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ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Τα μέτρα φέρνουν αποτελέσματα
✓ Ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος δίνει την δική του μάχη, με προμετωπίδα, το εξειδικευμένο Τμήμα 

Εποπτείας και Συμμόρφωσης Δικηγόρων

Του ΠΑΝ. ΧΑΊΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
phadjidemetriou@alfamedia.press.cy

Α
ποτελέσματα έφεραν τα τε
λευταία χρόνια τα μέτρα που 
λαμβάνονται στην Κύπρο για 
καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριό
τητες. Η Συμβουλευτική Αρχή Κατα
πολέμησης της Νομιμοποίησης Εσό
δων από παράνομες δραστηριότητες 
και Χρηματοδότησης της τρομοκρα
τίας, με ανακοίνωση της αναφέρει 
ότι θεωρεί γενικά ικανοποιητική την 
Έκθεση Αξιολόγησης της Κύπρου, η 
οποία υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 
MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευ
ρώπης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αρχής, 
στην έκθεση «αναγνωρίζονται τα μέ
τρα που έχουν ληφθεί και εφαρμό
ζονται στην Κύπρο, τόσο προληπτικά, 
όσο και κατασταλτικά, στον τομέα 
της καταπολέμησης του ξεπλύματος 
παράνομου χρήματος και της χρη
ματοδότησης της τρομοκρατίας». 
Επιπλέον, αναφέρεται ότι η έκθεση 
περιλαμβάνει και αριθμό συστάσεων 
για την περαιτέρω ενίσχυση της απο- 
τελεσματικότητας νομιμοποίησης 
εσόδων από παράνομες δραστηριό
τητες των υφιστάμενων μέτρων. Η 
Συμβουλευτική Αρχή αναφέρει ότι 
η έκθεση θα δημοσιοποιηθεί μόλις 
οριστικοποιηθεί το περιεχόμενο της. 
Η «Αλήθεια» εξασφάλισε στοιχεία 
από το Τμήμα Εποπτείας και Συμ
μόρφωσης του Παγκύπριου Δικηγο
ρικού Συλλόγου (Π.Δ.Σ), για το έργο 
που επιτελεί στην προσπάθεια κα
ταπολέμησης του φαινομένου του

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 
Βασιλική αποστολή του τμήματος το 
οποίο λειτουργεί από το 2009 είναι 
ο έλεγχος των δικηγόρων για το κατά 
πόσο τηρούν τους σχετικούς κανο
νισμούς και νόμους, που διέπουν το 
θέμα. Όπως μας λέχθηκε υπήρξαν 
όλα αυτά τα χρόνια περιπτώσεις εμ
πλοκής δικηγόρων οι οποίες διαβι
βάστηκαν στα αρμόδια Σώματα.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡ
ΦΩΣΗΣ. Τα ποιο κάτω στοιχεία δό
θηκαν στην εφημερίδα μας από τον 
Π.Δ.Σ:
Βάσει του Άρθρου 59(1)(ε) του περί 
της Παρεμπόδισης και Καταπολέμη
σης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου 
του 2007, ως εκάστοτε ισχύει (εφε
ξής «ο Νόμος»), ο Παγκύπριος Δι
κηγορικός Σύλλογος («Π.Δ.Σ») έχει 
διοριστεί ως η Εποπτική Αρχή του 
δικηγορικού επαγγέλματος. Ως εκ 
τούτου, όλοι οι δικηγόροι, οι δικη
γορικές εταιρείες («Δ.Ε.Π.Ε») και οι 
Εταιρείες Παροχής Διοικητικών Υπη
ρεσιών («ΕΠΔΥ») που ανήκουν σε 
δικηγόρους, υπόκεινται στην επο- 
πτεία του Π.Δ.Σ. Στοχεύοντας στην 
καλύτερη διεκπεραίωση των επο
πτικών καθηκόντων του, ο Π.Δ.Σ., 
το 2009 προέβη στην σύσταση εξει- 
δικευμένου Τμήματος Εποπτείας και 
Συμμόρφωσης το οποίο έκτοτε χει
ρίζεται αποκλειστικά τα θέματα επο
πτείας και συμμόρφωσης των μελών 
του, συμφώνως πάντοτε με τις υπο
χρεώσεις του, όπως αυτές καθορί
ζονται στον Νόμο και την Οδηγία 
για την Παρεμπόδιση Ξεπλύματος 
Παράνομου Χρήματος και Χρηματο
δότησης της Τρομοκρατίας («η Οδη
γία»).

ΑΠΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΑΠΟ 7 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ,
με εξειδίκευση και συνεχή εκπαί-
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δευση στα θέματα συμμόρφωσης, 
το Τμήμα Εποπτείας και Συμμόρφω
σης του ΠΑΣ διαχειρίζεται επί κα
θημερινής βάσεως όλα τα σχετικά 
με τις εργασίες του ανακύπτοντα 
θέματα, υπό την καθοδήγηση εξει- 
δικευμένης Επιτροπής αποτελούμε- 
νης από 5 μέλη του Διοικητικού Συμ
βουλίου του Π.Δ.Σ. η οποία επιμε
λείται τον συντονισμό και κατέχει 
συμβουλευτικό ρόλο.
Με γνώμονα πάντοτε την καλύτερη 
κατανόηση των υποχρεώσεων εκ μέ
ρους των εποπτευόμενων μελών του, 
το Τμήμα Εποπτείας & Συμμόρφωσης 
προβαίνει στη σύνταξη και δημοσί
ευση Οδηγιών, Κατευθυντήριων Γραμ
μών και επί εβδομαδιαίας βάσεων 
Εγκυκλίων που αποστέλλονται ηλε
κτρονικά, καθώς και στην διοργά
νωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 
θέματα Παρεμπόδισης του Ξεπλύ
ματος Παράνομου Χρήματος και Χρη
ματοδότησης της Τρομοκρατίας.

Η ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ του Τμή
ματος είναι η διεξαγωγή επιτόπιων 
εποπτικών ελέγχων στα γραφεία των 
εποπτευομένων, οι οποίοι δύναται 
να διεξαχθούν κατόπιν ειδοποίησης 
ή/και άνευ ειδοποιήσεως. Κατά την 
διενέργεια των ελέγχων αυτών, αξιο
λογείται το κατά πόσοντα εποπτευό
μενα μέλη συμμορφώνονται με τις 
πρόνοιεςτου Νόμου και της Οδηγίας 
του Π.Δ.Σ. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διε

ξάγονται βάσει συγκεκριμένης με
θοδολογίας, σύμφωνα με την οποία 
καθορίζεται και η συχνότητα διεξα
γωγής αυτών. Συχνότεροι έλεγχοι 
διενεργούνται πρωτίστως στα δικη
γορικά γραφεία τα οποία κατηγο
ριοποιούνται ως υψηλού ρίσκου λόγω 
του πελατολογίου που διαθέτουν 
ή/και των υπηρεσιών που προσφέ
ρουν ή/και στη βάση άλλων κριτη
ρίων που λαμβάνονται υπόψη για 
την κατηγοριοποίηση των εποπτευο
μένων μελών του Π.Δ.Σ.

ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ. Στα πλαί
σια των ελέγχων ο Λειτουργός του 
Π.Δ.Σ («ο Λειτουργός») έχει κατά 
την διακριτική του ευχέρεια το δι
καίωμα να εισέρχεται σε γραφεία 
και επαγγελματικούς χώρους των 
εποπτευόμενων μελών, να προβαίνει 
σε δειγματοληπτικό έλεγχο φακέλων 
πελατών, είτε αυτοί τηρούνται σε 
έντυπη, σε ηλεκτρονική ή σε οποι- 
ανδήποτε άλλη μορφή, να ελέγχει 
αρχεία, βιβλία, λογαριασμούς, άλλα 
έγγραφα και στοιχεία αποθηκευμένα 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή 
άλλα ηλεκτρονικά μέσα και να λαμ
βάνει αντίγραφα ή αποσπάσματα 
τους.
Κατά τη διάρκεια του επιτόπιου επο
πτικού ελέγχου, ο Λειτουργός κατα
γράφει οτιδήποτε θεωρεί αναγκαίο 
για σκοπούς διεξαγωγής των επο
πτικών του αρμοδιοτήτων και αξιο

λόγησης του εκάστοτε γραφείου. 
Κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου 
ο Λειτουργός συντάσσει αναφορά 
με τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις 
του. Στη βάση των ευρημάτων αυτών, 
προβαίνει στην λήψη όλων των απα
ραιτήτων μέτρων, όπως για παρά
δειγμα διορθωτικών, όταν οι ελλεί
ψεις δεν είναι σοβαρές, εντός συγ
κεκριμένου χρονικού διαστήματος. 
Αφότου παρέλθει το δοθέν χρονικό 
περιθώριο, διεξάγεται επανέλεγχος 
για σκοπούς επιβεβαίωσης λήψης 
των απαραίτητων μέτρων εκ μέρους 
του εκάστοτε εποπτευόμενου μέ
λους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΥ
ΡΩΣΕΙΣ. Στην περίπτωση που οι Λει
τουργοί του Τμήματος διαπιστώσουν 
κατόπιν ελέγχου σοβαρές ελλείψεις 
στις διαδικασίες που ακολουθεί ένα 
εποπτευόμενο μέλος, τότε η υπό
θεση παραπέμπεται για αξιολόγηση 
στην αρμόδια προαναφερθείσα Επι
τροπή και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, 
στο Συμβούλιο του Π.Δ.Σ το οποίο 
σύμφωνα με το άρθρο 59(6) του 
Νόμου έχει τη εξουσία να λάβει μέ
τρα μέσω κυρώσεων εναντίον του 
μη συμμορφούμενου εποπτευόμενου 
μέλους. Ανάμεσα σε άλλα, οι κυρώ
σεις περιλαμβάνουν επιβολή προ
στίμου καθώς και άλλα διοικητικά 
μέτρα. Στο παρόν σημείο, αξίζει να 
αναφερθεί ότι κατά την πάροδο των

τελευταίων ετών, υποθέσεις έχουν 
παραπεμφθεί στο Συμβούλιο του 
Π.Δ.Σ και σε όσες έχρηζαν άμεσης 
αντιμετώπισης, έχουν επιβληθεί χρη
ματικές ποινές και σχετικές κυρώ
σεις.

ΑΙΦΝΙΔΙΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ. Δέον να σημει
ωθεί ότι, πέραν των προγραμματι
σμένων ελέγχων, το Τμήμα προβαίνει 
και σε αιφνίδιους ελέγχους, ειδικό
τερα όταν έχουν προηγηθεί δημο
σιεύματα ή καταγγελίες που προέρ
χονται από άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς, ενώ παράλληλα με τους επι
τόπιους ελέγχους, διενεργούνται και 
εξ’ αποστάσεως («offsite») έλεγχοι, 
μέσω ερωτηματολογίων εκ των οποί
ων τα αποτελέσματα τους χρησιμο
ποιούνται για την αξιολόγηση της 
επάρκειας και της καταλληλόλητας 
των σχετικών μέτρων και διαδικασιών 
που εφαρμόζουν τα εποπτευόμενα 
μέλη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΡΧΗ.Συμπληρω-
ματικά με τα ανωτέρω, το Τμήμα εκ
προσωπεί τον Π.Δ.Σ στη Συμβουλευ
τική Αρχή, η οποία κατέχει συμβου
λευτικό και συντονιστικό ρόλο όσον 
αφορά τα μέτρα και την εφαρμοστέα 
πολιτική για την καταπολέμηση αδι
κημάτων νομιμοποίησης εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες και χρη
ματοδότησης της τρομοκρατίας. Στην 
εν λόγω Αρχή συμμετέχουν εποπτικές 
αρχές τόσο του Δημοσίου, όσο και 
του Ιδιωτικού Τομέα, όπως για πα
ράδειγμα η Κεντρική Τράπεζα της 
Κύπρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 
το Συμβούλιο του Συνδέσμου Εγκε
κριμένων Λογιστών Κύπρου (Σ.Ε.Λ.Κ.), 
η Αστυνομία, το Υπουργείο Οικονο
μικών, ο Έφορος Ασφαλίσεων κ.ο.κ. 
Γενικότερα, συμμετέχει σε τεχνικές 
επιτροπές στις οποίες συμμετέχουν 
και άλλες αντίστοιχες εποπτικές αρ
χές που καταπιάνονται και ρυθμίζουν 
θέματα παρεμπόδισης του ξεπλύ
ματος παράνομου χρήματος και χρη
ματοδότησης της τρομοκρατίας. Ση
μαντική επίσης είναι η συμβολή του 
Τμήματος μέσω της συμμετοχής του 
στις διενεργηθείσες διαδικασίες αξιο
λόγησης σχετικά με τα μέτρα που 
λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία 
με στόχο την παρεμπόδιση και κα
ταπολέμηση της νομιμοποίησης εσό
δων από παράνομες δραστηριότητες 
και της χρηματοδότησης της Τρομο
κρατίας. Σημειώνεται ότι τον τελευ
ταίο χρόνο, στα πλαίσια της αξιολό
γησης της Επιτροπής Εμπειρογνω
μόνων για την Αξιολόγηση των Μέ
τρων κατά της Νομιμοποίησης Εσό
δων από Παράνομες Δραστηριότητες 
και τη Χρηματοδότηση της Τρομο
κρατίας (MONEYVAL) του Συμβουλίου 
της Ευρώπης, το Τμήμα κλήθηκε να 
εκπροσωπήσει τον Π.Δ.Σ σε όλη τη 
διαδικασία της αξιολόγησης, κατά 
την διάρκεια της οποίας παρουσιά
στηκαν οι ενέργειες στις οποίες προ- 
έβη ο Π.Δ.Σ. και απαντήθηκαν σχε
τικά ερωτήματα τα οποία υποβλή
θηκαν εκ μέρους της Επιτροπής.

Εντατικοποίηση Ελέγχων

Σ
τα πλαίσια της εν λόγω αξιολόγησης ο Π.Δ.Σ 
εντατικοποίησε τους επιτόπιους εποπτικούς 
ελέγχους που διεξάγει στα μέλη του, καθώς 
επίσης προχώρησε και στη διεξαγωγή αιφνίδιων 

ελέγχων ούτως ώστε να αξιολογήσει το πραγματικό 
επίπεδο συμμόρφωσης των μελών του με τις πρό
νοιες της σχετικής νομοθεσίας και των Οδηγιών 
του Π.Δ.Σ. Πέραν τούτου, το Τμήμα Εποπτείας & 
Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ προχώρησε και σε τρο
ποποίηση της μεθοδολογίας των ελέγχων του,

ούτως ώστε αυτή να αντανακλά τα ρίσκα που έχει 
αναδείξει η τελευταία εθνική αξιολόγηση κινδύνων 
(National Risk Assessment).To Τμήμα Εποπτείας 
και Συμμόρφωσης του Π.Δ.Σ από την ημέρα σύ
στασης του μέχρι σήμερα ανταποκρινόμενο σε 
όλες τις τρέχουσες εξελίξεις αναβαθμίζει και ανα
θεωρεί τις μεθόδους αντιμετώπισης των αναγκών 
που προκύπτουν έχοντας ως βασικό μέλημα τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης των εποπτευόμενων 
μελών του Π.Δ.Σ.
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