
  
 

Ενημέρωση Μελών 20 Μαρτίου 2018 – Πρόσκληση για την 4η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 29 Μαρτίου. 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Σας προσκαλούμε στην 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου 
μας η οποία θα διεξαχθεί την  Πέμπτη  29 Μαρτίου ώρα 4:30 μ.μ. στο 
οίκημα της ΕΤΥΚ στη Λευκωσία, οδός Πρεβέζης 8 στον 1ο όροφο. 
 

Ο αγώνας του Συνδέσμου συνεχίζεται μέχρι την τελική δικαίωση. Τίποτε ακόμα 

δεν έχει κατοχυρωθεί.  Θα πρέπει οι υφιστάμενες αποφάσεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου να κατοχυρωθούν νομοθετικά και παράλληλα να αγωνιστούμε και 

για τους υπόλοιπους  συναδέλφους. 

Μπορεί οι 2 αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου (19/07/17 και 7/12/17) να 

ικανοποιούν την πλειοψηφία των συναδέλφων σε ότι αφορά τη δέσμευση της 

Κυβέρνησης για απόδοση του 75% του Ταμείου Προνοίας μας, όμως κάποιοι 

συνάδελφοι δυστυχώς δεν ικανοποιούνται.  Στη συνέχεια θα πρέπει όλοι μαζί 

ενωμένοι να διεκδικήσουμε και το υπόλοιπο 25% του Ταμείου Προνοίας μας.  Η 

Κυβέρνηση διακήρυξε πολλές φορές ότι πρέπει εκείνοι οι οποίοι έχουν υποστεί 

το βάρος της οικονομικής κρίσης να αποζημιωθούν. Είναι καιρός να 

διεκδικήσουμε αυτή την αποζημίωση. Την δικαιούμαστε, μη ξεχνάτε, ότι χάσαμε 

τις δουλειές μας κάτω από το βάρος εκβιασμών για μαζικές απολύσεις και ότι η 

πλειοψηφία των συναδέλφων είναι ακόμα άνεργοι και ως αποτέλεσμα τα 

οποιαδήποτε λεφτά τα οποία έχουμε λάβει έχουν εξανεμισθεί. 

 

Αναμένουμε την παρουσία όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση 

για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και στους υπόλοιπους 
συναδέλφους αλλά και για διεκδίκηση όλων των δικαιωμάτων μας. 

 
Θέματα της Γενικής Συνέλευσης: 
 
α. Έγκριση Πεπραγμένων 
β. Έγκριση Ταμειακής Έκθεσης 
δ.  Διάφορα 
 
Όσον αφορά την Ταμειακή Έκθεση, θα σταλεί αργότερα. 
 
Διαδικαστικά της Γενικής Συνέλευσης. 



  
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 17- ζ του καταστατικού του Συνδέσμου σε περίπτωση 
που δεν υπάρξει απαρτία κατά την καθορισμένη ώρα τότε μετά την 
παρέλευση 30 λεπτών οι παρευρισκόμενοι αποτελούν απαρτία. 
  
Άρθρο 17- ζ 
Εκτός από την ειδική περίπτωση που αναφέρεται στα άρθρα 24 και 25, η Γενική  
Συνέλευση θεωρείται πως βρίσκεται σε απαρτία αν σε αυτήν παρίστανται η  
Πλειοψηφία των μελών του Σωματείου, που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Αν δεν  
επιτευχθεί απαρτία εντός 30 λεπτών από την ώρα που καθορίζεται στην  
ειδοποίηση, τότε η απαρτία θεωρείται πως έχει επιτευχθεί οσαδήποτε από τα  
μέλη και αν προσέλθουν.   
 

Με εκτίμηση, 
 
Διοικητικό Συμβούλιο 
 
Στηρίζουμε τον Σύνδεσμο - Διεκδικούμε όσα μας άρπαξαν 

 
 


