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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Σε τακτική  εκλογο-απολογιστική Γ.Σ. των μελών του σωματείου Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ.) 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ.23/19-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Ο.Κ. 

 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 

 
Σύμφωνα με την σωματειακή νομοθεσία (ν.2725/1999 και άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα) το  άρθρο 
60 του νόμου 4684/2020 (ΦΕΚ Α86) και το άρθρο 11  (περί Γενικών Συνελεύσεων) του Καταστατικού 
του Ν.Ο.Κ.,όλα τά ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου μας,  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  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 21 Ιουνίου  2020  και ώρα 
10.00.π.μ.,με τά ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Εργασιών της Γ.Σ. 
2. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνελεύσεως (19-01-2020). 
3. Έκθεση πεπραγμένων (διοικητικός απολογισμός) για το χρονικό διάστημα από 14-04-2019 έως 

20-06-2020. 
4.  Ταμειακός (οικονομικός απολογισμός) για το χρονικό διάστημα από 14-04-2019 έως 20-06-

2020. 
5. Εκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση περιόδου από 14-04-2019 έως 20-06-2020.  
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση ή μη διοικητικού και οικονομικού απολογισμών και διά 

ψηφοφορίας απαλλαγή ή μη των μελών ΔΣ και Εξελεγκτικής Επιτροπής από πάσης σχετικής 
ευθύνης. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχοι διοικητικοί και οικονομικοί απολογισμοί των 
προηγουμένων ετών της θητείας του απερχομένου ΔΣ έχουν ήδη εγκριθεί στις από 22/04/2018 
και 21/04/2019 Απολογιστικές ΓΣ του ΝΟΚ. 

7. Υποβολή προς έγκριση προυπολογισμού επόμενης χρήσης (2020-2021). 
8. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής προς διενέργεια αρχαιρεσιών με προεδρεύοντα 

(ως τρίτο μέλος αυτής) δικαστικό αντιπρόσωπο (δικηγόρο) ορισμένο δυνάμει του άρθρου 7 παρ.3 
του νόμου 4639/2019. 

9. 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 τριετή θητεία, σύμφωνα με το 
Καταστατικό. 

 
Σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης στο Καταστατικό απαρτίας (50%+1) των ταμειακώς 
εντάξει μελών, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας  
διάταξης τήν Κυριακή 28 Ιουνίου 2020  και ώρα 10.00.π.μ., οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία, 

ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών.     
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 
 

1.Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί υπό τον αυτονόητο όρο ότι η διενέργειά της θα έχει καταστεί 
επιτρεπτή από την κειμένη, περί μέτρων προφύλαξης από την πανδημία του   κορωναιού νομοθεσία και 
υπό την απαρέγκλιτη τήρηση των συναφών υγειονομικών   πρωτοκόλλων, αστυνομικών και λιμενικών 
διατάξεων.    
 
2. Η ψήφος για τις αρχαιρεσίες είναι μυστική και δίδεται επί κοινού ψηφοδελτίου υποψηφίων και για τά  
δύο σώματα (Διοικητικό Συμβούλιο / Εξελεγκτική Επιτροπή). 
 
3. Απαγορεύεται ρητά από το νόμο 2725/1999 και το καταστατικό του Ομίλου,ψήφος δι 
εξουσιοδοτήσεως. 
 
4. Υποψηφιότητες και για τά δύο σώματα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία του   Ομίλου, 
το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 20.00. 

 
 

Άλιμος  :20/05/2020 
Αρ.πρωτ:476 

 

http://www.nok.com.gr/


                                         

                                                 

                                  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Σ  Ο Μ Ι Λ Ο Σ  Κ Α Λ Α Μ Α Κ Ι Ο Υ            
                                                                      ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1947 
 
    

 
 
 
 
 
5. Μαζί με την  αίτηση υποψηφιότητας οι υποψήφιοι και για τά δύο σώματα πρέπει να υποβάλλουν 
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τά κωλύματα πού προβλέπει ο αθλητικός νόμος 
και το καταστατικό (άρθρο 3 ν.2725/99 και το άρθρο 11 παρ.5 του καταστατικού του ΝΟΚ). 
 
6. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν επιτευχθεί η εκλογή όλων των τακτικών μελών για το Δ.Σ. και   
 την Ε.Ε. η ψηφοφορία θα επαναληφθεί χωρίς άλλες διατυπώσεις, την επομένη Κυριακή αυτής της 
διεξαγωγής της ΓΣ και στον ίδιο τόπο με αποκλειστικό θέμα την εκλογή του ελλείποντος αριθμού 

τακτικών μελών για το ΔΣ ή και την ΕΕ, οπότε και επιτρέπονται πρόσθετες υποψηφιότητες μέχρι και  την 
ημέρα της επαναληπτικής Γενικής Συνελεύσεως (άρθρο 11 παρ.5 του Καταστατικού του Ν.Ο.Κ)  
 
7. Λόγω των προβλημάτων πού προέκυψαν κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε ένεκα της 
πανδημίας, είτε εξαιτίας της μειωμένης προσέλευσης υποψηφίων προς εκλογή για τά  δύο σώματα  (ΔΣ 
και ΕΕ) σε προηγούμενες αρχαιρεσίες, τέλος δε ένεκα της αναπόδραστης ανάγκης αντιμετώπισης 
εξαιρετικά κρίσιμων ζητημάτων για το μέλλον του Ν.Ο.Κ.,όπως αυτού της παραμονής του ΝΟΚ στις  
εγκαταστάσεις του, παρακαλούνται θερμά τά μέλη του ΔΣ να συμμετέχουν αθρόα στην επικείμενη  ΓΣ και 
να στελεχώσουν με ικανό αριθμό υποψηφίων το ενιαίο ψηφοδέλτιο για την εκλογή νέας  διοίκησης και 
νέας εξελεγκτικής της επιτροπής. 
 
 
   

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου 
 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 

                         Γ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ                                           ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΛΕΩΠΑ 
 


