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Πρόεδρο και Μέλη 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών  
και Προϋπολογισμού 
Βουλή των Αντιπροσώπων 
Λευκωσία 
 
 
Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε 
 
Θέμα: Συνεδρία Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και 

Προϋπολογισμού στις 4 Δεκεμβρίου 2017 σε σχέση με τα σχέδια 
υπηρεσίας για λογιστές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

 
Επιθυμώ να αναφερθώ στο πιο πάνω θέμα το οποίο θα συζητηθεί σήμερα στην 
Επιτροπή σας στο πλαίσιο των περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Όροι 
Υπηρεσίας Υπαλλήλων) (Τροποποιητικοί) Κανονισμών του 2017. Παρόλο που δεν 
είχαμε κληθεί στη συζήτηση του θέματος και δεν είχαμε την ευκαιρία να 
συμβάλουμε στη διαβούλευση, εντούτοις, ως επηρεαζόμενο μέρος, θα θέλαμε να 
υποβάλουμε την παρούσα με σκοπό να υποβοηθηθεί το έργο σας. 
 
Εκ πρώτης όψεως, ενδεχομένως η πρόταση νόμου που κατατέθηκε για τροποποίηση 
του σχεδίου υπηρεσίας να φαίνεται λογική. Για τους λόγους που παρατίθενται πιο 
κάτω πιστεύουμε ότι αυτή δεν έχει την απαιτούμενη νομική βάση, είναι ατυχής και 
άστοχη, και ενδεχομένως να προκαλέσει εργασιακούς τριγμούς αφού με την 
πρόταση νόμου υποβαθμίζονται τα κριτήρια εισδοχής κάτι που θα έχει αντίκτυπο 
στα υπόλοιπα άτομα που έχουν διοριστεί σε αντίστοιχες θέσεις ή επιθυμούν να 
διοριστούν σε αυτές και κατέχουν τα δέοντα προσόντα: 
 
o Μέχρι και το 2005, στα σχέδια υπηρεσίας για λογιστές στο δημόσιο ίσχυε μια 

λίστα με προσόντα από τρίτες χώρες, όπως Institute of Chartered Accountants 
in England and Wales, Association of Chartered Certified Accountants, Institute 
of Chartered Accountants of Scotland, American Institute of Certified Public 
Accountants, Chartered Professional Accountants of Canada, the Institute of 
Chartered Accountants of Australia και South African Institute of Chartered 
Accountants. Όλα τα πιο πάνω είναι ΣΩΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ μέλη της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC). 

 
o Με την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού από τη Βουλή για το 2006, 

αντικαταστάθηκε η πιο πάνω λίστα μαζί με τον πίνακα αντιστοιχίας που είχε το 
Υπουργείο Οικονομικών, από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
(ΣΕΛΚ) για τους ακόλουθους λόγους: 

 



 

 

 

 

• Το Υπουργικό Συμβούλιο τον Φεβρουάριο του 2002 ενέκρινε, κατόπιν 
σχετικής αίτησης και αξιολόγησης, το ΣΕΛΚ ως Αναγνωρισμένο Σώμα 
Λογιστών. 

• Η έγκριση αυτή στηρίχτηκε αφενός στην 8η Κοινοτική Οδηγία όσο και στο 

γεγονός ότι ο ΣΕΛΚ αποτελεί από το 1977 πλήρες μέλος της Διεθνούς 

Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τα “Statements of Membership Obligations” και 

περιλαμβάνουν σειρά από υποχρεώσεις και δεσμεύσεις. 

 

• Ως μέλος του IFAC, ο ΣΕΛΚ υποχρεούται να συμμορφώνεται με τον Κώδικα 

Δεοντολογίας για τους επαγγελματίες λογιστές που εκδίδει η Διεθνής 

Ομοσπονδία. Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΛΚ έχει υιοθετήσει αυτούσιο τον 

Κώδικα για όλα του τα Μέλη. 

 

• Με την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, όλα τα 
επαγγελματικά σώματα λογιστών των Κρατών Μελών της ΕΕ 
αναγνωρίζονται μεταξύ τους ως ισότιμα. 
 

• Όλα τα μέλη των επαγγελματικών σωμάτων λογιστών μπορούν να γίνουν 
μέλη του ΣΕΛΚ χωρίς οποιαδήποτε πρόσθετη προϋπόθεση. Το ίδιο ισχύει και 
για τα μέλη του ΣΕΛΚ όταν επιθυμούν να γίνουν μέλη άλλων σωμάτων. 
 

• Ως εκ τούτου, εφόσον η Κύπρος διαθέτει το δικό της αναγνωρισμένο σώμα 
λογιστών το οποίο είναι εφάμιλλο των άλλων διεθνών σωμάτων, η κυβέρνηση 
και Βουλή αποφάσισαν τα περιλάβουν στα σχέδια υπηρεσίας του δημοσίου 
ένα εγχώριο προσόν αντί να γίνεται αναφορά σε προσόντα ξένων χωρών 
(κάτι που ίσως γινόταν μόνο στα συγκεκριμένα σχέδια υπηρεσίας). 
 

• Με τη ρύθμιση αυτή, το Κράτος έβαλε μια πρόσθετη ασφαλιστική δικλείδα 
για τους λογιστές που προσλαμβάνει, κυρίως σε ότι αφορά τη συνεχή τους 
εκπαίδευσή και τήρηση των κανόνων δεοντολογίας του λογιστικού 
επαγγέλματος διεθνώς. 
 

o Ο ΣΕΛΚ είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Λογιστών και της 
Μεσογειακής Ομοσπονδία Λογιστών και χαίρει άριστης εκτίμησης από τα 
αντίστοιχα σώματα των χωρών μελών. 
 

o Ένεκα της ιδιότητάς του ως Αναγνωρισμένο Σώμα Λογιστών, ο ΣΕΛΚ έχει στην 
πορεία καταστεί αρμόδια αρχή δυνάμει της νομοθεσίας: 

 

• Για το ελεγκτικό επάγγελμα [Ν.42(Ι)/2009] 

• Για τους παρόχους Διοικητικών Υπηρεσιών [Ν. 196(Ι)/2012] 

• Για τους Σύμβουλους Αφερεγγυότητας [Ν.64(Ι)/2015] 

• Για τους  περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων 

του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) 

και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόμος του 2016 (58(I)/2016). 



 

 

 

 

• Για τους περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2016 

(Ν.188(I)/2007) 

 
o Το πεδίο εφαρμογής του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 περιορίζεται σε μια 

μόνο από τις αρμοδιότητες του επαγγελματία λογιστή, αυτήν του ελεγκτή. Ο 
Νόμος αφορά στην αδειοδότηση και ρύθμιση των νόμιμων ελεγκτών, για 
σκοπούς ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των ιδιωτικών εταιρειών και 
των οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος. Η δε αρμόδια αρχή (ΑΔΕΕλΕπ) έχει 
θεσμική ευθύνη για το ελεγκτικό επάγγελμα μόνο. 
 

o Επίσης, στα κριτήρια για έγκριση σώματος ελεγκτών δυνάμει του Νόμου, δεν 
περιλαμβάνεται οποιαδήποτε πρόνοια να είναι το σώμα αυτό αναγνωρισμένο 
σώμα ελεγκτών ή να είναι μέλος του IFAC. Συνεπώς, δεν θα είναι στο ίδιο 
επίπεδο με τα υπόλοιπα σώματα λογιστών που τυγχάνουν διεθνούς 
αναγνώρισης. 

 
o Συνεπώς, δεν υπάρχει οποιαδήποτε διασύνδεση μεταξύ της λογιστικής 

εργασίας που θα επιτελείται στο δημόσιο με τον περί Ελεγκτών Νόμο, όπως 
ούτε μεταξύ άλλου αναγνωρισμένου σώματος ελεγκτών. 

 
o Με τη διασύνδεση όμως, θα προκύπτει θέμα ίσης μεταχείρισης μεταξύ των 

λογιστών του δημοσίου, αφού τα μέλη ενός άλλου σώματος ελεγκτών 
ενδεχομένως να υπολείπονται τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται 
για να καταστεί κανείς μέλος αναγνωρισμένου σώματος λογιστών (κάτι έτσι θα 
ισχύσει σε περίπτωση αναγνώρισης του υπο εξέταση σώματος ελεγκτών από 
την ΑΔΕΕλΕπ). Αυτό θα προκαλέσει, χωρίς αμφιβολία, εργασιακή και 
συνδικαλιστική αναστάτωση. 

 
Είμαστε βέβαιοι ότι η Βουλή δεν θα θέλει να προκαλέσει οποιαδήποτε τέτοια 
αναστάτωση, ούτε να μειώσει την ποιότητα των δημοσίων λειτουργών της, 
ειδικότερα κάτω από τις ισχύουσας περιόδου. 
 
Ως εκ τούτου, δεν βλέπουμε οποιαδήποτε άμεση ανάγκη τροποποίησης των σχεδίων 
υπηρεσίας ή, αν θα πρέπει να γίνει, αυτή θα ήταν πιο σωστό να παραπέμπει σε σώμα 
λογιστών που αναγνωρίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. 
 
Τέλος σημειώστε ότι σε πολύ πρόσφατη επικοινωνία μας με την Γενική Λογίστρια 
και Πρόεδρο της ΑΔΕΕλΕπ, αυτή μας ανάφερε την πρόθεσή της, εφόσον κληθεί, να 
εξηγήσει την Επιτροπή σας δια ζώσης τα όσα αναφέρουμε πιο πάνω, 
υποστηρίζοντας την εισήγησή μας. 
 
Η αναφορά μας γίνεται για το λόγο ότι, εξ’ όσων κατανοούμε από το Τμήμα 
Δημοσίας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπ Οικονομικών, πρόθεση είναι να γίνουν 
αντίστοιχες τροποποιήσεις όλα τα σχέδια του δημοσίου που αφορούν σε λογιστές, 
κάτι το οποίο θεωρούμε πολύ επικίνδυνο. 
 
 
 
 



 

 

 

 

Σημειώνουμε τον πάγιο στόχο του ΣΕΛΚ για τη διαφύλαξη τόσο των καλώς 
νοούμενων συμφερόντων των μελών του και του λογιστικού επαγγέλματος, όσο και 
η εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και της οικονομίας γενικότερα.  Η πιο 
πάνω εισήγησή μας, εξυπηρετεί κατά κύριο λόγο το δημόσιο συμφέρον, 
προλαμβάνοντας τυχόν αχρείαστες επιπλοκές. 
 
Παραμένουμε στη διάθεση της Επιτροπής σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις τυχόν χρειαστείτε. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Μάριος Σκανδάλης 
Πρόεδρος 
 
 
Κοιν.: Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων 
 


