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Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με την 
Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ  

 
 
 
Ε1. Πώς μπορώ να εγγραφώ για να παρακαθήσω την εξέταση για την 
Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ;  
A1. Η εγγραφή επιτυγχάνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΣΕΛΚ, προσβάσιμης 
μέσω του ακόλουθου συνδέσμου. Μόλις εγγραφείτε, ο ICA θα επεξεργαστεί την 
εγγραφή σας στη βάση δεδομένων του εντός 5 εργάσιμων ημερών και θα σας 
δημιουργήσει και κοινοποιήσει κωδικούς πρόσβασης, τους οποίους θα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε για να συνδεθείτε.  
 
Ε2. Πώς μπορώ να προμηθευτώ την ύλη των εξετάσεων;  
A2. Κατόπιν της εγγραφής σας, θα μπορείτε να συνδεθείτε και να κατεβάσετε την 
εξεταστική ύλη, η οποία είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης, οι υποψήφιοι 
θα έχουν πρόσβαση στον Κόμβο Εκπαίδευσης του ICA, ο οποίος περιλαμβάνει 
εκατοντάδες ώρες πόρων συνεχούς εκπαίδευσης.  
 
Ε3. Πώς μπορώ να προετοιμαστώ για τις εξετάσεις;  
A3. Η αυτοδιδασκαλία θεωρείται επαρκής για προετοιμασία για τις εξετάσεις.  
  
Ε4. Ποιες είναι οι εξεταστικές περίοδοι και πότε μπορώ να εγγραφώ;  
A4. Υπάρχουν 4 διαφορετικές εξεταστικές περίοδοι κάθε χρόνο και οι ημερομηνίες 
των εξετάσεων καθώς και οι περίοδοι εγγραφής, καθορίζονται ως κατωτέρω:  

 
Ε5. Πού και πώς θα διεξάγονται οι εξετάσεις;  
A5. Οι εξετάσεις διεξάγονται ηλεκτρονικά από τον προτιμώμενό σας χώρο, 
ακολουθώντας τις οδηγίες που θα αποσταλούν από τον ICA.  
 
Ε6. Πόσα στοιχίζει η εξέταση;  
A6. Το τέλος της εξέτασης έχει οριστεί στα €300 για κάθε εξέταση.  
 
Ε7. Πόσο διαρκεί η εξέταση;  
A7. Η εξέταση περιλαμβάνει 25 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και έχει διάρκεια 60 
λεπτά.  
 
Ε8. Σε ποια γλώσσα είναι διαθέσιμες η εξεταστική ύλη και η εξέταση;  
A8. Τόσο η εξεταστική ύλη όσο και η εξέταση είναι διαθέσιμες μόνο στην αγγλική 
γλώσσα. 
 
 
 

Έναρξη εγγραφών Λήξη εγγραφών Ημερομηνία Εξέτασης  
Παρασκευή 13  Ιανουαρίου 
2023 

Παρασκευή 3  Μαρτίου 2023 Δευτέρα 3 Απριλίου 2023 

Τρίτη 4  Απριλίου 2023 Πέμπτη 1  Ιουνίου 2023 Δευτέρα  3 Ιουλίου 2023 
Τρίτη 4  Ιουλίου 2023 Πέμπτη 7  Σεπτεμβρίου 2023 Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 
Τρίτη 10  Οκτωβρίου 2023 Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023 Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024  

https://www.icpac.org.cy/selk/AMLDetails.aspx?AMLId=bVpqVS9tRm96VnpzKzE0ODUxd1kvdz09&AMLDate=ZUV1T2g2RVNRTVFCR0Jma2JPaFg0dz09&member=Uit0UWZPcGxycjBmNnlWVEhZOUJkdz09
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Ε9. Υπάρχει πολιτική αναβολής;  
A9. Αναβολή μπορεί να τύχει επεξεργασίας στις περιπτώσεις έκτακτων ιατρικών 
περιπτώσεων ή άλλων προβλημάτων, συνοδευόμενη από υποστηρικτικά έγγραφα. Σε 
τέτοια περίπτωση, ο υποψήφιος δικαιούται να αναβάλει την εγγραφή του για 
οποιαδήποτε από τις δύο επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η αναβολή παραμένει στην 
διακριτική ευχέρεια του ΣΕΛΚ και τα ακόλουθα υποστηρικτικά έγγραφα θα 
απαιτηθούν:  

• Ιατρική βεβαίωση ιατρού/ προσωπικού ιατρού/ ιατρικού επαγγελματία  
• Αντίγραφο εξέτασης Covid-19 θετικού αποτελέσματος / στιγμιότυπο οθόνης 

απαίτησης απομόνωσης  
• Άλλο 

 
Ε10. Τί θα συμβεί αν αποτύχω στην εξέταση;  
A10. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει την εξέταση σε 
μια από τις επόμενες εξεταστικές περιόδους. Η επανεγγραφή αποτελεί προϋπόθεση. 
Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των προσπαθειών, εκτός εάν ο υποψήφιος είναι 
υφιστάμενος Λειτουργός Συμμόρφωσης που απαιτείται να κατέχει το Πιστοποιητικό 
ΚΞΧ/ΧΤ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2024.  
 
Ε11. Εάν επιτύχω στην εξέταση, θα μπορώ να διεκδικήσω επαληθεύσιμες 
μονάδες ΣΕΑ;  
A11. Εάν επιτύχετε στην εξέταση, θα λάβετε αυτόματα 21 επαληθεύσιμες μονάδες 
ΣΕΑ για τον χρόνο. Οι μονάδες δεν είναι μεταβιβάσιμες στην επόμενη χρονιά.  
 
Ε12. Μπορώ να αποκτήσω την Πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ εάν δεν είμαι μέλος 
του ΣΕΛΚ ή Λειτουργός Συμμόρφωσης σε εποπτευόμενή του οντότητα;  
A12. Ναι, η πιστοποίηση είναι διαθέσιμη σε οποιονδήποτε που ενδιαφέρεται να 
αποκτήσει γνώση και πιστοποίηση.  
 
Ε13. Εάν αποκτήσω την πιστοποίηση μέσω εγγραφής με τον ΣΕΛΚ, μπορώ 
να την χρησιμοποιήσω για να διοριστώ Λειτουργός Συμμόρφωσης σε άλλες 
εποπτευόμενες οντότητες;  
A13. Η πιστοποίηση παρέχει την αναγκαία γνώση για την θέση του Λειτουργού 
Συμμόρφωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε αδειοδοτημένο Οίκο 
του ΣΕΛΚ.  
  
Ε14. Ποια πιστοποιητικά σχετιζόμενα με Καταπολέμηση Ξεπλύματος 
Παράνομου Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, εκδοθέντα 
από άλλα εθνικά ή διεθνή σώματα/ αρχές/ οργανισμούς θεωρούνται 
ισότιμα για αίτηση εξαίρεσης;  
A14. Τα ακόλουθα θεωρούνται ισότιμα:  

• CySEC – AML Certification 
• ACAMS – AML Certification 
• ICA - Certificate in AML  
• ICA - Advanced Certificate in AML  
• ICA - Diploma in AML  
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E15.   Πώς θα γνωρίζω τα αποτελέσματα της εξέτασης;  
A15.   Με το πέρας της εξέτασης, τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται αυτόματα στην 
οθόνη του υπολογιστή του κάθε υποψήφιου. Όλοι οι υποψήφιοι που θα επιτύχουν 
στην εξέταση θα λάβουν Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον ICA. 
  
Ε16.   Σε περίπτωση που επιτύχω στην εξέταση, πώς θα λάβω το 
πιστοποιητικό;  
Α16.   Η έκδοση του Πιστοποιητικού γίνεται αυτόματα από το σύστημα και θα είναι 
διαθέσιμο για λήψη μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.  
 
Ε17. Μέχρι πότε υποχρεούνται Λειτουργοί Συμμόρφωσης οι οποίοι 
διορίζονται μεταξύ 1.1.2023 – 3.4.2023 να επιτύχουν στην εξέταση; 
Α17. Λειτουργοί Συμμόρφωσης οι οποίοι διορίζονται μεταξύ 1.1.2023 – 3.4.2023 θα 
πρέπει να παρακαθήσουν και να επιτύχουν στην εξέταση της πρώτης εξεταστικής 
περιόδου, ήτοι του Απριλίου 2023. 
 
Ε18. Πώς μπορώ να αιτηθώ για εξαίρεση; 
Α18. Αίτηση για εξαίρεση γίνεται μέσω της συμπλήρωσης του ειδικού εντύπου που 
τιτλοφορείται «Αίτηση για εξαίρεση από την απόκτηση Πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ» που 
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΕΛΚ και την αποστολή του στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση mlco.exams@icpac.org.cy με τίτλο «Αίτηση για εξαίρεση». Θα 
πρέπει να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις οι οποίες αναγράφονται στον Κανονισμό 
6.700 6 (1) (α) ή να συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 6.700  6 (1) (β).  
Αιτήσεις για εξαίρεση θα γίνονται αποδεκτές μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2023.  
 
Ε19.  Για να κατέχω την θέση του Λειτουργού Συμμόρφωσης θα πρέπει να 
επαναλαμβάνω την εξέταση κάθε χρόνο; 
Α19.  Όχι. Η πιστοποίηση αποτελεί εφάπαξ υποχρέωση και δεν απαιτείται η 
επανάληψή της εφόσον έχετε επιτύχει μια φορά. 
 
Ε20. Εάν επιτύχω στην εξέταση για πιστοποίηση ΚΞΧ/ΧΤ του Παγκύπριου 
Δικηγορικού Συλλόγου θα μπορώ να διεκδικήσω τη θέση του Λειτουργού 
Συμμόρφωσης σε οίκο αδειοδοτημένο από τον ΣΕΛΚ? 
Α20. Ναι θα μπορείτε.  
 
Ε21. Πού μπορώ να εντοπίσω το υλικό για να μελετήσω για την εξέταση 
πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ? 
Α21. Αφού εγγραφείτε για την εξέταση και σας αποσταλούν οι κωδικοί πρόσβασης 
από τον ICA για την εγγραφή σας στην περιοχή των μελών τότε προχωρήστε στο 
Learning Hub/ My courses/ Material Manual.  
 
Ε22. Ποιος είναι ο βαθμός επιτυχίας της εξέτασης? 
Α22. Ο βαθμός επιτυχίας της εξέτασης ορίζεται στο 70%. 
 
Ε23. Ποιες είναι οι ημερομηνίες διεξαγωγής του εκπαιδευτικού 
προγράμματος 21 ωρών το οποίο αναφέρεται στον Κανονισμό 6.700 (6) (1) 
(β) (iii)? 
Α23. Ο ΣΕΛΚ θα καθορίσει τις ημερομηνίες διεξαγωγής οι οποίες θα ανακοινωθούν 
σε μεταγενέστερο στάδιο.  
 

https://www.icpac.org.cy/selk/6700regulation.aspx
mailto:mlco.exams@icpac.org.cy
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Ε24. Έχω τη δυνατότητα να εξαιρεθώ από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 21 
ωρών το οποίο αναφέρεται στον Κανονισμό 6.700 (6) (1) (β) (iii) εάν 
προσκομίσω πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων σχετικά με 
θέματα συμμόρφωσης από άλλα εκπαιδευτικά ινστιτούτα?  
Α24.  Όχι, το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι προκαθορισμένο και προσαρμοσμένο 
στο υλικό της εξέτασης πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ και θα διοργανωθεί από τον ΣΕΛΚ.  
 
Ε25. Ποιο θα είναι το κόστος συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 21 
ωρών το οποίο αναφέρεται στον Κανονισμό 6.700 (6) (1) (β) (iii) ? 
Α25. Το κόστος ανέρχεται στα €300 και με το πέρας του εκπαιδευτικού 
προγράμματος θα λάβετε αυτόματα 21 επαληθεύσιμες μονάδες ΣΕΑ για τον χρόνο 
μαζί με την επιστολή η οποία θα επιβεβαιώνει την εξαίρεση σας από την εξέταση 
πιστοποίησης ΚΞΧ/ΧΤ. Οι μονάδες δεν είναι μεταβιβάσιμες στην επόμενη χρονιά.  
 


