
 

Δεκέμβριος 2018 

 

Αγαπητό μέλος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, 

 

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σας καλεί σε Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 09 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 16:30 στα γραφεία του Παγκυπρίου 

Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού, Ανδρέα Αβρααμίδη 9, 3ος όροφος, διαμ. 301, 2024 Στρόβολος, 

Λευκωσία  

 

Υποβολή υποψηφιοτήτων  

Τηρουμένων των προνοιών  των Άρθρων 7 και 8 του Καταστατικού, υποψηφιότητα για εκλογή στο ΔΣ του 

ΚΣΚ μπορούν να θέσουν όλα τα μέλη του Συνδέσμου τα οποία έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους 

υποχρεώσεις για το 2018 ή θα τις τακτοποιήσουν πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.  

 

Άρθρο 7: «Κανένας δεν μπορεί να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αν δεν έχουν περάσει τουλάχιστον 
τρεις μήνες από την ημερομηνία εγγραφής του ως μέλος και αν δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις έναντι του Συνδέσμου, ή αν είναι ιδιοκτήτης ή διευθυντής επιχείρησης η οποία ασχολείται 
άμεσα με την κατασκευή, διανομή ή πώληση αγαθών ή εμπορευμάτων μαζικής κατανάλωσης» 

Άρθρο 8: «Κανένας, επίσης, δεν μπορεί να γίνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αν κατέχει ανώτατη θέση 
στην κρατική μηχανή και συμμετέχει ένεκα της θέσης του στη διαμόρφωση ή χάραξη κυβερνητικής πολιτικής, 
ή ευρίσκεται στην ιεραρχία κάποιου πολιτικού κόμματος» 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων Τετάρτη 2 Ιανουαρίου 2019, ώρα 12:00 μ.μ (Εάν 

επιθυμείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα παρακαλώ όπως συμπληρώσετε τη συνημμένη αίτηση και την 

αποστείλετε ταχυδρομικώς στην Τ.Θ 24874, 1304 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στο admin@katanalotis.org.cy. ) 

Τελευταία ημερομηνία υποβολής θεμάτων προς συζήτηση Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 12:00 

μ.μ (Τα θέματα προς συζήτηση πρέπει να σταλούν ενυπόγραφα ταχυδρομικώς στην Τ.Θ 24874, 1304 

Λευκωσία, ή ηλεκτρονικά στο admin@katanalotis.org.cy) 

 

Η ημερήσια διάταξη της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης: 

1. Ετήσια έκθεση δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου από τον Πρόεδρο του ΚΣΚ.  

2. Οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο μπορεί, σύμφωνα με το καταστατικό, ν’  αχθεί σε Γενική Συνέλευση. 

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Αγαπητό μέλος, 

Θα ήταν μεγάλη ενίσχυση για τον ΚΣΚ αν μπορέσετε και εσείς να στηρίξετε και να ενισχύσετε τις 

προσπάθειες του για την προάσπιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στην Κύπρο. Η δράση του ΚΣΚ 

εξαρτάται κατά πολύ από την δυναμική που εκφράζει η συνισταμένη των μελών του. Μέσα σε αυτές τις 

δύσκολες συνθήκες, η πρόκληση για το Σύνδεσμο είναι μεγάλη και θα πρέπει να βγει ενισχυμένος από τη 

Γενική Συνέλευση.  

Όσο πιο μαζική είναι αυτή η εκδήλωση, τόσο τονίζεται το ενδιαφέρον σας για τα θέματα καταναλωτών στην 

Επαρχία Πάφου. Τα μηνύματα όσων αφορά τα επαρχιακά θέματα θα φτάσουν στο ΔΣ του Συνδέσμου, ο 

οποίος θα τα χειριστεί με υπευθυνότητα και το μεγαλύτερο δυνατό ενδιαφέρον.  

 

Με εκτίμηση, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών 

Λεωφ. Ακροπόλεως 8 

3ος όροφος, γραφείο 302 

2006 Στρόβολος     

       

Ημερομηνία …………… 

 

Κύριοι, 

Με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιου του Κυπριακού 

Συνδέσμου Καταναλωτών, κατά τις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της Γενικής Εκλογικής 

Συνέλευσης στις 09 Ιανουαρίου 2019.  

Δηλώνω επίσης, ότι η υποψηφιότητα μου δεν είναι σε σύγκρουση με τα άρθρα 7 και 8 του καταστατικού του 

ΚΣΚ. 

 

Με εκτίμηση 

 

    

(Υπογραφή) 

 

Ονοματεπώνυμο:          

 

Διεύθυνση:           

 

Τηλέφωνο:            

 


