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ΠΟΙΝΗ 
 

Η Κατηγορούμενη αρχικά αντιμετώπιζε τις πιο κάτω κατηγορίες: 
 
1η κατηγορία μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την άσκηση 
δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της άσκησης συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την 
επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται 
συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχονται σε σχέση με τον πελάτη, την επιχείρηση και 
το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων κατά 
παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59 (1) (ε), (4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61(1)(δ), 62(1) 
68 (1) (α) και (β) του Μέρους VIII του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (“ο Νόμος”) και των παραγράφων 5.02, 
5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a), 5.15 και 5.24 της Οδηγίας του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 
προς τα Μέλη του για τις διαδικασίες της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 
Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες με τίτλο “Prevention of Money Laundering and Terrorist 
Financing”(“η Οδηγία”.) 
 
2η κατηγορία μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την άσκηση 
δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της άσκησης συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την 
επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται 
συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχονται σε σχέση με τον πελάτη, την επιχείρηση και 
το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, περιλαμβανομένης της προέλευσης των κεφαλαίων κατά 
παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59(1) (ε), (4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61 (1) (δ), 62 (1), 
68 (1) (α) και (β) του Νόμου και των παραγράφων 5.02, 5.06, 05.07, 5.10(c), 5.11, 5.12(a), 5.15 και 
5.24 της Οδηγίας. 
 
3η κατηγορία μη ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που κρίνονται ότι λόγω της φύσεως της είναι 
ιδιαίτερα επιδεκτικές ως προς το να συνδεθούν με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα 
μεγάλων συναλλαγών και όλων των ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς  
προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α),(ε) 59(1) (ε), 
(4), (5), (6) (α) και (β), 60(α), 61 (1) (δ) και 62(1), 68 (1) (α) και (β) του Νόμου. 



2 
 

4η κατηγορία μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για προσδιορισμό 
της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της εξακρίβωσης της 
ταυτότητας του πληρεξούσιου αντιπροσώπου   κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59 (1)(ε), 
(4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61 (1) (α), 62 (1),  68 (1) (α) και (β) του Νόμου. 
 
5η κατηγορία μη εφαρμογή επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για προσδιορισμό 
της ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη δια της εξακρίβωσης της 
ταυτότητας του πληρεξούσιου αντιπροσώπου  κατά παράβαση των άρθρων 2, 3, 4, 5, 58 (α), 59 (2)(β), 
(4), (5), (6) (α) και (β), (9), 60(α), 61 (1) (α) και 62 (1) του Νόμου. 
 
Το  Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου με απόφαση του ημερομηνίας XXXXX 2021 
έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη στις κατηγορίες 1,2,4 και 5 ενώ απέρριψε την κατηγορία 3.  
Στην απόφαση αναφέρονται τα ακόλουθα: 
 
Σχετικά με την 1η κατηγορία βάσει του άρθρου 61 (1) (δ) του Νόμου, η κατηγορούμενη είχε την 
υποχρέωση να προβεί σε ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών περιλαμβανομένης της αντιπαραβολής 
των συναλλαγών/συμφωνιών με το δηλωθέν οικονομικό προφίλ του πελάτη. Η κατηγορία αφορά το 
γεγονός ότι η κατηγορούμενη δεν άσκησε συνεχή εποπτεία στην επιχειρηματική σχέση με τον πελάτη 
της XXXXX (HE XXXXX)( ‘’η XXXXX), ή και τον πραγματικό δικαιούχο της με ενδελεχή εξέταση 
των συναλλαγών/συμφωνιών με αποτέλεσμα να μην έχει πρόσβαση σε τραπεζικό λογαριασμό που 
διατηρούσε ο πελάτης της. 
 
Ο ισχυρισμός της κατηγορούμενης ότι δεν ήταν ορθά όσα της καταλογίζονταν και ότι, προέβαινε σε 
έλεγχο των συναλλαγών της εταιρείας XXXXX για να έχει πλήρη γνώση  και να μπορεί να εφοδιάζει 
τους ελεγκτές της εταιρείας με όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να ετοιμάζονται έγκαιρα οι οικονομικές 
της καταστάσεις, δεν έγινε αποδεκτός αφού δεν δόθηκε κανένα στοιχείο προς απόδειξη των ισχυρισμών 
της, ούτε κατά τον εποπτικό έλεγχο αλλά ούτε και στις υποβληθείσες έγγραφες παραστάσεις. Το 
επισυναπτόμενo σε αυτές παράρτημα 5 αποτελεί απόσπασμα των πρακτικών του διοικητικού 
συμβουλίου της εταιρείας XXXXX για τον διορισμό της κυρίας  XXXXX XXXXX ως υπογράφων των 
λογαριασμών (bank signatory), έγγραφο που δεν αποδεικνύει έλεγχο των συναλλαγών από την 
κατηγορούμενη αλλά ότι η κυρία XXXXX XXXXX ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο υπέγραφε εκ 
μέρους του πελάτη της κατηγορούμενης χωρίς κανένα έλεγχο.  
 
Σχετικά με την 2η κατηγορία, βάσει του άρθρου 61 (1) (δ) του Νόμου, η κατηγορούμενη είχε την 
υποχρέωση να προβεί σε ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών περιλαμβανομένης της αντιπαραβολής 
των συναλλαγών/συμφωνιών με το δηλωθέν οικονομικό προφίλ του πελάτη. Από τον εποπτικό έλεγχο 
και από τις υποβληθείσες παραστάσεις φάνηκε ότι δεν εφάρμοσε διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, δεν 
προέβη σε ενδελεχή εξέταση ούτως ώστε να διαπιστώσει  ότι το οικονομικό προφίλ της εταιρείας 
συνάδει με τα έγγραφα ή/και στοιχεία ή/και πληροφορίες που κατείχε για τον πελάτη της. 
 
Η κατηγορούμενη δεν έλαβε οποιεσδήποτε πληροφορίες ούτως ώστε να έχει γνώση του ποιος είναι ο 
αντισυμβαλλόμενος από τον οποίο ο πελάτης της έλαβε το χρηματικό ποσό. Η κατηγορούμενη 
υποστήριξε ότι το δάνειο έγινε επειδή η εταιρεία XXXXX χρειαζόταν να προβεί σε εισροή κεφαλαίων 
στη θυγατρική της εταιρεία XXXXX XXXXX, πλην όμως το γεγονός αυτό δεν αναίρει την παράληψη 
της να εκπληρώσει της εκ του νόμου υποχρεώσεις της σε σχέση με την άσκηση δέουσας επιμέλειας 
που αναφέρεται πιο πάνω.   
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Σχετικά με την 4η κατηγορία, βάσει του άρθρου 61(1)(α) του Νόμου, η κατηγορούμενη είχε την 
υποχρέωση πριν την έναρξη της επιχειρηματικής  σχέσης να λάβει και να τηρεί στο φάκελο του πελάτη 
της, έγγραφα προς εξακρίβωση της  ταυτότητας του πληρεξούσιου αντιπροσώπου περιλαμβανομένου 
αντίγραφου διαβατηρίου και λογαριασμού κοινής ωφελείας, της διεύθυνσης διαμονής του. Η 
υποχρέωση για προσδιορισμό και εξακρίβωση της ταυτότητας του πληρεξούσιου αντιπροσώπου 
πηγάζει από το άρθρο 2 του Νόμου που ίσχυε κατά τον ουσιώδη χρόνο. Το άρθρο 2 ορίζει τον 
πραγματικό δικαιούχο ως ακολούθως: 
 

«(α) όσον αφορά τις εταιρείες - 
(ii) Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ασκούν κατ’ άλλο τρόπο έλεγχο στη διαχείριση 

και διοίκηση της εταιρείας» 
 

Συνεπώς, κατά τον ουσιώδη χρόνο, η Κατηγορούμενη είχε υποχρέωση προσδιορισμού και 
εξακρίβωσης της ταυτότητας του πληρεξούσιου αντιπροσώπου. Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι η 
Κατηγορούμενη είχε εξακριβώσει τη ταυτότητα του πληρεξούσιου αντιπροσώπου μέσω του 
συστήματος Lexis Nexis, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, είχε προσκομίσει μόνο ένα αντίγραφο ρωσικού 
διαβατηρίου. Δεν υπήρχε ούτε λογαριασμός κοινής ωφελείας που να προσδιορίζει και να εξακριβώνει 
τη μόνιμη διεύθυνσή του, ούτε έχει λάβει οποιοδήποτε άλλο μέτρο δέουσας επιμέλειας. Στο παράρτημα 
10 των εγγράφων παραστάσεων τις κατηγορούμενης εμπεριέχονταν αντίγραφα εσωτερικού ρωσικού 
διαβατηρίου,  ρωσικού διαβατηρίου και αποδεικτικό έρευνας σε βάσεις δεδομένων  (“screening”). Tα 
εν λόγω έγγραφα δεν υπήρχαν στον φάκελο κατά τον επιτόπιο έλεγχο, και εν πάση περίπτωση δεν είναι 
αρκετά για την εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη. Σημειώνεται προς τούτο ότι το αποδεικτικό 
έρευνας screening φέρει ημερομηνία του 2018, δηλαδή μεταγενέστερο της έναρξης της 
επιχειρηματικής σχέσης.  
 
Tέλος, σε σχέση με την Πέμπτη κατηγορία, η κατηγορούμενη όφειλε σύμφωνα μα το άρθρο 61(1)(α) 
του Νόμου στα πλαίσια εφαρμογής επαρκών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για τον 
προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο 
του πελάτη της, να προβεί σε έρευνα μέσω ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για να διαπιστώσει κατά 
πόσο ο πληρεξούσιος αντιπρόσωπος είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο ή εμπίπτει σε λίστες 
κυρώσεων ή απαγορεύσεων. 
 
Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω όσον αφορά τον πληρεξούσιο αντιπρόσωπο η κατηγορούμενη κατά τον 
εποπτικό έλεγχο προσκόμισε μόνο ένα αντίγραφο ρωσικού διαβατηρίου. Το αποδεικτικό έρευνας 
screening που ήταν μέρος του Παραρτήματος 10 των εγγράφων παραστάσεων τις κατηγορούμενης, 
όπως προαναφέρθηκε έφερε ημερομηνία του 2018, δηλαδή μεταγενέστερο της έναρξης της 
επιχειρηματικής σχέσης.   
 
Για σκοπούς μετριασμού της ποινής η κατηγορούμενη με επιστολή ημερομηνίας XXXXX 2021 
ανάφερε τα εξής: 
 

‘’Η ίδια προσωπικά ασκώ το επάγγελμα του δικηγόρου από XXXXX και ουδέποτε απασχόλησα 
για οποιαδήποτε δραστηριότητα μου είτε τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο είτε οποιαδήποτε 
άλλη κρατική αρχή. 
 
Ούτε η δικηγορική εταιρεία XXXXX Δ.Ε.Π.Ε, η οποία δραστηριοποιείται από το XXXXX 
(χρονολογία εγγραφής της), έχει ποτέ απασχολήσει τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο είτε 
οποιαδήποτε άλλη κρατική αρχή. 
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Στην εταιρεία μας από την ημερομηνία ίδρυσης της μέχρι και σήμερα έχει γίνει αριθμός 
ελέγχων από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και σε όλους τους ελέγχους κρίθηκε ότι 
τηρούμε πλήρως όλους τους κανόνες που σχετίζονται με την παρεμπόδιση και καταπολέμηση 
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 
Ανταποκριθήκαμε αμέσως στο κατηγορητήριο της πιο πάνω υπόθεσης και με επιστολή μας 
ημερομηνίας XXXXX/2020 επιχειρήσαμε να δώσουμε τις εξηγήσεις μας σε σχέση με τις 
κατηγορίες που αντιμετωπίζουμε. Θέλουμε εδώ να τονίσουμε ότι η αναφερόμενη στο 
κατηγορητήριο XXXXX XXXXX  δεν είναι και ούτε ήταν ποτέ πολιτικά εκτεθειμένο 
πρόσωπο(έστω και αν τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ως έκρινε  και το Συμβούλιο σας δεν 
ήταν στην κατοχή μας στην αρχή της επιχειρηματικής σχέσης μαζί της.) Αυτό θεωρούμε ότι 
είναι ένα πολύ ουσιώδες γεγονός που μπορεί να ληφθεί υπόψη για σκοπούς επιμέτρησης της 
ποινής. 
 
Το περιεχόμενο της απόφασης σας έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από την εταιρεία μας και 
από εμένα προσωπικά και δηλώνουμε στο σεβαστό σας Συμβούλιο ότι θα λάβουμε περαιτέρω 
μέτρα για να υπάρχει πάντοτε πλήρης συμμόρφωση της εταιρείας μας με όλους νόμους και 
κανονισμούς που αφορούν την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 
 
Ως εκ των ποιο πάνω ζητούμε από το σεβαστό σας Συμβούλιο τη μέγιστη δυνατή επιείκεια 
αφού ληφθούν υπόψη το καθαρό μας μητρός ως επίσης και τα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν σήμερα τα δικηγορικά γραφεία λόγω των σοβαρών συνεπειών που προκαλεί 
η πανδημία’’ 

 
Τα όσα ανάφερε πιο πάνω η κατηγορούμενη  αναγνωρίζονται ως παράγοντες μετριαστικοί της ποινής. 
Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, σε κάθε περίπτωση έχει καθήκον να προβαίνει 
στην αποτίμηση των εν λόγω παραγόντων και να τους αποδίδει τη δέουσα βαρύτητα. Το ίδιο πρέπει να 
γίνεται και με κάθε άλλο σχετικό παράγοντα ή στοιχείο συμπεριλαμβανομένης και της αποτίμησης της 
σοβαρότητας της παράβασης. Απαιτείται η στάθμιση όλων των παραγόντων προκειμένου να 
καθοριστεί το είδος και το ύψος της ποινής η οποία αρμόζει να επιβληθεί στον παραβάτη των 
συγκεκριμένων παραβάσεων. 
 
Κατά την επιβολή της ποινής λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 
 
1. Αναμόρφωση του παραβάτη. Η ποινή που επιβάλλεται πρέπει να είναι τέτοια που να δίδονται 

κίνητρα στον παραβάτη να διορθώσει τα λάθη του και να λάβει τα μέτρα να μην επαναλάβει αυτή 
την συμπεριφορά. 
 

2. Τιμωρία του παραβάτη. Η ποινή που επιβάλλεται πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιείται το 
αίσθημα δικαιοσύνης των νομοταγών εποπτευόμενων με το να τιμωρηθεί ο παραβάτης. 

 
3. Αποτροπή. Η ποινή πρέπει να είναι τέτοια που να επενεργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας για την 

επανάληψη της παράβασης από τον παραβάτη και από άλλους πιθανόν παραβάτες παρόμοιων 
παραβάσεων στο μέλλον. 
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Περαιτέρω, ως παράγοντες για τον καθορισμό  της ποινής, το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου λαμβάνει  υπόψη, μεταξύ άλλων: 
 

i. Το ύψος των κυρώσεων που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία, 
ii. Τη διασφάλιση ότι τα πρόσωπα που υπόκεινται στην εποπτεία του Παγκύπριου Δικηγορικού 

Συλλόγου συμμορφώνονται πλήρως με τις πρόνοιες του Νόμου και της Οδηγίας,  
iii. Το γεγονός ότι η κατηγορούμενη δεν έχει υποπέσει σε όμοια παράβαση στο παρελθόν 

 
Παρόλο που οι ποινές θα πρέπει να εξατομικεύονται και να λαμβάνονται υπόψη οι προσωπικές συνθήκες 
των κατηγορούμενων και τα ιδιαίτερα περιστατικά της κάθε υπόθεσης, αυτό δεν μπορεί να οδηγεί στην 
εξουδετέρωση της σοβαρότητας της παράβασης, με αποτέλεσμα να μην τιμωρηθεί ο παραβάτης και να 
μην επιτευχθεί η αποτροπή παρομοίων παραβάσεων στο μέλλον. 
 
Τονίζεται η ανάγκη για εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων των δικηγόρων και γενικότερα των 
εποπτευόμενων οντοτήτων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ούτως ώστε να αποτρέπονται 
οποιεσδήποτε ενέργειες που αποσκοπούν στην νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 
 
Είναι ξεκάθαρη η απαίτηση του Νόμου από όλα τα πρόσωπα που διεξάγουν χρηματοοικονομικές και άλλες 
σχετικές δραστηριότητες, να θεσπίσουν και να διατηρήσουν επαρκή και κατάλληλα συστήματα και 
διαδικασίες παρακολούθησης των επιχειρήσεων και γενικά του οικονομικού συστήματος ώστε να μην 
χρησιμοποιείται για σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης 
της τρομοκρατίας. 
 
Αυτές οι διαδικασίες αποσκοπούν στο να διευκολύνουν την αναγνώριση και την αναφορά ύποπτων 
συναλλαγών και στο να διασφαλίσουν την αυστηρή εφαρμογή της αρχής «γνώριζε τον πελάτη σου» 
καθώς επίσης στη διατήρηση επαρκών διαδικασιών τήρησης Αρχείου. 
 
Συνακόλουθα το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καταλήγει στο συμπέρασμα πως η 
χρηματική ποινή είναι η αρμόζουσα υπό τις περιστάσεις. 
 
Επιβάλλεται στην κατηγορούμενη πρόστιμο συνολικού ύψους €21,000 
 
Για τη 1η Κατηγορία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €10,000 
Για τη 2η Κατηγορία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €5,000 
Για τη 3η Κατηγορία δεν επιβάλλεται καμία ποινή. 
Για τη 4η Κατηγορία επιβάλλεται πρόστιμο €3,000 
Για τη 5η Κατηγορία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους €3,000 
 

 
 

__________________________ 
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 


