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Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
 

Λεωφόρος Βύρωνος 11, Τ.Θ. 24935, 1355 Λευκωσία, Κύπρος  

Τηλ.: 22 870 030, Φαξ: 22 766 360 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:  info@icpac.org.cy 

Ιστότοπος: http://www.icpac.org.cy 

 

 

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης 
 
Προς όλα τα Μέλη του 

Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 

 

Ειδοποιείστε ότι την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 μμ θα πραγματοποιηθεί 

στο ξενοδοχείο The Landmark στη Λευκωσία, Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του 

Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου για εξέταση και, αν αποφασιστεί, ψήφιση των 

ακολούθων 11 Ειδικών Ψηφισμάτων, όπως  προτείνονται πιο κάτω: 

 

Ειδικά Ψηφίσματα 
 

1. Όπως η επιφύλαξη στον Κανονισμό 1 του Καταστατικού του Συνδέσμου – Ερμηνεία, 

αντικατασταθεί με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 

 

«Εκτός αν δηλώνεται αντίθετη πρόθεση, εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά, 

ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία, 

και άλλους τρόπους παράστασης ή αναπαράστασης λέξεων σε ορατή μορφή 

περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ή 

άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας που παρέχουν οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνιών. Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, 

λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στο Καταστατικό αυτό έχουν την ίδια έννοια με 

εκείνη του Νόμου.» 

 

2. Όπως το Καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιηθεί με την προσθήκη του πιο κάτω 

νέου Κανονισμού 16 και της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών 17 έως 

39 σε Κανονισμούς 18 έως 40, αντίστοιχα: 

 

«Συνελεύσεις Διασκέψεως»  

 

16.      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 
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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.» 

 

3.  Όπως ο Κανονισμός 17 ως έχει αναριθμηθεί, του Καταστατικού του Συνδέσμου, 

αντικατασταθεί με τον πιο κάτω νέο Κανονισμό: 

 

«Ψηφοφορία» 

 

 17 (α) Σε κάθε γενική συνέλευση, ψήφισμα που τίθεται για έγκριση στη συνέλευση θα 

αποφασίζεται με ανάταση των χεριών, ή με ηλεκτρονική διαδικασία  εκτός αν 

ζητηθεί (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ανάτασης των χεριών) 

ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο: 

  

(i) από τον πρόεδρο, ή 

(ii)  από τουλάχιστον τρία Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω αντιπροσώπου, 

ή 

(iii) από οποιοδήποτε Μέλος ή Μέλη παρόντα αυτοπροσώπως ή μέσω 

αντιπροσώπου που αποτελούν όχι λιγότερο από το ένα δέκατο του συνολικού 

αριθμού των ψήφων όλων των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου στη 

συνέλευση. 

  

Εκτός αν ζητηθεί ψηφοφορία με τον τρόπο αυτό, δήλωση  του προέδρου ότι ψήφισμα 

έχει εγκριθεί με ανάταση των χεριών ή με ηλεκτρονική διαδικασία ή έχει εγκριθεί  

ομόφωνα ή με μια συγκεκριμένη πλειοψηφία, ή απορριφθεί και σχετική για αυτό 

καταχώριση στο βιβλίο των πρακτικών, της διαδικασίας του Συνδέσμου, αποτελεί 

αμάχητη απόδειξη για το γεγονός χωρίς να χρειάζεται απόδειξη του αριθμού ή της 

αναλογίας των ψήφων που δόθηκαν υπέρ ή εναντίον του ψηφίσματος. 

 

 Η απαίτηση για ψηφοφορία δύναται να αποσύρεται. 

 

      (β) Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει τον τρόπο διεξαγωγής 

ψηφοφορίας καθώς και το χρονικό διάστημα που αυτή θα λάβει χώρα κατά τη 

διάρκεια Γενικής Συνέλευσης.» 

 

4.  Όπως ο Κανονισμός 18 ως έχει αναριθμηθεί, τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της 

φράσης «Κανονισμό 19» με τη φράση «Κανονισμό 20». 
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5.  Όπως ο Κανονισμός 25 ως έχει αναριθμηθεί, τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της 

φράσης «Κανονισμό 21» με τη φράση «Κανονισμό 22». 

 

6. Όπως ο Κανονισμός 38 ως έχει αναριθμηθεί, τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της 

φράσης «Κανονισμό 38» με τη φράση «Κανονισμό 39». 

 

7.  Όπως ο Κανονισμός 40 του Καταστατικού του Συνδέσμου διαγραφεί. 

 

8. Όπως ο Κανονισμός 42 τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της φράσης «άρθρων 37 

και 44» με τη φράση «άρθρων 38 και 44». 

 

9.  Όπως το Καταστατικό του Συνδέσμου τροποποιηθεί με την προσθήκη του πιο κάτω 

νέου Κανονισμού 48 και της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών 48 έως 

69 σε Κανονισμούς 49 έως 70, αντίστοιχα: 

 

«48. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίζουν αναφορικά με τον τρόπο 

διεξαγωγής οποιασδήποτε ψηφοφορίας ήτοι με ανάταση χεριών ή με ηλεκτρονική 

διαδικασία ή κατόπιν αιτήματος για ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο για διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα κατά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου.» 

  

10. Όπως ο Κανονισμός 56, ως έχει αναριθμηθεί, του Καταστατικού του Συνδέσμου 

διαγραφεί και αντικατασταθεί με τον πιο κάτω νέο Κανονισμό: 

 

«Γραπτές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνεδρίες Διασκέψεως»  

 

56. (α) Με την τήρηση των διατάξεων του Νόμου, γραπτή  απόφαση υπογεγραμμένη ή 

εγκρινόμενη με επιστολή, τηλεγράφημα, τηλεομοιότυπο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

(email), ή άλλο παρόμοιο μέσο που γίνεται δεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο  από 

το κάθε ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, θα είναι 

έγκυρη και αποτελεσματική ως να είχε παρθεί σε συνεδρία του Διοικητικού 

Συμβουλίου που δεόντως είχε συγκληθεί και συγκροτηθεί και όταν υπογράφεται 

μπορεί να αποτελείται από διάφορα έγγραφα που το κάθε ένα υπογράφεται από ένα 

ή περισσότερα των προαναφερόμενων προσώπων. 

 

 (β) Κατά το μέτρο το επιτρεπόμενο από τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου 

οι οποίοι θα εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου   μπορούν  να παραστούν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συνδέσμου μέσω τηλεφωνικής κλήσης, εικονοτηλεφωνίας ή οποιουδήποτε άλλου 

ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας, που στο εφεξής θα ονομάζονται «Συνεδρίες 

Διασκέψεως» νοουμένου ότι οι εν λόγω Συνεδρίες Διασκέψεως θα αρχίζουν και θα 

τερματίζονται στην ίδια περίοδο για όλους που θα συμμετέχουν. Όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου  θα ειδοποιούνται δεόντως για την επικείμενη Συνεδρία 

Διασκέψεως 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 Συνεδρίας Διασκέψεως. 

 

Οι μετέχοντες σε τέτοιες Συνεδρίες Διασκέψεως θα λογίζονται ως παρόντες, και όλα 

τα Άρθρα του Καταστατικού του Συνδέσμου που σχετίζονται με τη σύγκληση ή τη 
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λειτουργία, γενικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου θα ισχύουν κατ’ 

αναλογία (pari passu) και η Συνεδρία Διασκέψεως θα θεωρείται για όλους τους 

σκοπούς και προθέσεις  ως   Συνεδρία που έγινε στην παρουσία των Συμβούλων, 

δεόντως συγκληθείσα και πραγματοποιηθείσα και η καταγραφή των εργασιών της 

θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο της τέτοιας Συνεδρίας Διασκέψεως. 

 

(γ) Οι πρόνοιες των παραγράφων (α) και (β) ανωτέρω, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία 

(pari passu)  και  στις συνεδρίες Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, ως αυτές 

ορίζονται στον Κανονισμό 52 του Καταστατικού.» 

 

11. Όπως ο Κανονισμός 70(2)(α), ως έχει αναριθμηθεί, του Καταστατικού του Συνδέσμου 

τροποποιηθεί με την αντικατάσταση της φράσης «Κανονισμό 51» με την φράση 

«Κανονισμό 52». 

 

 

Επεξηγήσεις για τα Ειδικά Ψηφίσματα 

 

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη ότι η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα που λήφθηκαν 

για αντιμετώπιση της, κατέδειξαν την ανάγκη για υιοθέτηση εναλλακτικών μέσων και μέτρων 

για την απρόσκοπτη και ομαλή συνέχιση των εργασιών των οργανισμών και κατέστη αναγκαία 

η προσαρμογή σε ένα αυτοματοποιημένο περιβάλλον εργασίας. Ο  Σύνδεσμος  ακολουθώντας 

το παράδειγμα των μελών του, που με μεγάλη επιτυχία προσαρμόστηκαν άμεσα στο 

μεταβαλλόμενο περιβάλλον, έκρινε σκόπιμη την προώθηση καταστατικών αλλαγών για 

σκοπούς εκμοντερνισμού του Καταστατικού του Συνδέσμου ούτως ώστε να παρασχεθεί η 

δυνατότητα στο Σύνδεσμο να υιοθετήσει αυτοματοποιημένα μέσα διεξαγωγής και/ή συνέχισης 

των εργασιών του.   Σκοπός της σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η υποβολή 

ειδικών ψηφισμάτων για έγκριση από τα μέλη του Συνδέσμου που αφορά τροποποιήσεις στο 

Καταστατικό του Συνδέσμου με τις οποίες εισάγονται στο Καταστατικό πρόνοιες που 

επιτρέπουν τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και συνεδριάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου με τηλεφωνική κλήση, με εικονοτηλεφωνία ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο 

επικοινωνίας με το οποίο τα Μέλη του Συνδέσμου και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι που 

συμμετέχουν στις συνεδρίες θα είναι σε θέση να βλέπουν να ακούν και να ακούγονται 

παράλληλα από όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν ταυτόχρονα.   

Πιο κάτω παρατίθενται συνοπτικά, επεξηγήσεις περί των προτεινόμενων ψηφισμάτων 

ξεχωριστά.  

 

 

 Επεξήγηση 

 

Αριθμός 

Ψηφίσματος 

1 Προτείνεται όπως τροποποιηθεί η επιφύλαξη στον Κανονισμό 1 έτσι ώστε 

να υπάρχει και ρητή αναφορά ότι εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά 

δύναται να περιλαμβάνουν και γραπτά που θα μπορούσαν να ληφθούν μέσω 

ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας που παρέχουν οι τεχνολογίες 

πληροφορικής και επικοινωνίας.  

 

 

1 
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2 Προτείνεται όπως εισαχθεί νέος Κανονισμός 16 με τον τίτλο «Συνελεύσεις 

Διασκέψεως» στον οποίο θα αναφέρεται ρητά η δυνατότητα διεξαγωγής 

Γενικής Συνέλευσης μέσω τηλεφωνικής κλήσης, εικονοτηλεφωνίας, ή 

οποιουδήποτε άλλου μέσου ηλεκτρονικής επικοινωνίας. 

 

2 

 

3 Προτείνεται κατόπιν εισαγωγής του νέου Κανονισμού 16, η συνεπακόλουθη 

αναρίθμηση των Κανονισμών 17 έως 39 σε Κανονισμούς 18 έως 40, 

αντίστοιχα.  

 

2 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

Προτείνεται η τροποποίηση του νέου Κανονισμού 17 σύμφωνα με την οποία 

προστίθεται η δυνατότητα διεξαγωγής της ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικής 

διαδικασίας. Περαιτέρω στον Κανονισμό αυτό προτείνεται προσθήκη 

επιπρόσθετου υπό όρου (β) ο οποίος καθορίζει ρητά ότι το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα καθορισμού  του τρόπου διεξαγωγής της 

ψηφοφορίας και του  χρονικού διαστήματος που θα λάβει χώρα η 

ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 Προτείνεται κατόπιν της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών, 

ο Κανονισμός 18 ως έχει αναριθμηθεί, όπως τροποποιηθεί με την 

αντικατάσταση στην πρώτη γραμμή της φράσης «Κανονισμό 19» με τη 

φράση «Κανονισμό 20». 

 

Προτείνεται κατόπιν της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών, ο 

Κανονισμός 25 ως έχει αναριθμηθεί, όπως τροποποιηθεί με την 

αντικατάσταση στην τέταρτη γραμμή της φράσης «Κανονισμό 21» με τη 

φράση «Κανονισμό 22».  

 

Προτείνεται κατόπιν της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών, ο 

Κανονισμός 38 ως έχει αναριθμηθεί, όπως τροποποιηθεί με την 

αντικατάσταση στην έκτη γραμμή της φράσης «Κανονισμό 38» με τη φράση 

«Κανονισμό 39». 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

8 Προτείνεται η διαγραφή του Κανονισμού 40 του Καταστατικού του 

Συνδέσμου καθότι το λεκτικό αυτού έχει μεταφερθεί στο νέο Κανονισμό 17 

καθότι αφορούσε τον καθορισμό της χρονικής περιόδου της ψηφοφορίας. 

7 

 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

Προτείνεται κατόπιν της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών, 

στον Κανονισμό 42 η αναφορά στην πέμπτη γραμμή σε άρθρα «37 και 44» 

να αντικατασταθεί με την αναφορά σε άρθρα «38 και 44».  

 

Προτείνεται η προσθήκη του νέου Κανονισμού 48 στον οποίο αναφέρονται 

ρητά οι τρόποι λήψης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 

συμπεριλαμβανομένης και της ηλεκτρονικής διαδικασίας.  

 

Προτείνεται κατόπιν εισαγωγής του νέου Κανονισμού 48 η συνεπακόλουθη 

αναρίθμηση των Κανονισμών 48 έως 69, σε Κανονισμούς 49 έως 70, 

αντίστοιχα.  

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

 

9 

 

 



 

 6 

12 
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Προτείνεται η τροποποίηση του νέου Κανονισμού 56, ο οποίος θα φέρει τον 

τίτλο «Γραπτές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και Συνεδρίες 

Διασκέψεως». Στο νέο αυτό Κανονισμό αναφέρονται οι τρόποι λήψης 

γραπτών αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο στους οποίους 

προστίθεται η επιλογή λήψης γραπτής απόφασης με άλλο παρόμοιο μέσο 

πέραν της επιστολής, τηλεγραφήματος, τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου νοουμένου ότι αυτό το μέσο γίνει αποδεκτό από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν, επίσης, προστεθεί στον εν λόγω 

Κανονισμό αναφορές ως προς την ειδοποίηση, σύγκληση και λειτουργία 

μιας τέτοιας συνεδρίας του Συμβουλίου. Περαιτέρω προστέθηκε όπως οι 

πρόνοιες για τις γραπτές αποφάσεις που αναφέρονται πιο πάνω, 

εφαρμόζονται και στις συνεδρίες των Επιτροπών. 

 

Προτείνεται κατόπιν της συνεπακόλουθης αναρίθμησης των Κανονισμών, 

στο νέο Κανονισμό 70 η αναφορά στην τρίτη γραμμή σε «Κανονισμό 51» 

όπως αντικατασταθεί με την αναφορά σε «Κανονισμό 52». 

10 
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Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Μαρία Παστελλοπούλου 

Γραμματέας 

 

Λευκωσία 

25 Αυγούστου 2020 

 

 

Σημειώσεις 

 

1. Σύμφωνα με τους υφιστάμενους 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 22766360, 

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. 

 

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

Ταυτότητα Μέλους ή άλλο πιστοποιητικό αναγνώρισης.  

mailto:niki.neophytou@icpac.org.cy

