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07 Φεβρουαρίου 2017 

 

 
 
Προς: Όλα τα Μέλη 
 
 
Αγαπητά Μέλη, 

 
Θέμα: Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική, Εκλογική και Καταστατική 
Συνέλευση της Ένωσης Βιομηχάνων Ηλιακής Ενέργειας Κύπρου 

(ΕΒΗΕΚ) 
 

 
Καλείσθε στην Ετήσια Γενική, Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση της Ένωσης 
Βιομηχάνων Ενέργειας Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 03 
Μαρτίου 2017 και ώρα 5.30 μμ, στο εστιατόριο «ΌΑΣΙΣ», στην Χοιροκοιτία. 
 
Η Ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα: 
 
1. Μονόλεπτη σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος Γιάννη Χατζηγιάννη (ΦΛΟΓΑ ΛΤΔ) 
2. Έκθεση πεπραγμένων από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου 
3. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων για το 2016 
4. Συζήτηση διαφόρων θεμάτων (τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν θέματα προς 

συζήτηση ή σχόλια επί των καταστατικών αλλαγών, θα πρέπει να τα αποστείλουν 
γραπτώς, μέχρι τις 24/02/2017) 

5. Έγκριση καταστατικών αλλαγών 
6. Απονομή τιμητικής πλακέτας στον κ. Κυριάκο Αγγελίδη 
7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Κατά τη Συνέλευση θα συζητηθούν σοβαρά θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει 
ο Σύνδεσμος και ως εκ τούτου η παρουσία των μελών κρίνεται επιβεβλημένη.  
 
Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν τα μέλη με 
τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις τους προς την ΕΒΗΕΚ. Η εγγραφή στον Σύνδεσμο 
νέων μελών ανέρχεται στα 25 ευρώ και 330 ευρώ η ετήσια. Για τα υφιστάμενα μέλη η 
ετήσια συνδρομή παραμένει στα 330 ευρώ ετησίως. Διευκρινίζεται ότι το σχετικό ποσό 
αφαιρείται από το εισόδημα της επιχείρησής σας για σκοπούς φόρου εισοδήματος. 
 
Για σκοπούς καλύτερης διοργάνωσης  της Συνέλευση παρακαλούνται όλα τα μέλη 
που θα παρευρεθούν στη συνέλευση να συμπληρώσουν και αποστείλουν τη δήλωση 
συμμετοχής μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2017.   

 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
Μάριος Νικολάου 
Πρόεδρος ΕΒΗΕΚ 
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(να σταλεί στο φαξ 22 666 661 μέχρι την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 
2017) 

 

Η Επιχείρηση….………………………………………………………………………………………….. 

Μέλος/Νέο Μέλος* (παρακαλώ διαγράψτε ότι δεν ισχύει) της ΕΒΗΕΚ, θα εκπροσωπηθεί στη 

Γενική Συνέλευση της ΕΒΗΕΚ με ………………(αρ. ατόμων) που είναι οι (όνομα και 
επίθετο)…………………………….………………………………………………………..……………. 

 

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

 

*Τα νέα και τα υφιστάμενα μέλη θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει την συνδρομή τους για το 
2017 που ανέρχεται στα 330 ευρώ. 

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