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ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12/2017  (ΓΕ_12/2017)  

  

Προς:  Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου  

Ημερομηνία:  12 Ιουλίου 2017  

Θέμα:   Ανανέωση Πιστοποιητικών Άσκησης του Λογιστικού 
Επαγγέλματος για Φυσικά Πρόσωπα και Οίκους για το έτος 
2017 

  

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι  

  

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των υπηρεσιών του Συνδέσμου, πληροφορείστε ότι η 
διαδικασία για έκδοση και ανανέωση των ετήσιων συνδρομών όλων τύπων έχει 
μηχανογραφηθεί. Ως εκ τούτου, εφεξής στις αρχές κάθε έτους θα λαμβάνετε μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τιμολόγιο για τη συνδρομή του έτους. Φέτος είναι η πρώτη φορά 
που λειτούργησε το εν λόγω σύστημα. 

 

Παράλληλα, το Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε όπως διατηρηθεί το ύψος των ετήσιων 
συνδρομών για το 2017 στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη, παρόλο που με την ψήφιση 
του νέου περί Ελεγκτών του 2017 θα υπάρξει αισθητή αύξηση στο κόστος του Συνδέσμου, αφού 
ο Σύνδεσμος και το ελεγκτικό επάγγελμα θα είναι οι κύριοι χρηματοδότες της Αρχής Δημόσιας 
Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος. 

 

Έτσι, στις 14/06/2017 σας στάληκαν τιμολόγια που αφορούσαν την ετήσια συνδρομή Άσκησης 
Επαγγέλματος για το έτος 2017 και είχαν ως ακολούθως: 

 

Για Φυσικά Πρόσωπα: 

Πιστοποιητικό Ετήσια Συνδρομή 

Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος €350 

Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Αφερεγγυότητας €170 

  

Για Οίκους: 

Πιστοποιητικό Ετήσια Συνδρομή 

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών €750 

 

Η αποστολή των τιμολογίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εισαγωγής του νέου λογισμικού 
συστήματος  λογιστηρίου ERP  (για το οποίο έγινε αναφορά στην ΓΕ_4/2017). Σημειώνεται 
ότι, από το έτος 2018 και μετά η τιμολόγηση της Ετήσιας Συνδρομής θα γίνεται στις 4 
Ιανουαρίου εκάστου  έτους. 
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Η πληρωμή των τιμολογίων ως αναφέρεται και επί αυτών μπορεί να γίνει: 

 

(α) Μέσω τραπέζης:  

Με απευθείας μεταφορά / κατάθεση στο λογαριασμό: 011005144061 

ΙΒΑΝ   CY98002001100000000514406100 

SWIFT-BIC BCYPCY2N 

 

Σημειώνεται ότι, σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός τιμολογίου που 
εξοφλείται και ο αριθμός Μέλους. Πρόσθετα σε περίπτωση απευθείας κατάθεσης στην 
Τράπεζα, αντίγραφο της κατάθεσης θα πρέπει να αποστέλλεται στο ΣΕΛΚ (με τα 
προαναφερθέντα στοιχεία).  Σε αντίθετη περίπτωση, δεν θα είμαστε σε θέση να 
ταυτοποιήσουμε την πληρωμή και η μερίδα του μέλους θα παραμένει χρεωστική. 

 

(β) Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών JCC Smart (www.jccsmart.com) 

 

(γ) Μέσω των εντύπων αίτηση για ανανέωση / έκδοση πιστοποιητικών άσκησης 
επαγγέλματος (σελίδα 3 / Ειδοποίηση Εμβάσματος για Φυσικά Πρόσωπα και σελίδα 5 / 
Ειδοποίηση Εμβάσματος για Οίκους). 

 

(δ) Με επιταγή. 

 

 

Σημαντικό 

 

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανανέωσης των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος, 
πέραν της πληρωμής των τιμολογίων θα πρέπει να συμπληρωθούν, υπογραφούν και 
αποσταλούν οι συνημμένες αιτήσεις για ανανέωση / αρχική έκδοση πιστοποιητικού άσκησης 
επαγγέλματος για (α) φυσικά πρόσωπα και (β) για οίκους για το έτος 2017.  

  

 

(α) Πιστοποιητικά για Φυσικά Πρόσωπα  

  

Ο Σύνδεσμος υιοθέτησε την έκδοση τεσσάρων πιστοποιητικών άσκησης του επαγγέλματος για 
να καλύψει τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών του, όπως αυτές ερμηνεύονται 
στον ορισμό της δημόσιας άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος  στο Εγχειρίδιο Μελών 
(παράγραφος 4, Κανονισμός 1.201). Τα πιστοποιητικά που εκδίδει ο Σύνδεσμος σε φυσικά 
πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:  
  

- Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος.   

- Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.   

- Πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών.  

- Πιστοποιητικό Συμβούλου Αφερεγγυότητας.   

  

Επισημαίνεται ότι, το Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος αποτελεί το 
βασικό πιστοποιητικό, στο οποίο προστίθενται τα εξειδικευμένα πλέον άλλα δύο 
πιστοποιητικά.  
  

http://www.jccsmart.com/
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Το ύψος της ετήσιας συνδρομής φυσικού προσώπου για το Πιστοποιητικό Άσκησης του 
Λογιστικού Επαγγέλματος παραμένει για άλλη μια χρονιά στα €350, ενώ τα υπόλοιπα δύο 
πιστοποιητικά παρέχονται χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη χρέωση.   
  

Για σκοπούς ανανέωσης του Πιστοποιητικού Συμβούλου Αφερεγγυότητας, το ποσό της 
ετήσιας ανανέωσης καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και ανέρχεται στα €170 ετησίως, 
και καταβάλλεται πρόσθετα από το ποσό των €350 που αναφέρεται πιο πάνω.  
  

Για να μπορέσει ο Σύνδεσμος να προχωρήσει στην ανανέωση των πιστοποιητικών άσκησης 

επαγγέλματος, θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχετε:  

 

- διευθετήσει την προσωπική σας ετήσια συνδρομή Μέλους στο Σύνδεσμο για 

το έτος 2017,  

- έχετε προσκομίσει την επαγγελματική ασφαλιστική σας κάλυψη η οποία να 

είναι σε ισχύ (ως οι οδηγίες ΣΕΛΚ ΓΕ_23/2015), 

- υποβάλει την προσωπική σας δήλωση για τη Συνεχή Επαγγελματική 

Ανάπτυξη για το έτος 2016.  

- δηλώσει ότι συμμορφωθήκατε με τις πρόνοιες του IES-8, όσοι είναι κάτοχοι 
του Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού και ελεγκτικού επαγγέλματος.   

  

Παρακαλείστε όπως όσοι δεν έχετε ακόμα τακτοποιήσει τα πιο πάνω, να το πράξετε το 
συντομότερο δυνατό.  

   

 

(β) Πιστοποιητικά για Οίκους  

  

Ο Σύνδεσμος εκδίδει τα ακόλουθα πιστοποιητικά σε οίκους:  
  

- Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού επαγγέλματος.   

- Πιστοποιητικό διεξαγωγής ελέγχου.  

- Πιστοποιητικό παροχής διοικητικών υπηρεσιών.   

  

Για τους οίκους δεν υπάρχει βασικό ή εξειδικευμένο πιστοποιητικό, αφού κάθε οίκος μπορεί 
να αιτηθεί τα κατάλληλα για αυτόν πιστοποιητικά ανάλογα με τις εργασίες του.  

  

Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως το Πιστοποιητικό άσκησης του λογιστικού 
επαγγέλματος και το Πιστοποιητικό διεξαγωγής ελέγχου παραχωρούνται στους οίκους 
χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση. Για το Πιστοποιητικό Παροχής Διοικητικών 
Υπηρεσιών που παραχωρείται σε οίκους, αποφασίστηκε όπως διατηρηθεί η ετήσια χρέωση 
ύψους €750 ανά οίκο, για κάλυψη μέρους του πρόσθετου κόστους για τον εποπτικό έλεγχο 
των οίκων αυτών.  
  

Σημειώνεται ότι, ο όρος οίκος περιλαμβάνει εταιρεία ή συνεταιρισμό ανεξάρτητα από τη 
νομική μορφή, καθώς και τους μόνους επαγγελματίες (sole practitioners). Συνεπώς,  τόσο οι 
εταιρείες όσο και οι μόνοι επαγγελματίες που αιτούνται το Πιστοποιητικό Παροχής 
Διοικητικών Υπηρεσιών θα πρέπει να καταβάλλουν το ετήσιο τέλος των €750.  
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Διευκρινίζεται επίσης ότι, για να εκδοθεί οποιοδήποτε νέο ή να ανανεωθεί υφιστάμενο 
πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος, είναι απαραίτητη προϋπόθεση τα ακόλουθα: 
 

- Η διευθέτηση της ατομικής ετήσιας συνδρομής μέλους και της ετήσιας 

συνδρομής άσκησης του επαγγέλματος των μετόχων και διευθυντών του 

οίκου, εφόσον είναι μέλη του Συνδέσμου.   

- Προσκόμιση αντίγραφου Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Κάλυψης (ως 

οδηγίες ΣΕΛΚ ΓΕ_23/2015) για το έτος 2017. 

- Υποβολή Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος (ως 

απαιτείται στη σελίδα 3 της αίτησης για ανανέωση / έκδοση πιστοποιητικών 

άσκησης επαγγέλματος για Οίκο) 

  

  

 

Παρακαλείστε όπως μελετήσετε προσεκτικά τα συνημμένα έντυπα για τα φυσικά 
πρόσωπα και για τους οίκους προτού τα συμπληρώσετε, και τα υποβάλετε δεόντως 
συμπληρωμένα το συντομότερο δυνατό, αφού βάσει των Κανονισμών του Συνδέσμου η 
προθεσμία για την ανανέωση των πιστοποιητικών αυτών είναι η 31η  Μαρτίου εκάστου έτους. 

Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η προθεσμία για υποβολή ΠΛΗΡΩΣ 
συμπληρωμένων εντύπων είναι η 31η Αυγούστου 2017.  
  
Υπογραμμίζεται ότι, τυχόν άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος ή παροχή διοικητικών 

υπηρεσιών χωρίς την προβλεπόμενη άδεια, εκτός από πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί και  

ποινικό αδίκημα. Σημειώνεται ακόμα ότι, σε περίπτωση που δεν ανανεώσετε τα πιστοποιητικά 

τόσο τα δικά σας όσο και των οίκων σας έγκαιρα, τότε αναγκαστικά το όνομα σας και το όνομα 

του οίκου σας θα αφαιρεθεί από τα αντίστοιχα μητρώα του Συνδέσμου, τα οποία 

κοινοποιούνται στην Επιτροπή Δημόσιας Εποπτείας, στον Έφορο Εταιρειών, στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς καθώς και στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου.  

  
  
Υπενθυμίζεστε ακόμα ότι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Συνδέσμου, στις περιπτώσεις 
ανανέωσης υφιστάμενων πιστοποιητικών ΔΕΝ εκδίδονται νέα έντυπα 
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος για το 2017, αφού τα πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από το 2013 ισχύουν στο διηνεκές, μέχρι τυχόν ανάκλησή τους από το Σύνδεσμο. 
Θα εκδοθούν πιστοποιητικά μόνο σε άτομα και οίκους που υπόβαλαν αίτηση για πρώτη φορά.   
  

  

Τέλος σημειώνεται ότι, η παρούσα ειδοποίηση και τα πιο πάνω έντυπα θα σας σταλούν 
ΜΟΝΟ σε ηλεκτρονική μορφή και ΔΕΝ θα τα παραλάβετε ταχυδρομικά. Η 
παρούσα εγκύκλιος και όλα τα πιο πάνω έντυπα είναι διαθέσιμα στην 
 ιστοσελίδα  του  Συνδέσμου  στο http://www.icpac.org.cy/selk/forms.aspx.  

  

  

Παρακαλείστε όπως αποστέλλετε τα συμπληρωμένα έντυπα είτε στο τηλεομοιότυπο 
(22766360) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση 
eleni.christofi@icpac.org.cy.   
  

  

http://www.icpac.org.cy/selk/forms.aspx
http://www.icpac.org.cy/selk/forms.aspx
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Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
διευκρίνιση τυχόν χρειαστείτε.   
  

  

  

Με εκτίμηση  

 
Κυριάκος Ιορδάνου  
Γενικός Διευθυντής  

  
  
  


