
 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

 

  1/2021 [ΓΕ 1_2021] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία:   29 Απριλίου 2021 

Θέμα: Επικαιροποίηση Στοιχείων και Διατήρηση  
Πιστοποιητικών Άσκησης 
Επαγγέλματος για Φυσικά Πρόσωπα και                                                               
Οίκους για το έτος 2021 

 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Συνημμένα επισυνάπτονται τα έντυπα Επικαιροποίησης Στοιχείων και Διατήρησης 
Πιστοποιητικών Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος για Φυσικά Πρόσωπα 
και Οίκους για το έτος 2021.  
 
Η υποβολή των εντύπων πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. 
 
Τα σχετικά τιμολόγια για την διατήρηση των Πιστοποιητικών Άσκησης Επαγγέλματος για 
Φυσικά Πρόσωπα και για Οίκους για το έτος 2021 έχουν ήδη σταλεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου. 
 
Ο ΣΕΛΚ ασκεί εποπτικό ρόλο ως αρμόδια αρχή σύμφωνα με τους περί της Παρεμπόδισης 
και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 
Νόμους, του περί Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμους, τον 
περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμο του 2015 και τον 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) Νόμο του 2016 και είναι το μοναδικό αναγνωρισμένο σώμα 
ελεγκτών με βάση  τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017.  
 
Επιπλέον, αναλαμβάνει αυξημένες κανονιστικές υποχρεώσεις με την πάροδο των ετών, 
καθώς επίσης εμπλουτίζει την υποστήριξη και τις υπηρεσίες στα μέλη του. 
 
Ωστόσο, και παρά το συνεχώς αυξανόμενο πεδίο δραστηριοτήτων του ΣΕΛΚ, λαμβάνοντας 
υπόψη τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία του ιού 
Covid-19, το Συμβούλιο του Συνδέσμου αποφάσισε να διατηρήσει τα ετήσια τέλη 
αμετάβλητα και για το τρέχον έτος ενώ, επιπρόσθετα, προσφέρεται έκπτωση για 
ιθύνουσες εταιρείες που πληρούν το κριτήριο μη άσκησης εργασιών. 
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Συνεπώς, το ύψος των τελών για τα πιστοποιητικά άσκησης επαγγέλματος για το έτος 2021 
παραμένει ως ακολούθως:  
 
 Για Φυσικά Πρόσωπα: 
 

Πιστοποιητικό Τέλος 

Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος  €250 

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών  €150 

Νόμιμου Ελεγκτή  €35 

Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου 
Αφερεγγυότητας (*)  

€170 

Σημειώσεις:  
 
(*) Καθορίζεται από τους περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμους. 
 
Για Οίκους:  
 

Πιστοποιητικό  Τέλος 

Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος  
(Σημειώσεις 1 & 2) 

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών 
€750 (Σημείωση 2) 

Νόμιμου Ελεγκτικού Γραφείου                                €70 

Σημειώσεις: 
 
(1) Το ύψος της ετήσιας συνδρομής Οίκου για το Πιστοποιητικό Άσκησης του Λογιστικού 

Επαγγέλματος για το έχει αποφασιστεί από το Συμβούλιο και κατανέμεται στους οίκους με 
βάση τον αριθμό των Διευθυντών τους ως ακολούθως:  

Αριθμός Διευθυντών Ετήσια Συνδρομή ανά οίκο 
1-2 Διευθυντές €200 
3-5 Διευθυντές €400 
6-10 Διευθυντές €800 
11-20 Διευθυντές €2.500 
>20 Διευθυντές €5.000 

  
(2) Για τις ιθύνουσες εταιρείες και συνεταιρισμούς οίκων που κατέχουν πιστοποιητικό άσκησης 

επαγγέλματος (με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα), 
το Συμβούλιο έχει καθορίσει τα εξής τέλη για το έτος 2021: Πιστοποιητικό Άσκησης 
Λογιστικού Επαγγέλματος: 25% του τέλους ανάλογα με το μέγεθος του Οίκου. 
Πιστοποιητικό Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών: €250. 
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Η πληρωμή των τιμολογίων για την διατήρηση των πιστοποιητικών άσκησης 
επαγγέλματος μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: 
 
(α)  Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών JCC Smart   (www.jccsmart.com) – 

με την καταχώρηση του αριθμού τιμολογίου στην κατηγορία Άδεια Άσκησης 
Επαγγέλματος.  

(β)  Μέσω του εντύπου της αίτησης για διατήρηση πιστοποιητικών άσκησης 
επαγγέλματος.   

(γ)  Με επιταγή. 
(δ)  Μέσω του ιστότοπου του Συνδέσμου www.icpac.org.cy.  
 
Επισύρεται στην προσοχή σας ότι, με βάση τον Κανονισμό 6.300 (Διατήρηση 
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος) του Εγχειριδίου Μελών του ΣΕΛΚ, όσα μέλη 
/ οίκοι  παρουσιάζουν εκκρεμότητα σε σχέση με το ετήσιο τέλος άσκησης 
επαγγέλματος μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021, τότε το ποσό του ετήσιου τέλους θα 
επιβαρύνεται αυτόματα με χρηματική επιβάρυνση ίση με το 50% του ποσού του.  
Πρόσθετα, αν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021, το μέλος /  οίκος δεν διευθετήσει τις 
εκκρεμότητες του και τη πρόσθετη επιβάρυνση, τότε θα κινδυνεύει να: 
- αφαιρεθεί αυτόματα από τα σχετικά Μητρώα 
- Παραπεμφθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής 
 
Σημαντικό:   
Για να προχωρήσει ο Σύνδεσμος στην διατήρηση των πιστοποιητικών είναι απαραίτητο να 
παραληφθούν ταυτόχρονα τα ακόλουθα: 
  

- Δεόντως συμπληρωμένη και υπογραμμένη η αίτηση για διατήρηση των 
πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος 

- Πρόσφατο Λευκό Ποινικό Μητρώο 
- Η αντίστοιχη πληρωμή. 
- Αντίγραφο Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Κάλυψης (σε ισχύ) 

 
Νοείται ότι, για να γίνει διατήρηση των πιστοποιητικών σε Οίκους, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση η διατήρηση των ατομικών πιστοποιητικών των φυσικών προσώπων που 
εκπροσωπούν τον Οίκο. 
 
Σε περίπτωση που αιτήσεις δεν υποβληθούν έγκαιρα ή υποβληθούν με ελλείψεις, τότε δεν 
θα γίνει η διατήρηση των πιστοποιητικών και ελλοχεύει ο κίνδυνος αφαίρεσης του 
ονόματος των νόμιμων ελεγκτών και νόμιμων ελεγκτικών γραφείων από το Δημόσιο 
Μητρώο, με ότι αυτό συνεπάγεται. 
 
 
 
 
 

http://www.jccsmart.com/
http://www.icpac.org.cy/
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Χρήσιμες πληροφορίες: 
 
(α) Για Φυσικά Πρόσωπα 
 
Για να ολοκληρωθεί η διατήρηση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος θα πρέπει 
να βεβαιωθείτε ότι έχετε:   
  
- διευθετήσει την προσωπική σας ετήσια συνδρομή Μέλους στο Σύνδεσμο για το έτος 

2021 (αναφορά στην ΓΕ28_2020),   
- έχετε προσκομίσει αντίγραφο της επαγγελματικής ασφαλιστικής σας κάλυψης όπως 

απαιτείται από τους Κανονισμούς του Συνδέσμου,   
- υποβάλει την προσωπική σας δήλωση της Συνεχούς Επαγγελματικής Ανάπτυξης για το 

έτος 2020.   
- δηλώσει ότι συμμορφωθήκατε με τις πρόνοιες του IES-8 (για νόμιμους ελεγκτές). 
-  Αυθεντικό (ή πιστοποιημένο αντίγραφο) Λευκού Ποινικού Μητρώου, εκδομένο εντός 

3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.  
 
(β) Για Οίκους  
 
Ο όρος Οίκος περιλαμβάνει εταιρεία ή συνεταιρισμό ανεξάρτητα από τη νομική μορφή, 
καθώς και τους μόνους επαγγελματίες (sole practitioners).    
 
Για να ολοκληρωθεί η διατήρηση των πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος είναι 
απαραίτητο να γίνουν τα ακόλουθα:  
  
- διευθέτηση της ατομικής ετήσιας συνδρομής Μέλους, εφόσον είναι μέλη του 

Συνδέσμου (αναφορά την ΓΕ28_2020).    
- προσκόμιση αντίγραφου εν ισχύ Επαγγελματικής Ασφαλιστικής Κάλυψης όπως 

απαιτείται από τους Κανονισμούς του Συνδέσμου.  
- υποβολή Δήλωσης Συνέχισης Άσκησης του Λογιστικού Επαγγέλματος (ως απαιτείται 

στη σελίδα 4 της αίτησης για διατήρηση πιστοποιητικών άσκησης επαγγέλματος για 
Οίκο). 

- Αυθεντικό (ή πιστοποιημένο αντίγραφο) Λευκού Ποινικού Μητρώου για όλους τους 
Μετόχους και Διευθυντές, εκδομένο εντός 3 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 

-     Υποβολή Ετήσιας Έκθεσης Λειτουργού συμμόρφωσης για το 2020. 
-     Ερωτηματολόγιο για θέματα ΞΠΧ για το έτος 2019. 
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 35(γ) του περί Ελεγκτών Νόμου 
Ν.53(Ι)/2017, κάθε νόμιμο ελεγκτικό γραφείο θα πρέπει να έχει «μια πλειοψηφία, έως 
75% κατ’ ανώτατο όριο, των ομόρρυθμων εταίρων σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση εταιρίας, ή των μελών του διοικητικού ή 
διαχειριστικού οργάνου σε περίπτωση άλλου είδους νομικού προσώπου ή οντότητας, 
πρέπει να είναι είτε ελεγκτικά γραφεία στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος είτε φυσικά πρόσωπα τα οποία πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των 
άρθρων 40 έως 44».   
 
Η παρούσα Εγκύκλιος και τα σχετικά 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 licensing@icpac.org.cy.   
 
 

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την διατήρηση των πιστοποιητικών άσκησης 
επαγγέλματος σας για το έτος 2021, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε το Σύνδεσμο γραπτώς  
για τούτο και να επιστρέψετε το/τα πρωτότυπο/α πιστοποιητικό/ά του οίκου και των 
μετόχων / διευθυντών στο Σύνδεσμο για ακύρωσή τους. 
 
Παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
διευκρίνηση μπορεί να χρειαστείτε. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
Μάριος Κυριακού 
Επικεφαλής Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών 
ΣΕΛΚ 
 
 

 

http://www.icpac.org.cy/selk/forms.aspx
http://www.icpac.org.cy/selk/forms.aspx
mailto:licensing@icpac.org.cy

