
 

 

 

 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Με την παρούσα, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις 
που αφορούν στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 και στο επάγγελμα γενικότερα, οι 
οποίες επηρεάζουν τόσο το Σύνδεσμο όσο και τα Μέλη. 
 
Από την ψήφιση και δημοσιοποίηση του νέου περί Ελεγκτών Νόμου του 2017 
(Ν.53(Ι)/2017) τον περασμένο Ιούνιο, ο ΣΕΛΚ εργάζεται επιστάμενα έτσι ώστε να 
μπορέσει να εφαρμοστεί η νέα νομοθεσία αποτελεσματικά και λειτουργικά. Για το 
σκοπό αυτό έχει αφιερωθεί τεράστιος χρόνος για μελέτη της νομοθεσίας και νομική 
της επεξεργασία, ενώ έγινε και σύγκριση τόσο με τον προηγούμενο νόμο όσο και με 
το τι ισχύει σε άλλες χώρες. 
 
Από τον Ιούνιο έχουν γίνει προς τον σκοπό αυτό αρκετές συναντήσεις τόσο με τον 
ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών όσο και με την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας του 
Ελεγκτικού Επαγγέλματος (ΑΔΕΕλΕπ), καθώς και με κοινοβουλευτικά κόμματα.  
 
Επειδή ξέραμε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων θα κλείσει την πρώτη βδομάδα του 
Δεκεμβρίου ενόψει των Προεδρικών Εκλογών, καταβάλαμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια,  στο πλαίσιο του νόμου και της συνεργασίας, να γίνουν έγκαιρα οι 
απαραίτητες διορθώσεις, έτσι ώστε να λειτουργήσουμε το νέο νόμο από το 2018 
απρόσκοπτα. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από το 
Συμβούλιο και τη Διεύθυνση του Συνδέσμου, δεν κατέστη δυνατό να επιλυθούν οι 
αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί. 
 
Ως εκ τούτου, ο ΣΕΛΚ υποστήριξε την κατάθεση πρότασης νόμου στην Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού της Βουλής για διόρθωση του Νόμου. Μέσω της 
εν λόγω πρότασης, γίνονται σαφείς εισηγήσεις για διόρθωσή του, έτσι ώστε να γίνει 
πιο ξεκάθαρος, πιο σωστός και να αποδίδει όλα τα κεκτημένα δικαιώματα στους 
επαγγελματίες λογιστές (με κάτι που δυστυχώς η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 
διαφωνεί).  
 
Επειδή το θέμα είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο για το Σύνδεσμο, τα Μέλη, το 
επάγγελμα όσο και για την οικονομία γενικότερα, το Συμβούλιο αποφάσισε όπως 
κλιμακώσει τις ενέργειες του. 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 19/2017  (ΕΕ_19/2017) 
 
Προς: Όλα τα Μέλη 

Ημερομηνία: 4 Δεκεμβρίου 2017  

Θέμα: Ενημέρωση των μελών για θέματα που 
αφορούν στον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017 
και στο επάγγελμα γενικότερα 



 

 

 

 

Καταρχάς, για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσής σας, επισυνάπτεται τόσο η εν 
λόγω πρόταση νόμου μαζί με τη σχετική επιστολή του ΣΕΛΚ  προς την Κ/Β Επιτροπή 
Οικονομικών και Προϋπολογισμού, ως επίσης και η επιστολή που στάληκε σήμερα 
στην ίδια κοινοβουλευτική Επιτροπή σε σχέση με την προτεινόμενη τροποποίηση των 
σχεδίων υπηρεσίας που αφορούν σε λογιστές (σημειώνεται ότι ο ΣΕΛΚ δεν είχε 
κληθεί στη συζήτηση του θέματος). 
 
Έχει επίσης διευθετηθεί μια ύστατη συνεδρία με την ΑΔΕΕλΕπ για να ξεκαθαρίσουν 
επίσημα και τελεσίδικα τα θέματα που αφορούν στη διόρθωση του Νόμου και στην 
μετέπειτα εφαρμογή του, προωθώντας έτσι στη Βουλή συμφωνημένες προτάσεις, 
κάτι που θα αποτρέψει τυχόν ανεπιθύμητες επιπλοκές. 
 
Ελπίδα και ευχή όλων είναι όπως την ερχόμενη Παρασκευή, η Ολομέλεια της Βουλής 
ψηφίσει υπέρ των πολύ λογικών, νόμιμων και απόλυτα δικαιολογημένων εισηγήσεων 
του ΣΕΛΚ. 
 
Εν των μεταξύ, το Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρία το περασμένο 
Σάββατο, αποφάσισε τη σύγκληση δημοσιογραφικής διάσκεψης εντός των επόμενων 
λίγων ημερών για ενημέρωση του κοινού και, όπως στη συνέχεια, εκδώσει αναλυτική 
ενημέρωση προς όλα τα Μέλη και Φοιτητές. Παράλληλα, σε περίπτωση που οι 
εξελίξεις θα είναι αρνητικές, το Συμβούλιο αποφάσισε επίσης τη λήψη όλων των 
ενδεικνυόμενων μέτρων κατά παντός υπευθύνου, τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. 
Σχετικές οδηγίες έχουν ήδη δοθεί στους νομικούς συμβούλους του Συνδέσμου. 
 
Η μόνη απαίτηση του ΣΕΛΚ είναι η σωστή, δίκαιη και σύννομη εφαρμογή της 
νομοθεσίας και η διασφάλιση όλων των καλώς νοούμενων συμφερόντων τον Μελών, 
του λογιστικού επαγγέλματος αλλά κυρίως, της οικονομίας και του δημοσίου 
συμφέροντος. Ο ΣΕΛΚ, τα μέλη του και το επάγγελμα μας γενικότερα βρίσκονται 
στην προμετωπίδα της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, από όποιο μετερίζι και αν 
υπηρετούν. Ειδικότερα κατά την πρόσφατη οικονομική περιπέτεια της χώρας, ο 
ΣΕΛΚ και τα μέλη του πρωτοστάτησαν με σημαντικό κόπο και κόστος για να 
αποφευχθούν τα χειρότερα αλλά και για να επανακάμψει η οικονομία το 
συντομότερο δυνατόν. Ως εκ τούτου, κρίνουμε ότι αξίζουμε το στοιχειώδη σεβασμό, 
συνεχίζοντας έτσι να εργαζόμαστε για το κοινό όφελος στο τέλος της ημέρας. 
 
Το Συμβούλιο και η Διεύθυνση του Συνδέσμου χειρίζονται το θέμα με κάθε προσοχή 
και σοβαρότητα και θα τηρηθείτε ενήμεροι για τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. 
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