
 

 

 
 
 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 

 

10/2021 [ΓΕ 10_2021] 

Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 

Ημερομηνία: 28 Δεκεμβρίου 2021 

Θέμα: Νέος Πειθαρχικός Κανονισμός και 
Κανονισμός για τη Διοικητική Διαδικασία 
και τη Διαδικασία Επιβολής Διοικητικών 
Κυρώσεων 

 
Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενδυνάμωσης των εσωτερικών του Κανονισμών και του 
λειτουργικού του περιβάλλοντος, καθώς και της συνεχούς ενίσχυσης των εποπτικών 
του διαδικασιών, το Συμβούλιο του ΣΕΛΚ ενέκρινε τους ακόλουθους νέους 
Κανονισμούς, οι οποίοι τίθενται δια της παρούσης σε ισχύ: 
 

• Πειθαρχικός Κανονισμός 
 

• Κανονισμός για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία 
Επιβολής Διοικητικών Κυρώσεων 

 
Σκοπός των νέων αυτών Κανονισμών είναι αφενός η καλύτερη και πιο επίκαιρη 
ανταπόκριση του ΣΕΛΚ στις σύγχρονες του απαιτήσεις ως ρυθμιστικό και εποπτικό 
σώμα και, αφετέρου, η πιο αποτελεσματική και έγκαιρη διαδικασία απονομής 
δικαιοσύνης από τον ΣΕΛΚ, εφαρμόζοντας τις καλύτερες δυνατές πρακτικές 
διακυβέρνησης, ανεξαρτησίας και διαφάνειας. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, το Συμβούλιο έχει αποφασίσει τη σύσταση / αναθεώρηση των πιο 
κάτω δύο οργάνων του, με την ακόλουθη σύνθεση: 
 
Πειθαρχική Επιτροπή 
    
Πρόεδρος:  κ Θεόδωρος Ιωαννίδης Μη Μέλος ΣΕΛΚ Νομικός  
Αντιπρόεδρος: κ Χριστόφορος Χριστοφή Μη Μέλος ΣΕΛΚ Νομικός 
Μέλη:   κ Ανδρέας Χαρίτου   Μη Μέλος ΣΕΛΚ Ακαδημαϊκός 
   κα Άρτεμις Παντελίδου Μέλος ΣΕΛΚ  
   κ Στέλιος Χριστοδούλου Μέλος ΣΕΛΚ  
 
Διοικητική Επιτροπή 
    
Πρόεδρος:  κ Ανδρέας Μιχαηλίδης   Μη Μέλος ΣΕΛΚ Νομικός  
Μέλη:   κ Θεόδωρος Σταύρου   Μη Μέλος ΣΕΛΚ  
   κα Μαρία Αριστείδου Δημητρίου   Μέλος ΣΕΛΚ  
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Η Πειθαρχική Επιτροπή επιλαμβάνεται θέματα που αφορούν σε παραβάσεις στον 
Κώδικα Δεοντολογίας του ΣΕΛΚ, στην επαγγελματική ηθική, συμπεριφορά και 
δεοντολογία των μελών και φοιτητών, σε παραβίαση νομοθεσίας, καθώς και σε 
καταγγελίες εναντίον μελών και αδειοδοτημένων οίκων. 
 
Στη Διοικητική Επιτροπή παραπέμπονται περιπτώσεις παράβασης των συνεχών 
υποχρεώσεων μελών και αδειοδοτημένων οίκων έναντι του ΣΕΛΚ, οι περιπτώσεις 
που παρουσιάζουν μη ικανοποιητικά ή προβληματικά αποτελέσματα από τις 
επιτόπιες εποπτικές επισκέψεις του ΣΕΛΚ σε αδειοδοτημένους οίκους στο πλαίσιο 
της εποπτικής διαδικασίας «Επιθεώρηση ΞΠΧ / Κανόνες και Κανονισμοί» του ΣΕΛΚ 
(AML / Rules & Regulations Review), ως επίσης και οι περιπτώσεις που 
παρουσιάζουν μη ικανοποιητικά ή προβληματικά αποτελέσματα κατά τις εποπτικές 
επιθεωρήσεις του ΣΕΛΚ σε εγκεκριμένους εργοδότες στο πλαίσιο του ΣΕΑ (Approved 
Employer -professional development). 
 
 
Οι πιο πάνω Κανονισμοί επισυνάπτονται στην παρούσα για σκοπούς εύκολης 
αναφοράς και είναι επίσης διαθέσιμοι από την ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ 
(www.icpac.org.cy) στην ενότητα «Κανονισμοί». 
 
 
 
 

http://www.icpac.org.cy/

