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Προς: Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
Κύριοι, 
 

Θέμα: Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική και καταστατική Συνέλευση Παγκύπριου 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΠΑΣΕΕΞΕ) 

 
Ενημερώνεστε ότι ορίσθηκε η Ετήσια Γενική, Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση του 
ΠΑΣΕΕΞΕ, την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 4.00 μμ, στα Κεντρικά Γραφεία της ΟΕΒ 
στη Λευκωσία, στην Αίθουσα Α, στον 1ο όροφο. 
 
Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον πρέπει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των νέων 
νομοθετικών ρυθμίσεων για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τις απαιτήσεις της οικονομίας, 
της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου η εξοικονόμηση ενέργειας και η παροχή 
ενεργειακών υπηρεσιών, είναι θέματα κρίσιμης σημασίας και πρέπει τα ζητήματα αυτά να τεθούν 
σε μια νέα βάση για ανάπτυξη, επιτρέποντας στις εταιρείες μέλη του ΠΑΣΕΕΞΕ να προσφέρουν 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, να διευρύνουν το πεδίο δραστηριοποίησης τους, αλλά να 
ενταχθούν και περισσότερες επιχειρήσεις στον τομέα. 
 
Για τον Σύνδεσμο μας, η Γενική αυτή Συνέλευση είναι πολύ σημαντική, γιατί θέλουμε να θέσουμε 
νέες βάσεις και με την εκλογή της νέας ηγεσίας, να εργαστούμε προς την κατεύθυνση της 
προώθησης και προάσπισης των συμφερόντων των Μελών του ΠΑΣΕΕΞΕ. Η σύνδεση με τον 
ΠΑΣΕΕΞΕ νέων μελών ή η συνέχιση της συνεργασίας με υφιστάμενα μέλη, είμαι πεπεισμένος 
πως θα αποδειχθεί πολλαπλά επωφελής. Η απόφασή σας για εγγραφή ή συνέχιση της εγγραφής 
στον ΠΑΣΕΕΞΕ, σημαίνει ηθική αναγνώριση και υλική ενίσχυση και καθιστούν ικανό τον 
ΠΑΣΕΕΞΕ να προασπίζει αποτελεσματικά τα καλώς νοούμενα γενικά και ειδικά συμφέροντα των 
μελών του. 
 
Η εγγραφή στον Σύνδεσμο νέων μελών ανέρχεται στα 20 ευρώ και 200 ευρώ η ετήσια συνδρομή 
(η αίτηση εγγραφής νέων μελών επισυνάπτεται). Για τα υφιστάμενα μέλη η εγγραφή παραμένει 
στα 200 ευρώ ετησίως. Διευκρινίζεται ότι το σχετικό ποσό αφαιρείται από το εισόδημα της 
επιχείρησής σας για σκοπούς φόρου εισοδήματος. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου 
στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη με τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους προς τον 
ΠΑΣΕΕΞΕ. 
 
Η Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 

  



1. Έκθεση πεπραγμένων απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου 
2. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το 2013 και 2014 
3. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων (τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς συζήτηση θα 

πρέπει να τα αποστείλουν γραπτώς, μέχρι τις 18/1/2017) 
4. Παρουσίαση Κώδικα Δεοντολογίας και έγκριση 
5. Έγκριση καταστατικών αλλαγών 
6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Τέλος, εύχομαι σε όλους μία Καλή Χρονιά με υγεία, επιτυχίες και ευτυχία. 
 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
 
Γιώργος Γεωργίου 
Πρόεδρος 
 
 

 

ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η Εταιρεία ……………………………………………………………………………………………….. 

Μέλος/Νέο Μέλος* (παρακαλώ διαγράψτε ότι δεν ισχύει) του ΠΑΣΕΕΞΕ, θα εκπροσωπηθεί στη 

Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΕΕΞΕ με ………………(αρ. ατόμων) που είναι οι (όνομα και 
επίθετο)…………………………….………………………………………………………..……………. 

 

Τηλ…………………………………………………..,      Φαξ:………………………………………….. 

 

Να σταλεί στο φαξ 22669459 υπόψη κου Παναγιώτη Καστανιά ή στο email 
pkastanias@oeb.org.cy  
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