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ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

1. Συνοπτικός Τίτλος 

Ο Κανονισμός αυτός θα καλείται ως ο Πειθαρχικός Κανονισμός του 2021, ο 

οποίος καταργεί και αντικαθιστά τους μέχρι τώρα ισχύοντες Κανονισμούς. 

  

2. Ερμηνεία 

Για τους σκοπούς του παρόντος Πειθαρχικού Κανονισμού, εκτός εάν από το 

κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: 

«Αρχή ∆ηµόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλµατος (ΑΔΕΕλΕπ)» σημαίνει το 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που έχει συσταθεί βάσει του περί Ελεγκτών 

Νόμου του 2017 και που προβλέπεται σε αυτόν. 

«Γενικός Διευθυντής του ΣΕΛΚ» σημαίνει τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή του 

Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

«επηρεαζόμενο πρόσωπο» σημαίνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά του 

οποίου διεξάγεται διερεύνηση για τυχόν διαπίστωση πειθαρχικών 

παραπτωμάτων, σύμφωνα με τη διαδικασία και όπως προβλέπεται στον 

Πειθαρχικό Κανονισμό. 

«Ερευνών λειτουργός» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο που διορίζεται βάσει του 

άρθρου 8 του Πειθαρχικού Κανονισμού.  

«Πειθαρχικός Κανονισμός» σημαίνει τον παρόντα Πειθαρχικό Κανονισμό του 

2021. 

«Πειθαρχική Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή που εγκαθιδρύεται βάσει του 

Πειθαρχικού Κανονισμού. 

«Πειθαρχικό παράπτωμα και/ή αδίκημα και/ή παράβαση» περιλαμβάνει τα 

παραπτώματα και/ή αδικήματα και/ή παραβάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 

3  του Πειθαρχικού Κανονισμού. 
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«πρόσωπο» περιλαμβάνει τόσο φυσικό όσο και νομικό πρόσωπο 

«ΣΕΛΚ» σημαίνει το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. 

«Σύμβαση Ανάθεσης και/ή Delegation Agreement» σημαίνει τη Σύμβαση που 

υπογράφθηκε στις 10/07/2020 μεταξύ του ΣΕΛΚ και της Αρχής ∆ηµόσιας 

Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται. 

«τηλεδιάσκεψη», σηµαίνει την εξ αποστάσεως συνεδρία και/ή συνάντηση, ήτοι 

την αμφίδρομη επικοινωνία µμεταξύ προσώπων µέσω συστημάτων ήχου, 

εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή ηλεκτρονικών μέσων ή άλλων 

µέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 

νοουμένου ότι ένας έκαστος των µελών που λαμβάνει µέρος στη συνεδρία έχει 

τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες και να 

ακούγεται σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας. 

 

3. Αρμοδιότητα: 

3.1. Η Πειθαρχική Επιτροπή ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα καθήκο-

ντα που προβλέπονται στον Πειθαρχικό Κανονισμό και οποιεσδήποτε άλλες 

αρμοδιότητες δύναται να της εκχωρηθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΣΕΛΚ και/ή να παραπεμφθούν σε αυτήν από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

ΣΕΛΚ. 

 

3.2. Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εξουσία και αρμοδιότητα να εξετάζει και να α-

ποφασίζει αναφορικά με τη διαπίστωση τυχόν πειθαρχικών αδικημάτων 

και/ή παραπτωμάτων και/ή παραβάσεων που προβλέπονται από την κείμενη 

Νομοθεσία και/ή τους Κανονισμούς και/ή την εν γένει δευτερογενή νομο-

θεσία και/ή τον Κώδικα Δεοντολογίας και/ή από οποιουσδήποτε Κώδικες 

και/ή από το Εγχειρίδιο Μελών του ΣΕΛΚ και/ή επαγγελματικά πρότυπα του 

ΣΕΛΚ και/ή οποιουσδήποτε Κώδικες και/ή επαγγελματικά πρότυπα που τυγ-

χάνουν εφαρμογής στο ΣΕΛΚ και/ή συσχετίζονται με τον ΣΕΛΚ και/ή οποιον-

δήποτε Κανονισμό και/ή οποιαδήποτε σχετική οδηγία, βάσει των οποίων 

δίνεται αποφασιστική αρμοδιότητα στον ΣΕΛΚ, νοουμένου ότι: 
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3.2.1. Ο ΣΕΛΚ έχει ρητά εκχωρήσει και/η παραπέμψει την εν λόγω αρ-

μοδιότητα στην Πειθαρχική Επιτροπή. 

 

3.2.2. Δεν παραβλάπτεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η αρμοδιότητα που 

δίνεται στην ΑΔΕΕλΕπ, βάσει του Περί Ελεγκτών Νόμου 

53(Ι)/2017 και/ή δεν υπάρχει οποιαδήποτε σύγκρουση αρμοδιο-

τήτων με οποιαδήποτε άλλη αρχή δημοσίου δικαίου και/ή νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου. 

 

3.3. Χωρίς επηρεασμό του πιο πάνω άρθρου, ο Πειθαρχικός Κανονισμός, διέπει 

τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με τη διερεύνηση, τη 

διαπίστωση και τη λήψη απόφασης για διάπραξη τυχόν πειθαρχικών αδικη-

μάτων και/ή παραπτωμάτων και/ή παραβάσεων και/ή αδικημάτων που προ-

βλέπονται: 

 

3.3.1. Στον Πειθαρχικό Κανονισμό και συγκεκριμένα στο Παράρτημα Α 

αυτού 

3.3.2. Στον περί Ελεγκτών Νόμο, 53(Ι)/2017 και στη δευτερογενή Νο-

μοθεσία αυτού. 

3.3.3. Στη Σύμβαση Ανάθεσης (Delegation Agreement) 

3.3.4. Στον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίη-

σης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες Νόµο του 2007, 

Ν.188(Ι)/2007 και στη δευτερογενή Νομοθεσία αυτού. 

3.3.5. Στον περί της Ρύθµισης των Επιχειρήσεων Παροχής ∆ιοικητικών 

Υπηρεσιών και Συναφών Θεµάτων Νόµο,Ν. 196(Ι)/2012 και στη 

δευτερογενή Νομοθεσία αυτού. 

3.3.6. Στον περί Συµβούλων Αφερεγγυότητας Νόµο, Ν. 64(Ι)/2015 και 

στη δευτερογενή Νομοθεσία αυτού. 

3.3.7. Στον περί Εφαρµογής των ∆ιατάξεων των Ψηφισµάτων ή Αποφά-

σεων του Συµβουλίου Ασφαλείας του Οργανισµού Ηνωµένων Ε-
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θνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισµών του Συµ-

βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Νόµο, Ν. 

58(Ι)/2016 και στη δευτερογενή Νομοθεσία αυτού. 

3.3.8. Στον περί της Καταπολέμησης της Τροµοκρατίας και Προστασίας 

των Θυµάτων Νόµο, Ν. 75(Ι)/2019 και στη δευτερογενή Νομοθε-

σία αυτού. 

3.3.9. Σε οποιουσδήποτε Κανονισμούς και/ή διατάγματα και/ή οδηγίες 

και/ή εν γένει δευτερογενή νομοθεσία που τυγχάνουν εφαρμογής 

στο ΣΕΛΚ και/ή συσχετίζονται με τον ΣΕΛΚ. 

3.3.10. Στο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο του ΣΕΛΚ. 

3.3.11. Στους Κανονισμούς του ΣΕΛΚ. 

3.3.12. Στον Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΕΛΚ και/ή στο Κώδικα Δε-

οντολογίας του International Ethics Standards Board for Account-

ants και/ή σε οποιοδήποτε Κώδικα Δεοντολογίας που τυγχάνουν 

εφαρμογής στο ΣΕΛΚ και/ή συσχετίζονται με τον ΣΕΛΚ. 

3.3.13. Οποιουσδήποτε Κώδικες και/ή επαγγελματικά πρότυπα του 

ΣΕΛΚ και/ή σε οποιουσδήποτε Κώδικες και/ή επαγγελματικά πρό-

τυπα που τυγχάνουν εφαρμογής στο ΣΕΛΚ και/ή συσχετίζονται με 

τον ΣΕΛΚ και/ή που έχουν υιοθετηθεί από τον ΣΕΛΚ. 

 

3.4. Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει εξουσία να επιβάλλει τις κυρώσεις και/ή τις ποι-

νές που προβλέπονται: 

 

3.4.1. Όσον αφορά το Παράρτημα Α που αναφέρεται στο ως άνω άρ-

θρο 3.3.1, τις κυρώσεις και/ή τις ποινές που προβλέπονται στο 

Παράρτημα Β του Πειθαρχικού Κανονισμού. 

 

3.4.2. Στις νομοθετικές διατάξεις και/ή στα άρθρα που αντιστοιχούν στα 

ως άνω άρθρα 3.3.2. έως και 3.3.13. 
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3.5. Ανεξάρτητα από την επιβολή οποιασδήποτε από τις κυρώσεις και/ή ποι-

νές που αναφέρονται στο άρθρο 3.4, η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να επι-

βάλει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο που βρέθηκε ένοχο την πληρωμή όλων ή 

μέρους των εξόδων της πειθαρχικής διαδικασίας. 

 

3.6.  Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω άρθρων 3.4 και 3.5, σε περίπτωση που 

ο παραπονούμενος/καταγγέλλοντας αποσύρει με γραπτή επιστολή του την υ-

πόθεση/καταγγελία που υπέβαλε έναντι του επηρεαζόμενου προσώπου,  ο ΣΕΛΚ 

δύναται να απαιτήσει από μέρους του την πληρωμή όλων ή μέρους των εξόδων 

της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι το σημείο εκείνο που έφθασε η εξέταση του 

παραπόνου.  

 

4. Συγκρότηση 

 

4.1. Η Πειθαρχική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο 

και τρία άλλα μέλη, οι οποίοι διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΣΕΛΚ. 

 

 

4.2. Ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύ-

ρους και εντιµότητας και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, το οποίο 

πρέπει να κατέχει τα προσόντα για διορισµό στη θέση ∆ικαστή του Ανω-

τάτου ∆ικαστηρίου. 

 

4.3. Ο Αντιπρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι πρόσωπο εγνωσµένου 

κύρους και εντιµότητας και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου, το οποίο 

πρέπει να κατέχει τα προσόντα για διορισµό στη θέση ∆ικαστή του Ε-

παρχιακού ∆ικαστηρίου. 
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4.4. Τα τρία µέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής,  είναι πρόσωπα εγνωσµένου 

κύρους και εντιµότητας και υψηλού επαγγελματικού επιπέδου με ελε-

γκτική και/ή λογιστική εμπειρία και κατάρτιση, τα οποία δεν κατέχουν 

πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος από τον ΣΕΛΚ.   

 

4.5. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των µελών της Πειθαρ-

χικής Επιτροπής είναι τετραετής. Κάθε πρόσωπο μπορεί να ασκήσει το 

μέγιστο δύο θητείες σε οποιαδήποτε θέση της Πειθαρχικής Επιτροπής.  

 

4.6. Η θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή οποιουδήποτε µέλους της 

Πειθαρχικής Επιτροπής κενούται, σε περίπτωση:  

 

4.6.1. Θανάτου  

4.6.2. Παραίτησης του που υποβάλλεται γραπτώς προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΣΕΛΚ 

4.6.3. Παύσης του από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ, σύμφωνα 

με το άρθρο 4.9. 

 

4.7. Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου, του αντιπροέδρου ή οποιου-

δήποτε µέλους της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι κενή πριν από τη λήξη 

της θητείας του, διορίζεται στη θέση του άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο 

της θητείας του απερχοµένου κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 4.1 έως 

και 4.5. 

 

4.8. Η χηρεία θέσης της Πειθαρχικής Επιτροπής ή ελάττωµα στο διορισµό 

µέλους της δεν επιφέρει ακυρότητα των πράξεων ή των διαδικασιών της. 

 

4.9. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ παύει τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο 

ή οποιοδήποτε µέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής, σε οποιαδήποτε από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
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4.9.1. Σε περίπτωση που τελεί, δυνάµει νοµικής διαδικασίας στη ∆η-

µοκρατία, υπό πτώχευση ή έχει εκδοθεί και ισχύει εναντίον του 

διάταγµα παραλαβής ή διαχείρισης της περιουσίας του ή έχει 

προβεί σε συµβιβασµό ή διευθέτηση προς όφελος των πιστω-

τών του ή κατέστη ή είναι αντικείµενο οποιασδήποτε παρό-

µοιας νοµικής διαδικασίας στην αλλοδαπή· 

 

4.9.2. Σε περίπτωση που λόγω πνευµατικής ή σωµατικής ανικανότη-

τας ή αναπηρίας ή ασθένειας καθίσταται ανίκανο να εκπληρώ-

σει τα καθήκοντά του είτε µόνιµα είτε για τέτοιο χρόνο ώστε 

να καθίσταται ανέφικτη η συνέχιση της υπηρεσίας του· 

 

4.9.3. έχει καταδικαστεί για ατιµωτικό αδίκηµα ή για αδίκηµα που ε-

νέχει ηθική αισχρότητα· 

 

4.9.4. απέχει αδικαιολόγητα από την άσκηση των καθηκόντων του, 

και ιδιαίτερα ύστερα από αδικαιολόγητη απουσία από τρεις 

τουλάχιστον συνεχείς τακτές συνεδρίες της Πειθαρχικής  Επι-

τροπής. 

 

4.9.5. απόκτησε οικονοµικό ή άλλο συµφέρον δυνάµενο να επηρεά-

σει το αµερόληπτο της κρίσης του και/ή δυνάμενο να δημιουρ-

γήσει σύγκρουση συμφερόντων και δεν υπέβαλε την παραί-

τησή του· 

 

4.9.6. καταχράστηκε τη θέση του κατά τρόπο ώστε τυχόν συνέχιση 

της θητείας του να αποβεί επιβλαβής για το δηµόσιο συµφέ-

ρον. 
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5. Σύνθεση και Λειτουργία: 

 

5.1. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει σε τακτές και έκτακτες 

συνεδρίες: 

 

 

5.1.1. η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτές συνεδρίες μία 

φορά κάθε μήνα σε ημέρα και ώρα που προκαθορίζεται με α-

πόφαση του Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής με την έ-

ναρξη της θητείας του, η οποία κοινοποιείται γραπτώς σε όλα 

τα μέλη, µε επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή μέσω τηλε-

ομοιότυπου νοουμένου ότι υπάρχουν υποθέσεις προς εκδί-

καση ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής. 

 

5.1.2. η Πειθαρχική Επιτροπή συνεδριάζει σε έκτακτες συνεδρίες, σε 

περίπτωση που ο Πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής το θε-

ωρεί σκόπιμο. 

 

5.2. Η Πειθαρχική Επιτροπή συνέρχεται στα γραφεία του ΣΕΛΚ και μπορεί να 

χρησιμοποιεί διοικητικές και/ή γραμματειακές και/ή τεχνικές υπηρεσίες 

και/ή υποστήριξη από τον ΣΕΛΚ. 

 

5.3. Ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής προΐσταται αυτής και υπογράφει 

κάθε έγγραφο το οποίο συσχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Πειθαρχι-

κής Επιτροπής, εξαιρουμένων των πρακτικών και των αποφάσεων της 

Πειθαρχικής Επιτροπής που υπογράφονται από όλα τα μέλη αυτής. 

 

5.4. Η Πειθαρχική Επιτροπή δεν είναι νόμιμα συντεθειμένη, εάν στη συνεδρί-

ασή της παρίσταται πρόσωπο που δεν έχει εξουσία βάσει του Πειθαρχι-

κού Κανονισμού, έστω και εάν δεν έχει λάβει μέρος στην λήψη απόφα-

σης, εκτός εάν πρόκειται για υπάλληλο που είναι αρμόδιος για την τή-

ρηση των πρακτικών. 
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5.5. Δεν συνιστά κακή σύνθεση της Πειθαρχικής Επιτροπής η παρουσία κατά 

τη διάρκεια της συνεδρίας αρμοδίων προσώπων και/ή λειτουργών, συ-

μπεριλαμβανομένων ερευνώντων λειτουργών με σκοπό την παροχή κα-

τατοπιστικών πληροφοριών ή την προσαγωγή στοιχείων, εφόσον αυτά 

αποχωρήσουν πριν από τη διαβούλευση για λήψη της απόφασης. 

 

5.6. Σε περίπτωση έκτακτης συνεδρίας, πρέπει να καλούνται νομότυπα και 

εμπρόθεσμα όλα τα μέλη στη συνεδρία. Η πρόσκληση σε συνεδρία είναι 

γραπτή και απευθύνεται προς όλα τα µέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής 

δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την καθορισμένη για τη συνεδρία 

ηµεροµηνία και κοινοποιείται µε επιστολή ή με ηλεκτρονικό μήνυμα ή 

μέσω τηλεομοιότυπου. 

 

 

5.7. Με απόφαση του Προέδρου της Πειθαρχικής Επιτροπής, τα µέλη της Πει-

θαρχικής Επιτροπής δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτε-

ρικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή στην 

περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυµα που παρεµποδίζει 

την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των µελών της Πειθαρχι-

κής Επιτροπής, να συµµετέχουν σε συνεδρία αυτής µέσω τηλεδιασκέ-

ψεως:  

 

Νοείται ότι, επιφυλασσοµένων των διατάξεων του άρθρου 5.9 ως προς 

τη διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, οι αποφάσεις που λαµβάνονται με τη 

συμμετοχή ενός ή περισσοτέρων ή και όλων των μελών της Πειθαρχικής 

Επιτροπής  µέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόµιµες και κάθε μέλος 

που συμμετέχει μέσω τηλεδιάσκεψης θεωρείται ως παρόν στη συνεδρία 

της Πειθαρχικής Επιτροπής. 
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5.8. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από τον πρόεδρο της Πειθαρχικής Επι-

τροπής και κοινοποιείται προς όλα τα μέλη, µε επιστολή ή με ηλεκτρονικό 

μήνυμα ή μέσω τηλεομοιότυπου, τουλάχιστον δυο (2) ημέρες πριν από 

τη συνεδρία.  

 

5.9. Η Πειθαρχική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται στη συ-

νεδρία ο πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον δύο (2) από τα 

µέλη της. Νοείται ότι η Πειθαρχική Επιτροπή δεν δύναται να συνεδριάζει 

σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας του προέδρου και του αντιπροέ-

δρου αυτής. Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι παρόντες 

είναι και όσα µέλη λαµβάνουν µέρος στη συνεδρία µέσω τηλεδιασκέ-

ψεως, νοουµένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό για τους λό-

γους συµµετοχής τους στη συνεδρία µέσω τηλεδιασκέψεως σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 5.7. 

 

 

 

5.10. Των συνεδριάσεων της Πειθαρχικής Επιτροπής προεδρεύει ο πρόεδρός 

της και σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύµατός του, ο αντι-

πρόεδρος αυτής. 

 

5.11. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής λαμβάνονται µε απλή πλειοψη-

φία των µελών της Πειθαρχικής Επιτροπής. Σε περίπτωση ισοψηφίας, ο 

προεδρεύων της συνεδριάσεως έχει νικώσα ψήφο. 

 

 

5.12. Οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής δημοσιοποιούνται για σκοπούς 

διαφάνειας, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ ή/και σε οποιοδήποτε 

επίσημο έντυπο που εκδίδει ο ΣΕΛΚ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας και χωρίς επηρεασμό της γνωστοποίησης στα ενδιαφερόμενα 

μέρη.  
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5.12.1. Νοείται ότι κατά τη δημοσίευση πρέπει να τηρούνται οι πρό-

νοιες της νομοθεσίας που αφορούν την προστασία των προ-

σωπικών δεδομένων και όλες οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνο-

νται µε τήρηση και σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων 

που αναφέρονται στον Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το δικαίωµα του σεβασµού της ι-

διωτικής και οικογενειακής ζωής και το δικαίωµα προστασίας 

των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.  

 

5.12.2. Οι αποφάσεις δύνανται να δημοσιοποιούνται ανώνυμα και µε 

τρόπο που δεν αντίκειται, κατά περίπτωση, σε οποιαδήποτε 

νοµοθετική διάταξη, όταν  

 

5.12.2.1. Με βάση την αρχή της αναλογικότητας, εκτιµά ως δυ-

σανάλογη τη δηµοσιοποίηση των δεδοµένων προσωπι-

κού χαρακτήρα του φυσικού προσώπου στο οποίο επι-

βλήθηκαν κυρώσεις· 

 

5.12.2.2. όταν η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο την σταθε-

ρότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών·  

 

5.12.2.3. όταν η δηµοσιοποίηση θα έθετε σε κίνδυνο µία διεξα-

γόµενη ποινική έρευνα, εάν βέβαια το Συµβούλιο έχει 

γνώση της διεξαγωγής της·  

 

5.12.2.4. όταν η δηµοσιοποίηση θα προκαλούσε δυσανάλογη ζη-

µιά στα σχετικά νοµικά ή φυσικά πρόσωπα.   
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5.12.3. Νοείται περαιτέρω ότι πρέπει να διασφαλίζεται ότι τηρείται η 

υποχρέωση που επιβάλλεται από το Άρθρο 30στ της Οδηγίας 

2006/43/ΕΚ στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. 

 

5.12.4. Χωρίς επηρεασμό των ως άνω, τηρούνται και λαμβάνονται υ-

πόψη οι κανόνες δημοσίευσης και οποιεσδήποτε σχετικές αρ-

χές και ειδικότερες ρυθμίσεις τυχόν εμπεριέχονται στις νομο-

θετικές διατάξεις και/ή στα άρθρα 3.3.2 έως και 3.3.13 του 

Πειθαρχικού, κατ’ αντιστοιχία. 

 

5.13. Πρέπει να τηρούνται λεπτομερή πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της 

Πειθαρχικής Επιτροπής, στα οποία να διατυπώνονται με σαφήνεια οι α-

ποφάσεις που λαμβάνονται. Περαιτέρω όλες οι αποφάσεις της Πειθαρχι-

κής Επιτροπής πρέπει να αιτιολογούνται επαρκώς. 

 

5.14. Νοείται ότι εσφαλμένη νομική αιτιολογία μίας απόφασης της Πειθαρχικής 

Επιτροπής, δεν την καθιστά παράνομη εάν η απόφαση αυτή μπορεί να 

έχει άλλο νομικό έρεισμα.  

 

5.15. Όταν οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειο-

ψηφία, δεν είναι απαραίτητο να αιτιολογείται και η απόφαση της μειοψη-

φίας, τηρουμένου του δικαιώματος των μελών της μειοψηφίας να αιτιο-

λογήσουν την απόφασή τους. 

 

 

6. Αρχή της Αμεροληψίας:  

 

6.1. Η Πειθαρχική Επιτροπή πρέπει να παρέχει τα εχέγγυα της αµερόληπτης 

κρίσης. 

 

6.2. ∆εν µετέχει στην διαδικασία διερεύνησης διάπραξης πειθαρχικού παρά-

πτωματος και/ή στη λήψη απόφασης πρόσωπο που έχει ιδιάζουσα σχέση 
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ή συγγενικό δεσµό εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µέχρι και του τέταρτου 

βαθµού ή βρίσκεται σε οξεία έχθρα µε το άτοµο που αφορά η εξεταζό-

µενη υπόθεση ή που έχει συµφέρον για την έκβασή της.  

 

6.3. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της Πειθαρχι-

κής Επιτροπής έχει προσωπικό συµφέρον και/ή σύγκρουση συμφερό-

ντων σε υπό συζήτηση θέµα και/ή εξεταζόμενη υπόθεση, οφείλουν να 

το γνωστοποιούν στην Πειθαρχική Επιτροπή και να απέχουν της συζήτη-

σης και/ή της λήψης απόφασης και/ή της ψηφοφορίας που γίνεται γι’ 

αυτό. 

 

6.4. Η κατά τα άρθρα 6.1 έως και 6.3, συµµετοχή στην Πειθαρχική Επιτροπή 

επιτρέπεται, όταν η Πειθαρχική Επιτροπή δεν µπορεί να συνέλθει επειδή 

δεν θα υπάρχει απαρτία. 

 

7. Αντιμισθία:  

 

Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα µέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής κα-

ταβάλλεται αντιμισθία ανά συνεδρία, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ. 

 

 

8. Διαδικασία διερεύνησης:  

 

8.1. Όταν υποβληθεί παράπονο/καταγγελία στον ΣΕΛΚ μέσω της επίσημης 

ιστοσελίδας του ΣΕΛΚ ή υποπέσει στην αντίληψη του ΣΕΛΚ πιθανή 

διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, τότε ο Γενικός Διευθυντής του 

ΣΕΛΚ διορίζει  ερευνώντα λειτουργό για τη διερεύνησή του.  

 

8.2. Η έρευνα διεξάγεται το ταχύτερο δυνατό, λαμβανομένων υπόψη των 

περιστάσεων της κάθε υπόθεσης. 
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8.3. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας που αφορά πιθανές παραβάσεις των 

νομοθετικών διατάξεων και/ή των άρθρων 3.3.2 έως και 3.3.13 του 

Πειθαρχικού Κανονισμού, ο ερευνών λειτουργός  έχει όλες τις εξουσίες 

διερεύνησης και/ή άλλες εξουσίες και/ή αρμοδιότητες που παρέχονται 

από τις εν λόγω νομοθετικές διατάξεις και/ή από τα άρθρα 3.3.2 έως και 

3.3.13 του Πειθαρχικού Κανονισμού 

 

8.4. Σε κάθε άλλη περίπτωση, πέραν όσων προβλέπονται στο άρθρο 8.3, 

κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, ο ερευνών λειτουργός  δύναται να ζητεί 

και συλλέγει πληροφορίες απαραίτητες ή χρήσιµες για τη διεξαγωγή της 

έρευνας και να απαιτεί µέσα σε ταχθείσα προθεσµία µε γραπτό αίτηµά 

του, την παροχή πληροφοριών και/ή την προσκόμιση στοιχείων  από 

κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει εντός των αρµοδιοτήτων 

ελέγχου του ΣΕΛΚ και/ή της Πειθαρχικής Επιτροπής, δυνάµει των 

διατάξεων του Πειθαρχικού Κανονισμού και της κείμενης νοµοθεσίας, 

καθώς και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ο ερευνών λειτουργός, 

κατά την απόλυτή του κρίση, θεωρεί ότι είναι σε θέση να δώσει τις 

αιτούµενες πληροφορίες. 

 

8.5. Ο ερευνών λειτουργός  δύναται να καλεί, να ακούει μαρτυρία και να 

παίρνει γραπτή ή ηχογραφηµένη, κατά την κρίση του, κατάθεση από 

πρόσωπα που δυνατόν να έχουν στοιχεία ή να γνωρίζουν οτιδήποτε 

σχετικά µε την διερευνώμενη υπόθεση, τα οποία οφείλουν να 

προσέρχονται ενώπιον του ερευνώντος λειτουργού  και να παρέχουν τις 

πληροφορίες που κατέχουν. 

 

8.6. Ο ερευνών λειτουργός, αφού ολοκληρώσει την έρευνά του, συντάσσει 

αιτιολογημένο πόρισμα περιλαµβάνοντας τις απόψεις του ή και τις 

εισηγήσεις του επί των ευρηµάτων του, καθώς επίσης και εισήγηση κατά 
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πόσον έχει αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού 

παραπτώµατος και το υποβάλλει στον ΣΕΛΚ. 

 

8.7. Ο ΣΕΛΚ μέσω του Γενικού Διευθυντή , αν αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως 

η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, παραπέμπει το αιτιολογημένο 

πόρισμα στην Πειθαρχική Επιτροπή μαζί µε όλα τα σχετικά µε την 

υπόθεση έγγραφα. 

 

 

9. Διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής: 

 

9.1. Ο ΣΕΛΚ πριν την παραπομπή του αιτιολογημένου πορίσματος του 

ερευνώντα λειτουργού ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής, βεβαιώνεται 

ότι ο Πρόεδρος , ο Αντιπρόεδρος  και τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής 

δεν έχουν  οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον και/ή σύγκρουση 

συμφερόντων σε σχέση με την εξεταζόμενη υπόθεση και/ή τον 

καταγγέλλοντα και/ή το επηρεαζόμενο πρόσωπο της εξεταζόμενης 

υπόθεσης. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της 

Πειθαρχικής Επιτροπής τυγχάνει να έχει οποιοδήποτε προσωπικό 

συμφέρον και/ή σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με την εξεταζόμενη 

υπόθεση και/ή τον καταγγέλλοντα και/ή το επηρεαζόμενο πρόσωπο της 

εξεταζόμενης υπόθεσης, εξαιρείται από τη διαδικασία εκδίκασης της 

συγκεκριμένης υπόθεσης εκτός των περιπτώσεων όπου εφαρμόζεται το 

άρθρο 6.4 .  

 

9.2. Η Πειθαρχική Επιτροπή σε συνεδρία της εξετάζει το πόρισμα του 

ερευνώντα λειτουργού  και αποφασίζει κατά πόσον έχει αποδειχθεί εκ 

πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος. 

 

9.3. Σε περίπτωση που η Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίσει ότι δεν έχει 

αποδειχθεί εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, 

τερματίζει τη διαδικασία. 
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9.4. Σε περίπτωση που η Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίσει ότι έχει αποδειχθεί 

εκ πρώτης όψεως η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώµατος, ενημερώνει 

επί τούτου γραπτώς το επηρεαζόμενο πρόσωπο αναφορικά με τα 

πειθαρχικά αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του και του 

αποστέλλει: 

 

9.4.1. Αντίγραφο του πορίσματος της ερευνώσας επιτροπής. 

9.4.2. Αντίγραφα όλου του μαρτυρικού υλικού που έχει συλλέξει η 

ερευνώσα επιτροπή. 

 

9.5. Το επηρεαζόμενο πρόσωπο, έχει το δικαίωμα να προβεί είτε αυτοπροσώ-

πως είτε µέσω δικηγόρου σε γραπτές ή/και σε προφορικές παραστάσεις 

προς την Πειθαρχική Επιτροπή. Eντός προθεσµίας δεκατεσσάρων ημε-

ρών από την προς αυτόν κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 9.3, 

το επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται να υποβάλει τις γραπτές του παρα-

στάσεις ή να ενημερώσει την Πειθαρχική Επιτροπή ότι επιθυμεί να προβεί 

σε προφορικές παραστάσεις. 

9.6. Η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να δίδει παράταση της προθεσµίας που 

τάσσεται δυνάµει του άρθρου 9.4 σε περίπτωση που το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο επικαλεστεί εύλογη αιτία για την παράταση. Σε περίπτωση µη 

υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 

η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στη λήψη απόφασης χω-

ρίς άλλη ειδοποίηση. 

9.7. Σε περίπτωση που το επηρεαζόμενο πρόσωπο επιλέξει να προβεί σε προ-

φορικές παραστάσεις, η Πειθαρχική Επιτροπή τον καλεί σε συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα να παρουσιαστεί ενώπιον της, για την ακρόαση της υπό-

θεσης. 
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9.8. Αν το επηρεαζόμενο πρόσωπο εµφανιστεί κατά την ηµεροµηνία που ο-

ρίστηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή για την ακρόαση της υπόθεσης, η 

ακρόαση διεξάγεται όπως προνοείται στον Πειθαρχικό Κανονισμό.   

9.9. Αν το επηρεαζόμενο πρόσωπο δεν εµφανιστεί κατά την εν λόγω ηµερο-

µηνία, η ακρόαση της υπόθεσης διεξάγεται στην απουσία του. 

 

9.10. Η διαδικασία ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής έχει εξεταστικό χαρα-

κτήρα. 

 

9.11. Κατά τις προφορικές παραστάσεις το επηρεαζόμενο πρόσωπο έχει κατ’ 

ανώτατο χρόνο 20 λεπτά να υποστηρίξει προφορικά τις θέσεις του. Σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να επεκτείνει το 

χρόνο ως ήθελε κρίνει ορθό και δίκαιο υπό τις περιστάσεις. 

 

9.12. Η Πειθαρχική Επιτροπή έχει  εξουσία: 

 

9.12.1. Να καλέσει μάρτυρες και να απαιτήσει την προσέλευσή τους, 

όπως και την προσέλευση του επηρεαζόμενου προσώπου 

 

9.12.2. να αποδεχτεί οποιαδήποτε μαρτυρία γραπτή ή προφορική, έ-

στω κι αν αυτή δε θα γινόταν δεκτή σε πολιτική ή ποινική δια-

δικασία  

 

9.12.3. να απαιτήσει προσαγωγή κάθε εγγράφου ή άλλου τεκμηρίου 

που σχετίζεται με την υπόθεση.  
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9.13. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί με την απόφασή της είτε να βρει το επη-

ρεαζόμενο πρόσωπο ένοχο, είτε να το απαλλάξει από την κατηγορία. 

 

9.14. Σε περίπτωση που η Πειθαρχική Επιτροπή αποφασίσει ότι το επηρεαζό-

μενο πρόσωπο είναι ένοχο, τότε του δίνει το δικαίωμα, να προβεί είτε 

αυτοπροσώπως είτε µέσω δικηγόρου σε γραπτές ή/και σε προφορικές 

παραστάσεις προς την Πειθαρχική Επιτροπή, αναφορικά με την επιμέ-

τρηση της  κύρωσης και/ή ποινής. Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων η-

μερών από την εν λόγω κοινοποίηση, το επηρεαζόμενο πρόσωπο δύναται 

να υποβάλει τις γραπτές του παραστάσεις ή να ενημερώσει την Πειθαρ-

χική Επιτροπή ότι επιθυμεί να προβεί σε προφορικές παραστάσεις. 

 

9.15. Η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να δίδει παράταση της προθεσμίας που 

τάσσεται δυνάμει του άρθρου 9.13 σε περίπτωση που το επηρεαζόμενο 

πρόσωπο επικαλεστεί εύλογη αιτία για την παράταση. Σε περίπτωση µη 

υποβολής οποιωνδήποτε παραστάσεων εντός της ταχθείσας προθεσμίας, 

η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να προχωρήσει στη επιβολή κύρωσης 

χωρίς άλλη ειδοποίηση. 

9.16. Η διαδικασία που ακολουθεί η Πειθαρχική Επιτροπή αναφορικά με την 

εξέταση των γραπτών ή προφορικών παραστάσεων του επηρεαζόμενου 

προσώπου είναι η ίδια με την διαδικασία που αναφέρεται πιο πάνω στον 

Πειθαρχικό Κανονισμό, αναφορικά με την απόφαση για διαπίστωση της 

διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων και/ή παραπτωμάτων. 

 

9.17. Η Πειθαρχική Επιτροπή δύναται να επιβάλει μία εκ των πειθαρχικών ποι-

νών και/ή κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3.4 του παρόντος 

Κανονισμού. 

 

9.18. Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τον προσδιορισμό του είδους και του ύ-

ψους της ποινής και/ή κύρωσης εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας 
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και λαμβάνει υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις, και σταθμίζει όλα τα 

άμεσα αναμειγμένα στην υπόθεση συμφέροντα, μεταξύ των οποίων, 

κατά περίπτωση: 

9.18.1. την σοβαρότητα, την βαρύτητα και διάρκεια της παράβασης·   

9.18.2. τον βαθμό ευθύνης του υπαίτιου προσώπου·  

9.18.3. την οικονομική δύναμη του υπαίτιου προσώπου, για παρά-

δειγμα όπως φαίνεται από τον συνολικό κύκλο εργασιών της 

υπαίτιας επιχείρησης ή το ετήσιο εισόδημα του υπαίτιου προ-

σώπου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο είναι φυσικό πρόσωπο·  

9.18.4. το ύψος των κερδών που αποκομίσθηκαν ή των ζημιών που 

αποφεύχθηκαν από το υπαίτιο πρόσωπο, εφόσον μπορούν να 

προσδιορισθούν·  

9.18.5. τις ζημιές τρίτων που προκλήθηκαν από την παράβαση, στο 

βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν 

9.18.6. τον βαθμό συνεργασίας του υπαίτιου προσώπου με τον ΣΕΛΚ 

και/ή την Πειθαρχική Επιτροπή και/ή την Αρχή ∆ηµόσιας Επο-

πτείας Ελεγκτικού Επαγγέλµατος και/ή άλλη αρμόδια αρχή·   

9.18.7. τις προηγούμενες παραβάσεις του υπαίτιου φυσικού ή νομικού 

προσώπου.  

9.19. Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 9.17, η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τον 

προσδιορισμό του είδους και του ύψους της ποινής και/ή κύρωσης λαμ-

βάνει υπόψη και οποιεσδήποτε άλλες αρχές και ειδικότερες ρυθμίσεις τυ-

χόν εμπεριέχονται στις νομοθετικές διατάξεις και/ή στα άρθρα 3.3.2 έως 

και 3.3.13 του Πειθαρχικού Κανονισμού, κατ’ αντιστοιχία. 

9.20. Έφεση κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής δύναται να ασκη-

θεί από το επηρεαζόμενο πρόσωπο στο Επαρχιακό Δικαστήριο εντός ε-

ξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Πει-

θαρχικής Επιτροπής. Σε περίπτωση που η καθορισμένη προθεσμία των 
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εξήντα (60) ημερών εκπνεύσει και δεν ασκηθεί έφεση κατά της απόφα-

σης της Πειθαρχικής Επιτροπής από το επηρεαζόμενο πρόσωπο, η από-

φαση της Επιτροπής θα θεωρείται τελεσίδικη.  

 

 

10. Τελικές και Μεταβατικές Διατάξεις: 

 

Με την έκδοση του Πειθαρχικού Κανονισμού , όλες οι νέες υποθέσεις /και ή κα-

ταγγελίες θα εξετάζονται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Πειθαρχικό αυτό 

Κανονισμό. 

 

Όλες ανεξαιρέτως οι υποθέσεις και/ή καταγγελίες που εκκρεμούν βάσει του προη-

γούμενου Πειθαρχικού Κανονισμού, θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα διαλαμβα-

νόμενα του προηγούμενου Πειθαρχικού Κανονισμού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Κάθε Μέλος του ΣΕΛΚ ή Φοιτητής Λογιστής ή Απόφοιτος Λογιστής υπόκειται σε 

πειθαρχικό έλεγχο στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 

1. Αν, κατά την άσκηση των επαγγελματικών ή άλλων καθηκόντων του έχει 

βρεθεί ένοχος κακής διαγωγής. Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου κακή 

διαγωγή περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, οποιαδήποτε πράξη ή πα-

ράλειψη η οποία φέρει, ή είναι πιθανό να φέρει, δυσφήμιση στον ίδιο ή στην 

εμπλεκόμενη λογιστική και/ή ελεγκτική εταιρεία ή στο ΣΕΛΚ ή στο επάγγελμα 

του λογιστή και/ή ελεγκτή. Τα πιο κάτω είναι αδιαμφισβήτητη απόδειξη κα-

κής διαγωγής:  

 

1.1. Το γεγονός ότι, ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, 

Μέλος ή Φοιτητής Λογιστής ή Απόφοιτος Λογιστής παραδέχτηκε ενοχή 

ή βρέθηκε ένοχος οποιουδήποτε παραπτώματος που δυσφημίζει τον 

ίδιο ή την εμπλεκόμενη λογιστική και/ή ελεγκτική εταιρεία ή το ΣΕΛΚ 

ή το επάγγελμα του λογιστή και/ή ελεγκτή.  

 

1.2. Το γεγονός ότι, σε αστική υπόθεση ενώπιον αρμοδίου Δικαστηρίου 

στην Κύπρο ή αλλού, Μέλος ή Φοιτητής Λογιστής ή Απόφοιτος Λογι-

στής βρέθηκε ένοχος ότι ενήργησε με δόλο ή ατιμία.  

 

1.3. Καταδικάστηκε από δικαστήριο για ποινικό ή ατιμωτικό αδίκημα. 

 

 

2. Αν, σε σχέση με τα επαγγελματικά του καθήκοντα, έχει εκτελέσει την εργασία 

του ή διαχειρίστηκε τη λογιστική/ελεγκτική του εταιρεία εσφαλμένα, με ανε-

πάρκεια ή ανικανότητα. Εξετάζοντας την ισχυριζόμενη συμπεριφορά (που 

μπορεί να αποτελείται από μια ή περισσότερες ενέργειες ή παραλείψεις) λαμ-

βάνονται υπόψη τα πιο κάτω:  
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2.1. Κατά πόσο μια ενέργεια ή παράλειψη, η οποία από μόνη της δυνατόν 

να μην αποτελεί κακή διαγωγή, έχει συμβεί σε περισσότερες από μια 

περιπτώσεις, που μαζί οι ενέργειες ή παραλείψεις αποτελούν κακή δια-

γωγή.  

 

2.2. Κατά πόσο οι ενέργειες ή παραλείψεις ισοδυναμούν ή συνεπάγονται 

ατιμία από την πλευρά του ιδίου ή της εμπλεκόμενης λογιστικής και/ή 

ελεγκτικής εταιρείας.  

 

2.3. Τη φύση, την έκταση ή το βαθμό της παράβασης οποιουδήποτε κώ-

δικα του επαγγέλματος, ηθικού ή τεχνικού, που υιοθετήθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ, και οποιουδήποτε κανονισμού που 

επηρεάζει τα Μέλη, τα εμπλεκόμενα λογιστικά και/ή ελεγκτικά γραφεία 

ή τους εγγεγραμμένους Φοιτητές που καθόρισε ή ενέκρινε το Διοικη-

τικό Συμβούλιο του ΣΕΛΚ.  

 

3. Αν έχει παραβεί το νόμο ή τους Κανονισμούς ή τον Κώδικα Δεοντολογίας 

που αναφέρονται στην επαγγελματική του κατάσταση και τις υποχρεώ-

σεις του που απορρέουν από αυτή ή έχει παραλείψει να συμμορφωθεί με 

οποιαδήποτε οδηγία που εκδίδεται με βάση το νόμο ή τους Κανονισμούς. 

 

4. Αν του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή από άλλο επαγγελματικό σώμα ή 

δυνάμει κάποιας άλλης πειθαρχικής διαδικασίας από αρμόδια αρχή της 

Κυπριακής Δημοκρατίας ή του εξωτερικού.  

 

5. Αν έκαμε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών, ή έκαμε συμβιβασμό με 

πιστωτές που δέχονται ένα ποσό της συνολικής οφειλής σε πλήρη εξό-

φληση, ή είχε πάρει προσωρινή εντολή δικαστηρίου ή είναι συνέταιρος ή 

διευθυντής λογιστικής και/ή ελεγκτικής εταιρείας η οποία έκαμε εκχώ-



25 
 

ρηση ή διακανονισμό ή διαλύθηκε ως μη εγγεγραμμένη εταιρεία ή κατέ-

ληξε σε εθελοντικό διακανονισμό, διαχείριση ή εκκαθάριση σύμφωνα με 

τον περί Εταιρειών Νόμο ή άλλο παρόμοιο ή ανάλογο γεγονός συνέβηκε 

σε σχέση με αυτόν βάσει εφαρμόσιμης νομοθεσίας.  

 

6. Αν παραλείψει να εξοφλήσει οφειλή που έχει αναγνωριστεί με δικαστική 

απόφαση χωρίς εύλογη αιτία για περίοδο δύο μηνών (και το γεγονός ότι 

δεν είχε επαρκή χρήματα να εξοφλήσει το χρέος δεν θα είναι λογική δι-

καιολογία για αυτό το σκοπό) είτε η οφειλή εκκρεμεί είτε όχι κατά το 

χρόνο που γίνεται η πειθαρχική διαδικασία.  

 

7. Παρεμπόδισε ή παρακώλυσε ή δεν επέτρεψε την ομαλή εργασία κλιμα-

κίων του ΣΕΛΚ κατά τη διενέργεια επιτόπιου εποπτικού ελέγχου και/ή δεν 

συμμορφώθηκε με οποιαδήποτε οδηγία του ΣΕΛΚ και/ή της Πειθαρχικής 

Επιτροπής και/ή της Ερευνώσας Επιτροπής. 

 

8. Αν παραλείψει  να εξοφλήσει ποινή που επιβλήθηκε μέσω της διοικητικής 

διαδικασίας κυρώσεων του ΣΕΛΚ. 

 

9.  Αν παραλείψει να εξοφλήσει ποινή που του επιβάλλει η Πειθαρχική Επι-

τροπή. 
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Παράρτημα Β 

 

 

1. Αν το καταγγελλόμενο Μέλος είναι Εγκεκριμένος Λογιστής:  

 

1.1. Διαγραφή του από το Μητρώο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για 

πάντα.  

 

1.2. Απόσυρση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος.  

 

1.3. Αναστολή του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος για τέτοιο χρο-

νικό διάστημα όσο η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε θεωρήσει σκόπιμο.  
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1.4. Διατήρηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος με τέτοιους ό-

ρους και για τόσο χρονικό διάστημα όσον η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε 

θεωρήσει σκόπιμο.  

 

1.5. Αφαίρεση του δικαιώματος απόκτησης πιστοποιητικού άσκησης του επαγ-

γέλματος.  

 

1.6. Αυστηρή επίπληξη.  

 

1.7. Επίπληξη.  

 

1.8. Πρόστιμο για ποσό που η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε αποφασίσει.  

 

 

 

 

 

2. Αν το καταγγελλόμενο Μέλος είναι λογιστική/ελεγκτική εταιρεία:  

 

2.1. Απόσυρση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος.  

 

2.2. Αναστολή του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος για τέτοιο 

χρονικό διάστημα όσο η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε θεωρήσει σκό-

πιμο.  

 

2.3. Διατήρηση του πιστοποιητικού άσκησης του επαγγέλματος με τέ-

τοιους όρους και για τόσο χρονικό διάστημα όσο η Πειθαρχική Επι-

τροπή ήθελε θεωρήσει σκόπιμο.  
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2.4. Αφαίρεση του δικαιώματος απόκτησης πιστοποιητικού άσκησης του 

επαγγέλματος.  

 

2.5. Αυστηρή επίπληξη.  

 

2.6. Επίπληξη.  

 

2.7. Πρόστιμο για ποσό που η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε αποφασίσει.  

 

3. Αν ο καταγγελλόμενος είναι Φοιτητής Λογιστής:  

 

3.1. Διαγραφή από το Μητρώο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για 

πάντα.  

 

3.2. Αποκλεισμός από εξετάσεις ή μέρος των εξετάσεων όπως ήθελε κα-

θοριστεί στην απόφαση, εκτός από τις εξετάσεις το αποτέλεσμα των 

οποίων θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί σε αυτόν πριν από την έκδοση 

της απόφασης.  

 

3.3. Αναστολή του δικαιώματος να παρακαθήσει τις επαγγελματικές εξε-

τάσεις για τέτοια περίοδο, που δεν θα υπερβαίνει τα δύο έτη, όπως 

ήθελε καθοριστεί στην απόφαση.  

 

3.4. Αυστηρή επίπληξη.  

 

3.5. Επίπληξη.  

 

3.6. Πρόστιμο για ποσό που η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε αποφασίσει.  
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4. Αν ο καταγγελλόμενος είναι Απόφοιτος Λογιστής: 

 

4.1. Διαγραφή από το Μητρώο για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή για 

πάντα.  

 

4.2. Αυστηρή επίπληξη.  

 

4.3. Επίπληξη.  

 

4.4. Πρόστιμο για ποσό που η Πειθαρχική Επιτροπή ήθελε αποφασίσει 


