
 

 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 
 

  6/2022 [ΓΕ 6_2022] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2022 

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης – 
Υποψηφιότητες για εκλογή στο Συμβούλιο 
του Συνδέσμου 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Με την παρούσα ειδοποιείστε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου θα γίνει την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 
2022 και ώρα 10:00πμ. 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ, επικαλούμενη «Συνέλευση 
Διασκέψεως» σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, θα 
πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα και τηλεδιάσκεψη, παρέχοντας τη 
δυνατότητα συμμετοχής των Μελών ή / και των πληρεξούσιων αντιπροσώπων τους 
με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανονισμών 16 και 
17 του Καταστατικού του Συνδέσμου. Σημειώνεται ότι, η διαδικασία ψηφοφορίας 
για την εκλογή μελών στο Συμβούλιο του ΣΕΛΚ θα διεξαχθεί και αυτή με τη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων. 
 
Οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα είναι διαθέσιμες για παρακολούθηση 
και διαδικτυακά (live streaming) μέσω των λογαριασμών του ΣΕΛΚ στην Πλατφόρμα 
Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook και στον ιστότοπο YouTube.  
 
Βάσει του προγράμματος, το οποίο επισυνάπτεται, η Συνέλευση θα αρχίσει στις 
10.00πμ μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  Στις 10.30πμ θα ανοίξει η 
ηλεκτρονική ψηφοφορία για όλα τα ψηφίσματα που θα παρουσιαστούν 
ενώπιον της γενικής συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένων και της εκλογής μελών στο 
Συμβούλιο του ΣΕΛΚ.  
 
Ακολούθως, θα υπάρξει διάλειμμα μέχρι τις 5.30μμ, οπόταν και θα επαναρχίσει 
η Συνέλευση με το Καταστατικό Μέρος να διεξάγεται με τη φυσική παρουσία 
των μελών, τηρουμένων ασφαλώς των υγειονομικών μέτρων όπως θα ισχύουν τότε, 
στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.  
 
Στις 6.30μμ θα αρχίσει το Τελετουργικό Μέρος της Συνέλευσης, και πάλι με 
τη φυσική παρουσία μελών και προσκεκλημένων, τηρουμένων των υγειονομικών 
μέτρων όπως θα ισχύουν τότε.  
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Νοείται ότι, η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα διεξάγεται κανονικά από τις 
10.30πμ μέχρι τις 5.30μμ, οπότε και η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα κλείσει. 
Πρόσβαση στην Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας θα μπορείτε να έχετε μέσω 
Κωδικού που θα σας σταλεί στις 21/06/2022. 
 
Την 61η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα χαιρετήσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η 
Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο Υπουργός Οικονομικών. Ο κύριος 
ομιλητής θα είναι ο κ Πιερής Μάρκου, Πρόεδρος του Συνδέσμου ενώ η συνέλευση θα 
εμπλουτιστεί με την ομιλία του καλεσμένου ομιλητή Dr Giovanni Bandi, Executive 
Director for the Regulatory Genome Project, University of Cambridge – Judge 
Business School, με θέμα "ESG Regulations: From increased uncertainty to 
technological answers". 
 
Η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Συμβούλιο έληξε στις 28 
Μαΐου 2022. Έχουν υποβληθεί συνολικά έξι (6) υποψηφιότητες για τις 
τέσσερεις (4) κενές θέσεις, επομένως θα διεξαχθεί ψηφοφορία για την πλήρωση 
των κενών θέσεων. Συγκεκριμένα, έχουν υποβληθεί οι ακόλουθες υποψηφιότητες: 
 
Ασκούντες το Επάγγελμα   Μη Ασκούντες το Επάγγελμα 
 
Ανδρέας Αβρααμίδη    Δημήτρης Σιακαλλής  
Αντώνης Βασιλείου     Οδυσσέας Χριστοδούλου 
Πανίκος Κωνσταντίνου     
Σταύρος Ιωάννου 
  
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται. 
 
Επισυνάπτονται επίσης: 

- Η Ετήσια Έκθεση του Συνδέσμου για το έτος 2022, και 
- τα πληρεξούσια έγγραφα για σκοπούς της ψηφοφορίας. 

 
 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, τουλάχιστον 
τέσσερα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι Μέλη που ασκούν το 
επάγγελμα και τουλάχιστον τέσσερα που δεν ασκούν το επάγγελμα. Τα 
παρόντα μέλη του Συμβουλίου που συνεχίζουν να υπηρετούν είναι δέκα (10), εκ των 
οποίων οκτώ (8) ασκούν το επάγγελμα και δύο (2) δεν ασκούν το επάγγελμα. 
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, οι κκ Κυριάκος Ζάγκουλος, Σταύρος Παντζαρής, 
Δημήτρης Σιακαλλής και Οδυσσέας Χριστοδούλου αποχωρούν εκ περιτροπής αλλά 
είναι επανεκλέξιμοι. Οι κ.κ. Κυριάκος Ζάγκουλος και Σταύρος Παντζαρής δεν 
προσφέρονται για επανεκλογή, ενώ οι κ.κ. Δημήτρης Σιακκαλής και Οδυσσέας 
Χριστοδούλου προσφέρονται για επανεκλογή. 
 
Ενόψει των πιο πάνω, κατά την επικείμενη εκλογική διαδικασία, θα εκλεγούν 
τουλάχιστον δύο Μέλη που ασκούν το επάγγελμα και δύο Μέλη που δεν ασκούν το 
επάγγελμα, με βάση την τελική σειρά κατάταξής τους.  Λόγω του ότι, υποψηφιότητα 
υπόβαλαν μόνο δύο Μέλη που δεν ασκούν το επάγγελμα, ο ελάχιστος αριθμός των 
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Μελών που δεν ασκούν το επάγγελμα (ήτοι 4) συμπληρώνεται. Επομένως κατά την 
πιο πάνω ψηφοφορία, νοουμένου ότι λάβουν τουλάχιστον μία ψήφο, οι κ.κ. Δημήτρης 
Σιακαλλής και Οδυσσέας Χριστοδούλου εκλέγονται αυτόματα. 
 
 
Εκλογική διαδικασία 
 
Η εκλογική διαδικασία είναι ακόλουθη: 
 

- Η ψηφοφορία κατά την 23η Ιουνίου 2022 θα ξεκινήσει στις 10.30πμ και 
θα διαρκέσει μέχρι τις 5.30μμ 

 
- Για να δύναται ένα Μέλος να ψηφίσει ή να διοριστεί ως πληρεξούσιος 

αντιπρόσωπος (με βάση τους Κανονισμούς του Συνδέσμου)  θα πρέπει να 
βεβαιωθεί ότι, η συνδρομή Μέλους του μέχρι και το έτος 2022 είναι 
διευθετημένη. Για καλύτερη οργάνωση και σωστή ενημέρωση της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η τελευταία ημερομηνία αποδοχής 
πληρωμής της Ετήσιας Συνδρομής καθορίστηκε στις 17/06/2022.   

 
- Ο Κωδικός πρόσβασης και ο σύνδεσμος πρόσβασης στην 

πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα σταλούν στα μέλη που θα 
δικαιούνται να ψηφίσουν στις 21 Ιουνίου 2022, μέσω του ηλεκτρονικού τους 
ταχυδρομείου, όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στα μητρώα του ΣΕΛΚ. 

 
- Υπενθυμίζεστε ότι, κάθε μέλος που θα δικαιούται να ψηφίσει, μπορεί να 

«πιστωθεί» μέχρι με άλλα δύο πληρεξούσια, δηλαδή να ψηφίσει μέχρι 
άλλα δύο μέλη ως διορισμένος πληρεξούσιος. Σε τέτοια περίπτωση, στις 
21/06/2022 θα σταλούν δύο (2) πρόσθετοι κωδικοί πρόσβασης.  

 
- Η προθεσμία για υποβολή των πληρεξουσίων λήγει 48 ώρες πριν από την 

έναρξη της Γενικής Συνέλευσης, άρα όσα Μέλη προτίθενται να διορίσουν 
πληρεξούσιο αντιπρόσωπο, τα πληρεξούσια έγγραφα θα πρέπει να 
υποβληθούν στο Σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 21/6/2022 στις 
10.00πμ.  

 
- Σε κάθε πληρεξούσιο έγγραφο είναι απαραίτητο να αναγράφεται καθαρά το 

ονοματεπώνυμο των μελών και ο αριθμός μητρώου τους και να φέρει 
την υπογραφή του Μέλους που το συμπληρώνει. Τα πληρεξούσια έγγραφα 
μπορούν να υποβάλλονται στο ΣΕΛΚ είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(niki.neophytou@icpac.org.cy), φαξ, με το χέρι ή/και με φάκελο.  

 
- Για να είναι έγκυρα τα πληρεξούσια, θα πρέπει τόσο ο το μέλος που θα ψηφίσει 

όσο και για το μέλος που διορίζει αντιπρόσωπό του: 
o να φαίνονται καθαρά όλες οι αιτούμενες πληροφορίες,  
o να είναι υπογραμμένα, και  
o η συνδρομή των Μελών μέχρι και το έτος 2022 είναι 

διευθετημένη.  
 

mailto:niki.neophytou@icpac.org.cy
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- Σημειώστε επίσης ότι, στις περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί ότι το 
ίδιο μέλος έχει διορίσει πέραν του ενός ατόμου ως πληρεξούσιό του, 
τότε το μέλος αυτό θα καθίσταται  αμέσως άκυρο και κανένα 
πληρεξούσιο του ΔΕΝ θα ισχύσει. 

 
- Επίσης, άτομα τα οποία έχουν δώσει πληρεξούσιο σε άλλο μέλος τότε 

δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου αλλά θα χρησιμοποιηθεί το 
πληρεξούσιο τους για την ψηφοφορία, αφού το δικαίωμα της ψήφου 
τους το εκχώρησαν μέσω του πληρεξουσίου που έχουν δώσει αρχικά.  

 
- Το κάθε Μέλος που θα ψηφίσει μπορεί να ψηφίσει στην πλατφόρμα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με το δικό του κωδικό και με τους πρόσθετους 
δύο που θα του δοθούν ως πληρεξούσιος άλλου Μέλους. Συνεπώς, κάθε 
Μέλος μπορεί να ψηφίσει στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με 
μέγιστο αριθμό κωδικών το 3. 

 
- Για όλα τα ψηφίσματα, το κάθε Μέλος θα έχει τη δυνατότητα να 

επιλέξει να ψηφίσει ΝΑΙ / ΟΧΙ / Αποχή (YES / NO / ABSTAΙΝ. Τα 
ψηφίσματα θα είναι διαθέσιμα σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά). 

 
- Στην επιλογή των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο, το κάθε μέλος θα 

μπορεί να ψηφίσει μέχρι 4 υποψηφίους, ανεξάρτητα αν ασκούν ή όχι 
το επάγγελμα. 
 

- Ο Μέγιστος χρόνος ψηφοφορίας θα είναι 10 λεπτά και η ψηφοφορία θα 
θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί εφόσον πατηθεί το κουμπί «submit / 
υποβλήθηκε».  Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα παρουσιάζεται στην 
οθόνη του μέλους, «η διαδικασία ψηφοφορίας έχει ολοκληρωθεί»  «the voting 
process has been completed».   

  
Αξίζει να αναφερθεί ότι, οι εργασίες της 61ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα 
διεξαχθούν από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις οποίες τα μέλη θα μπορούν να 
συμμετάσχουν μέσω της καθορισμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας υπό τον τύπο της 
τηλεδιάσκεψης.  
 
Στις 10:30πμ, όταν και θα ανοίξει η πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, θα 
υπάρξει διάλειμμα και η Συνέλευση θα επαναρχίσει στις 5.30μμ με τη φυσική 
παρουσία των Μελών και προσκεκλημένων στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Η 
εργασίες θα προβάλλονται μέσω live streaming από τους λογαριασμούς του ΣΕΛΚ 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Διευκρινίζεται ότι, τα Μέλη θα μπορούν να 
ψηφίζουν απρόσκοπτα από τις 10.30μμ έως τις 5.30μμ μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. Τονίζεται ότι, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μόνο με ηλεκτρονικά μέσα και 
δεν θα υπάρχει κάλπη στο χώρο της συνέλευσης. 
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Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν κατά τη διάρκεια του 
Καταστατικού Μέρους που θα αρχίσει στις 5.30μμ. 
 
Το Τελετουργικό Μέρος θα αρχίσει στις 6.30μμ. Νοείται ότι και τα δύο αυτά 
μέρη είναι ανοικτά για την παρουσία Μελών και προσκεκλημένων. 
 
 
Άλλες σημαντικές σημειώσεις 
 
Μέλη που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πιστωθούν με 1 μονάδα 
Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ) 
 
Τα πληρεξούσια έγγραφα θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά με ξεκάθαρη αναφορά 
στους αριθμούς μητρώου των Μελών. Σε αντίθετη περίπτωση θα θεωρηθούν άκυρα. 
 
Μέλη που θα ψηφίσουν στη συνέλευση κατ’ ιδίαν ή μέσω πληρεξουσίου θα πρέπει 
να έχουν εξοφλημένη την ετήσια συνδρομή μέλους μέχρι και το έτος 2022 
κατά την 17η Ιουνίου 2021. 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Συνδέσμου για το 
έτος και λαμβάνει πανηγυρικό χαρακτήρα. Συνεπώς η παρουσία όλων μας, εκτός από 
χρήσιμη και απαραίτητη, θα συμβάλει και στους εορτασμούς του Συνδέσμου. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
 
Κυριάκος Ιορδάνου 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
Συνημμένα: 

- Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση 
- Πρόγραμμα  ΕΓΣ 
- Πληρεξούσιο έγγραφο 
- Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων 
- Ετήσια Έκθεση 2021 


