
 

 

 
 

 

Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2020 

Αρ. πρωτ. ...1408.... 

  Προς:  Μέλη ΠΑ.Σ.Π.Ι. 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 των μελων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι)  

[που θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης μέσω της πλατφόρμας zoom] 

 

Ελπίζουμε αυτή η επιστολή να σας βρίσκει υγιείς, ασφαλείς και να συνεχίζετε να ακολουθείτε τις 

βέλτιστες οδηγίες για τη μείωση της διασποράς του COVID-19. Ήταν και είναι μια δύσκολη χρονιά για 

όλους, αλλά εάν συνεχίσουμε να δείχνουμε κοινωνική αυτοσυγκράτηση και προσωπική υπευθυνότητα, θα 

καταφέρουμε να το ξεπεράσουμε με ασφάλεια!  

Το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συνδέσμου Προπονητών Ιστιοπλοΐας (ΠΑ.Σ.Π.Ι) καλεί τα μέλη του να 

συμμετέχουν στις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί από 

απόσταση σε πραγματικό χρόνο με χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας (zoom) την Δευτέρα 28 

Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 18:00 σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α 235) λόγο των 

περιοριστικών μέτρων που είναι σε ισχύ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η γενική συνέλευση θα 

επαναληφθεί την ίδια ημέρα, στην ίδια πλατφόρμα, με τα ίδια θέματα και ώρα 18:30 μμ.  

 
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

 

1. Εκλογή προεδρείου ΓΣ 

2. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός 2020.  

3. Διάφορα θέματα. 

 

Θα παρακαλούσαμε τα μέλη μας για την τήρηση του βιβλίου παρουσίας καθώς και την απαρτία της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης να έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις απέναντι στο 

σύνδεσμο και να αναφέρεται πλήρως το ονοματεπώνυμο στην ταυτότητα/ταυτοποίηση της σύνδεσης 

ώστε να γίνονται δεκτά μόνο τα ταμειακώς εντάξει μέλη (τα ταμειακώς εντάξει μέλη θα λάβουν τις 

οδηγίες και το σύνδεσμο σε επόμενη επικοινωνία για να παρακολουθήσουν την γενική συνέλευση). 

  
Τα νέα δελτία ταυτότητας προπονητή ιστιοπλοΐας για το 2021 θα σταλούν με ταχυδρομείο στα ταμειακά 

εντάξει μέλη. Σε διαφορετική περίπτωση τα δελτία προπονητών θα εκδίδονται και θα στέλνονται με 

ταχυδρομείο στο τέλος κάθε μήνα.  

 

Για λόγους τήρησης πρακτικών η συνέλευση θα καταγραφεί. 

                                       

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

   

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΘΟΣ                                              ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ 
 

 

Τηλ. Επικοινωνίας: κ. Κωνσταντίνος Μάνθος (Πρόεδρος): 6944 313 474 

                                          κ. Φλωρίδης Γεώργιος (Γεν. Γραμματεας) 6932700655 

 

 


