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Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου ιδρύθηκε το 1947 και αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Ναυταθλητικά 

Σωματεία της Ελληνικής Επικράτειας, με εξαιρετικές αθλητικές διακρίσεις και σημαντική συνεισφορά στα 
εθνικά ναυταθλητικά δρώμενα, σε Ολυμπιακό, Παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Η λειτουργία του Ν.Ο.Κ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 68 (περί σωματείων) του Αστικού Κώδικα,

της αθλητικής Νομοθεσίας (Ν.2725/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) και του εναρμονισμένου 
σε αυτήν και εγκεκριμένου από το Πρωτοδικείο Αθηνών Καταστατικού του. Είναι μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός, είναι μέλος  όλων των σχετικών ομοσπονδιών και διαθέτει ειδική αναγνώριση από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού όπου αναφέρεται και εποπτεύεται.  

Με την υπ΄αριθμ. 97881/1954 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Ο.Κ. ενώπιον του 
Συμβολαιογράφου Αθηνών Κλεάρχου Καντιάνη παραχωρήθηκε η έκταση όπου υλοποιήθηκαν τα 
γραφεία, το εντευκτήριο της έδρας και οι λιμενικές εγκαταστάσεις, με ιδίους πόρους του ΝΟΚ, κατόπιν 
λήψης όλων των σχετικών εγκρίσεων και αδειών. Με την κατασκευή της μαρίνας του Αλίμου μετά το 
1975, παραχωρήθηκε στο ΝΟΚ η χερσαία ζώνη και οι σημερινές λιμενικές εγκαταστάσεις οι οποίες 
προέκυψαν από τις επιχωματώσεις του έργου, σε αντικατάσταση των προγενέστερων λιμενικών 
εγκαταστάσεων του συλλόγου. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω νέες εγκαταστάσεις υλοποιήθηκαν από την 
πολιτεία και τον ανάδοχο του έργου σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΝΟΚ και της εγκρίσεως της  ΓΓΑ.

Τα κτήρια  στα οποίο σήμερα στεγάζονται  τα γραφεία της έδρας του Ομίλου μας υλοποιήθηκαν από την 
Οργανωτική Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 Α.Ε. και την ΤΡΑΜ Α.Ε., σε αντικατάσταση των 

παλαιών, προκειμένου να εξυπηρετηθεί η κατασκευή των παρακείμενων τροχιόδρομων των γραμμών Τ3
(Θουκυδίδης) και Τ5 (Πλάτωνας).  

Ο ΝΟΚ δραστηριοποιείται κυρίως στα Αθλήματα Εθνικής Προτεραιότητας (Ιστιοπλοΐα, Υδατοσφαίριση και
Κολύμβηση). Έχοντας στην δύναμη του περισσότερους από 455 νεαρούς αθλητές και 450 ενεργά μέλη, 
διατηρεί ολοζώντανο το παρόν και εξελίσσει ένα ελπιδοφόρο μέλλον, με την συνεχή ανάπτυξη των
αθλητικών τμημάτων και υποδομών του, προσφέροντας τόπο υγιούς άσκησης και ανάπτυξης σε

εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο, αποτελώντας έτσι αναπόσπαστο κοινωνικό ορόσημο όχι μόνο της
ευρύτερης περιοχής της Αττικής αλλά και άλλων νησιωτικών και μη περιοχών της Ελλάδας, καθώς στις 
εγκαταστάσεις μας μας προπονούνται κάθε βδομάδα νεαροί αθλητές και αθλήτριες από την Άνδρο, την 
Πάρο, τη Χαλκίδα τη Κρήτη και αλλού, αλλά και συμμετέχουν στα τακτικά προπονητικά camp που
διοργανώνει ο Όμιλός μας.

Ο ΝΟΚ πρωταγωνιστεί στα αθλητικά δρώμενα της επικράτειας αλλά και διεθνώς (3 χρυσά πανελλήνια 

πρωταθλήματα και μια πρωτιά στην Ευρώπη στην κολύμβηση, πρωταθλητής όμιλος Ελλάδος 
2018/2019 στην ιστιοπλοΐα (7 χρυσά πανελλήνια), την πολυπληθέστερη συμμετοχή στις εθνικές
ομάδες, κατάκτηση όλων των βαλκανικών πρωταθλημάτων, την 4η θέση στην Ευρώπη και την 8η στον 
Κόσμο!). 

Επιπροσθέτως στις ιστιοπλοϊκές εγκαταστάσεις μας τους χειμερινούς μήνες προπονείται τακτικά η εθνική 

ομάδα της κατηγορίας Optimist της Ελβετίας, αθλητές από Κροατία και Ρωσία  όπως επίσης και η εθνική
ομάδα ιστιοπλοΐας των Special Olympics. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Abu Dhabi η ομάδα 
κέρδισε ένα χρυσό και ένα χάλκινο!   Επίσης, σε συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού, πολλά
παιδάκια του Χαμόγελου προπονούνται στις εγκαταστάσεις μας.

Όλα τα παραπάνω και με τη συνεχή ενίσχυση της τροπαιοθήκης μας με τα  αγωνιστικά αποτελέσματα 

στον διεθνή στίβο της ιστιοπλοΐας, οδήγησαν την Διεθνή  Ιστιοπλοϊκή Κοινότητα να μας αναθέσει 

κατόπιν σχετικής μας υποβολής φακέλου υποψηφιότητας μεταξύ δεκάδων υποψηφιοτήτων άλλων

χωρών, την διοργάνωση του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Νέων της Ολυμπιακής 

κατηγορίας Laser για το 2019.  
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Τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί με ιδία μέσα και σχεδόν αποκλειστικά μέσω της ιδιωτικής  πρωτοβουλίας 
των μελών μας μακριά από κρατικοδίαιτες λογικές. Και όχι μόνο αυτό. Οι εγκαταστάσεις μας στον Ναυτικό 

Όμιλο Καλαμακίου, ιδίως όπως έχουν αναπτυχθεί κατά την τελευταία πενταετία, θεωρούνται από τις
κορυφαίες διεθνώς, με τις δαπάνες υλοποίησης και λειτουργίας να προέρχονται ομοίως από  δικούς μας
πόρους. 

Η όλη λειτουργία μας και η στήριξη του πρωταθλητισμού καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις 

δωρεές  των μελών, καθώς η ενίσχυση από την πολιτεία είναι ιδιαιτέρως μικρή. Είναι ευνόητο ότι, παρά 

τη χρηστή οικονομική διαχείριση, τα παραπάνω δεν επαρκούν για τη στήριξη του πρωταθλητισμού και 
την ανάπτυξη των αθλημάτων, οδηγώντας τον ΝΟΚ με εξωστρέφεια στην αναζήτηση νέων χορηγικών 
πόρων μέσω της ανάδειξης αθλημάτων (όπως συνέβη καθόλη τη διάρκεια του περασμένου έτους κατά τα 
εγκαίνια και λειτουργία του Κ.Π.Ι. «Σταύρος Νιάρχος») ή από τη διοργάνωση τακτικών διεθνών 
προπονητικών camp. 

Συνοψίζοντας o NOK, σταδιακά αποκτά το χαρακτήρα μοντέλου αθλητικού σωματείου με διεθνή 
αναγνώριση, που προσπαθεί να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία με άξονα 

την περαιτέρω ανάπτυξη του ναυταθλητισμού , τα αθλητικά events  και τον αθλητικό τουρισμό!

Αξίζει να αναφέρουμε ότι μόνο κατά την διάρκεια των διεθνών αγώνων ιστιοπλοΐας την περίοδο των 
εορτών τα likes  στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΝΟΚ έφθασαν τις 11.480 ! 

Παρατίθεται ακολούθως περιγραφή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων και της λειτουργίας του ΝΟΚ
καθώς και σχετικά έγγραφα.

Το πρωτάθλημα  αυτό διεξήχθη  από το σωματείο μας τον περασμένο Ιούλιο στην θαλάσσια περιοχή του 

Αλίμου με τη συμμετοχή ρεκόρ ! εθνικών ομάδων από 33 Χώρες με  συνολικά 373 αθλητές.  Η επιτυχία 

της διοργάνωσης  ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, απέσπασε διεθνή συγχαρητήρια και αποτέλεσε κορυφαία 
προβολή της χώρας μας, της ελληνικής φιλοξενίας και ασφαλώς της ελληνικής Ιστιοπλοΐας ολυμπιακών 

κατηγοριών. 
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1. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ  
 
Το τμήμα  λειτουργεί από το 1957 εκπαιδεύοντας μικρά παιδιά στο άθλημα της Ιστιοπλοΐας και ειδικότερα 

στις Ολυμπιακές κατηγορίες σκαφών, αναδεικνύοντας διαχρονικά μεγάλο αριθμό αθλητών, που 
πρωταγωνιστούν με τις Εθνικές Ομάδες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και σε Παγκόσμια, Πανευρωπαϊκά, 
Βαλκανικά και Πανελλήνια Πρωταθλήματα.  
 
Οι εγκαταστάσεις μας πληρούν όλες τις εθνικές (βάσει των 4479/2017 ΦΡΚ94Α 29/06/2017 4603/2019 
για λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων ομάδας Ζ2) και διεθνείς προδιαγραφές ασφαλούς 

προπονητικής δραστηριότητας και διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων, γεγονός το οποίο επικυρώνεται  
εμπράκτως από τις διεθνείς αρχές μέσω τακτικών επισκέψεων κλιμακίων για την εξακρίβωση της 
καταλληλότητας των εγκαταστάσεων του ΝΟΚ, αλλά και για την τεχνική κατάρτιση του τεχνικού μας 
προσωπικού και της δυνατότητας ασφαλούς συγκρότησης του θαλάσσιου στίβου με τα απαιτούμενα 
συνοδευτικά σκάφη. 
 
Εντός των όλων προαπαιτούμενων για την διατήρηση εν ισχύ της άδειας αθλητικών εγκαταστάσεων  και 

διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων ο όμιλος υποχρεούται να διαθέτει μεταξύ όλων των υπολοίπων 
υποχρεώσεων, αδειούχους προπονητές, εγκεκριμένα σκάφη, σωστικά μέσα, διαδικασίες, εξοπλισμό, 
άδειες και εγκρίσεις από λιμενικές αρχές κ.λπ. 
 
Στο τμήμα σήμερα αθλούνται 115 αθλητές με δελτίο αθλητή Ε.Ι.Ο. (Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία) 
ενώ απασχολούνται 14 πτυχιούχοι, διεθνώς καταξιωμένοι προπονητές και ξεχωριστή γραμματειακή 
υποστήριξη του τμήματος.   
 
Ο ΝΟΚ είναι, πρωταθλητής όμιλος Ελλάδος  
2018/2019, στην ιστιοπλοΐα με 7 χρυσά πανελλήνια, 
την πολυπληθέστερη συμμετοχή στις εθνικές ομάδες, 
κατάκτηση όλων των βαλκανικών πρωταθλημάτων, 
την 4η θέση στην Ευρώπη και την 8η στον Κόσμο !  
 
Επιπροσθέτως στις ιστιοπλοϊκές εγκαταστάσεις μας τους 
χειμερινούς μήνες προπονείται η εθνική ομάδα Optimist 
της Ελβετίας, αθλητές από Κροατία και Ρωσία  όπως 
επίσης και η εθνική ομάδα ιστιοπλοΐας των Special 
Olympics. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Abu Dhabi η 
ομάδα κέρδισε ένα χρυσό και ένα χάλκινο! Επίσης σε 

συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού πολλά παιδάκια 

προπονούνται στις εγκαταστάσεις μας. 
 
Η διαχρονική ανέλιξη των εθνικών και διεθνών 
διακρίσεων παρουσιάζεται ακολούθως  
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1.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ιστιοπλοΐας Τριγώνου ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020 

Καθημερινές:  Προπονήσεις αθλητών (αριθμός κυμαινόμενος από 10 έως 50, κυρίως αγωνιστικών 
ομάδων) κατά τις απογευματινές ώρες και έως τη Δύση του Ηλίου  

Σάββατο Κυριακή :  Προπονήσεις  Αθλητών από όλες τις αγωνιστικές και προαγωνιστικές κατηγορίες, 
ΑΜΕΑ (ο ΝΟΚ είναι ο επίσημος προπονητής της κατηγορίας) και από το Χαμόγελο του Παιδιου, με 
συνολικό αριθμό 150 αθλητών, προσμετρώντας τα τμήματα των ακαδημιών και φιλοξενουμένων 
αθλητών από το εξωτερικό και από άλλους ομίλους της χώρας,. σε κυλιόμενα ωράρια από νωρίς το 
πρωί ως τη Δύση του Ηλίου. 

1.2 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 

Λόγω της τεχνογνωσίας του ΝΟΚ, η εθνική αρχή αναθέτει στο σύλλογο την οργάνωση και διεξαγωγή-3 
εθνικών πρωταθλημάτων την περίοδο Φεβ-Μάιου. Τα πρωταθλήματα διαρκούν 1 εβδομάδα το καθένα με 
συμμετοχές 100-150 αθλητών και συνοδών από την επικράτεια αλλά και με διεθνής συμμετοχές κυρίως 
από Κροατία, Ελβετία κ.ά.  

Στιγμιότυπο από την Διεξαγωγή του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ιστιοπλοΐας Ενόπλων Δυνάμεων 

1.3 ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Στα παραπάνω πλαίσια τοποθετείται και η τακτική προσέλκυση διεθνών αποστολών νέων αθλητών 
(κυρίως από Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη), με τους συνοδούς τους, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, ώστε 
να προπονούνται στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς άξονες της 

στρατηγικής μας, στοχεύοντας στην προσέλκυση αθλητών και συνοδών, γεγονός το οποίο προσφέρει 
παράλληλα καλύτερη και ανταγωνιστικότερη προετοιμασία των δικών μας αθλητών αλλά και ενίσχυση 
της τοπικής οικονομίας της περιοχής μας.  

Στιγμιότυπο από την τρέχουσα διεθνή Αθλητική συνάντηση ( Χριστούγεννα 2019) 



 Προς Ναυτικό όμιλο Καλαμακίου  

 

 

 

 

Αγαπητοί φίλοι , 

 

Με αφορμή και την πρόσφατη ενίσχυσή σας, προς την κάλυψη τρεχουσών αναγκών 

μας, θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τις ολόθερμες μας ευχαριστίες σε εσάς και σε όλα 

τα μέλη του ιστορικού σας σωματείου για την πολυετή και συνεχή προσφορά σας στο 

έργο μας, με την ευγενική συμμετοχή των παιδιών μας στις ναυταθλητικές σας 

δραστηριότητες αλλά και με την συνεχή και ανιδιοτελή οικονομική στήριξη που μας 

παρέχετε από τις συνδρομές των μελών σας ,παρόλες τις οικονομικές αντιξοότητες των 

καιρών . 

 

Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά ! 

 

 

Καλές γιορτές και καλή συνέχεια στο έργο σας ! 

 

 

 

 

Με όραμα το Χαμόγελο κάθε παιδιού ακολουθούμε την προτροπή του Ανδρέα: 
 

Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε, αν ενωθούμε όλοι θα τα καταφέρουμε! 

 

Με εκτίμηση, 
 

  
 

Κώστας Γιαννόπουλος 

Πρόεδρος Δ.Σ. 
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1.4 Laser Radial Youth European Championship 2019 

Από τις 29 Ιουνίου έως τις 7 Ιουλίου 2019 διοργανώθηκε από τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και διεξήχθη 
με απόλυτη επιτυχία το open Ευρωπαϊκό Πρωταθλήματα Νέων Radial της Ολυμπιακής Κατηγορίας Laser. 
Οι εγκαταστάσεις του ΝΟΚ και ο θαλάσσιος στίβος του Σαρωνικού γέμισαν από 374 αθλητές από 34 χώρες 

της Ευρώπης αλλά και του υπόλοιπου Κόσμου, σε μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις αυτής της 
κατηγορίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αγώνας ανατέθηκε στον ΝΟΚ, κατόπιν υποβολής ενός άρτιου 
φακέλου, από τον Ευρωπαϊκό Τομέα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Laser (EURILCA), υπό την αιγίδα της 
Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.  
(facebook www.facebook.com/LaserRadialYouthEuropeanChampionship2019/) 

Παρά την πολυπλοκότητα της διοργάνωσης, την τεράστια ευθύνη της ασφάλειας των 374 σκαφών  με τα 
δεκάδες συνοδά σκάφη των εθνικών ομάδων, τις επιτροπές αγώνα και τους εκατοντάδες συνοδούς και 
θεατές, η διοργάνωση, όπως και οι μοναδικές τελετές έναρξης και λήξης στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία, 
όπως μαρτυρούν οι δημοσιεύσεις του τοπικού και διεθνούς τύπου αλλά και η ευχαριστήρια επιστολή που 

απέστειλε η Διεθνής Ομοσπονδία στον ΝΟΚ.

http://www.facebook.com/LaserRadialYouthEuropeanChampionship2019/


 

Jean-Luc MICHON                                                        Wednesday, July the 10 th 2019, 

Chemin de l’Ochettaz 23,                                       To George Christopoulos 

Saint-Sulpice VD, 1025, Switzerland.                     President of the Nautical Club of Kalamaki    

                                                                                           

Objet : Laser Radial Youth Europeans 2019 

Dear President, 

 A big thank you from EurILCA for your fantastic organisation. 

Please thank all the volunteers, the committees, the club personnel, the Municipality of 
Alimos, the Greek Sailing Federation, the Greek Ministry of Sports, the Prefecture of Attica , 
the Nautical Club of Kalamaki,  the sponsors and all the people who made this possible that I 
have forget in that list. 
 
The kids look fantastically happy and will have great memories of Greece. They will 
remember the friendship they built with other sailors and the hospitality of the greek people 
involved in the organisation. 
 
I know how much energy it is to organize such a big event with 380 sailors from all over 
Europe and overseas. 

The communication on social medias was fantastic and made it for everyone possible to 
follow the event.  We could see on photos how much sailors and coaches appreciated the 
championship 

I wish you fair winds for the future and I just want to tell you how much we appreciated  the 
cooperation with your club for such a huge event.. 

Kind regards 
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2. ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΟ ( Υδατοσφαίρισης)

Από το 1947 ο σύλλογος μας διατηρεί κολυμβητικό τμήμα που 

πρωταγωνιστεί στα Εθνικά πρωταθλήματα, ενισχύει με τους 
αθλητές του την Εθνική ομάδα και ανελλιπώς έχει παρουσία στον 
χώρο. Διατηρεί ομάδες σε όλες τις κατηγορίες του αθλήματος και 
είναι το πολυπληθέστερο τμήμα μας. Μαζί με τα φυτώρια ο 
αριθμός των αθλουμένων είναι 340. 

Ως αθλητική έδρα του συλλόγου είναι το Δημοτικό κολυμβητήριο 
του Αλίμου, εντός της Μαρίνας, όπου ο σύλλογος μισθώνει 
διαδρομές για τις ανάγκες του. Η διαχρονική πορεία των 
εγγεγραμμένων αθλητών παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα 
όπως και η διαχρονική ανέλιξη των εθνικών και διεθνών 
διακρίσεων. Το τμήμα απασχολεί 9 προπονητές.  

Ο ΝΟΚ στην κολύμβηση κατέκτησε την τρέχουσα περίοδο 3 
χρυσά πανελλήνια πρωταθλήματα, μια πρωτιά στην Ευρώπη και 
4 διακρίσεις. 

Τμήμα Υδατοσφαίρισης 

Ο όμιλος μας είναι από τους πρώτους συλλόγους που ασχολήθηκαν με το άθλημα αυτό. 

Η ομάδα μας αγωνίστηκε για πολλά χρόνια στην 
μεγάλη κατηγορία του αθλήματος ενισχύοντας το 

Εθνικό μας συγκρότημα με αθλητές από τις τάξεις 
της όπως τους Συνοδινό Ιωάννη, Μπίσμπα Αννίβα, 
Τσόχα Κωνσταντίνο, Πανόπουλο Αθανάσιο, 
Ορφανό Αθανάσιο. Ακόμα και μέχρι το περασμένο 
έτος, παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, η 
ανδρική ομάδα αγωνιζόταν με επιτυχία στην Α1 
Εθνική κατηγορία και έχει συμμετοχή σε όλα τα 

πρωταθλήματα των κατηγοριών, με τους νέους 

υδατοσφαιριστές και τα φυτώρια της. Δυστυχώς 
λόγω της έλλειψης πόρων για την υποστήριξη των 
απαιτήσεων της Α1 κατηγορίας, επιλέχθηκε ο 
υποβιβασμός στην δεύτερη εθνική, δίνοντας 
περισσότερο βάρος και στήριξη στα τμήματα των 

πρωταθλητών, ήτοι ιστιοπλοΐα και κολύμβηση 
αυξάνοντας τις εκεί επιδόσεις. 

Παραμένει πάντα στόχος του συλλόγου επιστροφή στην Πρώτη Εθνική Κατηγορία. 

Ν.Ο. Καλαμακίου  1960- Αγώνες Κολύμβησης
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3. ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Ο ΝΟΚ  διοργανώνει κάθε χρόνο ιστιοπλοϊκούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης με τη συμμετοχή πολλών 

αγωνιστικών σκαφών από την ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Μέλη του ομίλου μας έχουν διαπρέψει σε 
εθνικούς και διεθνείς αγώνες, έχοντας κερδίσει επανειλημμένως το Ράλλυ Αιγαίου και το Ράλλυ Μάλτας! 

Παράλληλα ο ΝΟΚ διαθέτει Σχολή Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (www.sailingschool.gr), η οποία 
λειτουργεί από το 1991 παρέχοντας στους εκπαιδευόμενους αναγνωρισμένα πτυχία κυβερνήτη 
ιστιοφόρου σκάφους.  

Στιγμιότυπο από σκάφος του Ομίλου μας σε αγώνα Ανοικτής Θάλασσας 

4. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε στα παραδοσιακά τρεχαντήρια που ανήκουν στην δύναμη του ΝΟΚ, τα οποία 
συμμετέχουν ανελλιπώς στους παραδοσιακούς αγώνες κλασσικών σκαφών σε Σπέτσες και Πάρο, 
καταλαμβάνοντας σταθερά τα τελευταία χρόνια τις πρώτες θέσεις στα βάθρα των νικητών.  

Στη φωτογραφία  σκάφη του ΝΟΚ κατά την εκκίνηση του αγώνα παραδοσιακών και κλασσικών 

σκαφών. 

http://www.sailingschool.gr/
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5. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΛΙΕΙΑ  
 
Ο όμιλος μας εκτός των άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων διαθέτει τμήμα αθλητικής αλιείας  
λαμβάνοντάς όχι μόνο μέρος αλλά και διοργανώνει αγώνες αλιείας κατά την διάρκεια του έτους. Σε όλες 
τις περιπτώσεις τα αλιεύματα διατίθενται  στο ίδρυμα παιδικό χωριό SOS 

 

 
 

Σκάφη του ΝΟΚ κατά το πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητικής αλιείας  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στιγμιότυπο με μέλη του ΝΟΚ και προσκεκλημένους στο εντευκτήριο μας κατόπιν Αγώνα Αλιείας. 
 
6. ΠΑΡΟΥΣΙΑ στο ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ και στα ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ 
 
Ο ΝΟΚ διαθέτει δική του ιστοσελίδα στη διεύθυνση www.nok.com.gr και ενεργή παρουσία στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης: 
 
Σελίδα facebook Ομίλου: 

www.facebook.com/NaftikosOmilosKalamakiou/ 
Σελίδα facebook Ιστιοπλοϊκού τμήματος: 
https://www.facebook.com/nok.com.gr/  
Σελίδα facebook αθλημάτων πισίνας: 
https://www.facebook.com/N.O.Kalamakiou  
Instagram: nauticalclubkalamaki  
Google Maps: https://g.page/N-O-Kalamakiou?share 
 
 
 
 

http://www.nok.com.gr/
http://www.facebook.com/NaftikosOmilosKalamakiou/
https://www.facebook.com/nok.com.gr/
https://www.facebook.com/N.O.Kalamakiou
https://g.page/N-O-Kalamakiou?share
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7. ΣΤΟΛΟΣ Σκαφών του ΝΟΚ

Τα σκάφη του ΝΟΚ, αποτελούνται από ναυταθλητικά σκάφη ολυμπιακών κατηγοριών ιστιοπλοΐας 

τριγώνου, ιστιοπλοϊκά σκάφη ανοικτής θάλασσας κατηγοριών ORC και CLUB, παραδοσιακά τρεχαντήρια 
και λέμβους, μηχανοκίνητα συνοδευτικά αγωνιστικών σκαφών και πλοία επιτροπών αγώνων και 
διατέλεσης αγωνιστικού θαλάσσιου στίβου. Επωμιζόμενα το κόστος, ανεξαιρέτως όλα τα μέλη 
προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους με την διάθεση των σκαφών τους, το χρόνο τους αλλά και 
τα καύσιμα ! τόσο κατά την διάρκεια των αγωνιστικών camp, όσο και στη διεξαγωγή των μεγάλων 
αθλητικών συναντήσεων που αναλαμβάνει και εκτελεί ο ΝΟΚ.  

Σύμφωνα με την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία, απαραιτήτως για κάθε 10 αγωνιστικά σκάφη 
απαιτείται 1 μηχανοκίνητο (ταχύπλοο) σκάφος συνοδείας όπου στον κατά περίπτωση αριθμό 
συμμετεχόντων προστίθενται απαραιτήτως μηχανοκίνητα σκάφη (υποχρεωτικά με υπερκατασκευή) 
επιτροπών, κριτών, παρατηρητών, οριοθέτησης και προστασίας στίβου από διερχόμενα σκάφη, σκάφη 
τερματισμού, σκάφη εποπτείας διέλευσης σημαδουρών, σωστικά σκάφη κλπ.  

Ο αριθμός και το είδος των μηχανοκίνητων εξαρτάται από τις ιδιαιτερότητες του κάθε αγώνα. Ενδεικτικό 
παράδειγμα αποτελεί το πρόσφατο Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όπου για 15 ημέρες απασχολήθηκαν 180 
σκάφη των μελών του ΝΟΚ. Ο ρόλος τους και η προσφορά αυτή των μελών μας ήταν κομβικά για την 
επιτυχία του αγώνα από πλευράς ασφαλείας και διαδικασιών αλλά και από πλευράς εξοικονόμησης πόρων 
καθώς η ενοικίαση ενός τέτοιου στόλου είναι αδιανόητη από πλευράς διαθεσιμότητας και κόστους. 
Επισυνάπτονται σχετικά έγγραφα κανονισμών και σχετικές βεβαιώσεις αναφορικά με τον απαιτούμενο 
στόλο μηχανοκίνητων σκαφών συνοδείας  

Η διάρθρωση των σκαφών του ΝΟΚ 

Ακολούθως σχετικά έγγραφα και βεβαιώσεις. 





date   15th July 2019

p/n   125 /2019

To Nautical Club Kalamaki

Re: Laser Radial Youth Europeans 2019

Mr President, Members of the Board,

Following the congratulations letter from the European Laser Class for your perfect organization during 
the Laser Radial Youth Europeans 2019, we would like also to express our thanks for your great success 
to promote Greece in the International Sailing Family.

Please convey our congratulations to all your members and volunteers who worked hard for this event. 
Especially, a big thank you, to your club members who volunteered their boats and resources, providing 
for a whole month an impressive fleet of nearly 180 boats, for the needs of the various committees, racing, 
jury, emergency, media etc. Without all of them, the impressive success of such a big event with the 
participation of 400 team athletes from 33 countries, would not have been possible.

Best regards

Hellenic Laser Class Association

President G. Secretary

Μichail Aristidis Μavrogeorgis Panagiotis
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8. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου είναι αθλητικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μέλος όλων των 

σχετικών ομοσπονδιών με ειδική αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 

Η όλη λειτουργία μας και η στήριξη του πρωταθλητισμού καλύπτονται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τις
δωρεές των μελών, καθώς η ενίσχυση από την πολιτεία είναι ιδιαιτέρως μικρή. Δυστυχώς τα παραπάνω 
δεν επαρκούν για τη στήριξη του πρωταθλητισμού, παρά τη χρηστή οικονομική διαχείριση, οδηγώντας
μας με εξωστρέφεια στην αναζήτηση χορηγικών πόρων από την ανάδειξη των αθλημάτων  όπως 

πραγματοποιήσαμε το περασμένο έτος κατά τα εγκαίνια και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ ή από τη διοργάνωση 
πρότυπων διεθνών προπονητικών camp. 

Επιπρόσθετα οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου που έχουν αναπτυχθεί τη 
τελευταία πενταετία, θεωρούνται από στις κορυφαίες διεθνώς με τις δαπάνες υλοποίησης και λειτουργίας 
τους να προέρχονται ομοίως από δικούς μας πόρους.  

Όλα τα εσωτερικά δίκτυα έχουν υλοποιηθεί από δικά μας μέσα και πληρούν όλους τους κανόνες 
ασφαλείας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το δίκτυο ηλεκτροδότησης τροφοδοτείται μέσω Μετασχηματιστή 
Υ/Δ, παρέχοντας στα αθλητικά τμήματα και στους προβλήτες ηλεκτρική παροχή με γαλβανική απομόνωση
γης για λογούς ασφάλειας.

Οι παροχές δικτύων Κ.Ο. όπως ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ είναι στο όνομα του Συλλόγου, με ιδιαίτερη αναφορά στις
δαπάνες της ΕΥΔΑΠ όπου χρεωνόμαστε αναιτίως 75 % προσαύξηση για τέλη αποχέτευσης. 

Οι καταναλώσεις σε ετήσια βάση ανέρχονται σε 107.000 kWh και 3.100 Μ3 περίπου, μειωμένες σε σχέση
με το παρελθόν, κατόπιν εγκατάστασης νέων ελεγχόμενων παροχών.  

Ο ΝΟΚ μεριμνά για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του, αναφέροντας ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά: Συντήρηση του κεκλιμένου επιπέδου, εγκατάσταση σκαλών από θάλασσα, συντήρηση

φωτισμού, δικτύων πυρόσβεσης κλπ. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ουδέποτε επιβαρύναμε την Μαρίνα Αλίμου
με οποιοδήποτε κόστος ενώ αντιθέτως συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην εύρυθμη λειτουργία και 
εξοικονόμηση πόρων, καταβάλλοντας μάλιστα τα τελευταία χρόνια τίμημα για την παραχώρηση, 
στερώντας όμως δυστυχώς αυτούς τους πόρους από την ανάπτυξη των αθλητικών τμημάτων και το 
κοινωφελές  έργο μας.

Το σωματείο για τις ανάγκες του  απασχολεί συνολικά 24 άτομα συμπεριλαμβανομένων προπονητών 

ιστιοπλοΐας, κολύμβησης, υδατοσφαίρισης, γραμματειακής υποστήριξης και προσωπικού υποστήριξης και 

φύλαξης. Στις ανωτέρω δαπάνες προστίθενται και τα κόστη των μόνιμων λήψεων εξωτερικών υπηρεσιών
όπως λογιστικές και νομικές υπηρεσίες.

Ακολούθως παρατίθεται η κατανομή των δαπανών με βάση τις τρέχουσες δραστηριότητες, 

Ακολούθως παρατίθενται καταστατικό και νομιμοποιητικά έγγραφα.




