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Προς: Διευθυντές Σχολείων και Ινστιτούτων 
 

ΘΕΜΑ: 13η  Παγκύπρια Λογιστική Ολυμπιάδα (Κυριακή 5 Μαρτίου 2017) 
 
Μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσαν οι προηγούμενες Παγκύπριες Λογιστικές 
Ολυμπιάδες είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι η ΠΕΚΟΜ θα 
πραγματοποιήσει και φέτος τη 13η  Λογιστική Ολυμπιάδα στις 5 Μαρτίου η ώρα 11-
12π.μ σε τόπο που θα σας ανακοινωθεί αργότερα. Θα λειτουργήσουν κέντρα σε όλες τις 
πόλεις. Τα δοκίμια θα είναι τύπου πολλαπλής επιλογής και θα βραβευθούν περίπου το δέκα 
τοις εκατό των διαγωνιζομένων με χρυσά, αργυρά και χάλκινα μετάλλια σε αναλογία 1:2:3. 
 
Στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές της Β´ και Γ´ Λυκείου που έχουν 
επιλέξει το Μάθημα της Λογιστικής στο Λύκειο, αλλά και μαθητές που παρακολουθούν 
μαθήματα Λογιστικής σε Ινστιτούτα και μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας (Γυμνασίου ή Α´ 
Λυκείου). 
Κάθε μαθητής για να συμμετέχει στο διαγωνισμό πρέπει να συμπληρώσει την αίτηση 
εγγραφής και μαζί με 10 ευρώ η αίτηση να αποσταλεί μέχρι την 20 Ιανουαρίου 2017 στη 
διεύθυνση Κρήτης 1, Κάψαλος, Τ.Τ. 3087 Λεμεσός. Η Τραπεζική επιταγή να εκδοθεί 
ΠΕΚΟΜ ή να γίνει κατάθεση στο Λογαριασμό της ΠΕΚΟΜ  0343-01-037114 Τράπεζα 
Κύπρου. 
Όσοι μαθητές σας βρίσκονται στο επίσημο κατάλογο απόρων και επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην Ολυμπιάδα θα τους προσφέρουμε δωρεά τα δικαιώματα συμμετοχής.  
 
Η ΠΕΚΟΜ έγκαιρα θα αποστείλει στα σχολεία/Ινστιτούτα το δελτίο συμμετοχής για κάθε 
μαθητή το οποίο θα δείχνει το τόπο και χρόνο του Διαγωνισμού. 
 
Ελπίζουμε στην συνεργασία όλων σας για να έχουμε μια πετυχημένη Ολυμπιάδα για 
όφελος των παιδιών μας αλλά και της Οικονομίας του τόπου μας γενικότερα. 
 
Κύριος Χορηγός της 13ης Λογιστικής Ολυμπιάδας είναι και φέτος ο Διεθνής Ελεγκτικός 
Συμβουλευτικός Οίκος Deloitte. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας Ανδρέας Νεοφύτου 99 636299. 
Με εκτίμηση 
 
 
Α. Νεοφύτου 
Πρόεδρος  
 
Σημείωση:  

1. Επισυνάπτουμε την ύλη για κάθε επίπεδο και έντυπα εγγραφής για ενημέρωση των 
διαγωνιζομένων. 

2. Έντυπα εγγραφής, ύλη εξετάσεων και εξεταστικά δοκίμια και λύσεις εξεταστικών δοκιμίων 
προηγούμενων ετών υπάρχουν και στην Ιστοσελίδα. 

3. Δηλώσεις γίνονται αποδεκτές μόνο αν συμπληρωθούν οι αιτήσεις που επισυνάπτονται 
4. Όσα σχολεία έχουν περισσότερο από ένα υποψήφιο να συμπληρώνουν ομαδική αίτηση.  
5. Όσες δηλώσεις γίνονται από Ιδιωτικά Ινστιτούτα πρέπει να συμπληρώνουν και το σχολείο 

(Δημόσιο ή Ιδιωτικό) στο οποίο φοιτούν οι μαθητές. 
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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 

 
 
 

Η Παγκύπρια `Ενωση Καθηγητών Οικονομικών Μαθημάτων Ιδρύθηκε τον 

Απρίλιο του 2004 με κύριους σκοπούς την αναβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης, 

την διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων σε θέματα οικονομικής Επιστήμης, την 

επιμόρφωση των μελών της `Ενωσης, την διοργάνωση διαγωνισμών στα μαθήματα 

της οικονομικής επιστήμης κ.λ.π. 

 

Μέλη της `Ενωσης είναι Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε Δημόσια Σχολεία, Ιδιωτικά 

Σχολεία, Ιδιωτικά Ινστιτούτα, Κολλέγια και Πανεπιστήμια. 

 

Μέσα σε αυτό το πνεύμα της αναβάθμισης της Οικονομικής Επιστήμης διοργανώνει 

φέτος την 13η Λογιστική Ολυμπιάδα και καλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε 

συνεργασία για ενίσχυση του θεσμού. 

 

Αξίζει να σας αναφέρουμε ότι οι προηγούμενες Παγκύπριες Λογιστικές 

Ολυμπιάδες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, είχαν μεγάλη επιτυχία και έγιναν 

σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων 

Λογιστών. Η τελετή βράβευσης γίνεται υπό την αιγίδα του Υπουργού 

Οικονομικών. 

  

 

Μετά τιμής 

 

Α. Νεοφύτου 

Πρόεδρος 

 


