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Ημερομηνία: 19 Νοεμβρίου 2019 

Θέμα: Εκπαίδευση μελών σε βασικές ενότητες για 
την άσκηση του λογιστικού-ελεγκτικού 
επαγγέλματος με εργαστήρια (workshops) 

 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι 
 
Στο πλαίσιο των ενεργειών του ΣΕΛΚ για τη συνεχή ενημέρωση και εκπαίδευση των 
Μελών και ανταποκρινόμενος στις ανάγκες κατάρτισης όπως αυτές εντοπίζονται και 
μέσα από τους επιτόπιους εποπτικούς ελέγχους, έχουν καθοριστεί συγκεκριμένες 
ενότητες οι οποίες κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικές για την αποτελεσματική 
άσκηση του λογιστικού και του ελεγκτικού επαγγέλματος. Στόχος είναι να 
υποβοηθηθούν όλα τα μέλη του Συνδέσμου, και ειδικότερα όσοι είναι κάτοχοι 
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος και προέρχονται από μικρά και μεσαία 
γραφεία, μέσα από την επικεντρωμένη αυτή πρωτοβουλία. 
 
Επίσης, διαφοροποιούμενοι από την πεπατημένη, η εκπαίδευση στις ενότητες αυτές 
θα προσφερθεί υπό τη μορφή εργαστηρίων (workshops), όπου η συμμετοχή θα 
περιοριστεί στα 40-50 άτομα για κάθε εργαστήρι (αναλόγως της περίπτωσης), έτσι 
ώστε να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη ομοιογένεια και αποτελεσματικά στη 
μάθηση. Ως εκ τούτου, τα εργαστήρια αυτά θα επαναληφθούν αρκετές φορές, στη 
Λευκωσία και σε άλλες πόλεις. 
 
Οι ενότητες στις οποίες θα καλυφθούν από τα εργαστήρια αυτά είναι: 

• Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ISAs) 

• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) 

• Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος (AML) 

• Δεοντολογία και Ηθική (Ethics) 
 
Σημειώνεται ότι, για τις δύο πρώτες ενότητες τα εργαστήρια θα είναι διήμερα, ενώ 
για τις υπόλοιπες δύο ενότητες μονοήμερα. 
 
 



                                                                   
 Γενική Εγκύκλιος 23/2019, Ημερομ. 19/11/2019 

2 
 

Ο προγραμματισμός των εργαστήριων βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και θα 
ξεκινήσει η εφαρμογή τους από τον προσεχή Δεκέμβριο (για τις 2 πρώτες ενότητες) 
και θα ολοκληρωθεί εντός του  2020. 
 
Τα εργαστήρια αυτά έχουν προγραμματιστεί να είναι όσο το δυνατόν πιο πρακτικά 
και σχετικά με το αντικείμενο των εργασιών των συναδέλφων που ασκούν το 
λογιστικό-ελεγκτικό επάγγελμα, ενώ θα είναι εξίσου χρήσιμα και για τα υπόλοιπα 
μέλη του Συνδέσμου. 
 
Περισσότερες λεπτομέρειες για τα εργαστήρια αυτά, τις ημερομηνίες , τον τόπο 
εφαρμογής τους, καθώς και για τους εκπαιδευτές, θα σας κοινοποιηθούν λίαν 
συντόμως, με την προκήρυξη της κάθε σειράς προγραμμάτων εκπαίδευσης. 
 
 
Με εκτίμηση 
 
Κυριάκος Ιορδάνου 
Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 
 
 
 


