
Σχόλια που υποβλήθηκαν ςτα πλαίςια τησ Δημόςιασ Διαβοφλευςησ για το νομοςχζδιο περί Υποχρεωτικών Ελζγχων των Ετήςιων και Ενοποιημζνων Λογαριαςμών από Νόμιμουσ Ελεγκτζσ και Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία.

Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

1 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΛΚ

• το κείμενο γίνεται αναφορά ςε «λογαριαςμοφσ» και ςε «οικονομικζσ 

καταςτάςεισ» που αποδίδουν τθν ίδια ζννοια. Θα ιταν ορκότερο να 

διατθρθκεί για ςκοποφσ ςυνζπειασ μια από τισ δφο εκφράςεισ.

Γίνεται αποδεκτι θ παρατιρθςθ ζχει γίνει 

διόρκωςθ ςε "οικονομικζσ καταςτάςεισ"

2 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΛΚ

1.    Ιδιότθτα ΕΛΚ ωσ Αναγνωριςμζνο ϊμα Λογιςτϊν

Ο ΕΛΚ κατζςτθ με απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου θμερομθνίασ 

5/2/2002 (Αρ. Απόφαςθσ 55.066) «Αναγνωριςμζνο ϊμα Λογιςτϊν», 

γεγονόσ που αντικατοπτρίηεται τόςο ςτον περί Εταιρειϊν Νόμο 

(Ν.76(Ι)/2001 και Ν.167(Ι)/2003) όςο και ςτον περί Ελεγκτϊν Νόμο 

Ν.42(Ι)/2009, αποδίδοντάσ του ςυγκεκριμζνεσ κεςμικζσ 

εξουςίεσ/αρμοδιότθτεσ. Ωσ αποτζλεςμα τθσ αναγνϊριςθσ αυτισ, ο ΕΛΚ 

ζχει καταςτεί αρμόδια αρχι και με άλλεσ νομοκεςίεσ (πχ Ν.196(Ι)/2012, 

Ν.188(Ι)/2007, Ν.64(Ι)/2015) και τυχόν διαφοροποίθςθ τθσ ιδιότθτασ του 

αυτισ ενδζχεται να τον οδθγιςει ςε  δυςμζνεια, απειλϊντασ ςοβαρά τθ 

λειτουργία και ίςωσ τθν φπαρξθ του.

Θζςθ μασ είναι όπωσ ο ΕΛΚ διατθριςει τθν ιδιότθτά του αυτι, 

ανεξάρτθτα από οποιαδιποτε άλλθ ιδιότθτα ζχει δυνάμει του 

νομοςχεδίου (πχ. αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν).

Η ιδιότθτα του ΕΛΚ ωσ αναγνωριςμζνο 

ϊμα Ελεγκτϊν ρυκμίηεται με τθν 

μεταβατικι διάταξθ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

113 (2) "Ο φνδεςμοσ Εγκεκριμζνων 

Λογιςτϊν Κφπρου ο οποίοσ κατά τθν 

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του 

παρόντοσ Νόμου είναι αναγνωριςμζνοσ 

από το υπουργικό υμβοφλιο, δυνάμει των 

διατάξεων των περί Ελεγκτϊν και 

Τποχρεωτικϊν Ελζγχων των Ετιςιων και 

των Ενοποιθμζνων Λογαριαςμϊν Νόμων, 

κεωρσείται ότι ζχει αναγνωριςτείκατά τον 

παρόντα Νόμο, ωσ αναγνωριςμζνο ςϊμα 

ελεγκτϊν και αςκεί αρμοδιόττθτεσ που 

διζπονται από τον παρόντα Νόμο."

 Νοείται ότι οι αρμοδιότθτζσ του κα 

διζπονται από τισ πρόνοιεσ του παρόντοσ 

Νόμου ςφμφωνα με τισ πρόνοιεσ του 

άρκρου 18.

Οι υπόλοιπεσ αρμοδιότθτεσ του ΕΛΚ δεν 

επθρεάηονται από αυτι τθν Νομοκεςία και 

παραμζνουν ωσ ζχουν.

3 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΛΚ

4.    «Αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν» VS «υπεφκυνο όργανο»

Όπωσ είχαμε αναφζρει τόςο ςτθν προθγοφμενι μασ επιςτολι όςο και 

κατά τθ ςυνάντθςι μασ, οι δφο πιο πάνω όροι χρθςιμοποιοφνται ςτο 

κείμενο του νομοςχεδίου εναλλακτικά, είναι ουςιαςτικά πλεοναςμόσ, 

προκαλϊντασ ςφγχυςθ και μθ προςφζροντασ οποιαδιποτε αξία.

Σο νομοςχζδιο αςχολείται κατά κφριο λόγο με το αναγνωριςμζνο ςϊμα 

ελεγκτϊν, το οποίο ερμθνεφει, ορίηει, αναγνωρίηει (άρκρο 30), εποπτεφει 

(άρκρο 5), εκχωρεί αρμοδιότθτεσ (άρκρο 18), πεικαρχεί και τιμωρεί με 

τθν αφαίρεςθ τθσ άδειασ (άρκρο 32). Από τθν άλλθ, το «υπεφκυνο 

όργανο» ερμθνεφεται ωσ το όργανο ςτο οποίο θ ΑΔΕΕλΕπ ζχει ανακζςει 

κακικοντα δυνάμει του εδαφίου (3) του άρκρου 18, κάτι που γίνεται και 

για το αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν. θμειϊνεται ότι πουκενά ςτο 

νομοςχζδιο δεν υπάρχει πρόνοια ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ τζτοιου 

οργάνου οφτε ωσ προσ τθν αφαίρεςθ τθσ αναγνϊριςθσ αυτισ.

Κατά τθν άποψι μασ οι δφο αυτοί οριςμοί ςυγκροφονται μεταξφ τουσ και 

θ αναφορά αμφοτζρων προκαλεί ςφγχυςθ, ενϊ πρακτικά δεν φαίνεται να 

εξυπθρετοφν οποιοδιποτε ςκοπό. Ωσ εκ τοφτου, γίνεται ειςιγθςθ όπωσ 

διατθρθκεί μόνο ο οριςμόσ «αναγνωριςμζνο

 ςϊμα ελεγκτϊν  » και απαλειφκεί πλιρωσ ο οριςμόσ «υπεφκυνο 

όργανο» από το κείμενο του νομοςχεδίου, με αντίςτοιχθ διόρκωςθ ςτα 

άρκρα που επθρεάηονται.

Παρόλο που θ πρόκεςθ τθσ ΑΔΕΕλΕπ είναι 

ότι οι αρμοδιότθτεσ κα ανατίκενται ςε 

"Αναγνωριςμζνο ϊμα" ο όροσ "Τπεφκυνο 

όργανο" αναφζρεται ςτθν Οδθγία και 

παραμζνει για ςκοποφσ εναρμόνιςθσ 

ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Νομικισ 

Τπθρεςίασ τθσ Δθμοκρατίασ κατά το 

νομοτεχνικό ζλεγχο.

4 Γενικό 

ςχόλιο 

ΠΕΛΕΚ - 

1

Ονομαςία Νομοςχεδίου:

Κατ'  αρχιν  ειςθγοφμαςτε  τθν αλλαγι τθσ ονομαςίασ  του  νζου  Νόμου  

από   Ό  περί υποχρεωτικϊν ελζγχων των Ετθςίων και Ενοποιθμζνων 

Λογαριαςμϊν από Νόμιμουσ Ελεγκτζσ και Νόμιμα Ελεγκτικά Γραφεία ', 

τουτζςτιν ζνα όνομα ςιδθρόδρομοσ (και μθ κατανοθτόσ από τον μζςο 

πολίτθ) ωσ πιο κάτω:

α.  Ό Περί Ελεγκτϊν Νόμοσ τουσ 2016' ι

β.  Ό Περί Ελεγκτϊν και Ελεγκτικοφ Επαγγζλματοσ Νόμοσ του 2016'

ο οποίοσ είναι κατανοθτόσ ωσ ορολογία, κατά το πρότυπο με τον 'Περί  

Δικθγόρων Νόμοσ' κλπ, και ο οποίοσ περιλαμβάνει τα περιςςότερα περί 

του Ελεγκτικοφ Επαγγζλματοσ.

Ο ςυνοπτικόσ τίτλοσ του προτεινόμενου 

νομοςχεδίου είναι "ο περί Ελζγκτϊν Νόμοσ 

του 2017"

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

5 Γενικό 

ςχόλιο - 

PwC - 

KPMG - 

ΟΕΒ - 

ΑΕΚ

Ο περί Ελεγκτϊν και Τποχρεωτικϊν Ελζyχων των Ετιςιων και 

των Ενοποιθμζνων Λογαριαςμϊν Νόμου του 2009 και 2013- 

Άρκρο 55:

*...+ Σο ποςό τθσ ευκφνθσ του ελεγκτι, αναφορικά με αμζλεια, 

παραβίαςθ κακικοντοσ ι εμπιςτοςφνθσ κατά τθ διεξαγωγι 

του υποχρεωτικοφ ελζyχου των λογαριαςμϊν τθσ ελεyχόμεvθσ 

οντότθτασ, για τα οποία ο ελεyκτισ δυνατό να είναι ζνοχοσ 

ζναντι τθσ εταιρείασ, δεν δφναται να υπερβαίνει το 

ςυμφωνθκζν ποςό για τθν αμοιβι του ελεyκτι για το 

οικονομικό ζτοσ ςτο οποίο αφορά ο υποχρεωτικόσ ζλεyχοσ ςε 

ςχζςθ με τον οποίο ο ελεγκτισ είναι ζνοχοσ αμζλειασ ι 

παραβίαςθσ κακικοντοσ ι εμπιςτοςφνθσ, 

πολλαπλαςιαηόμενο:

(α) επί επτά (7), για οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ,  (β) επί 

τρία (3), για άλλεσ ελεyχόμενεσ οντότθτεσ.

Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου δεν εφαρμόηονται ςτισ 

περιπτϊςεισ:

(α) εςκεμμζνθσ παραβίαςθσ των επαyyελματικϊν κακθκόντων 

του ελεγκτι

(β) αγωγϊν που θγζρκθκαν πριν τθν ζναρξθ τθσ ιςχφοσ του 

παρόντοσ Νόμου.*...+

Ζχει παρατθρθκεί ότι αφαιρζκθκε θ πρόνοια που αναφζρεται ςτο άρκρο 

55 του υφιςτάμενου περί Ελεγκτϊν Νόμου Ν.42(Ι)/2009, για τον 

περιοριςμό τθσ ευκφνθσ του ελεγκτι. 

Παρατθρείται  ότι θ πιο πάνω πρόνοια του ιςχφοντοσ περί Ελεγκτϊν και Τποχρεωτικϊν 

Ελζγχων των Ετιςιων και των Ενοποιθμζνων Λογαριαςμϊν Νόμου του 2009 και 2013 δεν 

περιλαμβάνεται ςτο Σελικό Προςχζδιο Νομοκεςίασ. Πιςτεφουμε ότι θ εν λόγω πρόνοια πρζπει 

να μεταφερκεί αυτοφςια ςτθν νζα νομοκεςία. Η αναφερόμενθ  πρόνοια ιταν το προϊόν 

εμπεριςτατωμζνθσ  μελζτθσ, εκτεταμζνθσ και διευρυμζνθσ διαβοφλευςθσ και ςυμβατι με τθ 

ςχετικι φςταςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ sθσ Ιουνίου 2008 ςχετικά με τον περιοριςμό τθσ 

αςτικισ ευκφνθσ των νόμιμων ελεγκτϊν και των ελεγκτικϊν γραφείων  (εφεξισ θ «φςταςθ»). 

υγκεκριμζνα θ αναφερκείςα φςταςθ επιςθμαίνει μεταξφ άλλων:   «*...+Για τθν απρόςκοπτθ 

λειτουργία των κεφαλαιαγορϊν απαιτείται διαρκισ ικανότθτα ελζγχου και αvταyωνιςτικι 

αyορά υπθρεςιϊν ελζγχου όπου κα υπάρχει επαρκισ επιλογι ελεγκτικϊν γραφείων ικαvϊν 

και πρόκυμων για διεξαγωγι νόμιμων ελζγχων εταιρειϊν, οι τίτλοι των οποίων ζχουν ειςαχκεί 

προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά εvόσ κράτουσ μζλουσ.Ωςτόςο, θ αυξαvόμεvθ 

αςτάκεια τθσ χρθματιςτθριακισ αξίασ των εταιρειϊν είχε ωσ αποτζλεςμα πολφ υψθλότερουσ 

κινδφνουσ αςτικισ ευκφνθσ, εvϊ περιορίηεται διαρκϊσ περιςςότερο θ πρόςβαςθ ςε 

αςφαλιςτικι κάλυψθ ζναvτι των κινδφνων που ςυνδζονται με τουσ εv λόγω ελζγχουσ.  

Δεδομζνου ότι θ από κοινοφ και εισ γολόκλθρον ευκφνθ ενδζχεται να αποτρζψει ελεγκτικά 

γραφεία και δίκwα να ειςζλκουν ςτθ διεκνι αγορά ελζγχγχου ειςθγμζνων εταιρειϊν ςτθν 

Κοινότθτα, είναι περιοριςμζνεσ οι πικανότθτεσ εμφάνιςθσ νζων ελεγκτικϊν δικτφων που να 

είναι ςε κζςθ να διεξάγουν νόμιμουσ ελζουσ των εταιρειϊν αυτϊν. 

Πρζπει ςτο νομοςχζδιο να περιλθφκεί το ποςό ευκφνθσ του ελεγκτι το οποίο 

ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

πολλαπλάςιο του 7 επί του ποςοφ τθσ αμοιβισ του γιαν ΟΔ και το 

πολλαπλάςιο του 3 του ποςοφ τθσ αμοιβισ του για άλλεσ οντότθτεσ.  ε 

αντίκετθ περίπτωςθ οι ελεγκτζσ δυνατό να προβαίνουν ςε αςφάλιςθ, το 

κόςτοσ τθσ οποίασ κα καταβάλουν οι επιχειριςεισ. (ΟΕΒ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Κατ’ αρχάσ επιςθμαίνουμε τθν απουςία άρκρου, παρόμοιου περιεχομζνου με 

το Άρκρο

55 του υφιςτάμενου νόμου, που να αφορά τον περιοριςμό τθσ ευκφνθσ για 

επαγγελματικι αςφαλιςτικι κάλυψθ. Δεδομζνου ότι θ αςφάλιςθ τθσ 

επαγγελματικισ ευκφνθσ είναι υποχρεωτικι για τουσ εγκεκριμζνουσ λογιςτζσ 

και τα ελεγκτικά γραφεία, όπωσ προβλζπεται από τουσ Κανονιςμοφσ για 

Άςκθςθ του Λογιςτικοφ Επαγγζλματοσ (Κανονιςμόσ 7(2) - Επαγγελματικι 

αςφαλιςτικι κάλυψθ), κεωροφμε απαραίτθτο να ςυμπεριλθφκεί  ςτο 

νομοςχζδιο ςχετικι πρόνοια ϊςτε να ςυνάδει με τουσ εν λόγω Κανονιςμοφσ. 

Επιπρόςκετα επιςθμαίνουμε ότι θ απουςία ορίου ευκφνθσ δυνατό να 

αποτελζςει πρόβλθμα για τθν εξεφρεςθ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ για 

απεριόριςτθ ευκφνθ. Ειςθγοφμαςτε να τεκοφν ελάχιςτα όρια ευκφνθσ κατά 

γεγονόσ ι και ςυνολικά  (in the aggregate)

 (φνδεςμοσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου)

Ζχει ενςωματωκεί πρόνοια ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο ςτο άρκρο 37.-

(1) Εκτόσ εάν ςχετικι ςφμβαςθ προβλζπει 

διαφορετικά, το ποςό τθσ ευκφνθσ 

νόμιμου ελεγκτι, αναφορικά με αμζλεια, 

παραβίαςθ κακικοντοσ ι εμπιςτοςφνθσ 

κατά τθ διεξαγωγι του υποχρεωτικοφ 

ελζγχου των οικονομικϊν καταςτάςεων 

τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ, για τα οποία ο 

νόμιμοσ ελεγκτισ δυνατό να είναι ζνοχοσ 

ζναντι τθσ εταιρείασ, δεν δφναται να 

υπερβαίνει το ςυμφωνθκζν ποςό για τθν 

αμοιβι του νόμιμου ελεγκτι για το 

οικονομικό ζτοσ ςτο οποίο αφορά ο 

υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ ςε ςχζςθ με τον 

οποίο ο νόμιμοσ ελεγκτισ είναι ζνοχοσ 

αμζλειασ ι παραβίαςθσ κακικοντοσ ι 

εμπιςτοςφνθσ, πολλαπλαςιαηόμενο επί 

επτά.                                                          (2) 

Οποιαδιποτε αγωγι για απαίτθςθ ςχετικά 

με αποηθμιϊςεισ αναφορικά 

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ περιλθφκεί ςτο νομοςχζδιο αυτοφςιο το άρκρο 55 

του Ν.42(Ι)/2009. 

 Κατά ςυνζπεια, πρζπει να περιοριςτεί θ ευκφvθ των ελεγκτϊν και των ελεγκτικϊν γραφείων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ελεγκτϊν επιχειρθματικϊν ομίλων, που διεξάγουν νόμιμουσ 

ελζ}χουσ ειςθγμζνων εταιρειϊν.  Ωςτόςο, δεv δικαιολογείται περιοριςμόσ ευκφνθσ ςε 

περίπτωςθ εκοφςιασ παραβίαςθσ των επαyyελματικϊν κακθκόντων εκ μζρουσ εvόσ ελεγκτι, 

οφτε πρζπει vα ιςχφει ςτισ περιπτϊςεισ αυτζσ.*...+»  Πιςτεφουμε ότι το ςκεπτικό τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ  που αναφζρεται πιο πάνω όχι μόνο εξακολουκεί να ιςχφει αλλ.ά 

ενδυναμϊνεται ακόμθ περιςςότερο ςτο παρόν περιβάλλον λαμβάνοντασ υπόψθ το 

αυςτθρότερο νομικό και εποπτικό πλαίςιο ςτο οποίο κα δραςτθριοποιοφνται οι ελεγκτζσ 

όπωσ αντικατοπτρίηεται ςτθν νζα νομοκεςία, κακϊσ και τθν αυξθμζνθ πολυπλοκότθτα ςτθ 

φφςθ και το εφροσ των εργαςιϊν των ελεγχόμενων οντοτιτων όπωσ επίςθσ και τθσ ελεγκτικισ 

εργαςίασ. υνεπϊσ θ μεταφορά τθσ υφιςτάμενθσ πρόνοιασ ςτθν νζα νομοκεςία είναι 

απαραίτθτθ ϊςτε να αποτρζψει  τυχόν aπορυκμίςεισ ςτθν αγορά του ελεγκτικοφ 

επαγγζλματοσ  και αναπόφευκτθ μετακφλθςθ κόςτουσ ςτισ ελεγχόμενεσ οντότθτεσ πλιττοντασ 

ςοβαρά τθν ανταγωνιςτικότθτα του επιχειρθματικοφ μασ κλάδου. (PwC)

με αμζλεια, παραβίαςθ κακικοντοσ ι 

εμπιςτοςφνθσ εκ μζρουσ του ελεγκτι δεν 

δφναται να καταχωριςτεί μετά τθ 

ςυμπλιρωςθ τεςςάρων ετϊν από τθν 

θμζρα ζκδοςθσ τθσ ζκκεςθσ του ελεγκτι 

κατά το άρκρο 69.                   (3) Σο παρόν 

άρκρο δεν εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ 

εςκεμμζνθσ παραβίαςθσ των 

επαγγελματικϊν κακθκόντων του νόμιμου 

ελεγκτι.

• το παρόν νομοςχζδιο δεν ζχει περιλθφκεί (κεωροφμε κατά λάκοσ) πρόνοια για περιοριςμό 

τθσ ευκφνθσ των ελεγκτϊν.  Ειςθγοφμαςτε όπωσ ειςαχκεί ςτο νομοςχζδιο αυτοφςια θ ςχετικι 

πρόνοια που υπάρχει ςτθν υφιςτάμενθ νομοκεςία ςτο άρκρο 55 εδάφιο 2. (KPMG)

6 Γενικό 

ςχόλιο - 

ΕΚΚ

Ωσ πρϊτιςτο κζμα επικυμοφμε να ςασ πλθροφοριςουμε ότι θ ΕΚΚ 

προβλθματίηεται κατά πόςον ο εκάςτοτε Πρόεδροσ τθσ ενδείκνυται να 

ςυμμετζχει ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ. Η ΕΚΚ διατθρεί 

επιφυλάξεισ και κα επανζλκει ςυντόμωσ με τθν οριςτικι κζςθ τθσ επί του 

κζματοσ (EKK)

Θεωρειται θ παρουςία του εκάςτοτε 

Προζδρου τθσ ΕΚΚ χριςιμθ λόγο 

ςυνεργειϊν. (άρκρο 6 (2) (γ) ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο

7 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 1

1. Χρζθ γραμματζα κα ιταν καλό να αςκεί πρόςωπο που ορίηεται προσ τοφτο 

από τον προεδρεφοντα του υμβουλίου, ο οποίοσ κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ 

τιρθςθσ των πρακτικϊν.

Αντίςτοιχθ πρόνοια πρζπει να υπάρχει τόςο για τισ ςυνεδρίεσ του υμβουλίου 

όςο και για τισ ςυνεδρίεσ τθσ Πεικαρχικισ Επιτροπισ.

Εάν τα πρακτικά δεν κα τθροφνται από το Διευκυντι τότε πρζπει να γίνει 

ςαφισ αναφορά ότι θ παρουςία του ςτισ ςυνεδρίεσ του υμβουλίου 

επιτρζπεται – χωρίσ δικαίωμα ψιφου – όπωσ ζχει για παράδειγμα ο Νόμοσ του 

ΧΑΚ  (EKK)

Προτιμικθκε χρζθ Γραμματζα να εκτελεί ο 

Διευκυντισ.  Ζγινε πρόνοια ςε περίπτωςθ 

απουςίασ του ςτθν Νομοκεςία. (άρκρο 6 

(8) και (9)) του προτεινόμενου 

νομοςχεδίου

8 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 2

2.  Η αναφορά ςε ‘Πεικαρχικι Επιτροπι’ παραπζμπει ςε πεικαρχικζσ 

διαδικαςίεσ ενϊ ςτθν πραγματικότθτα θ εν λόγω Επιτροπι ζχει εξουςίεσ 

επιβολισ διοικθτικϊν προςτίμων και λιψθσ άλλων μζτρων – όχι μόνο 

πεικαρχικϊν μζτρων. Κςωσ κα ιταν καλό να βρεκεί άλλοσ όροσ Π.Χ. ‘Επιτροπι 

Λιψθσ Μζτρων – ΕΛΜ’ ι απλϊσ ‘Ειδικι Επιτροπι’ θ οτιδιποτε άλλο. Επίςθσ 

μασ προβλθματίηει το ποιοσ κα επιβάλλει κυρϊςεισ και ζναντι ποιου κα 

δφναται να καταχωρθκοφν προςφυγζσ  - θ Πεικαρχικι Επιτροπι κα επιβάλλει 

κυρϊςεισ άρα οι προςφυγζσ κα καταχωροφνται εναντίον των ν αποφάςεων τθσ 

Πεικαρχικισ ι του υμβουλίου? Δεν κεωροφμε ότι θ φπαρξθ τθσ πεικαρχικισ 

επιτροπισ είναι απαραίτθτθ.  (EKK)

Δεν υιοκετικθκε.  Κακορίηεται ςτο άρκρο 

4 θ ΑΔΕΕλΕΠ ωσ αρμόδια αρχι θ οποία 

"αςκεί τισ εξουςίεσ, κακικοντα και 

αρμοδιότθτεσ τθσ που απορρζουν από τον 

παρόντα Νόμο, μζςω των οργάνων τθσ που 

είναι το Διοικθτικό υμβοφλιο και θ 

Πεικαρχικι Επιτροπι"

9 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 3

3. Παρόλο που ςυνιςτά απόφαςθ πολιτικισ ςασ, εντοφτοισ κζλουμε να 

μοιραςτοφμε τον προβλθματιςμό ότι όςο το μεγαλφτερο ςε αρικμό 

ςυμμετοχϊν είναι ζνα ςυμβοφλιο τόςο μεγαλφτεροσ είναι και ο κίνδυνοσ να 

υφίςτανται κζματα ςφνκεςθσ και διοικθτικοφ δικαίου ςε προςφυγζσ.  (EKK)

Δεν υιοκετικθκε.  Προτιμικθκε το Δ να 

είναι 7μελζσ για ςκοποφσ καλυτερθσ 

οργάνωςθσ των εργαςιϊν τθσ Αρχισ.

10 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 4

4. το άρκρο 4 πρζπει να υπάρχει ρθτι αναφορά για το ποιεσ εξουςίεσ δφναται 

να εκχωρθκοφν οι οποίεσ πρζπει να ςυνάδουν τόςο με το άρκρο 18 του Νόμου 

όςο και το άρκρο 24 του Κανονιςμοφ 537/2014. Σο α.24 του Κανονιςμοφ δεν 

αποδίδεται πλιρωσ ςτο α.18 του Νόμου. (EKK)

Θεωροφμε ότι το άρκρο 18 είναι 

ικανοποιθτικό και ςτο οποίο αναφζρονται 

αναλυτικά οι αρμοδιότθτεσ που δφναται να 

εκχωρθκοφν ςφμφωνα και με τισ πρόνοιεσ 

του άρκρου 24 του Κανονιςμοφ.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

11 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 5

5. Θεωροφμε ότι δεν υφίςταται λόγοσ για τθ χριςθ του όρου «Γραφείο τθσ 

ΑΔΕΕλΕπ». Για παράδειγμα ςτο άρκρο 6(4) αναφζρεται ότι «(4) Ο εκάςτοτε 

Διευκυντισ του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ διορίηεται από το Τπουργικό υμβοφλιο 

μετά από ειςιγθςθ του Τπουργοφ» . Ο Διευκυντισ είναι διευκυντισ τθσ 

ΑΔΕΕλΕπ και όχι του γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ. Αντίςτοιχεσ αναφορζσ υπάρχουν 

ςε όλο το Νόμο. Μπορείτε πάλι να δείτε πωσ χρθςιμοποιείται ο όροσ του 

διευκυντι ςτο Νόμο του ΧΑΚ  (EKK)

Δεν υιοκετικθκε.  Δεν δθμιουργά 

οποιοδιποτε πρόβλθμα θ χριςθ του όρου 

"Γραφείο".

12 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 8

8. Ωσ γενικό ςχόλιο κεωροφμε ότι για  ‘επικεωρθτζσ’ και ‘εντεταλμζνουσ 

επικεωρθτζσ’ και ‘ερευνϊντεσ λειτουργοφσ’ πρζπει να υπάρχουν ςαφείσ 

γραμμζσ διαχωριςμοφ των κακθκόντων τουσ – δθλαδι ο ζλεγχοσ πρζπει να 

διαφοροποιείται από τθν ζρευνα, Ο ζλεγχοσ διενεργείται για ςκοποφσ ελζγχου 

τθσ ςυμμόρφωςθσ με το ρυκμιςτικό πλαίςιο – π.χ. ετιςιοι ζλεγχοί ι ζλεγχοί 

ρουτίνασ για τουσ οποίουσ δεν υπάρχουν οποιεςδιποτε υπόνοιεσ για 

παραβάςεισ ι καταγγελίεσ για διερεφνθςθ.  Η ζρευνα διενεργείται όπου 

υπάρχουν καταγγελίεσ οι υποψίεσ για τθν φπαρξθ ενδεχόμενων παραβάςεων.  

Τπάρχει αςυνζπεια ςτθν χριςθ του όρου για  ‘επικεωρθτζσ’ και ‘εντεταλμζνουσ 

επικεωρθτζσ’ και ‘ερευνϊντεσ λειτουργοφσ’. Επίςθσ και για τουσ 

‘εμπειρογνϊμονεσ’ πρζπει να υπάρχει ςαφι διάκριςθ των 

εργαςιϊν/εξουςιϊν/κακθκόντων τουσ.  (EKK)

Οι όροι "επικεωρθτζσ" και 

εμπειρογνϊμονεσ" κακορίηονται από τον 

Κανονιςμό.  Οι υπόλοιποι όροι ορίηονται 

ςτθν Νομοκεςία και περιγράφονται οι 

αρμοδιότθτεσ τουσ ςτο Πεικαρχικό μζροσ.

13 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 12

12. Τπάρχουν ςε διάφορα ςθμεία λανκαςμζνεσ παραπομπζσ ςε άρκρα. Οι 

παραπομπζσ πρζπει να ελεγχκοφν ςτο τελικό ςασ κείμενο (EKK)

Ζχουν ελεγκεί όλεσ οι παραπομπζσ ςτο 

τελικό κατατεκθμζνο νομοςχζδιο

14 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 13

13. Οι αναφορζσ που γίνονται ςε αρκετά άρκρα του Νομοςχεδίου ςε 

Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ κα πρζπει να αντικαταςτακοφν με ςυγκεκριμζνεσ 

αναφορζσ ςτθν αντίςτοιχθ Νομοκεςία τθσ Δθμοκρατίασ που εναρμονίηεται με 

τισ εν λόγω Οδθγίεσ. (EKK)

Ζχουν αντικαταςτακεί με τισ αντίςτοιχεσ 

εκνικζσ νομοκεςίεσ όπου ενδείκνυται 

ςφμφωνα με το νομοτεχνικό ζλεγχο.

15 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 14

14. Μιπωσ πρζπει να καταγραφεί θ εξουςία να ηθτάτε πλθροφορίεσ από τον 

ΕΛΚ και ο ΕΛΚ να είναι υπόχρεοσ να τα δϊςει? (EKK)

Θα τφχει χειριςμοφ ςτθ υμφωνία 

Ανάκεςθσ Αρμοδιοτιτων

16 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 15

15. Ενδεχομζνωσ θ ακροαματικι διαδικαςία να μπορεί να απλοποιθκεί για τθν 

επίςπευςθ των εργαςιϊν ςασ. Δεν κεωροφμε αποτελεςματικι τθν εν λόγω 

διαδικαςία και ωσ κζμα αρχισ δεν κεωροφμε ότι χρειάηεται ακροαματικι 

διαδικαςία. Σο δικαίωμα τθσ ακρόαςθσ κα μποροφςε να αςκθκεί και 

εφαρμοςκεί όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ – 

βλζπετε άρκρα 21-38 το Ν73(Ι)/2009.  (EKK)

Θεωρείται ςκόπιμο να υπάρχει πάντοτε 

ακροαματικι διαδικαςία.

17 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ- 17

17. θμειϊνουμε ότι θ Επιτροπι δεν είδε κζματα εναρμόνιςθσ και μεταφοράσ 

τθσ Οδθγίασ 2014/56/ΕΚ και τθσ ζκταςθσ εφαρμογισ/άςκθςθσ διακριτικϊν 

εξουςιϊν του Κανονιςμοφ 573/2014. Ωσ γενικό ςχόλιο αναφζρουμε ότι 

πικανϊσ να μθν είναι ορκι θ αναφορά ςτο προοίμιο ότι το Νομοςχζδιο είναι 

για ςκοποφσ εναρμόνιςθσ με τον Κανονιςμό 573/2014 κακότι οι Κανονιςμοί 

ζχουν άμεςθ ιςχφ. Ωσ προσ τον Κανονιςμό κα μποροφςε να γίνει αναφορά ότι:

«Για ςκοποφσ αποτελεςματικισ εφαρμογισ του Κανονιςμοφ….και άςκθςθσ των 

διακριτικϊν εξουςιϊν που παρζχει ςτθ Δθμοκρατία ο εν λόγω Κανονιςμόσ,»  

(EKK)

το Προοίμιο του προτεινόμενου 

νομοςχεδίου ζχει αναγραφεί "Για ςκοποφσ -

- (β) αποτελεςματικισ εφαρμογισ και 

άςκθςθσ διακριτικϊν εξουςιϊν που 

παρζχει ςτθ Δθμοκρατία θ πράξθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τίτλο «Κανονιςμόσ 

(ΕΕ) αρ. 537/2014 του Ευρωπαϊκοφ 

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 

16θσ Απριλίου 2014, ςχετικά με ειδικζσ 

απαιτιςεισ όςον αφορά τον υποχρεωτικό 

ζλεγχο οντοτιτων δθμοςίου ςυμφζροντοσ 

και τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 

2005/909/ΕΚ τθσ Επιτροπισ»,

18 Γενικό 

ςχόλιο 

ΕΚΚ - 18

18. Ενόψει του ότι θ ‘νζα’ ΑΔΕΕλΕπ κα είναι νομικό πρόςωπο δθμοςίου δικαίου 

οφείλει να ζχει εξωτερικοφσ νομικοφσ ςυμβοφλουσ. Είμαςτε τθσ άποψθσ ότι 

επιβάλλεται να ςτείλετε το νομοςχζδιο ςτουσ εξωτερικοφσ νομικοφσ ςασ 

ςυμβοφλουσ κακότι, κατά τθν άποψθ μασ εγείρονται κζματα Διοικθτικοφ 

Δικαίου και των Γενικϊν του Αρχϊν τα οποία πικανϊσ να κζςουν υπό νομικι 

αμφιςβιτθςθ τισ αποφάςεισ ςασ  (EKK)

Σο προςχζδιο τθσ Νομοκεςίασ ζχει ςταλεί 

για νομοτεχνικό ζλεγχο ςτθ Νομικι 

Τπθρεςία τθσ Δθμοκρατίασ

19 Γενικό 

ςχόλιο 

ΤΕΑΕ- 1

• Τπάρχουν απαιτιςεισ για τισ εταιρείεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ για 

παράδειγμα θ υποχρζωςθ ςφςταςθσ επιτροπισ ελζγχου, όμωσ δεν υπάρχουν 

οποιεςδιποτε κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ μθ-ςυμμόρφωςθσ. Ειςθγοφμαςτε  τισ 

κυρϊςεισ να τισ επιβάλλει θ κάκε αρμόδια εποπτικι αρχι, αναλόγωσ τθσ 

περίπτωςθσ, δθλ. κάτι παρόμοιο με το άρκρο 59 του περί τθσ Παρεμπόδιςθσ 

και Καταπολζμθςθσ τθσ Νομιμοποίθςθσ Εςόδων από Παράνομεσ 

Δραςτθριότθτεσ Νόμου 2007 (Ν. 188(Ι)/2007)  (YEAE)

Η ΑΔΕΕλΕπ δεν ζχει αρμοδιότθτα ςτισ 

εταιρείεσ αλλά ςτουσ ελεγτκζσ των 

εταιρειϊν.  Για τυχϊν παραβιάςεισ από τισ 

εταιρείεσ προνοιϊν τθσ Νομοκεςίασ που 

εντοπίηονται αυτζσ κοινοποιοφνται ςτισ 

αρμόδιεσ εποπτικζσ αρχζσ ςτθν βάςθ του 

άρκρου 25. του προτεινόμενου 

νομοςχεδίου

20 Γενικό 

ςχόλιο 

ΤΕΑΕ- 2

• Μζςα ςτο νόμο γίνεται αναφορά  μόνο ςτθν Οδθγία 2009/138/ΕΚ. 

θμειϊνεται ότι θ Οδθγία αυτι ζχει τροποποιθκεί από τισ Οδθγίεσ 2011/89/ΕΕ 

και 2014/51/ΕΕ και ζχουν μεταφερκεί ςτθν εκνικι μασ νομοκεςία με τον περί 

Αςφαλιςτικϊν και Ανταςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν και Άλλων υναφϊν Θεμάτων 

Νόμο του 2016 *38(I) /2016+. (YEAE)

Ζχει λθφκεί υπόψθ και ζχει γίνει και 

νομοτεχικόσ ζλεγχοσ επί τοφτου



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

21 Γενικό 

ςχόλιο - 

ΟΕΒ

Πιςτεφουμε ότι θ αρμόδια αρχι κα πρζπει να παραμείνει το αναγνωριςμζνο 

ςϊμα λογιςτϊν (ΕΛΚ), το οποίο ζχει ςυγκεκριμζνεσ κεςμικζσ αρμοδιότθτεσ και 

εξουςίεσ, ςφμφωνα με τθν υφιςτάμενθ νομοκεςία με τθν πικανότθτα 

εκχϊρθςθσ ςε αυτό πρόςκετων αρμοδιοτιτων.  ε αντίκετθ περίπτωςθ κα 

προκλθκοφν διάφορα ανεπικφμθτα, ίςωσ και δυςεπίλυτα προβλιματα.  Η 

προτεινόμενθ μεκοδολογία εποτείασ κρίνεται υπερβολικι ςε βακμό που 

δυνατό να γίνει αιτία προςτριβϊν. (ΟΕΒ)

Η κζςθ αυτι είναι αντίκετθ με το γράμμα 

και πνεφμα τόςο τθσ Οδθγίασ όςο και του 

Κανονιςμοφ που απαιτοφν Δθμόςια 

Εποπτεία του Ελεγκτικοφ Επαγγζλματοσ.  

Δεν υιοκετείται θ κζςθ αυτι.

22 Γενικό 

ςχόλιο - 

ΟΕΒ

Επιλογζσ Κρατϊν - Μελϊν ςε ςχζςθ με Οντότθτεσ Δθμοςίου υμφζροντοσ                                                                                                                                                                                                                                                          

Θα πρζπει να υιοκετθκοφν ελάχιςτα κριτιρια με ςκοπό τθν διατιρθςθ τθσ 

ανταγωνιςτικότθτασ τθσ οικονομίασ μια τθσ ομαλισ λειτουργίασ τθσ αγοράσ.  Η 

ΟΕΒ κεωρεί πωσ θ Κφπροσ κα πρζπει να παραμείνει ζνα αξιόλογο και 

ελκυςτικό διεκνζσ επιχειρθματικό κζντρο και ωσ εκ τοφτου θ κάκε ενζργεια κα 

πρζπει να ςυγκλίνει προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. (ΟΕΒ)

Γενικι κζςθ θ οποία υιοκετικθκε.

23 Γενικό 

ςχόλιο - 

ΚΕΒΕ

Σο ΚΕΒΕ ςυμφωνεί με τισ απόψεισ που ζχουν κατατεκεί από ΕΛΚ Βλζπε απαντιςεισ ςτα ςχόλια ΕΛΚ

24 Γενικό 

ςχόλιο - 

ΑΕΚ

Σο Άρκρο 39(2) τθσ Οδθγίασ 2014/56/EU δεν ζχει ςυμπεριλθφκεί ςτο 

νομοςχζδιο παρόλο που αποτελοφςε μζροσ του προθγοφμενου νόμου 

42(Ι)/2009 και επζτρεπε όπωσ υπό κάποιεσ περιςτάςεισ το Διοικθτικό 

υμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ςτο ςφνολό του εκτελεί τα κακικοντα τθσ Επιτροπισ 

Ελζγχου (Α. 46(2)(β) Νόμου 42(Ι)/2009). (φνδεςμοσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν 

Κφπρου)

Δεν περιλιφκθκε θ πρόνοια ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο

25 2 - Νζο 

εδάφιο - 

(3)

Ο παρϊν Νόμοσ δεν εφαρμόηεται αναφορικά με τθ διενζργεια 

του υποχρεωτικοφ ελζγχου των ετιςιων και των ενοποιθμζνων 

οικονομικϊν καταςτάςεων που αυτόσ διενεργείται από το 

Γενικό Ελεγκτι τθσ Δθμοκρατίασ.

Να διευκρινιςτεί αν αυτό ιςχφει και ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο Γενικόσ 

Ελεγκτισ διενεργεί ελζγχουσ ςε ΟΔ

Όπωσ ςυμφωνικθκε μαηί ςασ και όπωσ ιςχφει ςτον υπό τροποποίθςθ νόμο 

(βλζπε άρκρο 3(2), χρειάηεται να υπάρχει εξαίρεςθ του Γενικοφ Ελεγκτι τθσ 

Δθμοκρατίασ και τθσ Τπθρεςίασ του από το πεδίο 

εφαρμογισ/αρμοδιότθτεσ/αντικείμενο εποπτείασ τθσ ΑΔΕΕλΕπ για λόγουσ 

αρχισ, (εφόςν αυτι, αλλά και οι υπθρεςίεσ/οργανιςμοί μελϊν του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου τθσ ΑΔΕΕλΕπ, ελζγχονται δια νόμου από τον Γενικό Ελεγκτι), αλλά 

και, όπωσ προκφπτει από τισ αναφορζσ ςτο ςχετικό κανονιςμό (Κανονοςμόσ 

(ΕΕ) αρ. 537/2014) οι οποίεσ ςυηθτικθκαν μαηί ςασ ςτθν ςυνάντθςθ μασ.   

Όπωσ, επίςθσ αναφζρκθκε, θ εν λόγω εξαίρεςθ, κα περιλθφκεί ςτο άρκρο 2 

του νομοςχεδίου ωσ εδάφιο 3 (υπό το Μζροσ Ι, "Αντικείμενο και Οριςμοί"), ωσ 

ακολοφκωσ, προσ αποφυγεί οποιαςδιποτε παρερμθνείασ: "O παρϊν Νόμοσ 

δεν εφαρμόηεται αναφορικά με τθν διενζργεια του οποιουδιποτε ελζγχου ςτο 

βακμό που αυτόσ διενεργείται από τον Γενικό Ελεγκτι τθσ Δθμοκρατίασ" 

(Γραφείο Γενικοφ Ελεγκτι τθσ Δθμοκρατίασ)

Μετά και τθν ολοκλιρω το νομοτεχνικοφ 

ελζγχου, ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

ζχει περιλθφκεί θ πρόνοια:                          

"3.-(1) Ο παρϊν Νόμοσ δεν εφαρμόηεται 

αναφορικά με τθ διενζργεια του 

υποχρεωτικοφ ελζγχου των ετιςιων και 

των ενοποιθμζνων λογαριαςμϊν ςτο 

βακμό που αυτόσ διενεργείται από το 

Γενικό Ελεγκτι τθσ Δθμοκρατίασ."

 «Οντότθτεσ Δθμοςίου υμφζροντοσ» ςθμαίνει: 

(α) οντότθτεσ που διζπονται από το δίκαιο τθσ Δθμοκρατίασ των οποίων οι

μεταβιβάςιμοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι προσ διαπραγμάτευςθ ςε

οργανωμζνθ αγορά οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ, κατά τθν ζννοια του

άρκρου 4 παράγραφοσ 1 ςθμείο 14) τθσ οδθγίασ 2004/39/ΕΚ του

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 21θσ Απριλίου 2004, για

τισ αγορζσ χρθματοπιςτωτικϊν μζςων, για τθν τροποποίθςθ των οδθγιϊν

85/611/ΕΟΚ και 93/6/ΕΟΚ και θ οδθγία 2000/12/ΕΚ του ευρωπαϊκοφ

Κοινοβουλίου και του υμβουλίου και για τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ

93/22/ΕΟΚ του υμβουλίου, όπωσ αυτι εκάςτοτε τροποποιείται και/ι

αντικακίςται˙

 Με ςκοπό τθν υιοκζτθςθ των ελάχιςτων απαιτιςεων τθσ Οδθγίασ, και ςε 

ςυνζχεια τθσ επιςτολισ του υνδζςμου θμερομθνίασ 27/4/2015, 

ειςθγοφμαςτε όπωσ απαλειφκεί θ παράγραφοσ (δ) τθσ εν λόγω 

ερμθνείασ.  Ειςιγθςθ όπωσ ο οριςμόσ των ΟΔ τροποποιθκεί ωσ εξισ:     

(α) οντότθτεσ των οποίων οι μεταβιβάςιμοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι προσ 

διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ,   

(β) πιςτωτικά ιδρφματα, και (γ) αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ 

(β) πιςτωτικά ιδρφματα όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 3 παράγραφοσ 1 ςθμείο

1) τθσ οδθγίασ 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του

υμβουλίου, τθσ 26θσ Ιουνίου 2013, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ ςτθ

δραςτθριότθτα πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και τθν προλθπτικι εποπτεία

πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και επιχειριςεων επενδφςεων, για τθν τροποποίθςθ

τθσ οδθγίασ 2002/87/ΕΚ και για τθν κατάργθςθ των οδθγιϊν 2006/48/ΕΚ και

2006/49/ΕΚ, όπωσ αυτι εκάςτοτε τροποποιείται και/ι αντικακίςταται, πλθν

όςων αναφζρονται ςτο άρκρο 2 τθσ εν λόγω οδθγίασ˙ 
Σχόλια ΣΕΛΚ 26/9

(γ) αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παράγραφοσ 1

τθσ οδθγίασ 91/674/ΕΟΚ του υμβουλίου, τθσ 19θσ Δεκεμβρίου 1991, για

τουσ ετιςιουσ και τουσ ενοποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ των αςφαλιςτικϊν

επιχειριςεων, όπωσ αυτι εκάςτοτε τροποποιείται και/ι αντικακίςταται· ι 

(δ) άλλθ οντότθτα, τθν οποία το Τπουργικό υμβοφλιο μετά από ειςιγθςθ 

τθσ ΑΔΕΕλΕπ, ικελε ορίςει, όπωσ οντότθτα που ζχει ουςιαςτικό 

χαρακτιρα δθμοςίου ςυμφζροντοσ λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων 

τθσ, του μεγζκουσ τθσ ι του αρικμοφ του προςωπικοφ τθσ

(δ) άλλθ οντότθτα, τθν οποία θ ΑΔΕΕλΕπ, με απόφαςι τθσ ικελε 

ορίςει, όπωσ οντότθτα που ζχει ουςιαςτικό χαρακτιρα δθμοςίου

ςυμφζροντοσ λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ, του μεγζκουσ τθσ ι

του αρικμοφ του προςωπικοφ τθσ. 

Διαγραφι τθσ φράςθσ

«όπωσ οντότθτα που ζχει ουςιαςτικό χαρακτιρα δθμοςίου ςυμφζροντοσ 

λόγω τθσ φφςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ, του μεγζκουσ τθσ ι του 

αρικμοφ του προςωπικοφ τθσ» και να μπεί τελεία μετά τθ λζξθ ορίςει.

26 3 Δεν γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ του ΕΛΚ 

ςτο ςφνολό τθσ για να απαλειφκεί θ 

παράγραφοσ (δ). Θα παραμείνει το 

δικαίωμα ςτθν ΑΔΕΕλΕπ να ορίηει άλλεσ 

οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςε 

μελλοντικό ςτάδιο.  Η διαφοροποίθςθ που 

ζγινε είναι θ προςκικθ ΟΔ να γίνεται με 

ζγκριςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου.  Η 

πρόνοια, όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτθν 

προτεινόμενθ νομοκεςία ζχει ωσ 

ακολοφκωσ:                                        

«οντότθτεσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ» 

ςθμαίνει -   (α)  οντότθτεσ που διζπονται 

από το δίκαιο τθσ Δθμοκρατίασ των οποίων 

οι μεταβιβάςιμοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι 

προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ 

αγορά ι ρυκμιηόμενθ αγορά 

οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ, κατά τθν 

ζννοια που αποδίδεται ςτον όρο αυτόν 

από το άρκρο 2 του περί Επενδυτικϊν 

Τπθρεςιϊν και Δραςτθριοτιτων και 

Ρυκμιηόμενων Αγορϊν Νόμων, ωσ 

διορκϊκθκαν, (β)  πιςτωτικά ιδρφματα 

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 των περί 

Εργαςιϊν Πιςτωτικϊν Ιδρυμάτων Νόμων, 

ωσ διορκϊκθκαν, (γ)  αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 

του περί Αςκιςεωσ Αςφαλιςτικϊν και 

Ανταςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν και Άλλων 

υναφϊν Θεμάτων Νόμου, ι (δ)  άλλθ 

οντότθτα τθν οποία ικελε ορίςει το 

Τπουργικό υμβοφλιο, μετά από ειςιγθςθ 

τθσ ΑΔΕΕλΕπ και θ οποία ζχει ουςιαςτικό 

χαρακτιρα δθμοςίου ςυμφζροντοσ˙



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

27 3

«υπεφκυνο όργανο»

Οι λόγοι αναφζρονται ςτο κείμενο τθσ επιςτολισ.  Απάλειψθ από το 

κείμενο

τθσ νομοκεςίασ κάκε αναφοράσ ςε αυτό

Βλζπε απάντθςθ ςτο ςθμείο α/α 3

Ο οριςμόσ αυτόσ ειςάγεται για πρϊτθ φορά. Δεν κακορίηεται καμία 

απολφτωσ αρμοδιότθτα και/ι εξουςία και/ι δικαίωμα των 

αναγνωριςμζνων ςωμάτων ελεγκτϊν. υγκροφεται με τον οριςμό του 

«Αναγνωριςμζνου ϊματοσ Λογιςτϊν» όπωσ αυτό αναφζρεται ςτθν 

απόφαςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου θμερομθνίασ ςτισ 5/2/2002 (Αρ. 

Απόφαςθσ 55.066), για τθν αναγνϊριςθ του ΕΛΚ και περιλαμβάνεται 

ςτον Ν.42(Ι)/2009.    Όπωσ ζχει το κείμενο τθσ νομοκεςίασ, ο όροσ 

«αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν» είναι κενοφ περιεχομζνου και άνευ 

ουςίασ. Ωσ εκ τοφτου, κα μποροφςε να απαλειφκεί από το κείμενο.  ε 

περίπτωςθ που νομοκζτθσ ικελε να του αποδϊςει ρόλο, τότε αυτόσ κα 

πρζπει να ξεκάκαρα διατυπωμζνοσ. 

 Άνευ βλάβθσ τθσ κζςθσ αρχισ που αναφζρεται ςτθν επιςτολι μασ, ο 

ςυγκεκριμζνοσ όροσ ι ιδιότθτα κα μποροφςε να αποτελζςει πρόςκετο 

οριςμό και πρόςκετθ αναγνϊριςθ από αυτιν του «Αναγνωριςμζνου 

ϊματοσ Λογιςτϊν», εφόςον ερμθνευκεί δεόντωσ. 

29 3 Οριςμοί:  «αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν» Δεν κακορίηεται καμία απολφτωσ αρμοδιότθτα και/ι εξουςία και/ι 

δικαίωμα των αναγνωριςμζνων ςωμάτων ελεγκτϊν.
Οι αρμοδιότθτεσ κακορίηονται ςτθν 

Νομοκεςία Μζροσ VI άρκρο 30 και 

εμπεριζχονται ςτθ υμφωνία Ανάκεςθσ 

Αρμοδιοτιτων με το αναγνωριςμζνο ςϊμα 

ελεγκτϊν.

30 3 «Διεκνι λογιςτικά πρότυπα» «Διεκνι Λογιςτικά Πρότυπα» Ζχει διορκωκε θ τυπογραφικι παράλθψθ

31 3

«Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Πλθροφόρθςθσ»

«Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ»  Χριςθ του όρου 

αυτοφ όπου αναφζρεται ςτο κείμενο

«Διεκνι Πρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ»  Χριςθ του όρου αυτοφ 

όπου αναφζρεται ςτο κείμενο (φνδεςμοσ Σραπεηϊν Κφπρου)

Ζχει διορκωκεί ςτουσ οριςμοφσ τθσ 

προτεινόμενθσ νομοκεςίασ

32 3

«Κϊδικασ Δεοντολογίασ» ςθμαίνει τον Κϊδικα Δεοντολογίασ 

Λογιςτϊν»

«Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Λογιςτζσ»  Χριςθ του όρου αυτοφ 

όπου αναφζρεται ςτο κείμενο (φνδεςμοσ Σραπεηϊν Κφπρου)

Ζχει διορκωκεί ςτουσ οριςμοφσ τθσ 

προτεινόμενθσ νομοκεςίασ

33 3 «νόμιμοσ ελεγκτισ» ςθμαίνει φυςικό πρόςωπο που ζχει λάβει, 

ςφμφωνα με τον παρόντα Νόμο, επαγγελματικι άδεια από τθν 

ΑΔΕΕλΕπ

Ειςιγθςθ για τροποποίθςθ του κειμζνου ωσ φαίνεται πιο κάτω: …. 

ςφμφωνα με τον παρόντα Νόμο, επαγγελματικι άδεια    Άνευ βλάβθσ τθσ 

κζςθσ αρχισ που αναφζρεται ςτθν επιςτολι μασ, θ αναφορά ςτθν 

ΑΔΕΕλΕπ είναι πλεοναςμόσ και αφετζρου, θ ΑΔΕΕλΕπ  λόγω του ότι θ 

νομοκεςία κακορίηει ότι δυνθτικά άδειεσ κα χορθγοφνται και από 

«υπεφκυνα όργανα»

Γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ.  τθν 

προτεινόμενθ νομοκεςία θ πρόνοια ςτουσ 

οριςμοφσ ζχει ωσ εξισ: «νόμιμοσ ελεγκτισ» 

ςθμαίνει φυςικό πρόςωπο που ζχει λάβει, 

κατά τον παρόντα Νόμο, επαγγελματικι 

άδεια˙

34 3 «νόμιμο ελεγκτικό γραφείο» ςθμαίνει νομικό πρόςωπο ι 

οποιαδιποτε άλλθ οντότθτα ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ που 

ζχει λάβει, ςφμφωνα με τον παρόντα Νόμο, επαγγελματικι 

άδεια από τθν ΑΔΕΕλΕπ

Ειςιγθςθ για τροποποίθςθ του κειμζνου ωσ φαίνεται πιο κάτω: …. 

ςφμφωνα με τον παρόντα Νόμο, επαγγελματικι άδεια Άνευ βλάβθσ τθσ 

κζςθσ αρχισ που αναφζρεται ςτθν επιςτολι μασ, θ αναφορά ςτθν 

ΑΔΕΕλΕπ είναι πλεοναςμόσ και αφετζρου, θ ΑΔΕΕλΕπ  λόγω του ότι θ 

νομοκεςία κακορίηει ότι δυνθτικά άδειεσ κα χορθγοφνται και από 

«υπεφκυνα όργανα»

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία θ πρόνοια 

ςτουσ οριςμοφσ ζχει ωσ εξισ: «νόμιμο 

ελεγκτικό γραφείο» ςθμαίνει νομικό 

πρόςωπο ι οποιαδιποτε άλλθ οντότθτα 

ανεξαρτιτωσ νομικισ μορφισ που ζχει 

λάβει -                       (α) κατά τον παρόντα 

Νόμο, επαγγελματικι άδεια, ι                         

(β) κατά τθν Οδθγία 2006/43/ΕΚ, άδεια 

από αρμόδια αρχι κράτουσ μζλουσ άλλου 

από τθ Δθμοκρατία προσ διενζργεια 

υποχρεωτικϊν ελζγχων˙

26 3

28 3 «αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν» 

Δεν γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ του ΕΛΚ 

ςτο ςφνολό τθσ για να απαλειφκεί θ 

παράγραφοσ (δ). Θα παραμείνει το 

δικαίωμα ςτθν ΑΔΕΕλΕπ να ορίηει άλλεσ 

οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ςε 

μελλοντικό ςτάδιο.  Η διαφοροποίθςθ που 

ζγινε είναι θ προςκικθ ΟΔ να γίνεται με 

ζγκριςθ του Τπουργικοφ υμβουλίου.  Η 

πρόνοια, όπωσ αυτι ενςωματϊκθκε ςτθν 

προτεινόμενθ νομοκεςία ζχει ωσ 

ακολοφκωσ:                                        

«οντότθτεσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ» 

ςθμαίνει -   (α)  οντότθτεσ που διζπονται 

από το δίκαιο τθσ Δθμοκρατίασ των οποίων 

οι μεταβιβάςιμοι τίτλοι είναι ειςθγμζνοι 

προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ 

αγορά ι ρυκμιηόμενθ αγορά 

οποιουδιποτε κράτουσ μζλουσ, κατά τθν 

ζννοια που αποδίδεται ςτον όρο αυτόν 

από το άρκρο 2 του περί Επενδυτικϊν 

Τπθρεςιϊν και Δραςτθριοτιτων και 

Ρυκμιηόμενων Αγορϊν Νόμων, ωσ 

διορκϊκθκαν, (β)  πιςτωτικά ιδρφματα 

όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 των περί 

Εργαςιϊν Πιςτωτικϊν Ιδρυμάτων Νόμων, 

ωσ διορκϊκθκαν, (γ)  αςφαλιςτικζσ 

επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 

του περί Αςκιςεωσ Αςφαλιςτικϊν και 

Ανταςφαλιςτικϊν Εργαςιϊν και Άλλων 

υναφϊν Θεμάτων Νόμου, ι (δ)  άλλθ 

οντότθτα τθν οποία ικελε ορίςει το 

Τπουργικό υμβοφλιο, μετά από ειςιγθςθ 

τθσ ΑΔΕΕλΕπ και θ οποία ζχει ουςιαςτικό 

χαρακτιρα δθμοςίου ςυμφζροντοσ˙

Σο κζμα αυτό διαχειρίςτθκε  - Βλζπε 

απάντθςθ ςτο ςθμείο α/α 2



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

35 3 το  ειςαγωγικό  μζροσ  του  Νομοςχεδίου  (ερμθνεία  όρων)  ςελίσ   12-13,  

'Μεγάλεσ', 'Μεςαίεσ',  'Μικρζσ' επιχειριςεισ πρζπει απαραίτθτα να ειςαχκεί 

και ο όροσ 'Μικροοντότθτεσ' (Micro-entities). *Επιςυνάπτεται  πίνακασ  

('Παράρτθμα   Α')  ,  βλζπε  Ευρωπαϊκι  οδθγία 2013/34+.  Εκτόσ από τθν 

ειςαγωγι του ςχετικοφ όρου πρζπει να γίνει και ςχετικι πρόνοια, για το 

ποιου μεγζκουσ επιχειριςεισ πρζπει να ελζγχονται. Ήδθ ςτον 'Περί  Εταιρειϊν 

Νόμο' εξαιροφνται οι μικροφ μεγζκουσ ('Μικρζσ Επιχειριςεισ') από τθν 

υποχρζωςθ ελζγχου και τισ εξαναγκάηει ςε ζλεγχο Ό περί Βεβαιϊςεων και 

ειςπράξεων Νόμοσ αρ. 4/78, Άρκρο 30(1)β').

Άρα  είναι  ευκαιρία  τϊρα  για  όλουσ,  και  προσ  όφελοσ  όλων  (τθσ  

Οικονομίασ,  τθσ ΕΔΕΕλΕπ, των Ελεγκτϊν και των Microentities επιχειριςεων), 

να τακτοποιθκεί αυτό το κζμα με τον παρόντα Νόμο, και να ςυμμορφωκοφμε 

άμεςα και με Ευρωπαϊκζσ Οδθγίεσ (Βλζπε οδθγία ΕΕ 2013/34)  με τθν 

ειςαγωγι ςχετικϊν προνοιϊν ςτθν παροφςα  Νομοκεςία,  και τθν κατάργθςθ 

του άρκρου 30(1)β του Περί Βεβαιϊςεων και Ειςπράξεων Νόμου, αρ.4/78.

Δθλαδι, πρζπει να ειςαχκεί θ ορολογία των Μικροοντιτων (Micro-entities) 

και θ άμεςθ εξαίρεςθ τουσ από τθν διαδικαςία ελζγχου με τα αυςτθρά Διεκνι 

Λογιςτικά και Ελεγκτικά Πρότυπα. Ο ζλεγχοσ κα γίνεται με πιο απλζσ 

διαδικαςίεσ και πάλιν από Νόμιμουσ Ελεγκτζσ και Ελεγκτικά  Γραφεία. Για τα 

'Micro-Entities' θ εξαίρεςθ βάςει Ευρωπαϊκϊν  Οδθγιϊν  πρζπει να ειςαχκεί, 

είναι υποχρεωτικι.  Για τισ 'Μικροφ Μεyζκουσ' Εταιρείεσ, οι Ευρωπαϊκζσ  

Οδθγίεσ ςυςτινουν  τθν εξαίρεςθ από τθν διαδικαςία ελζγχου (θ οποία 

ςφςταςθ εφαρμόηεται ςτισ 25-26 χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  

περιλαμβανομζνων του Ηνωμζνου  Βαςιλείου, Ελλάδοσ, Γερμανίασ  και 

άλλων)  και μόνον ςτθν Κφπρο και ακόμθ 1-2 χϊρεσ δεν εφαρμόηεται θ 

εξαίρεςθ. Αν για τισ 'Μικροφ Μεγζκουσ'  κάποιοσ μπορεί να βρει 

'δικαιολογίεσ', για τα 'Micro-entities' δεν υπάρχουν.        • ε περίπτωςθ  που 

καταγγελκοφμε ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, το Κράτοσ, θ Κ.Δ., κινδυνεφει με  

κυρϊςεισ   και  πρόςτιμα.   Ακόμθ  και  ιδιϊτθσ  μπορεί  να  αποτακεί   ςτθν  

Ε.Ε.  και  να καταγγείλει τθν ςυνεχιηόμενθ παράβαςθ

Σα ςχόλια αφοροφν τθν Λογιςτικι Οδθγία 

(2013/34/ΕΚ) και δεν αφοροφν τθν 

παροφςα Νομοκεςία.

36 3
11. Πρζπει να δοκεί ςχετικι επεξιγθςθ ςτο άρκρο με τισ ερμθνείεσ για το τι 

ςθμαίνει ‘οδθγία’ και τι ςθμαίνει ‘εγκφκλιοσϋ. Θα είναι ΚΔΠ ι κα 

δθμοςιεφονται?

Η Επιτροπι για παράδειγμα αναφζρει ςε νομοκεςίεσ τθσ τα ακόλουκα:

«εγκφκλιοσ» ςθμαίνει τθν διευκρινιςτικοφ περιεχομζνου εγκφκλιο  τθσ 

Επιτροπισ που δθμοςιεφεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Επιτροπισ·

«οδθγία» ςθμαίνει τθν κανονιςτικοφ περιεχομζνου οδθγία τθσ Επιτροπισ που 

δθμοςιεφεται ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Δθμοκρατίασ.  (EKK)

ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία υπάρχει 

ςχετικι πρόνοια ςτο άρκρο 18 (2)" Σο 

Διοικθτικό υμβοφλιο δφναται να εκδίδει 

εγκυκλίουσ προσ ρφκμιςθ κάκε ηθτιματοσ 

που ζχει ςχζςθ ι ςυμβάλλει ςτθν ομαλι 

λειτουργία τθσ, για επίτευξθ των ςκοπϊν 

και αρμοδιοτιτων τθσ. "

37 3

«Υποσργός» σημαίνει τον Υποσργό Οικονομικών

Να αντικαταςτακεί με: «Τπουργόσ» ςθμαίνει τον Τπουργό Οικονομικϊν τθσ 

Κυπριακισ Δθμοκρατίασ (φνδεςμοσ Σραπεηϊν Κφπρου)

Ζχει διορκωκεί

38 Νζοσ 

Οριςμόσ

«ελεγχόμενθ οντότθτα» Ειςθγθκικαμε επίςθσ όπωσ ο όροσ "ελεγχόμενθ οντότθτα" ο οποίοσ 

αναφζρεται ςτο νομοςχζδιο (ςτο άρκρο 58 για παράδειγμα) αλλά δεν 

ερμθνεφεται ςυμπεριλθφκεί ςτουσ οριςμοφσ υπό το άρκρο 3. (Γραφείο Γενικοφ 

Ελεγκτι τθσ Δθμοκρατίασ).

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

περιλιφκθκε ςτουσ οριςμοφσ: 

«ελεγχόμενθ οντότθτα» ςθμαίνει νομικό 

πρόςωπο/ οργανιςμό  ανεξαρτιτωσ 

νομικισ υπόςταςθσ, που υπόκειται ςε 

υποχρεωτικό ζλεγχο των ετιςιων 

οικονομικϊν καταςτάςεων ι/ και των 

ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεϊν 

του˙

39 Νζοσ 

Οριςμόσ

«Ζνωςθ»

Να προςτεκεί ο οριςμόσ τθσ: «Ζνωςθσ» (φνδεςμοσ Σραπεηϊν Κφπρου)

Δεν κεωρείται αναγκαίο να περιλθφκεί 

οριςμόσ τθσ "'Ενωςθσ"

40 Νζοσ 

Οριςμόσ

«φφλλα εργαςίασ» Προςκικθ νζου οριςμοφ που να ορίηει τα φφλλα εργαςίασ του νόμιμου 

ελεγκτι

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

περιλιφκθκε ςτουσ οριςμοφσ:   «φφλλα 

εργαςίασ» ςθμαίνει ζγγραφα τα οποία 

κρατοφνται από νόμιμο ελεγκτι ι νόμιμο 

ελεγκτικό γραφείο και τα οποία 

ςχετίηονται με τθ διεξαγωγι του 

υποχρεωτικοφ ελζγχου που διενεργείται 

από τον εν λόγω νόμιμο ελεγκτι και το 

νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

Να προςτεκεί θ λζξθ «Δθμοκρατίασ» ςτθνπρϊτθ γραμμι μετά τουσ

«ελεγκτζσ» (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου)

41 5 Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτζσ, όλα τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία τθσ

Δθμοκρατίασ και όλα τα αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν

υπόκεινται ςε δθμόςια εποπτεία και πεικαρχικό ζλεγχο από

τθν ΑΔΕΕλΕπ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του παρόντοσ Νόμου. 

Η αρμόδια αρχι αςκεί τον εποπτικό και ρυκμιςτικό τθσ ρόλο ςτα

πρόςωπα που αναφζρονται ςτο εν λόγω άρκρο. Πιςτεφουμε ότι ο

πεικαρχικόσ ζλεγχοσ επί αναγνωριςμζνου ςϊματοσ λογιςτϊν ι ελεγκτϊν

αποτελεί ακραίο μζτρο, τθ ςτιγμι που θ αρμόδια αρχι ζχει το δικαίωμα

και τθ δικαιοδοςία να ανακαλεί ι/και να αφαιρεί άδειεσ και

αναγνωρίςεισ. Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ τροποποιθκεί το κείμενο του

άρκρου, ζτςι ϊςτε να απαλειφκεί θ αναφορά ςε «και όλα τα

αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν» από τον πεικαρχικό ζλεγχο. 

Γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ.  Η πρόνοια 

όπωσ ζχει ενςωματωκεί ςτο προτεινόμενο 

νομοςχζδιο ζχει ωσ εξισ:                                                            

5.-(1) Όλοι οι νόμιμοι ελεγκτζσ και όλα τα 

νόμιμα ελεγκτικά γραφεία με κράτοσ 

καταγωγισ τθ Δθμοκρατία υπόκεινται ςε 

δθμόςια εποπτεία και πεικαρχικό ζλεγχο 

από τθν ΑΔΕΕλΕπ κατά τον παρόντα Νόμο.                                        

(2) Όλα τα αναγνωριςμζνα ςϊματα 

ελεγκτϊν τθσ Δθμοκρατίασ υπόκεινται ςε 

δθμόςια εποπτεία από τθν ΑΔΕΕλΕπ κατά 

τον παρόντα Νόμο.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

42 6 Είναι ειςιγθςθ όπωσ περιλθφκεί πρόνοια για αξιολόγθςθ ςφγκρουςθσ

ςυμφερόντων κατά τον διοριςμό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και του

Διευκυντι του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου) 

Λιφκθκε υπόψθ θ ειςιγθςθ.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο, ενςωματϊκθκε 

ςχετικι πρόνοια ςτο άρκρο 17 (3)"Ζκαςτο 

μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθσ 

Πεικαρχικισ Επιτροπισ, του προςωπικοφ 

τθσ ΑΔΕΕλΕπ, οι επικεωρθτζσ, οι 

εμπειρογνϊμονεσ, οι εντεταλμζνοι 

επικεωρθτζσ και οποιοδιποτε πρόςωπο 

ενεργεί ωσ ςφμβουλοσ ι κατϋ εντολι του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τθσ Πεικαρχικισ 

Επιτροπισ ζχουν υποχρζωςθ να 

αποκαλφπτουν οποιαδιποτε ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων και να απζχουν από 

οποιαδιποτε διαδικαςία ι απόφαςθ ςε 

ςχζςθ με αυτι."

43 6(7) (7) Ο Διευκυντισ του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ δεν μπορεί να

απαςχολείται ςε οποιαδιποτε άλλθ εργαςία με αμοιβι

Να αντικαταςτακεί με: "Ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ

δεν μπορεί να απαςχολείται ςε οποιαδιποτε άλλθ εργαςία με αμοιβι κατά

τθ κθτεία του." (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου)

Μετά και το νομοτεχνικό ζλεγχο θ πρόνοια 

ςτο προτεινόμενο νομοςχζδιο ζχει ωσ 

εξισ:                άρκρο  6 (7) Ο Διευκυντισ 

του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ δεν 

επιτρζπεται να απαςχολείται ςε 

οποιαδιποτε άλλθ εργαςία με αμοιβι 

κατά τθ κθτεία του.

44 6(8) (8) Ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ εκτελεί

χρζθ Γραμματζα του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

Να αντικαταςτακεί με: "Ο εκάςτοτε Διευκυντισ του Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ

εκτελεί χρζθ Γραμματζα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κατά τθ κθτεία του"

(Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου)

Μετά και το νομοτεχνικό ζλεγχο θ πρόνοια 

ςτο προτεινόμενο νομοςχζδιο ζχει ωσ 

εξισ:               άρκρο 6  (8) Ο Διευκυντισ του 

Γραφείου τθσ ΑΔΕΕλΕπ εκτελεί χρζθ 

Γραμματζα του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

45 7 ε περίπτωςθ λιξθσ τθσ κθτείασ των μελϊν του υμβουλίου ι

ςε περίπτωςθ κζνωςθσ τθσ κζςθσ του Προζδρου ι του

Αντιπροζδρου θ ι του Πρόζδρου τθσ Κεφαλαιαγοράσ, αυτι

παρατείνεται αυτοδικαίωσ μζχρι τον διοριςμό νζων μελϊν για

χρονικό διάςτθμα ενόσ (1) ζτουσ κατ’ ανϊτατο όριο

Είμαςτε τθσ άποψθσ ότι θ πιο πάνω αναφορά δεν είναι ορκι κακότι εάν 

λιξθ θ κθτεία τουσ τότε αμζςωσ χάνουν τθν ιδιότθτα τουσ ωσ πχ Γενικοφ 

Λογιςτι, ςυνεπϊσ υπάρχει πρόβλθμα ςτθ ςφςταςθ του διοικθτικοφ οργάνου. 

Δεν νομίηω ότι είναι ορκό να υπάρχει τζτοια παράταςθ. Ο εκάςτοτε 

αντικαταςτάτθσ τουσ πρζπει να διορίηεται για νζα κθτεία ςτθν ΑΔΕΕλΕπ – 

παρόλο που αντιλαμβανόμαςτε τθν πικανι ανθςυχία ςασ για κακυςτεριςεισ 

ςτουσ διοριςμοφσ οι οποίοι κα ςασ επθρεάηουν.  (EKK)

Μετά και το νομοτεχνικό ζλεγχο θ πρόνοια 

ςτο προτεινόμενο νομοςχζδιο ζχει ωσ 

εξισ:               άρκρο 7.  Η διάρκεια τθσ 

κθτείασ των μελϊν του Διοικθτικοφ 

υμβουλίου, άλλων από τα ωσ εκ τθσ 

κζςθσ τουσ μζλθ, είναι εξαετισ και 

δφναται να ανανεωκεί μόνο για μια ακόμα 

εξαετι περίοδο.  

47 11 7. Ειςθγοφμαςτε όπωσ τα πιο κάτω προςτεκοφν ςτο άρκρο 11 και γίνουν και

αντίςτοιχεσ ρυκμίςεισ για τισ ςυνεδρίεσ τθσ Πεικαρχικισ Επιτροπισ. 

«(4) Η πρόςκλθςθ ςε ςυνεδρία είναι γραπτι και απευκφνεται ςε όλα τα μζλθ του

Συμβουλίου, μία τουλάχιςτον θμζρα πριν από τθν κακοριςμζνθ για τθ ςυνεδρία

θμερομθνία.

(5) Ανεξαρτιτωσ των διατάξεων του εδαφίου (4), ςε ζκτακτεσ και δικαιολογθμζνεσ

περιπτϊςεισ ςυνεδρία του Συμβουλίου ςυγκαλείται μετά από προφορικι ι γραπτι

πρόςκλθςθ που κοινοποιείται ςτα μζλθ το ςυντομότερο δυνατό και εν πάςθ

περιπτϊςει πριν από τον κακοριςμζνο για τθ ςυνεδρία χρόνο.

(6)(α) Σε περίπτωςθ γραπτισ πρόςκλθςθσ ςε ςυνεδρία κατά τα προβλεπόμενα ςτα

εδάφια (4) ι (5), θ πρόςκλθςθ κοινοποιείται ςτα μζλθ γραπτϊσ με επιςτολι ι

τθλεμινυμα ι φωτομινυμα ι θλεκτρονικό ταχυδρομείο.

(β) Σε περίπτωςθ προφορικισ πρόςκλθςθσ ςε ςυνεδρία κατά τα προβλεπόμενα ςτο

εδάφιο (5), τα μζλθ του Συμβουλίου υπογράφουν ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο

βεβαίωςθ αναφορικά με τθν πρόςκλθςι τουσ ςε ςυνεδρία. 

(7) Ο Πρόεδροσ του Συμβουλίου ςυγκαλεί το Συμβοφλιο ςε ςυνεδρία οποτεδιποτε

το κρίνει ςκόπιμο, υποχρεοφται όμωσ να το πράξει αν τοφτο ηθτθκεί γραπτϊσ από

δφο τουλάχιςτον μζλθ του Συμβουλίου που κακορίηουν ταυτοχρόνωσ και τα προσ

ςυηιτθςθ κζματα.

(8)  Συνεδρία του Συμβουλίου ςυγκαλείται τουλάχιςτον δφο φορζσ το μινα.

(9) Χρζθ γραμματζα του Συμβουλίου αςκεί πρόςωπο που ορίηεται προσ τοφτο από

τον προεδρεφοντα του Συμβουλίου, ο οποίοσ ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ των

πρακτικϊν.

(10) Τα πρακτικά τθσ ςυνεδρίασ τθροφνται εμπιςτευτικά, εκτόσ αν αποφαςιςκεί

διαφορετικά από το Συμβοφλιο, από αρμόδιο δικαςτιριο ι από αρμόδιο

πεικαρχικό όργανο.

(11) Κζνωςθ κζςθσ μζλουσ του Συμβουλίου ι ελάττωμα περί το διοριςμό του δεν

επιφζρει ακυρότθτα των πράξεων ι των διαδικαςιϊν του Συμβουλίου.» (EKK)

Δεν κεωρικθκε ςκόπιμο να 

ςυμπεριλθφοφν οι ειςθγιςεισ ςτθ 

Νομοκεςία κακϊσ αναφζρονται ςε 

εςωτερικζσ διαδικαςίεσ που μποροφν να 

ρυκμιςτοφν με ςχετικοφσ κανονιςμοφσ.

946 Η διαβίβαςθ φφλλων εργαςίασ δυνατό να ενζχει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ, 

ειδικότερα όταν ςε αυτά περιλαμβάνονται εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

για τουσ πελάτεσ των νόμιμων ελεγκτϊν και νόμιμων ελεγκτικϊν 

γραφείων. τθν παράγραφο (β) να προςτεκεί θ λζξθ «αιτιολογθμζνθ» 

μεταξφ των λζξεων «από» και «αίτθςθ».    υνεπϊσ, γίνεται ειςιγθςθ 

όπωσ κεςπιςτοφν αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ τόςο για τθν αίτθςθ από τρίτεσ 

χϊρεσ τζτοιων εγγράφων, όςο και κατά τθ διαβίβαςι τουσ. 

Η ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να προβεί ςτθ διαβίβαςθ, ςτισ αρμόδιεσ 

αρχζσ τρίτθσ χϊρασ, των φφλλων εργαςίασ του ελζγχου ι 

άλλων εγγράφων που βρίςκονται ςτθν κατοχι νόμιμων 

ελεγκτϊν ι νόμιμων ελεγκτικϊν γραφείων ςτουσ οποίουσ 

ζχουν χορθγιςει άδεια κακϊσ και των εκκζςεων επικεϊρθςθσ 

ι ζρευνασ που αφοροφν τουσ εν λόγω ελζγχουσ, υπό τουσ 

ακόλουκουσ όρουσ - ………………

Γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ ζχει 

προςτεκεί θ λζξθ «αιτιολογθμζνθ».  Ωσ εκ 

τοφου, θ πρόνοια ςτθν προτεινόμενθ 

νομοκεςία ζχει ωσ εξισ: άρκρο 29 (1) (β)  θ 

διαβίβαςθ γίνεται μζςω τθσ ΑΔΕΕλΕπ ςτισ 

αρμόδιεσ αρχζσ αυτισ τθσ τρίτθσ χϊρασ, 

φςτερα από αιτιολογθμζνθ αίτθςι τουσ"                

Δεν ζγινε οποιαδιποτε ειςιγθςθ από τον 

ΕΛΚ για τι αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ ζχουν 

υπόψθ.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

48 12 Είναι ειςιγθςθ όπωσ περιλθφκεί πρόνοια για αξιολόγθςθ ςφγκρουςθσ

ςυμφερόντων κατά τον διοριςμό του Προζδρου και των Μελϊν τθσ

Πεικαρχικισ Επιτροπισ  (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου) 

Λιφκθκε υπόψθ θ ειςιγθςθ.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο, ενςωματϊκθκε 

ςχετικι πρόνοια ςτο άρκρο 17 (3)"Ζκαςτο 

μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθσ 

Πεικαρχικισ Επιτροπισ, του προςωπικοφ 

τθσ ΑΔΕΕλΕπ, οι επικεωρθτζσ, οι 

εμπειρογνϊμονεσ, οι εντεταλμζνοι 

επικεωρθτζσ και οποιοδιποτε πρόςωπο 

ενεργεί ωσ ςφμβουλοσ ι κατϋ εντολι του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τθσ Πεικαρχικισ 

Επιτροπισ ζχουν υποχρζωςθ να 

αποκαλφπτουν οποιαδιποτε ςφγκρουςθ 

ςυμφερόντων και να απζχουν από 

οποιαδιποτε διαδικαςία ι απόφαςθ ςε 

ςχζςθ με αυτι."

49 12 (2) (β) Ζνα Μζλοσ τθσ να προζρχεται από οποιοδιποτε επάγγελμα όχι 

όμωσ δικθγόροσ ι ελεγκτισ

Να αντικαταςτακεί με: "Ζνα Μζλοσ τθσ να προζρχεται από οποιοδιποτε

επάγγελμα πζραν από το δικθγόρικό ι ελεγκτικό" (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν

Κφπρου)

Ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ.  Ωσ εκ τοφου, 

θ πρόνοια ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

ζχει ωσ εξισ:                 άρκρο 12 (2) (γ) Ζνα 

μζλοσ τθσ Πεικαρχικισ Επιτροπισ, πζραν 

των αναφερόμενων ςτισ παραγράφουσ (α) 

και (δ), προζρχεται από οποιοδιποτε 

επάγγελμα πζραν του δικθγορικοφ ι του 

ελεγκτικοφ.

50 12 (2) (γ) ‘Ζνα μζλοσ τθσ να είναι νόμιμοσ ελεγκτισ μθ αςκϊν το

επάγγελμα

Εξ οριςμοφ ο νόμιμοσ ελεγκτισ κατζχει επαγγελματικι άδεια ςυνεπϊσ

εξαςκεί το επάγγελμα άρα θ διατφπωςθ δεν είναι ορκι. Θα πρζπει να

γίνει αναδιατφπωςθ του κειμζνου, ϊςτε αυτι να αποδίδεται με τον

καλφτερο τρόπο.

Ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ.  Ωσ εκ τοφου, 

θ πρόνοια ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

ζχει ωσ εξισ:                 άρκρο 12 (2) (δ)  Ζνα 

μζλοσ τθσ Πεικαρχικισ Επιτροπισ, πζραν 

των αναφερόμενων ςτισ παραγράφουσ (α) 

και (γ), είναι πρόςωπο μθ αςκϊν το 

επάγγελμα, με ελεγκτικι εμπειρία και 

κατάρτιςθ.

51 14(6) τθν περίπτωςθ που θ ΑΔΕΕλΕπ απαςχολεί εμπειρογνϊμονεσ

για τθ διενζργεια ςυγκεκριμζνων επικεωριςεων ι/και

ερευνϊν, διαςφαλίηει ότι δεν υφίςταται ςφγκρουςθ

ςυμφερόντων μεταξφ των εμπειρογνωμόνων αυτϊν και του

ςυγκεκριμζνου νόμιμου ελεγκτι ι νόμιμου ελεγκτικοφ

γραφείου. Οι εν λόγω εμπειρογνϊμονεσ πλθροφν τισ

απαιτιςεισ που προβλζπονται ςτο ςθμείο (ι) τθσ παραγράφου

(β) του εδαφίου 5 του παρόντοσ άρκρου

9. Σο άρκρο 14(6) ειςθγοφμαςτε όπωσ τροποποιθκεί ωσ πιο κάτω 

«Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να ανακζτει κατά περίπτωςθ τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνθσ

εργαςίασ ςε πρόςωπα εγνωςμζνθσ ειδικισ πείρασ και κατάρτιςθσ που να είναι

ικανά να ςυνδράμουν τθν ΑΔΕΕλΕπ κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ.

τθν περίπτωςθ που θ ΑΔΕΕλΕπ απαςχολεί τζτοιουσ εμπειρογνϊμονεσ για τθ

διενζργεια ςυγκεκριμζνων ελζγχων ι/και ερευνϊν, διαςφαλίηει ότι δεν

υφίςταται ςφγκρουςθ ςυμφερόντων μεταξφ των εμπειρογνωμόνων αυτϊν και

του ςυγκεκριμζνου νόμιμου ελεγκτι ι νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου. Οι εν

λόγω εμπειρογνϊμονεσ πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ που προβλζπονται

πιο πάνω.» ασ παραπζμπουμε ςτα άρκρα 36, 50 και 51 του Νόμου τθσ

Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ (Ν73(Ι)/2009 – ο οποίοσ υπάρχει ενοποιθμζνοσ ςτθν

ςελίδα μασ), τα οποία αναφζρονται ςε ερευνϊντεσ λειτουργοφσ και

εμπειρογνϊμονεσ.

(EKK)

Δεν ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ. Ζχει 

χρθςιμοποιθκεί το λεκτικό τθσ Οδθγίασ.

• Θα πρζπει να μελετθκοφν ξανά οι εξουςίεσ που δίνονται ςτο άρκρο 15 (και ειδικά ςτισ 

παραγράφουσ (α) και (β)) ςτουσ επικεωρθτζσ, εμπειρογνϊμονεσ και εντεταλμζνουσ 

επικεωρθτζσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ κακϊσ κεωροφμε ότι κα πρζπει να προθγείται θ ζκδοςθ 

δικαςτικοφ εντάλματοσ πριν από τυχόν κατάςχεςθ οποιονδιποτε βιβλίων, εγγράφων και 

άλλων ςτοιχείων (KPMG)

10. το άρκρο 15(α) πρζπει να διαγραφεί θ τελευταία φράςθ: «τα οποία δεν 

δικαιοφνται να επικαλεςτοφν επαγγελματικό ι άλλο απόρρθτο».  (EKK)

52 15 Θεωροφμε ότι θ διατφπωςθ του άρκρου είναι υπερβολικι και δεν

αποδίδει επακριβϊσ τθ διατφπωςθ του Κανονιςμοφ, ειςάγοντασ πρόνοιεσ

που δεν περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό. Ειςθγοφμαςτε όπωσ

αντικαταςτακεί ολόκλθρο το άρκρο 15 με αυτοφςιο το άρκρο 23 του

Κανονιςμοφ. 

Oι επικεωρθτζσ, οι εμπειρογνϊμονεσ και οι εντεταλμζνοι 

επικεωρθτζσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ δφνανται - (α) να ζχουν πρόςβαςθ 

και να λαμβάνουν αντίγραφα ι αποςπάςματα από ζγγραφα, 

βιβλία και άλλα ςτοιχεία που τθροφνται ςε οποιαδιποτε 

μορφι (ζγγραφθ, θλεκτρονικι, μαγνθτικι ι άλλθ) ςτθν 

επαγγελματικι εγκατάςταςθ που βρίςκεται μζςα ι ζξω από 

τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των ελεγχόμενων προςϊπων τα 

οποία δεν δικαιοφνται να επικαλεςτοφν επαγγελματικό ι άλλο 

απόρρθτο˙....................

Σο άρκο 15, μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο 

και χωρίσ επθρεαςμό των προνοιϊν του 

Κανονιςμοφ 537/2014, ζχει ενςωματωκεί 

ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία ωσ εξισ:                                

15. Σθρουμζνου του Χάρτθ των 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και χωρίσ επθρεαςμό 

του Άρκρου 23 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

537/2014, θ ΑΔΕΕλΕπ, ςτο πλαίςιο 

άςκθςθσ τθσ εποπτείασ τθσ κατά τον 

παρόντα Νόμο, διακζτει εξουςίεσ 

εποπτείασ και διενζργειασ ερευνϊν, οι 

οποίεσ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τθν 

εξουςία-                                                   (α)  

πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα που ςυνδζονται 

με τα ζγγραφα του υποχρεωτικοφ ελζγχου 

ι άλλα ζγγραφα, που κατζχουν οι νόμιμοι 

ελεγκτζσ ι τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία 

υπό οποιαδιποτε μορφι, ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, και λιψθσ 

τζτοιων εγγράφων, βιβλίων, ςτοιχείων ι 

αντιγράφων τουσ˙ και                             (β)  

απόκτθςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τον 

υποχρεωτικό ζλεγχο από οποιοδιποτε 

πρόςωπο˙ και                        (γ)  διενζργειασ 

επιτόπιων επικεωριςεων ποιότθτασ˙ και                    

(δ)  παραπομπισ κεμάτων για άςκθςθ 

ποινικισ δίωξθσ˙ και                                (ε)  

ανάκεςθσ ςε εμπειρογνϊμονεσ τθ 

διενζργεια επαλθκεφςεων ι ερευνϊν˙ και                                                             

(ςτ)  λιψθσ των πεικαρχικϊν μζτρων και 

επιβολισ πεικαρχικϊν κυρϊςεων κατά το 

Μζροσ ΧVI.  



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

54 17 Νοείται ότι οι πλθροφορίεσ που καλφπτονται τθν υποχρζωςθ

εχεμφκειασ και τιρθςθσ του επαγγελματικοφ απορριτου δεν

επιτρζπεται να γνωςτοποιοφνται ςε οποιοδιποτε άλλο

πρόςωπο ι αρχι, με εξαίρεςθ αυτϊν που προνοοφνται ςτο

εδάφιο (1) του άρκρου 25

Να προςτεκεί θ λζξθ «από» μετά τθν λζξθ «καλφπτονται» (Σφνδεςμοσ 

Τραπεηϊν Κφπρου)

Ζχει διορκωκεί  Η πρόνοια που 

ενςωματϊκθκε ςτθν προτεινόμενθ 

νομοκεςία ςτο άρκρο 17 (1) ςτο 

ςυγκεκριμζνο ςθμείο ζχει ωσ εξισ: 

"Νοείται ότι οι εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

που καλφπτονται από τθν υποχρζωςθ 

εχεμφκειασ και τιρθςθσ του 

επαγγελματικοφ απορριτου δεν 

επιτρζπεται να γνωςτοποιοφνται ςε 

οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο ι αρχι, με 

εξαίρεςθ αυτϊν που προβλζπονται ςτο 

εδάφιο (1) του άρκρου 25 τθσ 

Δθμοκρατίασ."

το κείμενο του νομοςχεδίου αναφζρονται ςε διάφορα άρκρα

αρμοδιότθτεσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ, πζραν των όςων καταγράφονται ςτο άρκρο

18. Ενδεικτικά αναφζρεται ότι αρμοδιότθτεσ μποροφν να απαντθκοφν ςτα

ακόλουκα άρκρα:   

Δεν γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ.

- 32(1) - 48(1) - 33(2) - 55 -37(1) - 90 - 38

-         Δεν μπορεί να ςυναχκεί με αςφάλεια ποια είναι τα όρια των

αρμοδιοτιτων τθσ ΑΔΕΕλΕπ, δθλαδι κατά πόςο αυτζσ επεκτείνονται και

ςε μθ-ελεγκτικζσ εργαςίεσ των νόμιμων ελεγκτϊν και νόμιμων ελεγκτικϊν

γραφείων.       

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ τοποκετθκοφν κάτω από το ίδιο άρκρο όλεσ οι

αρμοδιότθτεσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ, ζτςι ϊςτε να είναι εφκολα εντοπίςθμεσ και να

είναι ξεκάκαρο ποιεσ από αυτζσ δφναται να εκχωρθκοφν ςε υπεφκυνο

όργανο. Χρειάηεται να διευκρινιςτεί το εφροσ των αρμοδιοτιτων τθσ

ΑΔΕΕλΕπ 

• Με βάςθ τισ πρόνοιεσ του Νομοςχεδίου τόςο θ ΑΔΕΕλΕπ όςο και οι επικεωρθτζσ και 

οποιοδιποτε πρόςωπο ενεργεί κατά εντολι τθσ ζχουν ζνα πολφ ςοβαρό ζργο να επιτελζςουν 

με πικανζσ ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτουσ ελεγκτζσ, τισ επιχειριςεισ αλλά και ςτθν οικονομία 

τθν ίδια.  Η πρόνοια ςτο άρκρο 16 για μθ προςωπικι ευκφνθ για πράξεισ ι παραλείψεισ κατά 

τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων των πιο πάνω οργάνων/προςϊπων δεν μασ βρίςκει 

ςφμφωνουσ.  Θεωροφμε ότι κα πρζπει θ ευκφνθ να ςυνάδει με τθ ςοβαρότθτα του ζργου τθσ 

ΑΔΕΕλΕπ. (KPMG)

53 16 Ζκαςτο μζλοσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου, τθσ Πεικαρχικισ

Επιτροπισ, του προςωπικοφ τθσ ΑΔΕΕλΕπ οι επικεωρθτζσ, οι

εμπειρογνϊμονεσ, οι εντεταλμζνοι επικεωρθτζσ και

οποιοδιποτε πρόςωπο ενεργεί ωσ ςφμβουλοσ ι κατά εντολι

του Διοικθτικοφ υμβουλίου ι τθσ Πεικαρχικισ Επιτροπισ δεν

υπζχει προςωπικισ ευκφνθσ για πράξεισ ι παραλείψεισ τουσ

κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. 

55 18 Αρμοδιότθτεσ ΑΔΔΕλΕπ 

52 15 Θεωροφμε ότι θ διατφπωςθ του άρκρου είναι υπερβολικι και δεν

αποδίδει επακριβϊσ τθ διατφπωςθ του Κανονιςμοφ, ειςάγοντασ πρόνοιεσ

που δεν περιλαμβάνονται ςτον Κανονιςμό. Ειςθγοφμαςτε όπωσ

αντικαταςτακεί ολόκλθρο το άρκρο 15 με αυτοφςιο το άρκρο 23 του

Κανονιςμοφ. 

Oι επικεωρθτζσ, οι εμπειρογνϊμονεσ και οι εντεταλμζνοι 

επικεωρθτζσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ δφνανται - (α) να ζχουν πρόςβαςθ 

και να λαμβάνουν αντίγραφα ι αποςπάςματα από ζγγραφα, 

βιβλία και άλλα ςτοιχεία που τθροφνται ςε οποιαδιποτε 

μορφι (ζγγραφθ, θλεκτρονικι, μαγνθτικι ι άλλθ) ςτθν 

επαγγελματικι εγκατάςταςθ που βρίςκεται μζςα ι ζξω από 

τισ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ των ελεγχόμενων προςϊπων τα 

οποία δεν δικαιοφνται να επικαλεςτοφν επαγγελματικό ι άλλο 

απόρρθτο˙....................

Πιςτεφουμε ότι πρόκειται για υπερβολικι πρόνοια ςτο νομοςχζδιο, θ 

οποία το κακιςτά ετεροβαρζσ.  Εξάλλου, τα όρια ευκφνθσ μελϊν ενόσ 

ςυλλογικοφ οργάνου ρυκμίηονται από τθ νομοκεςία που προνοεί για τισ 

Γενικζσ Αρχζσ Διοικθτικοφ Δικαίου.  Ειςθγοφμαςτε όπωσ αφαιρεκεί 

ολόκλθρο το άρκρο. 

το εν λόγω άρκρο αναφζρεται ότι 'Μζλθ  του υμβουλίου, 

επικεωρθτζσ,  προςωπικό  και άλλοι, δεν υπζχουν  προςωπικισ 

ευκφνθσ για πράξεισ ι παραλιψεισ του κατά θν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων  τουσ'.

Θεωροφμε  ότι θ ωσ άνω πρόνοια, είναι υπερβολικι και λανκαςμζνθ.  

Δεν μπορεί  κάποιοσ να  ζχει  νομοκετικι  αςυλία  για  οτιδιποτε  κάνει  

(που  δεν  κα  ζπρεπε)  ι δεν  κάνει  (που  κα ζπρεπε).

Η ΑΔΕΕλΕπ αποκτά με τον παρόντα Νόμο υπερεξουςίεσ. Αν και 

Νομοκετικά ρυκμιςτεί πλιρωσ αςυλία για οτιδιποτε κάνει ι δεν κάνει 

κάποιοσ (ςωςτό ι λάκοσ) πιςτεφουμε ότι είναι λάκοσ. Πρωτίςτωσ γι' 

αυτοφσ που ςκοπεφει να προςτατεφςει.

Ακόμθ και ο (ςθμερινόσ) Πρόεδροσ τθσ Κ.Δ. κάνει ςκζψεισ για 

τροποποίθςθ του υντάγματοσ(!) για ζλεγχο και του εκάςτοτε 

Προζδρου τθσ Κ.Δ. και του εαυτοφ του, ο οποίοσ ζχει υπερεξουςίεσ.  

υνεπϊσ θ παροφςα πρόνοια, ειςθγοφμαςτε να διαγραφεί

Σο άρκο 15, μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο 

και χωρίσ επθρεαςμό των προνοιϊν του 

Κανονιςμοφ 537/2014, ζχει ενςωματωκεί 

ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία ωσ εξισ:                                

15. Σθρουμζνου του Χάρτθ των 

Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, και χωρίσ επθρεαςμό 

του Άρκρου 23 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 

537/2014, θ ΑΔΕΕλΕπ, ςτο πλαίςιο 

άςκθςθσ τθσ εποπτείασ τθσ κατά τον 

παρόντα Νόμο, διακζτει εξουςίεσ 

εποπτείασ και διενζργειασ ερευνϊν, οι 

οποίεσ περιλαμβάνουν τουλάχιςτον τθν 

εξουςία-                                                   (α)  

πρόςβαςθσ ςε δεδομζνα που ςυνδζονται 

με τα ζγγραφα του υποχρεωτικοφ ελζγχου 

ι άλλα ζγγραφα, που κατζχουν οι νόμιμοι 

ελεγκτζσ ι τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία 

υπό οποιαδιποτε μορφι, ςχετικά με τθν 

εκτζλεςθ των κακθκόντων τουσ, και λιψθσ 

τζτοιων εγγράφων, βιβλίων, ςτοιχείων ι 

αντιγράφων τουσ˙ και                             (β)  

απόκτθςθσ πλθροφοριϊν ςχετικά με τον 

υποχρεωτικό ζλεγχο από οποιοδιποτε 

πρόςωπο˙ και                        (γ)  διενζργειασ 

επιτόπιων επικεωριςεων ποιότθτασ˙ και                    

(δ)  παραπομπισ κεμάτων για άςκθςθ 

ποινικισ δίωξθσ˙ και                                (ε)  

ανάκεςθσ ςε εμπειρογνϊμονεσ τθ 

διενζργεια επαλθκεφςεων ι ερευνϊν˙ και                                                             

(ςτ)  λιψθσ των πεικαρχικϊν μζτρων και 

επιβολισ πεικαρχικϊν κυρϊςεων κατά το 

Μζροσ ΧVI.  

Δεν γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ .  

Θεωροφμε ότι θ αφάιρεςθ του άρκρου 

επθρεάηει τθν ανεξαρτθςία τθσ Αρχισ, 

παρόμοιεσ πρόνοιεσ υπάρχουν και ςτισ 

Νομοκεςίεσ που διζπουν άλλεσ εποπτικζσ 

αρχεσ (π.χ. ΕΚΚ) και τυχόν προςφυγζσ κα 

μποροφν να γίνονται εναντίον τθσ Αρχισ 

ωσ αρμόδιο όργανο.

Η παρουςίαςθ ζγινε με βάςθ τθν  Οδθγίασ 

.Η εκχϊρθςθ κάκε αρμοδιότθτασ κα 

κακορίηεται ξεκάκαρα ςε κάκε υμφωνία 

Ανάκεςθσ Αρμοδιοτιτων
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Με ςκοπό να μθν προκλθκεί οποιαδιποτε διακοπι ςτθ λειτουργία του 

ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ, γίνεται ειςιγθςθ όπωσ θ ΑΔΕΕλΕπ εκχωριςει 

τον μζγιςτο αρικμό των αρμοδιοτιτων τθσ ςτα υφιςτάμενα 

αναγνωριςμζνα, από το Τπουργικό υμβοφλιο, ςϊματα λογιςτϊν, ωσ 

επιτρζπεται από τον άρκρο 24 του Κανονιςμοφ.  Σα αναγνωριςμζνα 

ςϊματα λογιςτϊν κα αναλάβουν το ρυκμιςτικό και εποπτικό ρόλο που κα 

ανατεκεί ςε αυτά από τθν ΑΔΕΕλΕπ.

Οι αρμοδιότθτεσ που κα εκχωρθκοφν κα 

κακορίηονται ξεκάκαρα ςε υμφωνίεσ 

Ανάκεςθσ Αρμοδιοτιτων που κα  πρζπει 

να είναι ζτοιμεσ για να υπογραφοφν και να 

τεκοφν ςε ιςχφ αμζςωσ μετά τθ ψιφιςθ 

τθσ νομοκεςίασ.

Άνευ βλάβθσ τθσ κζςθσ αρχισ που αναφζρεται ςτθν επιςτολι μασ, θ 

εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων κα πρζπει να γίνει ταυτόχρονα με τθν ψιφιςθ 

του νομοςχεδίου ςε Νόμο, ζτςι ϊςτε να μθν παρουςιαςτεί οποιοδιποτε 

κενό ςτθ λειτουργία του ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ και τθσ εποπτείασ του.  

Επίςθσ, ςε ότι αφορά ςτο ΕΛΚ ωσ το μόνο αναγνωριςμζνο ςϊμα 

λογιςτϊν, με ςκοπό να διατθρθκεί θ απρόςκοπτθ λειτουργία του 

υνδζςμου ωσ εποπτικό όργανο και για να μθν διαταραχκεί το ελεγκτικό 

επάγγελμα, είναι εξαιρετικά ςθμαντικό θ ΕΔΕΕλΕπ να του εκχωριςει το 

μζγιςτο αρικμό των αρμοδιοτιτων τθσ που προβλζπεται από τον 

Κανονιςμό. 

Πρόκεςθ τθσ ΑΔΕΕλΕπ είναι όπωσ 

ανατεκοφν ςτα αναγνωριςμζνα ςϊματα οι 

ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ:

1.       Αδειοδότθςθ φυςικϊν και νομικϊν 

προςϊπων

2.       Διατιρθςθ Δθμόςιου Μθτρϊου

3.       υνεχι εκπαίδευςθ

4.       Εποπτεία νόμιμων ελεγκτϊν και 

νόμιμων ελεγκτικϊν γραφείων που δεν 

διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ΟΔ.

5.       Πεικαρχικι Διαδικαςία για νόμιμουσ 

ελεγκτζσ και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία 

που δεν διενεργοφν υποχρεωτικοφσ 

ελζγχουσ ΟΔ.

Άνευ βλάβθσ τθσ κζςθσ αρχισ που αναφζρεται ςτθν επιςτολι μασ, με 

ςκοπό να μθν προκλθκεί οποιαδιποτε διακοπι ςτθ λειτουργία του 

ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ, γίνεται ειςιγθςθ όπωσ θ ΑΔΕΕλΕπ 

προςχωριςει ςε ςφναψθ ςυμφωνίασ με το ΕΛΚ μζςω του πρωτοκόλλου 

για τθν εκχϊρθςθ των ωσ επιτρζπεται από τον άρκρο 24 του Κανονιςμοφ. 

Τπόδειγμα του εν λόγω πρωτοκόλλου κα πρζπει να υποβλθκεί μαηί με το 

παρόν νομοςχζδιο για ζγκριςθ από τθ Βουλι, ταυτόχρονα με τθν ψιφιςθ 

τθσ νομοκεςίασ.   Σα υπεφκυνα όργανα ςτα οποία για γίνει θ εκχϊρθςθ 

αρμοδιοτιτων και θ ΕΔΕΕλΕπ κα πρζπει να ςυνάψουν τισ ςυμφωνίεσ και 

να υπογράψουν τα πρωτόκολλα αμζςωσ μετά τθ ψιφιςθ τθσ νομοκεςίασ. 

Είναι κρίςιμο να μθν αφεκεί κενόσ χρόνοσ μεταξφ των πράξεων αυτϊν. 

Οι ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ πρζπει να ζχουν και οικονομικι ανεξαρτθςία.

Επομζνωσ θ ΑΔΕΕλΕπ δεν πρζπει να εξαρτάται οικονομικά οφτε από

αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν οφτε από νόμιμουσ ελεγκτζσ και/ι νόμιμα

ελεγκτικά γραφεία. 

- Η λζξθ «ειςφορά» που χρθςιμοποιικθκε ςτο εν λόγω άρκρο, δεν είναι δόκιμθ

κατά τθν άποψι μασ. Ειςθγοφμαςτε τθν αντικατάςταςι τθσ με πιο κατάλλθλθ

ζκφραςθ. 
- Κατά τθν άποψι μασ, το κζμα του προχπολογιςμοφ κα μποροφςε να

αποτελζςει αντικείμενο διαβοφλευςθσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ.

Επίςθσ, τα ζςοδα τθσ ΑΔΕΕλΕπ κα πρζπει να περιορίηονται για κάλυψθ των

δαπανϊν του προχπολογιςμοφ μόνο και όχι να δθμιουργοφν αποκεματικά. 

Έχει γίνει αναπροςαρμογή του άρθρου 

19 και δεν περιλαμβάνεται η λζξη 

ειςφορά.

58 19 Χρθματοδότθςθ ΑΔΕΕλΕπ 

56 18(3) Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να εκχωριςει

οποιοδιποτε από τα κακικοντά του που αναφζρονται ςτο

εδάφιο (1) του παρόντοσ άρκρου ςε υπεφκυνα όργανα με

εξαίρεςθ τα κακικοντα που αφοροφν - 

18(5)57

Διαφωνοφμε κάκετα με τα εδάφια (1) (β) (γ) (δ) και ειςθγοφμαςτε τθν 

διαγραφι τουσ.

α)  Η ΑΔΕΕλΕπ  Πρζπει να χρθματοδοτείται από τθν Δθμοκρατία μόνον 

για ενίςχυςθ του Δθμόςιου Εποπτικοφ τθσ ρόλου, ωσ είναι και θ 

Ευρωπαϊκι  Οδθγία. υγκεκριμμζνα αναφζρεται   ςε  ςχετικό  άρκρο  

(άρκρο  §39)  τθσ  Ευρωπαϊκισ  οδθγίασ   Ή  Επιτροπι Δθμόςιασ  

Εποπτείασ   χρθματοδοτείται   επαρκϊσ   με   χορθγία    από   τον   

Κρατικό Προχπολογιςμό'.

β)  Δεν μπορεί  θ ΑΔΕΕλΕπ να χρθματοδοτείται άμεςα ι ζμμεςα από 

τουσ ελεγχόμενουσ τθσ. Τπάρχει 'conflict  of interest'.

γ)   Διάφορα  άλλα  (Βλζπε  επιςυναπτόμενθ  επιςτολι  μασ  θμερ.  

12/3/2016   που  είχαμε

τοποκετθκεί αναλυτικά επί του κζματοσ αυτοφ, 'Παράρτθμα Β').

Αν  κζλουμε  ιδιωτικοποίθςθ  υπθρεςιϊν,  υπάρχουν  άλλοι  τομείσ  

όπωσ  ταχυδρομεία  κλπ. κλπ., όχι ο κεςμόσ τθσ Επιτροπισ Δθμόςιασ  

Εποπτείασ, ο οποίοσ πρζπει να είναι αυςτθρά Δθμόςιοσ, ανεξάρτθτοσ 

και αμερόλθπτοσ.

Αρκρο §19, Εδάφιο (2)  ωσ επζκταςθ  τθσ διαφωνίασ  μασ για τα εδάφια  

(1)  (β) (y) (δ), πρζπει να διαγραφεί και το εδάφιο αυτό

Παρατθρείται  ότι ςτο πιο πάνω άρκρο δεν καταγράφονται ςυγκεκριμζνα προτεινόμενα 

ποςοςτά ειςφοράσ από τα εμπλεκόμενα μζρθ. Επιπρόςκετα δεν παρζχεται επαρκισ 

πλθροφόρθςθ ςε ςχζςθ με τθ βάςθ τθσ χρθματοδότθςθσ,  κατά πόςο ο ςχετικόσ υπολογιςμόσ 

ςυνδζεται με τον προχπολογιςμό και το πραγματικό  κόςτοσ λειτουργίασ τθσ ΑΔΕΕλΕπ κακϊσ 

και το βακμό ςτον οποίο ο διαμεριςμόσ κόςτουσ κα προκφπτει κατόπιν διαβοφλευςθσ των 

εμπλεκομζνων μερϊν. υνεπϊσ, βάςθ τθσ παροφςασ μορφισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόνοιασ, δεν 

ιταν δυνατι θ εμπεριςτατωμζνθ αξιολόγθςθ και θ διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων ςχολίων και 

κζςεων. (PwC)

Η εκχϊρθςθ οποιωνδιποτε κακθκόντων γίνεται με 

πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ όπου διευκρινίηονται τα 

εκχωρθμζνα κακικοντα και οι όροι υπό τουσ οποίουσ 

πρόκειται να διεκπεραιωκοφν. Σα υπεφκυνα όργανα 

οργανϊνονται ϊςτε να αποφεφγονται οι ςυγκροφςεισ 

ςυμφερόντων. 

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία, μετά το 

νομοτεχνικό ζλεγχο και τθ διαβοφλευςθ, το 

εν λόγω άρκρο ενςωματϊκθκε ωσ εξισ:                       

19.-(1) Η χρθματοδότθςθ τθσ ΑΔΕΕλΕπ 

προζρχεται από - (α)  τθ Δθμοκρατία, με 

τθν ετιςια καταβολι ποςοφ που 

αντιςτοιχεί ςτο 40% των ετιςιων 

προβλεπόμενων εξόδων τθσ ΑΔΕΕλΕπ,                                                   

(β)  τα αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν 

τθσ Δθμοκρατίασ, και                               (γ)  

τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ και τα νόμιμα 

ελεγκτικά γραφεία τθσ Δθμοκρατίασ που 

διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ςε 

οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, και                   

(δ)  τουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ και τα νόμιμα 

ελεγκτικά γραφεία τθσ Δθμοκρατίασ που 

δεν ανικουν ςε αναγνωριςμζνα ςϊματα 

ελεγκτϊν τθσ Δθμοκρατίασ,                                        

ϊςτε να καλφπτεται επαρκϊσ θ λειτουργία 

τθσ.

Ζχω οδθγίεσ να ανφερκϊ ςτο πιο πάνω κζμα και να ςασ πλθροφοριςω ότι θ 

πρόνοια του άρκρου 19(1)(α) όπου γίνεται αναφορά "ςτθν ειςφορά τθσ 

Δθμοκρατίασ ςε …%" δεν μασ βρίςκει ςφμφωνουσ.  Ωσ εκ τοφτου παρακαλϊ 

όπωσ προβείτε ςτισ δζουςεσ ενζργειεσ για τθν διαγραφι τθσ πιο πάνω 

πρόνοιασ (Τπουργείο Οικονομικϊν).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Δεν γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ να 

υποβλθκοφν τα υμφωνίεσ Ανάκεςθσ 

Αρμοδιοτιτων για ζγκριςθ ςτθ Βουλι. 

Αυτά κα αφοροφν ςυμφωνία μεταξφ τθσ 

ΑΔΕΕλΕπ και αναγνωριςμζνου ςϊματοσ 

ελεγκτϊν ι υπεφκυνου οργάνου.
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- Επίςθσ, είμαςτε τθ ιςχυρισ άποψθσ ότι κα πρζπει να τεκεί ελάχιςτο όριο για

τθν κρατικι ςυνειςφορά. 
• το εδάφιο (2) του άρκρου 19 κα πρζπει να γίνει προςκικθ ςτο ότι ο τρόποσ υπολογιςμοφ 

και καταβολισ τθσ ετιςιασ ειςφοράσ κακορίηεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ 

μετά από διαβοφλευςθ με τα ενδιαφερόμενα μζρθ τα οποία ςυνειςφζρουν ςτθν 

χρθματοδότθςθ τθσ ΑΔΕΕλΕπ. (KPMG)

Ζχω οδθγίεσ να ανφερκϊ ςτθν επιςτολι ςασ.................. και να ςασ 

πλθροφοριςω ότι το Τπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και 

Σουριςμοφ δεν ζχει οποιαδιποτε άλλο ςχόλιο/περατιρθςθ εκτόσ από του ότι, 

θ χρθματοδότθςθ τθσ ΑΔΕΕλΕπ δεν κα πρζπει να προζρχεται από τθν ειςφορά 

των αναγνωριςμζνων ςωμάτων λογιςτϊν, των λογιςτικϊν γραφείων και των 

λογιςτϊν διότι κα υπονομεφεται θ ανεξαρτθςία τθσ.  Ωςτόςο, για τουσ 

οποιουςδιποτε ελζγχουσ που υα διεξάγει ςε ελεγκτζσ και ελεγκιτκά γραφεία θ 

ΑΔΕΕλΕπ κα μπορεί να χρεϊνει κάποιο τζλοσ.          υνεπϊσ το άρκρο 19 του εν 

λόγω νομοςχεδίου  κα πρζπει να διαμορφωκεί ανάλογα με το περιεχόμενο τθσ 

πιο πάνω παραγράφου. (ΤΕΕΒΣ)                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Δεν γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ όπωσ το 

κζμα του προχπολογιςμοφ να αποτελεί 

αντικείμενο διαβοφλευςθσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ με 

τα ενδιαφερόμενα μζρθ.  Η ΑΔΕΕλΕπ ωσ 

Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου διζπεται από 

τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ του 

προχπολογιςμοφ τθσ μζςω του 

Τπουργείου Οικονομικϊν από το 

Τπουργικό υμβοφλιο και τθν Βουλι των 

Αντιπροςϊπων.

Να κακοριςτεί το ποςοςτό ειςφοράσ τθσ Δθμοκρατίασ (φνδεςμοσ Σραπεηϊν 

Κφπρου)

Τπάρχει θ ςυγκεκριμζνθ πρόνοια ςτο 

άρκρο 20.

Δεν γίνεται αναφορά ςτο άρκρο 19 ότι 

υπάρχει δυνατότθτα δθμιουργίασ 

αποκεματικϊν κακϊσ θ χρθματοδότθςθ κα 

καλφπτει επαρκϊσ τθν λειτουργία τθσ 

ΑΔΕΕλΕπ.

59 23 Η ΑΔΕΕλΕπ υποβάλλει για ζγκριςθ ςτον Τπουργό τον ετιςιο

προχπολογιςμό τθσ για το επόμενο οικονομικό ζτοσ. 

Η ετοιμαςία του προχπολογιςμοφ κα μποροφςε να αποτελζςει μζροσ τθσ

δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για ςκοποφσ διαφάνειασ και ςυνεργαςίασ.

Αυτό αποτελεί ιδθ ςυνικθ πρακτικι ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.

χόλιο ΕΛΚ 29/9 ---------Η ετοιμαςία του προχπολογιςμοφ κα μποροφςε

να αποτελζςει μζροσ τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για ςκοποφσ

διαφάνειασ και ςυνεργαςίασ, κάτι που ςυμβαίνει και ςε άλλεσ χϊρεσ. Θα

μποροφςε να περιλθφκεί ςτο πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ

Δεν γίνεται δεκτι θ ειςιγθςθ.  Η ΑΔΕΕλΕπ 

ωσ Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου διζπεται 

από τισ διαδικαςίεσ ζγκριςθσ του 

προχπολογιςμοφ τθσ μζςω του 

Τπουργείου Οικονομικϊν από το 

Τπουργικό υμβοφλιο και τθν Βουλι των 

Αντιπροςϊπων.

60 24(β) ετιςια προγράμματα εργαςιϊν ςχετικά τα κακικοντά τθσ

δυνάμει του παρόντοσ Νόμου

Η ετοιμαςία του ετιςιου προγράμματοσ εργαςιϊν κα μποροφςε να

αποτελζςει μζροσ τθσ δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για ςκοποφσ διαφάνειασ

και ςυνεργαςίασ. Αυτό αποτελεί ιδθ ςυνικθ πρακτικι ςε άλλεσ

ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.

Δεν γίνεται δεκτι θ ειςιγθςθ .  Η 

προτεινόμενθ νομοκεςία είναι 

εναρμονιςτικι και ακολουκεί τισ πρόνοιεσ 

τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ χωρίσ επθρεαςμό 

των προνοιϊν του Κανονιςμοφ 537/2014.

61 24(δ) το ςφνολο των πλθροφοριϊν ςχετικά με τα ευριματα και τα

ςυμπεράςματα των επικεωριςεων που αναφζρονται ςτο

εδάφιο (6) του άρκρου 85. Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να απαιτεί τθ

δθμοςίευςθ των ευρθμάτων και των ςυμπεραςμάτων αυτϊν

ςε ατομικζσ επικεωριςεισ.

Χρειάηεται διευκρίνιςθ ωσ προσ το τι κα δθμοςιεφεται, δθλαδι, αν κα 

είναι με ςυνοπτικά ι αναλυτικά ςτοιχεία.   Για ςκοποφσ αποφυγισ 

αχρείαςτων και ίςωσ επικίνδυνων εντυπϊςεων ςτθν αγορά, γίνεται 

ειςιγθςθ όπωσ θ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων των ατομικϊν 

αποφευχκεί.

Πιςτεφουμε ότι κα ιταν καταλλθλότερθ θ αποφυγι  τθσ δθμοςίευςθσ ςε ατομικό επίπεδο των 

ευρθμάτων και των ςυμπεραςμάτων  των επικεωριςεων  που διενεργοφνται για τθ 

διαςφάλιςθ  τθσ ποιότθτασ των νόμιμων ελεγκτϊν και γραφείων. Αυτό κα οδθγοφςε ςε 

αςυνζπεια και μθ ιςότιμο ανταγωνιςμό εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και διεκνϊσ. 

Πιςτεφουμε ότι ςτο ατομικό επίπεδο ςυγκεκριμζνων ελεγκτικϊν γραφείων  πρζπει να 

τθρθκοφν οι βαmκζσ αρχζσ εμπιςτευτικότθτασ  και ότι θ παρουςίαςθ ευρθμάτων ςε ςυνολικι 

βάςθ, όπωσ είναι ιδθ θ πρακτικι ςε πολλζσ χϊρεσ, παρζχει τθν απαιτοφμενθ ενθμζρωςθ, 

πλθροφόρθςθ και διαβεβαίωςθ ςτο ευρφτερο κοινό ςε ςχζςθ με τθν άςκθςθ επικεωριςεων. 

ε αυτό τον τομζα υποςτθρίηουμε τισ προςπάκειεσ του Διεκνοφσ Φόρουμ των Ανεξάρτθτων 

Εποπτικϊν Αρχϊν Ελζγχου (IFIAR) και τθσ Ευρωπαϊκισ Ομάδασ Επικεϊρθςθσ Ελζγχου (EAIG) 

για τθν προϊκθςθ μεγαλφτερθσ ομοιομορφίασ ςτον τρόπο που διενεργοφνται οι εποπτικοί 

ζλεγχοι και παρουmάηονται τα αποτελζςματά τουσ. (PwC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Σο εδάφιο (δ) του άρκρου 24 αποτελεί επιλογι του Κράτουσ-μζλουσ με βάςθ τον Κανονιςμό 

και κα μποροφςε να διαγραφεί.  Θεωροφμε ότι λαμβάνοντασ υπόψθ το μικρό μζγεκοσ τθσ 

Κυπριακισ Οικονομίασ θ διαγραφι του εν λόγω άρκρου κα ιταν προσ το γενικό ςυμφζρον 

(KPMG)

58 19 Χρθματοδότθςθ ΑΔΕΕλΕπ Διαφωνοφμε κάκετα με τα εδάφια (1) (β) (γ) (δ) και ειςθγοφμαςτε τθν 

διαγραφι τουσ.

α)  Η ΑΔΕΕλΕπ  Πρζπει να χρθματοδοτείται από τθν Δθμοκρατία μόνον 

για ενίςχυςθ του Δθμόςιου Εποπτικοφ τθσ ρόλου, ωσ είναι και θ 

Ευρωπαϊκι  Οδθγία. υγκεκριμμζνα αναφζρεται   ςε  ςχετικό  άρκρο  

(άρκρο  §39)  τθσ  Ευρωπαϊκισ  οδθγίασ   Ή  Επιτροπι Δθμόςιασ  

Εποπτείασ   χρθματοδοτείται   επαρκϊσ   με   χορθγία    από   τον   

Κρατικό Προχπολογιςμό'.

β)  Δεν μπορεί  θ ΑΔΕΕλΕπ να χρθματοδοτείται άμεςα ι ζμμεςα από 

τουσ ελεγχόμενουσ τθσ. Τπάρχει 'conflict  of interest'.

γ)   Διάφορα  άλλα  (Βλζπε  επιςυναπτόμενθ  επιςτολι  μασ  θμερ.  

12/3/2016   που  είχαμε

τοποκετθκεί αναλυτικά επί του κζματοσ αυτοφ, 'Παράρτθμα Β').

Αν  κζλουμε  ιδιωτικοποίθςθ  υπθρεςιϊν,  υπάρχουν  άλλοι  τομείσ  

όπωσ  ταχυδρομεία  κλπ. κλπ., όχι ο κεςμόσ τθσ Επιτροπισ Δθμόςιασ  

Εποπτείασ, ο οποίοσ πρζπει να είναι αυςτθρά Δθμόςιοσ, ανεξάρτθτοσ 

και αμερόλθπτοσ.

Αρκρο §19, Εδάφιο (2)  ωσ επζκταςθ  τθσ διαφωνίασ  μασ για τα εδάφια  

(1)  (β) (y) (δ), πρζπει να διαγραφεί και το εδάφιο αυτό

 χόλιο ΕΛΚ 29/9      5.    Χρθματοδότθςθ ΑΔΕΕλΕπ (Άρκρο 19)

Οι ανεξάρτθτεσ διοικθτικζσ αρχζσ πρζπει να ζχουν και οικονομικι 

ανεξαρτθςία. Επομζνωσ θ ΑΔΕΕλΕπ δεν πρζπει να εξαρτάται οικονομικά 

οφτε από αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν οφτε από νόμιμουσ ελεγκτζσ 

και/ι νόμιμα ελεγκτικά γραφεία.

Σο άρκρο 26(ε), τθσ τροποποιθτικισ Οδθγίασ 2014/56/ΕΚ τθσ Ε.Ε ορίηει τα 

εξισ: «Σο ςφςτθμα δθμόςιασ εποπτείασ χρθματοδοτείται καταλλιλωσ και 

διακζτει επαρκείσ πόρουσ ϊςτε να κινεί και να διεξάγει ζρευνεσ, όπωσ 

αναφζρεται ςτθν παράγραφο 5. Η χρθματοδότθςι του είναι 

εξαςφαλιςμζνθ και δεν επθρεάηεται με ακζμιτο τρόπο από νόμιμουσ 

ελεγκτζσ ι ελεγκτικά γραφεία».

Ωσ εκ τοφτου, διατθροφμε τθν άποψθ που κζςαμε με τθν προθγοφμενθ 

μασ επιςτολι και ειςθγοφμαςτε τα ακόλουκα:

• να  ςυγκεκριμενοποιθκοφν  τα  ποςά  ι  ποςοςτά  που  κα  

επιμεριςτοφν  ςτα ενδιαφερόμενα μζρθ.

• να εξεταςτεί θ κζςπιςθ ενόσ ελάχιςτου ποςοςτοφ το οποίο κα 

καταβάλλει το

Κράτοσ για κάλυψθ των δαπανϊν τθσ ΑΔΕΕλΕπ

• τα ζςοδα τθσ ΑΔΕΕλΕπ κα πρζπει να είναι τζτοια που να καλφπτουν τον 

ετιςιο προχπολογιςμό τθσ.

• τα ζςοδα τθσ ΑΔΕΕλΕπ κα πρζπει να περιορίηονται για κάλυψθ των 

δαπανϊν του προχπολογιςμοφ μόνο και όχι να δθμιουργοφν 

αποκεματικά.

Μετά και το νομοτεχνικό ζλεγχο, τθν 

αφαίρεςθ όλων των εδαφίων τα οποία 

αναφζρονταν ςτον Κανονιςμό 537/2014 

και τθν ενςωμάτωςθ μόνον των προνοιϊν 

ςτισ οποίεσ γίνεται επιλογι κράτουσ 

μζλουσ από μζρουσ τθσ Δθμοκρατίασ, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο περιλιφκθκε θ 

πρόνοια ωσ εξισ:                                                   

24.-(1) Χωρίσ επθρεαςμό του Άρκρου 28 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014, θ 

ΑΔΕΕλΕπ διαςφαλίηει τθ διαφάνεια, 

δθμοςιζυοντασ τουλάχιςτον τα εξισ:                                   

(α)  ετιςιεσ εκκζςεισ δραςτθριότθτασ 

ςχετικά με τα κακικοντά τθσ κατά τον 

παρόντα Νόμο˙                                         (β)  

ετιςια προγράμματα εργαςιϊν ςχετικά τα 

κακικοντά τθσ κατά τον παρόντα Νόμο˙                                        

(γ)  ζκκεςθ επί των ςυνολικϊν 

αποτελεςμάτων του ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε ετιςια βάςθ∙ θ 

ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τισ εκδιδόμενεσ ςυςτάςεισ, 

παρακολοφκθςθ των ςυςτάςεων, 

λθφκζντα μζτρα εποπτείασ και 

επιβεβλθμζνεσ κυρϊςεισ, ποςοτικζσ 

πλθροφορίεσ και άλλεσ βαςικζσ 

πλθροφορίεσ απόδοςθσ για τουσ 

οικονομικοφσ πόρουσ και το προςωπικό, 

κακϊσ και για τθν αποδοτικότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ·                  (δ)  

το ςφνολο των πλθροφοριϊν ςχετικά με τα 

ευριματα και τα ςυμπεράςματα των 

επικεωριςεων που αναφζρονται ςτο 

Άρκρο 26, παράγραφοσ 6, του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 537/2014.                                         

(2) Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να δθμοςιεφει τα 

ευριματα και τα ςυμπεράςματά τθσ και ςε 

επίπεδο νόμιμου ελεγκτι και νόμιμου 

ελεγκτικοφ γραφείου.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

62 24(2) - 

Νζο

Ετιςια  Ζκκεςθ  Δραςτθρι ότθτασ  και  Πρόγραμμα  Εργαςιϊν 

(2) Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να δθμοςιεφει τα ευριματα και τα

ςυμπεράςματα τθσ και ςε επίπεδο νόμιμου ελεγκτι και

νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου

Χρειάηεται διευκρίνιςθ ωσ προσ το τι κα δθμοςιεφεται, δθλαδι, αν κα 

είναι με ςυνοπτικά ι αναλυτικά ςτοιχεία.

  Για ςκοποφσ αποφυγισ αχρείαςτων και ίςωσ επικίνδυνων εντυπϊςεων

ςτθν αγορά, γίνεται ειςιγθςθ όπωσ θ δθμοςίευςθ των αποτελεςμάτων 

των ατομικϊν αποφευχκεί.

63 28(6) Αν θ ΑΔΕΕλΕπ αδυνατεί να παράςχει τισ αιτοφμενεσ

πλθροφορίεσ χωρίσ υπερβολικι κακυςτζρθςθ, ενθμερϊνει

ςχετικά τθν αιτοφςα αρμόδια αρχι του άλλου κράτουσ μζλουσ,

αναφζροντασ τουσ λόγουσ για τθν κακυςτζρθςθ παροχισ

πλθροφοριϊν

Η αναφορά ςε υπερβολικι κακυςτζρθςθ είναι υποκειμενικι. Να κακοριςτεί 

ςυγκεκριμζνθ χρονικι περίοδοσ (φνδεςμοσ Σραπεηϊν Κφπρου)

Δεν υιοκετικθκε θ ειςιγθςθ.  

Ακολουκικθκε το λεκτικό τθσ Οδθγίασ.

64 29 (3) & 

(4)

«ακαταλλθλότθτασ» Αντικατάςταςθ τθσ λζξθσ αυτισ με τθ λζξθ «καταλλθλότθτασ» Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτθν 

προτεινόμενθ νομοκεςία, θ πρόνοια που 

αναφζρεται  ςτο άρκρο 29(3)  ζχει ωσ εξισ 

:                                               (3) Η ΑΔΕΕλΕπ 

λαμβάνει όλα τα αναγκαία μζτρα για τθ 

ςυμμόρφωςι τθσ προσ απόφαςθ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ θ οποία 

αναφζρεται ςτο Άρκρο 47, παράγραφοσ 3, 

τθσ Οδθγίασ 2006/43/ΕΚ.                                              

Σο εδάφιο (4) ζχει αφαιρεκεί κατά το 

νομοτεχνικό ζλεγχο.

65 29(5) ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ και κατά παρζκκλιςθ από το 

εδάφιο 1 του παρόντοσ άρκρου θ ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να 

επιςτρζψει ςτουσ νόμιμουσ ελεγκτζσ και ςτα νόμιμα ελεγκτικά 

γραφεία ςτα οποία ζχει χορθγιςει άδεια να διαβιβάςουν...

Αντικατάςταςθ τθσ υπογραμμιςμζνθσ λζξθσ με τθ λζξθ «επιτρζψει» (PwC)

• το εδάφιο (5) του άρκρου 29, ςτθν δεφτερθ γραμμι, θ λζξθ «επιςτρζψει» κα πρζπει να

αντικαταςτακεί με τθ λζξθ «επιτρζψει» (KPMG)

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία θ πρόνοια 

αρικμείται ωσ 29 (4) και θ υπο αναφορά 

λζξθ ζχει διορκωκεί.

66 29 Νζο υνεργαςία με  τισ  αρμόδιεσ  αρχζσ  τρίτων  χωρϊν 

Η ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να προβεί ςτθ διαβίβαςθ, ςτισ αρμόδιεσ 

αρχζσ τρίτθσ χϊρασ, των φφλλων εργαςίασ του ελζγχου ι 

άλλων εγγράφων που βρίςκονται ςτθν κατοχι νόμιμων 

ελεγκτϊν ι νόμιμων ελεγκτικϊν γραφείων ςτουσ οποίουσ 

ζχουν χορθγιςει άδεια κακϊσ και των εκκζςεων επικεϊρθςθσ 

ι ζρευνασ που αφοροφν τουσ εν λόγω ελζγχουσ, υπό τουσ 

ακόλουκουσ όρουσ:

Η διαβίβαςθ φφλλων εργαςίασ δυνατό να ενζχει ςθμαντικοφσ κινδφνουσ, 

ειδικότερα όταν ςε αυτά περιλαμβάνονται εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ 

για τουσ πελάτεσ των νόμιμων ελεγκτϊν και νόμιμων ελεγκτικϊν 

γραφείων.  Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ κεςπιςτοφν αςφαλιςτικζσ δικλείδεσ 

τόςο για τθν αίτθςθ από τρίτεσ χϊρεσ τζτοιων εγγράφων, όςο και κατά τθ 

διαβίβαςι τουσ.

Η μεταφορά γίνεται ςφμφωνα με το 

πλαίςιο τθσ Οδθγίασ.

Πρόκειται για νζο οριςμό, για τον οποίο δεν ζγινε οποιαδιποτε ςυηιτθςθ

προθγουμζνωσ. Δεν υπάρχει οποιαδιποτε αναφορά ςτο κείμενο του

νομοςχεδίου ςε ςχζςθ με τισ αρμοδιότθτεσ, ευκφνεσ και δικαιϊματα

τζτοιου ςϊματοσ, γεγονόσ που δθμιουργεί αμφιβολίεσ και ςφγχυςθ ωσ

προσ το ρόλο του και τθ χρθςιμότθτά του. Ο

ΕΛΚ, ωσ ιδθ αναγνωριςμζνο ςϊμα λογιςτϊν από το Τπουργικό

υμβοφλιο, κα πρζπει να τφχει αυτόματθσ αναγνϊριςθσ ωσ ςϊμα

ελεγκτϊν χωρίσ 

τισ επιφυλάξεισ του άρκρου 125(2)(β). 

Η αναγνϊριςθ ωσ ςϊμα ελεγκτϊν κα πρζπει να δίδεται επιπρόςκετα από

οποιαδιποτε άλλθ αναγνϊριςθ ζχει λάβει ςϊμα λογιςτϊν. 

Ο ΕΛΚ λειτουργεί, προγραμματίηεται και αναπτφςςεται ςτθ βάςθ τθσ

ιδιότθτασ του όπωσ αυτι του απονεμικθκε από το Τπουργικό υμβοφλιο

ςτισ 5/2/2002. Αυτό αποτελεί νομικό κεκτθμζνο νομικό του δικαίωμα, για

το οποίο ζχει επενδφςει τεράςτια ποςά τα τελευταία χρόνια και ζχει

αναλάβει κεςμικζσ ευρφτερεσ ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ προσ τθν

πολιτεία

Ο ΕΛΚ, ωσ ιδθ αναγνωριςμζνο ςϊμα λογιςτϊν από το Τπουργικό

υμβοφλιο, κα πρζπει να τφχει αυτόματθσ αναγνϊριςθσ ωσ ςϊμα

ελεγκτϊν χωρίσ 

τισ επιφυλάξεισ του άρκρου 125(2)(β). 

Η αναγνϊριςθ ωσ ςϊμα ελεγκτϊν κα πρζπει να δίδεται επιπρόςκετα από

οποιαδιποτε άλλθ αναγνϊριςθ ζχει λάβει ςϊμα λογιςτϊν. 

Ο ΕΛΚ λειτουργεί, προγραμματίηεται και αναπτφςςεται ςτθ βάςθ τθσ

ιδιότθτασ του όπωσ αυτι του απονεμικθκε από το Τπουργικό υμβοφλιο

ςτισ 5/2/2002. Αυτό αποτελεί νομικό κεκτθμζνο νομικό του δικαίωμα, για

το οποίο ζχει επενδφςει τεράςτια ποςά τα τελευταία χρόνια και ζχει

αναλάβει κεςμικζσ ευρφτερεσ ευκφνεσ και αρμοδιότθτεσ προσ τθν 

Βλζπε ςθμείο α/α 267 30 Αναγνϊριςθ ςϊματοσ ελεγκτϊν 

Μετά και το νομοτεχνικό ζλεγχο, τθν 

αφαίρεςθ όλων των εδαφίων τα οποία 

αναφζρονταν ςτον Κανονιςμό 537/2014 

και τθν ενςωμάτωςθ μόνον των προνοιϊν 

ςτισ οποίεσ γίνεται επιλογι κράτουσ 

μζλουσ από μζρουσ τθσ Δθμοκρατίασ, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο περιλιφκθκε θ 

πρόνοια ωσ εξισ:                                                   

24.-(1) Χωρίσ επθρεαςμό του Άρκρου 28 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014, θ 

ΑΔΕΕλΕπ διαςφαλίηει τθ διαφάνεια, 

δθμοςιζυοντασ τουλάχιςτον τα εξισ:                                   

(α)  ετιςιεσ εκκζςεισ δραςτθριότθτασ 

ςχετικά με τα κακικοντά τθσ κατά τον 

παρόντα Νόμο˙                                         (β)  

ετιςια προγράμματα εργαςιϊν ςχετικά τα 

κακικοντά τθσ κατά τον παρόντα Νόμο˙                                        

(γ)  ζκκεςθ επί των ςυνολικϊν 

αποτελεςμάτων του ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε ετιςια βάςθ∙ θ 

ζκκεςθ αυτι περιλαμβάνει πλθροφορίεσ 

ςχετικά με τισ εκδιδόμενεσ ςυςτάςεισ, 

παρακολοφκθςθ των ςυςτάςεων, 

λθφκζντα μζτρα εποπτείασ και 

επιβεβλθμζνεσ κυρϊςεισ, ποςοτικζσ 

πλθροφορίεσ και άλλεσ βαςικζσ 

πλθροφορίεσ απόδοςθσ για τουσ 

οικονομικοφσ πόρουσ και το προςωπικό, 

κακϊσ και για τθν αποδοτικότθτα και τθν 

αποτελεςματικότθτα του ςυςτιματοσ 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ·                  (δ)  

το ςφνολο των πλθροφοριϊν ςχετικά με τα 

ευριματα και τα ςυμπεράςματα των 

επικεωριςεων που αναφζρονται ςτο 

Άρκρο 26, παράγραφοσ 6, του Κανονιςμοφ 

(ΕΕ) αρικ. 537/2014.                                         

(2) Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να δθμοςιεφει τα 

ευριματα και τα ςυμπεράςματά τθσ και ςε 

επίπεδο νόμιμου ελεγκτι και νόμιμου 

ελεγκτικοφ γραφείου.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

69 32(3)

37(2)

48(2)

Αφαίρεςθ/ανάκλθςθ άδειασ ςϊματοσ ελεγκτϊν / νόμιμου

ελεγκτικοφ γραφείου / νόμιμου ελεγκτι 

Καταρχάσ ςθμειϊνεται ότι, θ ΑΔΕΕλΕπ δφναται να αναγνωρίςει ςϊμα

ελεγκτϊν, αλλά θ εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων γίνεται ςε υπεφκυνα όργανα! 

Η διαδικαςία αφαίρεςθσ/ανάκλθςθσ άδειασ διαφζρει ανάλογα με τον

τφπο του προςϊπου που αδειοδοτικθκε, με τα αναγνωριςμζνα ςϊματα

λογιςτϊν να είναι ςτθ δυςχερζςτερθ μοίρα από τα τρία είδθ προςϊπων,

αφοφ του δίδεται ειδοποίθςθ μόνο ενόσ μθνόσ για να υποβάλει τισ

γραπτζσ του παραςτάςεισ (ςε αντίκεςθ με τα 

φυςικά πρόςωπα που ζχουν 3 μινεσ και τα ελεγκτικά γραφεία που ζχουν

6 μινεσ για να ςυμμορφωκοφν).

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ επανεξεταςτοφν οι προκεςμίεσ για ανάκλθςθ τθσ

άδειασ ελεγκτι και ελεγκτικοφ γραφείου. 

Επίςθσ, να οριςτεί μια πιο λογικι προκεςμία για το ςϊμα ελεγκτϊν για να

υποβάλλει τισ γραπτζσ του παραςτάςεισ, χωρίσ όμωσ να παραμζνει ςε

δυςχερζςτερθ μοίρα από το νόμιμο ελεγκτι και το νόμιμο ελεγκτικό

γραφείο.  

Για ςκοποφσ των κανόνων φυςικισ δικαιοςφνθσ, γίνεται ειςιγθςθ όπωσ

για τισ αφαιρζςεισ ι ανακλιςεισ αδειϊν, κάκε περίπτωςθ να αναφζρεται

ςτθν Πεικαρχικι Επιτροπι για λιψθ τθσ τελικισ απόφαςθσ.

χόλιο ΕΛΚ 26/9 - Προτοφ ανακαλζςει τθν επαγγελματικι

άδεια του νόμιμου ελεγκτι ΑΔΕΕλΕπ δφναται να παραχωριςει διάςτθμα

μζχρι τρείσ (3) μινεσ εντόσ του οποίου ο νόμιμοσ ελεγκτισ πρζπει να

μεριμνιςει για να αποκαταςτακεί θ αμφιςβιτθςθ τθσ εντιμότθτασ. Για

ςκοποφσ ομοιομορφίασ με άλλα αντίςτοιχα άρκρα, γίνεται ειςιγθςθ

όπωσ αντικαταςτακεί ο αρικμόσ «τρεισ (3)» με τον αρικμό «ζξι (6)».

τθν επαγγελματικι άδεια που χορθγείται ο νόμιμοσ ελεγκτισ

και το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο αναφζρονται, ανάλογα με τθν

περίπτωςθ - 

τον υφιςτάμενο περί Ελεγκτϊν Νόμο Ν.42(Ι)/2009 θ αντίςτοιχθ αναφορά

είναι, αντίςτοιχα, θ εξισ: 

(α) ωσ «Πιςτοποιθμζνοσ Εγγεγραμμζνοσ Ελεγκτισ» (Certified

Registered Auditor)˙ και 

Εγκεκριμζνοσ Λογιςτισ και Εγγεγραμμζνοσ Ελεγκτισ» (Certified Public

Accountant and Registered Auditor)· 

(β) ωσ «Πιςτοποιθμζνο Εγγεγραμμζνο Ελεγκτικό Γραφείο»

(Certified Registered Audit Firm) αντίςτοιχα.

Εγκεκριμζνοι Λογιςτζσ και Εγγεγραμμζνοι Ελεγκτζσ» (Certified Public

Accountants and Registered Auditors).

Να διευκρινιςτεί ο ακριβισ τίτλοσ, ςτθ βάςθ των όςων ζχουν αναφερκεί 

ςε ςχζςθ με το αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν. 

71 34 34. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ δφναται να χορθγεί

επαγγελματικι άδεια μόνο ςε φυςικά πρόςωπα ι ελεγκτικά

γραφεία που διακζτουν τα απαιτοφμενα εχζγγυα εντιμότθτασ. 

• Σε ςχζςθ με τισ πρόνοιεσ των άρκρων 34 και 37 κα ιταν ορκότερο να περιλθφκοφν

κάποιοι οριςμοί ι κριτιρια όςο αφορά τον όρο εντιμότθτα (KPMG)

Δεν ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ.  

Χρθςιμοπποιικθκε το λεκτικό τθσ 

Οδθγίασ.

70 33(3)

68 31(6) Σθρουμζνων των διατάξεων του άρκρου 30 θ ΑΔΕΕλΕπ δφναται

είτε να εγκρίνει αίτθςθ που υποβάλλεται δυνάμει του

παρόντοσ άρκρου, αναγνωρίηοντασ το αιτοφν ςϊμα ελεγκτϊν

για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ Νόμου είτε να απορρίψει τθν

αίτθςθ, κοινοποιϊντασ γραπτϊσ ςτο αιτοφν ςϊμα τθν

απόφαςι του και παρακζτοντασ ταυτόχρονα τουσ λόγουσ

απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ. 

Δεν υπάρχει οποιαδιποτε αναφορά ωσ προσ το μζγιςτο χρόνο μζςα ςτον

οποίο θ ΑΔΕΕλΕπ κα ολοκλθρϊςει τθν εξζταςθ μιασ αίτθςθσ και κα

ενθμερϊςει τον ενδιαφερόμενο για τθν απόφαςι τθσ. Γίνεται

ειςιγθςθ όπωσ, για ςκοποφσ διαφάνειασ και αποτελεςματικισ

λειτουργίασ, κακοριςτεί μζγιςτοσ χρόνοσ (προκεςμία) μζςο ςτον οποίο

κα ολοκλθρωκεί θ ςχετικι εργαςία (πχ 6 μινεσ). 

Γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ ζχουν 

αναπροςαρμοςτεί τα αντίςτοιχα άρκρα.

Ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο θ πρόνοια 

αναφζρεται ωσ:                                            33   

(3) τθν επαγγελματικι άδεια που 

χορθγείται -                                                            

(α)  ο νόμιμοσ ελεγκτισ αναφζρεται ωσ 

«Εγκεκριμζνοσ Λογιςτισ και 

Εγγεγραμμζνοσ Ελεγκτισ»˙                                      

(β)  το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο 

αναφζρεται ωσ «Εγκεκριμζνοι Λογιςτζσ και 

Εγγεγραμμζνοι Ελεγκτζσ».

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία οι πρόνοιεσ 

των άρκρων 32(3), 39(2) και 48(2) 

ενςωματωκεί ωσ ακολοφκωσ:        32 (3) Σο 

ςϊμα ελεγκτϊν ςτο οποίο δίδεται 

ειδοποίθςθ δυνάμει του εδαφίου (2) του 

παρόντοσ άρκρου ι οποιοδιποτε 

επθρεαηόμενο πρόςωπο δφναται, εντόσ ζξι 

μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ 

ειδοποίθςθσ, να προβεί ςε γραπτζσ 

παραςτάςεισ προσ το Τπουργικό 

υμβοφλιο μζςω τθσ ΑΔΕΕλΕπ, οι οποίεσ 

λαμβάνονται δεόντωσ υπόψθ από το 

Τπουργικό υμβοφλιο πριν καταλιξει ςτθν 

απόφαςι του.                                              39  

(2) Προτοφ ανακαλζςει τθν επαγγελματικι 

άδεια του νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου, θ 

ΑΔΕΕλΕπ δφναται να παραχωριςει 

διάςτθμα μζχρι ζξι μινεσ εντόσ του οποίου 

το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο πρζπει να 

μεριμνιςει για να αποκαταςτακεί θ 

αμφιςβιτθςθ τθσ εντιμότθτάσ του.  Εάν 

παρζλκει το παραχωρθκζν διάςτθμα και, 

κατά τθν κρίςθ τθσ ΑΔΕΕλΕπ, δεν 

αποκαταςτακεί θ εντιμότθτα του νόμιμου 

ελεγκτικοφ γραφείου, θ ΑΔΕΕλΕπ ανακαλεί 

τθν επαγγελματικι άδεια και διαγράφει το 

νόμιμο ελεγκτικό γραφείο από το Δθμόςιο 

Μθτρϊο.                                                      48 

(2) Προτοφ ανακαλζςει τθν επαγγελματικι 

άδεια του νόμιμου ελεγκτι, θ ΑΔΕΕλΕπ 

δφναται να παραχωριςει διάςτθμα μζχρι 

ζξι μινεσ εντόσ του οποίου ο νόμιμοσ 

ελεγκτισ πρζπει να μεριμνιςει για να 

αποκαταςτακεί θ αμφιςβιτθςθ τθσ 

εντιμότθτάσ του.  Εάν παρζλκει ο 

παραχωρθκείσ χρόνοσ χωρίσ να 

αποκαταςτακεί θ εντιμότθτα του νόμιμου 

ελεγκτι, θ ΑΔΕΕλΕπ ανακαλεί τθν 

επαγγελματικι άδεια και διαγράφει τον 

νόμιμο ελεγκτι από το Δθμόςιο Μθτρϊο.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

72 35 & 38 35. Σο Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ δφναται να

χορθγιςει επαγγελματικι άδεια νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου

μόνο ςτισ οντότθτεσ που πλθροφν ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ

προχποκζςεισ ………… 38. Με

τθν επιφφλαξθ του άρκρου 43, το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ

ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να χορθγιςει επαγγελματικι άδεια νόμιμου

ελεγκτι μόνο ςε φυςικό πρόςωπο που πλθροί τουλάχιςτον τισ

προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 34 και τα άρκρα 39 

ζωσ 42 και τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ -...................

Το Τμιμα Φορολογίασ ειςθγείται όπωσ ειςαχκεί το πιο κάτω κριτιριο ωσ 

παράγραφοσ (δ) ςτα άρκρα 35 και 38 για τθν χοριγθςθ επαγγελματικισ 

άδειασ ςε ελεγκτικά γραφεία και φυςικά πρόςωπα:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

"(δ)  να ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ που 

προκφπτουν ςφμφωνα με τουσ Νόμουσ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα 

του Περί Τμιματοσ Φορολογίασ Νόμου Ν70(Ι)/2014, όπωσ αυτόσ κατά 

καιροφσ τροποποιείται, και τισ κανονιςτικζσ διοικθτικζσ πράξεισ που 

εκδίδονται δυνάμει αυτϊν, κακϊσ και τισ πράξεισ τθσ Ευρωπαικισ Ζνωςθσ 

που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα, και ζχει εξοφλιςει ι ζχει διευκετιςει τθν 

εξόφλθςθ οφειλϊν προσ το Τμιμα Φορολογίασ"                                                                                           

Θα ιταν δόκιμο να προςτεκεί ανάλογο κριτιριο και για τισ υποχρεϊςεισ των 

ελεγκτικϊν γραφείων και των φυςικϊν προςϊπων προσ τισ Υπθρεςίεσ 

Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων, αν αυτό κεωρθκεί αναγκαίο και βρίςκει 

ςφμφωνουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ.

Είχε ενςωματωκεί ωσ θ ειςιγθςθ του 

Εφόρου Φορολογίασ αλλά αφαιρζκθκε 

κατά το νομοτεχνικό ζλεγχο.

73 35(1)(δ) -

Νζο

να ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ

που προκφπτουν ςφμφωνα με τουσ νόμουσ που κακορίηονται

ςτο Παράρτθμα

των περί Σμιματοσ Φορολογίασ Νόμων του 2014 ζωσ 2016,

κακϊσ τισ πράξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ που κακορίηονται

ςτο Παράρτθμα, και ζχουν εξοφλιςει ι ζχει διευκετιςει τθν

εξόφλθςθ οφειλϊν προσ το

Σμιμα Φορολογίασ

Πρόκειται για νζα πρόνοια.

Η καταρχιν κζςθ του ΕΛΚ είναι ότι τζτοια πρόνοια είναι απαράδεκτθ για 

πολλοφσ λόγουσ.  Η διαςφνδεςθ τθσ εξόφλθςθσ ι διευκζτθςθσ (με ότι και αν 

ςθμαίνει αυτό) των φορολογικϊν υποχρεϊςεων ενόσ ατόμου ι μιασ 

επιχείρθςθσ αποτελεί άςχετθ ενζργεια και δυςμενισ διάκριςθ ςε βάροσ των 

ελεγκτϊν. Δεν απαιτείται από οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια αρχι ςτο ςτάδιο τθσ 

αδειοδότθςθσ μελϊν τθσ να αποδεικνφεται επιλεκτικά θ φορολογικι 

ςυμμόρφωςθ. Επίςθσ δεν αναφζρει ποιεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ να ζχει 

διευκετθμζνεσ (πχ ΦΠΑ, Φόρο  Ειςοδιματοσ, Φόρο Κεφαλαιουχικϊν Κερδϊν, 

Φόρο Ακίνθτθσ Ιδιοκτθςίασ, Φόρο Χαρτοςιμων κτλ)

Παράλλθλα, ςε περίπτωςθ που ο νομοκζτθσ ικελε να είναι διευκετθμζνεσ ΟΛΕ 

οι υποχρεϊςεισ του ελεγκτι ζναντι του Κράτουσ, τότε κα μποροφςε να γίνει 

ρθτι αναφορά και για τισ υποχρεϊςεισ ςτισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ, ΑνΑΔ, 

Σαμείο Πλεονάηοντοσ, δθμαρχεία, αςτυνομία, τμιμα οδικϊν μεταφορϊν κτλ.

Είχε ενςωματωκεί ωσ θ ειςιγθςθ του 

Εφόρου Φορολογίασ αλλά αφαιρζκθκε 

κατά το νομοτεχνικό ζλεγχο.

74 35(2) -

Nζο

Ελεγκτικό γραφείο που του χορθγείται επαγγελματικι άδεια

υποχρεοφται να παίρνει τζτοια μζτρα και να προβαίνει ςε

τζτοιεσ διευκετιςεισ για να διαςφαλίςει ότι είναι ςε κζςθ να

ικανοποιιςει απαιτιςεισ για αποηθμιϊςεισ εναντίον του που

πθγάηουν από αμζλεια ςτθ διενζργεια ελεγκτικισ εργαςίασ.

Σα μζτρα ι οι διευκετιςεισ αυτζσ μποροφν να επιτευχκοφν με

επαγγελματικι αςφαλιςτικι κάλυψθ, τα κατϊτατα όρια τθσ

οποίασ ορίηονται ςτο παρόντα νόμο ςτισ €200.000 ι το

ιςοδφναμο ποςό του 10% των ετιςιων επαγγελματικϊν

δικαιωμάτων, οποιοδιποτε είναι το μεγαλφτερο, για κάκε

απαίτθςθ.

Σο νομοςχζδιο δεν περιλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ςτουσ νόμιμουσ 

ελεγκτζσ και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία επαγγελματικι αςφαλιςτικι κάλυψθ.    

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ περιλθφκεί νζο άρκρο ςτο οποίο να γίνεται ξεκάκαρι 

αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ. Παράλλθλα γίνεται ειςιγθςθ να τεκεί 

και το ελάχιςτο ποςό αςφάλιςθσ, ςυνολικά και ανά υπόκεςθ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

χόλιο ΕΛΚ 26/9 ---- Θα μποροφςε να αποτελζςει άρκρο από μόνο του. το 

άρκρο αφινεται να νοθκεί ότι κα μποροφςαν να υιοκετθκοφν άλλα μζτρα για 

να υπάρχουν επαρκείσ εγγυιςεισ ςε περίπτωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, χωρίσ 

να κακορίηονται όμωσ οι εναλλακτικζσ.  Η επαγγελματικι αςφαλιςτικι κάλυψθ 

κα πρζπει να είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ ελεγκτζσ και γραφεία, ςτα ποςά 

που αναφζρονται ςτο εν λόγω άρκρο.

Είχε ενςωματωκεί ωσ θ ειςιγθςθ του ΕΛΚ 

αλλά αφαιρζκθκε κατά το νομοτεχνικό 

ζλεγχο.

75 36 - Νζο Ποινικό  αδίκθμα 

Πρόςωπο που ενεργεί κατά παράβαςθ των προνοιϊν των

άρκρων 33 και 35 του παρόντοσ Νόμου, διαπράττει ποινικό

αδίκθμα, και ςε περίπτωςθ καταδίκθσ, υπόκειται ςε χρθματικι

ποινι που δεν υπερβαίνει τισ διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ

(€200.000) ι/και ποινι φυλάκιςθσ που δεν υπερβαίνει τα τρία

χρόνια.

Καινοφργιο άρκρο, δεν ζτυχε ςυηιτθςθσ κατά τθ ςυνάντθςθ.  Χρειάηεται 

περιςςότερθ ςκζψθ και διαβοφλευςθ
Η πρόνοια ζτυχε νομοτεχνικοφ ελζγχου και 

ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

προωκικθκε ωσ εξισ:       36.  Πρόςωπο 

που ενεργεί κατά παράβαςθ του εδαφίου 

(1) του άρκρου 33 διαπράττει ποινικό 

αδίκθμα, και ςε περίπτωςθ καταδίκθσ, 

υπόκειται ςε χρθματικι ποινι που δεν 

υπερβαίνει τισ διακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ 

ι/και ποινι φυλάκιςθσ που δεν 

υπερβαίνει τα τρία χρόνια.

76 39(1) Η ΑΔΕΕλΕπ ανακαλεί τθν επαγγελματικι άδεια του νόμιμου

ελεγκτικοφ γραφείου εάν αμφιςβθτείται ςοβαρά θ εντιμότθτα

του

Η λζξθ εντιμότθτα δεν αποδίδει το αγγλικό κείμενο που αναφζρει good

repute Επίςθσ εντιμότθτα ζχουν μόνο τα φυςικά πρόςωπα. Να

αντικαταςτακεί θ λζξθ εντιμότθτα με πιο κατάλλθλθ φράςθ

• ε ςχζςθ με τισ πρόνοιεσ των άρκρων 34 και 37 κα ιταν ορκότερο να περιλθφκοφν κάποιοι

οριςμοί ι κριτιρια όςο αφορά τον όρο εντιμότθτα (KPMG)

Η πρόνοια ζτυχε νομοτεχνικοφ ελζγχου και 

ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

προωκικθκε ωσ εξισ:     39.-(1) Η ΑΔΕΕλΕπ 

ανακαλεί τθν επαγγελματικι άδεια του 

νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου εάν 

αμφιςβθτείται ςοβαρά θ εντιμότθτά του.

77 39(1)(α)  39-(1). Οι εξετάςεισ επαγγελματικισ ικανότθτασ  τθσ 

παραγράφου (β) του  άρκρου 38 εγγυϊνται  (α)«το επίπεδο 

των απαραίτθτων κεωρθτικϊν γνϊςεων ςε κζματα νόμιμου 

ελζγχου…»

Αντικατάςταςθ τθσ λζξθσ «νόμιμου» με τθ λζξθ «υποχρεωτικοφ» Να δοκεί περιςςότερθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με τισ εξετάςεισ (υπεφκυνοσ

για να τισ διενεργεί, ςυχνότθτα, κτλ.). (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου)

τθν προτεινόμενθ νομοκεςία το ςχετικό 

άρκρο ζχει ενςωματωκεί ωσ εξισ:                                                                

41.-(1)  Οι αναφερόμενεσ ςτθν παράγραφο 

(β) του εδαφίου (1) του  άρκρου 40 

εξετάςεισ επαγγελματικισ ικανότθτασ 

εγγυϊνται -                                  (α)  το 

επίπεδο των απαραίτθτων κεωρθτικϊν 

γνϊςεων ςε κζματα υποχρεωτικοφ 

ελζγχου˙ και                            (β)  τθν 

ικανότθτα πρακτικισ εφαρμογισ των εν 

λόγω κεωρθτικϊν γνϊςεων.
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Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

78 39(1) -

Νζο

Η ΑΔΕΕλΕπ ανακαλεί τθν επαγγελματικι άδεια του νόμιμου 

ελεγκτικοφ γραφείου εάν αμφιςβθτείται ςοβαρά θ εντιμότθτα 

και θ καλι του φιμθ.

Χρειάηεται περιςςότερθ επεξιγθςθ ωσ προσ τον οριςμό τθσ εντιμότθτασ 

και τθσ καλισ φιμθσ, ωσ επίςθσ και πωσ αυτζσ αποκακίςτανται.

Η πρόνοια ζτυχε νομοτεχνικοφ ελζγχου και 

ςτθν προτεινόμενθ νομοκεςία 

προωκικθκε ωσ εξισ:     39.-(1) Η ΑΔΕΕλΕπ 

ανακαλεί τθν επαγγελματικι άδεια του 

νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου εάν 

αμφιςβθτείται ςοβαρά θ εντιμότθτά του.

79 40(1)(δ) -

Νζο

να ζχει εκπλθρϊςει όλεσ τισ φορολογικζσ τθσ υποχρεϊςεισ 

που προκφπτουν ςφμφωνα με τουσ νόμουσ που κακορίηονται 

ςτο Παράρτθμα των περί Σμιματοσ Φορολογίασ Νόμων του 

2014 ζωσ 2016, κακϊσ τισ πράξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα, και ζχουν εξοφλιςει ι ζχει 

διευκετιςει τθν εξόφλθςθ οφειλϊν προσ το Σμιμα 

Φορολογίασ. 

Πρόκειται για νζα πρόνοια.

Η καταρχιν κζςθ του ΕΛΚ είναι ότι τζτοια πρόνοια είναι απαράδεκτθ για 

πολλοφσ λόγουσ.  Η διαςφνδεςθ τθσ εξόφλθςθσ ι διευκζτθςθσ (με ότι και αν 

ςθμαίνει αυτό) των φορολογικϊν υποχρεϊςεων ενόσ ατόμου ι μιασ 

επιχείρθςθσ αποτελεί άςχετθ ενζργεια και δυςμενισ διάκριςθ ςε βάροσ των 

ελεγκτϊν. Δεν απαιτείται από οποιαδιποτε άλλθ αρμόδια αρχι ςτο ςτάδιο τθσ 

αδειοδότθςθσ μελϊν τθσ να αποδεικνφεται επιλεκτικά θ φορολογικι 

ςυμμόρφωςθ. Επίςθσ δεν αναφζρει ποιεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ να ζχει 

διευκετθμζνεσ (πχ ΦΠΑ, Φόρο  Ειςοδιματοσ, Φόρο Κεφαλαιουχικϊν Κερδϊν, 

Φόρο Ακίνθτθσ Ιδιοκτθςίασ, Φόρο Χαρτοςιμων κτλ)

Παράλλθλα, ςε περίπτωςθ που ο νομοκζτθσ ικελε να είναι διευκετθμζνεσ ΟΛΕ 

οι υποχρεϊςεισ του ελεγκτι ζναντι του Κράτουσ, τότε κα μποροφςε να γίνει 

ρθτι αναφορά και για τισ υποχρεϊςεισ ςτισ Κοινωνικζσ Αςφαλίςεισ, ΑνΑΔ, 

Σαμείο Πλεονάηοντοσ, δθμαρχεία, αςτυνομία, τμιμα οδικϊν μεταφορϊν κτλ.

Είχε ενςωματωκεί ωσ θ ειςιγθςθ του 

Εφόρου Φορολογίασ αλλά αφαιρζκθκε 

κατά το νομοτεχνικό ζλεγχο.

80 40(2) -

Νζο

Σο φυςικό πρόςωπο που του χορθγείται επαγγελματικι άδεια 

υποχρεοφται να παίρνει τζτοια μζτρα και να προβαίνει ςε 

τζτοιεσ διευκετιςεισ για να διαςφαλίςει ότι είναι ςε κζςθ να 

ικανοποιιςει απαιτιςεισ για αποηθμιϊςεισ εναντίον του που 

πθγάηουν από αμζλεια ςτθ διενζργεια ελεγκτικισ εργαςίασ.  

Σα μζτρα ι οι διευκετιςεισ

αυτζσ μποροφν να επιτευχκοφν με επαγγελματικι 

αςφαλιςτικι κάλυψθ, τα κατϊτατα όρια τθσ οποίασ ορίηονται 

ςτο παρόντα νόμο ςτισ €200.000 ι το ιςοδφναμο ποςό του 10% 

των ετιςιων επαγγελματικϊν δικαιωμάτων, οποιοδιποτε είναι 

το μεγαλφτερο, για κάκε απαίτθςθ.

Σο νομοςχζδιο δεν περιλαμβάνει οποιαδιποτε υποχρζωςθ ςτουσ νόμιμουσ 

ελεγκτζσ και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία επαγγελματικι αςφαλιςτικι κάλυψθ.    

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ περιλθφκεί νζο άρκρο ςτο οποίο να γίνεται ξεκάκαρι 

αναφορά ςτθ ςυγκεκριμζνθ υποχρζωςθ. Παράλλθλα γίνεται ειςιγθςθ να τεκεί 

και το ελάχιςτο ποςό αςφάλιςθσ, ςυνολικά και ανά υπόκεςθ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

χόλιο ΕΛΚ 26/9 ---- Θα μποροφςε να αποτελζςει άρκρο από μόνο του. το 

άρκρο αφινεται να νοθκεί ότι κα μποροφςαν να υιοκετθκοφν άλλα μζτρα για 

να υπάρχουν επαρκείσ εγγυιςεισ ςε περίπτωςθ καταβολισ αποηθμίωςθσ, χωρίσ 

να κακορίηονται όμωσ οι εναλλακτικζσ.  Η επαγγελματικι αςφαλιςτικι κάλυψθ 

κα πρζπει να είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ ελεγκτζσ και γραφεία, ςτα ποςά 

που αναφζρονται ςτο εν λόγω άρκρο.

Από τθν εμπειρία μζχρι ςιμερα, πρόκειται για πολφ προβλθματικό άρκρο

και μζχρι ςιμερα δεν ζχει εγγραφεί ι αδειοδοτθκεί κανζνασ με αυτζσ τισ

πρόνοιεσ. 

Ειςιγθςθ είναι να εξεταςτεί κατά πόςο μπορεί να αφαιρεκεί από τθ

νομοκεςία. ε αντίκετθ περίπτωςθ, θ ΑΔΕΕλΕπ να δϊςει επαρκεί

ερμθνεία και επεξιγθςθ ςτθν αναφορά του νόμου ςε «επαρκι πείρα

ςτον χρθματοοικονομικό, νομικό και λογιςτικό τομζα». 

82 45 Για τθ διατιρθςθ τθσ επαγγελματικισ άδειασ οι νόμιμοι

ελεγκτζσ υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςε κατάλλθλα

προγράμματα ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ για τθ διατιρθςθ ςε

υψθλό επίπεδο επαρκϊν κεωρθτικϊν γνϊςεων

επαγγελματικϊν προςόντων και αρχϊν.

Πρόςκετα ςε ότι αναφζρονται ςτο άρκρο, κα ιταν χριςιμο θ προςκικθ 

νζου εδαφίου που να κακορίηει τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για ςυνεχι 

επαγγελματικι εκπαίδευςθ ανά ζτοσ όπωσ τθ διάρκεια και είδοσ 

εκπαίδευςθσ.  Επίςθσ με άλλο εδάφιο κα μποροφςε να διευκρινιςτεί 

κατά πόςο μθ ςυμμόρφωςθ με τισ ποιο πάνω πρόνοιεσ κα αποτελοφςε 

λόγο αφαίρεςθσ τθσ άδειασ θ/και παραπομπι ςτθν Πεικαρχικι Επιτροπι. 

χόλιο ΕΛΚ 26/9  -      Θα μποροφςε να διευκρινιςτεί κατά πόςο μθ 

ςυμμόρφωςθ με το τισ πιο πάνω πρόνοιεσ κα αποτελοφςε λόγο για 

αφαίρεςθ τθσ άδειασ ι/και παραπομπισ ςτθν Πεικαρχικι Επιτροπι.  

Προςκικθ παραγράφου που να αναφζρει ότι μθ τιρθςθσ τθσ 

υποχρζωςθσ αυτισ αποτελεί πεικαρχικό αδίκθμα

Δεν ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ για τθν 

προςκικθ πρόςκετου εδαφίου που να 

κακορίηει ελάχιςτεσ απαιτιςεισ κακϊσ το 

κζμα κα διευκετθκεί με τθ υμφωνία 

Ανάκεςθσ Αρμοδιοτιτων.  όςον αφορά τθν 

ειςιγθςθ για τθ διευκρίνιςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ, ςτο προτεινόμενο 

νομοςχζδιο υπάρχει πρόνοια ςτο άρκρο 45 

ωσ εξισ:         45.  Για τθ διατιρθςθ τθσ 

επαγγελματικισ άδειασ, οι νόμιμοι 

ελεγκτζσ υποχρεοφνται να ςυμμετζχουν ςε 

κατάλλθλα προγράμματα ςυνεχοφσ 

εκπαίδευςθσ, για τθ διατιρθςθ ςε υψθλό 

επίπεδο επαρκϊν κεωρθτικϊν γνϊςεων, 

επαγγελματικϊν προςόντων και αρχϊν. Η 

παράβαςθ τθσ άνω υποχρζωςθσ ςυνιςτά 

πεικαρχικό αδίκθμα τιμωρθτζο κατά το 

Μζροσ XVI. 

43 Απόκτθςθ προςόντων λόγω μακροχρόνιασ πείρασ Γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ για 

αφαίρεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πρόνοιασ

Είχε ενςωματωκεί ωσ θ ειςιγθςθ του ΕΛΚ 

αλλά αφαιρζκθκε κατά το νομοτεχνικό 

ζλεγχο.                                     τθν 

προτεινόμενθ νομοκεςία θ ςχετικι 

πρόνοια ζχει ωσ εξισ:                      40.-(1) Σο 

Διοικθτικό υμβοφλιο δφναται να 

χορθγιςει επαγγελματικι άδεια νόμιμου 

ελεγκτι μόνο ςε φυςικό πρόςωπο που 

πλθροί τουλάχιςτον τισ προχποκζςεισ που 

αναφζρονται ςτα άρκρα 34, 41 και 42, 

κακϊσ και τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:                                                 

(α)  ζχει φκάςει ςτο επίπεδο ειςαγωγισ 

ςτο πανεπιςτιμιο ι ςε ιςοδφναμο επίπεδο 

και ζχει ακολουκιςει πρόγραμμα 

κεωρθτικισ διδαςκαλίασ˙                                                           

(β)  ζχει επιτφχει ςε εξετάςεισ 

επαγγελματικισ ικανότθτασ επιπζδου 

τζλουσ πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν ι 

ιςοδφναμου επιπζδου, τισ οποίεσ 

αναγνωρίηει θ ΑΔΕΕλΕπ˙                                              

(γ)  ζχει πραγματοποιιςει πρακτικι 

άςκθςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 44.                                                                           

(2) Η ΑΔΕΕλΕπ εκπλθρϊνει τισ 

υποχρεϊςεισ τισ οποίεσ υπζχει, ωσ 

αρμόδια αρχι, βάςει του Άρκρου 6, 

δεφτερο εδάφιο, τθσ Οδθγίασ 2006/43/ΕΚ.

81
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83 57(2) Οι νόμιμοι ελεγκτζσ και τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία οφείλουν

να ςυμμορφϊνονται με τον ιςχφοντα Κϊδικα Επαγγελματικισ

Δεοντολογίασ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Λογιςτϊν ……..

Να διαγραφεί θ λζξθ "Επαγγελματικισ"  (φνδεςμοσ Σραπεηϊν Κφπρου) τθν προτεινόμενθ νομοκεςία θ πρόνοια 

ενςωματϊκθκε ωσ εξισ:                                                

57(2) Οι νόμιμοι ελεγκτζσ και τα νόμιμα 

ελεγκτικά γραφεία οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται –                                        

(α) τθρουμζνθσ τθσ παραγράφου (β), με 

τον Κϊδικα Δεοντολογίασ, ι

83 68(5) Νοείται ότι τα εν λόγω μζτρα κατά περίπτωςθ, περιλαμβάνουν

τθ διενζργεια ςυμπλθρωματικοφ υποχρεωτικοφ ελζγχου ςτα 

ςυναφι κυγατρικι εταιρεία, είτε άμεςα είτε με ανάκεςθ των

εν λόγω εργαςιϊν ςε τρίτουσ.

Αντικατάςταςθ τθσ υπογραμμιςμζνθσ λζξθσ με τθ λζξθ «ςτθ» (PwC) τθν προτεινόμενθ νομοκεςτία θ πρόνοια 

του άρκρου ζχει διορκτωκεί.          68(5) Σα 

αναφερόμενα ςτο εδάφιο (4) μζτρα κατά 

περίπτωςθ περιλαμβάνουν τθ διενζργεια 

ςυμπλθρωματικοφ υποχρεωτικοφ ελζγχου 

ςτθ ςυναφι κυγατρικι εταιρεία, είτε 

άμεςα είτε με ανάκεςθ των εν λόγω 

εργαςιϊν ςε τρίτουσ.

84 68(7) Η αρμόδια αρχι μπορεί να ηθτιςει τθν υποβολι

ςυμπλθρωματικϊν αποδεικτικϊν εγγράφων του ελεγκτικοφ

ζργου που επιτελείται από τυχόν νόμιμουσ ελεγκτζσ ι νόμιμα

ελεγκτικά γραφεία για τον ςκοπό του ελζγχου του ομίλου από

τισ αρμόδιεσ αρχζσ ςφμφωνα με το άρκρο  22

Παραπομι ςτο άρκρο 29 αντί του αναφερομζνου (PwC) τθν προτεινόμενθ νομοκεςία, μετά και το 

νομοτεχνικό ζλεγχο, θ πρόνοια ζχει 

ενςωματωκεί ωσ ακολοφκωσ:   68(7) Η 

ΑΔΕΕλΕπ δφναται να ηθτιςει τθν υποβολι 

ςυμπλθρωματικϊν αποδεικτικϊν 

εγγράφων του ελεγκτικοφ ζργου που 

επιτελείται από τυχόν νόμιμουσ ελεγκτζσ ι 

νόμιμα ελεγκτικά γραφεία για τον ςκοπό 

του ελζγχου του ομίλου από τισ αρμόδιεσ 

αρχζσ ςφμφωνα με το άρκρο 28.

Δεν γίνεται αναφορά ςε ποιον ι ποιουσ απευκφνεται θ ζκκεςθ ελζγχου.

το άρκρο 34(1) του Ν.42(Ι)/2009 υπάρχει ξεκάκαρθ αναφορά. Επίςθσ,

φαίνεται ότι δεν ζτυχαν μεταφοράσ ςτο νομοςχζδιο οι πρόνοιεσ του

άρκρου 34 του υφιςτάμενου περί Ελεγκτϊν Νόμου Ν.42(Ι)/2009 και

ειδικότερα το εδάφιο (2).

Είναι απαραίτθτθ θ ςυμπερίλθψθ αναφοράσ για το που απευκφνεται θ

ζκκεςθ ελζγχου. Γίνεται επίςθσ ειςιγθςθ όπωσ εξεταςτεί κατά πόςο θ

ςυμπερίλθψθ του εδαφίου (2) του άρκρου 4 του Ν.42(Ι)/2009 κρίνεται

απαραίτθτθ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

χόλιο ΕΛΚ 29/9 -- Δεν ζχουν μεταφερκεί ςτο νομοςχζδιο οι πρόνοιεσ

του άρκρου 34 του υφιςτάμενου περί Ελεγκτϊν Νόμου Ν.42(Ι)/2009 και

ειδικότερα το εδάφιο (2). Εξεταςτεί θ ςυμπερίλθψθ του εδαφίου (2) (α)

ζωσ (ε) του άρκρου 34 του Ν.42(Ι)/2009.

86 69(2)(γ)(ι

ι)

κατά περίπτωςθ, εάν οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ

ςυνάδουν με τισ καταςτατικζσ απαιτιςεισ.

Αντικατάςταςθ τθσ λζξθσ «καταςτατικζσ» με τθ λζξθ «νομικζσ» Αντικατάςταςθ τθσ λζξθσ «καταςτατικζσ» με τθ λζξθ «νομικζσ» (PwC)

• τθν υποπαράγραφο (ii) τθσ παραγράφου (γ) του εδάφιου (2) ςτο άρκρο 69, θ λζξθ

«καταςτατικζσ» κα πρζπει να αντικαταςτακεί με τθν λζξθ «νομικζσ», ϊςτε να αποδίδεται

καλφτερα το νόθμα ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. (KPMG)

το προτεινόμενο νομοςχζδιο θ πρόνοια 

ζχει διορκωκεί και ενςωματωκεί ωσ 

ακολοφκωσ                  69 (2)(γ) (ii) κατά 

περίπτωςθ, εάν οι ετιςιεσ οικονομικζσ 

καταςτάςεισ ςυνάδουν με τισ νομικζσ 

απαιτιςεισ:

87 69(2)(δ) αναφζρονται οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα ςτα οποία οι

νόμιμοι ελεγκτζσ ι τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία εφιςτοφν τθν

προςοχι υπογραμμίηοντάσ τα χωρίσ να διατυπϊνουν γνϊμθ

υπό επιφφλαξθ

Αντικατάςταςθ τθσ λζξθσ « υπό» με τθ λζξθ «με» το προτεινόμενο νομοςχζδιο θ πρόνοια 

ενςωματϊκθκε ωσ εξισ:        69 (2)(δ)  

αναφζρονται οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα 

ςτα οποία οι νόμιμοι ελεγκτζσ ι τα νόμιμα 

ελεγκτικά γραφεία εφιςτοφν τθν προςοχι 

υπογραμμίηοντάσ τα χωρίσ να 

διατυπϊνουν γνϊμθ υπό επιφφλαξθ˙

Παρατθρικθκε ότι δεν αςκικθκε το δικαίωμα επιλογισ των Κρατϊν -

Μελϊν, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 4 του Κανονιςμοφ, για τθν κατ’

εξαίρεςθ απαλλαγι ςτο νόμιμο ελεγκτι και νόμιμο ελεγκτικό γραφείο,

κατόπιν ςχετικισ αίτθςθσ, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δφο

οικονομικά ζτθ, από τθν απαίτθςθ για περιοριςμό των ςυνολικϊν

αμοιβϊν για μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ ςε όχι περιςςότερο του 70%. 

Υποςτθρίηουμε τθ δυνατότθτα τθσ ΑΔΕΕλΕπ να επιτρζπει, κατόπιν αιτιματοσ, τθν απαλλαγι

του νόμιμου ελεγκτι από τθν απαίτθςθ για περιοριςμό των αμοιβϊν για μθ-ελεγκτικζσ

υπθρεςίεσ ςτο zo% για μζγιςτο διάςτθμα δφο ετϊν. Μια τζτοια δυνατότθτα ςυνεπάγεται

περιςςότερθ επιχειρθματικι ευελιξία. Συγκεκριμζνα, αναλόγωσ του ςταδίου ςτον κφκλο

ηωισ που διανφει μια εταιρεία, κατά διαςτιματα, δφναται να προκφψουν απαιτιςεισ για

ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. ςχετικζσ με άντλθςθ κεφαλαίων, εποπτικζσ απαιτιςεισ κλπ.)

που κα ιταν μθ-αποτελεςματικό και αςφμφορο, τόςο ποιοτικά όςο και οικονομικά, να

καταχωριςει ςε εταιρεία άλλθ από το νόμιμο ελεγκτι τθσ, ο οποίοσ κα μποροφςε να

αξιοποιιςει τθ ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ και εμπειρία ςτθν εν λόγω εταιρεία επιφζροντασ

ςθμαντικζσ ςυνζργειεσ ςτθ διεκπεραίωςθ τζτοιων μθ ελεγκτικϊν εργαςιϊν  (PwC)

τθν επιςτολι του υνδζςμου θμερομθνίασ 27/4/2015 εξθγικθκαν οι

λόγοι για τθν άςκθςθ τθσ επιλογισ αυτισ των Κρατϊν-Μελϊν.

Επαναλαμβάνουμε τθν ειςιγθςι μασ όπωσ ςυμπεριλθφκεί θ αναφορά

αυτι ςτο εν λόγω άρκρο. 

• Η μθ ςυμπερίλθψθ ςτο άρκρο 71 τθσ επιλογισ που παρζχεται ςτον Κανονιςμό για τθν

δυνατότθτα κατόπιν αιτιςεωσ του νόμιμου ελεγκτι, κατ’ εξαίρεςθ να του επιτραπεί να

απαλλάςςεται από τισ απαιτιςεισ του εδαφίου 3 όςον αφορά ελεγχόμενθ οντότθτα για

διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τα δφο ζτθ κα πρζπει να ανακεωρθκεί. Πιςτεφουμε ότι θ

ςυμπερίλθψθ τθσ εν λόγω επιλογισ κα δϊςει τθν ευχζρεια χειριςμοφ ςυγκεκριμζνων

περιπτϊςεων για τισ οποίεσ εφαρμογι τθσ εξαίρεςθσ κα είναι προσ όφελοσ τθσ ελεγχόμενθσ

οντότθτασ (KPMG)

Γίνεται αποδεκτι θ ειςιγθςθ ζχει γίνει 

ςχετικι διόρκωςθ.  Γίνεται αποδεκτι θ 

ειςιγθςθ για να περιλθφκεί θ εξαίρεςθ 

για τον Γενικό Ελεγκτι

Οι νόμιμοι ελεγκτζσ ι τα νόμιμα ελεγκτικά γραφεία

παρουςιάηουν τα αποτελζςματα του υποχρεωτικοφ ελζγχου ςε

ζκκεςθ ελζγχου. Η ζκκεςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με τισ

απαιτιςεισ των ελεγκτικϊν προτφπων που υιοκετοφνται από

τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 67 

Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο περιλιφκθκε θ 

ακόλουκθ πρόνοια για το ςυγκεκριμζνο 

κζμα:                            άρκρο 71. Σο 

Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ, 

δφναται, κατόπιν αίτθςθσ νόμιμου ελεγκτι 

ι νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου, κατ’ 

εξαίρεςθ, να επιτρζπει ςε αυτόν το νόμιμο 

ελεγκτι ι νόμιμο ελεγκτικό γραφείο να 

απαλλάςςεται από τισ απαιτιςεισ του 

Άρκρου 4, παράγραφοσ 2, πρϊτο εδάφιο, 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014 όςον 

αφορά τθν ελεγχόμενθ οντότθτα, για 

διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τα δφο  

οικονομικά ζτθ.

85 69

88 71(3) Αμοιβζσ ελζγχου για τθ διενζργεια υποχρεωτικοφ ελζγχου ςε

ΟΔ 



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

Προςκικθ του υπογραμμιςμζνου λεκτικοφ ϊςτε να ςυνάδει με τθν αντίςτοιχθ πρόνοια του

Κανονιςμοφ (Άρκρο 4, Εδάφιο 2). Για τουσ ςκοποφσ των ορίων που προςδιορίηονται ςτο

εδάφιο (3) του παρόντοσ άρκρου εξαιροφνται οι διαφορετικζσ από τισ αναφερόμενεσ ςτο

εδάφιο (2) του άρκρου 72 μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ, ποu απαιτοφνται δυνάμει τθs

ενωςιακισ ι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ.  (PwC)

• Το λεκτικό ςτο εδάφιο 4 του άρκρου 71 κα πρζπει να διορκωκεί ςτθν βάςθ του ςχετικοφ

λεκτικοφ ςτον Κανονιςμό. (KPMG)

90 72 (1) ...απαγορεφεται να παρζχει άμεςα

ι ζμμεςα ςτθν ελεγχόμενθ οντότθτα, ςτθν οικεία μθτρικι

επιχείρθςθ ι ςτισ ελεγχόμενεσ από τθν ελεγχόμενθ οντότθτα

επιχειριςεισ τθσ εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ

απαγορευμζνεσ μθ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ...

Διαγραφι τθσ υπογραμμιςμζνθσ λζξθσ προσ αποφυγι ςφγχυςθσ και προσ επίτευξθ πλιρουσ

ςυμβατότθτασ με το αγγλικό κείμενο του Κανονιςμοφ, το οποίο δεν περιλαμβάνει

αντίςτοιχθ αναφορά: '...shall not directly or indirectly provide to the audited entity, to its

parent undertaking or to its controlled undertakings within the Union any prohibited non-

audit services...' (PwC)

Παρατθρικθκε ότι δεν αςκικθκε το δικαίωμα επιλογισ των Κρατϊν -

Μελϊν, όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 5 του Κανονιςμοφ, για τθν εξαίρεςθ 

από τθν απαγόρευςθ των ακόλουκων υπθρεςιϊν……..

Υποςτθρίηουμε τθν πλιρθ υιοκζτθςθ τθσ ςχετικισ πρόνοιασ του Κανονιςμοφ που επιτρζπει, 

υπό προχποκζςεισ, τθν παροχι όλων των υπό αναφορά  υπθρεςιϊν 

(ςυμπεριλαμβανομζνων  των φορολογικϊν ςυμβουλϊν και υπθρεςιϊν αποτίμθςθσ, που το 

Προςχζδιο Νομοςχεδίου φαίνεται να αποκλείει), κακϊσ ωκεί προσ μεγαλφτερθ ςφγκλιςθ με 

τον Κϊδικα Δεοντολογίασ για Επαγγελματίεσ Λογιςτζσ *«ΚΔΕΛ»+ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ 

Λογιςτϊν. Όπωσ διατυπϊκθκε ςε προθγοφμενεσ τοποκετιςεισ μασ, διαφορετικζσ 

προςεγγίςεισ μεταξφ των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ ι μεταξφ κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ και τρίτων 

χωρϊν επθρεάηουν αρνθτικά ιδιαίτερα χϊρεσ όπωσ θ Κφπροσ που αποτελοφν επενδυτικά 

κζντρα, λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ πολυπλοκότθτασ και του κόςτουσ διεξαγωγισ 

επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων. Οι επιτροπζσ ελζγχου αποτελοφν το εντεταλμζνο 

όργανο των μετόχων για επίτευξθ ορκισ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και ςτα πλαίςια των 

ευκυνϊν τουσ εμπίπτει και θ αξιολόγθςθ και διαςφάλιςθ τθσ ανεξαρτθςίασ και 

αποτελεςματικότθτασ των νόμιμων ελζγχων και  ςυναφϊν υπθρεmϊν. Συνεπϊσ, κα ιταν 

aτυχισ ςχετικι απόκλιςθ τθσ Κφπρου από τισ εν λόγω βζλτιςτεσ πρακτικζσ εταιρικισ 

διακυβζρνθςθσ, που κα προζκυπτε περιορίηοντασ το εφροσ αρμοδιοτιτων των επιτροπϊν 

ελζγχου και αντικακιςτϊντασ τισ με άκαμπτεσ ρυκμίςεισ. 

Να προςτεκοφν τα ακόλουκα μετά το ςθμείο (γ):                                                                                                                                                                                                                                                            

(δ) διενεργοφνται από πρόςωπα εκτόσ των νόμιμων ελεγκτϊν που διενεργεί 

υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ.

(ε) δεν κίγεται θ ανεξαρτθςία και θ αντικειμενικότθτα του νόμιμου ελεγκτι 

που διενεργεί υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ.  (Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Στο πιο πάνω άρκρο γίνεται αναφορά ςτισ περιπτϊςεισ όπου κατά 

παρζκκλιςθ του εδαφίου (2) θ παροχι των υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτισ 

υποπαραγράφουσ (i), (iv) ζωσ (vi) επιτρζπεται υπό κάποιεσ προχποκζςεισ. 

Θα κζλαμε να αναφζρουμε ότι ςτον Κανονιςμό 534/2014, ‘Άρκρο 5(3) 

δίνεται αυτι θ δυνατότθτα και για τισ υπθρεςίεσ τθσ υποπαραγράφου (ςτ) 

(υπθρεςίεσ αποτίμθςθσ), που ενδεχομζνωσ και εν τθ απουςία κάποιασ 

ςυγκεκριμζνθσ αιτιολόγθςθσ, κα μποροφςαν να ςυμπεριλθφκοφν και ςτο 

νομοςχζδιο ωσ επιτρεπόμενεσ υπό κάποιεσ περιςτάςεισ (Σφνδεςμοσ 

Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Επιπρόςκετα, θ Κφπροσ μζςω τθσ εξζλιξθσ τθσ ςε διεκνζσ επιχειρθματικό κζντρο ζχει 

επιτφχει τθν ανάπτυξθ διαφόρων πυρινων εξειδίκευςθσ ςε τομείσ όπωσ οι φορολογικζσ 

υπθρεςίεσ ςτουσ οποίουσ ανατρζχουν διάφορεσ διεκνείσ εταιρείεσ που 

δραςτθριοποιοφνται μζςω κυγατρικϊν τουσ ςτθν Κφπρο, ςυχνά ςε ςυνάρτθςθ με τισ 

ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ που λαμβάνουν. Στθν περίπτωςθ μθ υιοκζτθςθσ τθσ μζγιςτθσ δυνατισ 

ευελιξίασ ςτθν παροχι τθσ ολότθτασ του εmτρεπόμενου φάςματοσ  φορολογικϊν 

υπθρεmϊν και υπθρεmϊν αποτίμθςθσ τζτοιοι όμιλοι ενδζχεται να χάςουν τθν πρόςβαςθ 

τουσ ςτθν εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία του παροχζα προτίμθςθσ τουσ. Ο περιοριςμόσ ςτισ 

επιλογζσ των εταιριϊν, θ αναμενόμενθ αφξθςθ κόςτουσ και θ πικανι αρνθτικι επίδραςθ 

ςτθν ποιότθτα των εν λόγω υπθρεmϊν κα ζχει αντίκτυπο ςτθν ελκυςτικότθτα τθσ Κφπρου 

ωσ διεκνζσ επενδυτικό κζντρο, ιδιαίτερα λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πρόκεςθ των βαmκϊν 

ανταγωνιςτϊν  κρατϊν μελϊν να υιοκετιςουν εξολοκλιρου τθν αναφερόμενθ πρόνοια. 

(PwC)

Θεωροφμε ότι θ απαγόρευςθ  που γίνεται για παροχι μθ ελεγκτικϊν  

υπθρεςιϊν από Νόμιμο ελεγκτι  ι νόμιμο ελεγκτικό γραφείο  άρκρο 72 κα 

μποροφςε να μθν είναι τόςο περιοριςτικι εάν και  εφόςον οι αμοιβζσ για τισ 

εν λόγω υπθρεςίεσ είναι χαμθλζσ. Επιπρόςκετα ςθμειϊνεται ότι  εάν οι 

υπθρεςίεσ αυτζσ ανατεκοφν μεμονωμζνα ςε άλλο ελεγκτικό οίκο, το κόςτοσ 

πικανόν  να είναι πολφ ψθλότερο (ΧΑΚ)

τθν επιςτολι του υνδζςμου θμερομθνίασ 27/4/2015 εξθγικθκαν οι 

λόγοι για τθν άςκθςθ τθσ επιλογισ αυτισ των Κρατϊν-Μελϊν.  

Επαναλαμβάνουμε τθν ειςιγθςι μασ όπωσ ςυμπεριλθφκεί θ αναφορά 

αυτι ςτο εν λόγω άρκρο. 

• Η αναφορά ςτο άρκρο 72, εδάφιο 3, παράγραφοσ (β) κα πρζπει να γίνεται ςτο άρκρο 77 

και όχι ςτο άρκρο 66. (KPMG)

• Στο άρκρο 72, εδάφιο 3 δεν ζχει περιλθφκεί ςχετικι αναφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν οι 

οποίεσ αναφζρονται ςτθν υποπαράγραφο (vii) τθσ παραγράφου (α) και τθν παράγραφο 

(ςτ) του εδάφιου 2. Δεδομζνου ότι δίνεται θ ευχζρεια ςτον Κανονιςμό για τθν περίλθψθ τθσ 

παροχισ φορολογικϊν ςυμβουλϊν και των υπθρεςιϊν αποτίμθςθσ 

(ςυμπεριλαμβανόμενων  των υπθρεςιϊν αναλογιςτικϊν αποτιμιςεων ι υποςτιριξθσ ςε 

περίπτωςθ αντιδικίασ) ςτισ εξαιρζςεισ του εδαφίου 3 αυτό κα πρζπει να γίνει. Δεν υπάρχει 

λόγοσ για απαγόρευςθ υπθρεςιϊν οι οποίεσ δεν ζχουν άμεςθ ι ζχουν επουςιϊδθ επίπτωςθ 

ςτισ ελεγχόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςε περιπτϊςεισ όπου ο νόμιμοσ ελεγκτισ κα 

μποροφςε να προςκζςει αξία μζςω τθσ γνϊςθσ του για τθν εν λόγω εταιρεία. Είναι 

ςθμαντικό να λθφκεί υπόψθ ότι οποιαδιποτε παροχι τζτοιων υπθρεςιϊν υπόκειται ςτθν 

ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ οντότθτασ. Επίςθσ, το να επιτραποφν οι ςυγκεκριμζνεσ 

υπθρεςίεσ φζρνει το ρυκμιςτικό πλαίςιο ςτθν Κφπρο πιο κοντά ςτον Κϊδικά Δεοντολογίασ 

για Επαγγελματίεσ Λογιςτζσ τθσ Διεκνοφσ Ομοςπονδίασ Λογιςτϊν.  Αναφζρουμε επίςθσ ότι 

χϊρεσ όπωσ θ Ιρλανδία, το Λουξεμβοφργο και θ Μάλτα οι οποίεσ είναι βαςικοί 

ανταγωνιςτζσ τθσ Κφπρου, ζχουν επιτρζψει ι αναμζνεται να επιτρζψουν τθν παροχι των 

ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν. (KPMG)

Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο περιλιφκθκε θ 

ακόλουκθ πρόνοια για το ςυγκεκριμζνο 

κζμα:                                      72.  Κατά 

παρζκκλιςθ του Άρκρου 5, παράγραφοσ 1, 

δεφτερο εδάφιο, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αρικ. 537/2014, επιτρζπεται θ παροχι των 

υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτο Άρκρο 5, 

παράγραφοσ 1, δεφτερο εδάφιο, ςτοιχείο 

α) ςθμείο i) και ςθμεία iv) ζωσ vii) και 

ςτοιχείο ςτ) αυτοφ του Κανονιςμοφ, 

εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ:                  (α)  δεν ζχουν 

άμεςθ επίπτωςθ ι ζχουν επουςιϊδθ 

επίπτωςθ, ξεχωριςτά ι ςυνολικά ςτισ 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ˙                               

(β)  θ εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ ςτισ 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

τεκμθριϊνεται και εξθγείται λεπτομερϊσ 

ςτθν επιπρόςκετθ ζκκεςθ προσ τθν 

επιτροπι ελζγχου που αναφζρεται ςτο 

Άρκρο 11 αυτοφ του Κανονιςμοφ˙                                                 

Απαγόρευςθ παροχισ μθ ελεγκτικϊν υπθρεςιϊν από νόμιμο

ελεγκτι και νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί

υποχρεωτικό ζλεγχο ςε ΟΔ 

Για τουσ ςκοποφσ των ορίων που προςδιορίηονται ςτο εδάφιο

(3) του παρόντοσ άρκρου εξαιροφνται οι διαφορετικζσ από τισ

αναφερόμενεσ ςτο εδάφιο (2) του άρκρου 72 μθ ελεγκτικζσ

υπθρεςίεσ 

Ειςθγοφμαςτε τθν προςκικθ ςτο τζλοσ τθσ πρόταςθσ τθσ φράςθσ «που

απαιτοφνται δυνάμει τθσ ενωςιακισ ι τθσ εκνικισ νομοκεςίασ», όπωσ

είναι και το ακριβζσ λεκτικό ςτον Κανονιςμό 

Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο περιλιφκθκε θ 

ακόλουκθ πρόνοια για το ςυγκεκριμζνο 

κζμα:                            άρκρο 71. Σο 

Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ ΑΔΕΕλΕπ, 

δφναται, κατόπιν αίτθςθσ νόμιμου ελεγκτι 

ι νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου, κατ’ 

εξαίρεςθ, να επιτρζπει ςε αυτόν το νόμιμο 

ελεγκτι ι νόμιμο ελεγκτικό γραφείο να 

απαλλάςςεται από τισ απαιτιςεισ του 

Άρκρου 4, παράγραφοσ 2, πρϊτο εδάφιο, 

του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014 όςον 

αφορά τθν ελεγχόμενθ οντότθτα, για 

διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τα δφο  

οικονομικά ζτθ.

Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο περιλιφκθκε θ 

ακόλουκθ πρόνοια για το ςυγκεκριμζνο 

κζμα:                                      72.  Κατά 

παρζκκλιςθ του Άρκρου 5, παράγραφοσ 1, 

δεφτερο εδάφιο, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αρικ. 537/2014, επιτρζπεται θ παροχι των 

υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτο Άρκρο 5, 

παράγραφοσ 1, δεφτερο εδάφιο, ςτοιχείο 

α) ςθμείο i) και ςθμεία iv) ζωσ vii) και 

ςτοιχείο ςτ) αυτοφ του Κανονιςμοφ, 

εφόςον πλθροφνται οι ακόλουκεσ 

προχποκζςεισ:                  (α)  δεν ζχουν 

άμεςθ επίπτωςθ ι ζχουν επουςιϊδθ 

επίπτωςθ, ξεχωριςτά ι ςυνολικά ςτισ 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ˙                               

(β)  θ εκτίμθςθ τθσ επίπτωςθσ ςτισ 

ελεγχόμενεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 

τεκμθριϊνεται και εξθγείται λεπτομερϊσ 

ςτθν επιπρόςκετθ ζκκεςθ προσ τθν 

επιτροπι ελζγχου που αναφζρεται ςτο 

Άρκρο 11 αυτοφ του Κανονιςμοφ˙                                                 

(γ)  οι αρχζσ τθσ ανεξαρτθςίασ όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτο Μζροσ Χ του παρόντοσ 

Νόμου, τθροφνται από τον νόμιμο ελεγκτι 

ι το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

91 72(3)

89 71(4)
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Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

92 72(7) Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοs

εδαφίου… (α) θ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία λιψθσ

αποφάςεων τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ και θ παροχι των

υπθρεςιϊν που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ (β), (γ) και (ε)

του εδαφίου (2) του παρόντοσ άρκρου κεωροφνται ότι

οπωςδιποτε επθρεάηουν τθν εν λόγω ανεξαρτθςία και ότι δεν

δφνανται να περιοριςτοφν από τθν εφαρμογι τυχόν

αςφαλιςτικϊν δικλίδων......................

Διαφοροποίθςθ λεκτικοφ ωσ εξισ:

Για τουσ ςκοποφσ του εδαφίου 6 πιο πάνω...

Η προτεινόμενθ αλλαγι επιφζρει ακρίβεια κακϊσ το εδάφιο 7 αποτελεί επεξθγθματικό 

άρκρο που πρζπει να παρατεκεί ςε ςυνάρτθςθ με το εδάφιο 6. (PwC)

Θεωροφμε ότι ςτο ςθμείο αυτό κα πρζπει να περιλθφκεί και θ λειτουργία 

εςωτερικοφ ελζγχου (72 (2)(θ)) αφοφ θ λειτουργία αυτι πρζπει πάντα να 

είναι ανεξάρτθτθ (YEAE)

(γ)  οι αρχζσ τθσ ανεξαρτθςίασ όπωσ αυτζσ 

αναφζρονται ςτο Μζροσ Χ του παρόντοσ 

Νόμου, τθροφνται από τον νόμιμο ελεγκτι 

ι το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

93 76(2)(δ) (δ) να εξθγεί τον βακμό ςτον οποίο ο υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ

κεωρείται ότι ιταν ςε κζςθ να εντοπίςει παρατυπίεσ,

ςυμπεριλαμβανομζνων των περιπτϊςεων απάτθσ˙

Να προςτεκεί θ λζξθ "ςθμαντικϊν" πρίν τθν λζξθ "περιπτϊςεων" 

(Σφνδεςμοσ Τραπεηϊν Κφπρου)

Παρατθρικθκε ότι περιλιφκθκε θ ςυγκεκριμζνθ πρόνοια, παρόλο που

αποτελεί επιλογι των Κρατϊν-Μελϊν. 

Υποςτθρίηουμε τθν αρχι τθσ ςυμβατότθτασ με διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα/πλαςια ϊςτε να 

διαςφαλίηεται θ ανταγωνιςτικι  κζςθ τθσ Κφπρου. Συνεπϊσ πρζπει να αποφευχκεί θ 

επζκταςθ του περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ του ανεξάρτθτου ελεγκτι ςε τοπικό/εκνικό 

επίπεδο και να υιοκετθκοφν οι ςχετικζσ πρόνοιεσ των ΔΠΕ (Διεκνϊν Προτφπων Ελζγχου) 

που διζπουν τθ δομι και το περιεχόμενο τθσ εν λόγω ζκκεςθσ, κακϊσ τυχόν αποκλίςεισ κα 

υπζςκαπταν τθν ομοιομορφία και ςυγκριmμότθτα που επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι των 

διεκνϊν πρότυπων. Αντιςτοίχωσ, ςε ςχζςθ με τθ ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ προσ τθν 

επιτροπι ελζγχου, υποςτθρίηουμε τθν ςυμβατότθτα με  τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των 

προνοιϊν που απορρζουν από το ςχετικό Ευρωπαϊκό Κανονιςμό και όπωσ

ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςτο Τελικό Προςχζδιο Νομοςχεδίου και αποφυγι επιπρόςκετων  

απαιτιςεων που αυξάνουν το διοικθτικό κόςτοσ και τοποκετοφν τισ κυπριακζσ επιχειριςεισ 

ςε ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα ςυγκριτικά με άλλεσ οντότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν ΕΕ.  (PwC)

τθν επιςτολι του υνδζςμου θμερομθνίασ 27/4/2015 εξθγικθκαν οι

λόγοι για τθν άςκθςθ τθσ επιλογισ αυτισ των Κρατϊν-Μελϊν.

Επαναλαμβάνουμε τθν ειςιγθςι μασ όπωσ ςυμπεριλθφκεί θ αναφορά

αυτι ςτο εν λόγω άρκρο, και θ ςυγκεκριμζνθ επζκταςθ των προνοιϊν των

ΔΠΕ να αποφευχκεί. 

• Η πρόνοια ςτο άρκρο 76, εδάφιο 3 με τθν οποία θ ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να κεςπίςει πρόςκετεσ 

απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ ελζγχου αποτελεί επιλογι των κρατϊν-

μελϊν και είμαςτε τθσ άποψθσ ότι κα πρζπει να αφαιρεκει (KPMG)

95 77(2) (2) ε περίπτωςθ που θ ελεγχόμενθ οντότθτα δθμοςίου

ςυμφζροντοσ δεν διακζτει επιτροπι ελζγχου, θ

ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ υποβάλλεται προσ το όργανο που

επιτελεί ιςοδφναμα κακικοντα εντόσ τθσ ελεγχόμενθσ

οντότθτασ. ….

• Στο άρκρο 77(2) γίνεται αναφορά ςε περίπτωςθ όπου θ ελεγχόμενθ 

οντότθτα δθμοςίου ςυμφζροντοσ δεν διακζτει επιτροπι ελζγχου, γεγονόσ 

που ζρχεται ςε αντιπαράκεςθ με το άρκρο 89 το οποίο αναφζρει ότι οφείλει 

να ζχει επιτροπι ελζγχου. Επομζνωσ, ειςθγοφμαςτε  να απαλειφκεί θ 

περίπτωςθ να μθν διακζτουν επιτροπι ελζγχου, ζτςι ϊςτε να είναι 

ξεκάκαρθ θ απαίτθςθ για ςφςταςθ αυτισ τθσ επιτροπισ (YEAE)

Με το νομοτεχνικό ζλεγχο, το άρκρο αυτό 

αφαιρζκθκε.

Παρατθρικθκε ότι περιλιφκθκε θ ςυγκεκριμζνθ πρόνοια, παρόλο που

αποτελεί επιλογι των Κρατϊν-Μελϊν. 

Υποςτθρίηουμε τθν αρχι τθσ ςυμβατότθτασ με διεκνϊσ αποδεκτά πρότυπα/πλαίmα ϊςτε 

να διαςφαλίηεται θ ανταγωνιςτικι  κζςθ τθσ Κφπρου. Συνεπϊσ πρζπει να αποφευχκεί θ 

επζκταςθ του περιεχομζνου τθσ ζκκεςθσ του ανεξάρτθτου ελεγκτι ςε τοπικό/εκνικό 

επίπεδο και να υιοκετθκοφν οι ςχετικζσ πρόνοιεσ των ΔΠΕ (Διεκνϊν Προτφπων Ελζγχου) 

που διζπουν τθ δομι και το περιεχόμενο τθσ εν λόγω ζκκεςθσ, κακϊσ τυχόν αποκλίςεισ κα 

υπζςκαπταν τθν ομοιομορφία και ςυγκριmμότθτα που επιτυγχάνεται με τθν εφαρμογι των 

διεκνϊν πρότυπων. Αντιςτοίχωσ, ςε ςχζςθ με τθ ςυμπλθρωματικι ζκκεςθ προσ τθν 

επιτροπι ελζγχου, υποςτθρίηουμε τθν ςυμβατότθτα με  τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ των 

προνοιϊν που απορρζουν από το ςχετικό Ευρωπαϊκό Κανονιςμό και όπωσ

ζχουν ιδθ ενςωματωκεί ςτο Τελικό Προςχζδιο Νομοςχεδίου και αποφυγι επιπρόςκετων  

απαιτιςεων που αυξάνουν το διοικθτικό κόςτοσ και τοποκετοφν τισ κυπριακζσ επιχειριςεισ 

ςε ανταγωνιςτικό μειονζκτθμα ςυγκριτικά με άλλεσ οντότθτεσ που δραςτθριοποιοφνται 

ςτθν ΕΕ.  (PwC)

Με το νομοτεχνικό ζλεγχο, το άρκρο αυτό 

αφαιρζκθκε.

Η ΑΔΕΕλΕπ μπορεί να κεςπίςει πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε

ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ ζκκεςθσ ελζγχου. 

Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να κεςπίςει πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε

ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ ςυμπλθρωματικισ ζκκεςθσ 

Με το νομοτεχνικό ζλεγχο, το άρκρο αυτό 

αφαιρζκθκε.

94 76(3)

96 77(4)
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Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

τθν επιςτολι του υνδζςμου θμερομθνίασ 27/4/2015 εξθγικθκαν οι

λόγοι για τθν άςκθςθ τθσ επιλογισ αυτισ των Κρατϊν-Μελϊν.

Επαναλαμβάνουμε τθν ειςιγθςι μασ όπωσ ςυμπεριλθφκεί θ αναφορά

αυτι ςτο εν λόγω άρκρο, και θ ςυγκεκριμζνθ επζκταςθ των προνοιϊν των

ΔΠΕ να αποφευχκεί. 

• Η πρόνοια ςτο άρκρο 77, εδάφιο 4, με τθν οποία θ ΑΔΕΕλΕπ δφναται να κεςπίςει 

πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ ςυμπλθρωματικισ ζκκεςθσ αποτελεί 

επιλογι των κρατϊν-μελϊν και κα πρζπει να αφαιρεκεί. (KPMG)

…. ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο που διενεργεί τον

υποχρεωτικό ζλεγχο μιασ οντότθτασ δθμόςιου ςυμφζροντοσ ζχει κακικον 

να αναφζρει άμεσα , ςτθν ΑΔΕΕλΕπ κάκε ςτοιχείο που αφορά τθν εν λόγω

οντότθτα δθμόςιου ςυμφζροντοσ του οποίου ζχει λάβει γνϊςθ κατά τθ

διενζργεια του υποχρεωτικοφ ελζγχου 

Επιςθμαίνουμε, ςε ςχζςθ με το πιο πάνω άρκρο, ότι απαιτοφνται επιπρόςκετεσ

διευκρινιςτικζσ διατάξεισ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ που να επιλαμβάνονται επαρκϊσ των

πρακτικϊν δυςκολιϊν εφαρμογισ του. Ενδεικτικά, θ υποχρζωςθ για «άμεςθ» αναφορά ςτθν

ΑΔΕΕλΕπ οποιονδιποτε κεμάτων που αναγράφονται ςτο εν λόγω άρκρο, όπωσ αυτά

προκφπτουν, χριηει διαςαφινιςθσ ωσ προσ τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ λαμβάνοντασ υπόψθ

το ευρφ φάςμα/όγκο των ελεγκτικϊν τεκμθρίων που αξιολογοφν οι ελεγκτζσ ςε ςυνεχι βάςθ

και τθν διαρκι ροι επεξθγιςεων και διαςφαλίςεων που επεξεργάηονται κακ' όλθ τθσ

διάρκεια και μζχρι το τελικό ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ ελεγκτικισ εργαςίασ. Επιπρόςκετα δεν

είναι ςαφζσ κατά πόςο το ςυγκεκριμζνο άρκρο διζπει τθν ολότθτα των οντοτιτων δθμοςίου

ςυμφζροντοσ ι εάν περιορίηεται ςε ςυγκεκριμζνεσ υποκατθγορίεσ τουσ, ειδικά λαμβάνοντασ

υπόψθ ότι το εδάφιο 4 του εν λόγω άρκρου αναφζρεται αποκλειςτικά ςε πιςτωτικά ιδρφματα

και αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ. Ειδικά, ςε ςχζςθ με το εδάφιο 4, επιςθμαίνεται ότι τόςο θ

ανάγκθ όςο και οι βαςικζσ αρχζσ διεξαγωγισ αποτελεςματικοφ διάλογου μεταξφ των

αρμόδιων αρχϊν και των νόμιμων ελεγκτϊν αποτυπϊνονται ςε ςχετικζσ νομοκεςίεσ που

διζπουν τισ εν λόγω οντότθτεσ και ςυνεπϊσ θ ςυμπερίλθψθ του εδαφίου ςτθν παροφςα

γενικι μορφι διατφπωςισ του ενδζχεται να προκαλζςει αςάφεια ωσ προσ τθν πρακτικι

μζκοδο εφαρμογισ του. (PwC)

Με βάςθ το πιο πάνω άρκρο οποιαδιποτε παραβίαςθ ι παρατυπία

εντοπίηεται, αναφζρεται άμεςα από το νόμιμο ελεγκτι ςτθν Αρχι Δθμόςιασ

Εποπτείασ Ελεγκτικοφ Επαγγζλματοσ (ΑΔΕΕλΕλ) ενϊ ο ςχετικόσ Κανονιςμόσ

537/2014 δίδει το δικαίωμα ςτισ χϊρεσ Μζλθ όπωσ αποφαςίςουν ότι ο νόμιμοσ

ελεγκτισ υποχρεοφται όπωσ αναφζρει άμεςα τα πιο πάνω και ςτθν αρμόδια

εποπτικι αρχι. Θα ιταν χριςιμο εάν το άρκρο ζδιδε και τισ δφο επιλογζσ

αναφοράσ ςτον ελεγκτι και αναλόγωσ τθσ παρατυπίασ που εντοπίηεται, να

απευκφνεται ανάλογα ςτο αρμόδιο ςϊμα και/ι αρχι.

Επίςθσ ειςθγοφμαςτε θ λζξθ «άμεςα » να αντικαταςτακεί με τθ λζξθ

«ζγκαιρα» θ οποία, κατά τθν γνϊμθ μασ, αποδίδει καλφτερα τθν ζννοια τθσ

λζξθσ promptly που χρθςιμοποιείται ςτο αγγλικό κείμενο του Κανονιςμοφ. Για

πρακτικοφσ λόγουσ κεωροφμε ςκόπιμο θ οποιαδιποτε αναφορά να γίνεται

αφοφ προθγθκεί ενδελεχισ εξζταςθ και αξιολόγθςθ του κζματοσ

  (φνδεςμοσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου)

Να αντικαταςτακεί θ λζξθ «άμεςα» με τθ λζξθ «ζγκαιρα», ςτο αγγλικό

κείμενο αναφζρεται «Promptly”, που αποδίδει καλφτερα. θμειϊνεται

ότι απαιτοφνται επιπρόςκετεσ διευκρινιςτικζσ διατάξεισ και

κατευκυντιριεσ γραμμζσ που να επιλαμβάνονται επαρκϊσ των πρακτικϊν

δυςκολιϊν εφαρμογισ του.

• το εδάφιο (1) του άρκρου 78 αναφζρεται «…ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το νόμιμο ελεγκτικό

γραφείο που διενεργεί τον υποχρεωτικό ζλεγχο μιασ οντότθτασ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ζχει

κακικον να αναφζρει άμεςα ςτθν ΑΔΕΕλΕπ …». Η λζξθ «άμεςα» κα πρζπει να αντικαταςτακεί

με τισ λζξεισ «χωρίσ κακυςτζρθςθ» ϊςτε να αποδίδεται καλφτερα το νόθμα ςτθν Ελλθνικι

γλϊςςα. (KPMG)

Κακιερϊνεται αποτελεςματικόσ διάλογοσ μεταξφ των

αρμόδιων αρχϊν που εποπτεφουν πιςτωτικά ιδρφματα και

αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ, αφενόσ, και των νόμιμων ελεγκτϊν

και των νόμιμων ελεγκτικϊν γραφείων που διενεργοφν τον

υποχρεωτικό ζλεγχο των εν λόγω ιδρυμάτων και επιχειριςεων, 

θμειϊνεται θ ανάγκθ και οι βαςικζσ αρχζσ διεξαγωγισ αποτελεςματικοφ

διάλογου μεταξφ των αρμόδιων αρχϊν και των νόμιμων ελεγκτϊν

αποτυπϊνονται ςε ςχετικζσ νομοκεςίεσ που διζπουν τισ εν λόγω

οντότθτεσ και ςυνεπϊσ θ ςυμπερίλθψθ του εδαφίου ςτθν παροφςα

γενικι μορφι διατφπωςισ του ενδζχεται να προκαλζςει αςάφεια ωσ

προσ τθν πρακτικι μζκοδο εφαρμογισ του. 

Η παροφςα γενικι μορφι διατφπωςισ τθσ πιο πάνω πρόνοιασ, προκαλεί

αςάφεια ωσ προσ τθν πρακτικι μζκοδο εφαρμογισ του. Ειςθγοφμαςτε να

ςυγκεκριμενοποιθκεί θ διαδικαςία του διαλόγου μεταξφ των εμπλεκόμενων

για να υπάρχει ςαφινεια ςε ό,τι αφορά τθν πρακτικι εφαρμογι τθσ

  (Σφνδεςμοσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου)

αφετζρου. Σθν ευκφνθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τθν απαίτθςθ

αυτι φζρουν αμφότερα τα μζρθ του διαλόγου 

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ ςυγκεκριμενοποιθκεί θ διαδικαςία του διαλόγου

μεταξφ των αρμοδίων αρχϊν και των ελεγκτϊν. 

Η ςυγκεκριμζνθ πρόνοια αντικροφει τθν αρχι τθσ ελάχιςτθσ ρυκμιςτικισ

παρζμβαςθσ, κάτι που επθρεάηει δυςμενϊσ τθν αγορά. 

Πιςτεφουμε ότι θ εν λόγω πρόνοια και θ ςυναφισ επιβολι υποχρζωςθσ διοριςμοφ κοινϊν

ελεγκτϊν (Joint auditors) δεν ςυνάδει με τθν αρχι τθσ ελάχιςτθσ ρυκμιςτικισ παρζμβαςθσ,

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ εφρυκμθ λειτουργία τθσ αγοράσ. Πιςτεφουμε ότι οι εταιρείεσ κα

πρζπει να μποροφν να επιλζξουν, εάν επικυμοφν, κοινοφσ ελεγκτζσ με τουσ ίδιουσ όρουσ

όπωσ επιλζγουν ζνα οποιοδιποτε ελεγκτι και αυτι θ δυνατότθτα πρζπει να παραμείνει

ςτθ διακριτικι ευχζρεια των επιτροπϊν ελζγχου και των μετόχων τουσ χωρίσ ςτρεβλϊςεισ

λόγω ςυγκεκριμζνων ρυκμίςεων/κανονιςμϊν. Επιπρόςκετα, βάςθ εμπειρίασ, οι κοινοί

ζλεγχοι ςυνικωσ επιφζρουν αυξθμζνα ελεγκτικά κόςτθ για τθν εταιρεία και αυξθμζνθ

πικανότθτα αρνθτικϊν επιδράςεων ςτθν ποιότθτα των ελζγχων, χωρίσ ζκδθλα οφζλθ ςτισ

περιπτϊςεισ όπου διεξάγονται. Συνεπϊσ πιςτεφουμε ότι κα πρζπει να αποφευχκεί θ

ςυγκεκριμζνθ πρόνοια. (PwC)

Σφμφωνα με τθν πιο πάνω παράγραφο, θ ΑΔΕΕλΕπ δφναται να

αποφαςίςει το διοριςμό ελάχιςτου αρικμοφ νόμιμων ελεγκτϊν ι γραφείων

από οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ υπό οριςμζνεσ περιςτάςεισ.

Ειςθγοφμαςτε να καταγραφοφν οι περιςτάςεισ αυτζσ ςτο άρκρο για να τισ

γνωρίηουν οι εμπλεκόμενεσ οντότθτεσ εκ των προτζρων και να αποφευχκεί

το ενδεχόμενο αβεβαιότθτασ ωσ προσ τθν εφαρμογι του άρκρου.

(Σφνδεςμοσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου)

Αφαίρεςθ ολόκλθρθσ τθσ παραγράφου 

• Η παράγραφοσ (13) του άρκρου 82 δίνει τθ δυνατότθτα ςτθν ΑΔΕΕλΕπ να αποφαςίηει το

διοριςμό ελάχιςτου αρικμοφ νόμιμων ελεγκτϊν για οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ υπό

οριςμζνεσ περιςτάςεισ. Θεωροφμε ότι θ φπαρξθ τθσ δυνατότθτασ που παρζχεται ςτο

νομοςχζδιο για κοινοφσ ελζγχουσ κακιςτά αχρείαςτθ τθν ςυγκεκριμζνθ πρόνοια κακϊσ οι

οντότθτεσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογισ διεκπεραίωςθσ του

ελζγχου από περιςςότερουσ από ζνα ελεγκτι εάν το επικυμοφν. Ο κακοριςμόσ

υποχρεωτικοφ ελάχιςτου αρικμοφ νόμιμων ελεγκτϊν περιορίηει τισ δυνατότθτεσ των

μετόχων και τθσ Επιτροπισ Ελζγχου τθσ οντότθτασ ςτο να επιλζγουν τι κεωροφν

καταλλθλότερο υπό τισ περιςτάςεισ. Επίςθσ υπάρχει ο κίνδυνοσ αυξθμζνων κόςτων για τισ

εταιρείεσ. (KPMG)

99 82(13) Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να αποφαςίςει τον διοριςμό ελάχιςτου

αρικμοφ νόμιμων ελεγκτϊν ι νόμιμων ελεγκτικϊν γραφείων

από οντότθτεσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ υπό οριςμζνεσ

περιςτάςεισ και να κακορίςουν τουσ όρουσ που διζπουν τισ

ςχζςεισ μεταξφ των διοριςμζνων νόμιμων ελεγκτϊν ι νόμιμων

ελεγκτικϊν γραφείων. 

Με το νομοτεχνικό ζλεγχο, το άρκρο αυτό 

αφαιρζκθκε.

Αναφορά ςτθν ΑΔΕΕλΕπ κεμάτων που αφοροφν ΟΔ Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο θ πρόνοια για το 

ςχετικό άρκρο ζχει ωσ εξισ:      73.  Η 

ΑΔΕΕλΕπ δφναται να ηθτιςει πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ, ζναντι αυτϊν που 

αναφζρονται ςτο Άρκρο 12, παράγραφοσ 

1, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014, 

από τον νόμιμο ελεγκτι ι το νόμιμο 

ελεγκτικό γραφείο, εφόςον είναι αναγκαίο 

για τθν αποτελεςματικι εποπτεία τθσ 

χρθματοοικονομικισ αγοράσ.

Η ΑΔΕΕλΕπ δφναται να κεςπίςει πρόςκετεσ απαιτιςεισ ςε

ςχζςθ με το περιεχόμενο τθσ ςυμπλθρωματικισ ζκκεςθσ 

98 78(4) Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο θ πρόνοια για το 

ςχετικό άρκρο ζχει ωσ εξισ:      73.  Η 

ΑΔΕΕλΕπ δφναται να ηθτιςει πρόςκετεσ 

πλθροφορίεσ, ζναντι αυτϊν που 

αναφζρονται ςτο Άρκρο 12, παράγραφοσ 

1, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 537/2014, 

από τον νόμιμο ελεγκτι ι το νόμιμο 

ελεγκτικό γραφείο, εφόςον είναι αναγκαίο 

για τθν αποτελεςματικι εποπτεία τθσ 

χρθματοοικονομικισ αγοράσ.

97 78(1)

96 77(4)



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων

α/α Άρκ.        

Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

100 83(2) (2) Οφτε θ αρχικι εργαςία ςυγκεκριμζνου νόμιμου ελεγκτι ι

νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου, οφτε αυτι ςε ςυνδυαςμό με

τυχόν ανανεωκείςεσ εργαςίεσ μπορεί να υπερβαίνει μζγιςτθ

διάρκεια δζκα ετϊν (3) Μετά τθ λιξθ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ

εργαςιϊν ..........οφτε ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το νόμιμο ελεγκτικό

γραφείο οφτε, κατά περίπτωςθ, τυχόν μζλθ των δικτφων τουσ

εντόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ δεν αναλαμβάνουν τον

υποχρεωτικό ζλεγχο τθσ ίδιασ οντότθτασ δθμόςιου

ςυμφζροντοσ για τα επόμενα τζςςερα ζτθ. (4) Κατά

παρζκκλιςθ από τα εδάφια (1) και (2) του παρόντοσ άρκρου θ

μζγιςτθ διάρκεια που αναφζρεται ςτο εδάφιο (2) του

παρόντοσ άρκρου μπορεί να παρατακεί μζχρι μζγιςτθ

διάρκεια -

(α) είκοςι ετϊν, ςτθν περίπτωςθ διενζργειασ δθμόςιασ

διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν για τον υποχρεωτικό

ζλεγχο ςφμφωνα με το τα εδάφια (2) ζωσ (9) του άρκρου 82

και αρχίηει να ιςχφει με τθ λιξθ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ που

αναφζρεται ςτο εδάφιο (2) του παρόντοσ άρκρου˙ ι (β) είκοςι

τεςςάρων ετϊν, όταν, μετά τθ λιξθ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ

που αναφζρεται ςτο εδάφιο (2) του παρόντοσ άρκρου

χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι του ενόσ νόμιμοι

ελεγκτζσ ι νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, υπό τον όρο ότι ο

υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ καταλιγει ςτθν υποβολι τθσ κοινισ

ζκκεςθσ ελζγχου που αναφζρεται ςτο άρκρο 69.....

Το άρκρο 17(2) του Κανονιςμοφ αρικμ. 537/2014 ςχετικά με τισ ειδικζσ

απαιτιςεισ όςον αφορά τον υποχρεωτικό ζλεγχο ΟΔΣ, επιτρζπει ςτα κράτθ

μζλθ να ορίηουν μζγιςτθ διάρκεια μικρότερθ των δζκα ετϊν για τισ εργαςίεσ,

αναφορικά με τθν διάρκεια τθσ ελεγκτικισ αργαςίασ. Στο άρκρο 83(2) του

προςχεδίου του νομοςχεδίου, δεν λεχει εξαςκθκεί θ πιο πάνω ευχζρια,

κακϊσ θ αρχικι εργαςία νόμιμου ελεγκτι ι νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου,

ζχει κακοριςτεί ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει μζγιςτθ διάρκεια δζκα ετϊν.

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ εξαςκθκεί θ ευχζρεια που επιτρζπει ο Κανονιςμόσ,

όςον αφορά τουσ ελεγκτζσ των πιςτωτικϊν ιδρυμάτων αδειοδοτθμζνων από

τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Κφπρου, ϊςτε θ μζγιςτθ διάρκεια να μθν

υπερβαίνει τα εννζα ςυνεχόμενα χρόνια, και επιπρόςκετα να μθν υπάρχει θ

ευχζρεια να παρατακεί θ διάρκεια πζραν των εννζα ςυνεχόμενων χρόνων.

Παρακαλϊ όπωσ αφοφ τροποποιθκεί το άρκρο 83, ϊςτε να λάβει υπόψθ τα

πιο πάνω, μασ αποςταλεί εκ νζου για απόψεισ. (ΚΤΚ)

101 87 Διοριςμόσ του νόμιμου ελεγκτι ι νόμιμου ελεγκτικοφ

γραφείου

Γενικό ςχόλιο:

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ γίνει παραπομπι ςτο άρκρο 153 του περί

Εταιρειϊν Νόμου, που αφορά ςτο ίδιο κζμα.

Ζγινε δεκτι θ ειςιγθςθ.  το προτεινόμενο 

νομοςχζδιο, θ πρόνοια για το άρκρο 76 (4) 

ζχει ωσ εξισ:          (4) Σο παρόν άρκρο 

πρζπει να διαβάηεται μαηί με το άρκρο 153 

του περί Εταιρειϊν Νόμου ωσ διορκϊκθκε. 

102 87(1) Ο νόμιμοσ ελεγκτισ ι το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο διορίηονται

από τθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων ι μελϊν τθσ

ελεγχόμενθσ οντότθτασ ι ςε περίπτωςθ που θ ελεγχόμενθ

οντότθτα είναι ςυνεταιριςμόσ, από τθν πλειοψθφία των

ομόρρυκμων ςυνεταίρων, ι ςε περίπτωςθ που θ ελεγχόμενθ

οντότθτα είναι οντότθτα που δεν διακζτει μετόχουσ ι μζλθ,

από τθν πλειοψθφία των μελϊν του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι

τζτοιου άλλου οργάνου, όπωσ προβλζπεται ςτο νόμο που

διζπει τθ ςφςταςθ τθσ ελεγχόμενθσ οντότθτασ.

Προςκικθ τθσ λζξθσ «ετιςια» πριν από τισ λζξεισ «γενικι ςυνζλευςθ». • Στο εδάφιο (1) του άρκρου 87 ςτθ δεφτερθ γραμμι θ αναφορά κα πρζπει να είναι ςτθν

ετιςια γενικι ςυνζλευςθ ϊςτε να υπάρχει ςυμφωνία με τισ ςχετικζσ πρόνοιεσ του περί

Εταιρειϊν Νόμου Κεφ. 113. (KPMG)

Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο, θ πρόνοια όπωσ 

ενςωματϊκθκε ζχει ωσ εξισ:     76.-(1) Ο 

νόμιμοσ ελεγκτισ ι το νόμιμο ελεγκτικό 

γραφείο  διορίηονται - (α) από τθ γενικι 

ςυνζλευςθ των μετόχων ι μελϊν τθσ 

ελεγχόμενθσ οντότθτασ, ι

103 88 Παφςθ και παραίτθςθ του νόμιμου ελεγκτι ι νόμιμου

ελεγκτικοφ γραφείου

Γενικό ςχόλιο:

Γίνεται ειςιγθςθ όπωσ γίνει παραπομπι ςτο άρκρο 154 του περί

Εταιρειϊν Νόμου, που αφορά ςτο ίδιο κζμα.

Ζγινε δεκτι θ ειςιγθςθ.  το προτεινόμενο 

νομοςχζδιο, θ πρόνοια για το άρκρο 77 (4) 

ζχει ωσ εξισ:        (4) Σο παρόν άρκρο 

πρζπει να διαβάηεται μαηί με το άρκρο 154 

του περί Εταιρειϊν Νόμου ωσ διορκϊκθκε.       

104 89

16. Μζροσ XV – Επιτροπι Ελζγχου

i. Ζχει παρατθρθκεί ότι δεν ζχουν περιλθφκεί ςτο Νομοςχζδιο οι ελαφρφνςεισ 

που παρζχονται ςτον υφιςτάμενο Νόμο 42(Ι)/2009 όςον αφορά  τισ μικρζσ και 

μεςαίεσ επιχειριςεισ κακϊσ και οι εξαιρζςεισ από τθν υποχρζωςθ ςφςταςθσ 

επιτροπισ ελζγχου παρά το ότι υπάρχει ςχετικι ευχζρεια ςτθν Ευρωπαϊκι 

Οδθγία 2014/56/ΕE (άρκρο 32 τθσ εν λόγω Οδθγίασ).

Ωσ Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ ειςθγοφμαςτε όπωσ υιοκετθκοφν και ςτο νζο 

Νομοςχζδιο οι ελαφρφνςεισ/ εξαιρζςεισ που προβλζπονται ςτθν Οδθγία.

ii. Να διευκρινιςτεί θ αναφορά ςε «εποπτικό όργανο» τθσ ελεγχόμενθσ 

οντότθτασ κακότι δεν υφίςταται θ ζννοια αυτι ςτο δίκαιο τθσ Δθμοκρατίασ.

 (EKK)

Δεν ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ.  

Θεωροφμε πολφ ςθμαντικό τον ρόλο τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου ςτθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τθσ ανεξαρτθςίασ των 

νόμιμων ελεγκτϊν κατά τθν διάρκεια του 

υποχρεωτικοφ ελζγχου.  Όςον αφορά το 

"εποπτικό όργανο" κεωροφμε ότι δεν 

υπάρχει αςάφεια. 

105 89(2) (2) Σουλάχιςτον ο πρόεδροσ τθσ επιτροπισ ελζγχου πρζπει να

διακζτει επάρκεια γνϊςεων ςτον τομζα τθσ λογιςτικισ και/ ι

του ελζγχου και ςτο ςφνολο τουσ τα μζλθ τθσ πρζπει να

διακζτουν επάρκεια γνϊςεων ςτον τομζα ςτον οποίο

δραςτθριοποιείται θ ελεγχόμενθ οντότθτα

1. Σο  Άρκρο  89(2)  αναφζρει  ότι  ο  Πρόεδροσ  τθσ  Επιτροπισ  πρζπει  να  

διακζτει επάρκεια γνϊςεων ςτον τομζα τθσ λογιςτικισ και/ι του ελζγχου ενϊ 

θ ςχετικι Οδθγία 2014/56/EU δθλϊνει ότι τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ 

Επιτροπισ κα ζπρεπε να διακζτει τισ εν λόγω γνϊςεισ. (φνδεςμοσ 

Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν Κφπρου)

Δεν ζχει υιοκετθκεί θ ειςιγθςθ.  

Θεωροφμε ςθμαντικό ο Πρόεδροσ τθσ 

Επιτροπισ Ελζγχου να ζχει επάρκεια 

γνϊςεων.  

Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο το ςχετικό 

άρκρο ενςωματϊκθκε ωσ εξισ:           75.-

(1) Κατά παρζκκλιςθ από το Άρκρο 17, 

παράγραφοσ 1, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

537/2014, θ μζγιςτθ διάρκεια που 

αναφζρεται ςτο Άρκρο 17, παράγραφοσ 1, 

δεφτερο εδάφιο, αυτοφ του Κανονιςμοφ 

μπορεί να παρατακεί μζχρι μζγιςτθ 

διάρκεια -   (α)  είκοςι ετϊν, ςτθν 

περίπτωςθ διενζργειασ δθμόςιασ 

διαδικαςίασ υποβολισ προςφορϊν για τον 

υποχρεωτικό ζλεγχο ςφμφωνα με το 

Άρκρο 16, παράγραφοι 2 ζωσ 5, αυτοφ του 

Κανονιςμοφ και αρχίηει να ιςχφει με τθ 

λιξθ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ που 

αναφζρεται ςτο Άρκρο 17, παράγραφοσ 1, 

δεφτερο εδάφιο, αυτοφ του Κανονιςμοφ˙ ι     

(β)  είκοςι τεςςάρων ετϊν, όταν, μετά τθ 

λιξθ τθσ μζγιςτθσ διάρκειασ που 

αναφζρεται ςτο Άρκρο 17, παράγραφοσ 1, 

δεφτερο εδάφιο, αυτοφ του Κανονιςμοφ, 

χρθςιμοποιοφνται ταυτόχρονα 

περιςςότεροι του ενόσ νόμιμοι ελεγκτζσ ι 

νόμιμα ελεγκτικά γραφεία, υπό τον όρο ότι 

ο υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ καταλιγει ςτθν 

υποβολι τθσ κοινισ ζκκεςθσ ελζγχου που 

αναφζρεται ςτο άρκρο 69 του παρόντοσ 

Νόμου.                                      (2) Σο εδάφιο 

(1) εφαρμόηεται τθρουμζνου του Άρκρου 

17, παράγραφοσ 5, του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

αρικ. 537/2014.



Απόφαςθ ΑΔΕΕλΕπ

Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΠΕΛΕΚ
Σχόλιο - Ειςιγθςθ  Εποπτικϊν αρχϊν ΟΔΣ (Επιτροπι Κεφαλαιαγοράσ Κφπρου 

(ΕΚΚ) - Υπθρεςία Ελζγχου Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν (ΥΕΑΕ) - Κεντρικι 

Τράπεηα Κφπρου (ΚΤΚ)) και λοιπά ςχόλια

Σχόλια μεγάλων ελεγκτικϊν οίκων
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Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

106 89(3) (3) Σα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου πρζπει να είναι ςτθν

πλειονότθτά τουσ ανεξάρτθτα από τθν ελεγχόμενθ αρχι. 

• Άρκρο 89(3) – κα πρζπει να γίνει θ ακόλουκθ διόρκωςθ. 

«Σα μζλθ τθσ επιτροπισ ελζγχου πρζπει να είναι ςτθν πλειονότθτά τουσ 

ανεξάρτθτα από τθν ελεγχόμενθ αρχι οντότθτα.»

(YEAE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

τθν παράγραφο 3 του Άρκρου 89 αναφζρεται ότι τα μζλθ τθσ επιτροπισ 

πρζπει να είναι ςτθν πλειονότθτα τουσ ανεξάρτθτα από τθν  ε λε γχό μ ε νθ  

αρχι  . Εν όψει του ότι ςε  κανζνα  άλλο  ςθμείο  του  νομοςχεδίου  δεν  γίνεται  

αναφορά  ςτθν  ζννοια  τθσ ελεγχόμενθσ αρχισ και του ότι θ ςχετικι Οδθγία 

αναφζρεται ςε ‘entity’ κρίνεται ότι ςτο εν λόγω ςθμείο υπάρχει  λανκαςμζνθ 

μετάφραςθ και  κα  ζπρεπε  να γίνεται αναφορά ςε ελεγχόμενθ οντότθτα, όπωσ 

και ςτα υπόλοιπα άρκρα. Εάν βεβαίωσ υπάρχει κάποια άλλθ πρόκεςθ πίςω 

από τθ χριςθ τθσ ζννοιασ αυτισ, τότε αυτι κα ζπρεπε να επεξθγθκεί για να 

μθν υπάρχει ενδεχόμενο παρανόθςθσ.  (φνδεςμοσ Αςφαλιςτικϊν Εταιρειϊν 

Κφπρου)

Ζχει γίνει ςχετικι διόρκωςθ και 

περιλιφκθκε οριςμόσ τθσ "Ελεγχόμενθσ 

οντότθτασ" ςτο άρκρο 2. Οριςμοί του 

προτεινόμενου νομοςχεδίου

107 90-123 ΜΕΡΟ XVI: Πεικαρχικό φςτθμα Γενικά ςχόλια:

• Πρόκειται για ςχετικά προχειρογραμμζνο κείμενο 

• Φαίνεται να υπάρχει ςθμαντικι παρζμβαςθ του υμβουλίου και του

Διευκυντι τθσ ΑΔΕΕλΕπ ςτθν πεικαρχικι διαδικαςία, κάτι που

ενδεχομζνωσ να επθρεάηει τθν ανεξαρτθςία τθσ Πεικαρχικισ Επιτροπισ.

15. Ενδεχομζνωσ θ ακροαματικι διαδικαςία να μπορεί να απλοποιθκεί για τθν

επίςπευςθ των εργαςιϊν ςασ. Δεν κεωροφμε αποτελεςματικι τθν εν λόγω

διαδικαςία και ωσ κζμα αρχισ δεν κεωροφμε ότι χρειάηεται ακροαματικι

διαδικαςία. Σο δικαίωμα τθσ ακρόαςθσ κα μποροφςε να αςκθκεί και

εφαρμοςκεί όπωσ ςτισ περιπτϊςεισ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ –

βλζπετε άρκρα 21-38 το Ν73(Ι)/2009.  (EKK)

Ο ΕΛΚ δεν ζχει προβεί ςε ςυγκεκριμζνεσ 

αναφορζσ προσ διόρκωςθ.  Δεν γίνεται 

αποδεκτι θ παρατιρθςθ δεν υπάρχει 

παρζμβαςθ.  Όςον αφορά τθν 

ακροαματικι διαιδικαςία κεωροφμε ότι 

είναι κατάλλθλθ ωσ ζχει.

108 91 Ειςθγοφμαςτε όπωσ περιλθφκεί πρόνοια για γραπτι ενθμζρωςθ του

αποςτολζα για τθν λιψθ του γραπτοφ παραπόνου καταγγελίασ του (φνδεςμοσ

Σραπεηϊν Κφπρου)

Αφορά εςωτερικι διαδικαςία και κα 

περιλθφκεί ςε Κανονιςμοφσ τθσ ΑΔΕΕλΕπ

109 91(1)(α) (α) ςταλεί γραπτι καταγγελία ι πλθροφορία ςτο υμβοφλιο,

...... 

Να προςτεκεί θ λζξθ «επϊνυμθ» μετά τθ λζξθ 'γραπτι' (PwC) Ζχει γίνει δεκτι θ ειςιγθςθ.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο, θ πρόνοια ςτο 

άρκρο 80 ζχει ωσ εξισ:                  80.-(1)  

Όταν –                                           (α)  ςταλεί 

γραπτι και επϊνυμθ καταγγελία ι 

πλθροφορία ςτο υμβοφλιο, από 

οποιοδιποτε μζλοσ του ι από 

οποιοδιποτε πρόςωπο, ςχετικά με πράξεισ 

ι παραλείψεισ ι ςυμπεριφορά νόμιμου 

ελεγκτι ι νόμιμου ελεγκτικοφ γραφείου, ι           

110 91(1)(β) (β) ςταλεί γραπτά καταγγελία ι πλθροφορία από οποιοδιποτε

πρόςωπο...... 

Να προςτεκοφν οι λζξεισ «και  επϊνυμα» μετά τθν λζξθ 'γραπτά' (PwC) Ζχει γίνει δεκτι θ ειςιγθςθ.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο, θ πρόνοια ςτο 

άρκρο 80 ζχει ωσ εξισ:                  80.-(1)  

Όταν –                                         (β)  ςταλεί 

γραπτι και επϊνυμθ καταγγελία ι 

πλθροφορία ςτο υμβοφλιο, από 

οποιοδιποτε μζλοσ του ι από 

οποιοδιποτε πρόςωπο, περί του ότι 

νόμιμοσ ελεγκτισ ι νόμιμο ελεγκτικό 

γραφείο είναι ακατάλλθλοσ/ο ι 

ανίκανοσ/ο, για ςυγκεκριμζνο λόγο, να 

ςυνεχίςει να αςκεί το επάγγελμα του, 

111 92(20)(α) Σο υμβοφλιο εξετάηοντασ εάν ικανοποιείται το κριτιριο τθσ

παραγράφου (α) του εδαφίου (1), λαμβάνει οπωςδιποτε

υπόψθ εάν το κζμα εγείρει ςοβαρι ανθςυχία ςτο κοινό ι

επθρεάηει τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο λογιςτικό –

ελεγκτικό επάγγελμα ςτθ Δθμοκρατία

Η νομοκεςία αφορά αποκλειςτικά του νόμιμουσ ελεγκτζσ και το ελεγκτικό

επάγγελμα. Πρϊτθ φορά απαντάται ςτο κείμενο αναφορά ςε λογιςτικό

επάγγελμα. Για ςκοποφσ ςυνζπειασ και ομοιομορφίασ, γίνεται ειςιγθςθ θ 

απάλειψθ τθσ λζξθσ «λογιςτικό».

Ζχει γίνει δεκτι θ ειςιγθςθ.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο, θ ςχετικι 

πρόνοια του άρκρου 81 ζχει ωσ εξισ:   81 

(2)(α) Σο υμβοφλιο, εξετάηοντασ εάν 

ικανοποιείται το κριτιριο τθσ παραγράφου 

(α) του εδαφίου (1), λαμβάνει 

οπωςδιποτε υπόψθ εάν το κζμα εγείρει 

ςοβαρι ανθςυχία ςτο κοινό ι επθρεάηει 

τθν εμπιςτοςφνθ του κοινοφ ςτο ελεγκτικό 

επάγγελμα ςτθ Δθμοκρατία˙

112 99(2)(ςτ) Φαίνεται να απουςιάηει θ ςυγκεκριμζνθ αρίκμθςθ ςτο άρκρο  το προτεινόμενο νομοςχζδιο θ δομι του 

ςυγκεκριμζνου άρκρου ζχει διαμορφωκεί 

ςφμφωνα με  το νομοτεχνικό ζλεγχο.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο είναι το άρκρο 

88.

113 108(1) -

Νζο

Η ακροαματικι διαδικαςία ενϊπιον τθσ Πεικαρχικισ

Επιτροπισ διεξάγεται δθμόςια με τθν επιφφλαξθ τθσ

δυνατότθτασ, εάν θ Επιτροπι κρίνει αναγκαίο για το ςυμφζρον

απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ, να διατάξει τθν διεξαγωγι τθσ

διαδικαςίασ κεκλειςμζνων των κυρϊν.

Χρειάηεται διευκρίνιςθ ωσ προσ το τι εννοείται με τον όρο «δθμόςια».

Για τουσ λόγουσ που επεξθγικθκαν ςτθ ςυνάντθςθ μασ και για το γεγονόσ

ότι ενδεχομζνωσ να οδθγιςει ςε λανκαςμζνα, επικοινωνιακά κυρίωσ,

αποτελζςματα όπωσ γίνει αναδιατφπωςθ του εν λόγω εδαφίου, ζτςι ϊςτε

θ δθμόςια ακρόαςθ να γίνεται μόνο όταν είναι απαραίτθτθ

 το προτεινόμενο νομοςχζδιο θ δομι του 

ςυγκεκριμζνου άρκρου ζχει διαμορφωκεί 

ςφμφωνα με  το νομοτεχνικό ζλεγχο.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο είναι το άρκρο 

97.

114 110(1) 110.-(1) ε περίπτωςθ που νόμιμοσ ελεγκτισ ι/και νόμιμο

ελεγκτικό γραφείο κρίνεται ζνοχοσ, θ Επιτροπι, αφοφ τον

ακοφςει ωσ προσ τθν επιμζτρθςθ τθσ ποινισ, εκδίδει γραπτι

αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθν οποία του επιβάλλει

οποιανδιποτε από τισ πεικαρχικζσ ποινζσ που κακορίηονται

ςτο άρκρο 84 του παρόντοσ Νόμου

• Άρκρο 110(1) – κα πρζπει να γίνει θ ακόλουκθ διόρκωςθ. 

«Σε περίπτωςθ που νόμιμοσ ελεγκτισ ι/και νόμιμο ελεγκτικό γραφείο 

κρίνεται ζνοχοσ, θ Επιτροπι, αφοφ τον ακοφςει ωσ προσ τθν επιμζτρθςθ τθσ 

ποινισ, εκδίδει γραπτι αιτιολογθμζνθ απόφαςθ με τθν οποία του επιβάλλει 

οποιανδιποτε από τισ πεικαρχικζσ ποινζσ που κακορίηονται ςτο άρκρο 84 

121 του παρόντοσ Νόμου.

(YEAE)

 το προτεινόμενο νομοςχζδιο θ δομι του 

ςυγκεκριμζνου άρκρου ζχει διαμορφωκεί 

ςφμφωνα με  το νομοτεχνικό ζλεγχο.  το 

προτεινόμενο νομοςχζδιο είναι το άρκρο 

98.
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Όςοι, κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ

Νόμου, κατείχαν τα προςόντα για να διοριςτοφν ωσ ελεγκτζσ

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του περί Εταιρειϊν Νόμου, Κεφ.

113, δικαιοφνται να διενεργοφν υποχρεωτικοφσ ελζγχουσ ωσ

εάν να ζχουν εξαςφαλίςει άδεια ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του

παρόντοσ Νόμου και οφείλουν εντόσ 12 μθνϊν από τθν θμζρα

εφαρμογισ του παρόντοσ Νόμου να εγγραφοφν ςε

αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν τθσ Δθμοκρατίασ. 

Η ςυγκεκριμζνθ αναφορά επιμθκφνει ςτρζβλωςθ ςτθ νομοκεςία και ςτισ

αρχζσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ. Σο άρκρο 9(6) του Ν.42(Ι)/2009

προνοοφςε για τζτοια περίοδο ενόσ μθνόσ μόνο. Αν ςυνυπολογιςτεί ότι

από το 2011 που τζκθκε ςε ιςχφ ο νόμοσ δεν ζχει υλοποιθκεί αυτι θ

πρόνοια, ςυνάγεται ότι εκοφςια ο νομοκζτθσ και θ αρμόδια εποπτικι

αρχι επζκτειναν ιδθ τθν περίοδο ςτα 5 χρόνια! υνεπϊσ, θ παραχϊρθςθ

ακόμα δϊδεκα μθνϊν μζχρι τθν ψιφιςθ και δθμοςίευςθ του παρόντοσ

νομοςχεδίου, κα δϊςει περίοδο χάριτοσ 7 χρόνια ςυνολικά, κάτι με το

οποίο ο φνδεςμοσ διαφωνεί. Η μεγάλθ πλειοψθφία των μελϊν του

βρίςκονται ιδθ ςε δυςμενι κζςθ ζναντι των ελεγκτϊν που επικυμεί θ

νομοκεςία να καλφψει. 

• Θα ιταν πιο ορκό το χρονικό όριο το οποίο αναφζρεται ςτο εδάφιο (1) του άρκρου 125

να ιταν 1 μινασ και όχι 12 μινεσ. Δεν υπάρχει κανζνασ λόγοσ ςτο να δοκεί περιςςότεροσ

χρόνοσ για εγγραφι ςε αναγνωριςμζνα ςϊματα ελεγκτϊν τθσ Δθμοκρατίασ αφοφ τα άτομα

αυτά κα κατζχουν τα εν λόγω προςόντα από τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του

παρόντοσ Νόμου. (KPMG)

Ειςιγθςθ αντικαταςτακεί θ φράςθ «εντόσ 12 μθνϊν» με τθ φράςθ «εντόσ

ενόσ μενόσ», όπωσ αναφζρεται και ςτον υφιςτάμενο περί Ελεγκτϊν Νόμο. 

Σο κζμα ζχει παρουςιαςτεί ςε προθγοφμενα ςθμεία. Η αναφορά ςε

αναγνωριςμζνα ςϊματα λογιςτϊν που ζχουν λάβει αναγνϊριςθ από το

Τπουργικό υμβοφλιο είναι λανκαςμζνθ, αφοφ ο ΕΛΚ ζχει αναγνωριςτεί

ω Αναγνωριςμζνο ϊμα Λογιςτϊν. 

Ο ΕΛΚ, ωσ το μοναδικό Αναγνωριςμζνο ϊμα Λογιςτϊν, κα πρζπει να

αναγνωριςτεί αμζςωσ με το νζο Νόμο, χωρίσ οποιουςδιποτε όρουσ και

προχποκζςεισ. 

χόλιο ΕΛΚ 29/9 ------- 2. Αναγνϊριςθ ΕΛΚ ωσ «Αναγνωριςμζνο ϊμα

Ελεγκτϊν»

Λόγω του ότι ο ΕΛΚ αποτελεί από το 2002 το μοναδικό αναγνωριςμζνο

ςϊμα λογιςτϊν ςτθν Κφπρο που αποδεδειγμζνα πλθροί τισ πρόνοιεσ του

άρκρου 30 του νομοςχεδίου, διατθροφμε τθν ιςχυρι πεποίκθςθ ότι ο

ΕΛΚ κ α πρζπει να τφχει απευκείασ και αυτόματθσ αναγνϊριςθσ ωσ

αναγνωριςμζνο ςϊμα ελεγκτϊν μζςα από τθ νομοκεςία, με ρθτι

πρόνοια ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ του παρόντοσ νομος χεδίου . Η

κζςθ αυτι ςτθρίηεται ςτο γεγονόσ ότι ο ΕΛΚ, αςκϊντασ αποδεδειγμζνα

τισ αρμοδιότθτεσ που του είχαν ανατεκεί μζςα από τον περί Ελεγκτϊν και

Τποχρεωτικϊν Ελζγχων των Ετιςιων και των Ενοποιθμζνων Λογαριαςμϊν

Νόμο του 2009, ζχει αποκτιςει κεκτθμζνα δικαιϊματα, τα οποία θ

Οδθγία 2014/56/ΕΚ τθσ ΕΕ και ο Κανονιςμόσ ΕΕ/537/2014 ςε καμία

περίπτωςθ δεν εκμθδενίηουν ι αναιροφν. Είναι γνωςτό και καλά

εμπεδωμζνο ςτο διοικθτικό δίκαιο ότι, μία νομοκεςία δεν μπορεί

αναδρομικά να αναιρζςει και/ι να εκμθδενίςει άνευ όρων κεμελιϊδθ

κεκτθμζνα δικαιϊματα που ζχει δϊςει ςε ζνα διοικοφμενο για μεγάλθ

χρονικι περίοδο. Κάτι τζτοιο κα αντιςτρατευόταν και κα παραβίαηε

κατάφωρα τθν αρχι του Κράτουσ Δικαίου και τισ αρχζσ τθσ Χρθςτισ

Διοίκθςθσ και τθσ Καλισ Πίςτθσ. Η κζςθ αυτι ςτθρίηεται και ςτθ νομικι

γνωμάτευςθ που κατζχει ο φνδεςμοσ από τουσ νομικοφσ του

ςυμβοφλουσ.

υνεπϊσ, ειςθγοφμαςτε όπωσ γίνει θ ακόλουκθ διατφπωςθ:

 Άρ κρο  125 (2)(α) 

«Ο φνδεςμοσ Εγκεκριμζνων Λογιςτϊν Κφπρου (ΕΛΚ) ο οποίοσ κατά τθν

θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ιςχφοσ του παρόντοσ Νόμου είναι το μοναδικό

αναγνωριςμζνο από το Τπουργικό υμβοφλιο ςϊμα λογιςτϊν και

δυνάμει των διατάξεων των περί Ελεγκτϊν και Τποχρεωτικϊν Ελζγχων

των Ετιςιων και των Ενοποιθμζνων Λογαριαςμϊν Νόμων του 2009 και

2013, αναγνωρίηεται αυτόματα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντοσ 117 125(2) (β) Παρά τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου (α), θ ΑΔΕΕλΕπ

δφναται να επιβάλει ςε ςϊμα ελεγκτϊν που εμπίπτει ςτισ

διατάξεισ τθσ παραγράφου (α), εφλογουσ όρουσ για τθ

ςυνζχιςθ τθσ αναγνϊριςθσ, αν κρίνει ότι αυτοί είναι

απαραίτθτοι ενόψει των διατάξεων του παρόντοσ Νόμου. 

Για τουσ λόγουσ που επεξθγικθκαν πιο πάνω, γίνεται ειςιγθςθ για

αφαίρεςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ παραγράφου. Εξάλλου, λόγω του ότι ο

ΕΛΚ αποτελεί το μοναδικό αναγνωριςμζνο ςϊμα λογιςτϊν, θ

ςυγκεκριμζνθ πρόνοια μερολθπτεί ςε βάροσ του.

Βλζπε ςθμείο α/α 2

(α) ϊμα ελεγκτϊν το οποίο κατά τθν θμερομθνία ζναρξθσ τθσ

ιςχφοσ του παρόντοσ Νόμου είναι αναγνωριςμζνο από το

Τπουργικό υμβοφλιο δυνάμει των διατάξεων των περί

Ελεγκτϊν και Τποχρεωτικϊν Ελζγχων των Ετιςιων και των

Ενοποιθμζνων Λογαριαςμϊν Νόμων του 2009 και 2013,

κεωρείται ότι ζχει αναγνωριςτεί δυνάμει των διατάξεων του

παρόντοσ Νόμου 

115 125(1) Μετά το νομοτεχνικό ζλεγχο, ςτο 

προτεινόμενο νομοςχζδιο θ πρόνοια που 

ενςωματϊκθκε αρικμεί 113 (1) και ζχει ωσ 

εξισ:                                            113.-(1) Οι 

νόμιμοι ελεγκτζσ ι τα νόμιμα ελεγκτικά 

γραφεία, που ζχουν λάβει άδεια από τισ 

αρχζσ τθσ Δθμοκρατίασ πριν τθν 29θ 

Ιουνίου 2008 βάςει του περί Εταιρειϊν 

Νόμου ωσ διορκϊκθκε, κεωροφνται ότι 

ζχουν λάβει άδεια ςφμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο.

116 125(2) Βλζπε ςθμείο α/α 2
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Νομοςχ Κείμενο άρκρου Νομοςχεδίου Σχόλιο-Ειςιγθςθ ΣΕΛΚ (15/9/2016 και 26/9/2016)

χόλιο ΕΛΚ 29/9   ------   3.    Εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων από τθν ΑΔΕΕλΕπ

ε ςυνζχεια του ςθμείου 2 πιο πάνω και δεδομζνου ότι μζχρι ςιμερα ο

ΕΛΚ είναι θ αρμόδια αρχι για τθ ρφκμιςθ και τθν εποπτεία του

ελεγκτικοφ επαγγζλματοσ, ο φνδεςμοσ διατθρεί τθν ζντονθ κζςθ ότι θ

εκχϊρθςθ των αρμοδιοτιτων ςε αυτόν από τθν ΑΔΕΕλΕπ γίνει μζςα από

τθ νομοκεςία, με ρθτι πρόνοια ςτισ μεταβατικζσ διατάξεισ του

παρόντοσ νομοςχεδίου . Ο ΕΛΚ επικυμεί όπωσ εκχωρθκοφν ςε

αυτόν όλεσ οι επιτρεπόμενεσ αρμοδιότθτεσ από τθν ΑΔΕΕλΕ π ,

χωρίσ οποιεςδιποτε αιρζςεισ ι προχποκζςεισ. το δε πρωτόκολλο

ςυνεργαςίασ που αναφζρεται ςτο άρκρο 18(5), το οποίο κα

ςυνομολογθκεί μεταξφ τθσ ΑΔΕΕλΕπ και του ΕΛΚ, κα αναφζρονται οι

όροι και οι προχποκζςεισ τθσ ανάκεςθσ τα οποία ο ΕΛΚ κα ζχει

υποχρζωςθ να τθρεί και εφαρμόηει. Είναι εξαιρετικά ςθμαντικό το

πρωτόκολλο αυτό να τεκεί ςε ιςχφ ταυτόχρονα με τθν ζναρξθ ιςχφοσ του

Νόμου, ζτςι ϊςτε να αποφευχκεί οποιοδιποτε κενό ςτθ λειτουργία τουσ.

Ωσ εκ τοφτου, προτείνεται όπωσ γίνει θ ακόλουκθ διατφπωςθ:

 Άρκρο  125(2)(β) 

«Δυνάμει τθσ παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρκρου 125 του

παρόντοσ Νόμου πιο πάνω, θ ΑΔΕΕλΕπ εκχωρεί δια του παρόντοσ

αυτόματα όλεσ τισ αρμοδιότθτεσ που αναφζρονται ςτο εδάφιο (1) του

άρκρου 18 του παρόντοσ Νόμου, με τθν επιφφλαξθ του εδαφίου (3) του

ιδίου άρκρου. Σαυτόχρονα, κα τεκεί ςε ιςχφ το πρωτόκολλο ςυνεργαςίασ

μεταξφ ΑΔΕΕλεΕπ και ΕΛΚ, ςτο οποίο κα αναφζρονται οι όροι και οι

προχποκζςεισ τθσ εκχϊρθςθσ αυτισ.»

Βλζπε ςθμείο α/α 2


