
 

 

 
 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

 

21/2020 [ΓΕ 21_2020] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 28 Αυγούστου 2020 

Θέμα: Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 
2020 και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Με την παρούσα ειδοποιείστε ότι, η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 17 
Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5:00 μμ στο ξενοδοχείο Landmark στη Λευκωσία. Η 
σχετική επίσημη ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση επισυνάπτεται. 
 
Ταυτόχρονα ειδοποιείστε ότι, κατά την πιο πάνω ημερομηνία και στον ίδιο χώρο θα 
πραγματοποιηθεί και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών, η οποία θα 
αρχίσει στις 6μμ. Η σχετική επίσημη ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση μαζί με τα ειδικά ψηφίσματα επισυνάπτεται. 
 
 
Ρυθμίσεις λόγω Κορωνοϊού 
 
Η φετινή Ετήσια Γενική Συνέλευση και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα γίνουν κάτω 
από πρωτοφανείς συνθήκες λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του Κορωνοϊού 
SARS–CoV2 (COVID19). Ως εκ τούτου, θα ακολουθηθούν όλα τα προβλεπόμενα από 
στα διατάγματα του Υπουργού Υγείας και τη νομοθεσία μέτρα ατομικής προστασίας 
και υγιεινής. 
 
Κατά συνέπεια, θα πραγματοποιηθεί μόνο το Καταστατικό Μέρος της Ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης καθώς και η ψήφιση των ειδικών ψηφισμάτων στην Έκτακτη 
Γενική Συνέλευση, ενώ δεν θα υπάρξει Τελετουργικό Μέρος και ούτε θα υπάρξουν 
επίσημοι ομιλητές ή/και προσκεκλημένοι Οι πιο πάνω συνελεύσεις θα 
πραγματοποιηθούν αποκλειστικά για τα μέλη του ΣΕΛΚ.  
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Πρόγραμμα 
 
Βάσει του προγράμματος, το οποίο επίσης επισυνάπτεται, το Καταστατικό Μέρος της 
Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα αρχίσει στις 5:00μμ, ενώ η Έκτακτη Γενική 
Συνέλευση θα αρχίσει στις 6μμ. Μετά το πέρας των συνελεύσεων δεν θα προσφερθεί 
η καθιερωμένη δεξίωση προς τιμή των μελών και των προσκεκλημένων. 
 
 
Υποψηφιότητες για εκλογή μελών στο διοικητικό συμβούλιο 
 
Η προθεσμία για υποβολή υποψηφιοτήτων για εκλογή στο Συμβούλιο εξέπνευσε στις 
24 Αυγούστου 2020. Υποβλήθηκαν δύο υποψηφιότητες για τις δύο κενές θέσεις. 
Συγκεκριμένα, υποψηφιότητα υπόβαλαν οι κκ Χρίστος Βασιλείου (Ασκών το 
επάγγελμα) και Δημήτρης Ταξιτάρης (Μη Ασκών το επάγγελμα), οι οποίοι είναι 
υφιστάμενα μέλη του Συμβουλίου και αποχωρούν εκ περιτροπής, είναι όμως 
επανεκλέξιμοι και προσφέρονται για επανεκλογή. Επειδή ο αριθμός των κενών 
θέσεων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ίσος με τις υποβληθείσες 
υποψηφιότητες, δεν θα πραγματοποιηθεί ψηφοφορία και όλοι οι υποψήφιοι 
εκλέγονται αυτόματα.  
 
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 (12), εκ των οποίων εννιά (9) 
ασκούν το επάγγελμα και τρεις (3) δεν ασκούν το επάγγελμα. Με την αυτόματη 
εκλογή των πιο πάνω ατόμων η σχετική διάταξη του Καταστατικού ικανοποιείται. 
 
 
Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 
 
Επισυνάπτονται οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συνδέσμου για το έτος που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
 
 
Άλλες σημαντικές σημειώσεις 
 

• Μέλη που θα παραστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση θα πιστωθούν με μία (1) 
μονάδα Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΣΕΑ). Η εγγραφή των μελών θα 
ξεκινήσει από τις 4.30 μμ. 

 

• Τα πληρεξούσια έγγραφα θα πρέπει να συμπληρωθούν σωστά με ξεκάθαρη 
αναφορά στους αριθμούς μητρώου των Μελών. Σε αντίθετη περίπτωση θα 
θεωρηθούν άκυρα. 
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• Μέλη που θα παραστούν και θα ψηφίσουν τόσο στην Ετήσια όσο και στην 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση κατ’ ιδίαν ή μέσω πληρεξουσίου θα πρέπει να έχουν 
εξοφλημένη την ετήσια συνδρομή μέλους μέχρι και το έτος 2020 πριν από την 
έναρξη της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 

 
 
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Συνδέσμου για το 
έτος. Δυστυχώς οι φετινές συνθήκες δεν επιτρέπουν να της δοθεί πανηγυρικός 
χαρακτήρας, παρουσία όμως των μελών, στο πλαίσιο των υγειονομικών μέτρων, είναι 
πάντα χρήσιμη και απαραίτητη. 
 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Κυριάκος Ιορδάνου 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
Συνημμένα: 
- Ειδοποίηση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση 
- Ειδοποίηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση  
- Πρόγραμμα   
- Πληρεξούσιο έγγραφο 
- Οικονομικές Καταστάσεις 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 


