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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΌΣ

Προέδρου ΣΕΛΚ Δημήτρη Βάκη

“

Ο ΣΕΛΚ φέτος
συμπληρώνει
60 χρόνια
ιστορίας, 60
χρόνια φυσικής,
επαγγελματικής
και ενεργής
παρουσίας στην
Κύπρο

”

Ο ΣΕΛΚ φέτος συμπληρώνει 60 χρόνια ιστορίας, 60
χρόνια φυσικής, επαγγελματικής και ενεργής παρουσίας στην Κύπρο, με συνεισφορά στην Κυπριακή οικονομία, κοινωνία και Πολιτεία , με ενεργή συμμετοχή σε
όλες τις σημαντικές εξελίξεις και γεγονότα της οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας της χώρας.

τη χώρα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων το 1981,
η καθιέρωση της χώρας ως ένα κέντρο παροχής υπεράκτιων υπηρεσιών και η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση του 2002, κάτι που εναρμόνισε την Κύπρο με
το ευρωπαϊκό κεκτημένο πριν από την ένταξή της στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όταν τον Απρίλιο του 1961 τέθηκε το λιθαράκι από τα
πρώτα, πρωτοποριακά τότε, 21 ιδρυτικά μέλη, κανείς
ίσως να μην είχε προβλέψει τη σημερινή ανάπτυξη του
λογιστικού επαγγέλματος στην Κύπρο και το μέγεθος
και πολυσχιδή ρόλο του ΣΕΛΚ, τόσο ως ιδιωτικός οργανισμός προς υποστήριξη των μελών του, όσο και αρμόδια αρχή με θεσμικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία
και εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
των μελών του.

Άλλα σημαντικά ορόσημα αποτέλεσαν το 2002 με την
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει επίσημα το ΣΕΛΚ ως Σώμα Λογιστών στη Δημοκρατία, η ψήφιση του περί Ελεγκτών Νόμου αρχικά το
2009 και κατόπιν το 2017 με το οποίο ρυθμίζεται το
ελεγκτικό επάγγελμα.

Σίγουρα η διαδρομή δεν ήταν εύκολη, υπήρξαν πολλές
προκλήσεις, δυσκολίες και ανηφόρες που έπρεπε να
ξεπεραστούν. Ο ΣΕΛΚ καταβάλλει συνεχή και έντονη
προσπάθεια για να διατηρηθεί η Κυπριακή οικονομία
σε ένα ικανοποιητικά ψηλό επίπεδο και να λειτουργήσει η χώρα ως ένα διεθνές επιχειρηματικό κέντρο το
οποίο να αποπνέει εμπιστοσύνη. Ιδιαίτερης αναφοράς αξίζει η συνεισφορά του Συνδέσμου στα θέματα:
του φορολογικού σχεδιασμού της χώρας και σύναψης
συμφωνιών για αποφυγή διπλής φορολογίας με άλλες
χώρες, της Τρόικας και της οικονομικής κρίσης, των
αξιολογήσεων για το ξέπλυμα παράνομου χρήματος,
στα θέματα του Εφόρου Εταιρειών, στο Brexit και στη
δοκιμασία που περνά η χώρα από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 με κύριο άξονα
την επιβίωση της αγοράς και των νοικοκυριών.
Σημαντικά ορόσημα στην πορεία των 60 αυτών χρόνων, αποτελεί η ανοικοδόμηση της οικονομίας στην
εποχή μετά την Τουρκική εισβολή, η υιοθέτηση από

Ο ΣΕΛΚ σήμερα αποτελεί ένα από τους βασικούς συντελεστές του χρηματοοικονομικού οικοσυστήματος
της χώρας με ενεργή και ουσιαστική συμβολή σε ένα
σημαντικό εύρος θεμάτων, εργαζόμενος πάντοτε με
αντικειμενικότητα, επαγγελματισμό, τεχνογνωσία και
ανιδιοτέλεια.
Παράλληλα, ο ΣΕΛΚ αποτελεί μια οικονομική μονάδα
από μόνη της κάτι που προϋποθέτει και τη διαχείρισή
του ως μια κανονική εταιρεία. Ο ΣΕΛΚ από το 2013 έχει
μετεξελιχτεί σε πρότυπα πιο μεγάλων επαγγελματικών
σωμάτων, αναβαθμίζεται τεχνολογικά, δομικά και σε
ανθρώπινο δυναμικό. Ίσως αποτελεί τον μοναδικό
οργανισμό στην Κύπρο που ενώ είναι ιδιωτικού δικαίου, εντούτοις λειτουργεί ως οιονεί διοικητικό όργανο,
αφού αποτελεί αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή
δυνάμει νομοθεσιών. Ταυτόχρονα με τον εποπτικό του
ρόλο, ασκεί και το ρόλο του ως επαγγελματικός σύνδεσμος που υποστηρίζει και μεριμνά για τα μέλη του.
Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε το έργο μας, αποπνέοντας εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αξία!
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Γενικού Διευθυντή ΣΕΛΚ Κυριάκου Ιορδάνου
Το ορόσημο της 60χρονης επετείου του από την ίδρυσή
του, βρίσκει το ΣΕΛΚ σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Από
τη μια, βρίσκεται η δύσκολη συγκυρία των τελευταίων
16 μηνών λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού covid 19 και οι κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις
που αυτή επέφερε, και από την άλλη, βρίσκονται σειρά
προκλήσεων τόσο για την οικονομία και την ανάπτυξη
της χώρας όσο και για το ίδιο το λογιστικό επάγγελμα.

“

Ο ΣΕΛΚ είναι
έτοιμος να
αξιοποιήσει τις
νέες ευκαιρίες
που θα του
παρουσιαστούν
και να
διαχειριστεί
κάθε νέα
πρόκληση

”

Η περίοδος 2020-2021 ήταν αναμφίβολα πολύ δύσκολη
με πάρα πολλά θέματα που έχριζαν άμεσου χειρισμού.
Ως ΣΕΛΚ, προσαρμοστήκαμε σχετικά νωρίς στις νέες
συνθήκες με τη χρήση της τεχνολογίας και την εφαρμογή
της τηλε-εργασίας και άλλων ευέλικτων ρυθμίσεων, ενώ
την ίδια ώρα, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια
υποστήριξης των μελών μας μέσω ενημερωτικού, εκπαιδευτικού και τεχνικού υλικού, καθώς και με την παρουσία και τις παρεμβάσεις μας, όπου ήταν δυνατόν, στον
κρατικό μηχανισμό. Σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας, τα αρμόδια υπουργεία και
κυβερνητικά τμήματα, και τη Βουλή των Αντιπροσώπων,
Ο ΣΕΛΚ κατέβαλε πολλές προσπάθειες για τη διατήρηση,
όσο το δυνατόν, της οικονομικής δραστηριότητας, της
ρευστότητας στην αγορά και της απασχόλησης.
Στο σταυροδρόμι που στεκόμαστε, ατενίζουμε με αισιοδοξία την επόμενη μέρα. Αξιοποιήσαμε τις ευκαιρίες
που προσέφερε η κρίση για την περαιτέρω ανάπτυξη
του Συνδέσμου, την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία
του, την αναβάθμιση των υπηρεσιών του και την ενδυνάμωση της υπηρεσιακής του ομάδας.
Παράλληλα, επισπεύσθηκε η στροφή προς την τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μηχανογραφώντας τις παραδοσιακές λειτουργίες και διαδικασίες, υιοθετώντας ταυτόχρονα νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Την
ίδια στιγμή, ενισχύθηκε και το εποπτικό δυναμικό του
ΣΕΛΚ, όπως και οι εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες.

Προσηλωμένοι στην υλοποίηση του στρατηγικού μας
σχεδιασμού, συνεχίσαμε τις δράσεις μας για σύναψη
νέων συνεργασιών εντός και εκτός Κύπρου, διεκδικώντας το ρόλο που αρμόζει στο ΣΕΛΚ της επόμενης μέρας.
Πάγιος στόχος του ΣΕΛΚ είναι η συνεχής ανάπτυξη και
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, η
προώθηση της χώρας ως ένα αξιόπιστο διεθνές επιχειρηματικό κέντρο και η προσέλκυση διεθνών σημαντικών
επιχειρήσεων και επενδύσεων. Παραμένουμε συστρατευμένοι μαζί με όλους τους υπόλοιπους αναπτυξιακούς φορείς σε αυτόν τον αντικειμενικό σκοπό, λειτουργώντας πάντα σε πλαίσιο συνεργασίας, ειλικρίνειας,
αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού με τους συνεργάτες μας, είτε αυτοί είναι άλλες εποπτικές αρχές, είτε
εποπτευόμενοι, είτε άλλοι συνεργάτες εντός και εκτός
Κύπρου.
Βασικοί άξονες δράσεων και στόχων στο προσεχές μέλλον είναι ασφαλώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι
δυνατότητες που προσφέρονται από τη χρήση της τεχνολογίας, καθώς και η αειφόρος ανάπτυξη μέσα από
την «πράσινη ανάπτυξη».
Ο ΣΕΛΚ αντλεί τη δύναμη και την ώθηση του από τα
μέλη του. Προς αυτούς επικεντρώνει τις ενέργειές του
και δεσμεύεται να υποστηρίξει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του ΣΕΛΚ, των μελών και φοιτητών του, έχοντας
πάντοτε ως βασικό στοιχείο στην αποστολή του την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.
Βλέποντας με αισιοδοξία τα επόμενα 60 χρόνια, ο ΣΕΛΚ
είναι έτοιμος να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που θα
του παρουσιαστούν και να διαχειριστεί κάθε νέα πρόκληση. Συνεχίζει μεθοδικά και προσεκτικά να αναπτύσσεται αποπνέοντας εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αξία!

7

1961 - 2021

Ο ΣΕΛΚ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

8

1961 - 2021

Ο ΣΕΛΚ ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Ιστορικό
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου
(ΣΕΛΚ) ιδρύθηκε το 1961 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με το Κεφ. 113 του περί
Εταιρειών Νόμου.
Οι κύριες δραστηριότητες του ΣΕΛΚ είναι η παροχή οργανωτικού σχήματος για τους επαγγελματίες λογιστές, η υποστήριξη και προαγωγή των
θέσεων και συμφερόντων του λογιστικού επαγγέλματος, η προστασία της φήμης του καθώς και
της επαγγελματικής ηθικής των Μελών του, η
άσκηση εποπτείας στις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών, καθώς και η συνεχής μελέτη
των θεμάτων που αφορούν το λογιστικό/ελεγκτικό επάγγελμα και η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη και ενημέρωση των Μελών του.
Το Υπουργικό Συμβούλιο στις 21 Φεβρουαρίου
2002 ενέκρινε τον ΣΕΛΚ ως Αναγνωρισμένο Σώμα
Λογιστών, δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου,
ενώ στις 7 Μαρτίου 2001 όρισε το Συμβούλιο
του Συνδέσμου Εποπτική Αρχή δυνάμει των περί
Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από
Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμων.
Δυνάμει του περί Ελεγκτών Νόμου του 2017,
ο ΣΕΛΚ αναγνωρίζεται και ως Αναγνωρισμένο
Σώμα Ελεγκτών.
Ο ΣΕΛΚ είναι Μέλος και συμμετέχει στα εξής σώματα του εξωτερικού:
• Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC)
• Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Λογιστών
(Accountancy Europe)
• Μεσογειακή Ομοσπονδία Λογιστών (FCM)
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“

Πρότυπο Επαγγελματικό Σώμα, που να
αναγνωρίζεται από την πολιτεία και την
κοινωνία ως ο κατ’ εξοχήν επαγγελματικός
φορέας για το λογιστικό επάγγελμα και
την οικονομία ευρύτερα, αποπνέοντας
εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και αξία

”
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“

Να ενισχύει τα Μέλη του με την παροχή
κατάλληλης γνώσης, εκπαίδευσης,
καθοδήγησης και υποστήριξης
Να προάγει τα ύψιστα επαγγελματικά και
ηθικά ιδεώδη
Να αποτελεί τον απαραίτητο συνεργάτη της
πολιτείας για τα θέματα της οικονομίας
Να προάγει το δημόσιο συμφέρον

”
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Στρατηγικές Επιδιώξεις

1

2

3

4

Ενδυνάμωση του ρόλου,
του κύρους και
της αξιοπιστίας του ΣΕΛΚ

Ενδυνάμωση του λογιστικού
επαγγέλματος, στην Κύπρο και
στο εξωτερικό

Ενίσχυση της οικονομίας
της χώρας και της θέσης της
ως ένα αξιόπιστο
επιχειρηματικό κέντρο

Ενδυνάμωση
της οργανωτικής δομής
και αποτελεσματικότητας
της λειτουργίας του ΣΕΛΚ

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Προγραμματισμού λήφθηκαν πολλές αποφάσεις, οι κυριότερες εκ των οποίων είναι:
• Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής του και στελέχωσης του ΣΕΛΚ με νέους λειτουργούς
• Αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων και η περαιτέρω αυτοματοποίηση των διαδικασιών του Συνδέσμου
• Ανάθεση στον οργανισμό “ICSA_The Governance Institute” την ετοιμασία ενός νέου πλαισίου διακυβέρνησης για το ΣΕΛΚ, στη βάση των διεθνών σύγχρονων πρακτικών
• Ενδυνάμωση της εξωστρέφειας και της προβολής του ΣΕΛΚ
• Συνομολόγηση συμφωνιών συνεργασίας με έγκυρα επαγγελματικά σώματα του εξωτερικού
• Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται στα Μέλη
Στο πλαίσιο της προβολής της νέας του εικόνας, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα εποχή, ο ΣΕΛΚ έχει υιοθετήσει νέο λογότυπο.
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Αρμοδιότητες
και Θεσμικές Ευθύνες
Ο ΣΕΛΚ αποτελεί την αρμόδια ρυθμιστική και εποπτική αρχή για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των Μελών του στη βάση των πιο κάτω νομοθεσιών:
• Οι περί Ελεγκτών Νόμοι του 2017 έως 2020
• Δυνάμει του άρθρου 113, ο ΣΕΛΚ ορίζεται ως Αναγνωρισμένο Σώμα Ελεγκτών, στο οποίο του ανατέθηκαν ρυθμιστικές και εποπτικές αρμοδιότητες από την Αρχή Δημόσιας Εποπτείας Ελεγκτικού Επαγγέλματος για
τους νόμιμους ελεγκτές και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία μέσα από τη
Συμφωνία Ανάθεσης Αρμοδιοτήτων
• Οι περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2012 έως 2020
• Οι περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμοι (Ν.64(Ι)/2015 και
Ν.197(Ι)/2015)
• Οι περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμοι του 2007 έως 2021
(Ν.188(I)/2007)
• Ο 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) Νόμος του 2016 (58(I)/2016)
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο ΣΕΛΚ εκδίδει πιστοποιητικά άσκησης
επαγγέλματος για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των
Μελών του.
Μέλη

Οίκοι

Λογιστικού Επαγγέλματος

1.273

920

Διεξαγωγής Ελέγχου

1.054

741

565

339

Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών
Σύμβουλων Αφερεγγυότητας
Σύνολο

97
1273

951
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020
(Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΏΝ

58%

5115

Αριθμός Μελών

42%

2147

2968

Γυναίκες

Άνδρες

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

2337

Φοιτητές

1041

Απόφοιτοι
Λογιστές

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

1273
Άτομα

14

951
Οίκοι

775

Εταιρείες
Περιορισμένης
Ευθύνης

1961 - 2021

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΊΟΥ 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

1273
Άτομα

920
Οίκοι

ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

1054

741

Νόμιμοι
Ελεγκτές

Νόμιμα
Ελεγκτικά
Γραφεία

ΠΑΡΟΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

565

Φυσικά
Πρόσωπα

339
Οίκοι

ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑΣ

97

Σύμβουλοι
Αφερεγγυότητας
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Διοικητικό
Συμβούλιο
Δημήτρης Βάκης
Πρόεδρος

Πιερής Μάρκου
Αντιπρόεδρος

Μαρία Παστελλοπούλου
Γραμματέας

Μέλη ....................................................... Χρίστος Βασιλείου
		Κάρλος Ζάγκουλος
		Δημήτρης Ταξιτάρης
		Σταύρος Παντζαρής
		Νίκος Χειμαρίδης
		Οδυσσέας Χριστοδούλου
		Δημήτρης Σιακαλλής
		Σπύρος Σπύρου
		Πέτρος Πετράκης
		Σάββας Πογιατζής
		Γαβριήλ Ονησιφόρου

Διεύθυνση

Ο ΣΕΛΚ εργοδοτεί αυτή τη στιγμή 20 άτομα σε μόνιμη βάση ως ακολούθως:
Κυριάκος Ιορδάνου..............................Γενικός Διευθυντής
Αμαλία Χατζημιχαήλ............................Επικεφαλής Εποπτείας και Συμμόρφωσης
Ειρήνη Λοϊζίδου...................................Επικεφαλής Διοίκησης και Οικονομικών
Ελενη Ασσιώτη......................................Επικεφαλής Τεχνικών και Επαγγελματικών Θεμάτων
Μάριος Κυριακού.................................Επικεφαλής Εγγραφής και Αδειοδότητσς Μελών
Εφη Μάρκου..........................................Επικεφαλής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ελενη Χριστοφή....................................Λειτούργός Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών
Νίκη Νεοφύτου.....................................Διοικητικός Λειτουργός
Αγάθη Λάμπρου....................................Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Βασιλική Μιλτιάδου.............................Λειτουργός Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης
Ναυσικά Τόφα.......................................Λειτουργός Εποπτείας και Συμμόρφωσης
Αθηνά Γεωργιάδου...............................Λειτούργός Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών
Ειρήνη Κρητικοπούλου.......................Λειτούργός Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών
Αλεξία Κυθρεώτου................................Λειτούργός Εγγραφής και Αδειοδότησης Μελών
Ευανθία Κωνσταντίνου.......................Λογιστικός Λειτουργός
Ανδρέας Λόρδρος.................................Λειτουργός Συστημάτων Πληροφορικής
Ελένη Πύργου.......................................Λειτουργός Νομικών Θεμάτων
Κωνσταντίνα Αχιλλέως........................Λειτουργός Επικοινωνίας
Ελενα Προύντζου.................................Λειτουργός Υποδοχής
Ειρήνη Πουρσανίδου..........................Λειτουργός Υποδοχής
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Επιτροπές
Σημαντικό μέρος των εργασιών του ΣΕΛΚ διεκπεραιώνεται από τη λειτουργία των 23 εξειδικευμένων Επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν σε
εθελοντική βάση Μέλη του ΣΕΛΚ. Οι Επιτροπές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των Μελών του ΣΕΛΚ, καθώς
επίσης της κυπριακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
Επί του παρόντος λειτουργούν οι ακόλουθες Επιτροπές :
Επιτροπή
Πρόεδρος
Αφερεγγυότητας ........................................................................................Μιχάλης Λοιζίδης
Δημοσίου Τομέα ........................................................................................Μάριος Χατζηδαμιανού
Διεθνών Επιχειρήσεων και Ξένων Επενδύσεων ................................Μαρία Ζαβρού
Διοικητικών Υπηρεσιών ...........................................................................Γιώργος Γεωργίου
Εισηγμένων Εταιρειών και Ελεγκτών ΟΔΣ............................................Γιώργος Καζαμίας
Eκπαιδευτική...............................................................................................Κώστας Κωνσταντίνου
Ελεγκτικών Προτύπων .............................................................................Νίκος Σταύρου
Ενέργειας . ...................................................................................................Ιάκωβος Γαλανός
Επενδυτικών Ταμείων ..............................................................................Μιχάλης Βασιλείου
Εταιρικής Διακυβέρνησης & Επιχειρηματικής Δεοντολογίας . ......Σάββας Ρήγας
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης .............................................................Ιορδάνης Κληριώτης
Λογιστικών Προτύπων .............................................................................Παγκράτιος Βανέζης
Ναυτιλίας ....................................................................................................Χρήστος Χριστοδούλου
ΞΠΧ και Συμμόρφωσης ............................................................................Νάσος Παλταγιάν
Οικονομικού Εγκλήματος και Δικανικής Λογιστικής . ......................Ροβέρτος Γιουσελλής
Οικονομικών Διευθυντών .......................................................................Χρίστος Ταβέλης
Μικρών και Μεσαίων Γραφείων ............................................................Μάριος Κασιούλης
Λάρνακας / Αμμοχώστου ........................................................................Αλέξανδρος Αναστασίου
Λεμεσού / Πάφου ......................................................................................Μάριος Ευθυμίου
Φορολογικής Συμμόρφωσης .................................................................Πέτρος Λιασίδης
Φορολογικού Σχεδιασμού και Πολιτικής . ..........................................Αντώνης Ταλιώτης
ΦΠΑ................................................................................................................Χρίστος Χριστοδούλου
Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών..........................................................Σάββας Πενταρής
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BREXIT
H αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) αποτέλεσε ένα
σημαντικό αντικείμενο εργασιών για το ΣΕΛΚ,
αφού τόσο τα μέλη του όσο και η ο ίδιος επηρεάζονται σημαντικά από την εξέλιξη αυτή. Η
τεράστια πλειοψηφία μελών του ΣΕΛΚ προέρχεται από τα βρετανικά επαγγελματικά σώματα, ενώ υπάρχουν διαχρονικές στενές σχέσεις
και συνεργασία με τα δύο μεγαλύτερα σώματα
ACCA και ICAEW. O ΣΕΛΚ έχει προβεί έγκαιρα
και τεκμηριωμένα σε όλες τις ενέργειες στις
οποίες θα μπορούσαμε να προβεί. Δυστυχώς,
δεν αποτελεί μέλος της εκτελεστικής εξουσίας
για να αποφασίζει από μόνος του. Είναι ένας
ενδιαφερόμενος και επηρεαζόμενος οργανισμός ο οποίος αναμένει τις σχετικές οδηγίες
και κατευθυντήριες γραμμές από τις αρμόδιες
υπηρεσίες και αρχές για να εφαρμόσει τη νομοθεσία και το ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως
αυτά έχουν διαμορφωθεί από τις εξελίξεις.
Ο ΣΕΛΚ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να διασφαλίσει τα μέλη και τους φοιτητές
του, ενώ βρίσκεται σε τακτική επαφή με τα κύρια βρετανικά σώματα λογιστών για να βρεί τις
πιο αποτελεσματικές, εφαρμόσιμες και νόμιμες
λύσεις για την επόμενη μέρα.

ΕΠΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ “ACCOUNTANCY
CYPRUS”

Επανακυκλοφόρησε πρόσφατα το περιοδικό του Συνδέσμου
«Accountancy Cyprus» σε ηλεκτρονική έκδοση, ενώ έχει εντατικοποιηθεί η παροχή τεχνικής και γενικότερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης
προς τα μέλη, κυρίως μέσω των ηλεκτρονικών μέσων.

20

ΜΝΗΜΌΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑΣ
Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας τους
προς όφελος των Μελών τους, αλλά και της κυπριακής οικονομίας Σύνδεσμος Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) υπέγραψε Μνημόνιο
Συναντίληψης και Συνεργασίας, με τον Cyprus
Investment Funds Association (CIFA) καθώς και
με την STEP Cyprus.

ΣΤΡΟΦΉ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Προσαρμοζόμενος στα νέα δεδομένα που διαµόρφωσε ο Κορωνοιός, ο ΣΕΛΚ ανταποκρίθηκε αμέσως προσφέροντας διαδικτυακές λύσεις
για τη διατήρηση και ενίσχυση της Συνεχούς
Επαγγελµατικής Κατάρτισης των Μελών και των
Φοιτητών.
Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση µέσω της χρήσης της τεχνολογίας, αξιοποιώντας το δίκτυο συνεργατών του
ΣΕΛΚ εντός και εκτός Κύπρου, προσφέροντας
µια πλούσια σειρά διαδικτυακών σεµιναρίων
(Webinars) και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Να σηµειωθεί ότι στην πλειοψηφία
τους τα παρεχόµενα Webinars ήταν χωρίς χρέωση για τα Μέλη του ΣΕΛΚ, ενώ σε µικρό αριθµό
από αυτά ο ΣΕΛΚ εξασφάλισε µειωµένο κόστος
για τα Μέλη του.
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ΤΕΧΝΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Μεγάλο μέρος των εργασιών του ΣΕΛΚ αναλώνεται για
την τεχνική υποστήριξη των
Μελών του, τόσο σε θέματα
λογιστικών/ελεγκτικών προτύπων όσο και σε φορολογικά
θέματα. Συνεχίζεται η παροχή
δωρεάν τεχνικής υποστήριξης
σε θέματα άμεσης φορολογίας
και ΦΠΑ, ενώ πολύ σύντομα
θα τεθεί σε ισχύ μια δεύτερη
γραμμή υποστήριξης σε θέματα λογιστικών και ελεγκτικών
προτύπων.
Παράλληλα, το Συμβούλιο
του ΣΕΛΚ ετοίμασε μελέτη την
οποία θα υποβάλει στην κυβέρνηση με σκοπό την υιοθέτηση μας πιο απλοποιημένης
διαδικασίας
διαβεβαίωσης
για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
χρησιμοποιώντας το διεθνές
πρότυπο ISRE 2400. Εκτιμάται
ότι η υιοθέτηση του προτύπου
αυτού θα άρει από πολλές μικρές επιχειρήσεις και μικρά
ελεγκτικά γραφεία πρόσθετο
διοικητικό φόρτο και θα τις
βοηθήσει να αναπτυχθούν καλύτερα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛΚ
Κατά την περίοδο 20-21 ο ΣΕΛΚ ενίσχυσε την διοικητική, οργανωτική και λειτουργική του δομή, με την
προσθήκη νέων λειτουργών και με στροφή προς την
τεχνολογία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, μηχανογραφώντας τις παραδοσιακές λειτουργίες και
διαδικασίες, υιοθετώντας ταυτόχρονα νέες τεχνολογικές εφαρμογές. Παράλληλα, ενισχύθηκε και το
εποπτικό δυναμικό του ΣΕΛΚ, όπως και οι εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες.

Ο ΣΕΛΚ ΣΕ ΝΈΑ ΕΠΟΧΉ ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΕΣ
BLOCKCHAIN ΑΠΌ ΤΗΝ BLOCK.CO
/ YELLOW APPLICATIONS
Ο ΣΕΛΚ εισέρχεται στη νέα Τεχνολογική εποχή με καινοτόμες ψηφιακές
λύσεις, βασισμένες σε Blockchain «αλυσίδα συστοιχιών», σε συνεργασία
με την Block.co και την Yellow Applications. Ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της νέας τεχνολογικής εποχής, ο ΣΕΛΚ προχωρεί στην εγκατάσταση μίας σειράς Καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, οι οποίες θα επιτρέπουν
την ηλεκτρονική έκδοση, διαχείριση και διασφάλιση της γνησιότητας
οποιουδήποτε εγγράφου τοποθετώντας ψηφιακό αποτύπωμα του (digital
fingerprint) πάνω στο Blockchain.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ ΣΕΛΚ
ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ
Ο ΣΕΛΚ βρίσκεται στο προσκήνιο της νομοθετικής διαβούλευσης για ένα
ευρύ φάσμα θεμάτων τα οποία περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, θέματα άμεσης φορολογίας και ΦΠΑ, Εταιρικό Δίκαιο, Ξέπλυμα Παράνομου Χρήματος,
Παροχή Διοικητικών Υπηρεσιών, Ελεγκτικά θέματα, Οικονομικό Έγκλημα,
μεταφορά Ευρωπαϊκών Οδηγιών σε εθνικό δίκαιο, και άλλα.
Οι αρμόδιες επιτροπές του ΣΕΛΚ καθώς και η διευθυντική ομάδα παρίστανται σε πολλές συναντήσεις τόσο σε επίπεδο Υπουργείων όσο και στις
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές, συμβάλλοντας με την εμπειρογνωμοσύνη,
αντικειμενικότητα και αμεροληψία του ΣΕΛΚ στο τελικό αποτέλεσμα.
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Η περσινή Γενική Συνέλευση,
έγινε εν μέσω των πολύ
ιδιαιτέρων συνθηκών που
δυστυχώς είχαν επιβληθεί
από την εξάπλωση της
πανδημίας του κορωνοϊού
COVID 19, στις 17
Σεπτεμβρίου 2020.

COVID19
Το ξέσπασµα της πανδηµίας του κορωνοιού COVID19 είχε
άμεση επίδραση στη δράση του ΣΕΛΚ σε όλους τους τομείς
της λειτουργίας του. Από την έναρξη της πανδηµίας στην
Κύπρο ακολούθησε και εφάρμοσε στο σύνολό τους τα Κυβερνητικά ∆ιατάγµατα, ενώ επέδειξε εξαιρετική προσαρµοστικότητα και ευελιξία στις νέες συνθήκες.
Πέραν των οργανωτικών και λειτουργικών του ρυθμίσεων
για να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την παροχή των
υπηρεσιών του αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ο ΣΕΛΚ προσέφερε στον καλύτερο δυνατό βαθμό
ενημέρωση, πληροφόρηση και υποστήριξη στα μέλη του σε
όλα τα θέματα που πρόκυψαν και αφορούσαν το λογιστικό
επάγγελμα και την οικονομία γενικότερα.
Σε συνεργασία με άλλους παραγωγικούς φορείς της οικονομίας, τα αρμόδια υπουργεία και κυβερνητικά τμήματα,
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο ΣΕΛΚ κατέβαλε πολλές
προσπάθειες για τη διατήρηση, όσο το δυνατόν, της οικονομικής δραστηριότητας, της ρευστότητας στην αγορά και της
απασχόλησης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕΛΚ
Υλοποιώντας τον Στρατηγικό Προγραμματισμό του για την περίοδο
2019 - 2021, το Συμβούλιο του ΣΕΛΚ εργάστηκε για την περαιτέρω ανάπτυξη
του
Συνδέσμου,
τη διεύρυνση των
δραστηριοτήτων
του, τη στελέχωση
του με τους κατάλληλους ανθρώπινους
πόρους και την εγκατάσταση νέων μηχανογραφημένων συστημάτων. Σημειώνεται ότι η
υφιστάμενη δύναμη του ΣΕΛΚ ανέρχεται
σε 20 λειτουργούς (17 την αντίστοιχη περσινή περίοδο), ενώ αναμένεται ότι μέχρι το
τέλος του έτους θα ανέλθει στα 25 άτομα.
Βασική επιδίωξη είναι η όσο καλύτερη εξυπηρέτηση των Μελών του και η εκτέλεση
των θεσμικών του αρμοδιοτήτων κατά τον
αποδοτικότερο δυνατό τρόπο.
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Διεύρυνση Συνεργασιών εντός και εκτός Κύπρου
Ο ΣΕΛΚ συνέχισε την επέκταση και ενίσχυση των θεσμικών του συνεργασιών τόσο εντός όσο και εκτός Κύπρου. Παρά τους περιορισμούς που επέβαλε η
εξάπλωση της πανδηµίας του Κορωνοιού, ο ΣΕΛΚ πέτυχε το στόχο του για διεύρυνση της δικτύωσής του.

Διεθνείς Συνεργασίες
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Συνεργασίες με εγχώριους φορείς
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