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Ηράκλειο, 1 Δεκεμβρίου 2021 

Αριθμός πρωτοκόλλου 164 / 12 / 2021 
 
 
Προς: Τα Σωματεία Μέλη 
 
Θέμα: Δημόσια διαβούλευση επί του αγωνιστικού σχεδιασμού και την 
αναμόρφωση του αγωνιστικού προγράμματος της Ε.Ο.Α.Α για το 
άθλημα του Μπόουλινγκ. 
 
 
Ο Πρόεδρος της Ε.Ο.Α.Α κ. Γιώργος Λαμπράκης, βρίσκεται στην ευχάριστη 
θέση να ανακοινώσει στα  Σωματεία – Μέλη που καλλιεργούν το άθλημα του 
Μπόουλινγκ, ότι σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ομοσπονδίας και την 
εισήγηση της Τεχνικής Επιτροπής Μπόουλινγκ, τίθεται σε δημόσια 
διαβούλευση το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα για την περίοδο 2022-2023.  
 
Η διαβούλευση θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. 
Αρχικά, θα αποσταλούν από τα Σωματεία και από τις Αθλήτριες και τους 
Αθλητές μέσω των Σωματείων τους, οι αρχικές προτάσεις. 
Η πρώτη φάση θα διαρκέσει από την 1η Δεκεμβρίου 2021, έως την 31η 
Ιανουαρίου 2022. 
Στην συνέχεια, η Τεχνική Επιτροπή θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Ε.Ο.Α.Α. 
στην διεύθυνση www.eoaa.org.gr έως την 1η Μαρτίου 2022, το αγωνιστικό 
πρόγραμμα όπως αυτό θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προτάσεις των 
Σωματείων και θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση της διαβούλευσης, η οποία 
θα διαρκέσει έως την 15η Μαΐου 2022. 
 
Ο στόχος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι το νέο αγωνιστικό πρόγραμμα 
και το αντίστοιχο καλεντάρι για την αγωνιστική περίοδο 2022 - 2023, να 
ανακοινωθεί έως την 15η Ιουνίου 2022.    
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλούνται τα Σωματεία – Μέλη, να καταθέσουν 
τις προτάσεις τους για τον σχεδιασμό του νέου αγωνιστικού προγράμματος, 
αποστέλλοντας e-mail στο tem@eoaa.org.gr έως την 31η Ιανουαρίου 2022, 
με βάση τον πίνακα που σας επισυνάπτουμε στο έντυπο υποβολής 
προτάσεων. 
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Η συμμετοχή όλων των Σωματείων είναι ιδιαίτερα κομβική, για να 
καταρτιστεί ένα αγωνιστικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται όσο το 
δυνατόν περισσότερο στις επιθυμίες των Αθλητριών και των Αθλητών. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή σας. 
 
Για την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλημάτων Ακριβείας. 
 
                 Ο Πρόεδρος                                            Ο Γενικός Γραμματέας  

 

 

             Γεώργιος Λαμπράκης                                                       Αργύριος Λογοθέτης 
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