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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΠΟ: Δ.Σ.  Ε.Σ.Μ. Αμμοχώστου  

 

Αγαπητά Μέλη, 

 

Το σωματείο, Επαρχιακός Σύνδεσμος Μπόουλινγκ Αμμοχώστου, ανακοινώνει την 

προκήρυξη της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 

και ώρα 7:30μμ.   

 

Στα πλαίσια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, που θα λάβει χώρα στην 

αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Μέσα Γειτονιάς στη Λεμεσό, θα 

διεξαχθούν εκλογές για καταρτισμό του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Σ.Μ. 

Αμμοχώστου.    

 

Ημερήσια Διάταξη 

 

1. Έγγραφη Λογοδοσία του Προέδρου του Δ.Σ. του σωματείου. 

2. Έγκριση Λογοδοσίας Προέδρου από την Γενική Συνέλευση. 

3. Έκθεση οικονομικών πεπραγμένων, ισολογισμού και κατάσταση λογαριασμών. 

4. Ψήφιση Οικονομικού Απολογισμού. 

5. Συζήτηση θεμάτων που υπέβαλαν τα μέλη, αν υπάρχουν. 

6. Καταστατικές Αλλαγές. 

7. Εκλογές νέου Δ.Σ. 

 

Όσοι ενδιαφέρονται για θέση στο Δ.Σ. θα πρέπει να συμπληρώσουν το σχετικό 

έντυπο, το οποίο μπορούν να βρουν στην επίσημη Ιστοσελίδα κάτω από την 

κατηγορία ΑΙΤΗΣΕΙΣ καθώς επίσης και στον πίνακα ανακοινώσεων του σωματείου. 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. Ειρήνη 

Καπλάνιου, μέχρι τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 (7 μέρες πριν τη Γεν. 

Συνέλευση). 

 

Επισημαίνεται δε ότι, για όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου, θα πρέπει να 

εκδίδεται σχετικό πιστοποιητικό σύμφωνα με το οποίο το μέλος του Δ.Σ. δεν 

περιλαμβάνεται στο Αρχείο που τηρείται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του 

περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της 

Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου, 

καθώς επίσης και πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου. 
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Οποιοδήποτε μέλος του σωματείου θέλει να θέσει θέμα ή θέματα προς συζήτηση 

στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να τα υποβάλει γραπτώς μέσω του E-mail του 

σωματείου info@famagustabowlingclub.com ή μέσω επιστολής που θα παραδοθεί 

στη Γραμματέα του Δ.Σ. μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2021 (5 μέρες πριν τη Γεν. 

Συνέλευση). 

 

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθείται το υγειονομικό 

Πρωτόκολλο το οποίο συντάχθηκε από την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπόουλινγκ σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και θα τηρηθούν πλήρως τα μέτρα 

προστασίας κατά του Covid-19, βάσει των διαταγμάτων του υπουργείου υγείας. 

 

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων προσδοκώντας στην προσέλευση σας για μια 

επιτυχημένη Συνέλευση. 

 

 

Εκ μέρους του Δ.Σ. 

Με εκτίμηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ντίνος Σοφοκλέους                                         Ειρήνη Καπλάνιου 

                  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


