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Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιθυμώ να σας υπενθυμίσω ότι Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 θα
πραγματοποιηθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ, στην οποία είστε όλοι
ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχετε, να την παρακολουθήσετε και να ψηφίσετε αυτούς
που πιστεύετε θα μπορούν να σας εκπροσωπήσουν στο Συμβούλιο του Συνδέσμου
καλύτερα.
Ενεργώντας στο πλαίσιο των ψηφιακών μας δυνατοτήτων, καθώς και για να δοθεί η
δυνατότητα την μαζικότερης συμμετοχής από όποια περιοχή και αν διαμένετε, η
Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, ήτοι, τόσο με τη χρήση ηλεκτρονικής
πλατφόρμας όσο και με φυσική παρουσία στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
Έναρξη ΕΓΣ
Συγκεκριμένα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα αρχίσει την 23η Ιουνίου στις 10πμ
από την πλατφόρμα ΖΟΟΜ, στην οποία θα μπορείτε να συνδεθείτε από τον
υπολογιστή ή το κινητό σας τηλέφωνο ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή. Ο σχετικός
σύνδεσμος για τη σύνδεση με την πλατφόρμα ΖΟΟΜ θα σας σταλεί πολύ
σύντομα. Για να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή σας ως συμμετέχοντες στη
συνέλευση και για να είστε δικαιούχοι της μίας μονάδας ΣΕΑ που θα δοθεί για τη
συμμετοχή στην Συνέλευση, παρακαλείστε όπως βεβαιωθείτε πως το όνομά σας
αναγράφεται με τον πιο κάτω τρόπο: Όνομα, το Επίθετο και ο Αριθμός
Μέλους ΣΕΛΚ σας. **Για να κάνετε αλλαγή ονόματος : Αφού συνδεθείτε με την
πλατφόρμα ΖΟΟΜ, στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης, στη στήλη «participants», θα
δείτε το όνομά σας όπως έχετε συνδεθεί. Παρακαλείστε όπως επιλέξετε το πεδίο
«more» και έπειτα «Rename» για να αλλάξετε το όνομά σας.
Ψηφοφορία
Στις 10.30πμ θα ανοίξει η πλατφόρμα για την ψηφοφορία για εκλογή
μελών στο Συμβούλιο του ΣΕΛΚ. Η ψηφοφορία θα γίνει μόνο μέσω της ειδικής
αυτής πλατφόρμας. Πολύ προσεχώς θα σταλούν στην προσωπική σας
ηλεκτρονική διεύθυνση (όπως την έχετε καταχωρίσει στα αρχεία του
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ΣΕΛΚ) εξατομικευμένοι κωδικοί πρόσβασης, για να μπορέσετε να συνδεθείτε
και να ψηφίσετε τόσο για τα ψηφίσματα όσο και για τους εκλεκτούς σας υποψηφίους.
Οι υποψήφιοι για εκλογή στις τέσσερεις (4) κενές θέσεις είναι οι ακόλουθοι:
Ασκούντες το Επάγγελμα

Μη Ασκούντες το Επάγγελμα

Ανδρέας Αβρααμίδη
Αντώνης Βασιλείου
Πανίκος Κωνσταντίνου
Σταύρος Ιωάννου

Δημήτρης Σιακαλλής
Οδυσσέας Χριστοδούλου

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται για σκοπούς
καλύτερης σας γνωριμίας μαζί τους.
Χρήσιμη παρατήρηση:
Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στην όλη διαδικασία και να ψηφίσετε στην
ΕΓΣ, παρακαλείστε όπως ελέγξετε μέσω της ιστοσελίδας του ΣΕΛΚ είναι
καταχωρισμένα τα ορθά σας στοιχεία (ηλεκτρονική διεύθυνση) και ότι
είναι διευθετημένη η προσωπικής συνδρομή μέλους στον ΣΕΛΚ μέχρι
και το 2022. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διορθώσετε τα στοιχεία σας ή/και
να διευθετήσετε τυχόν οφειλή σας, αυτό μπορείτε να το κάνετε πολύ ευκολά και
γρήγορα από την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ στον σύνδεσμο εδώ. Μέσω του συνδέσμου
αυτού, ο οποίος θα σας οδηγήσει αυτόματα στα επιμέρους στάδια, μπορείτε να
συμπληρώστε και να υποβάλετε επίσης την ατομική σας δήλωση ΣΕΑ για το έτος
2021, αν δεν το έχετε ήδη πράξει.
Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα ολοκληρωθεί στις 5.30μμ, οπότε η
πλατφόρμα αυτή θα κλείσει.
Όσοι έχουν λάβει πληρεξούσιο να ψηφίσουν εκ μέρους άλλου μέλους, θα λάβουν
ξεχωριστό κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα της ψηφοφορίας για το μέλος που
έχει εξουσιοδοτηθεί. Νοείται ότι όλα τα πληρεξούσια θα πρέπει να υποβληθούν στον
ΣΕΛΚ μέχρι τις 10πμ της 21ης Ιουνίου δεόντως συμπληρωμένα, ενώ ισχύει η πιο πάνω
παρατήρηση ότι, για να έχει δικαίωμα ψήφου, το μέλος που δίδει το πληρεξούσιό του
οφείλει να έχει διευθετημένη την προσωπική του συνδρομή μέλους.
Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην Γενική Εγκύκλιο του
Συνδέσμου ΓΕ 6/2022 ημερομηνίας 2/6/2022 (εδώ).
Καταστατικό Μέρος
Το Καταστατικό Μέρος της ΕΓΣ θα επαναρχίσει στις 5.30μμ από το Δημοτικό
Θέατρο Λευκωσίας με τη φυσική παρουσία των μελών. Η εγγραφή των μελών που
θα προσέλθουν στο Καταστατικό και στο Τελετουργικό Μέρος θα γίνει με
ηλεκτρονικά μέσω, χρησιμοποιώντας τον εξατομικευμένο bar code που θα σας

2

Γενική Εγκύκλιος 7/2022, Ημερομ. 20/6/2022

σταλεί στην προσωπικής σας διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσεχώς.
Είναι θερμή μας παράκλησή όπως έχετε τον κωδικό αυτό μαζί σας κατά την
προσέλευσή σας στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, για να απλοποιήσουμε και
αυτοματοποιήσουμε τη διαδικασία.
Τελετουργικό Μέρος
Στη συνέχεια, μετά από 2 χρόνια απουσίας λόγω των περιορισμών της πανδημίας του
κορωνοϊού, θα πραγματοποιηθεί το Τελετουργικό Μέρος της ΕΓΣ, το οποίο θα
αρχίσει στις 6.30μμ και πάλι στο το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας με τη φυσική
παρουσία των μελών, επισήμων, προσκεκλημένων και φίλων. Την Συνέλευση θα
χαιρετίσουν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η Πρόεδρος της Βουλής των
Αντιπροσώπων, ο Υπουργός Οικονομικών, ενώ πέραν της ομιλίας του Προέδρου του
ΣΕΛΚ, θα γίνει και μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από τον προσκεκλημένο μας
ομιλητή Δρ Giovanni Bandi, Executive Director for the Regulatory Genome Project,
University of Cambridge – Judge Business School, με το πολύ ενδιαφέρον θέμα "ESG
Regulations: From increased uncertainty to technological answers".
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 .
Μετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει δεξίωση στο Garden
Day & Night, που βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.
Αγαπητοί φίλοι,
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση είναι η πιο σημαντική εκδήλωση του ΣΕΛΚ κάθε χρόνο.
Σας δίδει την ευκαιρία να βρεθείτε πιο κοντά στα πεπραγμένα του Συνδέσμου, να
γνωριστείτε με τα μέλη του Συμβουλίου, τους υπηρεσιακούς λειτουργούς της
διεύθυνσης του ΣΕΛΚ και άλλους συναδέλφους. Έχετε την ευκαιρία να μεταφέρετε
στο Συμβούλιο τις εισηγήσεις, τις παρατηρήσεις και τις απόψεις σας για τον ΣΕΛΚ
και για το επάγγελμά μας γενικότερα.
Η διετής περίοδος περιορισμών λόγω του κορωνοϊού περιόρισε την απευθείας επαφή
μας. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να επανασυνδεθούμε και να ενημερωθούμε
για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις γύρω από το επάγγελμά μας.
Σας περιμένουμε, είτε μέσω φυσικής είτε μέσω ηλεκτρονικής παρουσίας, και
παρακαλούμε όπως παρακολουθάτε προσεκτικά τις σχετικές ειδοποιήσεις που θα
σας σταλούν από τον Σύνδεσμο εντός των επόμενων πολύ λίγων ημερών.
Με εκτίμηση
Κυριάκος Ιορδάνου
Γενικός Διευθυντής
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