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Προς
Τα σωματεία - μέλη
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.1.O.), που
ελήφθη ομόφωνα στην υπ' αριθ. 1007 συνεδρίασή του, της 18 ης _1-2021, καλούνται τα σωματεία - μέλη
της Ε.1.O. σε Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της
Ε.1.O., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, την 14 η Μαρτίου 2021, ημέρα Κυριακή και ώρα
08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.
Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της
Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων-μελών, το Διοικητικό
Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 118 του v.4767/2020,
όπως η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες διεξαχθούν και οι σχετικές αποφάσεις κατ' αυτές ληφθούν
με τη χρήση των πλέον πρόσφορων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των αντιπροσώπων
των σωματείων-μελών της Ομοσπονδίας, τηρουμένων των λοιπών κείμενων και καταστατικών διατάξεων
περί απαρτίας και λήψης απόφασης και διασφαλιζομένης της διαφάνειας και του αδιάβλητου των
διαδικασιών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου
2021 και ώρα 10:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η
Γενική Συνέλευση θα ευρίσκεται σε απαρτία, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων
αντιπροσώπων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Διοικητικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου για τα χρονικά διαστήματα από 1-1-2020 έως
31-12-2020 και από 1-1-2021 έως 28-2-2021 και έκθεση πεπραγμένων των επιτροπών της Ομοσπονδίας
(Πειθαρχικής Επιτροπής, Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης, Ανωτάτης Επιτροπής Αγώνων και Εφέσεων,
Επιτροπής Δραστηριότητας Σωματείων και Επιτροπής Ανάπτυξης ΙστιοπλοΤας για Άτομα με αναπηρία, για
τα πιο πάνω χρονικά διαστήματα-Έγκριση και απαλλαγή από κάθε ευθύνη.
3. Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα
χρονικά διαστήματα από 1-1-2020 έως 31-12-2020 και από 1-1-2021 έως 28-2-2021 - Ισολογισμός για το
έτος 2020 - Έγκριση αυτών. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
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