικό διάστημα ενόψει της πανδημίας και των σχετικών απαγορεύσεων , υπό την αίρεση 
άρσης των οποίων  φυσικά  τελεί η διεξαγωγή της ΓΣ.  Εξυπακούεται οτι η ΓΣ  μπορεί να 
οριστεί και νωρίτερα εφόσον αυτό καταστεί δυνατόν με βάση τα μέτρα και τις αποφάσεις της 
πολιτείας και σε κάθε περίπτωση θα υπάρξουν και νέες ανακοινώσεις αναλόγως των 
εξελίξεων. 
 
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 (περί διοικήσεως) του καταστατικού 
του ομίλου <<μέχρι την εκλογή νέου ΔΣ ασκεί τα καθήκοντα του το υφιστάμενο ΔΣ>>. 
 
Ο απολογισμός των -εν τω μεταξύ-  πεπραγμένων (οικονομικών/διοικητικών) θα 
συμπεριληφθεί και θα κριθεί υποχρεωτικά από τη ΓΣ, σύμφωνα με το νόμο και το 
καταστατικό. 
 
Έχοντας υπόψη του τα ανωτέρω το ΔΣ του ομίλου με αίσθημα επίγνωσης των κρίσιμων 
στιγμών για ολόκληρη την ομήλικη οικογένεια (αθλητές, προπονητές, γονείς, και μέλη μας) 
συνεχίζει να εργάζεται καθημερινά  στην κατεύθυνση επίλυσης των  σοβαρών  ζητημάτων 
που ταλανίζουν τον όμιλο (διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων/διακοπή αθλητικών 
δραστηριοτήτων, οικονομικά κλπ. προβλήματα) με κυριότερο όμως όλων αυτό της 
ανανέωσης της παραμονής του ομίλου στις εγκαταστάσεις του, λόγω σχετικών εμπλοκών που 
ανέκυψαν με το νέο παραχωρησιούχο και της μέχρι σήμερα απροθυμίας της πολιτείας να 
τηρήσει τα υπεσχημένα επιλύοντας  η ιδία το ζητημα. 
 

Το ΔΣ του ΝΟΚ 
 
 
         
                                                          
 
 

Aλιμος 31/03/2020 


