26 Αυγούστου 2021

Επαρχιακή Γενική και Εκλογική Συνέλευση για ανάδειξη νέας
Επαρχιακής Επιτροπής στη Λευκωσία.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών σας καλεί στην Εκλογική Συνέλευση που θα γίνει στα γραφεία
του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, ώρα 1800. Σε περίπτωση που
τα περιοριστικά μέτρα λόγω Κορωνοϊού δεν το επιτρέψουν, θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα για τη νέα
διεύθυνση της εκλογικής διαδικασίας.

Το μόνο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης είναι η εκλογή της νέας Επαρχιακής Λευκωσίας.
Επισυνάπτεται το έντυπο υποβολής υποψηφιότητας μαζί με τους Κανονισμούς λειτουργίας της
Επαρχιακής Επιτροπής για ενημέρωση.
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.

Με εκτίμηση

Μάριος Δρουσιώτης
Πρόεδρος

Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών
Επαρχιακή Επιτροπή Λευκωσίας/Κερύνειας
Ημερομηνία......................................
Κύριοι,
με την παρούσα υποβάλλω την υποψηφιότητα μου για εκλογή

στο Συμβούλιο της Επαρχιακής

Επιτροπής Λευκωσίας/Κερύνειας του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών κατά τις αρχαιρεσίες που
θα διεξαχθούν στις 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 1800 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:……………………

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΣΚ εκδίδει τους Κανονισμούς αυτούς σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Καταστατικού του, με τους οποίους ρυθμίζεται η εκλογή και λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών
του. Οποιοιδήποτε προηγούμενοι κανονισμοί καταργούνται.
1. Σκοπός των Επαρχιακών Επιτροπών (ΕΕ) είναι να προωθούν την πολιτική του ΚΣΚ στο τοπικό
επίπεδο, να ενημερώνουν και επιμορφώνουν τους καταναλωτές της περιοχής τους, να επιλαμβάνονται
παραπόνων και να εφαρμόζουν τις αποφάσεις του ΔΣ στο βαθμό που αφορούν την περιοχή τους.
2. Κάθε ΕΕ διοικείται από σώμα που αποτελείται από 5 μέχρι 10 μέλη. Η θητεία της ΕΕ είναι κατά
κανόνα διετής. Εκ των μελών εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας.
Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος, στην απουσία του ο Γραμματέας και στην
απουσία αυτού ο Ταμίας.
3. Οι εργασίες των συνεδριών της Επιτροπής και οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι έγκυρες όταν
υπάρχει απαρτία, δηλαδή συμμετέχει το ½ των εκλεγμένων μελών συν 1, συμπεριλαμβανομένων
τουλάχιστον δυο εκ των αξιωματούχων δηλαδή του/της Προέδρου, του/της Γραμματέα και του/της
Ταμία.
4. Οι εκλογές για την ανάδειξη διοικητικού σώματος γίνονται κάθε 2ο έτος κατά την Επαρχιακή Γενική
Συνέλευση των μελών του Συνδέσμου στην οικεία Επαρχία, της οποίας προεδρεύει ο/η Πρόεδρος του
ΚΣΚ ή εκπρόσωπος του/της.
5. Οι Επαρχιακές Γενικές συνελεύσεις πραγματοποιούνται, σε συνεννόηση με το ΔΣ του Συνδέσμου,
το αργότερο ένα μήνα πριν από την Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΚΣΚ και αποστέλλουν τα πρακτικά
της Συνέλευσης τους στο ΔΣ.
6. Τα μέλη της οικείας Επαρχίας ειδοποιούνται το αργότερο 15 ημέρες πριν την ημερομηνία της
Επαρχιακής Συνέλευσης από το Γραφείο Λευκωσίας με ηλεκτρονικό μήνυμα (sms), ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με κανονικό ταχυδρομείο.
7. Υποψηφιότητες για εκλογή στην ΕΕ υποβάλλονται το αργότερο μια εβδομάδα πριν την Επαρχιακή
Συνέλευση στο Γραφείο Λευκωσίας και ελέγχονται από τετραμελή επιτροπή αποτελούμενη από μέλη
της Εκτελεστικής Γραμματείας, ένα μέλος της οποίας προέρχεται από την συγκεκριμένη επαρχία. Η
επιτροπή ελέγχει τις υποψηφιότητες στη βάση των προνοιών των άρθρων 7 και 8 του καταστατικού,
της ημερομηνίας πρώτης εγγραφής του μέλους και τις οικονομικές υποχρεώσεις του προς τον ΚΣΚ.
Νοείται ότι, κατά τον έλεγχο τηρείται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής
και παρουσιάζεται στην Εκλογική Συνέλευση. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όπου υπάρχει σοβαρό
κώλυμα των μελών της επιτροπής ελέγχου να συνέλθουν, τότε η διαδικασία του ελέγχου γίνεται με
τηλεδιάσκεψη των μελών και το αποτέλεσμα κοινοποιείται από ένα έκαστο των μελών προς τον
Συντονιστή, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
8. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας η νέα ΕΕ συνέρχεται στη 1η της συνεδρία κατά την
οποία καταρτίζεται σε σώμα και τα πρακτικά αποστέλλονται στο ΔΣ.
9. Ο Πρόεδρος κάθε ΕΕ μετέχει ex officio στο ΔΣ σύμφωνα με το άρθρο 24 του Καταστατικού. Επίσης
στη βάση του ίδιου άρθρου η ΕΕ υποδεικνύει ένα μέλος της ως εκπρόσωπο της στο ΔΣ το όνομα του
οποίου καταγράφεται στα πρακτικά της 1ης συνεδρίασης και κοινοποιείται στο ΔΣ.

10. Κάθε ΕΕ συνεδριάζει σε εύλογα χρονικά διαστήματα και τουλάχιστον 3 φορές τον χρόνο. Στην
περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης πρόνοιας λόγω υπαιτιότητας του/της Προέδρου,
συγκαλείται αμέσως μετά την ολοκλήρωση 6 μηνών από την τελευταία συνεδρία, έκτακτη συνεδρία της
ΕΕ από τον Γραμματέα κατά την οποία ο/η Προέδρος αντικαθίσταται από άλλο μέλος της ΕΕ.
11. Τηρούνται πρακτικά κάθε συνεδρίας και αποστέλλεται αντίγραφο στο ΔΣ. Οι Πρόεδροι των ΕΕ
οφείλουν να ενημερώνουν το ΔΣ για τη δράση τους ή για οποιαδήποτε προβλήματα επηρεάζουν την
ομαλή λειτουργία της ΕΕ.
12. Η ΕΕ διαλύεται εάν ο αριθμός των μελών της μειωθεί, λόγω παραιτήσεων, διαγραφών ή άλλων
λόγων, σε λιγότερους από 5. Με τη διάλυση της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι της στο ΔΣ παραμένουν
μέλη του ΔΣ μέχρι τη λήξη της θητείας του.
13. Στη περίπτωση κατά την οποία η Εκλογική Συνέλευση δεν πραγματοποιηθεί λόγω αδυναμίας ή
απροθυμίας ικανοποιητικού αριθμού μελών να παραστούν και/ή να επιδείξουν ενδιαφέρον υποβολής
υποψηφιότητας για εκλογή, δηλαδή του ελάχιστου αριθμού 5 μελών, τότε η εκλογική διαδικασία
ακυρώνεται και αναβάλλεται για ένα (1) μήνα και για όσες άλλες φορές αποφασίσει το ΔΣ.
14. Τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΕ ανήκουν στο Σύνδεσμο και προς τον σκοπό αυτό τηρείται μητρώο
περιουσιακών στοιχείων το οποίο ενημερώνεται στο τέλος κάθε χρόνου.
15. Η ΕΕ μπορεί, μετά από έγκριση του ΔΣ, να οργανώνει εκδηλώσεις και/ή να συμμετέχει σε άλλες
δραστηριότητες που έχουν σκοπό την προώθηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και την αύξηση
των εσόδων του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
16. Κάθε ΕΕ διατηρεί Ταμείο το οποίο διαχειρίζεται ο Ταμίας της ΕΕ και στο οποίο κατατίθενται τα
οποιαδήποτε εμβάσματα από τον Σύνδεσμο και έσοδα από εκδηλώσεις, δωρεές ή εισφορές. Ο Ταμίας
τηρεί λεπτομερές μητρώο «εσόδων – εξόδων» με δικαιολογητικά και αποδείξεις, τα οποία υποβάλλει
προς το ΔΣ στο τέλος κάθε έτους. Το Ταμείο της ΕΕ δεν δικαιούται να διατηρεί ποσά πέραν των €200,00
κατά την ημερομηνία υποβολής του ετησίου ισολογισμού του προς το ΔΣ. Οποιαδήποτε πλεονάζοντα
ποσά μεταφέρονται στον λογαριασμό του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.
Επίσης σε περίπτωση είσπραξης συνδρομών μελών από την ΕΕ, αυτές εμβάζονται στον λογαριασμό
του Συνδέσμου στο τέλος κάθε μήνα το αργότερο.
Τελευταία αναθεώρηση 30.12.2016

