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Προς: Μέλη Τοπικών Οργανώσεων ΔΗΣΥ Λεμεσού
Νοέμβριος 2018
Αγαπητό Μέλος,
Θέμα: Πρόσκληση στη Γενική Εκλογική Συνέλευση της Τοπικής σας Οργάνωσης
Η Γενική Συνέλευση της Τοπικής σας Οργάνωσης θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία, ώρα και
χώρο που αναγράφεται στο μήνυμα που σας έχει αποσταλεί στο κινητό σας. Λεπτομέρειες και
αιτήσεις υποψηφιότητας μπορείτε να βρείτε και στο πρόγραμμα των Γενικών Συνελεύσεων που
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Κόμματος www.disy.org.cy .
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
1. Γενική ενημέρωση
2. Απολογισμός της απελθούσης Τοπικής Επιτροπής
3. Εκλογή και ανακήρυξη μελών της νέας Τοπικής Επιτροπής
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης τα οποία έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο Μελών του κόμματος 45 μέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Τοπικής Γενικής
Συνέλευσης και έχουν τακτοποιημένη τη συνδρομή τους για το 2018.
Σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα και τις τελευταίες τροποποιήσεις του Καταστατικού όπως αυτές
εγκρίθηκαν στο Καταστατικό Συνέδριο της 4ης Ιουλίου 2018, η Γενική Συνέλευση εκλέγει
ονομαστικά τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Οργανωτικό και την Γραμματέα ΓΟΔΗΣΥ.
Επιπρόσθετα εκλέγει με ενιαία εκλογή τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, τα οποία μπορεί να είναι
μέχρι πέντε (5). Για τις θέσεις των μελών, εφαρμόζονται και συνυπολογίζονται οι πρόνοιες του
Καταστατικού σχετικά με την ποσόστωση του 30%, για νέους κάτω των 35 ετών και για γυναίκες,
νοουμένου ότι υπάρχουν τέτοιες υποψηφιότητες.
Κάθε ενδιαφερόμενο μέλος, νοουμένου ότι πληρεί τα προσόντα υποψηφίου που προνοεί το
καταστατικό, δικαιούται να υποβάλει υποψηφιότητα για μια (1) θέση ονομαστικής εκλογής και
ταυτόχρονα αν το επιθυμεί μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα και για μια (1) από τις πέντε (5)
θέσεις της ενιαίας εκλογής.
Η ανακήρυξη των εκλεγέντων, θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Τοπικής Γενικής
Συνέλευσης, της οποίας θα προεδρεύσει αξιωματούχος της Επαρχιακής Γραμματείας.
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Νίκος Σύκας
Επαρχιακός Γραμματέας ΔΗΣΥ Λεμεσού

