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Προς: Γηεπζπληέο Σρνιείσλ θαη Ιλζηηηνύησλ 
 

ΘΕΜΑ: 11η  Παγκύπρια Λογιζηική Ολσμπιάδα (Κσριακή 8 Μαρηίοσ 2015) 
 
Μεηά ηελ κεγάιε επηηπρία πνπ ζεκείσζαλ νη πξνεγνύκελεο Παγθύπξηεο Λνγηζηηθέο 
Οιπκπηάδεο είκαζηε ζηελ επράξηζηε ζέζε λα ζαο πιεξνθνξήζνπκε όηη ε ΠΕΚΟΜ ζα 
πξαγκαηνπνηήζεη θαη θέηνο ηε 11η  Λογιζηική Ολσμπιάδα ζηις 8 Μαρηίοσ η ώρα 11-
12π.μ ζε ηόπν πνπ ζα ζαο αλαθνηλσζεί αξγόηεξα. Θα ιεηηνπξγήζνπλ θέληξα ζε όιεο ηηο 
πόιεηο. Τα δνθίκηα ζα είλαη ηύπνπ πνιιαπιήο επηινγήο θαη ζα βξαβεπζνύλ πεξίπνπ ην δέθα 
ηνηο εθαηό ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα ζε αλαινγία 1:2:3. 
 
Σην δηαγσληζκό ζα κπνξνύλ λα ζπκκεηέρνπλ καζεηέο ηεο Β´ θαη Γ´ Λπθείνπ πνπ έρνπλ 
επηιέμεη ην Μάζεκα ηεο Λνγηζηηθήο ζην Λύθεην, αιιά θαη καζεηέο πνπ παξαθνινπζνύλ 
καζήκαηα Λνγηζηηθήο ζε Ιλζηηηνύηα θαη κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξεο ειηθίαο (Γπκλαζίνπ ή Α´ 
Λπθείνπ). 
Κάζε καζεηήο γηα λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη ηελ αίηεζε 
εγγξαθήο θαη καδί κε 10 εσρώ ε αίηεζε λα απνζηαιεί κέρξη ηελ 23 Ιανοσαρίοσ 2015 ζηε 
δηεύζπλζε Κξήηεο 1, Κάςαινο, Τ.Τ. 3087 Λεκεζόο. Η Τξαπεδηθή επηηαγή λα εθδνζεί 
ΠΕΚΟΜ ή λα γίλεη θαηάζεζε ζην Λνγαξηαζκό ηεο ΠΔΚΟΜ  0343-01-037114 Τξάπεδα 
Κύπξνπ. 
Όζνη καζεηέο ζαο βξίζθνληαη ζην επίζεκν καηάλογο απόρων θαη επηζπκνύλ λα 
ζπκκεηέρνπλ ζηελ Οιπκπηάδα ζα ηνπο πξνζθέξνπκε δωρεά ηα δικαιώμαηα ζσμμεηοτής.  
 
Η ΠΕΚΟΜ έγθαηξα ζα απνζηείιεη ζηα ζρνιεία/Ιλζηηηνύηα ην δειηίν ζπκκεηνρήο γηα θάζε 
καζεηή ην νπνίν ζα δείρλεη ην ηόπν θαη ρξόλν ηνπ Γηαγσληζκνύ. 
 
Διπίδνπκε ζηελ ζπλεξγαζία όισλ ζαο γηα λα έρνπκε κηα πεηπρεκέλε Οιπκπηάδα γηα 
όθεινο ησλ παηδηώλ καο αιιά θαη ηεο Οηθνλνκίαο ηνπ ηόπνπ καο γεληθόηεξα. 
 
Κύξηνο Χνξεγόο ηεο 11εο Λνγηζηηθήο Οιπκπηάδαο είλαη θαη θέηνο ν Γηεζλήο Ελεγκηικός 
Σσμβοσλεσηικός Οίκος Deloitte. 
 
Τειέθσλν επηθνηλσλίαο Αλδξέαο Νενθύηνπ 99 636299. 
Με εθηίκεζε 
 
 
Α. Νενθύηνπ 
Πξόεδξνο  
 
Σημείωζη:  

1. Δπηζπλάπηνπκε ηελ ύιε γηα θάζε επίπεδν θαη έληππα εγγξαθήο γηα ελεκέξσζε ησλ 
δηαγσληδνκέλσλ. 

2. Έληππα εγγξαθήο, ύιε εμεηάζεσλ θαη εμεηαζηηθά δνθίκηα θαη ιύζεηο εμεηαζηηθώλ δνθηκίσλ 
πξνεγνύκελσλ εηώλ ππάξρνπλ θαη ζηελ Ιζηνζειίδα. 

3. Γειώζεηο γίλνληαη απνδεθηέο κόλν αλ ζπκπιεξσζνύλ νη αηηήζεηο πνπ επηζπλάπηνληαη 
4. Όζα ζρνιεία έρνπλ πεξηζζόηεξν από έλα ππνςήθην λα ζπκπιεξώλνπλ νκαδηθή αίηεζε. 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

 
 
 

Η Παγκύπρια `Ενωζη Καθηγηηών Οικονομικών Μαθημάηων Ιδξύζεθε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2004 κε θύξηνπο ζθνπνύο ηελ αλαβάζκηζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, 

ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη δηαιέμεσλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο, ηελ 

επηκόξθσζε ησλ κειώλ ηεο `Δλσζεο, ηελ δηνξγάλσζε δηαγσληζκώλ ζηα καζήκαηα 

ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο θ.ι.π. 

 

Μέιε ηεο `Δλσζεο είλαη Δθπαηδεπηηθνί πνπ εξγάδνληαη ζε Γεκόζηα Σρνιεία, Ιδησηηθά 

Σρνιεία, Ιδησηηθά Ιλζηηηνύηα, Κνιιέγηα θαη Παλεπηζηήκηα. 

 

Μέζα ζε απηό ην πλεύκα ηεο αλαβάζκηζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο δηνξγαλώλεη 

θέηνο ηελ 11ε Λνγηζηηθή Οιπκπηάδα θαη θαιεί όινπο ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο ζε 

ζπλεξγαζία γηα ελίζρπζε ηνπ ζεζκνύ. 

 

Αμίδεη λα ζαο αλαθέξνπκε όηη νη πξνεγνύκελεο Παγκύπριες Λογιζηικές 

Ολσμπιάδες πνπ έγηλαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα, είραλ κεγάιε επηηπρία θαη έγηλαλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Πανεπιζηήμιο Κύπροσ θαη ην Σύνδεζμο Εγκεκριμένων 

Λογιζηών. Η ηειεηή βξάβεπζεο γίλεηαη ππό ηελ αιγίδα ηοσ Υποσργού 

Οικονομικών. 

  

 

Μεηά ηηκήο 

 

Α. Νενθύηνπ 

Πξόεδξνο 

 


