Υπευθυνότητες και Πλεονεκτήµατα Μελών της Παγκύπριας Συµµαχίας Σπάνιων
Παθήσεων
Υπάρχουν τρείς (3) κατηγορίες µελών׃
(α) Ιδρυτικά Μέλη. (πρόσωπα ή οργανισµοί ή σύνδεσµοι που
προϋπογράφουν το Ιδρυτικό Έγγραφο της Εταιρείας και έχουν αυτόµατα
δικαίωµα ψήφου)
(β) Συνεργαζόµενα Μέλη. (πρόσωπα ή οργανισµοί ή σύνδεσµοι οι οποίοι
δεν είναι παθόντες ή έχουν σχέση µε Σπάνιες Ανωµαλίες. Έχουν
δικαίωµα συµµετοχής αλλά όχι ψήφου)
(γ) Γενικά Μέλη. (πρόσωπα ή οργανισµοί ή σύνδεσµοι οι οποίοι είναι
παθόντες ή έχουν σχέση µε Σπάνιες Ανωµαλίες. Έχουν δικαίωµα ψήφου
µετά την παρέλευση ενός (1) χρόνου από την ηµεροµηνία που έχουν
εγγραφεί ως µέλη)
Ιδρυτικά µέλη׃
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Έχουν αυτόµατα δικαίωµα ψήφου.
Έχουν το δικαίωµα να αναθέσουν την εκπροσώπηση τους σε 1-2 άτοµα
κατόπιν γραπτού πληρεξούσιου, το οποίο µπορούν να προµηθευτούν και να
καταθέσουν στο εγγεγραµµένο γραφείο της Συµµαχίας.
Οι αντιπρόσωποι µπορούν να ψηφίζουν εκ µέρους του µέλους.
Μόνο ένας (1) αντιπρόσωπος µπορεί να ψηφίζει εκ µέρους του µέλους.
∆εν έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση αν όλα τα πληρωτέα
ποσά δεν έχουν εξοφληθεί.
Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Μπορούν να λάβουν µέρος στις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης πολιτικών
της Παγκύπριας Συµµαχίας Σπάνιων Παθήσεων. Έχουν ενεργό ρόλο σε όλες
τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις της Συµµαχίας, ή άλλων
οργανισµών µε τους οποίους συνεργάζεται η Συµµαχία ως εκπρόσωπος της.
Λαµβάνουν τακτική ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε επερχόµενα
συνέδρια ή/και άλλες δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει ή στις οποίες
συµµετέχει η Συµµαχία ή άλλοι οργανισµοί µε τους οποίους συνεργάζεται.

Γενικά µέλη׃
•
•

•
•
•

Έχουν δικαίωµα ψήφου µετά την παρέλευση ενός χρόνου από την ηµεροµηνία
της εγγραφής τους ως µέλη.
Έχουν το δικαίωµα να αναθέσουν την εκπροσώπηση τους σε 1-2 άτοµα
κατόπιν γραπτού πληρεξούσιου, το οποίο µπορούν να προµηθευτούν και να
καταθέσουν στο εγγεγραµµένο γραφείο της Συµµαχίας.
Οι αντιπρόσωποι µπορούν να ψηφίζουν εκ µέρους του µέλους.
Μόνο ένας (1) αντιπρόσωπος µπορεί να ψηφίζει εκ µέρους του µέλους.
∆εν έχουν δικαίωµα να ψηφίσουν σε Γενική Συνέλευση αν όλα τα πληρωτέα
ποσά δεν έχουν εξοφληθεί.

•
•
•

•
•

Μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Αλλαγή στους αντιπροσώπους γίνεται µόνο µε γραπτή ενηµερωση προς το
∆ιοικητικό Συµβουλιο.
Μπορούν να λαµβάνουν µέρος στις διαδικασίες υποβολής και έγκρισης
πολιτικών της Παγκύπριας Συµµαχίας Σπάνιων Παθήσεων. Έχουν ενεργό ρόλο
σε όλες τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις της Συµµαχίας, ή άλλων
οργανισµών µε τους οποίους συνεργάζεται η Συµµαχία ως εκπρόσωπος της.
Λαµβάνουν τακτική ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε επερχόµενα
συνέδρια ή/και άλλες δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει ή στις οποίες
συµµετέχει η Συµµαχία ή άλλοι οργανισµοί µε τους οποίους συνεργάζεται.

Συνεργαζόµενα µέλη׃
•
•
•

Έχουν δικαίωµα συµµετοχής αλλά όχι ψήφου.
Έχουν την ευκαιρία να συµµετέχουν σε εκδηλώσεις της Συµµαχίας, ή άλλων
οργανισµών µε τους οποίους συνεργάζεται η Συµµαχία ως εκπρόσωπος της.
Λαµβάνουν τακτική ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε επερχόµενα
συνέδρια ή/και άλλες δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει ή στις οποίες
συµµετέχει η Συµµαχία ή άλλοι οργανισµοί µε τους οποίους συνεργάζεται.

∆ιαδικασία εγγραφής׃
Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να επιστέψουν στο εγγεγραµµένο γραφείο της Συµµαχίας
τα ακόλουθα׃
(α) Συµπληρωµένη αίτηση εγγραφής
(β) Τα τέλη συνδροµής για τον πρώτο χρόνο*
(γ) Τα τέλη εγγραφής

Τα τέλη συνδροµής είναι πληρωτέα την ή πριν την 30η Ιανουαρίου κάθε
ηµερολογιακού έτους. Αν δεν έχουν πληρωθεί µέχρι την 1η Ιουλίου του ιδίου έτους,
τότε η ιδιότητα του µέλους αναστέλλεται.
* Τα τέλη συνδροµής και εγγραφής καθορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
στην Ετήσια Γενική Συνέλευση.

