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ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 

Ημερομηνία: 13 Ιανουαρίου 2023 

Θέμα: Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ 

 

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) με την παρούσα εγκύκλιο 

ενημερώνει όλα του τα Μέλη, τους αδειοδοτημένους Οίκους και τους Λειτουργούς 

Συμμόρφωσης τους για την επίσημη έναρξη της νέας Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ.  

 

Ο ΣΕΛΚ, ενεργώντας υπό την ιδιότητά του ως αρμόδια αρχή για θέματα ΚΞΧ/ΧΤ και 

υλοποιώντας τις υποχρεώσεις του έναντι του σχετικού Νόμου και Οδηγιών, συμφώνησε με 

τον International Compliance Association (ICA) του Ηνωμένου Βασιλείου για την κοινή 

εξέταση με σκοπό την Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ με βάση τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα. 

Εταίρος σε αυτή την προσπάθεια είναι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος, διευρύνοντας 

έτσι την εφαρμογή αυτής της πιστοποίησης, επιτυγχάνοντας παράλληλα ομοιομορφία. 

 

Η  απόκτηση σχετικής πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ ισχύει για όλους τους υφιστάμενους και 

νεοδιορισθέντες Λειτουργούς Συμμόρφωσης και απορρέει από τα κριτήρια ικανότητας και 

καταλληλόλητας που απαιτούνται για τον διορισμό ενός Λειτουργού Συμμόρφωσης. 

Στοχεύει στην καθιέρωση των απαιτούμενων γνώσεων σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ και 

συμμόρφωσης που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων ενός Λειτουργού 

Συμμόρφωσης.  
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Η πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ είναι επίσης διαθέσιμη σε κάθε άτομο που επιθυμεί να αποκτήσει 

πρακτικές γνώσεις ΚΞΧ/ΧΤ εφαρμόσιμες στην καθημερινή του εργασία.   

 

Κανονισμός 

Το  Συμβούλιο του ΣΕΛΚ, κατά τη συνεδρίασή του τον Δεκέμβριο 2022, ενέκρινε τον 

Κανονισμό 6.700 «Πιστοποίηση Λειτουργού Συμμόρφωσης» ο οποίος παρέχει το 

κανονιστικό πλαίσιο. Για εύκολη πρόσβαση, ακολουθήστε τον σύνδεσμο. Διευκρινίσεις για 

τον Κανονισμό παρέχονται μέσω μιας σειράς ερωτήσεων και απαντήσεων, οι οποίες είναι 

προσβάσιμες μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. 

 

Εξέταση 

Η πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ μπορεί να αποκτηθεί μέσω της εγγραφής για την εξέταση μέσω 

του ακόλουθου συνδέσμου και της επιτυχίας σε μία από τις ακόλουθες τέσσερις διαθέσιμες 

εξετάσεις κάθε χρόνο: 

 

Περίοδος εγγραφών Μήνες εξετάσεων 
Οκτώβριος - Δεκέμβριος Ιανουάριος 
Ιανουάριος - Μάρτιος Απρίλιος 
Απρίλιος – Ιούνιος Ιούλιος 
Ιούλιος - Σεπτέμβριος Οκτώβριος 

 

Οι υφιστάμενοι Λειτουργοί Συμμόρφωσης θα έχουν περίοδο προσαρμογής 12 μήνες 

που λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024, για απόκτηση της Πιστοποίησης προκειμένου να είναι 

κατάλληλοι για τη θέση.  

 

Οποιοδήποτε άλλο άτομο επιθυμεί να διοριστεί ως Λειτουργός Συμμόρφωσης σε οίκο 

αδειοδοτημένο από τον ΣΕΛΚ, από τις 3 Απριλίου 2023, απαιτείται να έχει περάσει 

επιτυχώς την Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ, ανεξάρτητα από το εάν είναι ή όχι μέλος του 

Συνδέσμου, προκειμένου να κατέχει τη συγκεκριμένη θέση. 

 

 

 

https://www.icpac.org.cy/zePortal/WebFiles/SELK/WebDocuments/Pages/6700regulation/6.700%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://www.icpac.org.cy/zePortal/WebFiles/SELK/WebDocuments/Pages/6700regulation/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%9E%CE%A7.pdf
https://www.icpac.org.cy/selk/AMLDetails.aspx?AMLId=bVpqVS9tRm96VnpzKzE0ODUxd1kvdz09&AMLDate=ZUV1T2g2RVNRTVFCR0Jma2JPaFg0dz09&member=Uit0UWZPcGxycjBmNnlWVEhZOUJkdz09
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Εξαιρέσεις 

Ο κανονισμός προβλέπει μεταβατικές ρυθμίσεις σε μορφή κεκτημένων δικαιωμάτων, 

επιτρέποντας έτσι εξαιρέσεις αντί της απόκτηση της Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ σύμφωνα με 

τους παραγράφους 6(1)(α) και 6(1)(β).  

 

Όσοι επιλέξουν να επωφεληθούν από την παραπάνω επιλογή εξαίρεσης, θα πρέπει να 

υποβάλουν σχετική αίτηση στον ΣΕΛΚ μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν 

το αίτημά τους να εξαιρεθούν από την υποχρέωση πιστοποίησης. Για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στην αίτηση εξαίρεσης από την υποχρέωση Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ, 

ακολουθήστε τον σχετικό σύνδεσμο.  Η μεταβατική περίοδος υποβολής αιτήσεων για την 

αίτηση εξαίρεσης λήγει στις 31 Ιανουαρίου 2024. 

 

Αναβολές 

Κάθε άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για την εξέταση μπορεί να υποβάλει αίτηση 

αναβολής σε περίπτωση επείγουσας ιατρικής ή άλλης κατάστασης. Για να αποκτήσετε 

πρόσβαση στο έντυπο αίτησης για αναβολή πιστοποίησης, ακολουθήστε τον σχετικό 

σύνδεσμο.   

 

Ερωτήματα 

Τυχόν ερωτήματα πρέπει να απευθύνονται στον ΣΕΛΚ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

mlco.exams@icpac.org.cy  

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι 

1. Έντυπο Εγγραφής Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ 

2. Οδηγίες εγγραφής Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ  

3. Κανονισμός 6.700 «Πιστοποίηση Λειτουργού Συμμόρφωσης»  

4. Συχνές Ερωτήσεις για Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ 

5. Αίτηση Εξαίρεσης από την υποχρέωση Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ 

6. Έντυπο αίτησης Αναβολής Πιστοποίησης 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icpac.org.cy%2FzePortal%2FWebFiles%2FSELK%2FWebDocuments%2FPages%2F6700regulation%2F%25CE%2591%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1%2520%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%259A%25CE%259E%25CE%25A7-%25CE%25A7%25CE%25A4.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icpac.org.cy%2FzePortal%2FWebFiles%2FSELK%2FWebDocuments%2FPages%2F6700regulation%2F%25CE%2588%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%2520%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582%2520%25CE%25A0%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582.docx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:mlco.exams@icpac.org.cy
https://www.icpac.org.cy/selk/AMLDetails.aspx?AMLId=bVpqVS9tRm96VnpzKzE0ODUxd1kvdz09&AMLDate=ZUV1T2g2RVNRTVFCR0Jma2JPaFg0dz09&member=Uit0UWZPcGxycjBmNnlWVEhZOUJkdz09
https://www.icpac.org.cy/zePortal/WebFiles/SELK/WebDocuments/Pages/6700regulation/AML-CFT%20Certification%20-%20Exam%20Enrolment%20Process.pdf
https://www.icpac.org.cy/zePortal/WebFiles/SELK/WebDocuments/Pages/6700regulation/6.700%20%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20-%20%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%8D%20%CE%A3%CF%85%CE%BC%CE%BC%CF%8C%CF%81%CF%86%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82.pdf
https://www.icpac.org.cy/zePortal/WebFiles/SELK/WebDocuments/Pages/6700regulation/%CE%A3%CF%85%CF%87%CE%BD%CE%AD%CF%82%20%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82%20%CE%9A%CE%9E%CE%A7.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icpac.org.cy%2FzePortal%2FWebFiles%2FSELK%2FWebDocuments%2FPages%2F6700regulation%2F%25CE%2591%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CE%25B3%25CE%25B9%25CE%25B1%2520%25CE%25B5%25CE%25BE%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2581%25CE%25B5%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%2520%25CF%2584%25CE%25B7%25CE%25BD%2520%25CE%25B1%25CF%2580%25CF%258C%25CE%25BA%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%2520%25CF%2580%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%259A%25CE%259E%25CE%25A7-%25CE%25A7%25CE%25A4.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.icpac.org.cy%2FzePortal%2FWebFiles%2FSELK%2FWebDocuments%2FPages%2F6700regulation%2F%25CE%2588%25CE%25BD%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2580%25CE%25BF%2520%25CE%25B1%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582%2520%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B2%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AE%25CF%2582%2520%25CE%25A0%25CE%25B9%25CF%2583%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25AF%25CE%25B7%25CF%2583%25CE%25B7%25CF%2582.docx&wdOrigin=BROWSELINK

