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ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΚΛΟΓΩΝ
ΝΔΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΤΚ
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ πλδέζκνπ Τπαμησκαηηθώλ Κππξηαθνύ ηξαηνύ
(ΤΚ) αλαθνηλώλεη όηη, ζηηο 18 Αππιλίος 2019, ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηε
Γεκνζηνγξαθηθή Δζηία ζηε Λεπθσζία (πιεζίνλ ΓΔΔΦ), Δηήζηα Γεληθή
πλέιεπζε θαη εθινγέο αλάδεημεο λένπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ιόγσ ιήμεο
ηεο ζεηείαο ηνπ.
Η Γεληθή πλέιεπζε ζα αξρίζεη ε ώξα 07:30 θαη ακέζσο κεηά ηε ιήμε ησλ
εξγαζηώλ ηεο ζα αθνινπζήζεη ε δηαδηθαζία ησλ εθινγώλ.
Η ςεθνθνξία ησλ εθινγώλ θα απσίσει μετά τη γενική σςνέλεςση μέσπι η
ώπα 13:00 και 13:30-17:30.
Σα κέιε ηνπ ΤΚ πνπ επηζπκνύλ λα ππνβάινπλ ππνςεθηόηεηα γηα εθινγή
ηνπο ζην Γηνηθεηηθό πκβνύιην, ζα κπνξνύλ λα ζπκπιεξώζνπλ ην ζπλεκκέλν
έληππν (ΠΙΝΑΚΑ Β΄), ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπο πξνηείλνπλ 2 άιια κέιε
θαη λα ην ζηείινπλ ζηελ Πξόεδξν ηνπ πλδέζκνπ, Αιρία (ΓΒ) Καηεξίλα
Μαξθνπιιίδνπ, (ηειέθσλν επηθνηλσλίαο: 99583259), μέσπι η ώπα 17:00 τηρ
12 Αππιλίος 2019. Δθπξόζεζκεο αηηήζεηο δελ ζα γίλνπλ απνδεθηέο.
Ο θαηάινγνο ησλ ππνςεθίσλ, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζπλδέζκνπ
(www.syks.org.cy).
Ο ΤΚ, θαηόπηλ ζπλελλόεζεο θαη εθόζνλ ρξεηαζηεί, δύλαηαη λα δηαζέζεη
ιεσθνξεία ζηηο άιιεο πόιεηο, γηα κεηαθνξά ησλ κειώλ ηνπ ζηε Λεπθσζία, γηα
λα αζθήζνπλ ην εθινγηθό ηνπο δηθαίσκα. Σα ζεκεία θαη νη ώξεο αλαρώξεζεο
ησλ ιεσθνξείσλ ζα αλαθνηλσζνύλ αξγόηεξα.
Δλεκεξώλνπκε ηα κέιε καο όηη, ην άξζξν 15 ηνπ θαηαζηαηηθνύ ηνπ ΤΚ πνπ
αθνξά ηε λέα ζύλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, κεηά από ηελ θαηάξγεζε
ηνπ ζεζκνύ ησλ Δζεινληξηώλ, ηξνπνπνηήζεθε ζηελ δεύηεξε θαηαζηαηηθή
ζπλέιεπζε, κεηά από νδεγίεο θαη ππνδείμεηο ηνπ έθνξνπ ζσκαηείσλ, θαη
δηακνξθώζεθε όπσο παξαθάησ:

Β. Τν Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην απνηειείηαη από δεθαπέληε Ταθηηθά Μέιε ήηνη 3
Ανθςπαζπιζηέρ, 3 Άνηπερ Μόνιμοςρ Υπαξιωμαηικούρ, 4 Γςναίκερ Μόνιμερ
Υπαξιωμαηικούρ και 5 Σςμβαζιούσοςρ Υπαξιωμαηικούρ (ΣΥΠ) εθιεγόκελα σο
ιεπηνκεξώο αλαθέξεηαη ζην Άξζξν 15 αλά ηξηεηία σο αθνινύζσο:
1. Έλα Ππόεδπο, ν νπνίνο ζα πξνεδξεύεη ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ, λα θαηεπζύλεη ηηο δηαδηθαζίεο θαη
εξγαζίεο ησλ θαη εθπξνζσπεί ην Σύλδεζκν, λα ππνγξάθεη θάζε ζεκαληηθό
έγγξαθν θαη λα εθπξνζσπεί ην Σύλδεζκν εμσδίθσο θαη δηθαζηηθά.
2. Έλα Ανηιππόεδπο, ν νπνίνο ζα είλαη αλαπιεξσηήο ηνπ πξνέδξνπ ζε
πεξίπησζε θσιύκαηνο ηνπ ηειεπηαίνπ θαη δελ ζα πξνέξρεηαη από ην ίδην
εξγαζηαθό θαζεζηώο ηνπ Πξνέδξνπ.
3. Έλα Γπαμμαηέα, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ηήξεζε πιήξνπο
κεηξώνπ κειώλ, αθξηβώλ πξαθηηθώλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ, αξρείσλ,
δηεθπεξαίσζε ηεο αιιεινγξαθίαο, θνηλνπνίεζε απνθάζεσλ, όπνπ είλαη
αλαγθαίν λα θξνληίδεη ηελ εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ θαη ησλ Γεληθώλ Σπλειεύζεσλ.
4. Έλα Ταμία, ν νπνίνο ζα είλαη ππεύζπλνο λα ηεξεί ην βηβιίν όπνπ ζα
θαηαγξάθνληαη νη εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο ηνπ Σπλδέζκνπ σο επίζεο θαη
νπνηαδήπνηε αιιά ινγηζηηθά βηβιία ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζεσξήζεη
αλαγθαία, λα δηελεξγεί ηηο πιεξσκέο θαη εηζπξάμεηο εθδίδνληαο ηηο δένπζεο
απνδείμεηο.
5. Δλλέα Ταθηηθά Μέιε εθόζνλ ππάξρνπλ αιιηώο παξακέλνπλ θελέο νη ζέζεηο.
6. Δλλέα Δπηιαρόληεο ήηνη δύν άηνκα από θάζε θαηεγνξία εθηόο από έλα
Αλζππαζπηζηή θαη ζα εθιέγνληαη ζύκθσλα κε ηηο ςήθνπο ηνπο εθόζνλ
ππάξρνπλ αιιηώο παξακέλνπλ θελέο νη ζέζεηο.
Ννείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Αλζππαζπηζηήο παύεη λα ππάγεηαη
ζην βαζκό ηνπ ππαμησκαηηθνύ ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ζα απνηειείηαη από 14 κέιε
απηόκαηα θαη όηαλ πξναρζεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ζεηείαο ηνπ ή αιιάμεη ην εξγαζηαθό θαζεζηώο ηνπ, παξακέλεη ζηε ζέζε πνπ
εθιέγεθε κέρξη ηελ ιήμε ηεο 3εηνύο ζεηείαο ηνπ ή όηαλ δηεμαρζνύλ εθινγέο.

ΟΓΗΓΙΔ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:
Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ ηα εγγεγξακκέλα κέιε ηνπ ΤΚ, ηα νπνία έρνπλ
εγγξαθεί ζηνλ ζύλδεζκν κέρξη ηελ 15 Μαξηίνπ 2019.
Κάζε κέινο ζα κπνξεί λα ςεθίζεη από 1 μέσπι 15 άτομα από δηάθνξεο
θαηεγνξίεο όπσο παξαθάησ:
-

Μέρξη 3 Ανθςπασπιστέρ
Μέρξη 3 Μόνιμοςρ Άντπερ Τπαξιωματικούρ
Μέρξη 4 Μόνιμερ Γςναίκερ Τπαξιωματικούρ
Μέρξη 5 ΤΠ

Όια ηα κέιε, γηα λα δηθαηνύληαη λα ςεθίζνπλ ζα πξέπεη λα θέξνπλ καδί ηνπο
ηελ πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή ηνπο ηαπηόηεηα.
Σα ζύκβνια πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα ςεθνδέιηηα ζα πξέπεη λα είλαη έλα
από ηα ζεκεία √, σ, +, ζην ηεηξαγσλίδην δίπια από ην όλνκα ηνπ θάζε

ππνςεθίνπ ζην ςεθνδέιηην, πνπ ζα είλαη θαηά αιθαβεηηθή ζεηξά ζηελ θάζε
θαηεγνξία.
Η θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ίδην ρώξν ακέζσο
κεηά ηε ιήμε ηεο ςεθνθνξίαο θαη ζα κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ ηε
δηαδηθαζία νη ππνςήθηνη.
-ΗΠΡΟΔΓΡΟ

Αιρίαο (ΓΒ)Καηεξίλα Μαξθνπιιίδνπ
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