Ενημέρωση Μελών 05 Μαρτίου 2019

5η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση(Εκλογική) την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2019.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 14/02/19 αποφάσισε τη σύγκληση της
5ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης(Εκλογικής), η οποία ορίστηκε την Πέμπτη 28
Μαρτίου 2019, ώρα 4:30 μ.μ. Ο χώρος διεξαγωγής της Συνέλευσης θα σας
ανακοινωθεί σε επόμενη ενημέρωση μας.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση
Σύμφωνα με το καταστατικό, δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα
τα μέλη τα οποία θα έχουν τακτοποιημένες όλες τις οφειλές τους προς τον Σύνδεσμο
μέχρι την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
Η εγγραφή νέων μελών στο Σύνδεσμο (σύμφωνα με το καταστατικό) θα ανασταλεί
15 μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, συνεπώς η 14η Μαρτίου 2019 είναι η
τελευταία μέρα εγγραφής νέων μελών στο Σύνδεσμο.
Η Γενική Συνέλευση θα εκλέξει νέο 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο, με δύο ξεχωριστά
ψηφοδέλτια, ένα για ( τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία) και ένα για τα
υπόλοιπα 8 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δήλωση Υποψηφιοτήτων
Υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας το
έντυπο «Δήλωση Υποψηφιότητας» (επισυνάπτεται), με ηλεκτρονικό μήνυμα προς
την ηλεκτρονική διεύθυνση: syndesmos.ypallilwn.laikis@gmail.com το αργότερο μέχρι
την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει μέχρι την πιο πάνω
ημερομηνία να έχουν τακτοποιημένες όλες τις οφειλές τους προς τον Σύνδεσμο μέχρι
και το έτος 2019 μέσα στο οποίο πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση. Για πληρωμές
ετήσιων συνδρομών μπορείτε να καταθέσετε ή/και να κάνετε μεταφορά στο
λογαριασμό του Συνδέσμου στην Τράπεζα Κύπρου αρ. 357 019 695 331
καταχωρώντας στις λεπτομέρειες( Particulars ), το όνομα, τον Αρ.Ταυτότητας και
τα έτη για τα οποία γίνεται πληρωμή. Π.χ. ‘’Γιώργος Ανδρέου, αρ.ταυτ.123456
συνδρομή 2018,2019’’
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Τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου που δεν θα υποβάλουν οποιαδήποτε
υποψηφιότητα, για να έχουν δικαίωμα ψήφου, θα μπορούν να καταβάλουν όλες τις
οφειλόμενες ετήσιες συνδρομές τους, στον πιο πάνω λογαριασμό μέχρι τις 26
Μαρτίου, αλλά και κατά την προσέλευση τους στη Γενική Συνέλευση. Το Δ.Σ
προτρέπει όλα τα μέλη που έχουν οφειλές, να τις τακτοποιήσουν μέχρι την 26η
Μαρτίου για να αποφευχθεί συνωστισμός κατά την προσέλευση των μελών στη Γενική
Συνέλευση.
Κάθε μέλος μπορεί να διεκδικήσει μια θέση αξιωματούχου (Προέδρου,
Γραμματέα , Ταμία) ή/και μια από τις 8 θέσεις μέλους του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Μετά τη
λήξη υποβολής των υποψηφιοτήτων το Διοικητικό Συμβούλιο θα
κοινοποιήσει με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), το αργότερο μέχρι τις 21 Μαρτίου
2019, προς όλα τα μέλη, τις υποψηφιότητες και διαδικαστικές λεπτομέρειες της Γενικής
Συνέλευσης, Σας επισυνάπτονται το καταστατικό και το έντυπο «Δήλωσης
Υποψηφιότητας».
Με εκτίμηση,

Διοικητικό Συμβούλιο
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