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29 ΑΠΡ 2021 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΝΟΚ ΟΤΙ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΟΨΕΙ 

ΤΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΓΣ  ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ: 
 
 α/Την πρόσκληση της απολογιστικής μας ΓΣ και το καταστατικό του Ομίλου μας. 
 
 β/ Την από 22 Απριλίου επιστολή-απάντηση του Διευθυντή του γραφείου του κου 
Υφυπουργού Πολιτισμού, αρμόδιου για θέματα αθλητισμού από την οποία προκύπτει 
ότι το ΔΣ ενήργησε απόλυτα σύννομα αναφορικά με την  προκήρυξη και την πρόσκληση 
των μελών της ΓΣ του Ομίλου μας. 
 
 γ/ Το γραπτό αίτημα σημαντικής μερίδας μελών του Ομίλου για να διεξαχθεί η ΓΣ διά 
ζώσης και όχι με την συνδρομή ψηφιακών μέσων λόγω δυσκολιών πρόσβασης και 
εξοικείωσης αρκετών μελών στα ψηφιακά μέσα.  
 
δ/ Την πρόσφατη (από 20/04/2021) Υπουργική Απόφαση που επιβάλει σε όλα τα 
αθλητικά σωματεία την έγκριση απολογισμού 2020, προϋπολογισμού 2021 και 
φορολογική δήλωση 2020 και την αποστολή τους στις οικείες Νομαρχίες και την 
έγκαιρη  ανάρτησή τους στο ειδικό μητρώο αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων της 
ΓΓΑ. 
 
 ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: 
 
1) Σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο Υφυπουργείο και τη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού την Τρίτη ( 27/4/2021)  ο Όμιλος διά του προέδρου του Γ.Χριστόπουλου 
ευχαρίστησε τον αρμόδιο Υφυπουργό Αθλητισμού κο Λευτέρη Αυγενάκη  για την άμεση 
ανταπόκρισή του στο θέμα της Γ.Σ. του Ομίλου μας. 
 
2) Σε δεύτερη συνάντηση αυτή τη φορά  με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και 
προεδρεύοντα της αρμόδιας επιτροπής Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για 
αθλητικές εκδηλώσεις κο Γιώργο Μαυρωτά , ο Ομιλός μας ζήτησε, πέραν της διάγνωσης 
και επιβεβαίωσης  της απόλυτης  νομιμότητας της διεξαγωγής της ΓΣ με ψηφιακά μέσα, 
να διερευνηθεί ΚΑΙ η δυνατότητα διεξαγωγής της ΓΣ <ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ>, όπως αιτήθηκε 
μεγάλη μερίδα μελών μας. 
 
3) Στην παραπάνω κατεύθυνση ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού μας συνέστησε 
ενέργειες προς το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ώστε να εξαντληθούν οι 
δυνατότητες  για έκδοση υγειονομικού πρωτοκόλλου ενόψει της επαναληπτικής ΓΣ της 
9 Μαΐου μέσω του οποίου και σε συνδυασμό και με τη διαφαινόμενη χαλάρωση 
κάποιων μέτρων της πανδημίας , να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ΓΣ . 
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4) Η επιστολή αυτή έχει ήδη αποσταλεί στους αρμοδίους με την ισχυρή σύσταση και 
διαμεσολάβηση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, το οποίον και ευχαριστούμε και 
αναμένονται νεότερα ενόψει της 9ης Μαΐου . 
 
5) Το ΔΣ διαβεβαιώνει τα μέλη του Ομίλου ότι κινείται καθημερινά και πολυεπίπεδα και 
κάτω από πρωτόγνωρης δυσκολίας συνθήκες για την ΟΡΙΣΤΙΚΗ επίλυση των 
προβλημάτων του Ομίλου, καθώς τώρα που ο στόχος της παραμονής του Ομίλου, έστω 
και με κόστος  επιτυγχάνεται. 
 
Όμως αυτό γίνεται και θα γίνεται πάντα υπό όρους καταστατικής  νομιμότητας, με 
σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς την υιοθέτηση «ανέξοδων» τακτικών  που 
υιοθετούν κάποια ελάχιστα μέλη. 
 
 
Η ιστορία του ΝΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως το μέλλον του ΝΟΚ είναι εδώ! 
Εμείς στηρίζουμε και εργαζόμαστε και για τα δύο! 
 
 
 
 

                                                      Το ΔΣ του ΝΟΚ 

 

 

                  
 


