
 

 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

 

14/2019 [ΓΕ 14_2019] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 4 Ιουνίου 2019 

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 2019 
– 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 Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 
5:30μμ στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας στη Λευκωσία. 
 
Επισυνάπτεται η σχετική επίσημη ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση. 
 
Βάσει του προγράμματος το οποίο επίσης επισυνάπτεται, το Καταστατικό Μέρος της 
συνέλευσης θα ξεκινήσει στις 5:30μμ, ενώ το Τελετουργικό Μέρος θα ξεκινήσει 
στις 7.00μμ. 
 
Την 58η Ετήσια Γενική Συνέλευση θα χαιρετίσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ Νίκος 
Αναστασιάδης, ενώ χαιρετισμό στη συνέλευση θα απευθύνουν ο Πρόεδρος της Βουλής των 
Αντιπροσώπων κ Δημήτρης Συλλούρης και ο Πρόεδρος του Accountancy Europe Mr Florin 
Toma . Ο κύριος ομιλητής θα είναι ο κ Μάριος Σκανδάλης, Πρόεδρος του Συνδέσμου.  
 
Επίσης, θα γίνει ένα σύντομο αφιέρωμα στον αείμνηστο Μιχαλάκη Ζαμπέλα, πρώην 
Πρόεδρο του ΣΕΛΚ. 
 
 
Η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Συμβούλιο έχει εκπνεύσει στις 
31 Μαΐου 2019. Έχουν υποβληθεί συνολικά πέντε (5) υποψηφιότητες για τις τέσσερις 
(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 
 
Κυριάκος Ζάγκουλος    Δημήτρης Σιακαλλής 
Σταύρος Παντζαρής     Γιώργος Χατζηνεοφύτου 
       Οδυσσέας Χριστοδούλου 
 
  
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα για κάθε υποψήφιο επισυνάπτεται. 
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Επισυνάπτονται επίσης: 
- οι οικονομικές καταστάσεις του Συνδέσμου για το έτος 2018, 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 οχτώ (8) ασκούν 
το επάγγελμα και δύο (2) δεν ασκούν το επάγγελμα. Ως εκ τούτου, κατά την επικείμενη 
εκλογική διαδικασία, θα εκλεγούν τουλάχιστον δύο Μέλη που δεν ασκούν το επάγγελμα.  
 
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, οι κκ Κυριάκος Ζάγκουλος, Σταύρος Παντζαρής και Οδυσσέας 
Χριστοδούλου αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για 
επανεκλογή. Ο κύριος Μάριος Σκανδάλης αποχωρεί εκ περιτροπής δεν προσφέρεται όμως 
για επανεκλογή αφού συμπλήρωσε τέσσερις συνεχόμενες τριετείς θητείες ως μέλος του 
Συμβουλίου. 
 
 
 Εκλογική διαδικασία 
 
Η εκλογική διαδικασία είναι ακόλουθη: 
  

• Τα ψηφοδέλτια για την εκλογική διαδικασία θα δίδονται στα Μέλη κατά την 
προσέλευση τους στο χώρο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και την εγγραφή τους στο 
σχετικό κατάλογο Μελών. Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η 
ψηφοφορία θα ξεκινήσει στις 5:15μμ την 26η Ιουνίου 2019 η οποία θα γίνεται στο 
χώρο που θα διεξαχθεί η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Τα Μέλη θα πρέπει να 
παρουσιάζουν την Κάρτα Μέλους ή Δελτίο Ταυτότητας . 
 

• Τα Μέλη θα μπορούν να ψηφίζουν μέχρι τις 7:μμ, οπότε οι κάλπες θα κλείσουν 
και θα ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. 
 

• Κάθε Μέλος δικαιούται να λάβει ένα ψηφοδέλτιο για το άτομό του και μέχρι άλλα δύο 
ως διορισμένος πληρεξούσιος άλλων Μελών. 
 

• Ο μέγιστος αριθμός ψηφοδελτίων που κάθε Μέλος μπορεί να τοποθετήσει στην κάλπη 
είναι συνεπώς τρία. 
 

• Η διαδικασία τη καταμέτρησης των ψήφων θα ξεκινήσεις αμέσως μετά το κλείσιμο 
των καλπών και το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί στο χώρο διεξαγωγής της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης μόλις είναι έτοιμο. 

 
Επισύρεται στην προσοχή σας ο Κανονισμός 39 του Καταστατικού του Συνδέσμου ο οποίος 
ορίζει ότι «Κάθε Μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να ψηφίσει μόνο μέχρι τόσους 
υποψηφίους όσες είναι οι κενές θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο». Ως εκ τούτου, κάθε 
Μέλος θα μπορεί να ψηφίσει μέχρι τέσσερις (4) υποψηφίους. 
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Άλλες σημαντικές σημειώσεις 
 

• Μέλη που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πιστωθούν με 2 μονάδες 
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 παραστούν και θα ψηφίσουν στη συνέλευση κατ’ ιδίαν ή μέσω 
πληρεξουσίου θα πρέπει να έχουν εξοφλημένη την ετήσια συνδρομή μέλους 
μέχρι και το έτος 2019 πριν από την έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
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  
- Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων 
- Πληρεξούσιο έγγραφο 
- Οικονομικές Καταστάσεις 2018 

 
 
 
 


