Λευκωσία 4.10.2021
ΠΡΟΣ : Μέλη ΣΚΕΚ επαρχίας Λάρνακας
ΑΠΟ : Πρόεδρο κ. Ηλία Αθανασίου

ΘΕΜΑ : Eπαρχιακή εκλογική Γενική Συνέλευση
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πληροφορείσθε ότι στις 18.10.2021 και ώρα 10πμ θα πραγματοποιηθεί η
Επαρχιακή Γενική Συνέλευση, στο ΕΒΕ Λάρνακας και καλείσθε να
παρευρεθείτε.
Μετά από σχετική ενημέρωση του Προέδρου του ΣΚΕΚ, για τη δράση του
ΣΚΕΚ, θα ακολουθήσουν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή των πέντε μελών που
θα αποτελούν την επαρχιακή επιτροπή.

Αναφορικά με τις αρχαιρεσίες θα πρέπει να επισημανθούν τα πιο
κάτω άρθρα του καταστατικού.

Άρθρο 5.1 (δ)
ουδεμία εργασία θα διεξάγεται στες Επαρχιακές Γενικές
Συνελεύσεις εκτός εάν είναι παρόντες το 51% των εγγεγραμμένων μελών κάθε
επαρχίας. Εάν σε μισή ώρα από την καθορισμένη για την άνω συνέλευση ώρα, δεν
υπάρξει απαρτία τα παρόντα μέλη θα αποτελούν απαρτία. Οι αποφάσεις των
Επαρχιακών Γενικών Συνελεύσεων θα λαμβάνονται διά πλειοψηφίας.
Άρθρο 6.4 Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν Εγγράφως, και να
υποστηρίζονται ή προτείνονται από δύο τουλάχιστο μέλη του Συνδέσμου της
Επαρχίας το αργότερο 72 ώρες πριν τη Γενική Συνέλευση.
Νοείται ότι μέχρι την ημέρα των εκλογών αν δεν κατατεθεί οποιαδήποτε
υποψηφιότητα ή υποβληθούν υποψηφιότητες κάτω από τον προνοούμενο αριθμό
τότε είναι δυνατό υποψηφιότητες να υποβληθούν την ώρα που θα γίνουν οι εκλογές
με προφορική πρόταση από ένα τουλάχιστο μέλος και να υποστηρίζονται από άλλα 2
τουλάχιστο. Νοείται ότι όσοι έχουν ήδη υποβάλει δεόντως υποψηφιότητα
ανακηρύσσονται αυτόματα σαν εκλεγέντες, η δε προφορική υποψηφιότητα την ώρα
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εκείνη αφορά μόνο την συμπλήρωση του αριθμού των μελών που προβλέπεται υπό
του καταστατικού.
Αν μέχρι την ημέρα των εκλογών υποβληθεί αριθμός υποψηφιοτήτων όσον είναι ο
αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τότε θα γίνει ανακήρυξη τους σαν τα
νέα μέλη που θα αντιπροσωπεύουν την Επαρχία στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.
Οι υποψηφιότητες να υποβάλλονται (ταχυδρομικώς ή μέσω φαξ 22667593
η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του ΣΚΕΚ. Τύπος
υποψηφιότητας εσωκλείεται.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΚΕΚ

Σημείωση:
Κάθε μέλος του Συνδέσμου θα δικαιούται σε μια μόνο ψήφο νοουμένου ότι θα έχει
προηγουμένως
εξοφλήσει
τις
συνδρομές
του
προς
το
Σύνδεσμο
συμπεριλαμβανομένου και του έτους 2021.
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