
 

 

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 
 
Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
 
 
Ειδοποιείστε ότι, η 61η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 
και ώρα 10:00πμ. 
 
Εφαρμόζοντας τις πρόνοιες των Κανονισμών 16 και 17 του Καταστατικού του 
Συνδέσμου, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΛΚ, επικαλούμενη «Συνέλευση 
Διασκέψεως» σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, θα πραγματοποιηθεί με 
ηλεκτρονικά μέσα και τηλεδιάσκεψη, ως επίσης και με τη φυσική παρουσία των 
Μελών.  
 
Η Συνέλευση θα αρχίσει στις 10:00πμ μέσω τηλεδιάσκεψης. Στις 5.30μμ θα αρχίσει 
το Καταστατικό Μέρος, με τη φυσική παρουσία των Μελών στο  Δημοτικό Θέατρο 
Λευκωσίας.  
 
 
Ημερήσια διάταξη: 
 

1. Εξέταση και έγκριση της Έκθεσης Διαχείρισης για το έτος που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.  
 

2. Εξέταση και υιοθέτηση των οικονομικών καταστάσεων και της έκθεσης του 
Ανεξάρτητου Ελεγκτή για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021.  
 

3. Επαναδιορισμός του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και εξουσιοδότηση του 
διοικητικού συμβουλίου να καθορίσει την αμοιβή του. 
 

4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση εκείνων που αποχωρούν. 
 

5. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε ετήσια γενική 
συνέλευση. 

 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου, 
 
 
Ελένη Πύργου 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία 
1 Ιουνίου 2022 
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Σημειώσεις: 

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 16 του Καταστατικού του Συνδέσμου, κατά το μέτρο το επιτρεπόμενο 
από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου, οι οποίοι εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, τα Μέλη του Συνδέσμου ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποι των Μελών μπορούν να 
παραστούν σε Συνελεύσεις του Συνδέσμου μέσω τηλεφωνικής κλήσης, εικονοτηλεφωνίας, ή 
οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας, οι οποίες εφεξής θα ονομάζονται 
«Συνελεύσεις Διασκέψεως», νοουμένου ότι, οι εν λόγω Συνελεύσεις Διασκέψεως θα αρχίζουν και 
θα τερματίζονται στην ίδια περίοδο για όλους που θα συμμετέχουν. Όλα τα Μέλη που θα 
δικαιούνται να συμμετέχουν θα ειδοποιούνται δεόντως για την επικείμενη Συνέλευση και θα είναι 
σε θέση να ακούν και να ακούγονται παράλληλα από όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτή 
σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της Συνέλευσης. Οι μετέχοντες σε τέτοιες Συνελεύσεις 
Διασκέψεως θα λογίζονται ως παρόντες ή παρόντες μέσω αντιπροσώπων, και όλοι οι Κανονισμοί 
του Καταστατικού του Συνδέσμου οι οποίοι σχετίζονται με τη σύγκληση ή τη λειτουργία των 
Συνελεύσεων των Μελών του Συνδέσμου, θα ισχύουν κατ’ αναλογία (pari passu) και η Συνέλευση 
Διασκέψεως θα θεωρείται για όλους τους σκοπούς και προθέσεις ως Συνέλευση που έγινε στην 
παρουσία των Μελών δεόντως συγκληθείσα και πραγματοποιηθείσα και η καταγραφή των 
εργασιών της θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της τέτοιας Συνέλευσης. 

 
2. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 23 και 24 του Καταστατικού του Συνδέσμου, κάθε Μέλος που 

δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στην πιο πάνω συνέλευση δικαιούται να διορίσει 
αντιπρόσωπό του (proxy) οποιοδήποτε άλλο Μέλος που έχει δικαίωμα ψήφου, υπό τον όρο ότι ένα 
Μέλος δεν ενεργεί ως αντιπρόσωπος (proxy) για περισσότερα από δύο Μέλη. 

 
3. Το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο 

γραφείο του Συνδέσμου, Λεωφόρος Βύρωνος 11, 1096 Λευκωσία, Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία, ή 
μέσω ηλεκτρονικών μέσων με αποστολή στο φαξ 22 766 360, ή με ηλεκτρονική αποστολή στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση niki.neophytou@icpac.org.cy όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο 
που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 

 
4. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 42 του Καταστατικού του Συνδέσμου, η κάθε υποψηφιότητα για 

εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο και η κάθε ειδοποίηση πρόθεσης επιδίωξης επανεκλογής, μαζί 
με το κάθε έγγραφο που απαιτείται να επισυνάπτεται, πρέπει να παραδοθούν στον Γραμματέα του 
Συνδέσμου εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από 25 ημέρες ούτε μεγαλύτερης από 45 ημέρες πριν 
από την ημερομηνία της συνέλευσης, δηλαδή όχι νωρίτερα από τις 8 Μαΐου 2022 και όχι αργότερα 
από τις 28 Μαΐου 2022 
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