ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («η ΕΚΚ»), θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους
ότι οι πρώτες εξετάσεις για «λειτουργούς συμμόρφωσης για ξέπλυμα» ή «λειτουργούς
συμμόρφωσης AML», σύμφωνα με την Οδηγία για την Πιστοποίηση Προσώπων και τα Μητρώα
Πιστοποίησης, θα πραγματοποιηθούν στις 4 Φεβρουαρίου του 2020. Οι εξετάσεις θα
πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στη Λευκωσία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις από
σήμερα, 17 Δεκεμβρίου 2019. Οι εξετάσεις αρχικά θα διεξάγονται στην Αγγλική γλώσσα και στη
συνέχεια και στην Ελληνική. Η εξεταστέα ύλη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΚΚ στον
ακόλουθο σύνδεσμο: Εξεταστέα ύλη.
Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του
ακόλουθου συνδέσμου: Αίτηση. Κατόπιν υποβολής της αίτησης, θα αποστέλλεται αυτόματα σε
κάθε υποψήφιο η απόδειξη πληρωμής και εντός επτά ημερών θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά το
βιβλίο για προετοιμασία. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος επιθυμεί να αιτηθεί
οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση της συμμετοχής του στην εξέταση, αυτό θα γίνεται αποδεκτό
μόνο 8 εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία πραγματοποίησης της εξέτασης και μετά την
πληρωμή του ανάλογου τέλους.
Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις οφείλουν να εγγράφονται στο Μητρώο λειτουργών
συμμόρφωσης AML εντός τεσσάρων (4) εβδομάδων από την ημερομηνία παραλαβής του
σχετικού ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΕΚΚ.
Τα πρόσωπα τα οποία ήδη ασκούν καθήκοντα ή εργοδοτούνται ως λειτουργοί συμμόρφωσης
AML, σε εποπτευόμενο από την ΕΚΚ νομικό πρόσωπο, οφείλουν να δηλώσουν, το συντομότερο
δυνατό, συμμετοχή στις εξετάσεις. Σε περίπτωση που δεν επιτύχουν οφείλουν να δηλώσουν
συμμετοχή σε επόμενη εξέταση σε διάστημα 12 μηνών. Η περίοδος των 12 μηνών αρχίζει από
την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων. Σε περίπτωση μη επιτυχίας στο διάστημα των 12
μηνών, τότε δεν δύναται πλέον να συνεχίσει ο διορισμός τους στην θέση του λειτουργού
συμμόρφωσης AML, μέχρι να επιτύχουν στις εξετάσεις.
Για τυχόν απορίες/ερωτήσεις σχετικά με τις εξετάσεις, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: certifications@cysec.gov.cy.
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