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Από την ιδέα… στη πραγματοποίηση 

• Η Ιστορική 
Ιδρυτική 
Διακήρυξη  
 

O Δήμαρχος κ. Π. Λυράκης υπογράφει 
πρώτος την Ιδρυτική Διακήρυξη 



Από την ιδέα… στη πραγματοποίηση 

• Η δωρεά του 
Ιδρύματος 
της Α.Κ.Σ.Σ  
 

 
 



• Η Πρώτη 
Συγκέντρωση 
(27/10/2013) 

Από την ιδέα… στη πραγματοποίηση 



 
• Η Συντονιστική 

Επιτροπή του 
Ν.Ο.ΣΠ. 

Από την ιδέα… στη πραγματοποίηση 

- Δημήτρης Ανάργυρος 
- Αντώνης Βορδώνης 
- Αλέξανδρος Μπούφης 
- Νίκος Νικολαϊδης 
- Μανόλης Παντελής 
- Πέτρος Πετρακόπουλος 
 

και, last but not least ... 
 

- Αλεξάνδρα Μανόλη 



• Η Ιδρυτική 
Συνέλευση  

Από την ιδέα… στη πραγματοποίηση 



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 

Η Επανάσταση,            
η Αρμάτα,                          
η Μπουμπουλίνα, 
Ο Χ’’γιάννης-Μέξης ... 



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 

Τα λιμάνια                    και τα καρνάγια ... 



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 

Ο Ανάργυρος,                         το Ποσειδώνιο,                                                  η ίδρυση της ΑΚΣΣ,                                                                                   το Ίδρυμα ... 



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 
1974 1979- 80 

1977 

Η ΑΚΣΣ και ο ναυταθλητισμός ... 



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 

Ημέρες δόξας από τα παλιά… 

Τα σκάφη Rhodes 19 της ΑΚΣΣ  



Ο Ν.Ο.ΣΠ. κομμάτι της ιστορίας μας 

… ως σήμερα! 



Τι είναι ο Ν.Ο.ΣΠ. ; 
• Μια «ιδέα» που έχει τη βάση της στη κοινωνία                                       
   και στον άνθρωπο 
 
• Ένα σωματείο που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και  
   υποστήριξη των αθλητών  
   (εκπαίδευση, γνώση, δεξιότητες, ανταγωνισμός, διασκέδαση) 
 
• Ένας όμιλος που προωθεί : 
   - την αγάπη για τη θάλασσα  
   - τα ναυτικά αθλήματα  
   - τη ναυτική παράδοση  
 
 
 
• Ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός 



Τα όργανα του Ν.Ο.ΣΠ.  

 
-  Γ.Σ. (Γενική Συνέλευση - Όλα τα μέλη)  
 
 

«Κάθε σύλλογος είναι τόσο ενεργός όσο τα μέλη του» 
 

 
 
-  Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο - 7 μέλη)  
 
 

 
 
-  Ε.Ε. (Εξελεγκτική Επιτροπή - 3 μέλη)  
 
 

 
 
-  Α.Π.Σ. (Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο - 5 μέλη)  
 
 

 
 
-  Επίτιμα μέλη 
 
 

 
 
-  Αρωγά μέλη 
 
 

 
 
-  Δωρητές – Ευεργέτες – Μεγάλοι Ευεργέτες 



Η υποστήριξη του Ν.Ο.ΣΠ.  

 Δικαιώματα εγγραφής   

 Ετήσια συνδρομή  

 Δωρεές : 
 σε χρήμα 
 σε είδος 

 Εγγραφές σκαφών 

 Εμπορικές πωλήσεις 

  ΧΡΟΝΟΣ και ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 



Γιατί να γίνει κανείς μέλος του Ν.Ο.ΣΠ.;  

• Ιδρυτικά μέλη : ΤΙΜΗ!!!  
 1 Μαρτίου 2014 
 Δικαίωμα εγγραφής 
 Ετήσια συνδρομή (θα αποφασισθεί στην 1η Γ.Σ. μετά την 

αναγνώριση του σωματείου) 

• Προτεραιότητα (και για την άμεση οικογένεια) - Μαθήματα  

• Αγωνιστικά δικαιώματα – Δικαιώματα πληρώματος 

• Eκπτώσεις σε υποστηρίζουσες επιχειρήσεις    
(ήδη προσφέρθηκαν 2 επιχειρήσεις εστίασης ) 

…. και ελπίζουμε και σε επιπλέον προνόμια! 

 

• Δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων 



Στο νερό …. 

Επιδιωκτέο πρόγραμμα ιστιοπλοϊας για το 2014  

 

 

 

 -  Σχολή αρχαρίων : Optimist, Lightning  
    (ηλικίες 7-12) 

  

 
-  Αγώνες : εσωτερικοί κι εξωτερικοί ιστιοπλοϊκοί αγώνες 

 



Οptimist & Lightning 
Προμήθεια: 
 5 Optimist & kits ίστίων 

 1 Lightning & kit 

 Μηχανοκίνητη φουσκωτή 
  λέμβος ασφαλείας (5m)  

Κόστος : 19.500 € 



Rhodes 19 

-  Πρόγραμμα επισκευής  
-  Ανταλλακτικά  
-  Νέα ιστία  
-  Συνδρομή καραβομαραγκών   
-  Πάθος για την παράδοση 
-  Στόλος Rhodes 19 Σπετσών 
    (δυνατότητα επίσημης εγγραφής στην  
     American National Rhodes 19 Association) Κόστος : 51.000 € 



Υποδομές, αναλώσιμα, έξοδα λειτουργίας 
-  Απόκτηση/αναβάθμιση χώρου αποθήκευσης υλικού 
 

Κόστος : 40.000 € 

-  Εξοπλισμός ασφαλείας  

-  Προπονητές     

-  Εκπαίδευση εθελοντών 

-  Δημοσιότητα - Διαφημίσεις 

-  Συνδρομές (Eλληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, Rhodes 19 Association  κλπ.) 

 

-  Πρόσβαση στη θάλασσα (μηχανικός εξοπλισμός, ράμπες κλπ.) 

 

 

-  Διοικητικά έξοδα & Ασφάλιση 
 



Δημοσιότητα 
  www.nosp.gr  
 -  Δημιουργία ιστοσελίδας 

 -  Ενημέρωση ιστοσελίδας 

 -  Φιλοξενία ιστοσελίδας 

 

 

   Facebook : Ναυτικός Όμιλος Σπετσών - ΝΟΣΠ  

   … από στόμα σε στόμα  

… όλα προσφορά του Σταύρου Λαγού 

 

 

   Nέο E-mail: info@nosp.gr  



Το σήμα, η σημαία, το έμβλημα … 

 





H αρχική ιδέα … 
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… και η σφραγίδα! 



Ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ … 

-  Στο Ίδρυμα της Α.Κ.Σ.Σ. και στη προηγούμενη και τη νυν Ε.Ε. του 

 -  Στο Δήμο Σπετσών  

-  ΣτηνAmerican National Rhodes 19 Association 

-  Στους νομικούς συμβούλους κ. Π.Χασάπη, κ. Αχ.Τσάμη κι Αλ.Κώνστα 

-  Στην εταιρεία ‘POSTSCRIPTUM” και στον γραφίστα κ. Εκ.Χ’’μπεκιάρη 

 -  Στους Σ. Λαγό, Ν. Τσαπάρα, Ντ. Τασιούλη και Αλ. Τσιρώνη 

-  Στη ΣΠΕΤΣΙΩΤΙΚΗ ΗΧΩ και το Argolidalife.gr 

-  Στον ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΠΕΤΣΩΝ 

-  Σ’όλους όσους συνέδραμαν τη Σ.Ε. στο έργο της … ξέρετε ποιοί είστε! 

και σ’όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ!!!!! 

 

-  Στους «αδελφούς» ομίλους ΝΟΕ, ΙΟΠ, ΝΟΕΘ και RPNYC 



N.O.ΣΠ. 
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