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             ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

Προς 

Μέλη Παγκύπριου Συνδέσμου για την Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn 

 

Αγαπητά μέλη,  

 

Θέμα: Πρόσκληση στην Εκλογική Γενική Συνέλευση Παγκύπριου Συνδέσμου για την 

Ελκώδη Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn (ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.) 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρία του, στις 24/5/2021 αποφάσισε τη διεξαγωγή της 

Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας την Τετάρτη 23/06/2021. Η συνέλευση 

θα πραγματοποιηθεί στο κτήριο της Δημοσιογραφικής Εστίας στη Λευκωσία (Λεωφόρος ΡΙΚ 

12, Αγλαντζιά, Λευκωσία, 2120) στις 17.30 μ.μ.  

 

Δικαίωμα Συμμετοχής θα έχουν τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Ελκώδη 
Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn (ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.) που έχουν διευθετήσει την συνδρομή 
μέλους.  
 

Ημερήσια Διάταξη  

 

• Απολογισμός Δράσης 2019-2020 και έγκριση αυτού  

• Οικονομικός Απολογισμός και έγκριση λογαριασμών 2019-2020  

• Εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου  

 

Αγαπητοί φίλοι,  

 

Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, είναι σημαντική η συμμετοχή όλων σας στις εργασίες 

της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης.  

 

Με εκτίμηση, 
 
 
 
Νατάσα Θεοδοσίου 
Πρόεδρος ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ. 
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Οδηγίες Διεξαγωγής της Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης 

 
Σύμφωνα με τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα λόγω του κορονοϊού για τη συμμετοχή σας στην 

Εκλογική Γενική Συνέλευση θα πρέπει: 

1. Κατά την είσοδο σας στην αίθουσα να φέρετε προστατευτική μάσκα 

2. Safepass 

3. Να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις εντός του χώρου 

 

 
Οδηγίες για δήλωση υποψηφιότητας για εκλογή στο Δ.Σ. του ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.  

 
 

Για όσα μέλη επιθυμούν να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους για την εκλογή τους στο 

Δ. Σ του ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ., παρακαλούμε όπως: 

(α) εκτυπωθεί η σχετική δήλωση, 

(β) να συμπληρωθεί, 

(γ) να σαρωθεί (για να υπάρχει η επίσημη υπογραφή του υποψηφίου)  

και 

(δ) να σταλεί στο email: cycca.org@gmail.com μέχρι τις 19/6/2021. 

*Μικρή παρουσίαση του/της κάθε υποψηφίου θα πραγματοποιηθεί πριν την διαδικασία 

εκλογής. 

 
Δικαίωμα Συμμετοχής θα έχουν τα μέλη του Παγκύπριου Συνδέσμου για την Ελκώδη 
Κολίτιδα και τη Νόσο του Crohn (ΠΑ.ΣΥ.Ε.Κ.Κ.) που έχουν διευθετήσει την συνδρομή 
μέλους.  
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