ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ
ACCEPT-ΛΟΑΤ ΚΥΠΡΟΥ 2018-2019

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Όνομα

Θέση

Τρέχουσα Θητεία

Ημερομηνία
εισδοχής στο ΔΣ

Κώστας Γαβριηλίδης

Πρόεδρος

2015-2017 (*)

Μάιος 2012

Νικόλας Τρύφων

Αντιπρόεδρος

2016-2018

Δεκέμβριος 2015

Αλέξανδρος Ευσταθίου

Γραμματέας

2016-2018

Δεκέμβριος 2016

Αναστασία Ανδρέου

Ταμίας

2015-2017 (*)

Οκτώβριος 2013

Ανδρέας Ανδρέου

Μέλος

2016-2018

Δεκέμβριος 2016

Θεόδωρος Έλληνα

Μέλος

2015-2017 (*)

Δεκέμβριος 2015

Διομήδης Κουφτερός

Μέλος

2016-2018

Δεκέμβριος 2016

Ιωάννα Κυπριανίδου

Μέλος

2017 (*,**)

Φεβρουάριος 2017

(*) Λήξη θητείας
(**) Η Ιωάννα Κυπριανίδου αντικατέστησε την Ελιάνα Αφανιώτου, η οποία αποχώρησε από
το ΔΣ τον Φεβρουάριο 2017, ως η πρώτη επιλαχούσα στις τελευταίες εκλογές τον Δεκέμβριο
2016.

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
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.
Τα άτομα που θα εκλεγούν φέτος θα εκτίσουν θητεία μέχρι την Ετήσια Γενική Συνέλευση της
οργάνωσης, το τελευταίο τρίμηνο του 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.
Ο Κώστας Γαβριηλίδης συμπληρώνει αυτό το διάστημα και είναι το μόνο μέλος του παρόντος
Διοικητικού Συμβουλίου που δεν δικαιούται να διεκδικήσει επανεκλογή στην παρούσα
εκλογική διαδικασία και πρέπει να απέχει από το Διοικητικό Συμβούλιο για τουλάχιστον 1
χρόνο.
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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 4 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. ΤΡΟΠΟΙ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους ένα πλήρες μέλος μπορεί να ψηφίσει:
1. Να παραλάβει το ψηφοδέλτιο του την μέρα των εκλογών και να το τοποθετήσει στην
κάλπη. Η κάλπη θα βρίσκεται στο χώρο της ετήσιας γενικής συνέλευσης από τις 9.30
το πρωί και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τις 12.30.
2. Να δώσει πληρεξούσιο σε ένα αντιπρόσωπο ο οποίος θα παρουσιαστεί την μέρα των
εκλογών και θα ψηφίσει
I. Είτε βάσει των οδηγιών που έλαβε από το πλήρες μέλος (συμπεριλαμβανομένου
να μεταφέρει ένα ήδη συμπληρωμένο ψηφοδέλτιο)
II. Είτε με την ευχέρεια να αποφασίσει ο ίδιος ο αντιπρόσωπος την ώρα της
Συνέλευσης όπως ο ίδιος καλύτερα κρίνει.
Νοείται πως σε περίπτωση άλλων αποφάσεων αντιπρόσωποι με πληρεξούσιο
μπορούν να λάβουν μέρος κανονικά στη διαδικασία με 1 ψήφο που αναλογεί στο
πλήρες μέλος που αντιπροσωπεύουν.
3. Να στείλει ένα συμπληρωμένο ηλεκτρονικό πληρεξούσιο και ένα συμπληρωμένο
ψηφοδέλτιο στο Προεδρείο και την Εφορευτική Ομάδα στο email
elections@acceptcy.org. Το πληρεξούσιο πρέπει να φέρει την υπογραφή του μέλους,
είτε με σάρωση είτε να αποστέλνεται φωτογραφία του υπογραμμένου πληρεξουσίου.
4. 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 τους
ψήφους μυστικούς κατά αλλά και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας.
Τα πλήρη μέλη χρειάζεται να έχουν πληρωμένη τη συνδρομή για το 2017. Ανανεώσεις
συνδρομών (καθώς και πληρωμές για το 2018) 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
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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.

5. ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ
1.
2.
3.
4.

Αναστασία Ανδρέου
Τατιάνα Ηρακλέους
Στέφανος Ιωάννου
Μόνικα Παναγή
Φέτος, 4 μέλη της οργάνωσης απέστειλαν υποψηφιότητες και λαμβάνουν μέρος στην
εκλογική διαδικασία. Λόγω του ότι οι υποψηφιότητες που παραλήφθηκαν είναι ίσες με
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. Αναστασία Ανδρέου (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:
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2013-2015 Αντιπρόεδρος
2015-2017 Ταμίας
Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογιστικών του σωματείου, προετοιμασία
auditing των οικονομικών συναλλαγών απ’ το 2013, ετοιμασία στατιστικών
στοιχείων.
Χειρισμός λίστας και συνδρομών μελών της οργάνωσης.
Εξεύρεση, οργάνωση και συντονισμός εθελοντών σε όλα τα επίπεδα
δραστηριοτήτων της Accept, καθημερινή τριβή και επαφή μαζί με τους, κτίσιμο και
σύσφιξη σχέσεων.
Διαχείριση της αποθήκης της οργάνωσης.
Διαχείριση του merchandise της οργάνωσης.
Στήσιμο και διοργάνωση εκδηλώσεων.
Μέλος της ομάδας που διοργανώνει το pride.
Συνεργασία και επικοινωνία με άλλα ΜΚΟ για αλληλοϋποστήριξη.
Χειρισμός μαζί με άλλους του κεντρικού email της οργάνωσης.
Δημιουργία, στήσιμο και συντονισμός της ομάδας γυναικών της οργάνωσης
Χειρισμός μαζί με άλλους της ιστοσελίδας της οργάνωσης.
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2. Σε τι μπορείτε να συνεισφέρετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Μπορώ να συνεισφέρω:
• Σε όλο το φάσμα του διοργανωτικού επιπέδου:
π.χ. χειρισμός εθελοντών, στήσιμο εκδηλώσεων, επινόηση πρακτικών λύσεων,
στοκ, αγοραπωλησίες προϊόντων προϊόντων.
• Ενδυνάμωση και εξέλιξη της ομάδας γυναικών
• Στη προσέλκυση ατόμων στην οργάνωση και διατήρηση τους σε αυτή.
• Στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης
• Στη δημιουργία και στήριξη υποομάδων.
• Γραφιστικά
3. Τι είναι το κίνητρό που σας κάνει να θέλετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
Να βοηθήσω, να στηρίξω και να προσφέρω συνέχεια, διάρκεια και εξέλιξη του έργου
της οργάνωσης μέχρι να πετύχει τους στόχους της.
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?
Βλ.σημείο 1
5. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που θα θέλατε να προσθέσετε ή που αισθάνεστε
πως είναι σχετική?
Ουδέν
Β. Τατιάνα Ηρακλέους (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:
Εδώ και σχεδόν 4 χρόνια εμπλέκομαι ενεργά σε πολλές από τις εκδηλώσεις τις
οργάνωσης, είτε λαμβάνοντας μέρος, είτε βοηθώντας στην υλοποίησή τους.
Παράλληλα, όποτε μου ζητηθεί αναλαμβάνω να ετοιμάσω το λεκτικό κομμάτι
προσκλήσεων κ.α., όπως επίσης και την μηνιαία στήλη του περιοδικού timeout.
2. Σε τι μπορείτε να συνεισφέρετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Ουδέν
3. Τι είναι το κίνητρό που σας κάνει να θέλετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
Ουδέν
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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?
Αγαπητοί/ες,
Είναι πολύ εύκολο για μένα να γράφω οτιδήποτε...
Οτιδήποτε όμως ΔΕΝ έχει να κάνει με εμένα!
Αγαπώ πάρα πολύ την οργάνωση και πιστεύω με όλη μου την ψυχή τα όσα πρεσβεύει
και διεκδικεί.
Όπου και όποτε μπορώ βοηθώ και το κάνω με μεγάλη χαρά
Θα ήθελα να προσπαθήσω να μπω και στο συμβούλιο επειδή πιστεύω πως μπορώ
να προσφέρω κι άλλο (και εννοείται πως είτε εκλεγώ είτε όχι, θα συνεχίσω!)
Πολλά φιλιά,
Τατιάνα
Γ. Στέφανος Ιωάννου (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:
Φέτος κατάφερα να δημιουργήσω τον Όμιλο ΛΟΑΤ+ και Φίλων, Πανεπιστημίου
Κύπρου ένα ενεργό όμιλο που προσπαθεί για την κάνονικοτητα και ορατότητα κάθε
σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου μέσα στην Πανεπιστημιακή μας κοινότητα.
Ακόμη φέτος μέσω της συχνότητας του UCYVoice μια φορά την εβδομάδα κάνω την
εκπομπή “Student & Queer” η οποία έχει θεματολογία επικεντρωμένη σε θέματα που
αφορούν ΛΟΑΤ+ νεολαια.
Είμαι μέλος της Accept εδώ και ένα χρόνο από την αρχή έγινα βοηθός του Διοικητικού
με ευθύνες όπως την ενασχόληση μου στην ομάδα νεολαίας και υγειας ( είμαι ο
εκπρόσωπος του οργανισμού μας στην Εθνική Επιτροπή AIDS ). Εκτός από βοηθός
στο Διοικητικό είμαι ενεργός εθελοντής στον οργανισμό, με συμμετοχή σχεδον σε όλες
τις εκδηλώσεις του. Πέρα από την ACCEPT είμαι ενεργό μέλος στο ΚΣΟΠ ( και πλέον
μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ) , ενεργό μέλος και εθελοντής είμαι στο CyMSA
και στο AIDS SOLIDARITY MOVEBMENT.
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?
Κίνητρο που με κάνει να θέλω να μπω στο Διοικητικό αποτελεί η ο τελευταίος χρόνος
της επιτέλεσης μου ως βοηθός στο Διοικητικό που με έκανε να καταλάβω πόσο
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περισσότερο χρόνο θέλω να αφιερώσω στον οργανισμό μας. Κίνητρο μπορώ να πω
ότι ήταν και οι τελευταίες μετρήσεις της ILGA-Europe με το Rainbow Map που κατέδειξε
ότι τα δικαιώματα των ΛΟΑΤ+ Ατόμων είναι στο 29% σε σύγκριση με τα δικαιώματα
των ετεροφυλόφιλων ατόμων στη Κύπρο κάνοντας με να θέλω να αγωνιστώ
περισσότερο για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού μας.
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
Δ. Μόνικα Παναγή (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:
Ως μέλος του women’s group έχω λάβει μέρος σε αποφάσεις που αφορούν ιδέες για
οργάνωση event, αλλά και επίσης έχω βοηθήσει το group σε θέματα διαφημίσεις και
ιδεών promotion/public relations.
2. Σε τι μπορείτε να συνεισφέρετε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου?
Είμαι πρόθυμη να προσφέρω τις γνώσεις και φρέσκες ιδέες μου στο συμβούλιο για να
μπορέσουμε ως ομάδα να ελκύσουμε άτομα που ενδιαφέρονται για ακτιβισμό και να
βοηθήσω να πάρουν αποφάσεις έχουν προτεραιότητα τα ανθρωπινά δικαιώματα.

3. Τι είναι το κίνητρό που σας κάνει να θέλετε να μπείτε στο Διοικητικό Συμβούλιο?
Θα ήθελα να βοηθήσω στην ισότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συγκεκριμένα
τον ΛΟΑΤ+ ατόμων στην Κύπρο, αλλά και επίσης θα ήθελα επιδιώξω τρόπους που θα
βοηθήσουν στην αλληλεγγύη και ενότητα μεταξύ των ΛΟΑΤ+ ατόμων στο νησί.
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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