
 

 

 
 

Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
 
 
Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
 
 
Ειδοποιείστε ότι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου Εγκεκριμένων 
Λογιστών Κύπρου θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στη Λευκωσία, την Τετάρτη, 26 
Ιουνίου 2019 και ώρα 5:30μμ. 
 
Ημερήσια διάταξη 
 
1. Εξέταση των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου και του Ανεξάρτητου Ελεγκτή για το έτος 2018. 
 
2. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στη θέση εκείνων που αποχωρούν. 
 
3. Επαναδιορισμός του Ανεξάρτητου Ελεγκτή και εξουσιοδότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής του. 
 
4. Οποιαδήποτε άλλη εργασία που μπορεί να διεξαχθεί σε ετήσια γενική συνέλευση. 
 
 
Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
Μαρία Παστελλοπούλου 
Γραμματέας 
 
Λευκωσία 
3 Ιουνίου 2019 
 
Σημειώσεις: 

1. Σύμφωνα με τους Κανονισμούς 22 και 23 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. 

 
2. 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 events@icpac.org.cy όχι αργότερα από 48 ώρες πριν από το χρόνο που 
ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης. 

 
3. 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 11 Μαΐου 2019 και όχι αργότερα 
από τις 31 Μαΐου 2019. 

 
4. Παρακαλούνται τα Μέλη που θα παραστούν στη Συνέλευση όπως προσκομίσουν την Ταυτότητα 

Μέλους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης. 
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