
 

 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

 

23/2018 [ΓΕ 23_2018] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2018 

Θέμα: Εγχειρίδια Διαδικασιών ΣΕΛΚ 

 
 
Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης της λειτουργίας του Συνδέσμου, το 
Συμβούλιο κατά την τελευταία του συνεδρία που έγινε στις 20/11/2018 ενέκρινε τα 
ακόλουθα εγχειρίδια διαδικασιών, τα οποία απορρέουν από του Κανονισμούς του 
Συνδέσμου και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα μέρη του Εγχειρίδιου Μελών ΣΕΛΚ: 
 

• Εγχειρίδιο Διαδικασιών ανανέωσης Ετήσιας Συνδρομής Μέλους 
 

• Εγχειρίδιο Διαδικασιών Ανανέωσης Πιστοποιητικών Άσκησης 
Επαγγέλματος  
 

• Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΕΑ 
 

Τα πιο πάνω εγχειρίδια διαδικασιών είναι αναρτημένα στον ιστότοπο του Συνδέσμου, 
στην κατηγορία Κανονισμοί.  
 
Παρακαλείστε όπως τα μελετήσετε προσεκτικά, καθότι γίνεται αναφορά στις 
προθεσμίες υποβολής των σχετικών εντύπων και δηλώσεων προς το Σύνδεσμο, ενώ 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προθεσμίες, τότε δυνατό να υπάρξουν 
επιπτώσεις ή/και πρόσθετες επιβαρύνσεις. Συγκεκριμένα, στον πιο κάτω πίνακα 
φαίνονται σε συντομία τα κυριότερα σημεία: 
 
 Προθεσμία Μη διευθέτηση 

μέχρι 30/6 
Μη διευθέτηση μέχρι 

30/9 

Ανανέωση 
ετήσιας 
συνδρομής 
μέλους 

31η  Ιανουαρίου 
του έτους 
αναφοράς 

επιβάρυνση ίση με 
το 50% του ποσού 
της ετήσιας 
συνδρομής 

Πέραν του 
προηγούμενου 
μέτρου, πιθανή 
αφαίρεση από το 
Μητρώο Μελών 

Ανανέωση 
πιστοποιητικού 
άσκησης 
επαγγέλματος 

31η  Ιανουαρίου 
του έτους 
αναφοράς 

επιβάρυνση ίση με 
το 50% του ποσού 
της ετήσιας 
συνδρομής 

Πέραν του 
προηγούμενου 
μέτρου, πιθανή 
ανάκληση του 
πιστοποιητικού 
άσκησης 
επαγγέλματος και 
παραπομπή στην 
Πειθαρχική Επιτροπή 

https://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=2176&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL
https://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=2175&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL
https://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=2175&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL
https://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=2174&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL
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Δήλωση ΣΕΑ 1η Ιανουαρίου 
του επόμενου 
έτους 
αναφοράς 

- Πιθανή αφαίρεση από 
το Μητρώο Μελών 

 
 
Σε ότι αφορά στην ανανέωση του Πιστοποιητικού Άσκησης του Ελεγκτικού 
Επαγγέλματος για νόμιμους ελεγκτές και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, 
υπενθυμίζονται οι ακόλουθες απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 
Για Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία: 
 

Θέμα Προϋπόθεση Άρθρο του 
Νόμου 

Κάτοχοι 
δικαιωμάτων 
ψήφου 

Πλειοψηφία δικαιωμάτων ψήφου να 
κατέχεται από νόμιμους ελεγκτές 

Άρθρο 35 (1)(β) 

Διευθυντές/εταίροι Πλειοψηφία έως 75% κατ’ ανώτατο 
όριο, να είναι νόμιμοι ελεγκτές ή νόμιμα 
ελεγκτικά γραφεία.  

Άρθρο 35 (1)(γ) 

Επαγγελματική 
Ασφαλιστική 
κάλυψη 

κατώτατο όριο ύψος της ασφαλιστικής 
κάλυψης ποσό ίσον με το επταπλάσιο της 
ελεγκτικής αμοιβής του μεγαλύτερου 
πελάτη για τον οποίο διενεργείται 
υποχρεωτικός έλεγχος, με κατώτατο ποσό 
ασφάλισης τις €200.000. 

Άρθρο 35(2) 
 
Εγκύκλιος 
01/2017 της 
ΑΔΕΕλΕπ 

Συνέχιση Άσκησης 
Επαγγέλματος 
(ΣΑΕ) 

Με συμφωνία είτε εντός του Οίκου είτε με 
τρίτο Οίκο. ΣΑΕ από τρίτο οίκο γίνεται 
αποδεκτή μόνο αν οίκος αυτός είναι επίσης 
αδειοδοτημένος από το ΣΕΛΚ με αντίστοιχο 
πιστοποιητικό. 

Κανονισμός 
1.201 – 
παράγραφος 18 
ΣΕΛΚ 

 
 
 
Για Νόμιμους Ελεγκτές: 
 

Θέμα Προϋπόθεση Άρθρο του 
Νόμου 

Συνεχής 
Επαγγελματική 
Ανάπτυξη 

Υποβολή της δήλωσης ΣΕΑ για το 
προηγούμενο έτος  
 
Συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο IES8 

Κανονισμοί 
ΣΕΛΚ 

Επαγγελματική 
Ασφαλιστική κάλυψη 

κατώτατο όριο ύψος της ασφαλιστικής 
κάλυψης ποσό ίσον με το επταπλάσιο της 
ελεγκτικής αμοιβής του μεγαλύτερου 
πελάτη για τον οποίο διενεργείται 
υποχρεωτικός έλεγχος, με κατώτατο ποσό 
ασφάλισης τις €200.000. 

Άρθρο 35(2) 
 
Εγκύκλιος 
01/2017 της 
ΑΔΕΕλΕπ 
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Επειδή ο ΣΕΛΚ θα κυκλοφορήσει εντός των προσεχών ημερών τις εγκυκλίους με τα 
σχετικά έντυπα για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής μέλους, των 
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος και τη δήλωση ΣΕΑ για το 2018, και προς 
αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, παρακαλείστε όπως μελετήσετε προσεκτικά όλα 
τα πιο πάνω και βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται όλες οι προϋποθέσεις πριν 
υποβάλετε τα έντυπά σας. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
Κυριάκος Ιορδάνου 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


