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Αγαπητά μέλη & φίλοι του Ι.Ο.ΜΑ.Γ., 

 

Καλώς ήρθατε στο 1ο Newsletter του Ομίλου μας για το 2020, ευχόμαστε σε 

όλους καλή χρονιά! 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ 

 

Με το ξεκίνημα του νέου έτους το ΔΣ του Ι.Ο.ΜΑ.Γ. πραγματοποίησε την πρώτη 

του συνεδρίαση.  

Βασικά θέματα αποτέλεσαν ο απολογισμός της 26ης Σχολής Ιστιοπλοΐας Ανοικτής 

Θαλάσσης που ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2019 καθώς επίσης & η 

διεξαγωγή της 27ης.  

Σκοπός του ομίλου μας είναι η συνεχής βελτίωση της σχολής και η 

μεταλαμπάδευση  γνώσεων ιστιοπλοΐας από καταρτισμένα άτομα σε νέους 

ιστιοπλόους. 

Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης της 27ης 

σχολής, η οποία θα είναι εντός του Φεβρουαρίου. Για περισσότερες πληροφορίες 

αναφορικά με την επερχόμενη σχολή, μπορείτε να καλείτε στο 6981995167. 
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ Ι.Ο.ΜΑ.Γ. 

 

Στις 25/01/2020 ο Ι.Ο.ΜΑ.Γ. έκοψε την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα του στο 

εστιατόριο Olympia Mare.  

Με την παρουσία τους μας τίμησαν απόφοιτοι των Σ.Ι.Α.Θ., μέλη & φίλοι του 

ομίλου τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη μέχρι τώρα συμβολή τους 

στον Ι.Ο.ΜΑ.Γ. 

Ακολουθούν ορισμένα στιγμιότυπα από την όμορφη βραδιά: 

 

 

 

 

 

http://www.corfusail.com/
mailto:info@corfusail.com


 

: ΤΖΑΒΡΟΣ, ΤΘ 60, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49083 
2661091900 : 2661091829 

: www.corfusail.com  : info@corfusail.com  

 

 

http://www.corfusail.com/
mailto:info@corfusail.com


 

: ΤΖΑΒΡΟΣ, ΤΘ 60, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49083 
2661091900 : 2661091829 

: www.corfusail.com  : info@corfusail.com  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ 25ης & 26ης Σ.ΙΑ.Θ. 

 

Στα πλαίσια της Κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας μας πραγματοποιήθηκε και η 

απονομή των πτυχίων στους απόφοιτους της 25ης & 26ης Σ.Ι.Α.Θ. 

Συγχαρητήρια σε όλους τους απόφοιτους, θα είναι χαρά μας να σας έχουμε μαζί 

σε αγώνες, εκδρομές & συναντήσεις! Ακολουθούν στιγμιότυπα από την απονομή: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.corfusail.com/
mailto:info@corfusail.com


 

: ΤΖΑΒΡΟΣ, ΤΘ 60, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49083 
2661091900 : 2661091829 

: www.corfusail.com  : info@corfusail.com  

http://www.corfusail.com/
mailto:info@corfusail.com


 

: ΤΖΑΒΡΟΣ, ΤΘ 60, ΚΕΡΚΥΡΑ, Τ.Κ. 49083 
2661091900 : 2661091829 

: www.corfusail.com  : info@corfusail.com  

 
 

Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στο προφίλ του Ι.ΟΜΑ.Γ. στο 

Facebook https://www.facebook.com/corfusail 

 

 

Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας τον επόμενο μήνα με περισσότερα 

νέα για τον Όμιλο. 
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