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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σε τακτική εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. των μελών του σωματείου Ναυτικός Ομιλος Καλαμακίου (Ν.Ο.Κ.) 
σύμφωνα με την υπ΄. αριθ / 57./ 05-03-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ν.Ο.Κ. 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 
Σύμφωνα με την σωματειακή νομοθεσία (ν.2725/1999 και άρθρα 78 επ. του Αστικού Κώδικα) και τα 
άρθρα 6, 7,12 και 13 έως 16 του  του Καταστατικού του Ν.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την με 
αριθμό 354/2022 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών,  όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του σωματείου 
Ν.Ο.Κ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, η οποία και θα διεξαχθεί στις 
εγκαταστάσεις του Ομίλου, που βρίσκονται επί της Λεωφ.Ποσειδώνος (Β΄στάση Καλαμακίου-Αλιμος) το 
Σάββατο 25 Μαρτίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ., με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 

1. Εκλογή προέδρου και Γραμματέα Εργασιών της Γ.Σ.
2. Επικύρωση Πρακτικών προηγούμενων  Γενικών  Συνελεύσεων (Απριλίου και Νοεμβρίου 2022)
3. Έκθεση πεπραγμένων (διοικητικός απολογισμός) για τα εξής χρονικά διαστήματα:

α/ από 10-04-2022 έως 31-12-2022 (υπολειπόμενος χρόνος από την τελευταία απολογιστική ΓΣ) 
β/ από 1-01-2022 έως 31-12-2022 ( προηγούμενο λογιστικό και διαχειριστικό έτος, συνολικά,  βάσει 
άρθρων 5α, 16.1 νέου Καταστατικού ΝΟΚ σε συνδυασμό με άρθρο 51 παρ.1 ν.2725/1999) 
γ/ από 1-01-2023 έως 24-03-2023 (διάστημα νέου διαχειριστικού έτους προ της εκλογοαπολογιστικής  
ΓΣ) 

4.Ταμειακός (οικονομικός απολογισμός) για τα εξής χρονικά διαστήματα:
α/ από 10-04-2022 έως 31-12-2022 (υπολειπόμενος χρόνος από την τελευταία απολογιστική ΓΣ)
β/ από 1-01-2022 έως 31-12-2022 ( προηγούμενο λογιστικό και διαχειριστικό έτος, συνολικά,  βάσει 
άρθρων 5α, 16.1 νέου Καταστατικού ΝΟΚ σε συνδυασμό με άρθρο 51 παρ.1 ν.2725/1999)
γ/ από 1-01-2023 έως 24-03-2023(διάστημα νέου διαχειριστικού έτους προ της εκλογοαπολογιστικής ΓΣ )

5.Ισολογισμός διαχειριστικού και λογιστικού έτους 2022 (01/01/2022 έως 31/12/2022) σύμφωνα με άρθρο 
16 του Καταστατικού σε συνδυασμό με άρθρο 51 παρ.1 ν.2725/1999.

6.Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διαχείριση εκ μέρους του ΔΣ για τα εξής χρονικά διαστήματα:
α/ από 10-04-2022 έως 31-12-2022 (υπολειπόμενος χρόνος από την τελευταία απολογιστική ΓΣ)
β/ από 1-01-2022 έως 31-12-2022 ( προηγούμενο λογιστικό και διαχειριστικό έτος, συνολικά,  βάσει 
άρθρων 5α, 16.1 νέου Καταστατικού ΝΟΚ σε συνδυασμό με άρθρο 51 παρ.1 ν.2725/1999)
γ/ από 1-01-2023 έως 24-03-2023 (χρονικό διάστημα νέου διαχειριστικού έτους προ της 
εκλογοαπολογιστικής  ΓΣ )
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7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση  ή μη διοικητικού και οικονομικού απολογισμών και 
ισολογισμού 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 από προηγούμενες Γενικές 
Συνελεύσεις.

8. Υποβολή προς έγκριση προϋπολογισμού επόμενης χρήσης (2023), με βάση τα νέα δεδομένα. 
Συζήτηση και έγκρισή του.

9. Ενημέρωση σώματος  ΓΣ σχετικά με αντιομιλικές και αντικατασταστικές συμπεριφορές μελών και 
λήψη αποφάσεων για την αντιμετώπιση τους.

10. Εκλογή δύο (2) τακτικών μελών για την Εφορευτική Επιτροπή με τους αναπληρωτές τους  προς 
διενέργεια αρχαιρεσιών με προεδρεύοντα (ως τρίτο μέλος αυτής)  δικαστικό αντιπρόσωπο (δικηγόρο) 
ορισμένο μετά του αναπληρωτή του δυνάμει του άρθρου 5 παρ.4 του ν.2725/1999 και το άρθρο 14 του 
Καταστατικού , από το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

11. Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή:  
α/ Προέδρου του ΔΣ του Ν.Ο.Κ., 
β/ Εξι (6) μελών για το νέο ΔΣ του ΝΟΚ και λοιπών, μη εκλεγέντων ως τακτικών, αναπληρωματικών 
μελών και 
γ/ τριών (3) μελών για τη νέα Εξελεγκτική Επιτροπή του ΝΟΚ και λοιπών, μη εκλεγέντων ως τακτικών, 
αναπληρωματικών  μελών 

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 την Κυριακή 26 Μαρτίου  2023 και ώρα 11.00 π.μ., οπότε και θα βρίσκεται σε απαρτία, 
ανεξαρτήτως αριθμού παρισταμένων μελών. 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ  ΓΣ 

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με αυτοπρόσωπη παρουσία των εχόντων δικαίωμα συμμετοχής 
(ταμειακά εντάξει) μελών, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά, οριζόμενα στο νόμο και το καταστατικό του 
Ομίλου. Κάθε μέλος συμμετέχει με μόνον μία ψήφο. Απαγορεύεται ρητά από το νόμο  και το καταστατικό 
του Ομίλου, ψήφος δι εξουσιοδοτήσεως. 

Η ψήφος για τις αρχαιρεσίες είναι μυστική και θα δοθεί επί  δύο ξεχωριστών ψηφοδελτίων. Το 1ο 
ψηφοδέλτιο θα αφορά στην εκλογή προέδρου και συμβούλων για το ΔΣ και το 2ο στην Εκλογή της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά προβλεπόμενα στο νόμο 2725/1999 και το 
εναρμονισμένο σε αυτόν, Καταστατικό του ΝΟΚ.  

Υποψηφιότητες και για τις τρείς προς εκλογή, θέσεις (προέδρου, μέλους ΔΣ και μέλους Εξελεγκτικής 
Επιτροπής) πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στη Γραμματεία του Ομίλου, το αργότερο μέχρι και την 
Τρίτη 22/03/2023 και ώρα 20.00. 

Κάθε μέλος που έχει δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι μπορεί να είναι υποψήφιο για μόνον μία αιρετή  
θέση (αξίωμα) είτε δηλ. υποψήφιος για πρόεδρος, είτε για μέλος του ΔΣ, είτε για μέλος της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής .Μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας οι υποψήφιοι και για τα τρία αξιώματα πρέπει να 
υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση προς τη γραμματεία του ΝΟΚ ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα 
κωλύματα που προβλέπει ο αθλητικός νόμος (άρθρο 3 ν.2725/99) και τά άρθρα 4 και 5 του καταστατικού 
του ΝΟΚ και είναι ταμειακά εντάξει . Στη Γραμματεία του ΝΟΚ θα υπάρχει έντυπο σχετικής δήλωσης 
υποψηφιότητας με υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου. Το ΔΣ , αφού ελένξει και ανακηρύξει τους υποψηφίους  



θα  αναρτήσει σε εμφανές σημείο στη γραμματεία του Ομίλου και στο χώρο διεξαγωγής της ψηφοφορίας 
τον  σχετικό πίνακα. 

Σημειώνεται ότι επειδή σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε 
φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων 
(συνυπολογιζομένης και της θέσης του προέδρου) απευθύνεται ισχυρή σύσταση από το ΔΣ στα μέλη για 
υποβολή υποψηφιοτήτων και από τα δύο φύλα. 

Αντίστοιχος πίνακας με τα ονόματα των εχόντων δικαίωμα -καταρχήν- συμμετοχής και ψήφου μελών θα 
έχει αναρτηθεί μέχρι τις 14 Μαρτίου 2023 στη γραμματεία και σε άλλα προσβάσιμα σημεία των  
εγκαταστάσεων του Ομίλου καθώς και στην ιστοσελίδα του Ομίλου. Τα μέλη  μπορούν να υποβάλουν 
αντιρρήσεις επί του καταλόγου εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευσή του, ο οποίος θα μπορεί να 
τροποποιείται από το ΔΣ αναλόγως, τόσο ένεκα τυχόν βάσιμων αντιρρήσεων, όσο και ένεκα της 
τακτοποίησης των μελών ως προς τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έναντι του Ομίλου, έτσι ώστε να 
μπορέσουν να συμμετέχουν στις εργασίες της ΓΣ, κατά το δυνατόν περισσότερα μέλη. Απευθύνεται 
ισχυρή σύσταση για αθρόα και μαζική συμμετοχή των μελών λόγω του πολυσήμαντου και κομβικού για 
την ιστορία του Ομίλου , χαρακτήρα της επικείμενης εκλογοαπολογιστικής ΓΣ. 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ , αλλά και η Γραμματεία του Ομίλου  θα βρίσκονται στη διάθεση των 
μελών για κάθε τυχόν αναγκαία διευκρίνηση. 

                                              Για το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου 

       Ο πρόεδρος   Ο Γεν.Γραμματέας   

     Γιώργος Χριστόπουλος      Νικόλαος Ζέρβας 




