06 Οκτωβρίου 2021

Γενική και Εκλογική Συνέλευση για ανάδειξη νέου
Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Σ.Κ.

Αγαπητά μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σας καλεί στη Γενική και Εκλογική Συνέλευση που θα γίνει στη
Δημοσιογραφική Εστία στις 16 Νοεμβρίου 2021 από τις 17:00 μέχρι 20:00.
Έχοντας υπόψη τα ισχύοντα σήμερα μέτρα περιορισμών λόγω Κορωνοϊού, θα πρέπει να προσέλθετε
φορώντας προσωπική μάσκα προστασίας και safe pass ή rapid test 72 ωρών. Σε περίπτωση
διαφοροποίησης των περιοριστικών μέτρων θα ενημερωθείτε έγκαιρα.
Τα θέματα που θα συζητηθούν στη Γενική Συνέλευση, θα σας σταλθούν έγκαιρα όταν θα ολοκληρωθεί η
Ημερήσια Διάταξη. Κάθε μέλος μπορεί να θέση για συζήτηση οποιοδήποτε θέμα, το οποίο, όμως θα
πρέπει να φθάσει στα γραφεία του Συνδέσμου μια βδομάδα πριν τη Γενική Συνέλευση.
Προσοχή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο όσοι
έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διεξαγωγής της
ψηφοφορίας και επιπρόσθετα, να είναι μέλη του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για χρονικό
διάστημα τουλάχιστο για τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία της υποβολής υποψηφιότητας.
Επισυνάπτεται το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας το οποίο θα πρέπει να φθάσει στα γραφεία του
Συνδέσμου μέχρι τις 09 Νοεμβρίου 2021 η ώρα 12:00.
Με εκτίμηση

Μάριος Δρουσιώτης
Πρόεδρος

Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών
Γενική και Εκλογική Συνέλευση Κ.Σ.Κ.
Ημερομηνία: .......................................
Κύριοι,
με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού
Συνδέσμου Καταναλωτών, κατά τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής
Εκλογικής Συνέλευσης στις 16 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 17:00–20:00, για την περίοδο 2021–2023.
Με εκτίμηση,

……………………………………
(Υπογραφή)
Ονοματεπώνυμο: ..........................................................................................................................
Διεύθυνση: ....................................................................................................................................
Τηλέφωνο: ....................................................................................................................................
Ε-mail: ..........................................................................................................................................
Υπεύθυνη Δήλωση
(Βάσει των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού του ΚΣΚ)
Εγώ ο/η …………………………………………………, με Α.Δ.Τ. ……………………, δηλώνω υπεύθυνα ότι
δεν είμαι ιδιοκτήτης ή διευθυντής επιχείρησης που ασχολείται με την κατασκευή, διανομή ή πώληση
αγαθών ή εμπορευμάτων μαζικής κατανάλωσης, καθώς επίσης και ότι δεν κατέχω ανώτατη θέση στην
κρατική μηχανή, ούτε συμμετέχω εκ της θέσης μου αυτής στην διαμόρφωση ή χάραξη κυβερνητικής
πολιτικής, καθώς και ότι δεν ανήκω στην ιεραρχία κανενός πολιτικού κόμματος.
Ημερομηνία: …………………………..

Υπογραφή: …………………………….

