
 

 
 

2 Ιουλίου 2020 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θέμα: Εκλογές ΕΤΕΚ 2020 

 
Ένεκα της πανδημίας του κορωνοϊού, οι Εκλογές ΕΤΕΚ που ήταν προγραμματισμένες 
για τις 16 Μαΐου 2020, αναβλήθηκαν. Πρόθεση του Τεχνικού Επιμελητηρίου είναι όπως 
οι Εκλογές διεξαχθούν στις 24 Οκτωβρίου 2020. 
 
Ως εκ τούτου, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ) του Συλλόγου μας, σε συνεδρία 
στις 18 Ιουνίου 2020, αποφάσισε τα ακόλουθα: 

1. Ο ΣΠΟΛΜΗΚ να προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση το Σάββατο 19 
Σεπτεμβρίου 2020, στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, στην οποία θα 
επιλέξει τους υποψηφίους που θα υποστηρίξει για εκλογή τους στο Γενικό Συμβούλιο 
(ΓΣ) και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο (ΠΣ) του ΕΤΕΚ. Νοείται ότι η πραγματοποίηση 
της Συνέλευσης εξαρτάται από τους περιορισμούς που θα ισχύουν τότε λόγω του 
κορωνοϊού. 

2. Όσα μέλη του Συλλόγου ενδιαφέρονται θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά 
τους μέχρι τη Δευτέρα, 20/07/2020 στις 12 το μεσημέρι αποστέλλοντας τη 
συνημμένη Δήλωση Υποψηφιότητας με φαξ στο 22674650, ή με email στο 
info@spolmik.org ή με το χέρι στο Γραφείο του Συλλόγου στο BRIDGE HOUSE, 
Γραφείο 2, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 64, Λευκωσία, τηλ. 22672866. Οι Δηλώσεις 
Υποψηφιότητας είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα μας www.spolmik.org. 

3. Σε ότι αφορά το ΓΣ του ΕΤΕΚ, το ΚΔΣ θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση όπως η 
ίδια αποφασίσει για τον αριθμό των υποψηφίων που θα υποστηριχθούν από τον 
ΣΠΟΛΜΗΚ για εκλογή. Σημειώνεται ότι με βάση την προκήρυξη του ΕΤΕΚ, οι θέσεις 
των Πολιτικών Μηχανικών στο ΓΣ του ΕΤΕΚ είναι επτά (7). Σε περίπτωση που 
εκδηλώσουν ενδιαφέρον άτομα πέραν του αριθμού που θα αποφασίσει η Γενική 
Συνέλευση και τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το ΚΔΣ, 
τότε θα διεξαχθούν εκλογές κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για επιλογή των 
υποψηφίων. 

4. Σε ότι αφορά το ΠΣ του ΕΤΕΚ, το ΚΔΣ θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση όπως 
υποστηριχθούν για εκλογή τέσσερεις (4) υποψήφιοι από τον ΣΠΟΛΜΗΚ. Σημειώνεται 
ότι με βάση την προκήρυξη του ΕΤΕΚ οι θέσεις του ΠΣ που είναι υπό εκλογή είναι 
πέντε (5). Σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον πέραν των 4 ατόμων τα οποία 
πληρούν τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το ΚΔΣ, τότε θα διεξαχθούν εκλογές 
κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης για επιλογή των υποψηφίων. 
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5. Όσοι υποβάλουν υποψηφιότητα για να είναι υποψήφιοι του ΣΠΟΛΜΗΚ στις εκλογές, 
είτε για το ΓΣ είτε για το ΠΣ του ΕΤΕΚ, θα πρέπει μέχρι τις 20/07/2020 να πληρούν 
όλα τα πιο κάτω κριτήρια: 

(α) Να έχουν τακτοποιημένες όλες τις οφειλές τους προς το ΕΤΕΚ. 

(β) Να έχουν τακτοποιημένες όλες τις οφειλές τους προς το ΣΠΟΛΜΗΚ. 

(γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για πειθαρχικό παράπτωμα από το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο του ΕΤΕΚ. 

(δ) Να έχουν εμπειρία και ενεργό συμμετοχή στα δρώμενα του Συλλόγου μας π.χ. 
συμμετοχή στο ΚΔΣ και τα Επαρχιακά Συμβούλια του ΣΠΟΛΜΗΚ, 
εκπρόσωποι του Συλλόγου σε διάφορους Οργανισμούς και Επιτροπές αλλά 
και γενικότερα στο έργο του ΣΠΟΛΜΗΚ. 

(ε) Να τους προτείνουν δύο μέλη του ΣΠΟΛΜΗΚ. 

(στ) Να δεσμευτούν ότι θα ακολουθούν την πολιτική του ΣΠΟΛΜΗΚ. 

Περαιτέρω, σε ότι αφορά μόνο τις εκλογές για το ΓΣ, να δεσμευτούν ότι σε περίπτωση 
που θα είναι υποψήφιοι ότι θα καταβάλουν παράβολο μέχρι €200 που δυνατό να 
αποφασίσει το ΚΔΣ για κάλυψη μέρους των εξόδων του ΣΠΟΛΜΗΚ για τις εκλογές. 

 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο 


