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ΠΡΟΚΛΗΗ
4η ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ
Κσριακή 1η Ιοσνίοσ 2014 η ώρα 11:00π.μ



ΠΡΟΚΑΛΕΙΣΕ ςτθ 4η ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ τθσ ΚΙΝΗΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ & ΕΚΣΟΠΙΜΕΝΩΝ
ΜΑΝΑΔΩΝ που κα πραγματοποιθκεί τθν 1θ Ιουνίου 2014 θ ϊρα 11:00π.μ. ςτο οίκθμα του Σωματείου
«Αδοφλωτθ Κερφνεια» οδόσ Αγίου Ιωάννθ 7, Στρόβολο (πίςω από τον Ερυκρό Σταυρό).
Σασ καλοφμε να προςζλκετε ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ δείχνοντασ ζτςι ζμπρακτα τθν ςτιριξθ, τθν εκτίμθςθ, τθν
αναγνϊριςθ, τθν αλλθλεγγφθ και το ενδιαφζρον ςασ ςτον αγϊνα μασ, γιατί ζχουμε και λόγο και ρόλο
φπαρξθσ (Raison d'être) και πρζπει να ςυνεχίςουμε. Θ εν μζρει αναγνϊριςθ των εκ μθτρογονίασ
προςφφγων είναι πια γεγονόσ - παραμζνουν όμωσ κζματα/προβλιματα τα οποία κζλουν ςυνεχι δράςθ
και διεκδίκθςθ. Αρκετά μζλθ μασ διαμαρτφρονται για τθν «άδικη δικαιοσύνη» αλλά και πάρα πολλά μζλθ
μασ, μασ ςυγχαίρουν, μασ ευχαριςτοφν και μασ ηθτοφν να παραμείνουμε επί των επάλξεων.
Ηθτιςαμε από τον Υπουργό Εςωτερικϊν να απευκφνει ζνα ολιγόλεπτο χαιρετιςμό ςτθν Γενικι μασ
Συνζλευςθ. Δυςτυχϊσ λόγω ειλθμμζνων υποχρεϊςεων δεν κα παραςτεί αντϋ αυτοφ ανταποκρίκθκε ςτο
αίτθμά μασ για ςυνάντθςθ. Θ ςυνάντθςθ κα πραγματοποιθκεί προσ το τζλοσ Μαΐου 2014 και πριν τθ Γενικι
Συνζλευςθ. Πιςτεφουμε ότι κα ζχουμε κάτι νεότερο να ςασ ανακοινϊςουμε.
Ζντυπο Υποβολισ Υποψθφιότθτασ: φμφωνα με το άρκρο 21.1.9 του Καταςτατικοφ, το Διοικθτικό υμβοφλιο
αποφάςιςε όπωσ όςα μζλθ ενδιαφζρονται να ςυμμετζχουν ςτο νζο Δ.., κα πρζπει να υποβάλουν και να
αποςτείλουν το ςυνθμμζνο Ζντυπο Τποβολισ Τποψθφιότθτασ. Δικαίωμα ψιφου ι υποψθφιότθτασ για κζςθ
ςτο Δ.. ζχουν μόνο όςεσ/όςοι είναι μζλθ τουλάχιςτον 3 μινεσ πριν από τθ διενζργεια τθσ Σακτικισ Γενικισ
υνζλευςθσ και δεν ζχουν οποιαδιποτε οικονομικι εκκρεμότθτα προσ το ωματείο1. Η υποβολι τθσ
υποψθφιότθτασ κα πρζπει να αποςταλεί το αργότερο μζχρι τθν 21.5.2014 ταχυδρομικϊσ ςτθ Σ.Θ.27540, 2430
Ζγκωμθ ι θλεκτρονικϊσ ςτο info@mitrogonia.com. Ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ κεωρείται θ ςφραγίδα του
ταχυδρομείου. φμφωνα με το Καταςτατικό οι υποψθφιότθτεσ για κζςθ ςτο Δ.. προτείνονται από ζνα και
υποςτθρίηονται από δφο μζλθ που ζχουν δικαίωμα ψιφου. Οι προτεινόμενεσ/προτεινόμενοι κα πρζπει να
είναι παροφςεσ/παρόντεσ κατά τθ Γενικι υνζλευςθ. Ο αρικμόσ των υποψθφιοτιτων είναι απεριόριςτοσ και
εάν υπερβοφν τισ δεκαπζντε διενεργείται μυςτικι ψθφοφορία.
Οι Εργαςίεσ τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ περιλαμβάνουν: Προςζλευςθ Μελϊν, Απολογιςμό από τθν
Πρόεδρο του Δ.Σ., Οικονομικι Ζκκεςθ από τθν Ταμία του Δ.Σ., Συηιτθςθ,
Αρχαιρεςίεσ για ανάδειξθ
νζου Δ.Σ, πζρασ των εργαςιϊν τθσ Τακτικισ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Με εκτίμθςθ,
Για το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ
ΚΙΝΗΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ & ΕΚΣΟΠΙΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ
Μαρκζλλα Ηςαΐα-Σςιάκκα - Πρόεδροσ
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Παραθαιούκε όπως ηαθηοποηήζεηε ηης οηθολοκηθές ζας σποτρεώζεης πριν ηε Γεληθή σλέιεσζε θαηαβάιιοληας ηο εηήζηο ποζό
ηωλ €10 ζηολ ιογαρηαζκό ηες ΚΙΝΗΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ & ΕΚΣΟΠΙΜΕΝΩΝ ΜΑΝΑΔΩΝ ΝΟ. 0111-01-044302 Σράπεδα Κύπροσ. Η θαηάζεζε
λα γράθεη απαραηηήηως ηο όλοκα θαη ηελ ποιηηηθή ηασηόηεηά ζας. Γηα οποηαδήποηε απορία θαιέζηε ζηο 22667333 από τις
17:00 μέτρι τις 20:00μ.μ. ή στο info@mitrogonia.com.

