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Πξννίκην.

ΔΠΔΙΓΗ, ην επηθαηξνπνηεκέλν Μλεκφλην Σπλαληίιεςεο κεηαμχ ηεο
Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ηνπ Γηεζλνχο Ννκηζκαηηθνχ Τακείνπ,
ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο
Τξάπεδαο,

πξνλνεί

κεηαξξχζκηζεο

πνπ

φηη
ζα

ζηα

πιαίζηα

εηζαγάγεη

κηαο

νινθιεξσκέλεο

θαηάιιειεο

δηαδηθαζίεο

αθεξεγγπφηεηαο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, κεηαμχ άιισλ, ζα
ξπζκηζηεί ην επάγγεικα θαη ε αδεηνδφηεζε ηνπ Σπκβνχινπ
Αθεξεγγπφηεηαο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ην Υπνπξγηθφ Σπκβνχιην, κεηά απφ δηαβνχιεπζε κε
ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Τακείν θαη
ελεκέξσζε

ηεο

Δπξσπατθήο

Κεληξηθήο

Τξάπεδαο

θαη

ηνπ

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Σηαζεξφηεηαο, ελέθξηλε ην Πιαίζην
Αθεξεγγπφηεηαο, ην νπνίν, κεηαμχ άιισλ, πξνβιέπεη θαη γηα ηελ
αδεηνδφηεζε θαη ξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Σπκβνχισλ
Αθεξεγγπφηεηαο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, ε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ κε Απφθαζή ηεο
πηνζέηεζε ηηο πξφλνηεο ηνπ ελ ιφγσ Πιαηζίνπ Αθεξεγγπφηεηαο,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, είλαη αλαγθαίν λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή
εθαξκνγή ησλ λνκνζεζηψλ, νη νπνίεο ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο
αθεξεγγπφηεηαο γηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα,
ΚΑΙ ΔΠΔΙΓΗ, γηα ην ζθνπφ απηφ, επηβάιιεηαη ε εηζαγσγή, ε
ζεζκνζέηεζε θαη ε ξχζκηζε ηνπ επαγγέικαηνο ησλ Σπκβνχισλ
Αθεξεγγπφηεηαο,
Η Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ςεθίδεη σο αθνινχζσο:

Σπλνπηηθφο ηίηινο.

1. Ο παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξεηαη σο o πεξί Σπκβνχισλ
Αθεξεγγπφηεηαο Νφκνο ηνπ 2015.

2
ΜΔΡΟ I – ΔΙΑΓΩΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ
Δξκελεία.

2. (1) Σηνλ παξφληα Νφκν, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη
δηαθνξεηηθή έλλνηα«άδεηα ζπκβνχινπ αθεξεγγπφηεηαο» ή, θαηά ηαπηφζεκε έλλνηα,
«άδεηα» ζεκαίλεη ηελ άδεηα άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ
ζπκβνχινπ αθεξεγγπφηεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ
άξζξνπ 10·
«αξκφδηα αξρή» ζεκαίλεη ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο θαη
θάζε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ ζψκα, θαηά ηα νξηδφκελα
ζην άξζξν 4·
«εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία πνπ είλαη εγγεγξακκέλε δπλάκεη

Κεθ. 113.
9 ηνπ 1968
76 ηνπ 1977
17 ηνπ 1979
105 ηνπ 1985
198 ηνπ 1986
19 ηνπ 1990
41(Ι) ηνπ 1994
15(Ι) ηνπ 1995
21(Ι) ηνπ 1997
82(Ι) ηνπ 1999
149(Ι) ηνπ 1999
2(Ι) ηνπ 2000
135(Ι) ηνπ 2000
151(Ι) ηνπ 2000
76(Ι) ηνπ 2001
70(Ι) ηνπ 2003
167(Ι) ηνπ 2003
92(Ι) ηνπ 2004
24(Ι) ηνπ 2005
129(Ι) ηνπ 2005
130(Ι) ηνπ 2005
98(Ι) ηνπ 2006
124(Ι) ηνπ 2006
70(Ι) ηνπ 2007
71(Ι) ηνπ 2007

ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ·
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131(Ι) ηνπ 2007
186(Ι) ηνπ 2007
87(Ι) ηνπ 2008
49(Ι) ηνπ 2009
99(Ι) ηνπ 2009
42(Ι) ηνπ 2010
60(Ι) ηνπ 2010
88(Ι) ηνπ 2010
53(Ι) ηνπ 2011
41(Ι) ηνπ 2009
117(Ι) ηνπ 2011
145(Ι) ηνπ 2011
157(Ι) ηνπ 2011
198(Ι) ηνπ 2011
64(Ι) ηνπ 2012
98(Ι) ηνπ 2012
190(Ι) ηνπ 2012
203(Ι) ηνπ 2012
6(Ι) ηνπ 2013
90(Ι) ηνπ 2013
74(Ι) ηνπ 2014
75(Ι) ηνπ 2014
18(Ι) ηνπ 2015
. ..(Ι) ηνπ 2015
...(Ι) ηνπ 2015.

Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Δ.Δ. L. 160,
30.6.2000
ζ.1.

«Δπξσπατθφο Καλνληζκφο» ζεκαίλεη ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.
1346/2000 ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο ΄Δλσζεο, ηεο 29εο
Μαΐνπ 2000, πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο·
«επαγγεικαηηθή πείξα ζε ζέκαηα αθεξεγγπφηεηαο» ζεκαίλεη
απαζρφιεζε πξνζψπνπ ζε εξγαζία ζρεηηθή κε ηε δηαρείξηζε
δηαδηθαζηψλ αθεξεγγπφηεηαο σο αθνινχζσο:
(α) Eξγαδφκελνο ζε θπζηθφ πξφζσπν, ην νπνίν είλαη
ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο·
(β)

εξγαδφκελνο ζε νίθν, εηαηξεία ή νξγαληζκφ, ηνπ νπνίνπ
νη

αμησκαηνχρνη,

εξγαδφκελνη
αθεξεγγπφηεηαο·

νη

ζπλέηαηξνη,

πεξηιακβάλνπλ

ηα

κέιε

ή

νη

ζπκβνχινπο
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(γ) ιεηηνπξγφο ή εμεηαζηήο ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή/θαη
ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο·

(δ)

ζε ζρέζε κε εηαηξεία, σο εθθαζαξηζηήο, πξνζσξηλφο
εθθαζαξηζηήο, παξαιήπηεο, δηαρεηξηζηήο ή ζχκβνπινο
αλαδηάξζξσζεο δαλείσλ·

(ε) ζε ζρέζε κε θπζηθφ π ξφζσπν,

σο

δηαρεηξηζηήο

πηψρεπζεο, πξνζσξηλφο παξαιήπηεο ηεο ηδηνθηεζίαο
ηνπ ή εηδηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ή ηεο
επηρείξεζήο ηνπ ή σο ζχκβνπινο αλαδηάξζξσζεο
δαλείσλ· ή
(ζη) επαγγεικαηίαο

ζχκβνπινο

νπνηνπδήπνηε

απφ

ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο (δ) ή (ε)·
«Δπίζεκνο Παξαιήπηεο» ζεκαίλεη ην Τκήκα Δθφξνπ Δηαηξεηψλ
θαη

Δπίζεκνπ

Παξαιήπηε

ηνπ

Υπνπξγείνπ

Δλέξγεηαο,

Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ·
«θείκελε λνκνζεζία» ζεκαίλεη(α) ηνλ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκν,

Κεθ. 5.

(β) ηνλ πεξί Πηψρεπζεο Νφκν· θαη

49 ηνπ 1985
197 ηνπ 1986
156(Ι) ηνπ 1999
2(Ι) ηνπ 2008
74(Ι) ηνπ 2008
206(Ι) ηνπ 2012
.....(Ι) ηνπ 2015.

(γ) νπνηνδήπνηε άιιν λφκν, ν νπνίνο θαζνξίδεη νπνηαδήπνηε
ελέξγεηα ή ηδηφηεηα ζηελ νπνία δχλαηαη λα πξνβεί ή κε
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ηελ

νπνία

δχλαηαη

λα

ελεξγήζεη,

αληίζηνηρα,

ν

ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο.
«θξάηνο κέινο»

ζεκαίλεη θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο

Έλσζεο, ζπκβαιιφκελν κέξνο γηα ηνλ Δπξσπατθφ Οηθνλνκηθφ
Φψξν θαη ηελ Διβεηία·
«κεηξψν»

ζεκαίλεη

αθεξεγγπφηεηαο,

πνπ

ην

δεκφζην
ηεξείηαη

κεηξψν
απφ

ηελ

ζπκβνχισλ
Υπεξεζία

Αθεξεγγπφηεηαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Νφκν·

«Παγθχπξηνο Γηθεγνξηθφο Σχιινγνο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ
Κεθ. 2.
42 ηνπ 1961
20 ηνπ 1963
46 ηνπ 1970
40 ηνπ 1975
55 ηνπ 1978
71 ηνπ 1981
92 ηνπ 1983
98 ηνπ 1984
17 ηνπ 1985
52 ηνπ 1985
9 ηνπ 1989
175 ηνπ 1991
212 ηνπ 1991
9(Ι) ηνπ 1993
56(Ι) ηνπ 1993
83(Ι) ηνπ 1994
76(Ι) ηνπ 1995
103(Ι) ηνπ 1996
79(Ι) ηνπ 2000
31(Ι) ηνπ 2001
41(Ι) ηνπ 2002
180(Ι) ηνπ 2002
117(Ι) ηνπ 2003
130(Ι) ηνπ 2003
199(Ι) ηνπ 2004
264(Ι) ηνπ 2004
21(Ι) ηνπ 2005
65(Ι) ηνπ 2005
124(Ι) ηνπ 2005

δίδεηαη ζηνλ φξν απηφλ απφ ηνλ πεξί Γηθεγφξσλ Νφκν·
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158(Ι) ηνπ 2005
175(Ι) ηνπ 2006
117(Ι) ηνπ 2007
103(Ι) ηνπ 2008
109(Ι) ηνπ 2008
11(Ι) ηνπ 2009
130(Ι) ηνπ 2009
4(Ι) ηνπ 2010
65(Ι) ηνπ 2010
14(Ι) ηνπ 2011
144(Ι) ηνπ 2011
116(Ι) ηνπ 2012
18(Ι) ηνπ 2013
84(Ι) ηνπ 2014.

«ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε πξφζσπν
πνπ

είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα αζθεί ην επάγγεικα ηνπ

Σπκβνχινπ Αθεξεγγπφηεηαο, δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ·
«Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο» ζεκαίλεη ηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε
ή νπνηνδήπνηε άιιν ηκήκα ή ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ
Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ, πνπ νξίδεηαη
απφ ηνλ Υπνπξγφ λα εθηειεί ηα θαζήθνληα πνπ αλαζέηνληαη
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζηελ Υπεξεζία απηή·
«Υπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Υπνπξγφ Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Τνπξηζκνχ·
(2) Σηνλ παξφληα Νφκν, πξφζσπν ζεσξείηαη φηη ελεξγεί σο
ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο, εάλ (α) ζε ζρέζε κε εηαηξεία, ελεξγεί σο εθθαζαξηζηήο,
πξνζσξηλφο εθθαζαξηζηήο, παξαιήπηεο, δηαρεηξηζηήο
ή εμεηαζηήο·
(β) ζε ζρέζε κε θπζηθφ πξφζσπν, ελεξγεί σο δηαρεηξηζηήο
πηψρεπζεο, πξνζσξηλφο παξαιήπηεο ηεο ηδηνθηεζίαο
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ηνπ ή εηδηθφο δηαρεηξηζηήο ηεο πεξηνπζίαο ή ηεο
επηρείξεζήο

ηνπ

ή

σο

ζχκβνπινο

ζρεδίσλ

απνπιεξσκήο·
(γ) πξνβαίλεη ζε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα ή ελεξγεί κε
νπνηαδήπνηε

ηδηφηεηα,

ε

νπνία,

ζχκθσλα

κε

νπνηαδήπνηε θείκελε λνκνζεζία, νξίδεηαη σο ελέξγεηα ή
ηδηφηεηα, ζηελ νπνία δχλαηαη απνθιεηζηηθά λα πξνβεί ή,
κε ηελ νπνία δχλαηαη απνθιεηζηηθά λα ελεξγήζεη,
αληίζηνηρα, ν ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο:
Ννείηαη φηη, πξφζσπν δελ ζεσξείηαη φηη ελεξγεί σο
ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο εάλ ελεξγεί σο παξαιήπηεο
14 ηνπ 1960

δπλάκεη δηθαζηηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ εθδίδεηαη δπλάκεη ηνπ

50 ηνπ 1962

άξζξνπ 32 ηνπ πεξί Γηθαζηεξίσλ Νφκνπ.

11 ηνπ 1963
8 ηνπ 1969
40 ηνπ 1970
58 ηνπ 1972
1 ηνπ 1980
35 ηνπ 1982
29 ηνπ 1983
91 ηνπ 1983
16 ηνπ 1984
51 ηνπ 1984
83 ηνπ 1984
93 ηνπ 1984
18 ηνπ 1985
71 ηνπ 1985
89 ηνπ 1985
96 ηνπ 1986
317 ηνπ 1987
49 ηνπ 1988
64 ηνπ 1990
136 ηνπ 1991
149 ηνπ 1991
237 ηνπ 1991
42(Ι) ηνπ 1992
43(Ι) ηνπ 1992
102(Ι) ηνπ 1992
26(Ι) ηνπ 1993
82(Ι) ηνπ 1995
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102(Ι) ηνπ 1996
4(Ι) ηνπ 1997
53(Ι) ηνπ 1997
90(Ι) ηνπ 1997
27(Ι) ηνπ 1998
53(Ι) ηνπ 1998
110(Ι) ηνπ 1998
34(Ι) ηνπ 1999
146(Ι) ηνπ 1999
41(Ι) ηνπ 2000
32(Ι) ηνπ 2001
40(Ι) ηνπ 2002
80(Ι) ηνπ 2002
140(Ι) ηνπ 2002
206(Ι) ηνπ 2002
17(Ι) ηνπ 2004
165(Ι) ηνπ 2004
268(Ι) ηνπ 2004
21(Ι) ηνπ 2006
99(Ι) ηνπ 2007
170(Ι) ηνπ 2007
76(Ι) ηνπ 2008
81(Ι) ηνπ 2008
118(Ι) ηνπ 2008
119(Ι) ηνπ 2008
36(Ι) ηνπ 2009
129(Ι) ηνπ 2009
138(Ι) ηνπ 2009
19(Ι) ηνπ 2010
166(Ι) ηνπ 2011
30(Ι) ηνπ 2013
46(Ι) ηνπ 2014
191(Ι) ηνπ 2014.

Πεδίν
εθαξκνγήο.

3. (1) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ εδαθίνπ (2), ν παξψλ
Νφκνο εθαξκφδεηαη αλαθνξηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε θαη ηε
ξχζκηζε

ζεκάησλ

πνπ

αθνξνχλ

ζηνπο

ζπκβνχινπο

αθεξεγγπφηεηαο.

(2)

Ο

παξψλ

Νφκνο

δελ

εθαξκφδεηαη

αλαθνξηθά

κε

νπνηαδήπνηε πξάμε πνπ δηελεξγείηαη, είηε ζηε Γεκνθξαηία, είηε
νπνπδήπνηε αιινχ, ζε ζρέζε κε δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο
ζε θξάηνο κέινο άιιν απφ ηε Γεκνθξαηία, δπλάκεη ηνπ
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Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ.

ΜΔΡΟ II – ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΔΝΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΩΜΑΣΑ
Αλαγλσξηζκέλα
επαγγεικαηηθά
ζψκαηα.

4. (1) Ο Υπνπξγφο δχλαηαη, κε Απφθαζή ηνπ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα αλαγλσξίζεη
ζψκα σο αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ ζψκα γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εάλ ηθαλνπνηεζεί φηη ην ελ ιφγσ
ζψκα(α) απνηειεί ζχλδεζκν, έλσζε ή ζψκα πξνζψπσλ,
αλεμαξηήησο ηεο λνκηθήο ηνπ κνξθήο, ηνπ νπνίνπ νη
ζθνπνί ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα αθεξεγγπφηεηαο·
(β) είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηα αλαγλσξηζκέλα
επαγγεικαηηθά ζψκαηα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
παξφληνο Νφκνπ θαη νπνησλδήπνηε Καλνληζκψλ πνπ
εθδίδνληαη δπλάκεη απηνχ·
(γ) δηαζθαιίδεη φηη ηα κέιε ηνπ ηεξνχλ απνδεθηά επίπεδα
επαγγεικαηηθήο

δενληνινγίαο,

αλεμαξηεζίαο,

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ· θαη
(δ)

εθαξκφδεη

απνδεδεηγκέλα,

θψδηθα

ζπκπεξηθνξάο,

θαλφλεο πξαθηηθήο θαη πεηζαξρηθήο δηαδηθαζίαο.
(2) Με ηελ αλαγλψξηζε ελφο ζψκαηνο σο αλαγλσξηζκέλνπ
επαγγεικαηηθνχ ζψκαηνο γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ, ην ζψκα απηφ θαζίζηαηαη αξκφδηα αξρή γηα ηε
ρνξήγεζε αδεηψλ ζπκβνχισλ αθεξεγγπφηεηαο.
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Φνξήγεζε
αλαγλψξηζεο ζε
επαγγεικαηηθά
ζψκαηα.

5. (1) Δπαγγεικαηηθφ ζψκα, ην νπνίν επηδηψθεη λα ηχρεη
αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Υπνπξγφ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4,
ππνβάιιεη ζρεηηθή αίηεζε πξνο ηνλ Υπνπξγφ.
(2) Η αίηεζε ππνβάιιεηαη θαηά ηνλ ηξφπν θαη ζπλνδεχεηαη απφ
ηέηνηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο, φπσο θαζνξίδνληαη κε
Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(3) Δληφο εχινγνπ ρξφλνπ απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο πνπ
αλαθέξεηαη ζην εδάθην (1) θαη πξνηνχ ιάβεη Απφθαζε θαηά ηα
νξηδφκελα ζην εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 4, ν Υπνπξγφο δχλαηαη λα
απαηηήζεη

ηελ

πξνζθφκηζε

επηπξφζζεησλ

ζηνηρείσλ

θαη

πιεξνθνξηψλ.
(4) Οπνηαδήπνηε ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πξνζθνκίδνληαη ζηνλ
Υπνπξγφ

δπλάκεη

ηνπ

παξφληνο

άξζξνπ,

ππνβάιινληαη

γξαπηψο.
(5) Κάζε αίηεζε ζπλνδεχεηαη απφ πηζηφ αληίγξαθν ησλ
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηνπ ζψκαηνο, ζην νπνίν αθνξά ε
αίηεζε.
(6) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 4, ν Υπνπξγφο
δχλαηαη, είηε λα εγθξίλεη αίηεζε πνπ ππνβάιιεηαη δπλάκεη ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, αλαγλσξίδνληαο ην αηηνχκελν ζψκα γηα ηνπο
ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είηε λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε,
θνηλνπνηψληαο γξαπηψο ζην αηηνχκελν ζψκα ηελ απφθαζε ηνπ
απηή, ελψ ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο αίηεζεο, ν Υπνπξγφο
παξαζέηεη ηνπο ιφγνπο ηεο απφξξηςήο ηεο.
(7) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ηα
αθφινπζα

ζψκαηα

απαιιάζζνληαη

απφ

ηελ

ππνρξέσζε

ππνβνιήο αίηεζεο γηα αλαγλψξηζε θαη, ν Υπνπξγφο, απφ ηελ
έλαξμε ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, εθδίδεη Απφθαζε πνπ
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δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο,
αλαγλσξίδνληαο ηα σο αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά ζψκαηα
γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Νφκνπ (α) ν Παγθχπξηνο Γηθεγνξηθφο Σχιινγνο·

(β)

θάζε ζψκα, ην νπνίν, θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ, είλαη αλαγλσξηζκέλν ζψκα

42(Ι) ηνπ 2009

ινγηζηψλ, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ πεξί Διεγθηψλ θαη

163(Ι) ηνπ 2013.

Υπνρξεσηηθψλ Διέγρσλ ησλ Δηήζησλ θαη Δλνπνηεκέλσλ
Λνγαξηαζκψλ

Νφκνπ,

φπσο

απηφο

εθάζηνηε

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη:
Ννείηαη φηη, νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ δελ
εκπνδίδνπλ ηνλ Υπνπξγφ απφ ηνπ λα πξνβεί ζε αλάθιεζε
αλαγλψξηζεο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζσκάησλ δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 7.
(8) Τα αλαγλσξηζκέλα επαγγεικαηηθά ζψκαηα επνπηεχνληαη
απφ

ηνλ Υπνπξγφ ζχκθσλα

κε

ηα φζα

νξίδνληαη

ζε

Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22.
Γηνηθεηηθφ πξφζηηκν.

6. (1)

Ο Υπνπξγφο δχλαηαη κε Απφθαζή ηνπ, λα επηβάιεη

δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ζε αλαγλσξηζκέλν επαγγεικαηηθφ ζψκα,
πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δέθα ρηιηάδσλ επξψ (€10,000)
νπνηεδήπνηε ήζειε δηαπηζηψζεη φηη ηέηνην επαγγεικαηηθφ ζψκα
δελ ηθαλνπνηεί

νπνηεζδήπνηε απφ ηηο απαηηήζεηο ηνπ εδαθίνπ

(1) ηνπ άξζξνπ 4.
(2) Ο Υπνπξγφο πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο Απφθαζήο ηνπ γηα
επηβνιή ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην
εδάθην (1), δίδεη γξαπηψο εηδνπνίεζε ζην επεξεαδφκελν ζψκα
ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ λα επηβάιεη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν,
καδί κε ηνπο ιφγνπο, απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη ε ελέξγεηα
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ηνπ απηή θαη ηπρφλ ζρεηηθέο ζπζηάζεηο.
(3) Τν επαγγεικαηηθφ ζψκα, ζην νπνίν δίδεηαη εηδνπνίεζε
δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), δχλαηαη, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο εηδνπνίεζεο, λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζπζηάζεηο
θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (2) ή λα πξνβεί ζε γξαπηέο
παξαζηάζεηο πξνο ηνλ Υπνπξγφ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη
δεφλησο ππφςε θαηά ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο.
(4)

Απφθαζε

ηνπ

Υπνπξγνχ

γηα

επηβνιή

δηνηθεηηθνχ

πξνζηίκνπ–
(α) θνηλνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ ζψκα· θαη
(β)

δεκνζηεχεηαη

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα

ηεο

Γεκνθξαηίαο.
Αλάθιεζε
αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθψλ
ζσκάησλ.

7. (1) Ο Υπνπξγφο δχλαηαη κε Απφθαζή ηνπ, λα αλαθαιέζεη
αλαγλψξηζε επαγγεικαηηθνχ ζψκαηνο νπνηεδήπνηε ήζειε
δηαπηζηψζεη φηη ηέηνην επαγγεικαηηθφ ζψκα, παξά ηελ επηβνιή
ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζηίκνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6,
ζπλερίδεη λα κελ ηθαλνπνηεί νπνηεζδήπνηε απφ ηηο απαηηήζεηο
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 4.
(2) Ο Υπνπξγφο, πξηλ απφ ηε ιήςε ηεο Απφθαζεο γηα
αλάθιεζε αλαγλψξηζεο επαγγεικαηηθνχ ζψκαηνο (α) δίδεη γξαπηψο εηδνπνίεζε ζην επεξεαδφκελν ζψκα
ζρεηηθά κε ηελ πξφζεζή ηνπ απηή· θαη
(β) ιακβάλεη ηέηνηα κέηξα, ηα νπνία ήζειε θξίλεη επιφγσο
επαξθή γηα λα θέξεη ηελ ελ ιφγσ πξφζεζή ηνπ ζε
γλψζε φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ, θαηά ηε γλψκε ηνπ,
ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ απφ ηε ιήςε ηεο ελ ιφγσ
Απφθαζεο.
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(3) Σηελ εηδνπνίεζε πνπ δίδεηαη δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2),
αλαθέξνληαη νη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο ν Υπνπξγφο πξνηίζεηαη
λα

εμεηάζεη

ην

ζέκα

αλάθιεζεο

ηεο αλαγλψξηζεο ηνπ

επαγγεικαηηθνχ ζψκαηνο.
(4) Τν επαγγεικαηηθφ ζψκα, ζην νπνίν δίδεηαη εηδνπνίεζε
δπλάκεη

ηνπ

εδαθίνπ

(2)

ή

νπνηνδήπνηε

επεξεαδφκελν

πξφζσπν, δχλαηαη, εληφο ελφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
εηδνπνίεζεο, λα πξνβεί ζε γξαπηέο παξαζηάζεηο πξνο ηνλ
Υπνπξγφ, νη νπνίεο ιακβάλνληαη δεφλησο ππφςε θαηά ηε ιήςε
ζρεηηθήο Απφθαζεο.
(5) Απφθαζε ηνπ Υπνπξγνχ γηα αλάθιεζε αλαγλψξηζεο
επαγγεικαηηθνχ ζψκαηνο –
(α) θνηλνπνηείηαη ζην ελ ιφγσ ζψκα·
(β) δεκνζηεχεηαη

ζηελ

Δπίζεκε

Δθεκεξίδα

ηεο

Γεκνθξαηίαο· θαη
(γ) δχλαηαη λα πεξηέρεη ηέηνηεο κεηαβαηηθέο πξφλνηεο, φπσο
ν Υπνπξγφο ζεσξεί απαξαίηεηεο.

ΜΔΡΟ III – ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΑΓΔΙΟΓΟΣΗΗ ΤΜΒΟΤΛΩΝ
ΑΦΔΡΔΓΓΤΟΣΗΣΑ
Πξφζσπα πνπ
δχλαηαη λα ελεξγνχλ
σο ζχκβνπινη
αθεξεγγπφηεηαο.

8. (1)

Πξφζσπν

δχλαηαη

λα

ελεξγεί

σο

ζχκβνπινο

αθεξεγγπφηεηαο θαζ’ νπνηνδήπνηε ρξφλν, εάλ, θαηά ηνλ ελ
ιφγσ

ρξφλν,

θαηέρεη

ηζρχνπζα

άδεηα

ζπκβνχινπ

αθεξεγγπφηεηαο, ε νπνία έρεη εθδνζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2)` Ννκηθφ πξφζσπν δελ δχλαηαη λα ελεξγεί σο ζχκβνπινο
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αθεξεγγπφηεηαο.
(3)

Πξφζσπν

δελ

δχλαηαη

λα

ελεξγεί

σο

ζχκβνπινο

αθεξεγγπφηεηαο θαζ’ νπνηνλδήπνηε ρξφλν εάλ, θαηά ηνλ ελ
ιφγσ ρξφλν, (α) έρεη

θεξπρζεί

πησρεχζαο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ

πεξί Πησρεχζεσο Νφκνπ θαη δελ έρεη απνθαηαζηαζεί·
(β) ππφθεηηαη ζε δηάηαγκα βάζεη ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ πεξί
Δηαηξεηψλ Νφκνπ·
(γ)

θαηέρεη

δεκφζην

αμίσκα,

κφληκν

ή πξνζσξηλφ,

ζηε δεκφζηα ππεξεζία·
(δ)

έρεη θαηαδηθαζηεί γηα νπνηνδήπνηε αδίθεκα, ην νπνίν
πεξηιακβάλεη έιιεηςε εληηκφηεηαο ή αηζρξφηεηα θαη, ζε
πεξίπησζε ηέηνηαο θαηαδίθεο, δελ έρεη απνθαηαζηαζεί,

70 ηνπ 1981

βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πεξί Απνθαηαζηάζεσο

134 ηνπ 1988

Καηαδηθαζζέλησλ

228(Ι) ηνπ 2004.

Νφκνπ,

φπσο

απηφο

εθάζηνηε

ηθαλφηεηα

δπλάκεη

ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη· ή

(ε)

δελ

έρεη

δηθαηνπξαθηηθή

νπνηνπδήπνηε Νφκνπ ή δηαηάγκαηνο δηθαζηεξίνπ.

Αίηεζε γηα άδεηα
ζπκβνχινπ
αθεξεγγπφηεηαο.

9. (1) Γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ζπκβνχινπ αθεξεγγπφηεηαο,
ππνβάιιεηαη αίηεζε ζε αξκφδηα αξρή θαη ν ηχπνο ηεο αίηεζεο,
νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλεη, ηπρφλ πηζηνπνηεηηθά πνπ ηε
ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη ην ηέινο, ζην νπνίν ππφθεηηαη,
θαζνξίδνληαη κε Γηάηαγκα ηνπ Υπνπξγνχ, πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(2) Καζ’ νπνηνλδήπνηε ρξφλν απφ ηε ιήςε ηεο αίηεζεο θαη πξηλ
ηε ιήςε ηεο απφθαζήο ηεο, ε αξκφδηα αξρή δχλαηαη λα
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απαηηήζεη απφ ηνλ αηηεηή λα πξνζθνκίζεη επηπξφζζεηεο
πιεξνθνξίεο.
(3) Κάζε αίηεζε δχλαηαη λα απνζπξζεί πξηλ απηή απνξξηθζεί ή
πξηλ ρνξεγεζεί ε ζρεηηθή άδεηα, ρσξίο επηζηξνθή ηνπ
θαηαβαιιφκελνπ ηέινπο πνπ νξίδεηαη ζην εδάθην (1).
Φνξήγεζε
άδεηαο.

10. (1)

Η αξκφδηα

αξρή

δχλαηαη,

ζρεηηθά κε

αίηεζε

πνπ

ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, θαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε
φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δχλαηαη λα απαηηήζεη δπλάκεη ηνπ
ελ ιφγσ άξζξνπ, λα εγθξίλεη ηελ αίηεζε θαη λα ρνξεγήζεη άδεηα
ζπκβνχινπ αθεξεγγπφηεηαο ή λα απνξξίςεη ηελ αίηεζε.
(2) Η αξκφδηα αξρή ρνξεγεί άδεηα κφλν εάλ πξνθχπηεη απφ ηα
ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζηεθαλ απφ ηνλ αηηεηή θαη έρνληαο
ππφςε ηέηνηεο άιιεο πιεξνθνξίεο, πνπ κπνξεί λα έρεη ζηε
δηάζεζή ηεο, φηη ν αηηεηήο πιεξνί ηνπιάρηζηνλ ηηο πξνυπνζέζεηο
πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 14.
(3) Άδεηα πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εάλ
δελ έρεη πξνεγνπκέλσο αλαθιεζεί, ππφθεηηαη ζε θαζνξηζκέλν
ηέινο θαηά ηα νξηδφκελα ζε Καλνληζκνχο ζχκθσλα κε ην άξζξν
22, θαη ηζρχεη γηα έλα (1) έηνο.
(4) Με ηελ πιεξσκή ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο απφ ηνλ
ζχκβνπιν αθεξεγγπφηεηαο θαη ρσξίο πεξαηηέξσ αίηεζε, ε
αξκφδηα αξρή αλαλεψλεη ηελ άδεηα, ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα
πξηλ ηε ιήμε άδεηαο πνπ εθδφζεθε ζχκθσλα κε ην παξφλ
άξζξν, θαη ε λέα άδεηα ηίζεηαη ζε ηζρχ ακέζσο κεηά ηε ιήμε ηεο
πξνεγνχκελεο άδεηαο.

Αλάθιεζε
άδεηαο.

11. (1) Άδεηα πνπ ρνξεγείηαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ δχλαηαη
λα αλαθιεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ απηή θξίλεη φηη ν
θάηνρνο άδεηαο-
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(α) δελ πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ελεξγεί σο
ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (3) ηνπ
άξζξνπ 8·
(β) δελ πιεξνί πιένλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 14·
(γ) κε ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ (α) θαη (β)(i) δελ έρεη ζπκκνξθσζεί κε νπνηαδήπνηε δηάηαμε ηνπ
παξφληνο
λνκνζεζίαο

Νφκνπ
ή

ή

νπνηαζδήπνηε

νπνησλδήπνηε

θείκελεο

θαλνληζκψλ

πνπ

εθδίδνληαη δπλάκεη απηψλ, ή
(ii) έρεη παξάζρεη ζηελ αξκφδηα αξρή ςεπδείο, αλαθξηβείο
ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο.
(2) Σε πεξίπησζε αλάθιεζεο άδεηαο, ην εδάθην (4) ηνπ άξζξνπ
10 δελ ηπγράλεη εθαξκνγήο.
Δηδνπνίεζε.

12. (1) Σε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή ρνξεγήζεη άδεηα δπλάκεη
ηνπ

άξζξνπ

10,

ελεκεξψλεη

γξαπηψο

ηνλ

αηηεηή,

πξνζδηνξίδνληαο ηελ εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ηίζεηαη ζε
ηζρχ ε άδεηα απηή.
(2) Σε πεξίπησζε πνπ ε αξκφδηα αξρή πξνηίζεηαη λα απνξξίςεη
αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ή λα αλαθαιέζεη άδεηα
ζχκθσλα κε ην άξζξν 11, επηδίδεη ζηνλ αηηεηή ή ζηνλ θάηνρν
ηεο άδεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, γξαπηή εηδνπνίεζε γηα
ηελ πξφζεζή ηεο απηή, θαζνξίδνληαο ηνπο ιφγνπο ζηνπο
νπνίνπο απηή βαζίδεηαη.
(3) Σηελ πεξίπησζε πξνηεηλφκελεο αλάθιεζεο άδεηαο, ε
εηδνπνίεζε

αλαθέξεη

ηελ

εκεξνκελία

πξνηείλεηαη λα ηεζεί ζε ηζρχ ε αλάθιεζε.

θαηά

ηελ

νπνία
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(4) Δηδνπνίεζε δπλάκεη ηνπ εδαθίνπ (2), παξέρεη ζηνηρεία γηα ην
δηθαίσκα γηα παξαζηάζεηο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 13,
απφ πξφζσπν, ην νπνίν ιακβάλεη ηελ εηδνπνίεζε.
Γηθαίσκα γηα
παξαζηάζεηο.

13. (1) Πξφζσπν, ην νπνίν ιακβάλεη εηδνπνίεζε δπλάκεη ηνπ
εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 12, δχλαηαη εληφο δεθαηεζζάξσλ (14)
εκεξψλ

απφ

ηελ

εκεξνκελία

ηεο

ιήςεο

ηεο

ζρεηηθήο

εηδνπνίεζεο, λα πξνβεί ζε γξαπηέο παξαζηάζεηο πξνο ηελ
αξκφδηα αξρή.
(2)

Η

αξκφδηα

αξρή

ιακβάλεη

ππφςε

νπνηεζδήπνηε

παξαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (1), θαηά ηε
ιήςε ηεο απφθαζήο ηεο είηε γηα απφξξηςε ηεο αίηεζεο, είηε γηα
αλάθιεζε ηεο άδεηαο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε.
Απαηηήζεηο γηα ηε
ρνξήγεζε άδεηαο απφ
ηηο αξκφδηεο αξρέο.

14. (1) Πξφζσπν δχλαηαη λα εμνπζηνδνηεζεί λα ελεξγεί σο
ζχκβνπινο

αθεξεγγπφηεηαο,

κφλνλ

εθφζνλ

πιεξνί

ηηο

αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο (α) είλαη κέινο ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ ρνξεγεί ηελ άδεηα,
ζηελ νπνία ε αξκφδηα αξρή δελ είλαη ε Υπεξεζία
Αθεξεγγπφηεηαο·
(β) θαηέρεη παλεπηζηεκηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ ή ηζνδχλακν
πξνζφλ·
(γ) έρεη απαζρνιεζεί γηα ειάρηζηε πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ
πνπ πξνεγείηαη ηεο αίηεζεο, ππφ κηα ηνπιάρηζην απφ
ηηο ηδηφηεηεο ηνπ δηθεγφξνπ, λνκηθνχ, εγθεθξηκέλνπ
ινγηζηή,

εγγεγξακκέλνπ

ειεγθηή,

αλαινγηζηή,

ιεηηνπξγνχ ή εμεηαζηή ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή/θαη
ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο ή ηνπ επαγγεικαηία
ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα·
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(δ) έρεη απνθηήζεη ηελ θαζνξηζκέλε επαγγεικαηηθή πείξα
ζχκθσλα κε ην εδάθην (2)·

(ε) έρεη επηηχρεη ζε εμεηάζεηο επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, νη
νπνίεο έρνπλ νξγαλσζεί ή αλαγλσξηζζεί απφ ηε
Γεκνθξαηία· θαη
(ζη) δηαηεξεί ζε ηζρχ, αζθάιηζε επαγγεικαηηθήο επζχλεο, ε
νπνία

πεξηέρεη

ηηο

ειάρηζηεο

απαηηήζεηο

πνπ

θαζνξίδνληαη κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22.
(2) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (δ) ηνπ εδαθίνπ (1),
επαγγεικαηηθή πείξα ζεκαίλεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή
πείξα ζε ζέκαηα αθεξεγγπφηεηαο, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο
αίηεζεο, γηα πεξίνδν δχν (2) εηψλ ή γηα εμαθφζηεο (600) ψξεο
εληφο πεξηφδνπ δχν (2) εηψλ ή πείξα ζε δέθα (10) ππνζέζεηο εθ
ησλ νπνίσλ νη κηζέο ηνπιάρηζηνλ λα κελ αθνξνχλ ζε εθνχζηεο
εθθαζαξίζεηο, εληφο πεξηφδνπ δχν (2) εηψλ.
(3)

(α)

Οη

εμεηάζεηο

επαγγεικαηηθήο

ηθαλφηεηαο

πνπ

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) δηαζθαιίδνπλ
ην επίπεδν ησλ απαηηνχκελσλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ είλαη
ζρεηηθέο κε ηηο δηαδηθαζίεο αθεξεγγπφηεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα
ηεο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο.
(β) Οη εμεηάζεηο θαιχπηνπλ ηέηνηα ζέκαηα, φπσο απηά δχλαηαη
λα θαζνξηζζνχλ κε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν
22.

19
(4)

Πξφζσπν

ζην

αθεξεγγπφηεηαο

νπνίν

ζπκκεηέρεη

ρνξεγείηαη
ζε

άδεηα

θαηάιιεια

ζχκβνπινπ

πξνγξάκκαηα

ζπλερνχο εθπαίδεπζεο γηα ηε δηαηήξεζε επαξθψλ ζεσξεηηθψλ
γλψζεσλ, επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαη αμηψλ πςεινχ
επηπέδνπ.
(5) Η κε ζπκκφξθσζε κε ηελ απαίηεζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο
θαηά ηα νξηδφκελα ζην εδάθην (4) δχλαηαη λα επηζχξεη θπξψζεηο
πνπ θαζνξίδνληαη ζε Καλνληζκνχο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 22.
(6) Οη απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ άξζξν
31(Ι) ηνπ 2008.

εθαξκφδνληαη

ηεξνπκέλσλ

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

πεξί

Αλαγλψξηζεο ησλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνζφλησλ Νφκνπ, ζε
ζρέζε κε ππεθφνπο θξάηνπο κέινπο πνπ έρνπλ απνθηήζεη
επαγγεικαηηθά πξνζφληα εθηφο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη επηζπκνχλ
λα ελεξγήζνπλ σο ζχκβνπινη αθεξεγγπφηεηαο ζηε Γεκνθξαηία,
θαη ζε ππεθφνπο ηξίησλ ρσξψλ, ν νπνίνη, ζχκθσλα κε ηε
λνκνζεζία, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλαγλψξηζε
πηζηνπνηεηηθψλ,

δηπισκάησλ

ή

άιισλ

επαγγεικαηηθψλ

πξνζφλησλ κε ππεθφνπο ηεο Γεκνθξαηίαο.
ΜΔΡΟ IV – ΤΝΑΦΗ ΘΔΜΑΣΑ
Ακνηβή ζπκβνχισλ
αθεξεγγπφηεηαο.

15. Οη ζχκβνπινη αθεξεγγπφηεηαο ιακβάλνπλ ηέηνηα ακνηβή φπσο
δχλαηαη λα θαζνξίδεηαη ζε Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη
ηνπ παξφληνο Νφκνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 22.

Δπαγγεικαηηθή
δενληνινγία.

16. Κάζε

ζχκβνπινο

αθεξεγγπφηεηαο

ππφθεηηαη

ζε

θαλφλεο

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο, νη νπνίνη θαιχπηνπλ ηνπιάρηζηνλ
ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο πξνζηάηε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηελ
αθεξαηφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ, θαζψο θαη ηελ
επαγγεικαηηθή ηνπ ηθαλφηεηα θαη δένπζα επηκέιεηα.

Με

17. Τεξνπκέλσλ

ησλ

δηαηάμεσλ

ηνπ

Μέξνπο

ΙΙ

ηνπ

πεξί
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εμνπζηνδνηεκέλεο

Αλαγλψξηζεο

πξάμεηο.

πξφζσπν πνπ ελεξγεί σο ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο θαζ’

ησλ

Δπαγγεικαηηθψλ

Πξνζφλησλ

Νφκνπ,

νπνηνλδήπνηε ρξφλν ελψ δελ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα ελεξγεί
σο ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
παξφληνο Νφκνπ, δηαπξάηηεη αδίθεκα θαη ζε πεξίπησζε
θαηαδίθεο ηνπ, ππφθεηηαη ζε πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ επξψ (€200.000) ή ζε θπιάθηζε πνπ
δελ ππεξβαίλεη ηα ηξία (3) έηε ή θαη ζηηο δπν απηέο πνηλέο.
ΜΔΡΟ V – ΜΗΣΡΩΟ
Μεηξψν.

18. (1) Η Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο ηεξεί κεηξψν, ζην νπνίν
εγγξάθνληαη νη ζχκβνπινη αθεξεγγπφηεηαο:
Ννείηαη φηη, πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην κεηξψν
θαη είλαη ρξήζηκεο γηα ην θνηλφ γηα ζθνπνχο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο θαηά ηα νξηδφκελα ζηνλ παξφληα Νφκν, ζα
αλαξηνχληαη

ζηελ

επίζεκε

ηζηνζειίδα

ηεο

Υπεξεζίαο

Αθεξεγγπφηεηαο.
(2) Η Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο κεξηκλά ψζηε ζε θάζε
ζχκβνπιν

αθεξεγγπφηεηαο

λα

αληηζηνηρεί

έλαο

αηνκηθφο

αξηζκφο ζην κεηξψν. Οη απαηηνχκελεο γηα ηελ εγγξαθή ζην
κεηξψν πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζε απηφ ειεθηξνληθά.
(3) Τν κεηξψν πεξηέρεη ην φλνκα θαη ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο
ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ ρνξεγνχλ άδεηεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ
9.
Δγγξαθή ησλ
ζπκβνχισλ
αθεξεγγπφηεηαο
ζην κεηξψν.

19. Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 18, ην κεηξψν πεξηέρεη
ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο γηα έθαζην ζχκβνπιν
αθεξεγγπφηεηαο -

(α) ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο, ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο
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πνπ δίδεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο δπλάκεη
ηνπ εδαθίνπ (2) ηνπ άξζξνπ 18, ηνλ αξηζκφ αλαθνξάο
πνπ δίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ ππάξρεη, θαη ηελ
αξκφδηα αξρή πνπ έρεη ρνξεγήζεη ηελ άδεηα·
(β) εάλ εθαξκφδεηαη, ην φλνκα, ηε δηεχζπλζε, ηε δηεχζπλζε
δηθηπαθνχ ηφπνπ θαη ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο ηνπ νίθνπ ή
εηαηξείαο, ζηελ νπνία απαζρνιείηαη ν ζχκβνπινο
αθεξεγγπφηεηαο

ή,

κε

ηελ

νπνία

απηφο

είλαη

ζπλδεδεκέλνο σο εηαίξνο, ζχκβνπινο, κέηνρνο ή κε
άιιν ηξφπν·
(γ) θάζε άιιε εγγξαθή ζπκβνχινπ αθεξεγγπφηεηαο απφ ηηο
αξκφδηεο αξρέο άιισλ θξαηψλ κειψλ ή ηξίηεο ρψξαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηέηνηαο αξκφδηαο
αξρήο θαη, εθφζνλ ππάξρεη, ηνπ αξηζκνχ εγγξαθήο·
(δ) ηελ

ηδηφηεηα

ή

ηηο

ηδηφηεηεο

ηνπ

Σπκβνχινπ

Αθεξεγγπφηεηαο, σο θαζνξίδνληαη ζην εδάθην (2)
ηνπ άξζξνπ 2, βάζεη ησλ νπνίσλ επηζπκεί λα ελεξγεί.
Κνηλνπνίεζε ζηελ
Υπεξεζία
Αθεξεγγπφ-ηεηαο.

20. (1) Τεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 21, θάζε αξκφδηα
αξρή θνηλνπνηεί ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο ηα ζηνηρεία
πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 19 ζε ζρέζε κε έθαζην ζχκβνπιν
αθεξεγγπφηεηαο, ζηνλ νπνίν εθδίδεη άδεηα εληφο δεθαπέληε (15)
εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία εθδίδεηαη ε άδεηα
ζπκβνχινπ αθεξεγγπφηεηαο .
(2)

Κάζε

αξκφδηα

Αθεξεγγπφηεηαο

θάζε

αξρή

θνηλνπνηεί

κεηαβνιή

ησλ

ζηελ

Υπεξεζία

πιεξνθνξηψλ

πνπ

πεξηέρνληαη ζην κεηξψν.
(3) Η Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο ελεκεξψλεη ην κεηξψν κφιηο
ιάβεη

γλψζε

γηα θάζε

πεξηέρνληαη ζην κεηξψν.

κεηαβνιή ζε πιεξνθνξίεο πνπ

22

Γιψζζα.

21. (1) Οη πιεξνθνξίεο ζην κεηξψν θαηαρσξίδνληαη ζε κηα απφ ηηο
επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε
γιψζζα πνπ ν Υπνπξγφο κε Aπφθαζή ηνπ ήζειε επηηξέςεη.
(2) Σε πεξίπησζε φπνπ επηηξέπεηαη, ζχκθσλα κε ην εδάθην (1),
λα θαηαρσξίδνληαη πιεξνθνξίεο ζε νπνηαδήπνηε γιψζζα άιιε
απφ ηηο επίζεκεο γιψζζεο ηεο Γεκνθξαηίαο, ε κεηάθξαζε ηεο
πιεξνθνξίαο απηήο, θαζψο θαη ε πηζηνπνίεζή ηεο, επηβαξχλεη
ηνλ αηηεηή.
ΜΔΡΟ VI – ΣΔΛΙΚΔ ΚΑΙ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Καλνληζκνί.

22. (1) Ο Υπνπξγφο δχλαηαη λα εθδίδεη Καλνληζκνχο γηα ηελ
θαιχηεξε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(2) Δηδηθφηεξα θαη ρσξίο επεξεαζκφ ηεο γεληθφηεηαο ηνπ
εδαθίνπ (1), Καλνληζκνί δχλαηαη λα πξνβιέπνπλ γηα φια ή
κεξηθά απφ ηα αθφινπζα (α) Οπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε
επαγγεικαηηθψλ

ζσκάησλ,

ηελ

αθνινπζνχκελε

δηαδηθαζία θαη ηελ αλάθιεζε αλαγλψξηζεο θαηά ηα
νξηδφκελα ζην Μέξνο ΙΙ·
(β) νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηε ρνξήγεζε θαη
αλάθιεζε άδεηαο ζχκβνπισλ αθεξεγγπφηεηαο, δπλάκεη
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Μέξνπο ΙΙΙ·
(γ)

νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέηαζε θαη ηελ
επαγγεικαηηθή πείξα, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 14·

(δ)

νπνηνδήπνηε

ζέκα

ζρεηίδεηαη

κε

ηνλ

πεηζαξρηθφ

έιεγρν θαη ηελ επηβνιή πεηζαξρηθψλ θπξψζεσλ ζε
ζπκβνχινπο

αθεξεγγπφηεηαο

απφ

ηηο

αξκφδηεο
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αξρέο·
(ε) νπνηνδήπνηε ζέκα ζρεηίδεηαη κε ηελ ακνηβή ησλ
ζπκβνχισλ αθεξεγγπφηεηαο θαηά ηα νξηδφκελα ζην
άξζξν 15· θαη
(ζη) νπνηνδήπνηε

ζέκα

ζρεηίδεηαη

κε

ηελ

ηήξεζε

κεηξψνπ, εγγξαθή ζε απηφ, παξνρή πιεξνθνξηψλ
ζηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο θαη νπνηνδήπνηε άιιν
ζπλαθέο ζέκα, θαηά ηα νξηδφκελα ζην Μέξνο V.
Μεηαβαηηθέο
δηαηάμεηο.

23. (1)(α) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
πξφζσπα, ηα νπνία πξηλ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο
ηνπ παξφληνο Νφκνπ ελεξγνχζαλ -

(i) ζε ζρέζε κε εηαηξεία, σο εθθαζαξηζηέο, πξνζσξηλνί
εθθαζαξηζηέο, παξαιήπηεο, δηαρεηξηζηέο· ή

(ii) ζε

ζρέζε

κε

θπζηθφ πξφζσπν, σο δηαρεηξηζηέο

πηψρεπζεο, πξνζσξηλνί παξαιήπηεο ηεο ηδηνθηεζίαο
ηνπ ή εηδηθνί δηαρεηξηζηέο ηεο πεξηνπζίαο ή ηεο
επηρείξεζήο ηνπ,
δχλαηαη λα ζπλερίζνπλ λα ελεξγνχλ ππφ ηελ ηδηφηεηά ηνπο απηή
ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία ή ην θπζηθφ πξφζσπν,
αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, ρσξίο λα είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα
ελεξγνχλ

σο

ζχκβνπινη

αθεξεγγπφηεηαο

δπλάκεη

ησλ

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ, κέρξη ηελ ηειηθή πεξάησζε
ησλ ππνζέζεσλ απηψλ ή κέρξη ηελ απαιιαγή ηνπο δεφλησο
απφ ηα θαζήθνληά ηνπο ζηηο ππνζέζεηο απηέο, αλάινγα κε ηελ
πεξίπησζε.
(β) Αλεμάξηεηα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (α), ηα
πξφζσπα

πνπ

αλαθέξνληαη

ζηελ

παξάγξαθν

(α),
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ζπκκνξθψλνληαη κε ηα φζα νξίδνληαη ζην εδάθην (3) ηνπ
άξζξνπ 8, δηαηεξνχλ θαηάιιειε αζθαιηζηηθή θάιπςε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 14 θαη ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16.
(2)(α) Ο Υπνπξγφο δχλαηαη κε Απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη
ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Γεκνθξαηίαο, λα αλαζηείιεη ηηο
απαηηήζεηο ησλ παξαγξάθσλ (γ), (δ) θαη (ε) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ
άξζξνπ 14 γηα κέγηζηε πεξίνδν ελφο (1) έηνπο απφ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο Νφκνπ.
(β) Οπνηνδήπνηε πξφζσπν εμνπζηνδνηείηαη λα ελεξγεί σο
ζχκβνπινο αθεξεγγπφηεηαο δπλάκεη νπνηαζδήπνηε αλαζηνιήο
έρεη

απνθαζηζζεί

απφ

ηνλ Υπνπξγφ ζχκθσλα

κε

ηελ

παξάγξαθν (α) εληφο πεξηφδνπ πέληε (5) κελψλ απφ ηελ
αδεηνδφηεζή ηνπ, ζπκκεηέρεη ζε εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) σξψλ πνπ δηνξγαλψλεηαη
ή εγθξίλεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Αθεξεγγπφηεηαο, παξαθάζεηαη
κε επηηπρία ζε εμέηαζε επί ηεο χιεο θαη πξνζθνκίδεη, πξνο ηελ
αξκφδηα αξρή, ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ.
(3) Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο
Νφκνπ θαη γηα ηέηνην ρξφλν φπσο ν Υπνπξγφο δχλαηαη λα νξίζεη
κε Απφθαζή ηνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα
ηεο Γεκνθξαηίαο, ν αηηεηήο πξέπεη λα πιεξνί, αληί ησλ
απαηηήζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (γ), (δ) θαη (ε)
ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ 14, ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο:
(α) Έρεη απαζρνιεζεί γηα ειάρηζηε πεξίνδν νθηψ (8) εηψλ ε
νπνία πξνεγείηαη ηεο αίηεζεο, ππφ κηα ηνπιάρηζην απφ
ηηο ηδηφηεηεο δηθεγφξνπ, λνκηθνχ, εγθεθξηκέλνπ ινγηζηή,
εγγεγξακκέλνπ ειεγθηή, αλαινγηζηή, ιεηηνπξγνχ ή/θαη
εμεηαζηή ζηνλ Δπίζεκν Παξαιήπηε ή/θαη ζηελ Υπεξεζία
Αθεξεγγπφηεηαο, επαγγεικαηία ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ηνκέα· θαη
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(β) έρεη απνθηήζεη ηελ θαζνξηζκέλε επαγγεικαηηθή πείξα
ζχκθσλα κε ην εδάθην (4).
(4) Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ εδαθίνπ (3),
επαγγεικαηηθή πείξα ζεκαίλεη απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή
πείξα ζε ζέκαηα αθεξεγγπφηεηαο, ε νπνία πξνεγείηαη ηεο
αίηεζεο γηα πεξίνδν πέληε (5) εηψλ ή γηα ρίιηεο νρηαθφζηεο
(1800) ψξεο εληφο πεξηφδνπ πέληε (5) εηψλ ή πείξα ζε είθνζη
(20) ππνζέζεηο εθ ησλ νπνίσλ νη κηζέο ηνπιάρηζηνλ λα κελ
αθνξνχλ ζε εθνχζηεο εθθαζαξίζεηο, εληφο πεξηφδνπ πέληε (5)
εηψλ.
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