
 

 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

 

11/2019 [ΓΕ 11_2019] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 10 Μαΐου 2019 

Θέμα: Υποψηφιότητες για εκλογή στο Συμβούλιο 
του Συνδέσμου 

 
 
Πληροφορείστε ότι, η 58η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου ορίστηκε για 
την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 5:30μμ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 
το οποίο έχει πρόσφατα ανακαινιστεί. 
 
Κατά τη Συνέλευση αυτή αποχωρούν εκ περιτροπής 4 μέλη του υφιστάμενου 
Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι κ.κ. Κάρλος Ζάγκουλος, Σταύρος Παντζαρής, Μάριος 
Σκανδάλης και Οδυσσέας Χριστοδούλου. 
 
Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα εξής: 
 
Μέλη που ασκούν το επάγγελμα Μέλη που δεν ασκούν το επάγγελμα 

Δημήτρης Βάκης 
Χρίστος Βασιλείου 
Κυριάκος Ζάγκουλος 
Πιερής Μάρκου 
Γαβριήλ Ονησιφόρου 
Μαρία Παστελλοπούλου 
Σταύρος Παντζαρής 
Πέτρος Πετράκης 
Σάββας Πογιατζής 
Νίκος Χειμαρίδης 
 

Μάριος Σκανδάλης 
Σπύρος Σπύρου 
Δημήτρης Ταξιτάρης 
Οδυσσέας Χριστοδούλου 

 
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου: 
 

• Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, κάθε μέλος του Συμβουλίου 
που συμπλήρωσε τρία χρόνια θητείας από την τελευταία εκλογή του αποχωρεί 
από το αξίωμα.  
 

• Κατά την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου, κάθε μέλος του Συμβουλίου 
που υπηρέτησε τέσσερις συνεχείς τριετείς θητείες (12 έτη) δεν δικαιούται σε 
επανεκλογή, εκτός αν παρέλθει ένα έτος από την ημέρα της αμέσως 
προηγούμενης αποχώρησης του από το Συμβούλιο. 

 

• Τουλάχιστον τέσσερα μέλη του Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλη ασκούντα το 
επάγγελμα και τουλάχιστον τέσσερα μη ασκούντα το επάγγελμα.  
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• Σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να είναι ταυτόχρονα μέλη του ιδίου 
Συμβουλίου πέραν των δύο μελών του Συνδέσμου ανήκοντα στον ίδιο Οίκο, υπό 
την ιδιότητα του συνεταίρου, μετόχου ή υπαλλήλου του Οίκου.  

 

• Κάθε πρόταση υποψηφιότητας για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Συνδέσμου και κάθε πρόθεση επιδίωξης επανεκλογής πρέπει να παραδοθεί στο 
Γραμματέα του Συνδέσμου εντός προθεσμίας όχι μικρότερης από 25 ημέρες ούτε 
μεγαλύτερης από 45 ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε να συγκληθεί 
η Συνέλευση.  

 
 
Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο υποψηφιότητας το οποίο πρέπει να παραληφθεί από το 
Σύνδεσμο εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας, δηλαδή, όχι νωρίτερα από 
τις 11 Μαΐου 2019 και όχι αργότερα από τις 31 Μαΐου 2019. 
 
 
Με εκτίμηση   
 
 
 
Κυριάκος Ιορδάνου   
Γενικός Διευθυντής   
   
  
Συνημμένα 
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Προς το Γραμματέα Συνδέσμου 

Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου Λεωφόρος 

Βύρωνος 11 1096 Λευκωσία 
 

 

Πρόταση υποψηφιότητας 

 

Εγώ ο/η ……………………………..………………….….. (Αρ. Εγγραφής .………….….)  
από (πόλη) …………………..……..…… μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών 
Κύπρου, προτείνω τον / την ……………………………………………………….………....  
(Αρ. Εγγραφής …………….) από (πόλη) ……………………………… ως υποψήφιο 
Διοικητικό Σύμβουλο προς εκλογή κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, που 
θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 26 
Ιουνίου 2019 στις 5:30μμ (ή σε οποιανδήποτε αναβολή της). 
 

Ημερομηνία ………………………………….. Υπογραφή …………………………… 
 

 

Δήλωση υποψηφίου 

 

Εγώ ο/η …………………………………………..………… (Αρ. Εγγραφής …………….)  
από (πόλη) …………………………………… μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου, επιθυμώ να δηλώσω τα εξής:  
(α) Αποδέχομαι την πιο πάνω πρόταση για υποψηφιότητα μου να εκλεγώ ως μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου   
(β) Είμαι μέλος που ασκεί / δεν ασκεί το επάγγελμα (Σημ. 1)  

(γ) Επισυνάπτω σύντομο βιογραφικό μου σημείωμα (Σημ. 2)  

 

Ημερομηνία ……………………………….. Υπογραφή …………………………….. 
 

 

Σημ. 1. Απαλείψετε ανάλογα με την περίπτωση  
2. Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αναφέρει (α) τον οργανισμό εργοδότησης 

και τη θέση που κατέχετε, (β) τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά σας προσόντα,   
(γ) το επαγγελματικό ιστορικό και την πείρα σας, (δ) άλλες θέσεις που κατείχατε 
/ κατέχετε και (ε) την οικογενειακή σας κατάσταση.  
(βλέπετε συνημμένο υπόδειγμα) 

 

Η ειδοποίηση αυτή πρέπει να παραδοθεί στο Γραμματέα του Συνδέσμου εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης από 25 ημέρες, ούτε μεγαλύτερης από 45 ημέρες πριν 

από την ημερομηνία που ορίστηκε να συγκληθεί η Συνέλευση, δηλαδή όχι 
νωρίτερα από τις 11 Μαΐου 2019 και όχι αργότερα από τις 31 Μαΐου 2019. 

 
Για εσωτερική χρήση 

 

 

Αρ. Εγγραφής Αρ. Εγγραφής 

Μέλος που προτείνει  Μέλος που προτείνεται  

 

Ημερομηνία λήψης Γνωστοποίησης  _______________________________________ 
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Ετήσια Γενική Συνέλευση 2019 
 
 
Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος Υποψηφίου 
 

Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: 

Αριθμός Μέλους: 

(Α) Οργανισμός εργοδότησης και θέση: 

 

 

 

(Β) Ακαδημαϊκά και Επαγγελματικά Προσόντα: 

 

 

 

(Γ) Επαγγελματικό Ιστορικό και πείρα: 

 

 

 

(Δ) Άλλες θέσεις που κατέχω / κατείχα: 

(Ε) Οικογενειακή κατάσταση: 

 
 
Υπογραφή: ……………………………………..   Ημερομηνία: …………………………. 
 


