
 

 

 

 
 

Βουλιαγμένη,  15 Φεβρουαρίου 2022 

 

Προς 
Τα Μέλη του Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης 
Αρ.πρωτ.: 135                                               

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 
ΣΕ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 

Αγαπητά Μέλη, 

Κατόπιν της από 9 Φεβρουαρίου 2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Σ. του 
Ναυτικού Ομίλου Βουλιαγμένης (N.O.B.) και σύμφωνα με τα άρθρα 12.Β.1.και 13.Α.1. του 
Καταστατικού, προσκαλούνται τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Γ.Σ.,                η 
οποία θα διεξαχθεί την 20η Μαρτίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στην αίθουσα  
«Αριστοτέλης» του Ξενοδοχείου «Divani Apollon Palace», που βρίσκεται στις οδούς  Αγίου 
Νικολάου 10 και Ηλίου, Καβούρι. 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Ν.Ο.Β. θα διεξαχθεί με αυστηρή τήρηση του υγειονομικού 
πρωτοκόλλου που ισχύει για τις Γενικές Συνελεύσεις, όπως η συμμετοχή με πιστοποιητικό 
εμβολιασμού ή νόσησης κατά το τελευταίο τρίμηνο, η υποχρεωτική χρήση μάσκας, κ.λπ. 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης. 

2. Υποβολή Διοικητικού Απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου για το χρονικό διά-
στημα από 1/1/2021 έως 31/12/2021. 

3. Υποβολή Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού χρήσεως του Διοικητικού Συμ-
βούλιου από 1/1/2021 έως 31/12/2021. 

4. Υποβολή έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

5. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού, Οικονομικού Απολογισμού και Ισολογισμού Χρή-
σεως του Διοικητικού Συμβουλίου από 1/1/2021 έως 31/12/2021. 

6. Απαλλαγή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου από πάσης ευθύνης για τη Διαχειρι-
στική Περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021. 

7. Υποβολή Προϋπολογισμού του έτους 2022. 

8. Έγκριση Προϋπολογισμού του έτους 2022. 



  
 

9. Εκλογή δυο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής και δύο (2) αναπληρωματικών μελών  
αυτής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών. Το τρίτο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής 
θα είναι δικαστικός αντιπρόσωπος ως Πρόεδρος αυτής, διορισμένος από τον Δικη-
γορικό Σύλλογο Αθηνών. 

10. Αρχαιρεσίες για την εκλογή: 

α) Προέδρου του Δ.Σ. 

β) Δέκα (10) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.  

γ) Πέντε (5) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου. 

δ) Τριών (3) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής. 

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει απαρτία κατά την πιο πάνω ημερομηνία και 
ώρα, η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα και ώρα 10:00, στον ίδιο τόπο και με 
τα ίδια θέματα, οπότε θα υφίσταται απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων 
μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει. 

Στη Γ.Σ. και τις αρχαιρεσίες απαιτείται η αυτοπρόσωπη συμμετοχή των μελών, 
απαγορευομένης της δια πληρεξουσίου (εξουσιοδότησης) συμμετοχής. 

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2725/1999, 
όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4726/2020 και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 
Καταστατικού. 

Ειδικότερα: 

o Θα υπάρχει ενιαίο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο περιλαμβάνον τις κατηγορίες των υποψη-
φίων για Πρόεδρο και για μέλη Δ.Σ. 

o Για την εκλογή του Προέδρου, επιτρέπεται να τεθεί μόνον ένας (1) σταυρός και για 
τα μέλη του Δ.Σ. επιτρέπονται μέχρι οχτώ (8) σταυροί. 

o Από τα υποψήφια μέλη για το Δ.Σ., εκλέγονται οι πρώτοι 10 ως τακτικά μέλη αυτού 
και οι επόμενοι 5 ως αναπληρωματικά μέλη του. 

o Από τους υποψήφιους για τη θέση του Προέδρου, εκλέγεται ο πλειοψηφήσας, ενώ 
οιοσδήποτε εκ των τυχόν άλλων υποψηφίων ως Προέδρων συγκεντρώσει ποσοστό 
άνω του 25% των εγκύρων ψηφοδελτίων εκλέγεται υποχρεωτικώς ως σύμβουλος, 
καταλαμβάνοντας τη θέση  του υποψηφίου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει 
τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, ανεξαρτήτως του αριθμού των  ψήφων του. 

o Μεταξύ ισοψηφησάντων υποψηφίων Προέδρων, Πρόεδρος εκλέγεται αυτός που θα 
συγκεντρώσει την απόλυτη  πλειοψηφία σε ψηφοφορία μεταξύ του συνόλου των με-
λών του Δ.Σ. που θα εκλεγούν, η οποία θα διενεργηθεί κατά τη συνεδρίαση της συ-
γκρότησης του Δ.Σ. σε σώμα. 



  
 

o Μεταξύ των τυχόν ισοψηφησάντων συμβούλων για εκλόγιμη θέση τακτικού ή ανα-
πληρωματικού μέλους, καθώς και τον καθορισμό της σειράς των αναπληρωματικών, 
η μεταξύ τους σειρά προκύπτει μέσω κλήρωσης, η οποία διεξάγεται κατά την ημέρα 
των αρχαιρεσιών από την Εφορευτική Επιτροπή. 

o Για τη εκλογή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτρο-
πής, για τα οποία θα υπάρχει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, κάθε μέλος μπορεί να θέσει 
μέχρι 5 σταυρούς σε υποψήφια μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου και μέχρι 3 σταυ-
ρούς σε υποψήφια μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής.  

o Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει συμμετοχή στις αρχαιρεσίες υποψηφίων από κάθε 
φύλο σε ποσοστό 1/3 του αριθμού των προς εκλογή θέσεων του συνόλου των μελών 
του Δ.Σ. (συμπεριλαμβανομένης και της θέσης του Προέδρου).  

o Όσα μέλη με δικαίωμα ψήφου επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για την ε-
κλογή τους ως Προέδρου ή μέλους του Δ.Σ. ή μέλους του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή 
μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει στον Όμιλο τις 
οικονομικές τους υποχρεώσεις και  να  δηλώσουν την υποψηφιότητά τους στη  γραμ-
ματεία  του Ν.Ο.Β. εγγράφως, είτε ιδιοχείρως είτε με fax (210 8964022) είτε   ηλε-
κτρονικώς nov@nov.gr μέχρι και την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ώρα 19:00. Η υπο-
ψηφιότητα του μέλους θα πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.15999/1986, ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του κώλυμα που προβλέπει ο 
Ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ν.Ο.Β., για τη συμμετοχή του μέλους  
στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει αυτό  να έχει τακτοποιήσει τις οικονομικές του  υποχρεώσεις 
προς τον Ν.Ο.Β., όπως και να  έχει εξοφλήσει  τη συνδρομή του για το έτος 2022. Η συμμετοχή 
στη Γενική Συνέλευση επιτρέπεται με την επίδειξη α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή 
νόσησης κατά το τελευταίο τρίμηνο και β) της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου 
εγγράφου. Επίσης, η επίδειξη της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου 
στην εφορευτική επιτροπή είναι απαραίτητη για να ψηφίσετε κατά τις αρχαιρεσίες.  

 


