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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται προς τα πιο κάτω πρόσωπα 

(εφεξής «οι Εποπτευόμενοι») 

 

(α) Δικηγόρο και/ή εταιρεία δικηγόρων κατά την έννοια του περί Δικηγόρων 

Νόμου,  

(β) Ομόρρυθμη εταιρεία ή Ετερόρρυθμη εταιρεία της οποίας οι ομόρρυθμοι 

εταίροι είναι δικηγόροι ή εταιρεία δικηγόρων και  

(γ) Εταιρεία η οποία ανήκει αποκλειστικά, αμέσως ή εμμέσως, σε οποιονδήποτε 

από τους πιο πάνω (ΕΠΔΥ). 

 

2. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται κατά την παροχή/ άσκηση 

των δραστηριοτήτων, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 2 του Περί της 

Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες Νόμου του 2007 (188(Ι)/2007) ως έχει τροποποιηθεί (εφεξής «ο 

Νόμος») και στην Οδηγία προς τα Μέλη του Π.Δ.Σ. αναφορικά με το Ξέπλυμα 

Παράνομου Χρήματος & Χρηματοδότηση της Τρομοκρατίας (εφεξής «η Οδηγία»). 

 

3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές είναι διευκρινιστικές για ορισμένα θέματα 

που εμπίπτουν στις υποχρεώσεις των Εποπτευόμενων και θα πρέπει να 

διαβάζονται σε συνδυασμό με την Οδηγία. 

 

 

ΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ 

 

4. Σκοπός των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών είναι η επεξήγηση των 

διαφόρων απαιτήσεων/υποχρεώσεων που προβλέπονται στο Νόμο, ώστε να 

διασφαλίζεται κοινή, ομοιόμορφη και συνεπής εφαρμογή τους. 

 

 

ΙΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

5. Για τους σκοπούς των παρουσών κατευθυντήριων γραμμών, οι ακόλουθοι όροι 

έχουν την έννοια που δίδεται πιο κάτω: 

 

«Εποπτική Αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου 

( εφεξής «Π.Δ.Σ.») 

 

«Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει την ανώτερη διεύθυνση του γραφείου που 

τηρούν οι πιο πάνω Εποπτευόμενοι. 

  

 



  ΙV. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

6. Σύμφωνα με την παράγραφο 7.12 (q), ο Λειτουργός Συμμόρφωσης οφείλει να 

ετοιμάζει σχετική Έκθεση, σε ετήσια βάση και να την διαβιβάζει για έγκριση στο 

Διοικητικό Συμβούλιο, εντός 2 μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους 

(δηλ. το αργότερο μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου).  

 

7. Η Ετήσια Έκθεση αποτελεί σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού 

συμμόρφωσης του Εποπτευόμενου με τον Νόμο και την Οδηγία.  

 

8. Στόχος της Ετήσιας Έκθεσης είναι η πληροφόρηση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του γραφείου του εποπτευόμενου για την αποτελεσματικότητα και την 

καταλληλότητα των πολιτικών διαδικασιών και μέτρων που εφαρμόζονται και των 

μέτρων που πρέπει να ληφθούν για βελτίωση ή διόρθωση τυχόν αδυναμιών.  

 

9. Η Ετήσια Έκθεση, θα πρέπει να περιλαμβάνει, τουλάχιστον, όλα τα θέματα της 

παραγράφου 7.15 της Οδηγίας, για τα οποία γίνεται εκτενής αναφορά πιο κάτω. 

 

V.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

10.  Θεσμικό πλαίσιο (Παράγραφος 7.15 (a) της Οδηγίας) 

 

(i) Αναφορά σε τυχόν αλλαγές του Νόμου/ Οδηγιών  του Π.Δ.Σ. 

(ii) Αναφορά σε πληροφορίες, εκθέσεις από διεθνείς οργανισμούς (FATF, 

MONEYVAL, IMF, COUNCIL OF EUROPEAN UNION, UN κτλ.) που έχουν 

ληφθεί υπόψη στα μέτρα και διαδικασίες που εφαρμόζει ο εποπτευόμενος 

για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

(iii) Αναφορά στα μέτρα/διαδικασίες που έχουν ληφθεί σχετικά  με τα σημεία (i) 

& (ii). 

(iv) Εισηγήσεις για λήψη περαιτέρω μέτρων και διαδικασιών στην περίπτωση 

τυχόν αδυναμιών σε σχέση με τα πιο πάνω, θέτοντας χρονοδιαγράμματα 

υλοποίησής τους. 

 

 

11. Έλεγχοι και επιθεωρήσεις του Λειτουργού Συμμόρφωσης (Παράγραφος 7.15 (b) 

της Οδηγίας) 

 

(i) Αναφορά στους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Λειτουργό 

Συμμόρφωσης για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμμόρφωσης του 

εποπτευόμενου με τις πρακτικές, τα μέτρα και τις διαδικασίες που 

εφαρμόζει για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε τομείς που αφορούν για παράδειγμα 

την πολιτική αποδοχής πελατών, το περιεχόμενο οικονομικού πορτραίτου, 



τον προσδιορισμό ταυτότητας και  τα (αυξημένα) μέτρα δέουσας 

επιμέλειας, το εγχειρίδιο, την τήρηση αρχείου, την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση του προσωπικού κ.α. 

 

(ii) Αποτελέσματα ελέγχων, καταγραφή αδυναμιών/ελλείψεων και ενεργειών 

που έχουν γίνει και εισηγήσεων για λήψη διορθωτικών μέτρων, θέτοντας 

χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους.  

 

12. Εσωτερική αναφορά (παράγραφος 7.15 (c) της Οδηγίας) 

 

(i) Αριθμός εσωτερικών αναφορών που υποβλήθηκαν από τους υπαλλήλους 

του εποπτευόμενου προς το Λειτουργό Συμμόρφωσης. 

(ii) Αριθμός εσωτερικών αναφορών που δεν έχουν προωθηθεί στη ΜΟΚΑΣ και 

αιτιολόγηση. 

(iii) Σύγκριση αριθμών με προηγούμενο έτος και διαπιστώσεις αναφορικά με 

τις τάσεις που έχουν παρατηρηθεί. 

 

13. Εξωτερική αναφορά (παράγραφος 7.15 (d) της Οδηγίας) 

 

(i) Αριθμός εξωτερικών αναφορών στη ΜΟΚΑΣ, πληροφορίες για τους 

κύριους λόγους των υποψιών και σύγκριση με το προηγούμενο έτος. 

(ii) Στοιχεία για την ανταπόκριση της ΜΟΚΑΣ σχετικά με τις αναφορές που 

έχουν υποβληθεί σε αυτήν. 

 

 

14. Πελάτες Υψηλού Κινδύνου ((παράγραφος 7.15 (e) της Οδηγίας) 

 

(i) Πληροφορίες για την πολιτική, μέτρα και διαδικασίες που ακολουθεί ο 

εποπτευόμενος για τους πελάτες υψηλού κινδύνου. 

(ii) Κατάσταση πελατών υψηλού κινδύνου με στοιχειά όπως αριθμός, τύπος 

πελατών,  χώρα προέλευσης. 

 

15. Συνεχής Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (παράγραφος 7.15 (f)  

της Οδηγίας) 

 

(i) Αναφορά στα συστήματα και στις διαδικασίες που εφαρμόζει ο 

εποπτευόμενος για τη συνεχή παρακολούθηση των λογαριασμών των 

πελατών και των συναλλαγών τους έναντι των στοιχείων που τηρούνται 

στο οικονομικό τους πορτραίτο. Για παράδειγμα: 

 Καταγραφή της μεθόδου παρακολούθησης των λογαριασμών και 

συναλλαγών των πελατών 



 Καταγραφή της μεθόδου τεκμηρίωσης της παρακολούθησης των 

λογαριασμών και συναλλαγών των πελατών (π.χ. ετοιμασία 

σημειώματος) 

(ii) Αποτελέσματα της συνεχούς παρακολούθησης των λογαριασμών και 

συναλλαγών των πελατών κατά τη διάρκεια του έτους (π.χ. αριθμός 

ύποπτων συναλλαγών, εσωτερικών αναφορών και αναφορών στη 

ΜΟΚΑΣ) 

 

 

16. Υποκαταστήματα και θυγατρικές (παράγραφος 7.15 (g) της Οδηγίας) 

 

(i) Στοιχεία υποκαταστημάτων και θυγατρικών του εποπτευόμενου εκτός 

Ε.Ο.Χ. 

(ii) Μέτρα και διαδικασίες που λήφθηκαν για τη συμμόρφωσή τους  

 

 

17. Εκπαίδευση και επιμόρφωση Λειτουργού Συμμόρφωσης και Προσωπικού 

(παράγραφοι 7.15 (h) & (i) της Οδηγίας) 

 

(i) Πληροφορίες αναφορικά με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που 

παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια του έτους: 

 Πρόγραμμα/περιεχόμενο των εκπαιδευτικών σεμιναρίων (εντός 

γραφείου και από εξωτερικούς οργανισμούς) 

 Αριθμός και διάρκεια των σεμιναρίων 

 Αριθμός και θέση του προσωπικού που συμμετείχε στα σεμινάρια 

 Επιμορφωτικό υλικό των σεμιναρίων. 

 

 

18. Πλάνο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης επόμενου έτους (παράγραφος 7.15 (j) της 

Οδηγίας)  

 

(i) Πληροφορίες αναφορικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προτείνεται 

να παρακολουθήσει ο Λειτουργός Συμμόρφωσης και το προσωπικό το 

επόμενο έτος. 

 

 

19. Τμήμα Λειτουργού Συμμόρφωσης (παράγραφος 7.15 (k) της Οδηγίας) 

 

(i) Όνομα και ημερομηνία εργοδότησης του Λειτουργού Συμμόρφωσης και 

Βοηθών Λειτουργού Συμμόρφωσης (εάν υπάρχουν) και αρμοδιότητες. 

(ii) Πληροφορίες για την οργανωτική δομή και στελέχωση του τμήματος του 

Λειτουργού Συμμόρφωσης  και γραμμές αναφοράς του Λειτουργού 

Συμμόρφωσης μέσα στην οργανωτική δομή του εποπτευόμενου. 



(iii) Εισηγήσεις και χρονοδιαγράμματα για τυχόν επιπρόσθετες ανάγκες σε 

ανθρώπινο δυναμικό και τεχνικό εξοπλισμό με σκοπό την ενίσχυση των 

μέτρων και διαδικασιών για την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου 

χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΤΗΣΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ  ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
 

 
 
 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 20… 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ……… 
ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ 

1.  Όνομα ΛΣ και ημερομηνία διορισμού  

2.  Τροποποιήσεις   στο   Νόμο   και   στην 
Οδηγία 

Αναφορά σε τυχόν τροποποιήσεις στον «Περί 
Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της 
Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 
Δραστηριότητες Νόμο», στην Οδηγία του 
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου καθώς και 
πώς το γραφείο ενσωμάτωσε τις αλλαγές στις 
διαδικασίες και τις πολιτικές του (π.χ. 
επικαιροποίηση εγχειριδίου). 

3.  Επιθεώρηση και Ανασκόπηση από τον 
ΛΣ 

Γενική ανασκόπηση από τον ΛΣ, όσον αφορά 
το επίπεδο συμμόρφωσης για τη χρονιά για 
την οποία γίνεται η Ετήσια Έκθεση, ενέργειες 
στις  οποίες  προέβησαν  για  βελτίωση  του 
πλαισίου συμμόρφωσης, τυχόν ενίσχυση του 
προσωπικού, εφαρμογή νέων συστημάτων και 
διαδικασιών κ.ά. 

4.  Αριθμός εσωτερικών αναφορών προς 
τον ΛΣ 

Αναφορές που έγιναν από το προσωπικό του 
γραφείου  προς  τον ΛΣ,  πώς  αξιολογήθηκαν 
και  τους  λόγους  που  (δεν)  προχώρησε  σε 
αναφορά στη ΜΟΚΑΣ. 

5.  Αριθμός αναφορών προς την ΜΟΚΑΣ Αναφορά  σε  τυχόν  υποβολή  αναφορών  στη 
ΜΟΚΑΣ, λεπτομέρειες της περίπτωσης, πως 
προχώρησε  το  γραφείο  σε  σχέση  με  τον 
συγκεκριμένο πελάτη. 

6.  Πολιτικές  για  τους  πελάτες  Υψηλού 
Κινδύνου 

Αριθμός Πελατών Υψηλού Κινδύνου και χώρες 
προέλευσης, πληροφορίες για την πολιτική, τα 
μέτρα, τις διαδικασίες και τους ελέγχους των 
πελατών και των λογαριασμών τους. 
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7.  Πολιτικές     διαχείρισης/ελέγχου     των 
πελατειακών        λογαριασμών        και 
συναλλαγών 

Πληροφορίες   για   τα   συστήματα   και   τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται για τον έλεγχο 
και τη συνεχή παρακολούθηση των 
συναλλαγών και των λογαριασμών των 
πελατών. 

8.  Πολιτικές           θυγατρικών           και/ή 
παραρτημάτων       του       δικηγορικού 
γραφείου στο εξωτερικό ή το εσωτερικό 
για θέματα ΞΠΧ & ΧΤ 

Πληροφορίες για τα μέτρα προς συμμόρφωση 
που λαμβάνονται   από τις θυγατρικές   ή/και 
παραρτήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 
Οδηγίας του ΠΔΣ σχετικά με την εξακρίβωση 
της ταυτότητας του πελάτη, τα μέτρα δέουσας 
επιμέλειας     και     τήρησης     αρχείου     και 
πληροφορίες  για  το  επίπεδο  συμμόρφωσής 
τους. 

9.  Εκπαίδευση ΛΣ για θέματα ΞΠΧ & ΧΤ Συγκεκριμένη  αναφορά  στα  σεμινάρια  που 
παρακολούθησε ο ΛΣ, ημερομηνίες και ώρες 
διάρκειας και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την 
εκπαίδευσή του. 

10. Εκπαίδευση  προσωπικού  για  θέματα 
ΞΠΧ & ΧΤ 

Συγκεκριμένη  αναφορά  στα  σεμινάρια  που 
παρακολούθησε      το      προσωπικό,      είτε 
εξωτερικά,  είτε  από  τον  ίδιο  τον  ΛΣ  του 
γραφείου, ημερομηνίες και ώρες διάρκειας και 
οτιδήποτε  άλλο  σχετικό  με  την  εκπαίδευση 
του. 

11. Πληροφορίες  για  την εκπαίδευση  του 
επόμενου έτους 

Να      δοθούν      πληροφορίες      για      την 
προγραμματιζόμενη εκπαίδευση του επόμενου 
έτους,  τόσο  για  τον  ΛΣ  όσο  και  για  το 
υπόλοιπο  προσωπικό,  τη  θεματολογία  και 
τους τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η 
εκπαίδευση . 

12. Πληροφορίες   για   τις   ανάγκες   του 
Δικηγορικού    γραφείου    (προσωπικό 
και/ή                                     συστήματα 
διαχείρισης/αξιολόγησης κινδύνου) 

Πληροφορίες για τις ανάγκες που παρουσιάζει 
το  γραφείο,  κατά  την  κρίση  του  ΛΣ,  όσον 
αφορά       το       προσωπικό,       συστήματα 
διαχείρισης/αξιολόγησης  κινδύνου,  συστάσεις 
για αλλαγές στις πολιτικές και διαδικασίες του 
γραφείου    και    στο    Τμήμα    Κανονιστικής 
Συμμόρφωσης του γραφείου. 

13. Άλλα ‘ 

 

 

 


