ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ACCEPT-ΛΟΑΤΙ ΚΥΠΡΟΥ 2019-2020

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Όνομα

Θέση

Τρέχουσα
Θητεία

Ημερομηνία εισδοχής στο
ΔΣ

Νικόλας Τρύφων

Πρόεδρος

2016-2018 (*)

Δεκέμβριος 2015

Μόνικα Παναγή

Αντιπρόεδρος

2017-2019

Δεκέμβριος 2017

Αλέξανδρος Ευσταθίου

Γραμματέας

2016-2018 (*)

Δεκέμβριος 2016

Αναστασία Ανδρέου

Ταμίας

2017-2019

Οκτώβριος 2013

Κωνσταντίνος
Λακκοτρύπης

Μέλος

2018 (**)

Απρίλιος 2018

Στέφανος Ιωάννου

Μέλος

2017-2019 (***)

Δεκέμβριος 2017

Διομήδης Κουφτερός

Μέλος

2016-2018 (*)

Δεκέμβριος 2016

Ανδρέας Ανδρέου

Μέλος

2016-2018 (*)

Δεκέμβριος 2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου αποτελείται από 8 μέλη. Εκλογές
γίνονται κάθε χρόνο, για τέσσερεις θέσεις όπου τα μισά μέλη του ΔΣ εκλέγονται με διετή θητεία.
Με αυτό το τρόπο μόνο τα μισά μέλη του ΔΣ αναχωρούν μετά το πέρας της θητείας τους κάθε
χρόνο, επιτρέποντας έτσι απρόσκοπτα την συνέχεια στις εργασίες του Συμβουλίου από τα
μέλη που παραμένουν μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες κόπωσης πολλών μελών
ταυτόχρονα.
(*) Στις φετινές εκλογές 2018 λήγει η πλήρης διετής θητεία των 4 μελών του ΔΣ τα οποία
σημειώνονται με αστερίσκο, άρα κατά τις εκλογές θα υπάρχουν διαθέσιμες 4 θέσεις διετούς
θητείας για υποψηφίους στο Συμβούλιο. Τα τέσσερα πρώτα άτομα σε αριθμό ψήφων θα
εκτίσουν θητεία μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, το τελευταίο τρίμηνο του
2020.
(**) Ο Κωνσταντίνος Λακκοτρύπης αντικατέστησε την Τατιάνα Ηρακλέους, η οποία
αποχώρησε από το ΔΣ τον Απρίλιο 2018, ως ο πρώτος επιλαχών στις τελευταίες εκλογές τον
Δεκέμβριο 2017. Η εν λόγω θέση είναι επίσης ανοιχτή για υποψηφιότητες για θητεία 1 χρόνου
μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, το 2019.
(***) Ο Στέφανος Ιωάννου αποφάσισε να αποχωρήσει από το ΔΣ από την Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Δεκεμβρίου 2018 και εντεύθεν. Η εν λόγω θέση είναι επίσης ανοιχτή για
υποψηφιότητες για θητεία 1 χρόνου μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης, το
2019.
2. ΘΗΤΕΙΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου αποτελείται από 8 μέλη. Εκλογές
γίνονται κάθε χρόνο, για τέσσερεις θέσεις όπου τα μισά μέλη του ΔΣ εκλέγονται με διετή θητεία.
Την ερχόμενη χρονιά γίνονται εκλογές για τις άλλες 4 θέσεις. Με αυτό το τρόπο μόνο τα μισά
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μέλη του ΔΣ αναχωρούν μετά το πέρας της θητείας τους κάθε χρόνο, επιτρέποντας
απρόσκοπτα την συνέχεια στις εργασίες του Συμβουλίου από τα μέλη που παραμένουν
μειώνοντας ταυτόχρονα τις πιθανότητες κόπωσης πολλών μελών ταυτόχρονα.
Στη φετινή εκλογική διαδικασία υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις για το Συμβούλιο, 4 θέσεις για
διετή θητεία και 2 για μονοετή, λόγω αποχωρήσεων μελών του Συμβουλίου. Τα 4 πρώτα
άτομα που θα εκλεγούν φέτος θα εκτίσουν θητεία μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση της
οργάνωσης, το τελευταίο τρίμηνο του 2020, ενώ τα 2 επόμενα θα εκτίσουν θητεία μέχρι την
Ετήσια Γενική Συνέλευση της οργάνωσης το 2019.
Κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να διεκδικήσει επανεκλογή του στο
Διοικητικό Συμβούλιο αν στο χρονικό τέλος της θητείας που διεκδικεί ξανά θα έχει εκτίσει
πέραν από έξι (6) συνεχή χρόνια θητείας στο Διοικητικό Συμβούλιο.
3. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Ο κάθε
ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίζει ισάξιο αριθμό ατόμων όσες και οι διαθέσιμες θέσεις. Στη φετινή
διαδικασία κάθε ψηφοφόρος, μπορεί να ψηφίσει από 1 μέχρι 6 υποψήφιους.
Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα πλήρη μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις τους
μέχρι την έναρξη της εκάστοτε Εκλογικής Γενικής Συνέλευσης, μετά από παρέλευση δύο
μηνών από την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.
Όλοι οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στην εκλογική διαδικασία, πρέπει να λάβουν
τουλάχιστον 20% των έγκυρων ψήφων, αλλιώς η συμμετοχή τους στη διαδικασία θεωρείται
άκυρη.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Η κάλπη για την ψηφοφορία θα είναι ανοικτή από τις 09.00 μέχρι και τις 12.00 και τα μέλη θα
μπορούν να ψηφίσουν καθ’ όλη τη διάρκεια. Όλοι οι υποψήφιοι που λαμβάνουν μέρος στην
εκλογική διαδικασία, πρέπει να λάβουν τουλάχιστον 20% των έγκυρων ψήφων, αλλιώς η
συμμετοχή τους στη διαδικασία θεωρείται άκυρη. Λόγω του ότι οι υποψηφιότητες που
παραλήφθηκαν είναι λιγότερες από τον αριθμό των κενών θέσεων, τότε επιπλέον
υποψηφιότητες θα μπορούν να γίνουν κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση.
Τα πλήρη μέλη χρειάζεται να έχουν πληρωμένη τη συνδρομή για το 2018. Ανανεώσεις
συνδρομών (καθώς και πληρωμές για το 2019) θα μπορούν να γίνουν κατά την διάρκεια της
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Ανανεώσεις μπορούν επίσης να γίνουν ηλεκτρονικά στη σελίδα
της Accept (http://www.acceptcy.org) αφού γίνει login με το email και συνθηματικό εκάστου
μέλους. Μέλη που δεν είχαν εγγραφεί ηλεκτρονικά προηγουμένως, μπορούν να πατήσουν το
κουμπί “Donation” στο πάνω μέρος της ιστοσελίδας μας και πληρώσουν €10 (για κάθε
οφειλόμενο έτος) και ακολούθως να στείλουν email στο treasurer@acceptcy.org
ενημερώνοντας πως επιθυμούν η δωρεά να καταγραφεί ως πληρωμή της συνδρομής τους.
Μέλη που θέλουν να ξέρουν πόσα οφείλουν, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το
treasurer@acceptcy.org.
Τα μέλη του Προεδρείου, με την σύμφωνη γνώμη των μελών της Γενικής Συνέλευσης, θα
αποτελέσουν και την Επιτροπή που θα κάνει την καταμέτρηση των ψήφων και θα εποπτεύεται
από την Εφορευτική Επιτροπή. Τα μέλη του Προεδρείου διατηρούν τις ψήφους μυστικές κατά,
αλλά και μετά, το πέρας της εκλογικής διαδικασίας
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5. ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
1. Τζον Ζαχαρίας Θεοφάνους
2. Κωνσταντίνος Λακκοτρύπης
3. Ραφαήλ Πελεγκάρης
Φέτος, 3 μέλη της οργάνωσης απέστειλαν υποψηφιότητες και λαμβάνουν μέρος στην
εκλογική διαδικασία. Λόγω του ότι οι υποψηφιότητες που παραλήφθηκαν είναι
λιγότερες από των αριθμό των κενών θέσεων τότε επιπλέον υποψηφιότητες μπορούν
να γίνουν κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση σε χρόνο που θα ανακοινωθεί από το
Προεδρείο το πρωί της μέρας.
Πιο κάτω οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους υποψηφίους:
Α. Τζον Ζαχαρίας Θεοφάνους (Λευκωσία)
1. Περιγράψτε συνοπτικά επιτεύγματα σας (π.χ. ως μέλος της Accept, ενός άλλου
Διοικητικού Συμβουλίου, ως υπάλληλος, εθελοντής σε ένα διεθνή ή τοπικό
οργανισμό ή εταιρεία:
Ήμουν εθελοντής εκδότης του Ελληνικού Συμβουλίου Νεολαίας της Πρετόρια (Νότιος
Αφρική). Είμαι προγραμματιστής και ψυχολόγος.
Ψυχολογική υποστήριξη
Οργανωτικές δεξιότητες
Δεξιότητες οικοδόμησης ιστοσελίδων.
2. Σε τι μπορείτε να συνεισφέρετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Τις οργανωτικές μου δυνατότητες στις Πολύχρωμες Συναντήσεις.
3. Τι είναι το κίνητρό που σας κάνει να θέλετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
Είμαι ανοιχτά ομοφυλόφιλος και θα ήθελα να συμβάλω θετικά στην ΛΟΑΤΙ κοινότητα.
4. Για τους υποψήφιους που ήταν μέλη σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, τι έχετε εσείς προσφέρει στην οργάνωση κατά την
διάρκεια της θητείας σας?
Δεν ισχύει.
5. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα θέλατε να προσθέσετε ή που αισθάνεστε
πως είναι σχετική?
Ουδέν
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Β. Κωνσταντίνος Λακκοτρύπης (Λευκωσία)
1. Περιγράψτε συνοπτικά επιτεύγματα σας (π.χ. ως μέλος της Accept, ενός άλλου
Διοικητικού Συμβουλίου, ως υπάλληλος, εθελοντής σε ένα διεθνή ή τοπικό
οργανισμό ή εταιρεία:
-Εθελοντής από το 2016
-Εθελοντής στο Pride 2016
-Εθελοντής στο Pride 2017
-Εθελοντής στο Pride 2018
-Ομάδα Νεολαίας (2017-σήμερα)
-Διοργάνωση event στην ομάδα νεολαίας,
-Δημιουργία πλατφόρμας καταγγελιών για λογαριασμό της οργάνωσης
- Εγγραφή της ομάδας νεολαίας της οργάνωσης στο EYF.
-Μέλος του Δ.Σ από τον Απρίλιο του 2018 (αντικατέστησα μέλος το οποίο αποχώρησε)
-Ομάδα Νεολαίας της οργάνωσης (2016-σήμερα)
-Ομάδα Επικοινωνίας της Οργάνωσης (2017-σήμερα)
-Ομάδα Υγείας της Οργάνωσης (2018-σήμερα)
-Εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε σεμινάρια και workshops (Aequitas, ILGAEurope, ΚΣΑ)
2. Σε τι μπορείτε να συνεισφέρετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Έχοντας ήδη υπάρξει μέλος του Δ.Σ. για ένα χρόνο, γνωρίζω αρκετά καλά τον τρόπο
που λειτουργεί και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Οργάνωση.
Ήδη για ένα χρόνο τώρα, έχω κάνει αρκετές διασυνδέσεις με άτομα και οργανισμούς
που μπορούν να βοηθήσουν στο έργο της Αccept. (IGLYO, SPOD, Thessaloniki
Pride)
Έχω αρκετές ιδέες για να βοηθήσω την οργάνωση να ξαναβρεί στο ακτιβιστικό της
χαρακτήρα και να επανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και πάλι.
3. Τι είναι το κίνητρό που σας κάνει να θέλετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
Το κίνητρο που με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με την οργάνωση από την αρχή ως
εθελοντής και τώρα ως μέλος του Δ.Σ. παραμένει το ίδιο μέχρι και σήμερα.
Μπήκα στην οργάνωση για να έρθω κοντά με άλλα άτομα στην Κύπρο που
ασχολούνται με τον ακτιβισμό γενικότερα και ειδικότερα με τα ΛΟΑΤΙ δικαιώματα.
Μπήκα στην οργάνωση για να γίνω καλύτερος άνθρωπος και μόνο τότε θεωρούσα και
εξακολουθώ να θεωρώ ότι αφού επιτύχω αυτό θα είμαι σε θέση να προσφέρω βοήθεια
στην οργάνωση και κατ΄ επέκταση να είμαι σε θέση να εκπληρώσω τους διαχρονικούς
στόχους της οργάνωσης.
4. Για τους υποψήφιους που ήταν μέλη σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
Accept – ΛΟΑΤΙ Κύπρου, τι έχετε εσείς προσφέρει στην οργάνωση κατά την
διάρκεια της θητείας σας?
Ως μέλος του Δ.Σ. από τον Απρίλιο του 2018, είμαι μέλος της ομάδας επικοινωνίας της
οργάνωσης, ένα πόστο αρκετά δύσκολο αφού χειρίζεται την εικόνα της οργάνωσης
που βγαίνει προς τα έξω.
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Ως ενεργός εθελοντής από το 2016 έως σήμερα, έχω προσφέρει τις υπηρεσίες μου
στην οργάνωση όπου και όποτε μου ζητήθηκε. Τόσο στα τελευταία 3 Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας, όσο και σε όλες σχεδόν τις υπόλοιπες εκδηλώσεις της οργάνωσης.
5. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα θέλατε να προσθέσετε ή που αισθάνεστε
πως είναι σχετική?
Ουδέν

Γ. Ραφαήλ Πελεγκάρης (Λευκωσία)
1. Περιγράψτε συνοπτικά επιτεύγματα σας (π.χ. ως μέλος της Accept, ενός άλλου
Διοικητικού Συμβουλίου, ως υπάλληλος, εθελοντής σε ένα διεθνή ή τοπικό
οργανισμό ή εταιρεία:
Διανύω το τελευταίο έτος της αρχιτεκτονικής και μηχανικής σχολής του πανεπιστήμιου
Frederick και στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολούμαι με των προσκοπισμό που μου
έχει δώσει πολύ χρήσιμες δεξιότητές σε θέμα ηγεσίας και προγραμματισμού για
τοπικές και επαρχιακές εκδηλώσεις. Ένα άλλο προσόν που έχω μάθει από τον
προσκοπισμό είναι η επικοινωνία με όλες της ηλικίες.
Ένα άλλο μέρος της ζωής μου ήταν όταν πήγα για Erasmus στην Λιθουανία που με
βοήθησε στο να επικοινωνώ με άτομα από άλλες χώρες και επιπλέον στο δεύτερο
εξάμηνο που ήμουν, έγινα μέντορας και δίδασκα στο πανεπιστήμιο που σπούδαζα.
Στoν επαγγελματικό τόμεα έχω εργαστεί ως βοηθός παράγωγος της Ρέας Μαδέλλα
Ιωννίδου, στο ABR ως εκπαιδευόμενος αρχιτέκτονας και τώρα εργάζομαι στο
αρχιτεκτονικό γραφείο Αλεξάνδρου και Πελεγκάρη.
2. Σε τι μπορείτε να συνεισφέρετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Είμαι ένα νέο άτομο που μου αρέσει να αναλαμβάνω ευθύνες και καθήκοντα. Έχω
πολύ ενέργεια να δώσω και καινοτόμες ιδέες όσων αφορά δράσεις με επίκεντρο την
επίτευξη στόχων όπως η ισότητα, ισονομία , ορατότητα και κάνονικοτητα για κάθε
άτομο που συμπεριλαμβάνετε στην ΛΟΑΤ+ κοινότητα.

3. Τι είναι το κίνητρό που σας κάνει να θέλετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
Ο κύριός λόγος που θέλω να είμαι μέλος της οργάνωση είναι γιατί θέλω καταλάβω τα
προβλήματα τα οποία υπάρχουν αλλά και στην αντιμετώπιση τους και γενικότερα να
βοηθήσω οπού χρειάζεται.
4. Για τους υποψήφιους που ήταν μέλη σε προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της
Accept – ΛΟΑΤ Κύπρου, τι έχετε εσείς προσφέρει στην οργάνωση κατά την
διάρκεια της θητείας σας?
Δεν ισχύει.
5. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα θέλατε να προσθέσετε ή που αισθάνεστε
πως είναι σχετική?
Ουδέν
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