1 Σεπτεμβρίου 2020
Μαθηματικοί Μέλη της ΚΥΜΕ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θέμα: Γενική και Εκλογική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες 2020
Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η Γενική και Εκλογική Συνέλευση της ΚΥΜΕ,
καθώς και οι αρχαιρεσίες, όπως προβλέπονται από το καταστατικό. Η Γ.Σ. θα φιλοξενηθεί στο
Ξενοδοχείο «Landmark» (πρώην Hilton) στη Λευκωσία στις 10:00 π.μ.. Οι εγγραφές αρχίζουν από τις
09:30π.μ..
Συνάδελφοι μαθηματικοί, μέλη της ΚΥ.Μ.Ε. οι οποίοι/ες θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο
διοικητικό και οργανωτικό έργο της ΚΥ.Μ.Ε. καλούνται να ενδιαφερθούν για συμμετοχή στο 19μελές
Διοικητικό Συμβούλιο. Το έντυπο για δηλώσεις υποψηφιότητας για το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται
στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ και θα πρέπει να φτάσει στα γραφεία της ΚΥΜΕ μέχρι την Πέμπτη 10
Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι σε πρωτότυπη μορφή, με προσωπική παράδοση ή
ταχυδρομικά ή με email. Ο κατάλογος υποψηφίων θα ανακοινωθεί στα γραφεία και στην
ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ στις 17 Σεπτεμβρίου 2020. Οι υποψήφιοι πρέπει να θεωρούνται ταμειακά
εντάξει πριν την κατάθεση της υποψηφιότητάς τους. Με βάση το καταστατικό, ταμειακά εντάξει
θεωρούνται τα μέλη που έχουν τακτοποιημένη τη Συνδρομή του προηγούμενου έτους, δηλαδή
του 2019. Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να τακτοποιήσουν τη συνδρομή του 2020 κατά την
εγγραφή τους στη Γενική Συνέλευση.
Σας υπενθυμίζουμε για τα παρακάτω:
Παρακαλούμε όλα τα μέλη να διευθετήσουν τις συνδρομές τους πριν τη Γενική Συνέλευση. Τα
γραφεία θα είναι ανοικτά κανονικά αλλά μπορείτε να κάνετε κατάθεση στο λογαριασμό της
ΚΥΜΕ στην Τράπεζα Κύπρου (IBAN: CY07 0020 0158 0000 0001 0018 1200) και να στείλετε
αντίγραφο της κατάθεσης, αφού γράψετε το όνομα σας καθαρά, στο τηλεομοιότυπο 22-379122 ή
με email στο cms@cms.org.cy. Συνδρομές μπορείτε επίσης να πληρώσετε ηλεκτρονικά μέσω της JCC
στην ιστοσελίδα της ΚΥΜΕ.
Οι δραστηριότητες της ΚΥΜΕ συνεχίζουν να αναβαθμίζονται και οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι πλέον
σημαντικές για το μέλλον της Εταιρείας αλλά και της μαθηματικής επιστήμης και παιδείας του
τόπου μας. Ως μέλη έχετε όλοι συμβάλει σε αυτή την αναβάθμιση γι’ αυτό καλείστε με την
παρουσία σας να συμβάλετε και στις σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον της ΚΥΜΕ και των
δραστηριοτήτων της. Με τη νέα τάξη πραγμάτων και προκλήσεις που προκαλεί η πανδημία η
εκπαίδευση αποκτά νέες ανάγκες στις οποίες η ΚΥΜΕ οφείλει να συμβάλει.
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου
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