
 

 

 

 

 

Ανάγκη  Κατάρτισης: 

 
H G.S EUROPRACTICES LTD διοργανώνει Πρόγραμμα Κατάρτισης «CPD SEMINAR» το οποίο θα ανα-

λύσει τα πρότυπα και κανόνες που απορρέουν από το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο AML στην 

Κύπρο σχετικά με την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες 

και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Επίσης  θα επεξηγηθούν οι κατευθυντήριες γραμμές βάσει 

των άρθρων 17 και 18(4) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με την απλοποιημένη και ενισχυμένη 

δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 

πιστωτικά ιδρύματα και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατά την αξιολόγηση του κινδύνου νομιμοποί-

ησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που συνδέονται με μεμονωμένες επιχειρηματικές σχέ-

σεις και περιστασιακές συναλλαγές, όπως προβλέπεται από (ESAS) στις 4 Ιανουαρίου 2018. 

 

Καθώς οι εγκληματίες ανακαλύπτουν πιο περίπλοκους τρόπους για να καλύψουν παράνομες δραστη-

ριότητες,  η ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων χρηματοοικονομικών συναλλαγών με 

πελάτες και συνεργάτες καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική, ειδικά για τους Λειτουργούς Συμμόρ-

φωσης, Δικηγόρους και τους Λογιστές, δεδομένων των πολλαπλών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις, δεξιό-

τητες, νομικές υποχρέωσες συμμόρφωσης και εμπειρογνωμοσύνη των Λειτουργών Συμμόρφωσης ΑΜL 

/CTF, Δικηγόρων, Λογιστών  για ανίχνευση και πρόληψη τέτοιων  Οικονομικών Εγκλημάτων. 

 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσμετρά σε 10 μονάδες Συνεχιζόμενης Κατάρτισης – 

CPD  στον τομέα της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες, (AML) και Χρηματοδότηση κατά της Τρομοκρατίας (CTF), για Διατήρηση Πιστοποίη-

σης των CΟMPLIANCE OFFICERS AML/CTF που απαιτεί  η  ΕΚΚ/CYSEC  μέχρι το τέλος του 2021 . 

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: 

Υπεύθυνους Λειτουργούς Συμμόρφωσης AML/CTF και Βοηθούς Τμήματος Συμμόρφωσης AML, Διευθυ-

ντικά Στελέχη Τραπεζών, Επενδυτικών Ταμείων,  Ελεγκτικών Γραφείων, Δικηγορικών Γραφείων, KΕΠΕΥ 

Ασφαλιστικών Εταιρειών, Επενδυτικών Ταμείων, Διαχειριστές Κεφαλαίων (Fund Managers)  και Ρυθμι-

στές. 

 

 

Διάρκεια Κατάρτισης: 10 ώρες 

 

 

 

Μέθοδος Κατάρτισης:  

Διαδικτυακό Σεμινάριο μέσω Microsoft Teams 

 

  

CPD SEMINAR «Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες (AML) και Χρηματοδότηση κατά της Τρομοκρατίας (CTF)» 

 για Διατήρηση Πιστοποίησης των CΟMPLIANCE OFFICERS που απαιτεί η ΕΚΚ/CYSEC 

Για πληροφορίες & δηλώσεις 

συμμετοχής: 

Ιστοσελίδα: 

www.gseuropractices.com 

Τηλέφωνο:  

22 353220  

Email:  

seminars@europractices.com 

Για να εγγραφείτε μέσω διαδι-

κτύου κάντε κλικ εδώ! 

Κόστος Συμμετοχής: 

€240 + €45.60 ΦΠΑ* =  

€285.60 

Το Φ.Π.Α υπολογίζεται με 

βάση το αρχικό κόστος 

του σεμιναρίου (το οποίο 

ανέρχεται στα €240/

άτομο).  Σημειώνεται ότι 

το ΦΠΑ θα σας 

επιστραφεί  από το Τμήμα 

Φορολογίας.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: 

05, 07 & 12/04/2021        

ΗΜΕΡΕΣ:  

 Δευτέρα & Τέταρτη  

Ώρες: 15:00 — 18:30 

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

Στόχοι Σεμιναρίου: 

Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση: 

 Να Αναγνωρίζουν τις βασικές πρόνοιες του Νόμου της ΚΔ 13(Ι)/2018  

 Να κατανοήσουν την μέθοδο Δέουσα Επιμέλειας, Απλοποιημένης και Ενισχυμένης 

 Να κατονομάζουν τις βασικές πρόνοιες της 5ης ΕΕ Οδηγίας 2018/843 και 6ης ΕΕ Οδηγίας 

2018/1673. 

 Να εμπεδώσουν την έννοια του Πραγματικού δικαιούχου και τον ορισμό του (CDD) και τήρηση 

αρχείων 

 Καθορισμός των Πολιτικών Εκτεθειμένων Προσώπων (ΠΕΠ) και Διασφάλιση Μοντέλων Συμμόρ-

φωσης και Βέλτιστων Πρακτικών 

 Να περιγράφουν τις νέες μεθόδους πληρωμών και τους κινδύνους που συντρέχουν από τη 

διεξαγωγή απρόσωπων και ηλεκτρονικών συναλλαγών 

 Να εξηγούν τους λόγους για τους οποίους οι οργανισμοί θα πρέπει να συντρέξουν στην χρήση 

εργαλείων αξιολόγησης κινδύνων πελατών και συναλλαγών. 

 Να εφαρμόζουν ορθά τις καινούργιες πρόνοιες και διαδικασίες που προνοεί ο Νόμος ως προς 

την εφαρμογή μοντέλων συμμόρφωσης και βέλτιστων πρακτικών για την αξιολόγηση κινδύνου 

πελατών και συναλλαγών 

 Να σχεδιάζουν καινούργιες διαδικασίες όπου χρειάζονται για και να εφαρμόζονται αυτές οι 

αλλαγές στις Πολιτικές και τις Διαδικασίες 

 Να υιοθετούν συμπεριφορές συνεχούς ανάπτυξης και  βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών  

 Να υποστηρίζουν την πλήρη εφαρμογή των προνοιών του νόμου από όλο το προσωπικό και τη 

διεύθυνση. 

 Να εκτιμούν τις δυσκολίες αλλαγής κουλτούρας του οργανισμού και να υποκινούν στην ορθή 

στρατηγική από την διεύθυνση 

 Να ενημερώνονται έγκαιρα για τις αλλαγές στο καθεστώς κυρώσεων 

 Να διεξάγουν έρευνα σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Εκπαιδευτής; ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

 Έχει μία τεράστια επαγγελματική εμπειρία. Τα τελευταία 15 χρόνια   δρα-

στηριοποιείται ενεργά στους τομείς της παροχής επιχειρηματικών συμ-

βουλευτικών υπηρεσιών, την διδασκαλία και την κατάρτιση. Εξειδικεύεται 

στο marketing, το e-business και την τεχνολογία. Έχει λάβει πιστοποίηση 

από την Google, τη Microsoft και άλλους κορυφαίους παγκόσμιους οργα-

νισμούς, ως ειδικός στο Email Marketing, Social Media, SEO, Analytics 

και άλλες online cloud τεχνολογίες. Είναι επίσης μέλος του Microsoft Part-

ner Research Panel (MSPRP) που παρέχει σκέψεις και συμβουλές σε 

θέματα της βιομηχανίας και στην διοικητική ομάδα της Microsoft.  

 

Είναι εγκεκριμένος εκπαιδευτής από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Κύπρου (ΑνΑΔ) 

και από εγκεκριμένο εκπαιδευτή της American Bankers Association του Αμερικανικού Ινστιτούτου 

Τραπεζών. Εκτός από το ηλεκτρονικό εμπόριο και την τεχνολογία, ο Παναγιώτης παρουσίασε σεμινά-

ρια για το Marketing και τις Πωλήσεις για το Ινστιτούτο Τραπεζικών Σπουδών (Κύπρος) και το Κέντρο 

Παραγωγικότητας της Κύπρου. 

Σελ. 2 



 

 

 

 

 

 

Κύριες Ενότητες: 

 Εισαγωγή & Επισκόπηση Εξελίξεων στον Τομέα Καταπολέμησης Παράνομων Δραστηριοτήτων 

και Χρηματοδότησης Τρομοκρατίας μέχρι σήμερα,  

 Αναγνώριση και Κοινές Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για ξέπλυμα χρήματος όπως Εταιρείες 

Shell 

 Νομοθετικό πλαίσιο στη Κύπρο και οι κύριες πρόνοιες του Νόμου 13(Ι)/2018  

 Εξέταση της αποτελεσματικότητας των Διεθνών Προτύπων ως προς την Συμμόρφωσης Κατα-

πολέμηση του Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας 

 Κατανόηση της 5ης  & 6ης Οδηγίας AML της ΕΕ, άλλες υποχρεώσεις και Πρόσφατες  Εξελίξεις 

 Ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση των ύποπτων συναλλαγών και ο σχεδιασμός ενός αποτελε-

σματικού προγράμματος Συμμόρφωσης κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

δραστηριότητες 

 Κατανόηση και εφαρμογή της "Προσέγγισης βάσει κινδύνου"   

 Εφαρμογή διαδικασιών "Γνωρίστε τον πελάτη σας" (KYC) και "Προσαρμοσμένη επιμέλεια πελά-

τη" (CDD) για τον εντοπισμό και τη διαχείριση βασικών δεικτών κινδύνου στις σχέσεις πελατών 

 Μέθοδοι για τον εντοπισμό απάτης ταυτότητας - Νέοι μέθοδοι πληρωμών και ο κίνδυνος απρό-

σωπων συναλλαγών και οι καλύτερες πρακτικές διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από Πα-

γκόσμιους Οργανισμούς 

 Χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων για την αξιολόγηση κινδύνου πελατών και συναλλα-

γών και τα οφέλη της  

 Σχεδιασμός Διαδικασίας Δέουσας Επιμέλειας, Απλοποιημένης Δέουσας Επιμέλειας και  Ενισχυ-

μένης Δέουσας Επιμέλειας Πελατών 

 Διεξαγωγή και υποστήριξη της διαδικασίας έρευνας 

 Αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων / συναλλαγών "SAR's / STR's" 

 Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών και δεικτών κόκκινης σημαίας για την πλήρη κατανόηση 

των προνοιών που επεξηγήθηκαν 

 Πώς να πραγματοποιήσετε εκτίμηση κινδύνου AML και 

 Κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών, της ΕΕ και των ΗΠΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μέσα και Υλικά Κατάρτισης 

 

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει γνώσεις και να ενισχύει τις δεξιότητες των συμμετεχό-

ντων μέσω σύντομων διαλέξεων, περιπτωσιολογικών μελετών, πρακτικών παραδειγμάτων, πραγματι-

κών προσομοιώσεων.  

 

Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα επικεντρωθεί στην αξιολόγηση των σημερινών δυνατοτήτων 

και αδυναμιών των συμμετεχόντων μέσω επίσημων εργαλείων αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες θα επω-

φεληθούν επίσης από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν για να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν στο 

χώρο εργασίας τους. Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης θα επενδυθεί στην ανάλυση πραγματικών 

περιπτώσεων που θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν πώς να λύσουν προβλήματα σε 

παρόμοιες περιπτώσεις. 

 

 

 

 
 

 

 

Σελ. 3 

Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων 

Δηλώστε Συμμετοχή Τώρα!! 

https://goo.gl/4ixf3a


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 4 

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής  

επικοινωνήστε μαζί μας! 

Ιστοσελίδα: www.gseuropractices.com 

Τηλ.: 22 353220     

Φαξ: 22 356918 

Email: seminars@europractices.com 

Διεύθυνση:  Κανάρη 8 & Γωνία Προδρόμου, 2ος όροφος,  

Διαμ. 201, 2406,  ‘Έγκωμη, Λευκωσία 

Facebook: https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/ 

Twitter: https://twitter.com/europractices 

Για δηλώσεις συμμετοχής μέσω διαδικτύου κάντε κλικ εδώ! 

 

  

http://www.gseuropractices.com
mailto:seminars@europractices.com
https://www.facebook.com/GSEuropracticesLtd/
https://twitter.com/europractices
https://goo.gl/4ixf3a

