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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022      

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Υπαξιωματικών Κυπριακού 

Στρατού (ΣΥΚΣ), ανακοινώνει στα μέλη του ότι, την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022, 
η ώρα 08:00 θα πραγματοποιηθεί στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία 
(Λεωφόρος ΡΙΚ 12, Αγλαντζιά), Ετήσια Γενική Συνέλευση και θα 
ακολουθήσουν Εκλογές για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω 
λήξης της θητείας του. 
 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:  
- Απολογισμός πεπραγμένων 
- Έκθεση Οικονομικού Έτους 2021 
- Επίτιμα Μέλη 
- Εκλογές  
 
Η Γενική Συνέλευση θα αρχίσει η ώρα 08:00 και αμέσως μετά τη λήξη 
των εργασιών της θα ακολουθήσει η διαδικασία των εκλογών, 

Η ψηφοφορία θα αρχίσει αμέσως μετά τη λήξη της Γενικής Συνέλευσης 
και θα συνεχισθεί μέχρι η ώρα 17:30 όπου θα κλείσουν οι κάλπες. 

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού του ΣΥΚΣ, οι 
υποψηφιότητες θα υποβάλλονται γραπτώς στον τύπο του ΠΙΝΑΚΑ Β 
στον πρόεδρο (Γιώργος Ιωακείμ τηλ.: 99456706) του απερχόμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι τις 17:00 η ώρα της έκτης μέρας προ της 
Γενικής Συνέλευσης (δηλαδή μέχρι τις 17:00Ω της 10 Ιουνίου 2022), 
στην οποία θα λαμβάνουν χώρα οι εκλογές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν 
θα γίνουν αποδεκτές. 
 
Συνημμένα θα βρείτε το Έντυπο ΠΙΝΑΚΑΣ Β, το οποίο αφού 
συμπληρωθεί και υπογραφεί από τον υποψήφιο. θα πρέπει να 
συμπληρωθεί και υπογραφεί από δύο μέλη του ΣΥΚΣ που τον 
προτείνουν/υποστηρίζουν. 

mailto:sundesmosupax@gmail.com
http://www.syks.org.cy/


 
Ο κατάλογος των υποψηφίων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
συνδέσμου (www.svks.org.cv) μόλις ολοκληρωθεί η προθεσμία της 
υποβολής υποψηφιοτήτων κατά αλφαβητική σειρά κατά κατηγορία. 

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του καταστατικού του ΣΥΚΣ το Διοικητικό 
Συμβούλιο αποτελείται από 15 Τακτικά Μέλη ήτοι 3 Ανθυπασπιστές, 3 
Άντρες Μόνιμους Υπαξιωματικούς, 4 Γυναίκες Μόνιμες Υπαξιωματικούς 
και 5 Συμβασιούχους Υπαξιωματικούς (ΣΥΠ). 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ: 

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη του ΣΥΚΣ, τα οποία έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το σύνδεσμο. 

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να ψηφίσει από 1 μέχρι 15 υποψήφιους 
από διάφορες κατηγορίες όπως παρακάτω: 

- Μέχρι 3 Ανθυπασπιστές 
- Μέχρι 3 Μόνιμους Άντρες Υπαξιωματικούς 
- Μέχρι 4 Μόνιμες Γυναίκες Υπαξιωματικούς 
- Μέχρι 5 ΣΥΠ 

Όλα τα μέλη, θα πρέπει να φέρουν μαζί τους την πολιτική ή στρατιωτική 
τους ταυτότητα. 

Τα σύμβολα που θα χρησιμοποιηθούν στα ψηφοδέλτια θα πρέπει να 
είναι ένα από τα σημεία ,  +,  x,  στο τετραγωνίδιο δίπλα από το 
όνομα του κάθε υποψηφίου στο ψηφοδέλτιο, που θα είναι κατά 
αλφαβητική σειρά στην κάθε κατηγορία. 

Η καταμέτρηση των ψήφων, θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο 
αμέσως μετά τη λήξη της ψηφοφορίας και θα μπορούν να 
παρακολουθήσουν τη διαδικασία οι υποψήφιοι. 

 

                         Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
   

 
  
            ΣΥΠ Επχίας (ΠΖ) Γιώργος Ιωακείμ 
                                                            Αντιπρόεδρος και  
                                                Εκτελών Καθήκοντα Προέδρου  
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ  ΕΤΟΥΣ  

 

Δια της παρούσης υποβάλλω υποψηφιότητα για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου και παρακαλώ όπως με περιλάβετε στον κατάλογο των υποψηφίων στις εκλογές 

που θα γίνουν στις…………………………..……………………………. 

 

Τα στοιχεία μου είναι:  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

 …………………………….…………………………ΒΑΘΜΟΣ……….…..………………….. 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: 

 ………………………..………………………………………………………………………….. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 

 …………………………………….……………………………………………………………… 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 ………………………………..…………………………………………………………………… 

ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: 

 ……………………………………………………………………………………………………. 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

 ………………………………………….…………………………………………………………. 

 

 

  

Υποστηρίζουμε την πιο πάνω υποψηφιότητα: 

 

1.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                               ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  

  

 

 

2.ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:                                                              ΒΑΘΜΟΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ:  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:  

 

 


