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ΣΥΝΟΨΗ (ABSTRACT) 

 

Στην παρούσα µελέτη γίνεται µία προσπάθεια ολοκληρωµένης παρουσίασης του της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες ∆ραστηριότητες, ευρέως γνωστής και ως 

Ξέπλυµα Χρήµατος. Επιχειρείται µία ιστορική αναδροµή προκειµένου να ανιχνευθεί η 

εξέλιξη του φαινοµένου διαχρονικά ενώ ταυτόχρονα δίδεται µία σειρά εννοιολογικής 

προσέγγισης αυτού. Γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί η νοµιµοποίηση 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, στις φάσεις µέσω των οποίων αναπτύσσεται 

και στις διάφορες τεχνικές που εφαρµόζονται για την επίτευξή της. 

Στη συνέχεια µελετάται η διεθνής αντιµετώπιση του φαινοµένου, το ευρωπαϊκό αλλά και 

το παγκόσµιο περιβάλλον γενικότερα καθώς και τα θεσµικά όργανα που σχηµατίστηκαν 

για την δηµιουργία µίας νοµοθετικής ασπίδας προστασίας της νοµιµότητας. Αναφέρονται 

οι βασικές οδηγίες και ρυθµίσεις που εφαρµόζονται στα περισσότερα κράτη της 

Υφηλίου, στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας και ανταποδοτικότητας και παρατίθεται 

ενδεικτικά το νοµοθετικό πλαίσιο µέσα στο οποίο κινούνται ορισµένες χώρες του 

εξωτερικού.  

Στην ελληνική νοµοθεσία γίνεται εκτενής παρουσίαση των νοµοθετηµάτων που 

υφίστανται από το 1990 και µετά, ενώ λεπτοµερής αναφορά γίνεται στον Ν. 3681/2008 

και στις αλλαγές που επέφερε σε σχέση µε τα προηγούµενα νοµοθετήµατα.  

Όσον αφορά τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και τα 

µέτρα που λαµβάνουν οι ελληνικές τράπεζες, στα πλαίσια της συνεργασίας τους για την 

πρόληψη και καταστολή αδικηµάτων που συνιστούν στη νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες. Τέλος, γίνεται µία κριτική προσέγγιση για τις δράσεις που 

αναπτύσσονται µέσω του Ν.3681, όπου αναφέρονται τα θετικά στοιχεία που οφείλουν να 

προσδώσουν αποτελεσµατικότητα στην πρόληψη και καταστολή του φαινοµένου, αλλά 

και τα σηµεία εκείνα στα οποία διαφαίνεται να υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια 

βελτίωσης των προτάσεων του νοµοθέτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 Η δραστηριότητα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

είναι ένα φαινόµενο αναπόσπαστο µε τις εξελίξεις και τις µεταλλάξεις των σύγχρονων 

κοινωνιών και οριοθετεί την προσπάθεια του οργανωµένου και όχι µόνο εγκλήµατος να 

νοµιµοποιήσει τα χρήµατα που προέρχονται από τις πράξεις του. Το σηµαντικό µέγεθος 

των χρηµατικών αυτών ποσών, συνήθως διοχετεύεται, µέσω πολλαπλών συναλλαγών σε 

διάφορους επενδυτικούς στόχους µε απώτερο στόχο την αποµάκρυνση κάθε ύποπτου 

ίχνους που θα παρέπεµπε στην παράνοµη πηγή προέλευσής τους. Αυτή η προσπάθεια 

«καθαρισµού του χρήµατος», δηλαδή της απαλλαγής του από τα ίχνη της εγκληµατικής 

προέλευσης, έχει χαρακτηριστεί ως η «αχίλλειος πτέρνα του οργανωµένου εγκλήµατος», 

µία άποψη η οποία επιδέχεται κριτικής, αφού εµπεριέχει τον κίνδυνο να αγνοηθεί ο 

ιδιαίτερα σηµαντικός τοµέας της προληπτικής αντιεγκληµατικής πολιτικής.  

Εκτός του ρευστού χρήµατος, το οποίο αποτελεί και το βασικό µέσο των παράνοµων 

συναλλαγών, ο όρος «νοµιµοποίηση εσόδων» περιλαµβάνει και άλλες µορφές 

περιουσιακών στοιχείων όπως τίτλοι ακινήτων, κοσµήµατα, αυτοκίνητα, πλοία και 

αεροπλάνα, έργα τέχνης και πολλά άλλα. Στα πλαίσια αυτά, η έννοια της νοµιµοποίησης 

εσόδων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες εµφανίζεται µε διττή µορφή: 

αφενός ως πρόβληµα της λειτουργίας και της εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

και αφετέρου ως αντικείµενο µελέτης του ουσιαστικού ποινικού δικαίου.  

Η διάσταση που αφορά τη «νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές πράξεις, τον διεθνή 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα και την τραπεζική εποπτεία», έχει ως άξονα τον κεντρικό ρόλο 

που παίζουν τα τραπεζικά ιδρύµατα στη διεθνή οικονοµική ζωή και κατ’ επέκταση στο 

παγκόσµιο κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι.  

Στο πρώτο µέρος της παρούσας µελέτης, αναλύεται η προβληµατική του οργανωµένου 

εγκλήµατος και των οικονοµικών εγκληµάτων µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων 

του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και γίνεται µία απόπειρα θεωρητικής προσέγγισης της 

διεθνούς καταπολέµησης του φαινοµένου. Το δεύτερο µέρος εξηγεί τις διάφορες µορφές, 

τεχνικές και µεθόδους που εφαρµόζονται για την παράνοµη αυτή δραστηριότητα ενώ στο 

τρίτο µέρος αναλύεται το διεθνές νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου και οι κινήσεις που έγιναν για τη διαµόρφωση µίας κοινής 
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πολιτικής αντιµετώπισης του προβλήµατος από τις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο τέταρτο µέρος γίνεται αναφορά στο ελληνικό θεσµικό πλαίσιο και στις 

προηγούµενες αλλά και πρόσφατες νοµοθετικές ρυθµίσεις, ειδικότερα στο Ν. 3691/2008.  

Τέλος, στο πέµπτο και έκτο µέρος της παρούσας µελέτης αναλύεται η στάση και τα 

µέτρα των ελληνικών τραπεζών απέναντι στο φαινόµενο καθώς και στις προκλήσεις του 

µέλλοντος.       

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Ο ορισµός της «Προεδρικής Επιτροπής για το Οργανωµένο Έγκληµα των Η.Π.Α.» 

(President’s Commission on Organised Crime- 1986) αναφέρει ότι: 

 

«Ως νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες περιγράφεται η διαδικασία 

µέσω της οποίας αποκρύπτεται η ύπαρξη, η παράνοµη πηγή ή η παράνοµη χρήση 

εσόδων, τα οποία στη συνέχεια µεταµφιέζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε η προέλευσή τους 

να εµφανίζεται νόµιµη.» 

 

Ο όρος «νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες (εγκληµατικές) δραστηριότητες 

αναφέρεται διεθνώς σε πολλές νοµοθετικές ρυθµίσεις, αναλύσεις και αναφορές µε την 

ονοµασία «money laundering».  

 

Στην Ελλάδα ο σχετικός όρος αναφέρεται για πρώτη φορά µέσω του Νόµου 2145/1993 

σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισµού 

των διαδικασιών απονοµής της δικαιοσύνης και άλλων θεµάτων, και µέσω της 

τροποποίησης αυτού µέσω του άρθρου 2 του Ν2331/95 καταλήγουµε ότι «νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες- µε την έννοια της διάπραξης σοβαρών ποινικών 

αδικηµάτων- είναι το σύνολο των πράξεων ή των παραλείψεων µε τις οποίες 

αποκρύπτεται η πραγµατική προέλευση και ο δικαιούχος των παράνοµα αποκτούµενων 
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περιουσιακών στοιχείων, µε τρόπο ώστε, εµφανίζοντας ότι προέρχονται από νόµιµη 

οικονοµική δραστηριότητα, να διατηρεί τον έλεγχο επ’ αυτών».  

 

Προχωρώντας ένα βήµα παραπέρα, η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης 

Ιουνίου 1991, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες [Επίσηµη 

Εφηµερίδα L 166 της 28.6.1991] ουσιαστικά συµπεριλαµβάνει και τις πράξεις που 

συντελούν στο εν λόγω αδίκηµα που είναι οι εξής: 

 

- η µετατροπή ή η µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του ότι προέρχεται από παράνοµη 

δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα, µε σκοπό την 

απόκρυψη ή την συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της, ή την παροχή συνδροµής 

σε οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειµένου να αποφύγει τις 

έννοµες συνέπειες των πράξεών του, 

- η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή 

διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο στον οποίο αυτή ευρίσκεται, ή την κυριότητα επί 

περιουσίας ή εκ σχετικών µ' αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει του ότι προέρχεται από 

παράνοµη δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα, 

- η απόκτηση, η κατοχή ή η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά τον χρόνο της κτήσης, του 

γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από παράνοµη δραστηριότητα ή από πράξη 

συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα, 

- η συµµετοχή σε µια από τις πράξεις που αναφέρουν τα προηγούµενα τρία σηµεία, η 

σύσταση οργανώσεως για τη διάπραξή της, η απόπειρα διάπραξης, η υποβοήθηση, η 

υποκίνηση, η παροχή συµβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της 

τέλεσης της πράξης. 

Η γνώση, η πρόθεση ή ο σκοπός που απαιτούνται ως στοιχεία των πράξεων που 

αναφέρονται στο παρόν εδάφιο µπορεί να συνάγονται από τις πραγµατικές περιστάσεις. 

Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες υπάρχει ακόµη και αν οι 

δραστηριότητες από τις οποίες προέρχονται τα προς νοµιµοποίηση περιουσιακά στοιχεία, 

διαπράττονται στο έδαφος άλλου κράτους µέλους ή τρίτης χώρας. 
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Με τον όρο «εγκληµατική δραστηριότητα» εννοούµε τις αξιόποινες, εγκληµατικές πράξεις 

που σύµφωνα µε το Νόµο 2331/95, είναι οι εξής:  

• διακίνηση, παραλαβή, κατοχή, παρασκευή, νοθεία, καλλιέργεια, διάδοση χρήσης, 

διάθεση χώρου για χρήση, πλαστογραφία ή νόθευση συνταγής για διακίνηση, 

διάθεση από γιατρό ή φαρµακοποιό, ναρκωτικών.  

• εισαγωγή, κατοχή, κατασκευή, µετασκευή, συναρµολόγηση, εµπορία, παράδοση, 

µεταφορά, παραλαβή, απόκρυψη ή αποδοχή µε σκοπό τη διάθεση σε τρίτους όπλων, 

εκρηκτικών και γενικά πολεµικού υλικού. 

• ληστεία 

• εκβιασµός 

• αρπαγή (απαγωγή) έγκληµα κατά της προσωπικής ελευθερίας, αποβλέποντας στα 

λύτρα που καταβάλλονται στους απαγωγείς για την απελευθέρωση των θυµάτων 

• κλοπή 

• υπεξαίρεση 

• απάτη 

• παράνοµη εµπορία αρχαιοτήτων (αρχαιοκαπηλία) 

• κλοπή φορτίου πλοίου αν το αντικείµενό της είναι ιδιαίτερα µεγάλης αξίας 

• διαµεσολάβηση έναντι ανταλλάγµατος σε αφαίρεση ιστών, οργάνων. Απόκτηση µε 

σκοπό τη µεταπώληση ιστών ή οργάνων 

• οικονοµικά αδικήµατα κατά του ∆ηµοσίου ή νοµικών προσώπων του ευρύτερου 

δηµόσιου τοµέα.  

• διακεκριµένη λαθρεµπορία.  

• παραβιάσεις της νοµοθεσίας για τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες.  

• µαστροπεία κατ’ επάγγελµα ή από κερδοσκοπία. 

• παραβιάσεις της νοµοθεσίας για τα τυχερά παιχνίδια.  

• δωροδοκία για νόµιµες πράξεις.  

• δωροδοκία για παράνοµες πράξεις.  

• δωροδοκία δικαστή.  

• τοκογλυφία, αν αυτή ασκείται κατ’επάγγελµα ή κατά συνήθεια.  

• λαθροµετανάστευση.  

• λαθρεµπορία πυρηνικών υλικών και λοιπών ραδιενεργών ουσιών.  

• δωροδοκία αλλοδαπού δηµοσίου υπαλλήλου.  
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• απάτη εις βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

• σύσταση και συµµορία (συµφωνία ή ένωση µε άλλο πρόσωπο για τη διάπραξη 
κακουργηµάτων ή πληµµεληµάτων). 
 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες δεν είναι ένα έγκληµα που 

όπως οι περισσότεροι πιστεύουν, ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια της εποχής της 

Απαγόρευση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Απλώς εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκε 

πληθώρα µεθόδων και τεχνικών για την εφαρµογή της. Πολλές µέθοδοι επινοήθηκαν για 

να αποκρύψουν την προέλευση των χρηµάτων που προέκυπταν από την πώληση του 

παράνοµου αλκοόλ. Μετά την καταδίκη του περίφηµου Αλ Καπόνε για φοροδιαφυγή το 

1931, ο µαφιόζος Meyer Lansky µετέφερε κεφάλαια από την εταιρία "Carpet Joints" της 

Florida σε λογαριασµούς στο εξωτερικό. To 1934 έγινε το Swiss Banking Act το οποίο 

ουσιαστικά αποτελούσε την πρώτη νοµοθετική δράση που ανέλαβε το Ελβετικό Κράτος 

σε συνεργασία µε τις Τράπεζες, προκειµένου να θεσµοθετηθεί το τραπεζικό απόρρητο. Ο 

Lansky αγόρασε τότε µια ελβετική τράπεζα στην οποία θα µπορούσε να κάνει την 

παράνοµη µεταφορά κεφαλαίων του, µέσω ενός πολύπλοκου συστήµατος εικονικών 

εταιρειών, εταιρειών χαρτοφυλακίου, καθώς και υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασµών.  

 

Στην µετά τον ∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο εποχή, οι νοµοθέτες βρέθηκαν σε αµηχανία 

όταν βρέθηκαν αντιµέτωποι µε µια αυξανόµενη σε εµπορικά, φορολογικά και 

περιβαλλοντικά αδικήµατα που δεν προκαλούσαν άµεση βλάβη στην πραγµατικότητα σε 

οιοδήποτε αναγνωρίσιµο θύµα. Αποφάσισαν ότι η κατάσχεση των προϊόντων του 

εγκλήµατος θα απέτρεπε επαρκώς τους πιθανούς εγκληµατίες. Στην προσπάθειά τους να 

αποφύγουν την κατάσχεση, οι οργανωµένοι εγκληµατίες έπρεπε να βρούνε τον τρόπο να 

διοχετεύσουν τα τεράστια ποσά χρηµάτων στη νόµιµη οικονοµία, γεγονός που ήταν πολύ 

δύσκολο καθώς ο τρόπος µε τον οποίο θα λειτουργούσαν δεν θα έπρεπε να κινήσει 

υποψίες, ήταν ουσιαστικά ανάγκη το χρήµα αυτό να «καθαριστεί - ξεπλυθεί».  

 

Ο όρος «ξέπλυµα χρήµατος» δεν απορρέει, όπως συχνά λέγεται, από την µέθοδο του Αλ 
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Καπόνε να κρύβει τα παράνοµα χρήµατά του σε συσκευές πλυντηρίων (Laundromats). 

Είναι πιο πιθανό να σηµαίνει ότι το βρώµικο χρήµα γίνεται καθαρό. 

Ο Meyer Lansky τελειοποίησε σε υψηλό βαθµό το ξέπλυµα χρήµατος, διοχετεύοντας τα 

παράνοµα κεφάλαιά του στην Ελβετία και άλλες offshore εταιρίες.  

 

Η πρώτη αναφορά στον όρο «ξέπλυµα χρήµατος» γίνεται στο περίφηµο σκάνδαλο 

Watergate. Η επιτροπή του τότε Αµερικανού Προέδρου Richard Nixon για την 

επανεκλογή Προέδρου είχε διοχετεύσει όλα τα έσοδα της προεκλογικής καµπάνιας του 

στο Μεξικό και τα «επαναπάτρισε» µέσω µίας εταιρίας στο Miami, Florida. Η Βρετανική 

εφηµερίδα “The Guardian” είναι εκείνη που αναφέρθηκε στην κίνηση αυτή µε τον όρο 

“laundering” 

 

 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ  

 

Όπως προαναφέραµε, η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

εµφανίζεται ως ένα πολύ σηµαντικό πρόβληµα της λειτουργίας και της εποπτείας του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα και η παρούσα µελέτη έχει ως στόχο να εµβαθύνει στο 

συγκεκριµένο πεδίο.  

 

Ένας ορισµός λοιπόν, που θα ικανοποιούσε περισσότερο τις ανάγκες της τραπεζικής 

εποπτείας είναι και ο παρακάτω.   

 

«Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες είναι το σύνολο των µεθόδων 

και τεχνικών µέσω των οποίων το οργανωµένο έγκληµα µεταµφιέζει τα κέρδη που 

προέρχονται από τις εγκληµατικές πράξεις του και τα διοχετεύει στο νόµιµο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, απειλώντας µε αυτόν τον τρόπο την υπόσταση και τον 

τρόπο λειτουργίας αυτού του οικονοµικού περιβάλλοντος».  

 

Παρατηρούµε ότι στον ανωτέρω ορισµό γίνεται αναφορά στην έννοια του «οργανωµένου 

εγκλήµατος», µία έννοια η οποία για πρώτη φορά ορίσθηκε στη διακρατική συµφωνία 
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µεταξύ Ελβετίας και Η.Π.Α. περί αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής σε θέµατα ποινικού 

δικαίου, στις 25 Μαΐου 1973 (Άρθρο 6, σηµ. 3- RVUS). 

 

«Ως οργανωµένη εγκληµατική οµάδα υπό την έννοια αυτού του κεφαλαίου, νοείται µία 

ένωση ή οµάδα προσώπων η οποία συγκροτήθηκε για ένα µεγάλο ή αορίστου διάρκειας 

χρονικό διάστηµα, µε σκοπό να επιτύχουν µε εν µέρει ή καθ’ ολοκληρίαν παράνοµα 

µέσα την εξασφάλιση εσόδων ή άλλων χρηµατικών αξιών ή οικονοµικών οφελών για 

λογαριασµό δικό τους ή τρίτων και να αποτρέψουν την ποινική δίωξη των παράνοµων 

ενεργειών τους και επιδιώκοντας τους σκοπούς τους µε µεθοδικό και συστηµατικό 

τρόπο: 

α) χρησιµοποιούν τουλάχιστον εν µέρει , µέσα στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τους, 

πράξεις βίας ή εκφοβίζουν τρίτους µε τη διάπραξη ή την απειλή διάπραξης αξιόποινων 

πράξεων και 

β) είτε επιδιώκουν την απόκτηση πολιτικής και οικονοµικής επιρροής, ιδιαίτερα δε σε 

πολιτικά σώµατα ή οργανώσεις, δηµόσια διοίκηση, δικαιοσύνη, επιχειρήσεις, 

εργοδοτικές οργανώσεις, εργατικά συνδικάτα ή άλλες ενώσεις εργαζοµένων, είτε 

εντάσσονται τυπικά ή άτυπα σε µία ή περισσότερες παρεµφερείς ενώσεις ή οµάδες από 

τις οποίες τουλάχιστον µία ασχολείται µε τις περιγραφόµενες στην παράγραφο 1 

δραστηριότητες».    

 

Ένας πιο επίκαιρος και δόκιµος ορισµός λέει ότι: 

 

«Οργανωµένο έγκληµα είναι οι παράνοµες δραστηριότητες που γίνονται από οµάδες 

τριών ή περισσοτέρων ατόµων, οµάδες που υφίστανται για παρατεταµένο χρονικό 

διάστηµα και έχουν σκοπό την διάπραξη σοβαρών εγκληµάτων µέσω συντονισµένης 

δράσης χρησιµοποιώντας τον εκφοβισµό, τη βία, τη διαφθορά ή άλλα µέσα, προκειµένου 

να επιτύχουν άµεσα ή έµµεσα οικονοµικά και όχι µόνο οφέλη».(Council of Europe, 

2002, 6) 

 

Η γιγαντιαία διόγκωση των κερδών του οργανωµένου εγκλήµατος, οι νέες µέθοδοι που 

χρησιµοποιεί το οργανωµένο έγκληµα απέναντι στη συνεχή ροή ενός πακτωλού 
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χρηµάτων και η παρουσία του και συµµετοχή του στο καθηµερινό οικονοµικό, πολιτικό 

και κοινωνικό γίγνεσθαι, ήταν η κυριότερη αιτία που αποφασίστηκε να εξετασθεί και να 

αντιµετωπισθεί η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες στα πλαίσια 

του διεθνούς οικονοµικού δικαίου ως αυτοτελές φαινόµενο. 

 

ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΗΜΕΡΑ 

 

Η οργανωµένη εγκληµατική δράση είναι ένα φαινόµενο το οποίο απειλεί ολοένα και 

περισσότερο τις δοµές όλων των κρατών. Σε αυτό συνεισφέρουν µια σειρά από 

οικονοµικούς, τεχνολογικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Μάλιστα 

εκτιµάται, ότι το σύνολο του βρώµικου χρήµατος που δηµιουργείται από αυτήν την 

παράνοµη δραστηριότητα κάθε χρόνο κυµαίνεται κάπου στο ιλιγγιώδες ποσό µεταξύ 500 

δισεκατοµµυρίων και ενός τρισεκατοµµυρίου δολαρίων, το µεγαλύτερο µέρος του 

οποίου έχει άµεση κι έµµεση σχέση µε την παραγωγή και διακίνηση ναρκωτικών 

παγκοσµίως. 

Τα άτοµα τα οποία συµµετέχουν στην οργανωµένη εγκληµατική δράση αναζητούν 

συνεχώς τρόπους για να νοµιµοποιήσουν τα έσοδα που προκύπτουν από την παράνοµη 

δραστηριότητα. Έτσι µόνον θα µπορέσουν να τα εµφανίσουν και να τα αξιοποιήσουν, 

χωρίς βέβαια να εντοπιστούν και να συλληφθούν από τις αρµόδιες προς τούτο αρχές. Για 

το σκοπό αυτό έχουν στη διάθεσή τους πολλά υλικά µέσα και πολλούς ανθρώπους 

επιστηµονικά καταρτισµένους (οικονοµολόγους, νοµικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς 

κ.α.), αξιοποιούν το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα και σίγουρα την σύγχρονη τεχνολογία. 

Επιπλέον σε αντίθεση µε την εσωστρεφή πολιτική που ακολούθησαν τα κράτη κατά τις 

προηγούµενες δεκαετίες, σήµερα παντού ισχύουν λιγότερο ή περισσότερο συνθήκες 

ελεύθερου ανταγωνισµού στη λειτουργία των αγορών χρήµατος και κεφαλαίων, ενώ 

παράλληλα µε την ελεύθερη διακίνηση των κεφαλαίων, έχουν αρθεί και οι περιορισµοί 

στις επενδύσεις ξένου κεφαλαίου. Αναµφισβήτητα µεγάλο ρόλο έχει διαδραµατίσει σε 

αυτήν την ολοένα εξελισσόµενη διαδικασία το σύγχρονο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, το 

οποίο φαίνεται προσιτό κι ευάλωτο στους χειρισµούς και στις προσβολές του 

οργανωµένου εγκλήµατος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. 
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Η ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ 

 

Το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος αντιµετωπίζεται σήµερα και από τη ∆ιεθνή Εταιρία 

Ποινικού ∆ικαίου ως µορφή αξιόποινης δραστηριότητας από εκείνες που θεωρούνται, 

µεταξύ άλλων, ως χαρακτηριστικές της οργανωµένης εγκληµατικότητας. Μάλιστα η 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες συνδέεται µε το οργανωµένο 

έγκληµα µε διττή έννοια : αφενός, ως υπαγόµενη η ίδια στον κατάλογο των πράξεων που 

συνιστούν οργανωµένο έγκληµα είναι και η ίδια µια βασική δραστηριότητα του 

οργανωµένου εγκλήµατος· αφετέρου, ως µηχανισµός διευκόλυνσης και ενσωµάτωσης 

του οργανωµένου εγκλήµατος στην οικονοµία επιτελεί µια βασική λειτουργία 

υποστήριξης και ενδυνάµωσης του οργανωµένου εγκλήµατος. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το ότι, σε πολλά βασικά νοµοθετικά κείµενα προκύπτει, 

άµεσα ή έµµεσα, η σύνδεση του οργανωµένου εγκλήµατος µε το ξέπλυµα βρώµικου 

χρήµατος.  

Ειδικότερα, στο άρθρο πρώτο του νόµου 1990/1991 («κύρωση Σύµβασης Ηνωµένων 

Εθνών κατά της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και ψυχοτρόπων 

ουσιών») αναφέρεται χαρακτηριστικά, ότι τα Μέρη που έλαβαν µέρος σττη Σύµβαση 

αυτή συµφώνησαν στο περιεχόµενό της «...Έχοντας επίγνωση του ότι η παράνοµη 

διακίνηση αποφέρει µεγάλα οικονοµικά κέρδη και πλούτο που παρέχουν την δυνατότητα 

στις διεθνείς εγκληµατικές οργανώσεις να διεισδύουν, µολύνουν και διαφθείρουν τις 

κυβερνητικές δοµές, τις νόµιµες οικονοµικές κι εµπορικές επιχειρήσεις και την κοινωνία 

σε όλα τις τα επίπεδα... αποφασισµένα να στερήσουν στα πρόσωπα που ασχολούνται µε 

την παράνοµη διακίνηση εσόδων από τις εγκληµατικές τους δραστηριότητες κι έτσι να 

εξαλείψουν το κύριο κίνητρό τους για αυτές...».  

Επιπλέον, στο προοίµιο της κρίσιµης οδηγίας 91/308/ΕΟΚ διαβάζει κανείς, ότι « η 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες επηρεάζει καταφανώς την 

ανάπτυξη του οργανωµένου εγκλήµατος γενικά και ειδικότερα του λαθρεµπορίου 

ναρκωτικών και ότι συνειδητοποιείται ολοένα και περισσότερο, ότι η καταπολέµηση της 

νοµιµοποίησης εσόδων θεωρείται ως ένα από τα πλέον αποτελεσµατικά µέσα για την 
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αντιµετώπιση αυτής της µορφής παράνοµης δραστηριότητας, η οποία αποτελεί ιδιαίτερη 

απειλή για της κοινωνίες των κρατών µελών».  

Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, ότι στο προοίµιο της 2001/500/∆ΕΥ Απόφασης-Πλαίσιο του 

Συµβουλίου της Ευρώπης της 26ης Ιουνίου 2001 διαβάζουµε , ότι το Ευρωπαϊκό 

Συµβούλιο «... έκρινε, ότι η νοµιµοποίηση προσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

αποτελεί τον πυρήνα του οργανωµένου εγκλήµατος και πρέπει να εκριζωθεί παντού, 

όπου υπάρχει». Έτσι, στη συνέχεια στο άρθρο 1 της Απόφασης – Πλαίσιο αναγράφεται, 

ότι τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα « προκειµένου να ενισχυθεί η 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος».  

Καταληκτικά µπορεί να ειπωθεί, ότι το απαξιολογικό στίγµα της συµπεριφοράς, που 

συνιστά η νοµιµοποίηση εσόδων, συνδέεται άµεσα µε την εµφάνισή της ως µορφής 

οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά και µε τη λειτουργία της στην περαιτέρω ενίσχυση του 

τελευταίου. Έτσι, το «ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος» πολύ ορθά αντιµετωπίζεται ως 

βασική λειτουργία και δραστηριότητα του «οργανωµένου εγκλήµατος», η οποία όχι µόνο 

διασφαλίζει τα κέρδη του οργανωµένου εγκλήµατος, αλλά επιτρέπει και την επαύξησή 

τους, ακόµη και µε την πολιτική άλωση ολόκληρων πολιτικοκοινωνικών σχηµατισµών.  

 

 

ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

 

Ως οικονοµικά εγκλήµατα µπορούν να χαρακτηρισθούν  

 

• Οι προσβολές των διατάξεων ειδικών νόµων που αφορούν τον τραπεζικό και 

ευρύτερα τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, εφόσον αυτές αποκτούν κατά περίπτωση 

αυξηµένο βάρος ή αντιµετωπίζουν φαινόµενα µαζικών προσβολών 

• Οι αξιόποινες πράξεις των τραπεζικών στελεχών κατά της τράπεζας, µε την 

προσβολή γενικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ως συνέπεια της βαρύτητας 

ή της συχνότητας της διάπραξής τους 

• Οι αξιόποινες πράξεις κατά τρίτων, κατά την τέλεση των οποίων χρησιµοποιείται 

η τράπεζα ως όργανο διάπραξης όπως λ.χ. η κατάχρηση εµπιστευτικών 

πληροφοριών, η δόλια παροχή λανθασµένων επενδυτικών συµβουλών κ.λ.π. 
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• Οι αξιόποινες πράξεις κατά της τράπεζας και των σε αυτή συγκεντρωµένων 

περιουσιακών στοιχείων, εφόσον αυτές εµπεριέχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και 

τελέσθηκαν µέσω της καθηµερινής τραπεζικής συναλλακτικής πρακτικής, όπως 

µε πλαστογραφία παραστατικών, παράνοµη διάθεση ενεργητικού τραπεζικών 

λογαριασµών ή αξιογράφων.  

 

Τέλος, η βλάβη στην εµπιστοσύνη προς την καθηµερινή συναλλακτική πρακτική και η 

χρησιµοποίηση των ηλεκτρονικών µέσων διατραπεζικών συναλλαγών για την τέλεση 

παράνοµων πράξεων, προσδιορίζει τον οικονοµο- εγκληµατικό χαρακτήρα αυτών των 

αδικηµάτων που τελούνται από κοινού από τραπεζικά στελέχη και τρίτους και αυτών 

που, παρά το ότι η τέλεσή τους δεν βλάπτει άµεσα την τράπεζα η οποία παίζει απλά τον 

ρόλο του οργάνου διάπραξης ή του πεδίου εκτέλεσης, θεµελιώνουν την καχυποψία για 

τον τρόπο λειτουργίας του τραπεζικού αλλά και του ευρύτερου χρηµατοπιστωτικού 

τοµέα, ο οποίος µεταβάλλεται σε µοχλό προώθησης και στήριξης οργανωµένων 

εγκληµατικών οικονοµικών συµφερόντων. Είναι φυσικό ότι τέτοιου είδους 

εκµετάλλευση µίας τράπεζας προδίδει σοβαρά κενά στο σύστηµα προστασίας και 

εποπτείας του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος καθώς και την έλλειψη ενός 

αποτελεσµατικού συστήµατος εσωτερικών ελέγχων. Αντίθετα, οι περιστασιακές 

αξιόποινες πράξεις µεµονωµένων τραπεζικών στελεχών ή υπαλλήλων που δεν µπορούν 

να ενεργήσουν για λογαριασµό της τράπεζας, υπάγονται στη γενική εγκληµατικότητα.  

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ 

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 

 

Οι εξελίξεις του διεθνούς οικονοµικού συστήµατος έχουν αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια 

ιδιαιτέρως κρίσιµες καθώς έχει παρατηρηθεί µία τάση µεταφοράς ισχύος από το κράτος 

προς τους µηχανισµούς της αγοράς, εξέλιξη που παροµοιάζεται ως µία διαδικασία 

ιδιωτικοποίησης των διεθνών οικονοµικών σχέσεων. Αυτή η τάση σηµατοδοτεί 

ουσιαστικά την απώλεια και την αδυναµία του κράτους να ελέγχει πλέον επαρκώς 

θέµατα που αφορούν την καθηµερινή ζωή  και δραστηριότητα των πολιτών των κρατών. 
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Αυτή η απώλεια και αδυναµία είναι σαφώς εµφανέστερη στις µικρότερες και φτωχότερες 

χώρες.  

Η απελευθέρωση των παγκόσµιων χρηµατο-οικονοµικών αγορών είναι ένα φαινόµενο 

της εποχής που επηρέασε και επηρεάζει συνεχώς το διεθνές οικονοµικό σκηνικό και την 

ένταση του ανταγωνισµού σε κάθε τοµέα του τραπεζικού κλάδου, είτε αυτός αφορά τη 

λιανική τραπεζική (retail banking) είτε τη χονδρική (wholesale banking). Όπως 

προαναφέραµε, η διακίνηση µετρητών αποτελεί από µόνη της µία διαδικασία που µπορεί 

να ελλοχεύει και να αποκρύπτει µεγάλους κινδύνους όσον αφορά την νόµιµη προέλευσή 

τους και τους σκοπούς της διακίνησης αυτής.  

Ιδιαίτερα µε την εισαγωγή της πληροφορικής και την πλήρη αυτοµατοποίηση των 

συστηµάτων πληρωµών, ο έλεγχος πλέον αποτελεί κύριο µέληµα των 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η έντονη διεθνής κινητικότητα στον κανονιστικό τοµέα, 

όσον αφορά τις επιπτώσεις και την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης των εσόδων από 

εγκληµατικές ενέργειες αποτελεί τουλάχιστον την έστω και καθυστερηµένη έκφραση 

µίας τάσης ενθάρρυνσης ή και απαίτησης εκ µέρους της κοινωνίας, για την ανάληψη από 

την πλευρά του χρηµατοπιστωτικού τοµέα- και ιδιαίτερα των τραπεζών- ενός ρόλου 

«ενεργού πολίτη» στα πλαίσια µίας αντίληψης «περί συλλογικής ασφάλειας», µε 

απώτερο στόχο την παρεµπόδιση των εγκληµατιών από το να επωφεληθούν οικονοµικά 

από εγκλήµατα που έχουν διαπράξει ή να τους αποτρέψει από το να διαπράξουν στο 

µέλλον εγκλήµατα µε στόχο το κέρδος , έχοντας υπόψη ότι το χρηµατικό όφελος 

παραµένει το κύριο κίνητρο των εγκληµατιών ή το βασικότερο µέσο για την επίτευξη 

των κάθε είδους στόχων τους.  

Βέβαια, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι ο πρωτοβουλίες της διεθνούς κοινότητας για 

την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

συνιστούν µία κανονιστική πρωτοβουλία που κρίνονταν απαραίτητο να εφαρµοστεί , 

στον τραπεζικό κυρίως τοµέα. Προφανώς η νέα αυτή δραστηριότητα που θα 

επιβάλλονταν στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα θα αύξανε και το κόστος τους, γεγονός 

που µόνο αρνητικά θα επιδρούσε στα διοικητικά τους συµβούλια.  
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ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

 

Τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σήµερα κατέχουν κεντρική θέση και ρόλο στην 

οικονοµική ζωή ολόκληρου του πλανήτη. Η βασική έννοια – λειτουργία των τραπεζών 

είναι η συγκέντρωση κεφαλαίων υπό τη µορφή καταθέσεων- επενδύσεων και στη 

συνέχεια ο δανεισµός µέρους αυτών στους ενδιαφερόµενους πελάτες τους. Η συνεχής 

ροή του γιγαντιαίου αυτού όγκου χρηµάτων, είναι λογικό να ελκύει ταυτόχρονα και 

όλους εκείνους που καιροφυλακτούν να αποσπάσουν παράνοµα οφέλη από τον όγκο 

αυτών των συναλλαγών. Η µεγαλύτερη προϋπόθεση για τη λήψη κατάλληλων 

προστατευτικών µέτρων είναι η κατά το δυνατόν πληρέστερη γνώση και ανίχνευση των 

σύγχρονων µορφών εµφάνισης των εγκληµατικών πράξεων που σχετίζονται µε τις 

τραπεζικές δραστηριότητες. Η κοινή γνώµη γνωρίζει κατά κύριο λόγο τις – πολλές φορές 

– εντυπωσιακές ληστείες κατά υποκαταστηµάτων τραπεζών, η νοµική προβληµατική του 

ζητήµατος όµως είναι πολυπλοκότερη.  

 

Μέσα σε αυτό το πλέγµα η µεταφορά και νοµιµοποίηση βρώµικου χρήµατος , ως 

συστήµατος δικτύων, έχει καταστεί σηµείο αναφοράς και κίνητρο για τη θέσπιση νέων 

νοµοθετηµάτων, τον εκσυγχρονισµό των εγκληµατολογικών µεθόδων και την 

επανεξέταση της θεωρητικής και πρακτικής σηµασίας των σχέσεων µεταξύ εποπτικών 

και διωκτικών αρχών και χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Με τη θέσπιση ενός νοµοθετικού 

πλαισίου για την αντιµετώπιση και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες αποβλέπεται κατά πρώτο λόγο η δυνατότητα έγκαιρης 

εξασφάλισης στοιχείων και πληροφοριών για πρόσωπα και δραστηριότητες στις οποίες 

οι εποπτικές και διωκτικές αρχές δεν έχουν πρόσβαση, κατά το κρίσιµο χρονικό 

διάστηµα, µε σκοπό να επιτύχουν αποτελεσµατικές ποινικές διώξεις και τελικές 

καταδίκες υπόπτων, για τα προβλεπόµενα από τις νοµοθετικές διατάξεις αδικήµατα. 

Επιπλέον οι εποπτικές και διωκτικές αρχές προσδοκούν από τα τραπεζικά ιδρύµατα  την 

εθελοντική τους συνεργασία για την ανίχνευση παράνοµων κεφαλαίων για το πάγωµα 

και την κατάσχεσή τους, όπου αυτό είναι νοµικά δυνατό.  

 Για ποιους λόγους θα πρέπει οι τράπεζες να συνεργασθούν µε συνέπεια, τόσο µε 

τις εποπτικές, όσο και µε τις αρµόδιες διωκτικές αρχές; Τα κίνητρα για µία τέτοια 
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συνεργασία µπορούµε να τα κατατάξουµε είτε σε «θετικά», µε την έννοια της βούλησης 

φυσικών και νοµικών προσώπων να αποκοµίσουν κάτι από τη σχέση αυτή, είτε σε 

«αρνητικά» για κάθε περίπτωση κατά την οποία η συνεργασιακή αυτή σχέση προκύπτει 

µόνο από το φόβο ή την απειλή αρνητικών επιπτώσεων σε κάποια από τις δύο πλευρές. 

Είναι βέβαιο ότι στις καθηµερινές συναλλακτικές και στις ευρύτερα επικρατούσες 

οικονοµικές συνθήκες και πρακτικές, τέτοιου είδους αρνητικές σχέσεις αποτελούν τον 

κανόνα.  

Η αποτελεσµατικότητα των νοµοθετικών πλαισίων για την πρόληψη και την καταστολή 

της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, ως πρωτοβουλιών 

ρύθµισης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα, θα κριθεί όχι τόσο από την αυστηρότητα και 

την ακρίβεια των διατάξεών τους, όσο από τις πραγµατικές δυνατότητες εποπτείας των 

συστηµάτων. Πρόκειται για µία θέση , της οποίας η βασιµότητα στηρίζεται στις εξελίξεις 

που λαµβάνουν χώρα στο αµερικάνικο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, το οποίο θεωρείται 

ως το περισσότερο κανονικοποιηµένο και το λιγότερο εποπτευόµενο χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα στον κόσµο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

  

ΦΑΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ 

 

Αντιµετωπίζοντας πλέον το φαινόµενο της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, ως µία διεθνούς κλίµακας διαδικασία «ανακύκλωσης βρώµικου 

χρήµατος» µε κύριο χαρακτηριστικό της τη µυστικότητα, είµαστε υποχρεωµένοι για τη 

κατά το δυνατό µεγαλύτερη κατανόησή της να καταφύγουµε στη µέθοδο ανάπτυξης 

µοντέλων. Η περιπτωσιολογική έρευνα αποδεικνύει ότι κατά τη διεκπεραίωση της 

νοµιµοποίησης των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, εµφανίζονται 

επαναλαµβανόµενα τελούµενες συγκεκριµένες πράξεις, γεγονός το οποίο µας επιτρέπει 

να τις συστηµατοποιήσουµε σε ένα µοντέλο. Η λύση αυτή είναι προσφορότερη από την 

απλή εκ παραλλήλου παράθεση των πραγµατικών περιστατικών της κάθε υπόθεσης , 

αφού επιτρέπει αφενός µεν την ταυτόχρονη επεξεργασία πολλαπλάσιων 

αντιπροσωπευτικών υποθέσεων και αφετέρου την βαθύτερη θεωρητική και συστηµατική 

κατανόηση του φαινοµένου.  

 
Η οικονοµία των κρατών είναι σήµερα µια από τις πιο σηµαντικές προτεραιότητες. 

Ιδιαίτερα µετά την κατάρρευση των κοµµουνιστικών καθεστώτων της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης υπερτονίστηκε η έννοια της αγοράς και µάλιστα, σε µεγάλο, βαθµό 

διευρύνθηκε η έννοια αυτή. Πολύ παλαιότερα µπορεί να έπαιζε τεράστιο ρόλο η 

στρατιωτική δύναµη µιας χώρας αλλά σήµερα αυτό που καταξιώνει ένα κράτος ως 

διεθνή δύναµη είναι η οικονοµική του δύναµη και το κατά πόσον προσελκύει κεφάλαια 

κι επενδύσεις. Παράλληλα πολλά κεφάλαια συγκεντρώνονται και σε χέρια ιδιωτών, ενώ 

µεγάλο ρόλο διαδραµατίζουν τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το χρήµα λοιπόν 

πρωταγωνιστεί κι έχει εξέχουσα σηµασία, κατά τα φαινόµενα. Κάθε κράτος έτσι, 

ανάλογα µε την ένταση της επιβολής φορολογίας και την κανονιστική δραστηριότητα, 

προσελκύει και τα ανάλογα κεφάλαια ή όχι. Βασικό µέληµα των κρατών έπρεπε να 
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αποτελέσει εποµένως η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες .  

Κατά καιρούς έγιναν προσπάθειες να απεικονισθεί η διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες σε µοντέλα, τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω µε 

σκοπό την πληρέστερη κατανόηση του φαινοµένου.  

 

1. ΚΥΚΛΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 
  
Έγινε λοιπόν λόγος, ότι η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

µπορεί να αναλυθεί σαν ένα κυκλοφοριακό σύστηµα, σύµφωνα µε το οποίο τα έσοδα των 

εγκληµατικών πράξεων εισέρχονται στη νόµιµη αγορά όπου τοποθετούνται και 

διαστρωµατώνονται/συσσωρεύονται (placement/ layering). Στη συνέχεια 

επανατοποθετούνται είτε άµεσα σε νέες εγκληµατικές δραστηριότητες (illicit activity) 

είτε έµµεσα µέσω νοµίµων επενδύσεων (intergration).  

Παρόµοιο µε το παραπάνω είναι και το γνωστό ως µοντέλο του Zünd στο οποίο 

παροµοιάζεται το κυκλοφοριακό σύστηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες µε αυτό του υδρολογικού συστήµατος. Πρόκειται για ένα µοντέλο που 

αντιλαµβάνεται το φαινόµενο ως µία κλειστή διαδικασία ανακύκλωσης, µε βάση την 

οποία τα εγκληµατικής προέλευσης περιουσιακά στοιχεία επενδύονται αποκλειστικά εκ 

νέου σε νέες αξιόποινες πράξεις. 

 

  
2. ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 
Αναπτύχθηκε από τον Ελβετό Dr. Jürg-Beat Ackermann σε συνεργασία µε τον 

Αµερικανό Καθηγητή Dr. James Preston και εστιάζει στους σκοπούς της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Για την πραγµάτωση των στόχων αυτών είναι 

διαθέσιµοι ορισµένοι τρόποι δράσης. Εφόσον έχουν οριστεί οι σκοποί και οι τρόποι 

δράσης, ο δράστης χρησιµοποιεί υφιστάµενους νοµικούς και πραγµατικούς ενισχυτικούς 

παράγοντες, οι οποίοι εξυπηρετούν το «καµουφλάρισµα» των περιουσιακών στοιχείων. 

Το µοντέλο αυτό περιλαµβάνει τρία επίπεδα:  

α) Σκοποί της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες:  
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• Ολοκλήρωση(µετατροπή/ απόκρυψη)  
 
• Επένδυση  
 
• Φοροδιαφυγή, Φοροαποφυγή  
 
• Χρηµατοδότηση εγκληµατικών πράξεων  

 
β) ∆υνατότητες ∆ράσης:  
 

• Εσωτερικό, εξωτερικό, υπεράκτια κέντρα  
 
• Εταιρίες βιτρίνα, µεγάλες εταιρίες  
 
• Αξιόγραφα, λογαριασµοί, εµπράγµατες αξίες  
 
• Χρηµατοδότηση εγκληµατικών ενεργειών, διαφθορά  

 
γ) Ενισχυτικοί παράγοντες  
 

• ∆ιεθνής χαρακτήρας των δραστηριοτήτων, πληµµελής άσκηση οικονοµικής 
εποπτείας και ανυπαρξία συντονισµού εθνικών αρχών  

 
• Προστασία του απορρήτου  
 
• Απόκρυψη µέσω νοµικών προσώπων, κατάτµηση και αλυσιδωτά αποτελέσµατα 

(layering)  
 
• Ηλεκτρονικό σύστηµα πληρωµών  

 
 

3. ΜΟΝΤΕΛΑ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 
 

Πρωταρχικός στόχος της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

είναι η αποτροπή της αποκάλυψης και κατά συνέπεια της µετατροπής  περιουσιακών 

στοιχείων, κυρίως όσον αφορά την εγκληµατική προέλευσή τους. ∆εν είναι όµως και 

ο µοναδικός στόχος. Απλή απόκρυψη δεν προσφέρει ουσιαστικά κάτι στο δράστη 

αφού για να τα αξιοποιήσει ή χρησιµοποιήσει ή επενδύσει πρέπει οι πρόσοδοι αυτοί 

να ενταχθούν ως νόµιµοι πια στην οικονοµία.  

Εµπνευστής των µοντέλων αυτών είναι ο Ελβετός Paolo Bernasconi, ο οποίος και 

αποτέλεσε πρωτεργάτη της εισαγωγής διατάξεων στον Ελβετικό Ποινικό Κώδικα για 

την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Το 
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µοντέλο βασικά ξεχωρίζει το ξέπλυµα σε πρώτου και δευτέρου βαθµού. ∆ιακρίνει 

ακόµη σε χώρες εµπορίου( όπου γίνεται η κύρια πράξη από την οποία προέρχεται το 

βρώµικο χρήµα)και σε χώρες ξεπλύµατος ( µεγάλα χρηµατοοικονοµικά κέντρα, 

γνωστά και ως φορολογικοί παράδεισοι).  

 
1η Φάση  

 

• Νοµιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων, άµεσα προερχοµένων από ποινικά 

κολάσιµες πράξεις  

• Μετρητό χρήµα( κατά κανόνα)  

• Βραχυπρόθεσµες συναλλαγές  

• Ο δράστης επιδιώκει να εµποδίσει την αναγνώριση των περιουσιακών στοιχείων.  

 

.  

2η Φάση  

 

• Νοµιµοποίηση περιουσιακών στοιχείων προερχοµένων αποκλειστικά από την 

τέλεση ποινικά κολάσιµων πράξεων  

• Μεσο-µακροπρόθεσµες επιχειρήσεις  

• Στόχος η απάλειψη του στίγµατος της παρανοµίας από τα εγκληµατικής 

προέλευσης περιουσιακά στοιχεία, προσδίδοντάς τους τον χαρακτήρα νόµιµης 

οικονοµικής δραστηριότητας.  

 
4. ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 

 
Η συστηµατοποίηση  η οποία γίνεται ευρέως αποδεκτή τόσο από την αµερικανική όσο 

και από την ευρωπαϊκή θεωρία είναι αυτή η οποία προέκυψε από τη σχετική έκθεση των 

τελωνειακών υπηρεσιών των Η.Π.Α. και µε βάση αυτήν διακρίνονται τρείς φάσεις στη 

διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.  

 
1) Φάση τοποθέτησης (placement stage), κατά την οποία το ρευστό χρήµα 

διοχετεύεται και αναµιγνύεται µε νόµιµα κεφάλαια ή ακόµη απλά κατατίθεται σε 
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χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το στάδιο αυτό συµπεριλαµβάνει και τη «φυσική», 

διασυνοριακή µεταφορά χαρτονοµισµάτων. Κλασσικά ακόµη παραδείγµατα είναι 

η αγορά περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας, πχ αντικείµενα τέχνης ή 

εταιρικά µερίδια. Πρόκειται για φάση υψηλής επικινδυνότητας αφού το 

εξωλογιστικό χρήµα µπορεί να εντοπιστεί ευκολότερα. Με την ολοκλήρωση της 

φάσης αυτής τα έσοδα των εγκληµατικών ενεργειών δεν έχουν πλέον µορφή 

ρευστού χρήµατος.  

 

2) Φάση διαστρωµάτωσης-συσσώρευσης (layering stage), κατά την οποία µε ένα 

σύνθετο πλέγµα ενεργειών γίνεται η αποσύνδεση των παρανόµων εσόδων από 

την πραγµατική-εγκληµατική προέλευσή τους. Μπορεί λ.χ. να γίνει µεταφορά, 

λογιστικά πλέον, σε ένα διεθνές οικονοµικό κέντρο (φορολογικό παράδεισο- βλ. 

offshore τραπεζικά κέντρα) που πάνω από όλα εξασφαλίζει κινητικότητα και 

διακριτικότητα. 

 

3) Φάση ολοκλήρωσης (integration stage), ένταξη των περιουσιακών στοιχείων στο 

οικονοµικό σύστηµα έχοντας αποκτήσει νοµιµοφάνεια. Απλή απόκρυψη θα 

προστάτευε µόνο βραχυπρόθεσµα από τις διωκτικές αρχές. Επιθυµητό όµως είναι 

τα παράνοµα έσοδα να αποκτήσουν νοµιµοφανή υπόσταση ώστε να µπορούν να 

αξιοποιηθούν- επενδυθούν-χρησιµοποιηθούν. 

 

 

 

1. ΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 

 

Σε αντίθεση µε την τάση που επικρατεί στις νόµιµες εµπορικές δραστηριότητες, όπου η 

χρήση του ρευστού χρήµατος συνεχώς περιθωριοποιείται, το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εσόδων που προέρχονται από το λιανικό εµπόριο και τη διακίνηση των ναρκωτικών 

εξακολουθεί να διοχετεύεται ως ρευστό χρήµα σε τραπεζικούς λογαριασµούς και σε 

διάφορα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε στόχο τη µετατροπή τους σε νόµιµες αξίες και 

την ενσωµάτωσή τους στις νόµιµες «καθαρές» οικονοµίες. Στις Η.Π.Α. έχουν γίνει  πολύ 
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µεγάλες προσπάθειες για την καταπολέµηση του φαινοµένου της νοµιµοποίησης των 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και ένα σηµείο που αφορά τα ανωτέρω είναι η 

θεσµοθέτηση υποχρεωτικής αναφοράς όλων των συναλλαγών που ανέρχονται σε ποσό 

µεγαλύτερο των $10.000.  

Η τοποθέτηση των εσόδων αυτών είναι µία διαδικασία που ανάγεται σε άµεση και κύρια 

υποχρέωση εκείνων που διαπράττουν τα αντίστοιχα αδικήµατα καθώς η ποσότητα του 

διαθέσιµου ρευστού χρήµατος, εκτός από µεγάλη αξία έχει και µεγάλη δυσκολία για να 

νοµιµοποιηθεί στα διάφορα οικονοµικά συστήµατα. Η µεταφορά τεράστιων ποσοτήτων 

χαρτονοµισµάτων και ο κίνδυνος κλοπής ή υπεξαίρεσής τους, όσο είναι εκτεθειµένα, 

είναι κίνδυνοι που οδηγούν τους κατόχους τους στην διοχέτευση του ρευστού αυτού στο 

νόµιµο οικονοµικό και χρηµατοπιστωτικό σύστηµα του εσωτερικού ή και του 

εξωτερικού, µέσω της µετατροπής / µεταµφίεσής του σε συνήθεις µορφές χρηµατικών 

αξιών.  Μερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα τοποθέτησης είναι οι καταθέσεις 

µετρητών σε πιστωτικά ιδρύµατα (µε ή χωρίς τη συνδροµή υπαλλήλων), η φυσική 

εξαγωγή µετρητών και η χρησιµοποίηση µετρητών για αγορά περιουσιακών στοιχείων 

µεγάλης αξίας όπως ακίνητα, έργα τέχνης, πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής 

µέχρι και ιδιωτικά αεροπλάνα αλλά και εταιρικά µερίδια.  

Το στάδιο αυτό θεωρείται το κρισιµότερο για την αποκάλυψη της παράνοµης 

δραστηριότητας καθώς σύµφωνα µε τον Andelman D. (“The Drug Money Maze”, 1994) 

είναι η «φάση υψηλής επικινδυνότητας», όπου είναι ευκολότερη η ανίχνευση της 

παράνοµης δραστηριότητας από τις εποπτικές αρχές.  

Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης τα έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες δεν 

έχουν πλέον τη µορφή χρήµατος.  

 

2. ΦΑΣΗ ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ 

 

Ως διαστρωµάτωση ορίζεται ο διαχωρισµός των παράνοµων εσόδων από την πηγή τους, 

δηµιουργώντας ένα πλέγµα οικονοµικών συναλλαγών, σχεδιασµένο να καλύψει το 

εποπτικό ίχνος και να εξασφαλίσει ανωνυµία (Bank Of England, December 1990). 

Στη φάση αυτή τα χρήµατα έχουν ήδη «τοποθετηθεί» και µεταφέρονται µε µορφή 

λογιστικού χρήµατος ή µε µορφή πολύτιµων µετάλλων σε διεθνή οικονοµικά κέντρα που 
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εγγυώνται διακριτικότητα. Είναι ένα πολύπλοκο πλέγµα διαστρωµατώσεων και 

ηλεκτρονικών µεταφορών χρήµατος  µεταξύ λογαριασµών, εταιριών- βιτρίνα και 

επενδύσεων µε στόχο να καταστήσουν την ανίχνευση της προέλευσής του αδύνατη. Σαν 

πρώτος σταθµός προτιµούνται κατά κανόνα τα µικρά υπεράκτια τραπεζικά κέντρα, από 

τα οποία µεταφέρουν τα κεφάλαια µε συνηθισµένου τύπου συναλλαγές στα κυριότερα 

παγκόσµια χρηµατοπιστωτικά κέντρα, από τα οποία µετέπειτα διαχέονται µέσω 

αλλεπάλληλων µετακινήσεων σε περίπλοκα δίκτυα τραπεζικών λογαριασµών. Η 

προστασία των δραστών σε αυτή την περίπτωση συνήθως προκύπτει από διάφορα 

νοµοθετικά ή εθιµικά και τοπικά κατοχυρωµένα επαγγελµατικά απόρρητα και από την 

ύπαρξη offshore εταιριών που εµφανίζονται ως δικαιούχοι των λογαριασµών. Αυτή η 

χρήση των εξαιρετικά  διασκορπισµένων λογαριασµών χρησιµοποιείται για το ξέπλυµα  

χρήµατος και είναι εξαιρετικά διαδεδοµένη σε εκείνες τις χώρες ή  περιοχές που δεν 

συνεργάζονται για την καταπολέµηση του  φαινοµένου. 

 

3. ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ  

 

Εάν η διαδικασία τοποθέτησης έχει επιτύχει, οι χειρισµοί ολοκλήρωσης 

επανατοποθετούν τα νοµιµοποιούµενα έσοδα στην οικονοµία, µε τρόπο ώστε να 

επανέλθουν στα οικονοµικά συστήµατα εµφανιζόµενα ως κανονικά επιχειρηµατικά 

κεφάλαια (Bank Of England, December 1990).  

Η διαδικασία της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

ολοκληρώνεται , µόνο αφού τα περιουσιακά στοιχεία αποκτώντας νοµιµοφάνεια, είτε 

επαναµεταβιβάζονται στον κύκλο του «υποκινητή», είτε διοχετεύονται σε άλλες 

επενδύσεις µικρής ή µεσαίας διάρκειας συνήθως. 

Είναι προφανές ότι αυτή και µόνο η απλή απόκρυψη των παράνοµων εσόδων θα 

εξυπηρετούσε κατ’ αρχήν το στόχο της προφύλαξής τους από τις διωκτικές αρχές. Τόσο 

όµως ο κίνδυνος της φυσικής τους απώλειας, όσο και η επιτακτική ανάγκη της 

επένδυσης των εσόδων αυτών, οδηγεί τους δράστες στη διοχέτευση και ενσωµάτωσή 

τους στο νόµιµο χρηµατοπιστωτικό και οικονοµικό σύστηµα. ∆εδοµένου όµως ότι για 

την εξασφάλιση των περιουσιακών αυτών στοιχείων , δεν αρκεί η απλή κεκαλυµµένη 

τοποθέτησή τους σε κάποιο τραπεζικό λογαριασµό , ο τελικός στόχος της απόκρυψης της 



 29 

εγκληµατικής προέλευσης των χρηµάτων τους και της νοµιµοποίησής τους εξυπηρετείται 

µόνο µε τη συνεχή διοχέτευσή τους στις χρηµατοοικονοµικές αγορές.  

 

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

Θα µπορούσαµε να χρησιµοποιήσουµε κάποιες εκτιµήσεις των τελωνιακών υπηρεσιών 

των Η.Π.Α. προκειµένου να απεικονίσουµε τις κυριότερες τεχνικές που 

χρησιµοποιούνται διεθνώς για την νοµιµοποίηση των εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και στις τρεις φάσεις που προαναφέραµε. 

 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

 

• Ψευδής παρουσίαση ή απόκρυψη της πραγµατικής προέλευσης των δικαιούχων 

και χρησιµοποίηση εταιριών- βιτρίνα, διατραπεζικές συναλλαγές και εξαιρέσεις 

από την υποχρέωση αναφοράς και εξακρίβωσης ταυτότητας.  

• Μέθοδος του µυρµηγκιού 

• Συνεργία από το εσωτερικό κάποιου χρηµατοπιστωτικού οργανισµού 

• ∆ιασυνοριακή λαθραία φυσική µεταφορά χρηµάτων µέσω πλοίων, αεροπλάνων, 

απεσταλµένων συσκευασµένα ως εµπορεύµατα 

• Απόκτηση υλικών αντικειµένων (ακίνητα, πολύτιµα κοσµήµατα και µέταλλα, 

πλοία, αυτοκίνητα, αεροπλάνα) ή χρηµατιστηριακών τίτλων, επιταγών και άλλων 

τραπεζογραµµατίων. 

 

ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ 

 

• Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων µέσω διαδικτύου 

• Μετατροπή χρήµατος σε άλλες χρηµατοοικονοµικές µορφές 

• Πώληση ή εξαγωγή περιουσιακών στοιχείων 

• Παραποίηση εξαγωγικών και εισαγωγικών εγγράφων 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 

• Εταιρίες βιτρίνα 

• Συνεργία αλλοδαπής τράπεζας 

• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 

 

ΑΜΕΣΗ ∆ΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Ανάµεσα στις ανωτέρω τεχνικές, είναι ορισµένες στις οποίες κρίνεται σκόπιµο να 

αναφερθούµε µε περισσότερα λόγια, λόγω του κοινού γνωρίσµατος που κατέχουν και 

αφορά την αµεσότητα προώθησης των παράνοµων αυτών εσόδων αλλά και για τα 

ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά που κατέχει κάθε µία από αυτές και για ξεχωριστούς λόγους σε 

κάθε περίπτωση.  

 

Η µέθοδος του µυρµηγκιού (smurfing) αποτελεί ίσως την πλέον διαδεδοµένη µέθοδο 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και η διαδικασία της είναι 

σχετικά απλή. Βασίζεται στη διάσπαση του βρώµικου χρήµατος µέσω πληθώρας 

συναλλαγών, η κάθε µία εκ των οποίων δεν υπερβαίνει το όριο αναφοράς (π.χ. τα 

10.000$ που ορίζουν οι Η.Π.Α.). Η µέθοδος αυτή απαιτεί την ύπαρξη µεσολαβητών 

υπεράνω υποψίας, οι οποίοι αναλαµβάνουν να κάνουν τυχόν καταθέσεις σε τραπεζικούς 

λογαριασµούς ή να εκδώσουν τραπεζογραµµάτια τα οποία µετέπειτα µεταβιβάζουν σε 

δεύτερους και τρίτους µεσάζοντες οι οποίοι µε τη σειρά τους τα επανατοποθετούν σε 

άλλες τράπεζες (συνήθως του εξωτερικού) ή τα πιστώνουν κατευθείαν στους 

λογαριασµούς των δικαιούχων. Το πλήθος των µεσολαβητών αυτών θα µπορούσε να 

είναι πολύ µεγάλο, στοιχεία στις Η.Π.Α. αποκάλυψαν την ύπαρξη άνω των 500 

µεσολαβητών σε υπόθεση ενός και µόνο κυκλώµατος που εκδικάστηκε στα αµερικανικά 

δικαστήρια. 

 

Ένας άλλος τρόπος , ο οποίος είναι ίσως και ο παλαιότερος και απλούστερος, είναι η 

φυσική µεταφορά χρήµατος η οποία γίνεται µε απλή τοποθέτηση των χρηµάτων σε 

διάφορες συσκευασίες, βαλίτσες, εµπορεύµατα τα οποία αποστέλλονται µε απλό 
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ταχυδροµείο στον προορισµό τους. Συνήθως αυτός ο προορισµός είναι κάποια χωρα- 

φορολογικός παράδεισος, όπου τα µέτρα της νοµοθεσίας για το τραπεζικό απόρρητο 

είναι εξαιρετικά αυστηρά σε αντίθεση µε τη συναλλαγµατική πολιτική η οποία είναι 

πολύ χαλαρή (π.χ. Cayman Islands, Λουξεµβούργο κλπ).  

 

Κοινό σηµείο των ανωτέρω τεχνικών είναι ότι δεν είναι απαραίτητη η δόλια συνδροµή- 

συνεργία τραπεζικού υπαλλήλου ή και τραπεζικού ιδρύµατος. Υπάρχει όµως και αυτή η 

περίπτωση καθώς αποτελεί συχνό φαινόµενο να υπάρχει δωροδοκία , εκβιασµός και 

ακόµα και εκµετάλλευση µίας δύσκολης οικονοµικής κατάστασης ενός τραπεζικού 

ιδρύµατος, προκειµένου να γίνουν ελαστικότερες ή ακόµα και να παραβλεφθούν εντελώς 

οι διαδικασίες δήλωσης και αναγνώρισης του πραγµατικού δικαιούχου. Η τεχνική αυτή 

εφαρµόζεται συνήθως σε συναλλαγές που αφορούν µεγάλα ποσά. Η πλειοψηφία των 

γνωστών περιπτώσεων διαφθοράς τραπεζικών υπαλλήλων προέρχεται από τις Η.Π.Α., 

λιγότερες από την Ελβετία και την Γερµανία, όµως σίγουρα υπάρχουν παγκοσµίως 

ανάλογα κρούσµατα τα οποία είτε είναι λιγότερα δηµοφιλή και σηµαντικά, είτε δεν 

έχουν δει το φως της δηµοσιότητας.    

 

ΕΜΜΕΣΗ ∆ΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

 

Από τις τεχνικές που προαναφέραµε, είναι µία οµάδα εξ αυτών που σε αντίθεση µε την 

τεχνική του µυρµηγκιού και τις υπόλοιπες τεχνικές άµεσης προώθησης του χρήµατος µε 

τη φυσική του µορφή, έχουν ως µεθοδολογία την τροποποίηση του χρήµατος σε άλλες 

µορφές για τη διοχέτευσή του στα οικονοµικά και χρηµατοπιστωτικά κανάλια.  

 

Υπάρχουν χαρακτηριστικά παραδείγµατα ευφάνταστων τεχνικών που χρησιµοποιήθηκαν 

στο παρελθόν και κυρίως σε χώρες της Αµερικανικής Ηπείρου. Στο Πουέρτο Ρίκο µία 

Κουβανική εγκληµατική οργάνωση χρησιµοποιούσε την λαχειοφόρο αγορά για το 

ξέπλυµα των παράνοµων εσόδων της. Είχε αποκτήσει τον έλεγχο των κληρώσεων και 

γνωρίζοντας προφανώς τα στοιχεία των νικητών τους πρότεινε την άµεση καταβολή 

ολόκληρου του ποσού των κερδών τους αφορολόγητα και σε µετρητά, ενώ η νόµιµη 

διαδικασία προϋπέθετε τη φορολόγηση των ποσών αυτών µε συντελεστή 20% και 
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καταβολή σε βάθος χρόνου, αναλόγως του µεγέθους του ποσού. Όπως είναι λογικό, οι 

τυχεροί δέχονταν την απρόσµενη αυτή προσφορά και κατόπιν τα µέλη της εγκληµατικής 

οργάνωσης εξαργύρωναν µε τις νόµιµες διαδικασίες τα τυχερά λαχεία, δεχόµενοι την 

πληρωµή του φόρου, πετυχαίνοντας όµως τον «καθαρισµό» σηµαντικών ποσών 

παράνοµου χρήµατος.  

Στην Ελβετία αποκαλύφθηκε πριν µερικά χρόνια ένα κύκλωµα που ξέπλενε χρήµα µέσω 

ενός µεγάλου αριθµού παράνοµων ιδιωτικών τραπεζικών θυρίδων οι οποίες ουσιαστικά 

σχηµάτιζαν ολόκληρη παρατράπεζα µέσω της οποίας εκδίδονταν δάνεια- πιστώσεις, 

καρνέ επιταγών και πολλά άλλα. Οι λεγόµενες παρατράπεζες είναι ουσιαστικά 

εξειδικευµένα συστήµατα στη µετατροπή συναλλάγµατος, στην εξαγορά πολύτιµων 

µετάλλων και στην εξαγωγή κεφαλαίων και εγγυούνται πάνω από όλα την απόλυτη 

ανωνυµία , βασιζόµενα βέβαια και στην απόλυτη αµοιβαία εµπιστοσύνη µε τους 

«πελάτες» τους. Σηµαντικό κεφάλαιο και θεµέλιο αυτής της εµπιστοσύνης των 

«πελατών» αποτελεί ο «επιχειρηµατίας» ή γενικότερα η οντότητα, φυσική ή νοµική, που 

αντιπροσωπεύει ή βρίσκεται πίσω από την παρατράπεζα. Η οντότητα αυτή απαιτείται να 

είναι εγνωσµένης κοινωνικής, οικονοµικής ή και πολιτικής θέσης ισχύος, διακεκριµένη 

στον περιβάλλοντα χώρο της, ούτως ώστε να προσδίδει όλα όσα χρειάζεται ένας 

δυνητικός «πελάτης» προκειµένου να την εµπιστευτεί.  

 

Όλα τα ανωτέρω αποτελούν δράσεις που αφορούν συστήµατα και οικονοµικά 

κυκλώµατα που από τη γέννεσή τους χαρακτηρίζονται παράνοµα.  

Όσον αφορά τα νόµιµα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και κατά κύριο λόγο τις Τράπεζες, 

είναι δεδοµένο ότι δεν νοείται η Τράπεζα να δεχθεί καταθέσεις χρηµάτων χωρίς να 

γνωρίζει τα στοιχεία του καταθέτη, όποιος κι αν είναι αυτός (φυσικό – νοµικό πρόσωπο). 

Ο µόνος τρόπος που θα µπορούσαν τα παράνοµα κυκλώµατα να επηρεάσουν τις 

διαδικασίες µίας τράπεζας και να προβούν σε συναλλαγές διατηρώντας την ανωνυµία 

τους θα ήταν µε τη δωροδοκία κάποιου υπαλλήλου ή µε την εκµετάλλευση των αναγκών 

µίας τράπεζας να αυξήσει τα ρευστά διαθέσιµά της, ειδικά σε περιόδους κρίσεων και 

µεγάλων δηµοσίων ελλειµµάτων. Οι καταθέσεις αυτές γίνονται πολύ συχνά µέσω 

αχυράνθρωπων οι οποίοι ουσιαστικά συλλέγουν το παράνοµο χρήµα και το τοποθετούν 

σε προσωπικούς λογαριασµούς που διαθέτουν σε διάφορα τραπεζικά ιδρύµατα. Κατόπιν 
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µετατρέποντας το χρήµα αυτό σε τραπεζικές επιταγές ή χρησιµοποιώντας το διαδίκτυο, 

µεταφέρουν το χρήµα στις «τσέπες» των δικαιούχων.   

 

Η έµµεση διοχέτευση εσόδων πετυχαίνεται επίσης µέσω των υπεράκτιων 

χρηµατοοικονοµικών κέντρων, αλλιώς αποκαλούµενων και ως φορολογικών 

παραδείσων. Το βασικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι λειτουργούν κάτω από ιδιαιτέρως 

χαλαρά ελεγκτικά καθεστώτα και προσφέρουν ταυτόχρονα σηµαντικές διοικητικές 

διευκολύνσεις και πολύ χαµηλή , αν όχι µηδενική, φορολογία. Κράτη που 

χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι είναι το Λουξεµβούργο, το Μονακό, η 

Μάλτα, το Λιχτενστάιν, η Ανδόρα, ο Παναµάς, τα Cayman Islands, τα Cook Islands κλπ.  

 

Τέλος, το διαδίκτυο ως εργαλείο για την διεξαγωγή τραπεζικών συναλλαγών αποτελεί 

την πεµπτουσία στις ενέργειες των παράνοµων κυκλωµάτων που επιχειρούν να 

«σβήσουν» τα ίχνη των συναλλαγών τους. Η δυνατότητα που τους προσφέρεται να 

πραγµατοποιούν µέσα σε ελάχιστο χρόνο άπειρες µεταφορές χρηµάτων από λογαριασµό 

σε λογαριασµό, ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες ανίχνευσής τους και τους προσφέρει 

ταυτόχρονα τη δυνατότητα συναλλαγών µεταξύ τραπεζών διαφορετικών χωρών, άρα και 

τη δυνατότητα µετακίνησης χρηµάτων από offshore χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα σε 

αντίστοιχα της ενδοχώρας τους.  

 

ΟΙ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ  
 

 
Οι "ενδιάµεσοι λογαριασµοί πληρωµών" (Ρ.Τ.Α's) χρησιµοποιήθηκαν επί µακρόν στις 

Η.Π.Α. από τις εθνικές πιστωτικές ενώσεις, τις χρηµατιστηριακές και επενδυτικές 

εταιρίες, στη προσπάθεια τους να προσφέρουν µία όσο το δυνατόν µεγαλύτερη ποικιλία 

χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών. Η διάδοση αυτού του είδους λογαριασµών, οφείλεται 

στις συνεχώς αυξανόµενες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν αλλοδαπά τραπεζικά ιδρύµατα 

στη προσπάθεια λήψης άδειας λειτουργίας στις Η.Π.Α., ιδιαίτερα µετά την εµπειρία της 

υπόθεσης της τράπεζας Β.C.C.Ι., από την οποία διαπιστώθηκε το ελλιπές εποπτικό 

πλαίσιο της "χώρας προέλευσης".  
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Οι ενδιάµεσοι λογαριασµοί πληρωµών είναι µεγάλοι ανταποκριτικοί τραπεζικοί 

λογαριασµοί που ανοίγονται στις τράπεζες των Η.Π.Α. από αλλοδαπές τράπεζες (master 

account holders), µέσω των οποίων οι πελάτες της αλλοδαπής τράπεζας διεκπεραιώνουν 

έναντι ορισµένης αµοιβής, τραπεζικές συναλλαγές στις Η.Π.Α. Αυτοί οι -πολλές φορές 

εκατοντάδες- υποδικαιούχοι των λογαριασµών (sub-account holders) έχουν το δικαίωµα 

να εκδίδουν επιταγές, να κάνουν καταθέσεις και αναλήψεις και να µεταφέρουν χρήµατα -

ηλεκτρονικά-, σαν να είναι οι ίδιοι άµεσοι πελάτες της αµερικανικής τράπεζας, χωρίς 

αυτή να έχει την υποχρέωση ή τη δυνατότητα, είτε της πιστοποίησης οιασδήποτε 

πληροφορίας σχετικά µε το πρόσωπο των τελικών πελατών, είτε της εφαρµογής της 

διαδικασίας "γνώρισε τον πελάτη σου" (know your customer). Πολλές φορές έχουν 

προκύψει περιπτώσεις αλλοδαπών τραπεζών οι οποίες άνοιξαν λογαριασµούς "Ρ.Τ." για 

λογαριασµό άλλης αλλοδαπής τράπεζας (second tier foreign bank), µε αποτέλεσµα ν' 

αποκτούν χιλιάδες άτοµα δικαίωµα υπογραφής, καθιστώντας πρακτικά αδύνατη την  

εφαρµογή οποιουδήποτε ελεγκτικού και εποπτικού πλαισίου. 

Αφορµή για µία πρώτη προσπάθεια εποπτείας των λογαριασµών αυτών, αποτέλεσε η 

υπόθεση της "Popular Bank", η οποία υποχρεώθηκε από το "Federal Deposit Insurance 

Corporation" (F.D.Ι.C.) των Η.Π.Α., να συλλέγει αναλυτικές πληροφορίες για την 

ταυτότητα των υποδικαιούχων των λογαριασµών, να συλλέγει πληροφορίες για το 

αλλοδαπό τραπεζικό ίδρυµα, να συντάσσει "έκθεση επικινδυνότητας" για κάθε "Ρ.Τ.Α." 

και να καταθέσει ένα πρόγραµµα δράσης σχετικά µε τα σχέδια της για την εποπτεία τους, 

να διεξαγάγει περιοδικούς ελέγχους στις πληροφορίες που δίνονται από την αλλοδαπή 

τράπεζα και να επεξεργαστεί µία πολιτική σχετικά µε το κλείσιµο των λογαριασµών 

αυτών, σε περίπτωση που οι παρεχόµενες πληροφορίες αποδειχθούν ανακριβείς ή 

ελλιπείς. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ 

 

Η συνεισφορά της πληροφορικής στην ανάπτυξη νέων συστηµάτων διεθνών και εθνικών 

πληρωµών είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα. Οι 

χρηµατοοικονοµικές ροές της γεωοικονοµίας γίνονται καθηµερινά όλο και περισσότερο 

µέσω µεταφοράς ηλεκτρονικών δεδοµένων. Οι συναλλαγές µικρών ή µεγάλων ποσών, 
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τοπικές ή παγκόσµιες, καθώς και οι νέες νοµισµατικές µορφές είναι ουσιαστικά 

ηλεκτρονικές. Τα ηλεκτρονικά συστήµατα συµψηφισµού και διακανονισµού 

τελειοποιούν τα ηλεκτρονικά νέα µέσα πληρωµών (αυτόµατες µεταφορές κεφαλαίων, 

αυτόµατες τραπεζικές θυρίδες, κάρτες πληρωµών). Οι τραπεζικές συναλλαγές µπορούν 

πλέον διεκπεραιώνονται από παντού, χωρίς τη µεσολάβηση πιστωτικού ιδρύµατος, 

απλοποιώντας την έννοια του νοµίσµατος και επαναθέτοντας το ζήτηµα των σχέσεων 

µεταξύ νοµίσµατος, τραπεζών και πελατών τους.  

Η παραδοσιακή αντίληψη του χρήµατος (και των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων) δεν 

ισχύει πλέον. Εξετάζοντας τις διάφορες εκδοχές ορισµού του ηλεκτρονικού χρήµατος 

µπορούµε να πούµε, ότι το ηλεκτρονικό χρήµα, χωρίς να αποτελεί απλά µία 

αυτοµατοποιηµένη έκφραση του λογιστικού χρήµατος, αποτελεί τελικά ένα 

"πληροφορικό νόµισµα", δηλαδή το διάνυσµα µίας εξέλιξης προς ένα παγκόσµιο 

χρηµατοοικονοµικό σύστηµα, βασισµένο σε ένα σύστηµα τυποποίησης της πληροφορίας. 

Παρά το γεγονός, ότι η µείωση των κινδύνων αποτελεί ένα από τα κύρια επιχειρήµατα 

υπέρ της χρήσεως και της επέκτασης της τεχνολογίας, σύντοµα θα καταστεί αντιληπτό, 

ότι πρόκειται απλώς για µία ποιοτική µετακύλιση του προβλήµατος. Η ολοκληρωτική 

εφαρµογή της πληροφορικής και η ίδρυση εξειδικευµένων εταιριών στα συστήµατα 

ηλεκτρονικών πληρωµών και ηλεκτρονικής χρηµατοοικονοµικής διαµεσολάβησης 

τροποποιεί τον ρόλο των παραδοσιακών τραπεζών, οι οποίες χάνουν το µονοπώλιο 

διαχείρισης του λογιστικού χρήµατος, µε συνέπεια η συµµετοχή στα παγκόσµια 

ηλεκτρονικά δίκτυα να αποτελεί σύντοµα την απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση 

διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις αυτές δεν αποκλείεται να 

σηµατοδοτήσουν τόσο την σταδιακή κατάργηση του διαµεσολαβητικού ρόλου των 

πιστωτικών ιδρυµάτων όσο και την αµφισβήτηση του εγγυητικού ρόλου του χωρικού 

κράτους.  

 

Ο ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟΣ 

 

Η εµφάνιση και η διαρκής επέκταση του παγκόσµιων δικτύων και ιδιαίτερα του δικτύου 

Internet, ως το κυριότερο και πλέον διαδεδοµένο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο του 

κυβερνοχώρου, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο δείγµα των νέων τεχνολογιών, οι οποίες 
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αδιαµφισβήτητα έχουν ήδη, και πρόκειται στο µέλλον µε µεγαλύτερη ένταση να 

δηµιουργήσουν νέες πολιτιστικές και συναλλακτικές συνήθειες, µε όλα τα 

προσδοκώµενα ευεργετικά αποτελέσµατα και τις πιθανές παρενέργειες τους, µε την 

έννοια της εκµετάλλευσης των απεριόριστων δυνατοτήτων του για την πραγµάτωση 

εγκληµατικών στόχων: το πρόβληµα δεν εντοπίζεται τόσο στη δυνατότητα 

χρησιµοποίησης ενός παγκοσµίου εµβέλειας ηλεκτρονικού συστήµατος πληρωµών -όπως 

το Ιnternet - από εγκληµατικά συµφέροντα, όσο στην αδυναµία εποπτείας του και 

εντόπισης των δραστών από τις εθνικές εποπτικές και διωκτικές αρχές. Πρόκειται για 

εξελίξεις που θετούς τους νοµοθέτες ενώπιον της αυξανόµενης σχετικότητας της 

εδαφικής κυριαρχίας και της κατά τόπο αρµοδιότητας µέσα σε µία ηλεκτρονική 

παγκόσµια αγορά.  

Το νέο ηλεκτρονικό ρευστό χρήµα σηµατοδοτεί την έναρξη µίας διαδικασίας παγκόσµιας 

νοµισµατικής ενοποίησης, δίνοντας τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθεί τόσο από ιδιώτες, 

όσο και από εταιρίες για οποιουδήποτε είδους συναλλαγή, µε λιγότερο κόστος και 

περισσότερη διακριτικότητα. Από την άλλη πλευρά πέραν των υπαρκτών κινδύνων µίας 

ανεξέλεγκτης ροής Ε-cash, της πιθανότητας εξαφάνισης τεράστιων ποσών σε περίπτωση 

σοβαρής βλάβης του συστήµατος και της διαγραφόµενης ανισορροπίας µεταξύ αυτών 

που έχουν και αυτών που δεν έχουν πρόσβαση στο δίκτυο, το Ε-cash αποτελεί µία νέα 

πρόκληση για τους δράστες της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες.  

Πρόκειται για ένα νέο πεδίο µε ανοικτή και απεριόριστη πρόσβαση σε κάθε χρήστη, του 

οποίου οι προσπάθειες κανονικοποίησης (regulation) θα έχουν καταλυτική επίδραση στη 

νοµική αντιµετώπιση φαινοµένων, τόσον όσον αφορά το πεδίο του εµπορικού όσο και 

του ποινικού δικαίου.  

Παρά την απεριόριστη πρόσβαση στο δίκτυο και την ταχύτατη διασπορά πληροφοριών -

χαρακτηριστικό το οποίο από µόνο του θα έδινε τη δυνατότητα άσκησης ελέγχων από τις 

αρµόδιες αρχές-, οι εξελιγµένες τεχνικές κρυπτογράφησης (encryption techniques) 

καθιστούν εφικτή τη διατήρηση του απόλυτου προσωπικού απορρήτου, 

εξουδετερώνοντας κάθε δυνατότητα των αρχών να αποκωδικοποιούν τα αποστελλόµενα 

µηνύµατα στις περιπτώσεις υπονοιών για τέλεση εγκληµατικών πράξεων. Ως 

επακόλουθο αυτών των εξελίξεων, έκαναν την εµφάνιση τους στην ορολογία οι όροι 
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"ηλεκτρονικά µετρητά" (Ε-cash), "τραπεζική του κυβερνοχώρου" (cyberspace banking) 

και "νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες µέσω του κυβερνοχώρου" 

(cyberspace money laundering). 

 

  

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ   

 

Οι τραπεζικές υπηρεσίες του κυβερνοχώρου (cyberbanking) αφορούν κυρίως πληρωµές 

για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών µέσω της συνεχώς αυξανόµενης αγοράς του Ιnternet, 

ενώ οι τράπεζες του κυβερνοχώρου έχοντας ένα ευρύτατο πεδίο δραστηριοποίησης, 

ασχολούνται όλο και πιο έντονα µε τον ρόλο του διαµεσολαβητή σε συναλλαγές που 

αφορούν αγοραπωλησίες αγαθών, λογισµικού, οικονοµικών υπηρεσιών και 

πληροφοριών, µε αποκορύφωµα την έναρξη αποδοχής καταθέσεων (deposit taking), 

δραστηριότητα την οποία διαφηµίζουν ήδη µέσω του δικτύου. Πρόκειται για µία εξέλιξη 

που µπορεί να αποτελέσει την απαρχή µίας διεθνούς διαστάσεων ανώνυµης ροής 

ρευστού χρήµατος, η οποία θα επιτρέπει την διασυνοριακή µετακίνηση δισεκατοµµυρίων 

δολαρίων ετησίως, γεγονός που χωρίς αµφιβολία είναι σε θέση να προκαλέσει 

ανεξέλεγκτες καταστάσεις, τόσο στον τοµέα των εθνικών νοµισµατικών και 

συναλλαγµατικών πολιτικών, όσο και στα εθνικά ισοζύγια λογαριασµών, 

αποσταθεροποιώντας ακόµη και την υπόσταση της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας. 

 

ΛΟΙΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

Στις συναλλαγές στο Χρηµατιστήριο, για να νοµιµοποιήσουν έσοδα από εγκληµατικές ή 

παράνοµες δραστηριότητες, µπορούν να χρησιµοποιηθούν φυσικά πρόσωπα, Off shore 

εταιρίες, νοµικά πρόσωπα  

Τα χρηµατιστηριακά προϊόντα που προσελκύουν αυτούς που επιθυµούν να διοχετεύσουν 

παράνοµους προσόδους, είναι τα εξής :  

1. Αγορά µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α.Α.  

2. Αγορά µεριδίων αµοιβαίων κεφαλαίων  

3. Τοποθετήσεις σε repos  
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4. Αγορά οµολόγων  

5. Συµµετοχή σε δηµόσιες εγγραφές εταιρειών που πρόκειται να εισαγάγουν τις µετοχές 

τους στο Χ.Α.Α.  

6. Αγορά χρηµατιστηριακών παράγωγων προϊόντων.  

 

Οι διαδικασίες για τις παραπάνω συναλλαγές πραγµατοποιούνται µέσω 

χρηµατιστηριακών εταιρειών, εταιρειών επενδυτικών υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.), καθώς και 

από εταιρείες λήψης και διαβίβασης εντολών (Ε.Λ.∆.Ε.). Έχει παρατηρηθεί ότι η έρευνα 

για ξέπλυµα χρήµατος, δυσχεραίνεται όταν ο επενδυτής και πελάτης της 

χρηµατιστηριακής εταιρείας είναι υπεράκτια εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο - κάτοικος 

εξωτερικού και για λογαριασµό του ενεργεί θεσµικός επενδυτής. Στις περιπτώσεις αυτές 

η χρηµατιστηριακή εταιρεία δεν έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει το «προφίλ» του τελικού 

επενδυτή.  

Χαρακτηριστικό γνώρισµα συµπεριφοράς ύποπτης για «ξέπλυµα χρήµατος» είναι το 

«βραχύβιο» της συναλλαγής, δηλαδή δεν πραγµατοποιούνται συναλλαγές σηµαντικών 

ποσών για επένδυση, αλλά απλώς για τη νοµιµοποίηση, η οποία συντελείται µε την πώληση 

των µετοχών, ακόµη και αν µε την πώληση αυτή προκύπτουν ζηµιές, καθόσον αυτό που 

ενδιαφέρει αυτούς που «ξεπλένουν βρώµικα χρήµατα» δεν είναι τα χρηµατιστηριακά οφέλη 

αλλά ο «εξαγνισµός» και η επανένταξη τους στους υγιείς οικονοµικούς κύκλους. 

 

Σύµφωνα µε την έκθεση της FATF, όπου αναλύονται οι νέες µέθοδοι µε τις οποίες 

νοµιµοποιεί βρώµικο χρήµα το οργανωµένο έγκληµα, αλλά και µε τις οποίες βρίσκουν 

πόρους οι τροµοκρατικές οργανώσεις, το χρηµατιστήριο και τα διάφορα προϊόντα του 

αποτελούν σηµείο αναφοράς που εξετάζονται ενδελεχώς τα τελευταία χρόνια.  

• Ανώνυµα οµόλογα  

 

«Σε κάποιες χώρες η µεταβίβαση της κυριότητας ανώνυµων οµολόγων µπορεί να 

επιτευχθεί εύκολα µε ηλεκτρονικά µέσα, αποτρέποντας τον εντοπισµό της 

αλλαγής ιδιοκτησίας. Άπαξ και εκδοθεί ένα ανώνυµο οµόλογο, οι επίδοξοι 

“καθαριστές” µπορούν να το κρατήσουν ή να το µεταβιβάσουν χωρίς κατ΄  
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ανάγκην να χρειαστεί να χρησιµοποιήσουν µέσα που θα µπορούσαν να 

κινητοποιήσουν τις Αρχές» σηµειώνεται στην έρευνα. «Οι αποδέκτες του 

µπορούν να το καταθέσουν σε λογαριασµό, ούτως ώστε είτε να αγοράσουν άλλα 

επενδυτικά αγαθά είτε να το ρευστοποιήσουν και να αποσυρθούν ή ακόµη να 

αποσταλούν οι εισπράξεις µε έµβασµα σε άλλη χώρα» αναφέρεται. Τα ίδια 

περίπου ισχύουν και για τις συναλλαγµατικές.  

• Συνταξιοδοτικά προγράµµατα  

 

«Είθισται να επιτρέπεται στον επενδυτή να διοχετεύει τους πόρους του σε σειρά 

επενδυτικών λύσεων, όπως τα αµοιβαία κεφάλαια» σηµειώνεται. Τέτοια 

συµβόλαια έχουν συνήθως «χαλαρή» περίοδο 10 ή και περισσοτέρων ηµερών, 

κατά τις οποίες ο επενδυτής µπορεί να «σπάσει» το συµβόλαιο δίχως να 

πληρώσει ρήτρες και να του επιστραφεί το αρχικό κεφάλαιο. Αυτή η «ελεύθερη 

περίοδος» συνεπάγεται ότι η επιταγή που θα λάβει από την ασφαλιστική εταιρεία 

ενδέχεται να µην προκαλέσει υποψίες όταν κατατεθεί στην τράπεζα. Και αν η 

τελευταία βρίσκεται σε άλλη χώρα, όπου υπάρχουν διαφορετικές εποπτικές αρχές 

για τις ασφάλειες και τις κινητές αξίες, υπάρχει «δυνάµει κενό». 

• Ρenny stocks  

 

Οι penny stocks είναι µετοχές των οποίων η διαπραγµάτευση γίνεται σε πολύ 

χαµηλές τιµές. «Κάποιες από αυτές στην πραγµατικότητα ανήκουν σε εταιρείες-

βιτρίνες, που µπορεί να χρησιµοποιηθούν για µία αντίστροφη συγχώνευση» 

σηµειώνεται.  

 

Οι κίνδυνοι που αναφέρονται είναι δύο. «Τέτοιοι τύποι κινητών αξιών συχνά 

χρησιµοποιούνται για την παραγωγή παράνοµων κερδών µέσω της χειραγώγησης 

της αγοράς, εµπορίου χρεογράφων µέσω εσωτερικής πληροφόρησης και απάτης. 

Έκνοµοι παράγοντες µπορούν είτε να χρησιµοποιήσουν τις υπάρχουσες µετοχές 
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είτε να δηµιουργήσουν µία εταιρεία-βιτρίνα µε στόχο να πετύχουν να εµπλακούν 

σε αυτές τις παράνοµες δραστηριότητες» αναφέρεται.  

 

Οι penny stocks έχουν και άλλες χρησιµότητες. «Μπορούν να αγοραστούν µε την 

επένδυση παράνοµων κερδών σε µία εταιρεία που ετοιµάζεται να εισέλθει στο 

χρηµατιστήριο. Όταν αυτό γίνει, οι “καθαριστές” µπορούν να πουλήσουν το 

µερίδιό τους και να εµφανίσουν τα κεφάλαιά τους ως προερχόµενα από µία 

νόµιµη συναλλαγή. Επιπλέον, εγκληµατικές οργανώσεις µπορούν αρχικά να 

επενδύσουν σε µία εταιρεία την οποία δύνανται να χρησιµοποιήσουν ως βιτρίνα 

προκειµένου να αναµείξουν παράνοµα και νόµιµα κέρδη» αναφέρεται 

χαρακτηριστικά. 

• Οptions  

 

Τα options (συµβόλαια δικαιώµατος προαίρεσης) αποτελούν µια συµφωνία όπου 

ο πωλητής πουλάει δικαιώµατα αγοράς σε συγκεκριµένη τιµή ανά µετοχή και σε 

ορισµένο χρονικό πλαίσιο. «Αν ο ένας αντισυµβαλλόµενος συµφωνήσει να 

εισέλθει στη συµφωνία µε όρους χειρότερους από αυτούς που επικρατούν στην 

κανονική αγορά για να εγγυηθεί ότι ο έτερος αντισυµβαλλόµενος θα παραλάβει 

µια καθαρή πληρωµή» σηµειώνει η έρευνα «τότε υπάρχει τρωτότητα». Και αυτό 

διότι οι «εµπλεκόµενοι» µπορούν να προχωρήσουν σε ένα deal-παρωδία, το 

οποίο θα νοµιµοποιήσει το βρώµικο χρήµα αµέσως.  

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ 

Εταιρίες «Βιτρίνα» 

Η υποχρέωση των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων να προβαίνουν σε ελέγχους 

αναγνώρισης της ταυτότητας των εµπλεκοµένων σε χρηµατικές συναλλαγές, έχει ωθήσει 

το οργανωµένο έγκληµα σε τακτικές χρησιµοποίησης αχυρανθρώπων ή εταιριών- 
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βιτρίνα, µέσω των οποίων επιδιώκεται τόσο η µετατροπή, όσο και η απόκρυψη του 

ρευστού χρήµατος που προέρχεται από τις λιανικές πωλήσεις ναρκωτικών, όπλων κ.ο.κ. 

Εάν πάλι έχει προηγηθεί η µετατροπή του χρήµατος, τότε αρκεί συνήθως η 

χρησιµοποίηση offshore εταιριών που ίσως και να µην υφίστανται στην πραγµατικότητα. 

Σε διαφορετική περίπτωση διοχετεύονται στο νόµιµο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µέσω 

των εταιριών βιτρίνα, από όπου επαναδιοχετεύονται στην αγορά. 

Οι αναφερόµενες εταιρίες- βιτρίνα ορίζονται ως οι νοµικές οντότητες που είναι νόµιµα 

καταχωρηµένες και συµµετέχουν , ή έστω προσποιούνται ότι συµµετέχουν, στο νόµιµο 

εµπόριο. Ιδανικές µορφές τέτοιων εταιριών είναι εκείνες οι οποίες λόγω της φύσης του 

εµπορικού τους αντικειµένου και των δραστηριοτήτων τους εµφανίζουν µεγάλο βαθµό 

ρευστότητας και σταθερά έξοδα. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι τα εστιατόρια, τα 

κέντρα διασκέδασης, τα µεσιτικά γραφεία, τα χρυσοχοεία, τα πρακτορεία ταξειδίων κλπ.  

Υπεράκτιες εταιρίες 

 

Οι έννοιες «υπεράκτιες δραστηριότητες» και «υπεράκτια εταιρεία» δεν έχουν την ακριβή 

σηµασία της αποφυγής φορολογίας ή γενικά των επιχειρήσεων, όπως και ο υπεράκτιος 

κόσµος συχνά δεν σηµαίνει τίποτε άλλο παρά την τοποθεσία που δραστηριοποιείται ένα 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Στην ουσία υφίστανται οι παρακάτω τύποι υπεράκτιων 

εταιρειών µε τους οποίους µπορεί να δοµήσει κάποιος µια διεθνή επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ή για φορολογικό σχεδιασµό.  

 
Α) Υπεράκτιες εταιρίες µε µηδενικό ή πολύ χαµηλό φορολογικό συντελεστή οι οποίες 

υφίστανται σε δικαιοδοσίες που περιγράφονται ως «φορολογικοί παράδεισοι». Τέτοιες 

δικαιοδοσίες είναι τα British Virgin Islands το Belize ή οι Seychelles.  

 

Β) Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε δικαιοδοσίες που προσφέρουν και τους δύο 

τύπους των εταιριών, δηλαδή και υπεράκτιες και χερσαίες οι οποίες µπορούν να 

καρπούνται και οφέλη από το ευνοϊκό καθεστώς φορολογίας των ηµεδαπών εταιριών 

αλλά και από ειδικά καθεστώτα για τις υπεράκτιες εταιρίες.  
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Για παράδειγµα µια εταιρία µπορεί να δραστηριοποιείται ως υπεράκτια στον Mauritius 

και να µην καταβάλει φόρο λόγω «φορολογικού παραδείσου» και ταυτόχρονα να είναι 

µόνιµος κάτοικος των British Virgin Islands όπου και πάλι δεν θα φορολογείται λόγω 

ύπαρξης σύµβασης αποφυγής διπλής φορολογίας. Το Hong Kong αν και δεν είναι ένας 

κλασικός «φορολογικός παράδεισος», εντούτοις έχει ένα ελκυστικό φορολογικό 

καθεστώς όπου επιχειρήσεις που ιδρύονται, οργανώνονται και διευθύνονται από το Hong 

Kong και χρησιµοποιούνται για τη πραγµατοποίηση υπεράκτιων δραστηριοτήτων και 

διεθνών επιχειρήσεων, δεν καταβάλουν φόρο για κέρδη τα οποία προέρχονται από 

δραστηριότητες εκτός του Hong Kong. Αυτός ο τύπος της φορολογικής διευθέτησης 

είναι γνωστός ως «εδαφική φορολογία» (territorial taxation).  

  
Γ) Οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και οι συνεργασίες περιορισµένης ευθύνης. Οι 

τύποι αυτοί των εταιριών χρησιµοποιούνται για υπεράκτιες επιχειρήσεις, διεθνείς 

επιχειρήσεις και φορολογικό σχεδιασµό επειδή έχουν το πλεονέκτηµα της περιορισµένης 

ευθύνης αλλά και τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας για φορολογικούς σκοπούς. Αυτό 

σηµαίνει ότι τα κέρδη διανέµονται στα µέλη και φορολογούνται σε αυτά. 

Σε κάποιες περιπτώσεις όπου όλα τα µέλη των προαναφεροµένων εταιρικών µορφών δεν 

είναι µόνιµοι κάτοικοι στις χώρες όπου έχουν έδρα αυτές και καµιά επιχειρηµατική 

δραστηριότητα δεν πραγµατοποιείται εντός της χώρας, τότε ούτε οι επιχειρήσεις ούτε οι 

εταίροι θα είναι υποκείµενα φόρου στη χώρα εγκατάστασης. Τέτοιες µορφές 

επιχειρήσεων είναι οι εταιρίες περιορισµένης ευθύνης (Limited Liability Companies – 

LLC) των Ηνωµένων Πολιτειών και του Isle of man και οι εταιρίες περιορισµένης 

συνεργασίας (Limited Liability Partnerships – LLP) του Ηνωµένου Βασιλείου.  

  

∆) Εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε πολλές χερσαίες δικαιοδοσίες, οι οποίες 

προσφέρουν ειδικά φορολογικά καθεστώτα για συγκεκριµένους εθνικούς λόγους.  

 
Ο κόσµος των υπεράκτιων επιχειρήσεων είναι πολύ περίπλοκος και δεν κινείται στην 

περιοχή του άσπρου – µαύρου, αλλά σε ενδιάµεσες περιοχές. Οι υπεράκτιες επιχειρήσεις 

δεν δραστηριοποιούνται µόνο σε «φορολογικούς παραδείσους», αλλά και σε χερσαίες 

δικαιοδοσίες µε υψηλή φορολογία που προσφέρουν για εθνικούς λόγους σε εταιρείες και 

άτοµα, ανταγωνιστικά φορολογικά προνόµια και άλλες ευκαιρίες. Αυτοί οι προνοµιακοί 
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φορολογικοί κανονισµοί χρησιµοποιούνται σε µια µεγάλη ποικιλία για φορολογικό 

σχεδιασµό των επιχειρήσεων, έτσι όπως:  

  
� Συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας σχετιζόµενες µε µερίσµατα, τόκους και 

πληρωµές δικαιωµάτων  

� Εγκαθίδρυση εταιριών holding και εταιριών χρηµατοδότησης  

� Εξειδικευµένες εργασίες όπως leasing  

� ∆ιαχείριση προσωπικής και οικογενειακής περιουσίας και φορολογικός σχεδιασµός  

  

Στην πραγµατικότητα, σχεδόν όλες οι χώρες προσφέρουν φορολογικές διευκολύνσεις και 

προνόµια, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο, έτσι ώστε να ενθαρρύνουν τις εισαγόµενες 

επενδύσεις.  

 Οι σύµβουλοι διεθνούς φορολογίας αναγνωρίζουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

στην βελτίωση της φορολογικής αποτελεσµατικότητας µε τη χρήση ειδικών χαµηλών 

φορολογικών συντελεστών από χώρες υψηλής φορολογίας οι οποίες προσπαθούν να 

ενθαρρύνουν τις διεθνείς επενδύσεις.  

 Σε κάθε περίπτωση, επιτυχείς εφαρµογές τέτοιων δοµών, εξαρτώνται από µία 

ευρεία ποικιλία ζητηµάτων που έχουν σχέση µε αποφυγή διπλής φορολογίας, έλεγχο και 

διοίκηση ξένων επιχειρήσεων, τριγωνική τιµολόγηση (transfer pricing), χαµηλή 

κεφαλαιοποίηση, φορολόγηση κερδών και άλλους φορολογικούς κανονισµούς.  

 Έτσι σήµερα ο «υπεράκτιος κόσµος» συµπεριλαµβάνει ειδικές εφαρµογές 

συγκεκριµένων φορολογικών προνοµίων που παρέχονται από χερσαίες χώρες υψηλής 

φορολογίας όπως το Ηνωµένο Βασίλειο, η Πορτογαλία, η Σιγκαπούρη, η Ελλάδα, το 

Βέλγιο, η Αυστρία, η Ισπανία, η Ελβετία, το Λουξεµβούργο και η Ολλανδία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Η ∆ΙΕΘΝΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

  

 Ύστερα από τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαία η παρουσίαση του ∆ιεθνούς και 

του Ευρωπαϊκού περιβάλλοντος σε σχέση µε την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Ακολουθεί λοιπόν καταγραφή του συνόλου των 

νοµοθετηµάτων που προηγήθηκαν της ρύθµισης του εθνικού νοµοθέτη σε διεθνές κι 

ευρωπαϊκό επίπεδο, µε τη µεγαλύτερη δυνατή πληρότητα. Μέσα από την καταγραφή 

αυτή προκύπτει σαφώς, αφενός η σηµασία που δόθηκε παγκοσµίως για την 

καταπολέµηση του ξεπλύµατος τις προηγούµενες δεκαετίες και αφετέρου παρουσιάζεται 

η όλη διαδικασία που οδήγησε επαγωγικά στα Ελληνικά νοµοθετικά µέτρα για την 

καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.  

 Τα παρακάτω νοµοθετήµατα χωρίζονται συστηµατικά σε δύο βασικούς πόλους. 

Από τη µία έχουµε το ∆ιεθνές περιβάλλον και από την άλλη το περιβάλλον της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

1. ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το ∆εκέµβρη του 1988 υπεγράφη στη Βιέννη από 67 κράτη η Σύµβαση των Ηνωµένων 

Εθνών για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων 

ουσιών  στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται και η υποχρέωση λήψης όλων των 

αναγκαίων µέτρων για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, τη 

διεθνή συνεργασία, την άρση του τραπεζικού απορρήτου καθώς και την υποχρέωση 

ποινικοποίησης πράξεων που στοχεύουν στη νοµιµοποίηση των παρανόµων εσόδων από 

το εµπόριο ναρκωτικών. Τη Σύµβαση αυτή υπέγραψε και η Ελλάδα και την κύρωσε µε 

το νόµο 1990/1991.  

Το νοµοθέτηµα αυτό ερχόµενο πρώτο να θέσει τα θεµέλια για την καταπολέµηση του 

ξεπλύµατος, ήταν το πρώτο που όρισε κάποιες βασικές έννοιες που συναντά κάποιος στη 
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θεµατική της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Για παράδειγµα 

ως «έσοδα» ορίστηκε κάθε περιουσία που προέρχεται ή αποκτάται αµέσως ή εµµέσως 

από τη διάπραξη εγκλήµατος που θεσπίζεται σύµφωνα µε το νόµο αυτό ή ως 

«περιουσία» ορίστηκε το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων κάθε είδους, ενσώµατα ή 

ασώµατα, κινητά ή ακίνητα, απτά ή µη απτά και νοµικά έγγραφα ή στοιχεία που 

αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή συµφέρον προς απόκτηση τέτοιων στοιχείων. 

Περαιτέρω, στο άρθρο 3 του νόµου προβλέπεται ως αξιόποινη πράξη : «η µετατροπή ή 

µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από οποιοδήποτε 

έγκληµα ή εγκλήµατα από αυτά που θεσπίζονται στο νόµο αυτό ή από πράξη συµµετοχής σε 

τέτοιο έγκληµα, µε σκοπό την απόκρυψη ή συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσης της 

περιουσίας ή την υποβοήθηση οποιουδήποτε εκπροσώπου που είναι αναµεµειγµένο στη 

διάπραξη ενός τέτοιου εγκλήµατος να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες των πράξεών του». 

Και «η απόκρυψη ή συγκάλυψη της πραγµατικής φύσης, πηγής, του τόπου όπου βρίσκεται, 

της διάθεσης, της διακίνησης δικαιωµάτων επί περιουσίας ή κυριότητας περιουσίας, εν 

γνώσει ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από έγκληµα που θεσπίζεται σύµφωνα µε το νόµο 

αυτό ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιο έγκληµα». Είναι εµφανές άρα, ότι ο νόµος αυτός 

ήρθε εκ του µηδενός να ρυθµίσει και να ορίσει βασικά θέµατα τα οποία συναντάµε 

ακόµη και σήµερα στη συζήτηση γύρω από την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.  

 

Επόµενη συνεισφορά στην καταπολέµηση του ξεπλύµατος είναι η δεύτερη Σύµβαση των 

Ηνωµένων Εθνών που υπεγράφη το 2000 στο Παλέρµο και από τη χώρα µας. Η 

Σύµβαση αυτή επικέντρωσε στο φαινόµενο του οργανωµένου εγκλήµατος και στην 

καταπολέµησή του, όπως άλλωστε και ο τίτλος της µαρτυρεί (UN Convention against 

Transnational Organized Crime). Κατέστησε όµως σαφές, ότι το ξέπλυµα συναρτάται 

πλέον λειτουργικά µε το οργανωµένο έγκληµα. 
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2. ΟΙ 40 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ F.A.T.F. 

 
Η  F.A.T.F. (Financial Action Task Force on Money Laundering) αποτελεί δηµιούργηµα 

των επτά ισχυρότερων οικονοµικά κρατών, γνωστών και ως G7 ( τότε, διότι πλέον 

υφίσταται η G8 αποτελούµενη από ένα ακόµη κράτος-µέλος, τη Ρωσία). Μεταφράζεται 

ως Επιτροπή Οικονοµικής ∆ράσης και δηµιουργήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1989 κατά τη 

σύνοδο του Παρισιού. Στην ουσία πρόκειται για µια διακυβερνητική επιτροπή, της 

οποίας στόχος είναι µια συντονισµένη και συστηµατική προσπάθεια καταπολέµησης του 

ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Μέλη της οµάδας είναι 

σήµερα είκοσι εννέα κυβερνήσεις και δύο περιφερειακοί οργανισµοί( Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη του Συµβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου). 

Τον Απρίλιο του 1990 η Επιτροπή αυτή εξέδωσε ένα κατάλογο από 40 Συστάσεις για την 

καταπολέµηση του φαινοµένου της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες. Ο κατάλογος µε τις συστάσεις αυτές αναθεωρήθηκε δύο φορές, το 1996 

και το 2003, κυρίως για να ληφθούν υπόψη αλλαγές που είχαν διαπιστωθεί στις µεθόδους 

ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος. Οι Συστάσεις αυτές δεν αποτέλεσαν κάποιο αυστηρά 

δεσµευτικό κείµενο, παρά ένα σύνολο αρχών δράσης για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου. Πάντως µε τον κατάλογο αυτόν, κυρίως τονιζόταν η ανάγκη λήψης µέτρων 

που θα βοηθούσαν τον περιορισµό του τραπεζικού απορρήτου, τη διακρατική 

συνεργασία και τη διαµόρφωση κοινού νοµοθετικού πλαισίου για την αντιµετώπιση του 

ξεπλύµατος. 

Με την πρώτη Σύσταση προτεινόταν η άµεση λήψη µέτρων για την επικύρωση και 

πλήρη εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών (Σύµβαση Βιέννης). Με την 

Τρίτη Σύσταση προτεινόταν η προώθηση της πολυµερούς συνεργασίας πάνω σε 

υποθέσεις που αφορούν το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. Με την τέταρτη Σύσταση 

προτεινόταν η ποινική τυποποίηση του αδικήµατος της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και µάλιστα ευρύτερα από την πρόβλεψη της Σύµβασης 

της Βιέννης αφού τονιζόταν, ότι ήταν αναγκαίο να σχετιστεί η νοµιµοποίηση παρανόµων 

εσόδων και µε άλλα σοβαρά αδικήµατα( που παράγουν κι αυτά έσοδα) πλην των 

ναρκωτικών, τα οποία θα αποτελούσαν την «προηγούµενη εγκληµατική πράξη». Με την 

έβδοµη Σύσταση προτεινόταν η λήψη µέτρων για την κατάσχεση και δήµευση της 
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περιουσίας που νοµιµοποιήθηκε, των εσόδων που αποκτήθηκαν ή και των µέσων που 

χρησιµοποιήθηκαν.  

Αυτά είναι τα βασικότερα σηµεία των 40 Συστάσεων και αυτό που αποκοµίζει κάποιος 

σαν συµπέρασµα µελετώντας τα Κείµενα είναι, ότι τονίζεται για µια ακόµη φορά η 

ανάγκη πρόληψης και καταστολής του νέου αυτού ποινικού αδικήµατος, της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και µάλιστα σε διευρυµένο 

επίπεδο σε σύγκριση µε την προγενέστερη Σύµβαση της Βιέννης που περιοριζόταν σε 

κύρια αδικήµατα που έχουν να κάνουν µε Ναρκωτικά. 

 

3. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ   

 

Η Σύµβαση του Στρασβούργου 

 

Το Νοέµβρη του 1990 υπεγράφη στο Στρασβούργο από το Συµβούλιο της Ευρώπης η 

«Σύµβαση για το ξέπλυµα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων που 

προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες». Η Ελλάδα άργησε πολύ να κυρώσει τη 

Σύµβαση αυτή µε νόµο, µε αποτέλεσµα να γίνει αυτό εν έτει 1998 µε το νόµο 2655/1998, 

αρκετά χρόνια µετά και από την ψήφιση του νόµου 2331/1995.  

Με το νόµο αυτό άρχισαν σιγά-σιγά να αποκρυσταλλώνονται ορισµοί εννοιών όπως: 

«προϊόν» ή «περιουσία». Το πρώτο θεωρείται ως κάθε οικονοµικό πλεονέκτηµα που 

προέρχεται από ποινικά αδικήµατα και το δεύτερο θεωρείται ως το κάθε είδους 

περιουσιακό στοιχείο, ενσώµατο ή ασώµατο, κινητό ή ακίνητο καθώς και νοµικές 

πράξεις ή έγγραφα που πιστοποιούν έναν τίτλο ή δικαίωµα επί του περιουσιακού 

στοιχείου. Σε γενικές γραµµές υιοθετήθηκαν από τη Σύµβαση αυτή όλα τα κοινώς 

αποδεκτά σηµεία που µέχρι τότε διαµορφώνουν το αδίκηµα του ξεπλύµατος, το οποίο µε 

τη σειρά του άρχισε να οριοθετείται.  

Ήδη προς αντικατάσταση της Σύµβασης αυτής και για την ευθυγράµµιση µε τις 

αναθεωρηµένες Συστάσεις της FATF (2003) εκπονήθηκε η Σύµβαση του Συµβουλίου 

της Ευρώπης του 2005, η οποία δεν έχει τεθεί ακόµη σε ισχύ. Στη συγκεκριµένη 

Σύµβαση εντάσσεται και η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας στην καταπολέµηση του 

ξεπλύµατος. Επίσης εισάγεται νέος διευρυµένος κατάλογος αξιοποίνων πράξεων 
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1η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ 

 

Η Οδηγία αυτή εκδόθηκε την 10η Ιουνίου του 1991 και αφορούσε « την πρόληψη της 

χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού Συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες». Η παρούσα Οδηγία βασίστηκε στις 40 Συστάσεις της 

FATF σε πολύ µεγάλο βαθµό. Βασικός στόχος ήταν τότε να αντιµετωπιστεί το ξέπλυµα 

µε ενιαίο τρόπο από τα κράτη µέλη διότι σε αντίθετη περίπτωση και αν κάθε κράτος 

ελάµβανε µεµονωµένα και ξεχωριστά το καθένα τα αναγκαία µέτρα που εκείνο πίστευε, 

θα δυσκόλευε σε µεγάλο βαθµό η ολοκλήρωση της επιτυχίας µιας ενιαίας αγοράς. Το 

πόσο αλληλένδετα είναι µεταξύ τους τα «γενεσιουργά» αυτά νοµοθετήµατα φαίνεται από 

το ότι γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός, ότι για τις ανάγκες της παρούσας Οδηγίας, ο 

ορισµός της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, έχει ληφθεί από τη 

Σύµβαση της Βιέννης. Με Βάση όµως, κυρίως, τη Σύµβαση του Στρασβούργου, ο 

παραπάνω ορισµός και γενικότερα το αδίκηµα του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος δεν 

αφορά µόνο τα παράνοµα έσοδα από το εµπόριο ναρκωτικών αλλά αφορά τα προϊόντα 

πολλών ακόµη παράνοµων δραστηριοτήτων, τις οποίες τα κράτη-µέλη πρέπει να λάβουν 

υπόψη.  

Για την παρούσα Οδηγία νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες είναι:  

 

- η µετατροπή ή µεταβίβαση περιουσίας, εν γνώσει του ότι προέρχεται από παράνοµη 

δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα, µε σκοπό την 

απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της, ή την παροχή συνδροµής σε 

οποιονδήποτε ενέχεται στη δραστηριότητα αυτή, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες 

συνέπειες των πράξεών του,  

- η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας, όσον αφορά τη φύση, προέλευση, διάθεση ή 

διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο στον οποίο αυτή ευρίσκεται, ή την κυριότητα επί 

περιουσίας ή εκ σχετικών µ’ αυτή δικαιωµάτων, εν γνώσει του ότι προέρχεται από 

παράνοµη δραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα,  
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-η απόκτηση, η κατοχή, η χρήση περιουσίας εν γνώσει, κατά το χρόνο της κτήσης, του 

γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από παράνοµη δραστηριότητα ή από πράξη 

συµµετοχής σε παράνοµη δραστηριότητα,  

- η συµµετοχή σε µία από τις πράξεις που αναφέρουν τα προηγούµενα τρία σηµεία, η 

σύσταση οργανώσεως για τη διάπραξή της, η υποβοήθηση, η υποκίνηση, η παροχή 

συµβουλών σε τρίτο για τη διάπραξή της ή η διευκόλυνση της τέλεσης της πράξης».  

Αποτελεί ένα από τα βασικότερα διεθνή κείµενα στον τοµέα της καταπολέµησης της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, µαζί µε τις προαναφερθείσες 

Σύµβαση Βιέννης(1988) και Σύµβαση Στρασβούργου(1990) και τις 40 Συστάσεις της 

FATF(1990).  

Η Ελλάδα για την ενσωµάτωση της Οδηγίας αυτής προχώρησε στην ψήφιση του νόµου 

2145/1993, ο οποίος προσέθεσε στον Ποινικό µας Κώδικα το άρθρο 394Α για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. Η «προσπάθεια» όµως αυτή δεν 

κρίθηκε επαρκής και για το λόγο αυτό ασκήθηκε προσφυγή κατά της Ελλάδας. Έτσι, υπό 

την πίεση µιας καταδίκης, η χώρα µας ψήφισε το νόµο 2331/1995 για το ξέπλυµα, στον 

οποίο ουσιαστικά εντάχθηκε ολόκληρη η οδηγία και παράλληλα καταργήθηκε το άρθρο 

394Α από τον Ποινικό Κώδικα. 

 

2η Οδηγία 2001/97/ΕΚ 

 

Ήδη από το 1999 είχε υποβληθεί από την Επιτροπή πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ για 

την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη 

νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες.  

Λίγο αργότερα, το έτος 2001 θεσπίστηκε ακολούθως και η δεύτερη οδηγία ( 

2001/97/ΕΚ). Μια δεκαετία µετά την πρώτη οδηγία, ήρθε να καλύψει τα κενά που 

διαπιστώθηκαν, να ικανοποιήσει τις αντιεγκληµατικές ανάγκες που προέκυψαν και να 

προσαρµόσει την νοµοθεσία για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος στις σύγχρονες 

οικονοµικές και κοινωνικές κυρίως εξελίξεις. Υπενθυµίζω, ότι το 1996 είχε γίνει και 

αναθεώρηση των 40 Συστάσεων της FATF, γεγονός που και αυτό δηµιουργούσε ανάγκες 

νοµοθετικών αλλαγών.  
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Η δεύτερη οδηγία, πρώτα απ’ όλα, διεύρυνε την έννοια της αξιόποινης συµπεριφοράς 

που εµπίπτει στις διατάξεις της σε µεγαλύτερο φάσµα σοβαρών αδικηµάτων και όχι µόνο 

στο ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος προερχόµενου από εµπόριο ναρκωτικών και συναφείς 

µε αυτό πράξεις(άρθρο 1). Επιπλέον, επεκτείνει τις υποχρεώσεις καταπολέµησης του 

ξεπλύµατος χρήµατος σε περισσότερες κατηγορίες επαγγελµάτων και δραστηριοτήτων 

σε σχέση µε αυτές που υπάγονταν στην πρώτη οδηγίας(άρθρο 2α). Πλέον, εκτός από τον 

χρηµατοπιστωτικό τοµέα, υπάγονται τώρα στην οδηγία αυτή οι ελεγκτές, οι εξωτερικοί 

λογιστές, οι συµβολαιογράφοι, οι δικηγόροι, τα καζίνο και οι κτηµατοµεσίτες. Η 

µεταστροφή από τις παραδοσιακές µεθόδους ξεπλύµατος χρήµατος σε νέες µεθόδους, 

όπως είναι οι πληρωµές σε µετρητά, µε την ανωνυµία που τις χαρακτηρίζει, είναι 

αναµφισβήτητο γεγονός.  Γι’ αυτό και η οδηγία του 2001 κάνει συχνά λόγο για τη 

µέθοδο πληρωµής µεγάλων χρηµατικών ποσών σε µετρητά. Τα κράτη µέλη οφείλουν 

λοιπόν να επεκτείνουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην οδηγία, ώστε αυτές να 

βαρύνουν και ορισµένους εµπόρους αγαθών µεγάλης αξίας όταν η πληρωµή γίνεται µε 

µετρητά και αφορά ποσό 15.000€ και άνω. Στην Οδηγία αυτή αντιµετωπίζεται και το 

ζήτηµα της ανάστροφης πληροφόρησης και της ανταλλαγής στοιχείων σχετικά µε το 

ξέπλυµα χρήµατος µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα, προβλέποντας την 

υποχρέωση των κρατών µελών να µεριµνούν, ώστε τα ιδρύµατα, οι οργανισµοί και τα 

πρόσωπα που υπάγονται στην οδηγία να έχουν πρόσβαση σε ενηµερωµένες πληροφορίες 

σχετικά µε τις πρακτικές των µετερχόµενων τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τις ενδείξεις για τον εντοπισµό υπόπτων συναλλαγών.  

Αξιοσηµείωτο είναι το ότι ειδικά η επέκταση του καθήκοντος αναφοράς υπόπτων 

συναλλαγών στους δικηγόρους είχε σαν συνέπεια την 2ετή καθυστέρηση των 

διαπραγµατεύσεων, λόγω ενστάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τις 

πιθανές συνέπειες των παραπάνω προβλέψεων στους τοµείς της δίκαιης δίκης και της 

τήρησης της εµπιστευτικότητας στη σχέση δικηγόρου-εντολέα. Τελικά τα γεγονότα της 

11
ης 
Σεπτεµβρίου έδωσαν και εδώ την ώθηση που οδήγησε στην υιοθέτηση της οδηγίας 

πριν την εκπνοή του 2001.  

Η Ελλάδα ενσωµάτωσε στο εθνικό της δίκαιο την Οδηγία αυτή µε την ψήφιση του νόµου 

3424/2005, ο οποίος τροποποίησε σηµαντικά τον προγενέστερο 2331/1995. Ειδικότερες 

λεπτοµέρειες για τον ν. 3424/2005 ακολουθούν παρακάτω, στο οικείο κεφάλαιο. 
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Απόφαση Πλαίσιο 2001/500/∆ΕΥ 

 

Αποτελεί πολύ σηµαντικό τµήµα του νοµοθετικού πλέγµατος για την καταπολέµηση της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Ανήκει στο Τρίτο Πυλώνα 

και εξεδόθη από το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 26
η 
Ιουνίου 2001. Αφορά το 

ξέπλυµα χρήµατος, τον προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και 

τη δήµευση των οργάνων και των προϊόντων του εγκλήµατος. Ήδη από το προοίµιο της 

Απόφασης Πλαίσιο τονίζεται από το Συµβούλιο η ιδιαίτερη σηµασία της σύγκλισης 

κανόνων ποινικού δικαίου και ποινικής δικονοµίας στον τοµέα της πρόληψης και 

καταστολής του ξεπλύµατος χρήµατος. Ακολουθεί επιγραµµατική αναφορά των 

κυριοτέρων σηµείων της ανωτέρω απόφασης-πλαίσιο.  

Στο 1
ο 

άρθρο αναγράφεται, ότι προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση του 

οργανωµένου εγκλήµατος, τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα, ούτως ώστε 

να µη διατυπώσουν ούτε να διατηρήσουν επιφυλάξεις για τα ακόλουθα άρθρα της 

Σύµβασης του 1990(Στρασβούργου):  

-για το άρθρο 2 της Σύµβασης του 1990, εφόσον το έγκληµα τιµωρείται µε στερητική της 

ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας µέγιστης διάρκειας άνω του έτους. Τα κράτη µέλη 

µπορούν πάντως να διατηρήσουν επιφυλάξεις για το άρθρο 2 της Σύµβασης του 

Στρασβούργου όσον αφορά τη δήµευση προϊόντων φορολογικών αδικηµάτων, µε µόνο 

σκοπό να µπορούν να προβαίνουν στη δήµευση αυτών των προϊόντων, τόσο σε εθνικό 

όσο και σε πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας, βάσει νοµοθετηµάτων του εθνικού, 

κοινοτικού και διεθνούς δικαίου επί θεµάτων είσπραξης φορολογικών απαιτήσεων.  

-για το άρθρο 6, προκειµένου για σοβαρά αδικήµατα. Τα εγκλήµατα αυτά πρέπει, 

οπωσδήποτε, να περιλαµβάνουν τα εγκλήµατα που τιµωρούνται µε στερητική της 

ελευθερίας ποινή ή µέτρο ασφαλείας µεγίστης διάρκειας άνω του έτους ή, στα κράτη 

µέλη των οποίων το νοµικό σύστηµα προβλέπει ελάχιστες ποινές, τα εγκλήµατα που 

τιµωρούνται µε στερητική της ελευθερίας ποινή ή µε µέτρο ασφαλείας ελάχιστης 

διάρκειας άνω των έξι µηνών.  
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Στο 2
ο 
άρθρο της Απόφασης –Πλαίσιο προβλέπεται, ότι : «Κάθε κράτος-µέλος λαµβάνει 

τα απαραίτητα µέτρα, τα οποία συνάδουν µε το ισχύον σ’ αυτό σύστηµα, ούτως ώστε να 

εγκλήµατα που αναφέρει το άρθρο 6 παράγρ. 1 στοιχ. α και β της Σύµβασης του 

Στρασβούργου (αφορούν ξέπλυµα), να τιµωρούνται µε ποινές στερητικές της ελευθερίας 

και η µέγιστη διάρκεια εκτιθείσης ποινής να µην µπορεί να είναι µικρότερη από τέσσερα 

έτη». Παρατηρούµε σύνδεση σε µεγάλο βαθµό της Απόφασης Πλαίσιο µε τη Σύµβαση 

του Στρασβούργου, γεγονός όµως που δεν προκαλεί απορία αφού σε πολύ µεγάλο βαθµό 

ολόκληρο το νοµοθετικό πλαίσιο για το ξέπλυµα είναι αλληλένδετο. 

 

ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Από το 2001, το οποίο ορίστηκε ως σηµείο αναφοράς λόγω της τροµοκρατικής επίθεσης 

στο World Trade Center των Η.Π.Α. (11/09/2001) , ελήφθησαν περαιτέρω µέτρα από το 

Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για την ενίσχυση της αστυνοµικής και δικαστικής συνεργασίας, 

την ανάπτυξη διεθνών νοµικών µέσων κατά της τροµοκρατίας, την πρόληψη της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, την ενίσχυση της εναέριας ασφάλειας και για την 

µεγαλύτερη συνοχή όλων των σχετικών πολιτικών της Ένωσης. Το εν λόγω σχέδιο 

δράσης αναθεωρήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις 

της 11ης Μαρτίου 2004 στη Μαδρίτη και προβλέπει πλέον ρητά ότι είναι απαραίτητη η 

προσαρµογή του νοµοθετικού πλαισίου που δηµιούργησε η Κοινότητα για την 

καταπολέµηση της τροµοκρατίας και τη βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας στις 

εννέα ειδικές συστάσεις για την καταπολέµηση της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 

που εξέδωσε η FATF. 

 

Προκειµένου να προληφθεί η χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας λήφθηκαν µέτρα για το 

πάγωµα των κεφαλαίων και των οικονοµικών πόρων ορισµένων προσώπων, οµάδων και 

οντοτήτων, περιλαµβανοµένων των κανονισµών του Συµβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2580/2001 

και (ΕΚ) αριθ. 881/2002. Για τον ίδιο σκοπό ελήφθησαν µέτρα που αποβλέπουν στην 

προστασία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος από τη διακίνηση κεφαλαίων και 

οικονοµικών πόρων για τροµοκρατικούς σκοπούς. Η οδηγία 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, περιλαµβάνει διάφορα µέτρα στόχος 



 53 

των οποίων είναι η καταπολέµηση της κατάχρησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

για τους σκοπούς της νοµιµοποίησης των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και 

της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Ωστόσο, τα προαναφερθέντα µέτρα δεν 

αποκλείουν εντελώς την πρόσβαση τροµοκρατών και άλλων εγκληµατιών σε συστήµατα 

πληρωµών για τη διακίνηση των κεφαλαίων τους. 

Προκειµένου να αναπτυχθεί συνεκτική προσέγγιση σε διεθνή βάση στον τοµέα της 

καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, οποιαδήποτε περαιτέρω κοινοτική δράση θα έπρεπε 

να λάβει υπόψη τις εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο, ιδίως τις εννέα ειδικές συστάσεις κατά 

της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας που εξέδωσε η FATF και συγκεκριµένα την SR 

VII και το ερµηνευτικό σηµείωµα εφαρµογής της. Η πλήρης ιχνηλασιµότητα των 

µεταφορών χρηµατικών ποσών µπορεί να αποτελέσει ιδιαίτερα σηµαντικό και πολύτιµο 

εργαλείο για την πρόληψη, τη διερεύνηση και τον εντοπισµό της νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες ή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Ως εκ τούτου, 

προκειµένου να διασφαλισθεί η διαβίβαση πληροφοριών για τον πληρωτή σε όλο το 

µήκος της αλυσίδας πληρωµών, κρίθηκε σκόπιµο να προβλεφθεί ένα σύστηµα µε το 

οποίο θα επιβαλλόταν στους παρόχους υπηρεσιών πληρωµών να συνοδεύουν τις 

µεταφορές χρηµατικών ποσών µε ακριβείς και χρήσιµες πληροφορίες σχετικά µε τον 

πληρωτή 

 
Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 15ης Νοεµβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που 

συνοδεύουν τις µεταφορές χρηµατικών ποσών ήρθε να καλύψει αυτό το κενό και 

ουσιαστικά να ανοίξει το δρόµο για την αποτελεσµατικότερη εποπτεία των συναλλαγών 

παγκοσµίως που αποτελούσε ισχυρό όπλο ανίχνευσης εγκληµατικών δραστηριοτήτων. 

Θεσπίζει κανόνες σχετικά µε τις πληροφορίες για τον πληρωτή (ονοµατεπώνυµο, 

διεύθυνση, αριθµό λογαριασµού), οι οποίες πρέπει να συνοδεύουν τις µεταφορές 

χρηµατικών ποσών σε οποιοδήποτε νόµισµα, που αποστέλλονται ή παραλαµβάνονται, 

για λόγους πρόληψης, διερεύνησης και εντοπισµού ξεπλύµατος χρήµατος και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.  
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Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 

Πολλές χώρες του εξωτερικού υποχρεώθηκαν να εκδώσουν ή να υιοθετήσουν κατάλογο 

ειδικών βασικών εγκληµάτων περί του Ξεπλύµατος Χρήµατος. 

 

ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ 

Στο Μπαγκλαντές, το θέµα του Ξεπλύµατος Χρήµατος αντιµετωπίζεται από το 

Βούλευµα για την Πρόληψη της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 

∆ραστηριότητες, (Prevention of Money Laundering Act- Νόµος αριθ. VII, 2002). Όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 2 (THA), Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος προκύπτει από (α)  

ακίνητα που αποκτήθηκαν άµεσα ή έµµεσα µε παράνοµα µέσα  

(β) την παράνοµη µεταφορά, µετατροπή, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που έχουν 

αποκτηθεί ή κερδηθεί άµεσα ή έµµεσα µέσω νόµιµων ή παράνοµων µέσων. Σε αυτό το 

νόµο, ως περιουσιακά στοιχεία εννοούνται κινητά ή ακίνητα αποκτήµατα οιοσδήποτε 

µορφής. 

 

ΙΝ∆ΙΑ 

Το Βούλευµα για την Πρόληψη της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 

∆ραστηριότητες, (Prevention of Money Laundering Act- Νόµος αριθ. VII, 2002), τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2005. Στο Άρθρο 3 του νόµου περιλαµβάνεται το αδίκηµα της 

νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στο οποίο εµπίπτουν τα εν λόγω 

πρόσωπα ή οντότητες που άµεσα ή έµµεσα προσπαθούν να επιδοθούν ή εν γνώσει τους 

βοηθούν ως συµβαλλόµενα µέρη ή συµµετέχουν στην πραγµατικότητα σε κάθε 

διαδικασία ή δραστηριότητα που συνδέεται µε το προϊόν του εγκλήµατος.  

Το Άρθρο 4 του νόµου προβλέπει τιµωρία για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες µε την αυστηρή ποινή φυλάκισης για περίοδο που δεν πρέπει να είναι 

µικρότερη των τριών ετών, αλλά η οποία µπορεί να επεκταθεί έως και σε επτά χρόνια. 

Το Άρθρο 12 ορίζει τις υποχρεώσεις των τραπεζών, των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων 

και των µεσαζόντων για (α) να διατηρούν αρχεία που καταγράφουν λεπτοµερώς τη φύση 

και την αξία των συναλλαγών, είτε αν οι πράξεις αυτές περιλαµβάνουν µια ενιαία πράξη 

ή µια σειρά συναλλαγών και εφόσον η σειρά των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται 
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γίνεται σε διάρκεια ενός µήνα (β) να παρέχουν πληροφορίες των συναλλαγών που 

αναφέρονται στο σηµείο (α) στο ∆ιευθυντή εντός καθορισµένης προθεσµίας και (γ) να 

ελέγχουν και να διατηρούν στα µητρώα τους την ταυτότητα όλων των πελατών τους για 

δέκα τουλάχιστον χρόνια µετά το κλείσιµο των λογαριασµών. 

Οι διατάξεις του νόµου στην Ινδία αναθεωρούνται συχνά και υπάρχουν διάφορες 

τροπολογίες που εγκρίθηκαν από καιρό σε καιρό.  

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

Το καθεστώς του Ηνωµένου Βασιλείου απέναντι στην εγκληµατικότητα γενικά, είναι πιο 

συλλογικό. 

Η Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες στη νοµοθεσία του Ηνωµένου 

Βασιλείου διέπεται από τέσσερις πράξεις πρωτογενούς νοµοθεσίας. 

i. Πράξη Τροµοκρατίας 2000 

ii. Πράξη Κατά των εγκληµάτων τροµοκρατίας 2001 

iii.  Πράξη των Προϊόντων του Εγκλήµατος 2002 

iv. Πράξη κατά του Οργανωµένου Εγκλήµατος 2005 

 

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, «ξέπλυµα χρήµατος» δεν συνεπάγεται κατ 'ανάγκη τα ίδια τα 

χρήµατα (σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, τόσο υλικά όσο και άυλα), 

ούτε και η µετακύλισή τους στο ενεργητικό. ∆εν υπάρχει κατώτατο όριο στο τι πρέπει να 

αναφερθεί εάν θεωρηθεί ύποπτο-µια ύποπτη συναλλαγή που περιλαµβάνει 1 µόλις πένα 

πρέπει να αναφερθεί. Από τεχνική άποψη, ο καθένας, και όχι µόνο οι εργαζόµενοι σε 

χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες ή επιχειρήσεις, οφείλει να υποβάλει έκθεση και αναφορά, 

για ύποπτες δραστηριότητες που αφορούν χρήµατα και όχι µόνο. Το προϊόν εγκλήµατος 

ή µίας απλής παράνοµης πράξης είναι το ίδιο σηµαντικό να ανιχνευθεί κατά την 

τοποθέτησή του , σε κάθε περίπτωση 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του Ηνωµένου Βασιλείου, αδίκηµα ξεπλύµατος χρήµατος 

συντελείται, όταν ένα πρόσωπο προβαίνει ή συµµετέχει στη διαδικασία επένδυσης ή 

εκµετάλλευσης προϊόντων εγκληµατικών πράξεων. Αυτό αφορά τους δικηγόρους και 

άλλους επαγγελµατίες συµβούλους οι οποίοι ενεργώντας για τους πελάτες τους, 
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ενδέχεται να χρεώνονται τα εγκλήµατα αυτά, δεδοµένου ότι τίθενται υπό την ίδια 

νοµοθεσία. 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

 

Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία ΗΠΑ, οι συναλλαγές που «νοείται» να κάνει µία επιχείρηση 

χωρίς να θεωρούνται ύποπτες, δεν θα πρέπει να ξεπερνούν κατά µέσο όρο το ποσό των 

$500.  Η νοµοθεσία θεωρεί ως δεδοµένο ότι πάνω από το ποσό αυτό οι περισσότεροι 

άνθρωποι πληρώνουν µέσω πιστωτική κάρτας, επιταγής ή άλλου τρόπου πίστωσης. Οι 

εταιρίες γενικώς πρέπει να είναι και να φαίνονται νοµότυπες.  

Οι νόµοι για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρήµατος αναφέρονται συνήθως σε 

άλλα αδικήµατα, όπως «tipping off» (προειδοποίηση), «willful blindness», «µη 

αναφερόµενη ύποπτη δραστηριότητα», «συνειδητή διευκόλυνση για ξέπλυµα χρήµατος» 

κλπ. 

 

Βάσει νόµου που υφίσταται από το 1970, οι Τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν 

συναλλαγές µετρητών άνω των $10.000,01. Από το 1986 µάλιστα, η νοµιµοποίηση 

εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ορίζεται ως οµοσπονδιακό έγκληµα. Από το 

2001, οι αµερικάνικοι νόµοι της προηγούµενης νοµοθεσίας επεκτάθηκαν σε 

περισσότερους τύπους χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, µε έµφαση στην χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας, διευκρινίζοντας ότι τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα οφείλουν να 

λάβουν συγκεκριµένα µέτρα για την πολιτική Know Your Customer (KYC). 

 

. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 

ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 
 
Ύστερα από την έκδοση της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ για την οποία έγινε λόγος στο 

προηγούµενο µέρος, τα κράτη µέλη έπρεπε να ενσωµατώσουν την Οδηγία αυτή στην 

εθνική τους νοµοθεσία. Και αυτό έπρεπε να το πράξουν το αργότερο µέχρι την 1η 

Ιανουαρίου 1993, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 § 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ.  

Έτσι και η Ελλάδα προχώρησε στην ψήφιση του νόµου 2145/1993, ο οποίος προσέθεσε 

στον Ποινικό µας Κώδικα το άρθρο 394Α για τη «Νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατική δραστηριότητα». 

Για να διαπιστωθεί η πρόοδος που είχε κάνει µέχρι εκείνο το σηµείο το Ελληνικό κράτος 

αναφορικά µε την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύµατος, διενεργήθηκε επιτόπια 

«αµοιβαία εξέταση» τον Ιανουάριο του 1994 στην Αθήνα από εµπειρογνώµονες της 

FATF. Στις 23 Απριλίου 1994 οι εµπειρογνώµονες της FATF κατέληξαν σε 

συµπεράσµατα δυσάρεστα για την ελληνική νοµοθεσία και στην έκθεση που παρέδωσαν 

ανέφεραν εν ολίγοις ότι η χώρα µας παρά τα όποια θετικά βήµατα είχε κάνει µέχρι τότε 

για την καταπολέµηση του φαινοµένου της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες, δεν είχε θεσπίσει ένα πλήρες πρόγραµµα για την αντιµετώπιση του 

φαινοµένου. Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελούσε ελκυστικό στόχο 

για το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος και κρινόταν σκόπιµο να ληφθούν περαιτέρω 

πρωτοβουλίες από το τραπεζικό σύστηµα της χώρας και να γίνουν µεγαλύτερες 

προσπάθειες για την πλήρη εφαρµογή των συστάσεων και οδηγιών της FATF.  

 

Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πληροφορούσε τα µέλη της FATF για την πρόοδο που είχε 

κάνει σχετικά µε την εφαρµογή των 40 Συστάσεων πριν από το τέλος του 1994. Η 

δεύτερη αµοιβαία εξέταση της Ελλάδος, θα γινόταν κατά την έναρξη του δεύτερου 

γύρου, στις αρχές του 1996».  
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H προσπάθεια λοιπόν που κατέβαλε η Ελλάδα δεν κρίθηκε επαρκής και πέρα από τα 

παραπάνω ασκήθηκε και προσφυγή σε βάρος της Ελλάδος για πληµµελή ενσωµάτωση 

της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ. Υπό την πίεση µιας καταδίκης η Ελλάδα προχώρησε στη 

λήψη άµεσων µέτρων. Ακολούθησε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, τον Ιούνιο 

του 1994, µε την οποία συγκροτήθηκε ειδική νοµοπαρασκευαστική επιτροπή για την 

κατάρτιση σχεδίου νόµου για την συµπλήρωση της ελληνικής νοµοθεσίας σχετικά µε την 

πρόληψη και την καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική 

δραστηριότητα. Το σχέδιο που κατήρτισε η επιτροπή αυτή, υπεβλήθη στον Υπουργό 

∆ικαιοσύνης δέκα περίπου µέρες πριν τα Χριστούγεννα του 1994. Έτσι η χώρα µας 

προέβη στην ψήφιση του νόµου 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, στον οποίο ουσιαστικά 

εντάχθηκε ολόκληρη η οδηγία και καταργήθηκε το άρθρο 394Α από τον Ποινικό µας 

Κώδικα.  

 

Ο ΝΟΜΟΣ 2331/1995 

 

Στα πρώτα άρθρα του νόµου παρατίθενται βασικοί ορισµοί εννοιών που 

χρησιµοποιούνται συχνότατα στις υπόλοιπες ρυθµίσεις του νόµου. Ορίζεται εξαρχής τι 

περιλαµβάνει ο όρος «εγκληµατική δραστηριότητα» και ποια αδικήµατα εσωκλείει στην 

αναφορά του. Επίσης, παρατίθενται ορισµοί για τις έννοιες της περιουσίας , του 

χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και του χρηµατοπιστωτικού οργανισµού, της αρµόδιας 

αρχής κτλ. Σε ένα σηµείο και πιο συγκεκριµένα στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 

αναφέρεται ότι «Τα εγκλήµατα του άρθρου αυτού τιµωρούνται ακόµη και στην περίπτωση 

που η εγκληµατική δραστηριότητα έλαβε χώρα στην αλλοδαπή και δεν υπόκειται στη 

δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων». Από τη διάταξη αυτή φαίνεται ότι η 

Ελλάδα επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωµα να τιµωρήσει το δράστη της 

νοµιµοποίησης εσόδων στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το αν θα τιµωρηθεί ο υπαίτιος της 

προηγούµενης εγκληµατικής δραστηριότητας, ο οποίος για την αξιόποινη πράξη που 

πραγµάτωσε στην αλλοδαπή µπορεί να υπάγεται στη δικαιοδοσία εκείνης της χώρας. 

Ο συγκεκριµένος νόµος θα µπορούσε να θεωρηθεί µία καλή βάση και αρχή των όσων 

επακολούθησαν στην ελληνική νοµοθεσία, παρουσίαζε όµως αρκετά κενά και 
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διφορούµενες αναφορές του νοµοθέτη, οι οποίες αργότερα καλύφθηκαν µε την 

αντικατάσταση του νόµου από τον ν.3691/2008 για τον οποίο θα αναφερθούµε 

παρακάτω.  

Ένα βασικό µειονέκτηµα του λόγου ήταν σηµειολογικό και αφορούσε το λεγόµενο 

έννοµο αγαθό. Πιο συγκεκριµένα, η εγκληµατική συµπεριφορά ως «κακό» προσβάλλει 

αυτονόητα ένα «καλό», προς χαρακτηρισµό του οποίου χρησιµοποιείται η λέξη : έννοµο 

αγαθό. Το έννοµο αγαθό δεν είναι τίποτε άλλο από ένα «όνοµα» µε το οποίο 

χαρακτηρίζουµε το θετικό µέγεθος που πλήττεται από το έγκληµα. Πέρα από 

οποιοδήποτε δυσνόητο ορισµό που θα µπορούσαµε να αναφέρουµε, είναι κοινώς 

παραδεκτό ότι ως έννοµο αγαθό εννοούµε το εκάστοτε αγαθό που προστατεύει ένας 

ποινικός νόµος, δεδοµένου ότι δεν υπάρχει ποινικός νόµος που να µην προστατεύει 

κάποιο έννοµο αγαθό. Έτσι και η νοµοθεσία για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατική δραστηριότητα προστατεύει ένα έννοµο αγαθό. 

Έχει υποστηριχθεί, ότι προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η ίδια η κοινωνία, η ίδια η 

οικονοµία και η οµαλή λειτουργία της και ακόµη ο υγιής ανταγωνισµός, που 

διαταράσσονται από τη νοµιµοποίηση αυτή καθ’ αυτή. Επιπλέον έχει διατυπωθεί η 

άποψη ότι προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι η απονοµή της δικαιοσύνης. Έχει 

περαιτέρω διατυπωθεί η άποψη ότι προστατευόµενο έννοµο αγαθό είναι το 

χρηµατοπιστωτικό ή γενικότερα το οικονοµικό σύστηµα. Από τα παραπάνω καθίσταται 

σαφές ότι η γραµµατική διατύπωση του άρθρου 2 του ν.2331/95 αδυνατεί να προσφέρει 

µια πειστική πρόταση για το αντικείµενο που θέλησε να προστατεύσει ο νοµοθέτης, 

διαµορφώνοντας τη συγκεκριµένη διάταξη. 

Ανάλογα εννοιολογικά προβλήµατα προέκυψαν και από τον ορισµό της 

«νοµιµοποίησης» και τις ενέργειες από τις οποίες προέκυπτε ο παράνοµος χαρακτήρας 

της.  

Ο ν. 2331/95 έχει χαρακτηριστεί σαν νόµος που θεσπίζει διατάξεις που εύκολα µπορούν 

να εξελιχθούν σε ρωγµή στην εγγυητική λειτουργία του ποινικού δικαίου, µέσα από την 

άκριτη και διωκτικά ενστικτώδη εφαρµογή του, υποκαθιστώντας την αποδοχή προϊόντων 

εγκλήµατος σε µια ιδιαίτερα διευρυµένη εκδοχή της.  

Μεγαλύτερο όµως πρόβληµα για το συγκεκριµένο νόµο ήταν η γενικότερη 

αναποτελεσµατικότητά του, γεγονός που αναγνωρίστηκε και από την πολιτική εξουσία. 
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Στην αναποτελεσµατικότητα αυτή συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό τα εγγενή προβλήµατα 

του νόµου αλλά και η «προσαρµοστικότητα» των δραστών που γνώριζαν την υπάρχουσα 

νοµοθεσία και φρόντιζαν κάθε φορά να προσαρµόζουν ανάλογα τη συµπεριφορά τους 

εκµεταλλευόµενοι πιθανά κενά ή ελλείψεις.  

Σοβαρός λόγος αναποτελεσµατικότητας θα πρέπει να αναζητηθεί και στο γεγονός ότι η 

αντιµετώπιση του ξεπλύµατος λειτουργεί ανταγωνιστικά, τόσο στα συµφέροντα των 

τραπεζικών και άλλων συναφών ιδρυµάτων, όσο και στα µεγάλα οικονοµικά 

συµφέροντα που αντιδρούν σε κάθε διαδικασία περιορισµού της ελεύθερης δράσης τους, 

αλλά και στα συµφέροντα του ιδίου του κράτους, το οποίο ακόµη κι όταν δηλώνει οτι 

ενδιαφέρεται να πατάξει ο ξέπλυµα του χρήµατος, έχει ταυτόχρονα άµεσο συµφέρον 

στην εισροή κεφαλαίων, κυρίως όταν η οικονοµία του δεν είναι αρκετά ισχυρή. 

 

Ο ΝΟΜΟΣ 3424/2005 

 

Ο ν. 3424/2005 συντάχθηκε και ψηφίστηκε µε σκοπό την Τροποποίηση, συµπλήρωση 

και αντικατάσταση διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173Α΄) και προσαρµογή της 

ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

µε σκοπό τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες 

διατάξεις. Ο νέος νόµος περιλαµβάνει σηµαντικές αλλαγές οι οποίες περιγράφονται 

συνοπτικά παρακάτω.  

Ενώ µε την παλαιότερη διατύπωσή του ο ν. 2331/1995 καθόριζε την «προηγούµενη 

εγκληµατική δραστηριότητα» στο άρθρο 1 µε πίνακα αποκλειστικά απαριθµούµενων 

εγκληµάτων, όπου περιλαµβάνονταν 24 κατηγορίες εγκληµάτων, µε την τροποποίηση 

του ν. 3424/2005 ο πίνακας υπέστη µετατροπή και , εκτός του ότι µεταβαπτίζει την 

«προηγούµενη εγκληµατική δραστηριότητα» σε «βασικό έγκληµα», περιλαµβάνει πλέον 

16 βασικά εγκλήµατα, τα οποία αναφέρονταν κατά βάση και στον αρχικό ν. 2331/1995 

και επιπλέον µία ακόµα γενική κατηγορία εγκληµάτων: « κάθε αξιόποινη πράξη» που 

τιµωρείται µε ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των 6 µηνών, εφόσον προέκυψε από 

την τέλεσή της περιουσία µεγαλύτερη των €15.000.  
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Σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 1 περ. α΄ Ν.2331/1995 , για την εφαρµογή των 

διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ιδίου νόµου, ο όρος «εγκληµατική 

δραστηριότητα» ως στοιχείο της αντικειµενικής υπόστασης του εγκλήµατος της 

«νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα» (όπως αυτό περιγράφεται στο 

άρθρο 1 περ. β΄ Ν. 2331/1995 και τιµωρείται στο άρθρο 2 του ίδιου νόµου), 

νοηµατοδοτείται µέσα από µία σειρά εγκληµάτων. Η πρώτη σηµαντική διαφοροποίηση, 

σε σχέση µε ό,τι ίσχυε µέχρι την πρόσφατη τροποποίηση, διαπιστώνεται από την 

ανάγνωση του οικείου καταλόγου. Έτσι λοιπόν , ενώ στον παλαιότερο πίνακα 

απαριθµούνται περιοριστικά 24 επιµέρους κατηγορίες εγκληµάτων, ακολουθείται πλέον 

ένα διπλό σύστηµα προσδιορισµού των εγκληµατικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριµένα, 

στην πρώτη κατηγορία απαριθµούνται σε πίνακα στον οποίο προβλέπονται περιοριστικά 

16 υπο-κατηγορίες εγκληµάτων, τα οποία και καλούνται «βασικά εγκλήµατα», ενώ στη 

δεύτερη κατηγορία γενικά και αφηρηµένα προβλέπονται εγκλήµατα µε βάση την 

προβλεπόµενη ποινή και το ύψος της περιουσίας που προέκυψε από την πραγµάτωση της 

αξιόποινης πράξης. Βέβαια, από άποψη ορολογίας δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή η χρήση 

του όρου «βασικά εγκλήµατα» για να προσδιορισθούν µόνο τα εγκλήµατα της πρώτης 

κατηγορίας και όχι της δεύτερης, ενώ και τα πρώτα και τα δεύτερα καλούνται να 

λειτουργήσουν ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο: το µεν νοηµατοδοτώντας την «προηγούµενη 

εγκληµατική δραστηριότητα», το δε οριοθετώντας τη σχέση της «βασικής» 

προηγηθείσας εγκληµατικής πράξης και της επόµενης, «νοµιµοποιητικής» του 

περιουσιακού αποτελέσµατος της πρώτης εγκληµατικής ενέργειας.  

 

Με το νέο νόµο 3424/2005 προστέθηκαν νέοι παράγοντες που υποχρεούνται να 

βοηθήσουν τις αρχές στην καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες και είναι οι εξής: 

 

• Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα 

• Οι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί 

• Οι Εταιρίες Χρηµατοδοτικής Μίσθωσης 

• Οι Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηµατικών Απαιτήσεων Τρίτων 

• οι εταιρείες επιχειρηµατικού κεφαλαίου 
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• οι ορκωτοί λογιστές, ελεγκτές και εξωτερικοί λογιστές, καθώς και οι ελεγκτικές 

εταιρείες 

• οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύµβουλοι και οι εταιρείες φορολογικών ή 

φοροτεχνικών συµβουλών 

• οι κτηµατοµεσίτες και οι κτηµατοµεσιτικές εταιρείες 

• τα καζίνο, τα καζίνο του διαδικτύου (internet) και οι εταιρείες διοργάνωσης 

τυχερών παιχνιδιών 

• οι οίκοι δηµοπρασίας 

• οι έµποροι αγαθών µεγάλης αξίας και οι εκπλειστηριαστές όταν η αξία της 

συναλλαγής υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ είτε η πληρωµή γίνεται εφάπαξ είτε µε 

δόσεις 

• οι συµβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συµµετέχουν είτε βοηθώντας στο 

σχεδιασµό ή στην υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά µε την 

αγορά και πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων, τη διαχείριση χρηµάτων, τίτλων ή 

άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους, το άνοιγµα ή τη διαχείριση 

τραπεζικών λογαριασµών ταµιευτηρίου ή λογαριασµών τίτλων, την οργάνωση 

των εισφορών των αναγκαίων για τη δηµιουργία, λειτουργία ή διοίκηση 

εταιρειών, τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση καταπιστευµατικών εταιρειών, 

επιχειρήσεων ή ανάλογων µονάδων, είτε ενεργώντας εξ ονόµατος και για 

λογαριασµό των πελατών τους στο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών ή 

συναλλαγών επί ακινήτων. Η παροχή νοµικών συµβουλών εξακολουθεί να 

υπόκειται στην τήρηση του επαγγελµατικού απορρήτου, εκτός εάν ο ίδιος ο 

νοµικός σύµβουλος συµµετέχει σε δραστηριότητες νοµιµοποίησης παράνοµων 

εσόδων, εάν οι νοµικές συµβουλές παρέχονται µε αποκλειστικό σκοπό τη 

νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων ή εάν ο δικηγόρος γνωρίζει ότι ο πελάτης του 

ζητεί νοµικές συµβουλές προκειµένου να προβεί σε νοµιµοποίηση εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες. 

• οι ταχυδροµικές εταιρείες, µόνο στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της 

διαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στα πλαίσια 

της εποπτείας της επί των εταιρειών αυτών, συνεργάζεται µε το Υπουργείο 
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Μεταφορών και Επικοινωνιών και µε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 

Ταχυδροµείων. 

 

 

Ένα ακόµη ζήτηµα που προέκυψε από τη θέσπιση του νόµου 3424/2005 είναι η 

Ανεξάρτητη ∆ιοικητική Αρχή µε την επωνυµία : « Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της 

Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες». Εισήχθη στην Ελληνική 

έννοµη τάξη µε το άρθρο 7 ν.3424/2005174, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 7             

ν. 2331/1995. Αντικαταστάθηκε λοιπόν έτσι η επιτροπή του (προγενέστερου) άρθρου 7 

από την Εθνική αυτή Αρχή που στόχο έχει την ουσιώδη συµβολή στην καταπολέµηση 

της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.  

Πρόκειται για µια ενδεκαµελή επιτροπή, την οποία προεδρεύει επίτιµος δικαστικός και η 

οποία συγκροτείται από εκπροσώπους Υπουργείων και διαφόρων ελεγκτικών φορέων, 

µετέχει δε σε αυτήν και εκπρόσωπος της Ένωσης Τραπεζών που έτσι καθίσταται κι 

ελεγχόµενος κι ελέγχων εν ταυτώ φορέας. Πάντως ο δικαστικός που προεδρεύει πρέπει 

οπωσδήποτε να τελεί επί τιµή, εξαιτίας του άρθρου 89§3 του Συντάγµατος, το οποίο 

απαγορεύει την ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς. 

H Εθνική Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες έχει συγκεκριµένες αρµοδιότητες οι οποίες ορίζονται από το άρθρο 7 ως 

εξής: 

 

• συγκεντρώνει, διερευνά και αξιολογεί τις πληροφορίες που διαβιβάζονται σε 

αυτήν και σχετίζονται µε ύποπτες συναλλαγές νοµιµοποιήσεως εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τα άρθρα 4 και 6 του ν. 2331/1995. 

• δέχεται, διερευνά και αξιολογεί κάθε πληροφορία σχετική µε συναλλαγές 

νοµιµοποιήσεως εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες που διαβιβάζεται σε 

αυτήν από αλλοδαπούς φορείς, µε τους οποίους και συνεργάζεται για την παροχή 

κάθε δυνατής συνδροµής. 

• έχει πρόσβαση σε κάθε µορφής αρχείο δηµόσιας αρχής τήρησης και 

επεξεργασίας δεδοµένων, περιλαµβανοµένου του συστήµατος Τειρεσίας. Στο 

πλαίσιο των ερευνών της δεν ισχύει το φορολογικό απόρρητο. 
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• µπορεί να διενεργεί οικονοµικούς ελέγχους, σε σοβαρές κατά την κρίση της 

περιπτώσεις, σε οποιαδήποτε δηµόσια υπηρεσία ή σε οργανισµούς και 

επιχειρήσεις του δηµόσιου τοµέα, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση άλλης Αρχής. 

• ζητά, κατά τη διάρκεια των ελέγχων της προηγούµενης περίπτωσης, στοιχεία που 

αφορούν την κίνηση τραπεζικών λογαριασµών ή λογαριασµών άλλων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. 

• ζητά τη συνεργασία υπηρεσιών και οργανισµών οποιασδήποτε µορφής και την 

παροχή στοιχείων, ακόµα και από δικαστικές αρχές, εξ αφορµής του ελέγχου και 

της έρευνας στοιχείων σχετικών µε εγκληµατικές δραστηριότητες νοµιµοποίησης 

εσόδων, προερχόµενων από την τέλεση των εγκληµάτων που αναφέρονται στο 

άρθρο 1. 

• ενηµερώνει εγγράφως ή µε ασφαλές ηλεκτρονικό µέσο τον διαβιβάζοντα την 

πληροφορία ότι την έλαβε και του παρέχει άλλα σχετικά στοιχεία χωρίς όµως να 

παραβιάζεται το απόρρητο των προανακριτικών της ενεργειών ή να 

δυσχεραίνεται η άσκηση των αρµοδιοτήτων της. 

• αξιολογεί και διερευνά πληροφορίες και αναφορές που διαβιβάζονται σε αυτή 

από αρµόδιους φορείς της χώρας µας ή από τα αρµόδια όργανα διεθνών 

οργανισµών και αφορούν το έγκληµα της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας, 

σύµφωνα µε την αριθµ. 1373/2002 Απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών και µε τους Κανονισµούς του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αριθ. 467/2001, 2580/2001 και 308/2002 όπως και µε κάθε άλλη συναφή 

προς το θέµα αυτό πράξη των διεθνών οργανισµών και λαµβάνει τα απαραίτητα 

σχετικά µέτρα για την εφαρµογή των ανωτέρω πράξεων. 

• Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Αρχής 

έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειµενικότητας και αµεροληψίας 

και έχουν καθήκον να τηρούν εχεµύθεια για πληροφορίες, των οποίων λαµβάνουν 

γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους για πέντε έτη µετά την ακούσια ή 

εκούσια αποχώρησή τους από την Αρχή. 

• Η Αρχή υποστηρίζεται από επιστηµονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 

που αποσπάται από τα Υπουργεία και τους δηµόσιους φορείς που αναφέρονται 

στην παράγραφο 4, συµπεριλαµβανοµένου του προσωπικού των Ενόπλων 
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∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού 

Σώµατος των Υπουργείων Εθνικής Άµυνας, ∆ηµόσιας Τάξης και Εµπορικής 

Ναυτιλίας. Για το σκοπό αυτόν, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, ύστερα από πρόταση του Προέδρου της Αρχής, συνιστώνται και 

κατανέµονται έως πενήντα (50) συνολικά θέσεις, οι οποίες πληρούνται µόνο µε 

απόσπαση. Ειδικότερα, σε θέσεις επιστηµονικού προσωπικού αποσπώνται άτοµα 

µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε αντιµετώπιση υποθέσεων νοµιµοποιήσεως 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας. Οι αποσπάσεις του προσωπικού που αναφέρεται στα προηγούµενα 

εδάφια γίνονται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, µε κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και του αρµόδιου Υπουργού, ύστερα 

από πρόταση του Προέδρου της Αρχής. Οι υπηρετούντες µε απόσπαση στην 

Αρχή λαµβάνουν το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων από 

την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπασθεί, πλην αυτών που σχετίζονται µε 

την ενεργό άσκηση των καθηκόντων τους. 

• Για τα εγκλήµατα που προβλέπονται και τιµωρούνται από το νόµο αυτόν και τα 

συναφή µε αυτά, οι υπάλληλοι της Αρχής θεωρούνται ειδικοί προανακριτικοί 

υπάλληλοι. Οι υπάλληλοι αυτοί δεν κωλύονται να εξεταστούν ως µάρτυρες στο 

ακροατήριο εκ του ότι ενήργησαν ανακριτικές πράξεις για τα εγκλήµατα τα 

προβλεπόµενα από τις διατάξεις του νόµου αυτού και τα συναφή µε αυτά. Ο 

Πρόεδρος και τα Μέλη της Αρχής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 

243 Κ.Π.∆., εποπτεύουν τους προαναφερόµενους ειδικούς προανακριτικούς 

υπαλλήλους κατά τη διενέργεια προανάκρισης και προκαταρτικής εξέτασης. Η 

εποπτεία αυτή συνίσταται ιδίως στο δικαίωµα να ενηµερώνονται για όλες τις 

πληροφορίες ή καταγγελίες που περιέρχονται στις υπηρεσίες της Αρχής, να 

λαµβάνουν γνώση όλων των υποθέσεων που χειρίζονται και να παρακολουθούν 

την πορεία τους, να δίδουν οδηγίες, να κατευθύνουν και να παρίστανται κατά τη 

διενέργεια των ανακριτικών πράξεων. Κατά τη διάρκεια της προδικαστικής 

έρευνας επιτρέπεται, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η προσαγωγή µαρτύρων και 

υπόπτων στην έδρα της Αρχής για εξέταση. Η κατά τα ανωτέρω σχηµατιζόµενη 
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δικογραφία διαβιβάζεται µετά την περάτωσή της στον αρµόδιο για την ποινική 

δίωξη Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. 

•  Όταν η Αρχή θεωρεί ορισµένη σύµβαση ή συναλλαγή ύποπτη νοµιµοποιήσεως 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, συντάσσει αιτιολογηµένο πόρισµα 

και το αποστέλλει µαζί µε το φάκελο της υπόθεσης στον αρµόδιο Εισαγγελέα. Σε 

διαφορετική περίπτωση θέτει την υπόθεση στο αρχείο, από όπου είναι δυνατόν να 

ανασυρθεί, συσχετιζόµενη µε την ίδια ή µε οποιαδήποτε άλλη ύποπτη κατά την 

προαναφερόµενη έννοια, σύµβαση ή συναλλαγή. 

• Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται τα 

ειδικότερα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία της Αρχής. 

• Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζονται, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, οι αποδοχές του Προέδρου, η αποζηµίωση των 

Μελών, καθώς και τυχόν πρόσθετες αµοιβές του προσωπικού που υπηρετεί µε 

απόσπαση και βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

• Ο Πρόεδρος της Αρχής και τα Μέλη αυτής υποβάλλουν κατ’ έτος στην 

Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόµενη από το ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146 

Α΄), όπως εκάστοτε ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης. 

 

 

 

Ο ΝΟΜΟΣ 3691/2008 

 

Βάση του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου αποτελεί ο Ν.3691/05.08.2008, ο οποίος 

αναβαθµίζει σηµαντικά τους µηχανισµούς πρόληψης του ξεπλύµατος χρήµατος και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας της χώρας µας και ενσωµατώνει τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, καθώς και της 

Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί εφαρµοστικό µέτρο της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ. Ο Ν.3691/2008 είναι ο τρίτος κατά σειρά νόµος που ψηφίζεται στη 

χώρα µας για την θωράκισή της από το ξέπλυµα χρήµατος και τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας µετά τον Ν.2331/1995 και τον Ν.3424/2005 που ενσωµάτωσαν στην 
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ελληνική νοµοθεσία τις διατάξεις των Οδηγιών 91/308/ΕΟΚ και 2001/97/ΕΚ 

αντιστοίχως. 

 

Αντικείµενο του Ν.3691/05.08.2008, αποτελεί η πρόληψη και καταστολή των 

αδικηµάτων της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς και η προστασία του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος από τους κινδύνους που ενέχουν οι ανωτέρω δραστηριότητες. 

 

Τα πρόσωπα που υπόκεινται στις υποχρεώσεις του νέου νόµου είναι: 

• Τα πιστωτικά ιδρύµατα 

• Οι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

• Οι εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συναλλαγών  

• Οι ορκωτοί λογιστές , ελεγκτές, εξωτερικοί λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρίες 

• Οι φορολογικοί ή φοροτεχνικοί σύµβουλοι και οι αντίστοιχες εταιρίες 

• Οι κτηµατοµεσίτες και οι κτηµατοµεσιτικές εταιρίες 

• Οι οίκοι δηµοπρασίας 

• Οι έµποροι αγαθών µεγάλης αξίας για αξία συναλλαγής µεγαλύτερη των €15.000 

(εφάπαξ ή τµηµατικά) 

• Οι συµβολαιογράφοι και οι δικηγόροι 

• Οι εταιρίες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου 

• Τα καζίνο, τα καζίνο επί πλοίων µε ελληνική σηµαία και οι επιχειρήσεις 0 

οργανισµοί του δηµοσίου ή ιδιωτικού τοµέα που διοργανώνουν τυχερά παιχνίδια 

και πρακτορεία που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες αυτές 

• Ο εκπλειστηριαστές  

• Οι ενεχυροδανειστές 

• Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρίες και 

καταπιστεύµατα. 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του ανωτέρω νόµου, η νοµιµοποίηση εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες, συνίσταται καταρχήν στη µετατροπή ή µεταβίβαση 

περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή προέρχεται από εγκληµατικές 
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δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε αυτές, µε σκοπό την απόκρυψη ή τη 

συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσής της ή την παροχή συνδροµής σε οποιονδήποτε 

εµπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειµένου να αποφύγει τις έννοµες συνέπειες 

των πράξεών του. 

Το ρυθµιστικό πλαίσιο του νόµου 3691/2008 καταλαµβάνει και τις περιπτώσεις 

απόκρυψης ή συγκάλυψης της αλήθειας, µε οποιοδήποτε µέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη 

φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τρόπο µε τον οποίον 

αυτή αποκτήθηκε ή την κυριότητα επί περιουσιακών στοιχείων ή σχετικών µε αυτά 

δικαιωµάτων, εν γνώσει του γεγονότος, ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από 

εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε τέτοιου είδους 

δραστηριότητες. 

Περαιτέρω, «ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος» αποτελεί και η απόκτηση, κατοχή, 

διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης ή της διαχείρισης 

του γεγονότος, ότι αυτή προέρχεται από παράνοµες δραστηριότητες ή, οµοίως, από 

πράξη συµµετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, καθώς και η χρησιµοποίηση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σε αυτόν, ή τη διακίνηση µέσω αυτού, 

εσόδων που προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες, µε σκοπό να προσδοθεί 

νοµιµοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

Στις διατάξεις του ίδιου ως άνω νόµου υπάγεται και η περίπτωση της σύστασης και 

λειτουργίας οργάνωσης ή οµάδας δύο τουλάχιστον ατόµων για τη διάπραξη µιας ή 

περισσότερων από τις παραπάνω αναφερόµενες πράξεις και η συµµετοχή σε τέτοια 

οργάνωση ή οµάδα. Νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες υπάρχει 

και όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νοµιµοποίηση περιουσία 

έλαβαν χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό αδίκηµα αν 

διαπράττονταν στην Ελλάδα και θεωρούνται αξιόποινες σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 

κράτους αυτού.  

 

Ποια είναι όµως η έννοια της «εγκληµατικής δραστηριότητας» στα πλαίσια της 

εφαρµογής του προκείµενου νόµου; 
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Ως εγκληµατικές δραστηριότητες νοούνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων εκ των 

λεγόµενων «βασικών» αδικηµάτων που αναφέρονται ρητώς στο άρθρο 3 του νόµου 

3691/2008. Τα βασικά αυτά αδικήµατα είναι η εγκληµατική οργάνωση του άρθρου 187 

του Ποινικού Κώδικα, οι τροµοκρατικές πράξεις και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας 

(άρθρο 187Α ΠΚ), η παθητική και ενεργητική δωροδοκία (άρθρα 235 και 236 ΠΚ), η 

δωροδοκία δικαστή (άρθρο 237 ΠΚ), η εµπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ), η απάτη 

µε υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ) και η σωµατεµπορία (άρθρο 351 ΠΚ).   

 

Στις εγκληµατικές δραστηριότητες που εµπίπτουν στη ρύθµιση του ανωτέρω νόµου 

ανήκουν και αυτές που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 20, 21, 22 και 23 του 

Κώδικα Νόµου περί Ναρκωτικών (ν. 3459/2006), των άρθρων 15 και 17 του νόµου για 

τα όπλα, τα πυροµαχικά και τις εκρηκτικές ύλες (ν. 2168/1993), των άρθρων 53, 54, 55, 

61 και 63 του νόµου για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς (ν. 3028/2002), των άρθρων 29 και 30 του νόµου για την προστασία της 

Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνοµιακές πληροφορίες και 

πράξεις χειραγώγησης αγοράς (ν. 3340/2005), καθώς και άλλων νόµων, ανάµεσα στους 

οποίους διακριτή θέση καταλαµβάνουν αυτοί που αφορούν στην προστασία των 

οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ν. 2803/2000) και τη 

δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Για την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου 3691/2008 και, παράλληλα, για το 

συντονισµό της δράσης των αρµόδιων αρχών και τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας, το 

άρθρο 8 ορίζει ως Κεντρική Συντονιστική Αρχή το Υπουργείο Οικονοµίας και 

Οικονοµικών, ενώ ιδιαίτερης µνείας χρήζει η πρόβλεψη του άρθρου 7 για τη σύσταση 

και λειτουργία της  Επιτροπής καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η οποία τελεί υπό 

την εποπτεία του Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών. 
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Σε αυτό το σηµείο κρίνεται σκόπιµο να αναφερθεί ότι οι κυρώσεις που αφορούν 

αδικήµατα που σχετίζονται µε τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες είναι ποινικές και αρκετά αυστηρές.  
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Συµπερασµατικά, ο νέος νόµος αντικαθιστά ουσιαστικά την προηγούµενη νοµοθεσία και 

ενσωµατώνει την οδηγία 2005/60/ΕΚ, επιβάλλει αυστηρότερες ποινές και διευρύνει τα 

εγκλήµατα που περιλαµβάνονται στην έννοια «εγκληµατικές δραστηριότητες» 
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                                                             ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

I. ΓΕΝΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡ.13-14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3691/2008 

 

Α. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΞΕΠΛΥΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ  

 

1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση 

της ταυτότητας του πελάτη  

 

1.1. Πελάτης κατά τη σύναψη σύµβασης µε πιστωτικό ίδρυµα, αρνείται να προσκοµίσει 

τα προβλεπόµενα έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, προσκοµίζει έγγραφα αµφιβόλου 

γνησιότητας, δίνει ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή διαπιστώνεται ότι έδωσε 

πληροφορίες που είναι εξαιρετικά δύσκολο ή δαπανηρό να επαληθευθούν.  

 

1.2. Πελάτης δείχνει απροθυµία για την παροχή στοιχείων προκειµένου να διαµορφωθεί 

το οικονοµικό/συναλλακτικό του προφίλ.  

 

1.3. Εκπρόσωπος νοµικού προσώπου που επιχειρεί να συνάψει σύµβαση για λογαριασµό 

του νοµικού προσώπου, αρνείται να δώσει πληροφορίες ή παρέχει ανεπαρκείς ή 

ανακριβείς πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό των εργασιών της, για τον τόπο της 

εγκατάστασής της, τη µετοχική της σύνθεση ή τους ελέγχοντες αυτήν, την ταυτότητα 

των πραγµατικών δικαιούχων φυσικών προσώπων, την προσδοκώµενη κίνηση των 

λογαριασµών της, άλλες αιτούµενες πληροφορίες ή δεν προσκοµίζει, παρά τις σχετικές 

υποµνήσεις του πιστωτικού ιδρύµατος, τα κατά περίπτωση απαιτούµενα νοµιµοποιητικά 

έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται στο κεφ. 5 της Απόφασης ΕΤΠΘ 281/17-3-2009.  

 

1.4. Πελάτης δεν παρέχει στοιχεία του τρίτου προσώπου για λογαριασµό του οποίου 

ενεργεί.  
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1.5. Πελάτης που προτίθεται να αγοράσει τίτλους εισηγµένους σε οργανωµένη αγορά, 

δεν ανταποκρίνεται µε προθυµία στην απαίτηση του υπαλλήλου του πιστωτικού 

ιδρύµατος να προβεί στην ταυτοποίησή του κατά τα οριζόµενα στο Ν. 3691/2008 και την 

Απόφαση ΕΤΠΘ 281/2009 και να προσκοµίσει τα σχετικά έγγραφα επαλήθευσής της.  

 

1.6. Πελάτης διενεργεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές µεγάλης αξίας, οι οποίες δεν 

συνάδουν µε το οικονοµικό/συναλλακτικό του προφίλ.  

 

1.7. Γίνεται πίστωση λογαριασµού πελάτη από πολλά τρίτα πρόσωπα, η οποία δεν 

δικαιολογείται από το είδος της επαγγελµατικής του δραστηριότητας.  

 

1.8. Σε µεταφορές κεφαλαίων, ο εντολέας προβάλλει αντιρρήσεις ή επικαλείται 

προσκόµµατα στην απαίτηση της τράπεζας, που θα εκτελέσει την µεταφορά, για 

καταγραφή και επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητάς του και των στοιχείων της 

συναλλαγής.  

 

1.9. Πελάτης, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, παρά το ότι ενηµερώνεται για τις υποχρεώσεις 

ταυτοποίησής του, αρνείται, δεν ανταποκρίνεται µε προθυµία ή προσπαθεί να πείσει ή να 

παρεµποδίσει τον υπάλληλο του πιστωτικού ιδρύµατος από την καταγραφή των 

αναγκαίων πληροφοριών που αφορούν την ταυτότητά του ή να συµπληρώσει τα έγγραφα 

της συναλλαγής µε τα απαιτούµενα στοιχεία ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να 

παράσχει τα στοιχεία του για καταγραφή και τήρηση αρχείου µε αυτά.  

 

1.10. Κατατίθενται ή αναλαµβάνονται συστηµατικά ποσά, τα οποία είναι λίγο 

χαµηλότερα από το εκάστοτε όριο που απαιτείται για την εφαρµογή της διαδικασίας 

πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη.  

 

1.11. ∆ιαπιστώνεται συχνή µεταβίβαση µετοχών εξωχώριας εταιρείας ή εταιρείας µε 

ανώνυµες µετοχές, που µπορεί να συνεπάγεται αδυναµία εντοπισµού του πραγµατικού 

δικαιούχου.  
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1.12. Επαναδραστηριοποιούνται αιφνίδια εταιρείες µετά από µακρά περίοδο αδράνειάς 

τους, ιδίως όταν πρόκειται για εξωχώριες εταιρείες ή εταιρείες µε ανώνυµες µετοχές.  

 

1.13. ∆ικηγόρος φέρεται να χρησιµοποιεί προσωπικούς του λογαριασµούς για 

συναλλαγές φυσικών ή νοµικών προσώπων που εκπροσωπεί.  

 

2. Μεταφορά κεφαλαίων  

 

2.1. Κατατίθενται συχνά διάφορα µικρά ποσά σε λογαριασµούς πελάτη, που ακολούθως 

συνενώνονται σε κύριο λογαριασµό και µεταφέρονται εκτός της χώρας, ιδίως σε χώρα ή 

περιοχή που θεωρείται φορολογικός παράδεισος ή δεν εφαρµόζει επαρκώς τις συστάσεις 

της FATF ή θεωρείται αυξηµένου κινδύνου για λόγους Ξεπλύµατος Χρήµατος ή 

Χρηµατοδότησης Τροµοκρατίας.  

 

2.2. Ανοίγονται λογαριασµοί φυσικών ή νοµικών προσώπων, οι οποίοι δεν εµφανίζουν 

κίνηση ανάλογη µε το οικονοµικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, αλλά 

χρησιµοποιούνται µόνο για µεταφορές κεφαλαίων προς το εξωτερικό.  

 

2.3. Πραγµατοποιούνται συχνές µεταφορές κεφαλαίων υψηλού ποσού από και προς 

χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή καταφύγια τραπεζικού απορρήτου ή 

από και προς µια γεωγραφική περιοχή υψηλού κινδύνου, χωρίς εµφανή επιχειρηµατικό 

λόγο, που να συνδέεται µε την δραστηριότητα και το οικονοµικό / συναλλακτικό προφίλ 

του πελάτη.  

 

2.4. Πολλές εισερχόµενες εντολές µεταφοράς ή καταθέσεις κεφαλαίων µικρών ποσών 

υπέρ του ιδίου πελάτη πραγµατοποιούνται µε τη χρήση τραπεζικών επιταγών και 

εντολών πληρωµής. Σχεδόν αµέσως όλα ή τα περισσότερα κεφάλαια µεταφέρονται σε 

άλλη πόλη ή χώρα κατά τρόπο ασυµβίβαστο µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το 

ιστορικό του πελάτη.  
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2.5. Εισερχόµενες εντολές µεταφοράς κεφαλαίων µεγάλων ποσών εισπράττονται από 

τρίτο πρόσωπο, χωρίς να προκύπτει οικογενειακή, εµπορική ή άλλη επαγγελµατική 

σχέση µεταξύ του δικαιούχου της εντολής και του τρίτου προσώπου που εισπράττει το 

προϊόν µεταφοράς.  

 

2.6. Λογαριασµός πελάτη εµφανίζει κατά σύστηµα χρεοπιστώσεις οι οποίες δεν έχουν 

εµφανή σχέση µε νόµιµες συναλλαγές, αγαθά ή υπηρεσίες.  

 

2.7. Κεφάλαια αποστέλλονται ή λαµβάνονται από το ίδιο πρόσωπο από και προς 

διαφορετικούς λογαριασµούς, χωρίς να υπάρχει εµφανής οικονοµικός σκοπός.  

 

2.8. Πραγµατοποιούνται αλλεπάλληλες µεταφορές κεφαλαίων, χωρίς προφανή σκοπό, 

που ενδέχεται να υποδηλώνουν παρεµπόδιση της ανίχνευσης των τελικών δικαιούχων.  

 

2.9. Γίνονται ασυνήθεις µεταφορές κεφαλαίων µεταξύ λογαριασµών που τηρούνται στο 

όνοµα νοµικών προσώπων µε το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. εξωχώριες εταιρείες 

µε τον ίδιο πραγµατικό δικαιούχο).  

 

2.10. Πραγµατοποιούνται επαναλαµβανόµενες µεταφορές κεφαλαίων προς δικαιούχο στο 

εξωτερικό, ο οποίος δεν διατηρεί λογαριασµό στην τράπεζα του εξωτερικού, στην οποία 

µεταφέρονται τα εµβάσµατα.  

 

2.11. Πραγµατοποιούνται µεταφορές κεφαλαίων από το εξωτερικό προς πελάτη στην 

Ελλάδα, ο οποίος στη συνέχεια µεταφέρει τα ποσά σε τρίτους.  

 

2.12. Εντολές µεταφοράς κεφαλαίων µικρών ποσών λαµβάνονται συχνά στο όνοµα 

πελάτη, ο οποίος στη συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής µεταφοράς µεγάλων ποσών.  

 

2.13. Κινήσεις κεφαλαίων πραγµατοποιούνται από µία τράπεζα σε άλλη και τελικώς τα 

κεφάλαια επιστρέφουν στην πρώτη τράπεζα.  
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2.14. Παρατηρείται µεγάλη κίνηση κεφαλαίων προς και από το εξωτερικό από 

επιχείρηση, η οποία δεν πραγµατοποιεί εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών ή υπηρεσιών.  

 

2.15. Λαµβάνονται εντολές µεταφοράς κεφαλαίων σηµαντικού ύψους από το εξωτερικό 

προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο χωρίς προφανή οικονοµικό σκοπό.  

 

2.16. Λογαριασµός ανταποκριτή πιστώνεται µε ποσά σηµαντικού ύψους που δεν είναι 

συµβατά µε την ως τότε κίνηση του λογαριασµού.  

 

3. ∆ραστηριότητες ασύµβατες µε την επιχειρηµατική/επαγγελµατική 

δραστηριότητα του πελάτη και το εν γένει συναλλακτικό/οικονοµικό του προφίλ  

 

3.1. ∆ιαπιστώνεται σηµαντική αύξηση καταθέσεων επιχείρησης, χωρίς αντίστοιχη 

αύξηση της δραστηριότητάς της.  

 

3.2. Κατατίθενται σε λογαριασµό µεγάλα ποσά σε µετρητά, τα οποία δεν 

δικαιολογούνται από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του πελάτη και το 

συναλλακτικό/οικονοµικό του προφίλ.  

 

3.3. Συναλλαγές εµπορικής εταιρείας πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µε µετρητά και 

όχι µε τα συνήθως χρησιµοποιούµενα αξιόγραφα και µέσα πληρωµής για τη διενέργεια 

εµπορικών συναλλαγών.  

 

3.4. Τραπεζικός λογαριασµός, που τηρείται στο όνοµα φυσικού ή νοµικού προσώπου, 

χρεώνεται και πιστώνεται µε µεγάλα ποσά, τα οποία δεν δικαιολογούνται από το 

οικονοµικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  
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3.5. Μεγάλος αριθµός επιταγών, ή χρηµατικών εντολών κατατίθενται σε λογαριασµό ή 

εκδίδονται εις βάρος του λογαριασµού, ενώ η φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

του δικαιούχου του λογαριασµού δεν δικαιολογεί τέτοια δραστηριότητα.  

 

3.6. Κατατίθενται σε λογαριασµό επιταγές σηµαντικού ύψους χωρίς να προκύπτει 

οικογενειακή, εµπορική ή άλλη επαγγελµατική σχέση µεταξύ του δικαιούχου του 

λογαριασµού και του προηγούµενου οπισθογράφου.  

 

3.7. Επιχείρηση πραγµατοποιεί καταθέσεις µετρητών σηµαντικά µεγαλύτερου ύψους, σε 

σχέση µε ανάλογου µεγέθους επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.  

 

3.8. Γίνεται αυξηµένη χρήση πιστωτικών διευκολύνσεων και άλλων χρηµατοδοτήσεων 

του διεθνούς εµπορίου, που έχουν ως αποτέλεσµα διευρυµένη κίνηση κεφαλαίων µεταξύ 

χωρών όπου τέτοια εµπορική συναλλαγή δεν θεωρείται αναµενόµενη, λαµβανοµένης 

υπόψη και της συνήθους επιχειρηµατικής δραστηριότητας του πελάτη.  

 

3.9. ∆ηµιουργούνται µεγάλα υπόλοιπα σε λογαριασµούς καταθέσεων, που στη συνέχεια 

µεταφέρονται σε λογαριασµούς στο εξωτερικό, τα οποία δεν δικαιολογούνται από την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα του πελάτη.  

 

3.10. Πελάτης αιτείται την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών διαχειρίσεως του 

χαρτοφυλακίου του, είτε σε ξένα νοµίσµατα, είτε σε χρεόγραφα, ενώ η πηγή των 

κεφαλαίων του είναι αδιαφανής ή δεν συµβαδίζει µε την οικονοµική του επιφάνεια και 

την επιχειρηµατική του δραστηριότητα.  

 

3.11. Γίνονται σηµαντικές (σε αριθµό ή και ποσά) καταθέσεις σε µετρητά από φυσικά ή 

νοµικά πρόσωπα χωρίς προφανή οικονοµικό σκοπό, ιδιαίτερα εάν στη συνέχεια τα ποσά 

των καταθέσεων αυτών µεταφέρονται, εντός συντόµου χρονικού διαστήµατος, από τον 

λογαριασµό του πελάτη σε προορισµό που δεν φαίνεται να συνδέεται µε τις 

δραστηριότητές του.  
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3.12. Πλοιοκτήτριες εταιρείες ή εταιρείες διαχείρισης πλοίων διενεργούν συναλλαγές ή 

διεξάγουν εργασίες που δεν σχετίζονται µε ναυτιλιακές δραστηριότητες.  

 

3.13. ∆ιενεργούνται συναλλαγές που αφορούν αγορές µεγάλου ύψους στο όνοµα 

ανηλίκων ή ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή ατόµων που στερούνται την οικονοµική ή τη 

δικαιοπρακτική δυνατότητα να πραγµατοποιήσουν τις συναλλαγές αυτές.  

 

3.14. ∆ιενεργούνται από νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού σκοπού συναλλαγές, τα 

χαρακτηριστικά των οποίων δεν εµπίπτουν στο σκοπό και τις συνήθεις δραστηριότητες 

των ως άνω προσώπων.  

 

3.15. ∆ιενεργούνται συναλλαγές µεταξύ µερών τα οποία δεν ενεργούν για ίδιο 

λογαριασµό, αλλά επιχειρούν να αποκρύψουν την ταυτότητα του πραγµατικού 

δικαιούχου.  

 

4. Συναλλαγές σε µετρητά  

 

4.1. Πραγµατοποιούνται µεγάλου ύψους καταθέσεις και αναλήψεις µετρητών που δεν 

δικαιολογούνται από το οικονοµικό / συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  

 

4.2. Λογαριασµός καταθέσεων πιστώνεται µε καταθέσεις µεγάλων ποσών σε µετρητά 

από τρίτους, χωρίς να εµφανίζεται στην τράπεζα ο δικαιούχος του λογαριασµού.  

 

4.3. ∆ιαπιστώνεται κίνηση λογαριασµών µε πολλές καταθέσεις µετρητών και αντίστοιχες 

αναλήψεις µε έκδοση επιταγών µεγάλων ποσών ενώ το υπόλοιπο των λογαριασµών 

παραµένει χαµηλό.  

 

4.4. Ενεργοποιούνται αδρανείς λογαριασµοί, ιδίως µε καταθέσεις µετρητών µέσω 

καταστηµάτων διαφορετικών από αυτό στο οποίο τηρείται ο λογαριασµός.  
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4.5. Ανταλλάσσονται µεγάλες ποσότητες χαρτονοµισµάτων µικρής ονοµαστικής αξίας 

έναντι χαρτονοµισµάτων µεγαλύτερης αξίας.  

 

4.6. Κατατίθενται µετρητά σε τραπεζικούς λογαριασµούς σε ξένο νόµισµα, χωρίς αυτό 

να παρατηρείται σε άλλες επιχειρήσεις του ιδίου κλάδου.  

 

4.7. Γίνονται στον ίδιο λογαριασµό πολυάριθµες διαδοχικές καταθέσεις µικρών ποσών, 

το συνολικό ύψος των οποίων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.  

 

4.8. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε µετρητά σε 

ορισµένα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων.  

 

4.9. Γίνεται συχνή εµφάνιση από τα ίδια πρόσωπα, πλαστών χαρτονοµισµάτων, 

ακάλυπτων επιταγών ή επιταγών που εµφανίζονται για είσπραξη σε χρόνο σηµαντικά 

µεταγενέστερο της ηµεροµηνίας έκδοσής τους.  

 

4.10. Πελάτης εκδίδει έναντι µετρητών τραπεζικές επιταγές, ή αγοράζει ταξιδιωτικές 

επιταγές µεγάλου ύψους.  

 

4.11. Πελάτης διατηρεί πολλούς λογαριασµούς στην ίδια τράπεζα και καταθέτει στους 

επιµέρους λογαριασµούς ποσά σε µετρητά, το συνολικό άθροισµα των οποίων ανέρχεται 

σε µεγάλο ύψος.  

 

4.12. ∆ιαπιστώνονται καταθέσεις µετρητών σε λογαριασµό φυσικού προσώπου από 

διάφορα πρόσωπα χωρίς προφανή οικονοµικό σκοπό.  

 

4.13. ∆ιενεργούνται µεγάλες αναλήψεις σε µετρητά από αδρανή λογαριασµό ή από 

λογαριασµό ο οποίος είχε πρόσφατα πιστωθεί µε µεγάλα εισερχόµενα εµβάσµατα.  
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4.14. ∆ιαπιστώνεται συµµετοχή, µε την καταβολή µεγάλου ποσού µετρητών, στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου εταιρειών.  

 

4.15. Πελάτης χρησιµοποιεί την πιστωτική του κάρτα για συναλλαγές µεγάλου ύψους και 

στη συνέχεια εξοφλεί σε µετρητά το υπόλοιπό της, χωρίς επαρκή αιτιολογία για την 

προέλευση των κεφαλαίων.  

 

4.16. Πελάτης αδυνατεί να προσκοµίσει δικαιολογητικά για καταθέσεις µεγάλων ποσών 

και να εξηγήσει την προέλευση και τη χρήση των κεφαλαίων.  

 

5. Άλλες ύποπτες δραστηριότητες ή κινήσεις του πελάτη  

 

5.1. Το τηλέφωνο του σπιτιού ή της επιχείρησης του πελάτη είναι απενεργοποιηµένο ή 

γίνονται συχνές και αδικαιολόγητες αλλαγές αριθµών κινητών και σταθερών τηλεφώνων, 

όπως και αδρανοποιήσεις εταιρικών διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (inactive 

company e-mails).  

 

5.2. Πελάτης ζητά να µην αποστέλλεται η κίνηση του λογαριασµού του ή η 

αλληλογραφία µε το πιστωτικό ίδρυµα γενικότερα στη διεύθυνση εργασίας ή κατοικίας 

του για διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών (hold mail).  

 

5.3. Εκδηλώνεται ασυνήθης νευρικότητα στη συµπεριφορά προσώπων κατά τη 

διεξαγωγή της συναλλαγής.  

 

5.4. Λογαριασµοί κλείνουν µέσα σε πολύ µικρό χρονικό διάστηµα από τότε που 

ανοίχτηκαν, ιδίως µετά από απαίτηση της τράπεζας για προσκόµιση των απαιτούµενων 

δικαιολογητικών, και τα σχετικά κεφάλαια µεταφέρονται.  

 

 



 81 

5.5. Ανοίγεται λογαριασµός στο όνοµα πελάτη, φυσικού ή νοµικού προσώπου, του 

οποίου η κατοικία ή ο τόπος εργασίας ή η έδρα, αντίστοιχα, δεν είναι στην περιοχή που 

εξυπηρετείται από το κατάστηµα.  

 

5.6. Παρατηρείται µεγάλη αύξηση των χρηµαταποστολών σε συγκεκριµένο κατάστηµα 

τράπεζας ή σε καταστήµατα συγκεκριµένης περιοχής.  

 

5.7. ∆ιενεργούνται µεγάλου ύψους συναλλαγές από προσφάτως ιδρυθέντα νοµικά 

πρόσωπα, οι οποίες δεν δικαιολογούνται από τα περιουσιακά τους στοιχεία.  

 

5.8. ∆ιενεργούνται συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται νοµικά πρόσωπα που έχουν 

σταµατήσει τη δραστηριότητά τους ή που αντιµετωπίζουν οικονοµικές δυσκολίες.  

 

5.9. Φυσικό ή νοµικό πρόσωπο επιλέγει να κλείσει τους λογαριασµούς του λόγω 

αρνητικής δηµοσιότητας.  

 

5.10. Υπάρχει η φήµη στην τοπική κοινωνία ότι ο πελάτης ενδεχοµένως προβαίνει σε 

παράνοµες δραστηριότητες.  

 

5.11. Πελάτης εµφανίζει για µακρό χρονικό διάστηµα δυσανάλογα µεγάλα έσοδα από 

τυχερά παίγνια ή στοιχήµατα.  

 

5.12. Συναλλασσόµενοι διατηρούν λογαριασµούς σε πολλά πιστωτικά ιδρύµατα, που 

λειτουργούν στην ίδια περιοχή, χωρίς προφανή οικονοµικό σκοπό.  

 

5.13. ∆ιαπιστώνεται ότι πελάτες επιµένουν πάντοτε να συναλλάσσονται µε τον ίδιο 

υπάλληλο ακόµα και για συναλλαγές ρουτίνας ή σταµατούν να συναλλάσσονται µε την 

τράπεζα σε περίοδο απουσίας συγκεκριµένου υπαλλήλου.  
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5.14. Μεταφέρονται συχνά κεφάλαια σε λογαριασµό φυσικού προσώπου χαµηλού 

εισοδήµατος.  

 

5.15. Εκδίδονται επιταγές στον κοµιστή οι οποίες εξοφλούνται µετά από πολλές 

οπισθογραφήσεις.  

 

5.16. Γίνονται συνεχώς πιστώσεις τραπεζικού λογαριασµού µε ταξιδιωτικές επιταγές σε 

συνάλλαγµα.  

 

5.17. Επανειληµµένα αγοράζονται ή πωλούνται τίτλοι χωρίς προφανή οικονοµικό σκοπό 

(όπως για παράδειγµα µε ζηµία του επενδυτή).  

 

5.18. Αναφορικά µε µη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις:  

- Εµφανίζεται δυσαρµονία µεταξύ των πηγών των κεφαλαίων και του ύψους των 

συγκεντρωθέντων κεφαλαίων, π.χ. µεγάλου ύψους κεφάλαια συλλέγονται από 

κοινότητες, που τα µέλη τους έχουν χαµηλό βιοτικό επίπεδο.  

- Παρουσιάζεται απότοµη αύξηση στη συχνότητα και το ύψος των διενεργούµενων 

συναλλαγών ή το αντίθετο, δηλαδή εµφανίζεται να παραµένουν κεφάλαια στο 

λογαριασµό της οργάνωσης για πολύ µεγάλη χρονική περίοδο.  

- ∆εν γίνονται εισφορές από δωρητές που διαµένουν στη χώρα που έχει έδρα η 

οργάνωση.  

- Πραγµατοποιούνται µεταφορές κεφαλαίων σε διάφορες χώρες, ιδίως σε χώρες υψηλού 

κινδύνου, χωρίς να δικαιολογείται από το σκοπό της οργάνωσης µε βάση το καταστατικό 

της.  

- ∆ιαπιστώνεται ότι δεν έχουν προσωπικό, γραφεία, τηλεφωνικούς αριθµούς κλπ.  
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6. Χρήση θυρίδων  

 

6.1. Γίνεται συχνή χρήση θυρίδας από συνδικαιούχους ή αντιπροσώπους τους, ιδίως δε 

σε περιπτώσεις διακίνησης συσκευασιών µεγάλου όγκου, οι οποίες µπορεί να 

χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά υψηλών χρηµατικών ποσών σε µετρητά ή άλλων 

ογκωδών αντικειµένων.  

 

6.2. Ανοίγονται µε αυξανόµενη συχνότητα θυρίδες σε συγκεκριµένο κατάστηµα 

πιστωτικού ιδρύµατος, ιδιαίτερα από ιδιώτες που δεν διαµένουν ούτε εργάζονται στην 

περιοχή του καταστήµατος, παρά την παροχή ανάλογων υπηρεσιών σε καταστήµατα 

πιστωτικών ιδρυµάτων πλησιέστερα στον τόπο διαµονής ή εργασίας τους.  

 

6.3. Γίνεται συχνή αλλαγή των συνδικαιούχων των θυρίδων.  

 

 

7. ∆άνεια  

 

7.1. Πελάτης που έχει λάβει δάνειο, προβαίνει σε µερική ή ολική αποπληρωµή του 

δανείου, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων του.  

 

7.2. Παρέχεται εγγύηση για δάνειο από εγγυητή, άγνωστο στην τράπεζα και χωρίς 

εµφανή οικονοµική – οικογενειακή σχέση µε τον δικαιούχο του δανείου.  

 

7.3. Ο σκοπός του αιτούµενου δανείου είναι ασαφής µε ταυτόχρονη επίδειξη προθυµίας 

για καταβολή µετρητών ως εγγύησης.  

 

7.4. Πελάτες εξοφλούν αιφνιδίως ληξιπρόθεσµα δάνεια.  

 

7.5. Υποβάλλεται αίτηση για τη λήψη δανείου µε εµπράγµατη εξασφάλιση περιουσιακά 

στοιχεία, που δεν έχουν γνωστή προέλευση ή είναι ασυµβίβαστα προς την οικονοµική 

κατάσταση των αιτούντων.  
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7.6. Υποβάλλεται αίτηση από πελάτη για παροχή πίστωσης όταν η προέλευση της ιδίας 

συµµετοχής είναι αδιαφανής ή αδικαιολόγητη.  

 

7.7. Πελάτης λαµβάνει δάνειο και δεν το χρησιµοποιεί για το σκοπό για τον οποίο το 

ζήτησε, αλλά το καταθέτει σε λογαριασµό για κάποιο διάστηµα και στην συνέχεια το 

αναλαµβάνει σε µετρητά.  

 

 

8. Ύποπτη συµπεριφορά υπαλλήλου του ιδρύµατος  

 

8.1. Υπάλληλος έχει πολυέξοδο τρόπο ζωής που δεν µπορεί να δικαιολογηθεί από τα 

εισοδήµατα του.  

 

8.2. Υπάλληλος παραλείπει να συµµορφωθεί µε θεσµοθετηµένες πολιτικές και 

διαδικασίες του πιστωτικού ιδρύµατος, ιδίως αν υπηρετεί στον τοµέα της διαχείρισης 

περιουσιακών στοιχείων σηµαντικών πελατών.  

 

8.3. Υπάλληλος είναι απρόθυµος να πάρει άδεια.  

 

8.4. Υπάλληλος διατηρεί κοινωνικές σχέσεις πέραν του συνήθους µε πελάτες του 

ιδρύµατος.  

 

 

9. Ξέπλυµα χρήµατος µέσω του ∆ιεθνούς Εµπορίου  

 

9.1. ∆ιαπιστώνεται η υπερτιµολόγηση ή υποτιµολόγηση προϊόντων, µέσω διαφόρων 

τεχνικών.  

 

9.2. Εκδίδονται πολλά τιµολόγια για το ίδιο εµπόρευµα.  
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9.3. ∆ιαπιστώνεται υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση της ποσότητας του προϊόντος, η οποία 

προκύπτει από διαφορές που εµφανίζονται σε διάφορα φορτωτικά έγγραφα, π.χ. 

εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές µεταξύ της περιγραφής του εµπορεύµατος στην 

φορτωτική και στο τιµολόγιο.  

 

9.4. Η ποσότητα του προϊόντος δεν συµβαδίζει µε τη συνήθη κλίµακα εµπορικών 

δραστηριοτήτων του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα.  

 

9.5. O τύπος του µεταφερόµενου εµπορεύµατος θεωρείται «υψηλού κινδύνου» όσον 

αφορά το ξέπλυµα χρήµατος, π.χ. αγαθά υψηλής αξίας – χαµηλού όγκου (για παράδειγµα 

κοσµήµατα), τα οποία έχουν υψηλή αξία και δυσκολίες αποτίµησης.  

 

9.6. Το είδος του µεταφερόµενου εµπορεύµατος διαφέρει από τη συνήθη εµπορική 

δραστηριότητα του εξαγωγέα ή του εισαγωγέα.  

 

9.7. Γίνεται µεταφορά του εµπορεύµατος σε ή από µία περιοχή θεωρούµενη ως «υψηλού 

κινδύνου» όσον αφορά το ξέπλυµα χρήµατος.  

 

9.8. Η πληρωµή δεν συνάδει µε το βαθµό κινδύνου της συναλλαγής, π.χ. γίνεται 

προπληρωµή του εµπορεύµατος προς νέο προµηθευτή µε έδρα σε χώρα «υψηλού 

κινδύνου».  

 

 

10. Ξέπλυµα χρήµατος µέσω της αγοραπωλησίας ακινήτων  

 

10.1. Πραγµατοποιείται µεταβίβαση ακινήτου σε τιµή ασυνήθιστα µεγαλύτερη από την 

αντικειµενική αξία του.  

 

10.2. Εξοφλείται τίµηµα αγοράς ακινήτου µε επιταγές πληρωτέες στον κοµιστή ή 

οπισθογραφηµένες υπέρ τρίτου προσώπου, µη σχετιζόµενου προς την αγοραπωλησία.  
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10.3. Εξοφλείται τίµηµα αγοράς ακινήτου µέσω πολλών επιταγών που έχουν εκδοθεί σε 

διαταγή ενός πωλητή την ίδια ηµέρα.  

 

10.4. Εξοφλείται τίµηµα αγοράς ακινήτου µε χρήµατα προερχόµενα από λογαριασµό 

τρίτου πρόσωπου, το οποίο δεν έχει σχέση µε τον αγοραστή που εµφανίζεται στο 

συµβόλαιο της αγοραπωλησίας.  

 

10.5. Αγοραπωλησία ακινήτου εµφανίζεται να έχει πραγµατοποιηθεί χωρίς να έχει 

τηρηθεί ο απαιτούµενος από το νόµο τύπος, π.χ. µε ιδιωτικό συµφωνητικό.  

 

10.6. Από τα στοιχεία του ακινήτου που αναφέρονται στο συµβόλαιο µεταβίβασης 

προκύπτει ότι το ακίνητο έχει περιέλθει στην κυριότητα του πωλητή πολύ πρόσφατα.  

 

11. Ξέπλυµα χρήµατος µέσω των Νέων Μεθόδων Πληρωµής  

 

 

11.1. Πελάτης διενεργεί συναλλαγές µεγάλης αξίας µε προπληρωµένη κάρτα, 

εκµεταλλευόµενος τη δυνατότητα τροφοδότησης της χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία στην 

τράπεζα, π.χ. µέσω ΑΤΜ, internet banking.  

 

11.2. Πελάτης αγοράζει µεγάλο αριθµό προπληρωµένων καρτών από την ίδια τράπεζα.  

 

11.3. ∆ιενεργούνται πληρωµές υψηλών υπολοίπων χρεωστικών ή πιστωτικών καρτών µε 

µετρητά, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων.  

 

11.4. Πελάτης πιστώνει το λογαριασµό του µε ποσά σηµαντικού ύψους σχεδόν 

αποκλειστικά µέσω ΑΤΜ, που µπορεί να υποδηλώνει πρόθεσή του να αποφεύγει την 

αυτοπρόσωπη παρουσία του στην τράπεζα.  
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12. Ξέπλυµα χρήµατος µέσω χρησιµοποίησης νοµικών προσώπων. 

 

12.1. Ανοίγονται λογαριασµοί σε µία τράπεζα από διάφορες εξωχώριες εταιρείες που 

έχουν τον ίδιο πραγµατικό δικαιούχο και διενεργούνται πολύπλοκες ή ασυνήθεις 

µεταφορές από τον έναν λογαριασµό στον άλλο.  

 

12.2. Γίνεται προσπάθεια απόκρυψης του πραγµατικού δικαιούχου µέσω πολύπλοκης 

δοµής νοµικών προσώπων.  

 

12.3. Πραγµατοποιείται πίστωση λογαριασµού νοµικού προσώπου από άλλο νοµικό 

πρόσωπο µε τον ίδιο πραγµατικό δικαιούχο, µε προσκόµιση ιδιωτικού συµφωνητικού 

σύναψης δανείου ως δικαιολογητικού, στο οποίο αναφέρονται ασυνήθεις όροι, π.χ. 

παρέχεται δάνειο χωρίς εξασφάλιση ή χωρίς αποπληρωµή τόκων.  

 

 

Β. ΥΠΟΠΤΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΩΣ ΥΠΟ∆ΗΛΩΝΟΥΝ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  

 

1. ∆ιενεργούνται συναλλαγές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα οι οποίες εµφανίζουν 

χαρακτηριστικά που θα µπορούσαν να συνδεθούν µε τη διάδοση όπλων µαζικής 

καταστροφής (ΟΜΚ) περιλαµβανοµένης της διασποράς της τεχνολογίας παραγωγής 

ΟΜΚ και της παραγωγής ή διάθεσης συστηµάτων µεταφοράς ή εκτόξευσής τους :  

 

- Στη συναλλαγή εµπλέκονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα από χώρα υψηλού 

κινδύνου όσον αφορά στη διάδοση όπλων µαζικής καταστροφής.  

 

- Αγοραπωλησία αγαθών διττής χρήσεως κατά την έννοια του Κανονισµού (ΕΚ) 

1334/2000 περί του κοινοτικού συστήµατος ελέγχου των εξαγωγών ειδών και 

τεχνολογίας διπλής χρήσης  
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- Ο αγοραστής δεν έχει ιστορικό αγορών του ίδιου ή αντίστοιχων αγαθών.  

 

- Χρησιµοποιούνται παρακαµπτήριες οδοί για τη µεταφορά του φορτίου ή τη 

διεκπεραίωση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών.  

 

- Ο εξαγωγέας έχει ιστορικό διοικητικών παραβάσεων όσον αφορά στις εξαγωγικές 

του δραστηριότητες.  

 

 

2. Πραγµατοποιούνται συναλλαγές σε λογαριασµούς µη κερδοσκοπικών ή 

φιλανθρωπικών οργανώσεων που δεν δικαιολογούνται από το σκοπό της οργάνωσης µε 

βάση τούς σκοπούς ή το καταστατικό της.  

 

3. Πραγµατοποιείται µεγάλος αριθµός εµβασµάτων από ή προς χώρες υψηλού κινδύνου, 

χωρίς να υπάρχει εύλογος επιχειρηµατικός ή άλλος οικονοµικός σκοπός.  

 

4. Παρουσιάζονται ελλιπή στοιχεία αναφορικά µε τον πληρωτή σε εισερχόµενα 

εµβάσµατα που πιστώνονται σε λογαριασµούς µη κερδοσκοπικών ή φιλανθρωπικών 

οργανώσεων.  

 

5. Γίνονται µεταφορές κεφαλαίων σε µικρά ποσά, ώστε να πιθανολογείται προσπάθεια 

να αποφευχθεί η πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη ή η καταγραφή των στοιχείων 

της συναλλαγής.  

 

6. ∆ίνεται εντολή στην τράπεζα να αποστείλει έµβασµα στο εξωτερικό, ιδίως σε χώρες 

υψηλού κινδύνου, µε ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά µε τον δικαιούχο.  

 

7. Πελάτης εµπλέκεται σε εµπορικές συναλλαγές µε περιοχές υψηλού κινδύνου, όταν δεν 

φαίνεται να υπάρχουν εύλογοι επιχειρηµατικοί λόγοι για τη διενέργεια συναλλαγών µε 

αυτές τις περιοχές.  
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8. Παρουσιάζονται ενδείξεις λειτουργίας παράνοµου µηχανισµού µεταφοράς κεφαλαίων 

(«hawala»), για παράδειγµα αποστολή από ιδιοκτήτες καταστηµάτων εµβασµάτων 

σηµαντικού ύψους, που δεν δικαιολογούνται από την εµπορική τους δραστηριότητα, 

ιδίως σε περιοχές µε έντονη παρουσία µεταναστών.  

 

IΙ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΩΝ Ή ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 13-14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3691/2008, ΕΙ∆ΙΚΩΣ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΗΡΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  

 

1. Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση 

της ταυτότητας του πελάτη  

 

1.1 Πελάτης κατά τη διενέργεια συναλλαγής, αρνείται να προσκοµίσει τα προβλεπόµενα 

έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας, προσκοµίζει έγγραφα αµφιβόλου γνησιότητας, δίνει 

ανεπαρκείς ή ανακριβείς πληροφορίες ή διαπιστώνεται ότι έδωσε πληροφορίες που είναι 

δύσκολο ή δαπανηρό να επαληθευθούν.  

 

1.2 Πελάτης διενεργεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές µεγάλης αξίας χωρίς να παρέχει 

επαρκή στοιχεία για την επαγγελµατική ή οικονοµική του δραστηριότητα.  

 

1.3 Πελάτης, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, παρά το ότι ενηµερώνεται για τις υποχρεώσεις 

ταυτοποίησής του, αρνείται, δεν ανταποκρίνεται µε προθυµία ή προσπαθεί να πείσει ή να 

παρεµποδίσει τον υπάλληλο από το να καταγράψει τις αναγκαίες πληροφορίες που 

αφορούν την ταυτότητά του ή να συµπληρώσει τα έγγραφα της συναλλαγής µε τα 

απαιτούµενα στοιχεία ή ζητεί να εξαιρεθεί από την υποχρέωση να παράσχει τα στοιχεία 

του για καταγραφή και τήρηση αρχείου µε αυτά.  

 

1.4 Εκτελείται συναλλαγή όπου η ταυτότητα του δικαιούχου είναι άγνωστη ή ανεπαρκώς 

προσδιοριζόµενη. 
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1.5 Εκτελούνται συναλλαγές οι οποίες είναι λίγο κάτω από τα όρια που απαιτούνται για 

την εφαρµογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη ή καταγραφής 

της συναλλαγής.  

 

1.6 Η δηλωµένη απασχόληση του πελάτη δεν δικαιολογεί τη συχνότητα και το ύψος των 

εισερχόµενων και εξερχόµενων εµβασµάτων από το λογαριασµό του.  

 

 

2. Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων και συναλλαγές σε µετρητά  

 

2.1. Παρουσιάζονται ελλιπή στοιχεία αναφορικά µε τον πληρωτή σε εισερχόµενα 

εµβάσµατα.  

 

2.2. Λαµβάνονται εµβάσµατα µε χρήση κωδικού χωρίς να προσδιορίζεται η ταυτότητα 

του δικαιούχου.  

 

2.3. Γίνονται µεταφορές κεφαλαίων προς συγκεκριµένο δικαιούχο από πληθώρα ατόµων 

χωρίς επαρκή αιτιολόγηση.  

 

2.4. Πραγµατοποιείται µεταφορά κεφαλαίων από ή προς χώρες που θεωρούνται 

φορολογικοί παράδεισοι ή περιοχές υψηλού κινδύνου, χωρίς να συνδέεται µε την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το οικονοµικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη.  

 

2.5. Γίνονται συχνές µεταφορές κεφαλαίων, χωρίς εύλογο οικονοµικό σκοπό, από και 

προς νοµικά ή φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από χώρες υψηλού κινδύνου (π.χ. 

χώρες καθορισµένες από τη FATF ως µη συνεργάσιµες ή χώρες που δεν εφαρµόζουν 

επαρκώς τις συστάσεις της FATF.  
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2.6. Πελάτης αποδέχεται τακτικά µεγάλου ύψους εµβάσµατα από χώρες που είναι 

γνωστές για την παραγωγή, επεξεργασία ή διακίνηση ναρκωτικών, ή όπου υπάρχουν 

επικηρυγµένες τροµοκρατικές οργανώσεις.  

 

2.7. Πραγµατοποιούνται πολλές µικρές εισερχόµενες µεταφορές κεφαλαίων, τα οποία, 

σχεδόν αµέσως, όλα ή τα περισσότερα, µεταφέρονται σε άλλη πόλη ή χώρα κατά τρόπον 

ασυµβίβαστο µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα ή το ιστορικό του πελάτη.  

 

2.8. Εισερχόµενες µεταφορές κεφαλαίων µεγάλων ποσών εισπράττονται στο όνοµα 

τρίτου, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος ή να παρέχονται ικανοποιητικές εξηγήσεις.  

 

2.9. Πολλαπλά εµβάσµατα µικρής αξίας λαµβάνονται στο όνοµα πελάτη, ο οποίος στη 

συνέχεια δίδει εντολή διασυνοριακής µεταφοράς µεγάλων ποσών.  

 

2.10. Παρατηρείται µεγάλη κίνηση κεφαλαίων από νοµικά πρόσωπα προς ή από το 

εξωτερικό, ενώ το νοµικό πρόσωπο δεν δραστηριοποιείται στο διεθνές εµπόριο.  

 

2.11. Εκτελούνται µεταφορές µεγάλων ποσών σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα ή 

µεταφορές κεφαλαίων που αποκλίνουν από τη συνήθη συναλλακτική πρακτική του 

πελάτη.  

 

2.12. Εκτελούνται µεταφορές κεφαλαίων προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που 

δραστηριοποιούνται σε εντελώς διαφορετικό αντικείµενο εργασιών από αυτό του 

πελάτη.  

 

2.13. Γίνονται πολυάριθµες, διαδοχικές συναλλαγές µικρών ποσών, των οποίων το 

άθροισµα είναι ιδιαίτερα σηµαντικό.  

 

2.14. Γίνονται συναλλαγές σε µετρητά µεγάλου ύψους, ιδιαίτερα µε µη καταµετρηµένα 

χαρτονοµίσµατα (χαρτονοµίσµατα σε ιµάντες ή τυλιγµένα σε λάστιχο γεγονός που 

δηµιουργεί προβλήµατα στο να αναγνωρισθούν και να καταµετρηθούν).  
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2.15. Ανταλλάσσονται µεγάλες ποσότητες χαρτονοµισµάτων µικρής ονοµαστικής αξίας 

έναντι χαρτονοµισµάτων µεγαλύτερης αξίας.  

 

2.16. Παρουσιάζεται αδικαιολόγητη αύξηση του όγκου των συναλλαγών σε µετρητά σε 

ορισµένα σηµεία συναλλαγών.  

 

2.17. Γίνεται συχνή µετατροπή τραπεζογραµµατίων από ένα νόµισµα σε άλλο.  

 

 

IΙΙ. ΕΙ∆ΙΚΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΑΣΥΝΗΘΩΝ Η΄ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 13-14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3691/2008, ΕΙ∆ΙΚΩΣ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΡΙΤΩΝ  

 

 

1. Πραγµατοποιείται αιφνιδίως αποπληρωµή και λήξη συµβάσεων οι οποίες έχουν 

πρόσφατα τεθεί σε ισχύ, ιδίως συµβάσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης αυτοκινήτων.  

 

2. Πραγµατοποιείται αιφνιδίως αποπληρωµή καθυστερηµένων για µεγάλο διάστηµα 

οφειλών.  

 

3. Παρέχεται εγγύηση από πρόσωπο χωρίς σαφή ή εµφανή σχέση, οικογενειακή ή 

οικονοµική µε τον πιστούχο.  

 

4. Ο πελάτης αρνείται να χορηγήσει πρόσθετα οικονοµικά στοιχεία ή στοιχεία 

δραστηριότητας όταν η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης θεωρεί απαραίτητο να 

ζητηθούν, κατά το στάδιο της αρχικής έγκρισης ή της επανεξέτασης του φακέλου του 

πελάτη.  

 

5. Υποβάλλεται αίτηµα για έναρξη συµβατικής σχέσης από εξωχώρια εταιρεία (off-

shore) για την οποία υπάρχει αµφιβολία ως προς τον πραγµατικό της δικαιούχο.  
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6. Υποβάλλεται αίτηµα για σύναψη χρηµατοδοτικής µίσθωσης µε αδιαφανή ή 

απροσδιόριστη προέλευση της ίδιας συµµετοχής.  

 

7. Υποβάλλεται αίτηµα για µίσθωση εξοπλισµού, µε βάση τιµή η οποία δεν 

ανταποκρίνεται στην αγοραία αξία.  

 

8. Εξοφλείται οφειλή πελάτη µε επιταγές µεγάλων ποσών εις διαταγή τρίτου, 

οπισθογραφηµένες υπέρ του πελάτη, χωρίς να υπάρχουν στοιχεία για την οικογενειακή, 

εµπορική ή άλλη επαγγελµατική σχέση του τρίτου µε τον πελάτη.  

 

9. ∆ιαπιστώνεται υπερτιµολόγηση ή υποτιµολόγηση προϊόντος κατά τον έλεγχο των 

τιµολογίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

 

Ο Ν. 3691/2008 σε συνδυασµό µε τις επερχόµενες Αποφάσεις της Επιτροπής 

Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων (ΕΤΠΘ) έχουν επαναπροσδιορίσει συνολικά τις 

υποχρεώσεις και ευθύνες των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων έναντι του φαινοµένου της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.  

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

 

Οι εποπτικές αρµοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος ασκούνται, όπως ρητά 

προβλέπεται από το άρθρο 55Α του Καταστατικού της και το άρθρο 25 του ν.3601/2007, 

µε Πράξεις του ∆ιοικητή της ή εξουσιοδοτηµένων από αυτόν οργάνων.  

 

Στο πλαίσιο αυτό, µε Πράξη του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (Π∆/ΤΕ 

336/29.2.1984, όπως ισχύει) έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών 

Θεµάτων οι ακόλουθες αρµοδιότητες:  

α) Η, κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων που ανήκουν στην Τράπεζα της Ελλάδος 

βάσει των διατάξεων του Καταστατικού της και του ν.3601/2007, όπως ισχύουν, ή έχουν 

περιέλθει σε αυτήν µε το άρθρο 1 του ν.1266/1982, όπως ισχύει, έκδοση αποφάσεων, 

περιλαµβανοµένων ιδίως εκείνων που αφορούν την ίδρυση και τους όρους λειτουργίας 

και την άσκηση των εργασιών των πιστωτικών και χρηµατοδοτικών ιδρυµάτων, καθώς 

και τη λήψη µέτρων και την επιβολή κυρώσεων και προστίµων σε νοµικά και φυσικά 

πρόσωπα.  
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β) Η, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 2 του α.ν.1611/1950, όπως ισχύει, έκδοση 

ειδικής εγκριτικής απόφασης για την αποδέσµευση διαθεσίµων των κατά την έννοια του 

άρθρου 1 του ως άνω νόµου δηµοσίων οργανισµών (προς παροχή δανείων ή διενέργεια 

επενδύσεων οι οποίες δεν πληρούν τους προβλεπόµενους από ειδικές διατάξεις της 

νοµοθεσίας περί επενδύσεων δηµοσίων οργανισµούς όρους), εξαιρουµένων των φορέων 

που υπάγονται στον ν.3586/2007.  

Ο ∆ιοικητής διατηρεί το δικαίωµα να ασκεί µε Πράξεις του τις αρµοδιότητες που έχουν 

ανατεθεί στην Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων µε την Π∆/ΤΕ 

336/29.2.1984, όπως ισχύει.  

 

Η εν λόγω Επιτροπή συγκροτείται από τα πιο κάτω πρόσωπα:  

 

Πρόεδρος: Ο ∆ιοικητής  

Μέλη: Οι δύο Υποδιοικητές  

Οι ∆ιευθυντές των ∆ιευθύνσεων:  

• Εποπτείας Πιστωτικού Συστήµατος  

• Εργασιών ∆ηµοσίου  

• Νοµικών Υπηρεσιών  

• Χρηµατοοικονοµικών ∆ραστηριοτήτων  

• Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας  

 

ΠΡΑΞΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΗ ΤτΕ 2577/9.3.2006 

 

Με την Πράξη ∆ιοικητή ΤτΕ 2577/9.3.2006 καθορίζεται για πρώτη ουσιαστικά φορά ένα 

πλαίσιο αρχών και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου των 

Χρηµατοπιστωτικών Ιδρυµάτων. Παράλληλα καθορίζονται αρµοδιότητες των 

∆ιοικητικών Οργάνων και του Υπεύθυνου ∆ιευθυντικού Στελέχους, εξειδικεύονται οι 

βασικές αρχές σχετικά µε την πρόληψη Ξεπλύµατος Χρήµατος και την Χρηµατοδότηση 

της Τροµοκρατίας και αναφέρεται βασική τυπολογία ύποπτων συναλλαγών.  
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Η απόφαση ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006 και η απόφαση του ∆.Σ. της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς 23/404/22.11.06 προέβλεπαν µία σειρά ρυθµίσεων που προβλέπονταν 

και επιβάλλονταν από την 3η Κοινοτική Οδηγία 2005/60/ΕΚ και την Οδηγία 

2006/70/ΕΚ. Στη 231/4/13.10.2006 ενσωµατώθηκαν εν µέρει οι ανωτέρω οδηγίες, χωρίς 

όµως να γίνεται άµεση αναφορά σε αυτές.  

Οι αλλαγές που επέφερε η 231/4/13.10.2006 σε σχέση µε την Π∆ΤΕ 2577/09/03/06 

αφορούσαν νέα µέτρα τα οποία χαρακτήριζε ως «δέουσας επιµέλειας» και σχετίζονταν 

µε την αναγνώριση και πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών, τη συνολική εκτίµηση 

της εικόνας του πελάτη σε επίπεδο Οµίλου, τη συνεχή παρακολούθηση της 

συναλλακτικής τους συµπεριφοράς και την κατάταξη πελατολογίου µε βάση τον κίνδυνο 

(Risk Based Approach). Σε περίπτωση αδυναµίας συµµόρφωσης µε τις διαδικασίες 

δέουσας επιµέλειας προβλέπονταν η µη εκτέλεση της συναλλαγής και η διακοπή της 

επιχειρηµατικής σχέσης.  

 

ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, µε  την απόφαση ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 η οποία ισχύει από 

09.04.2009, επανακαθορίζει το πλαίσιο εποπτείας και εξειδικεύει θέµατα Ξεπλύµατος 

Βρώµικου Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας στις Τράπεζες. Η απόφαση 

αντικαθιστά την ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006.  

 

Τα σηµαντικότερα σηµεία της απόφασης είναι τα παρακάτω, για τα οποία ακολουθεί 

αναλυτική προσέγγιση : 

  

• Προσέγγιση του Ξεπλύµατος Χρήµατος µε βάση τον κίνδυνο (Risk Based 

Approach) 

• Εξειδικευµένες διαδικασίες πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας πελατών 

• Μέτρα ∆έουσας Επιµέλειας 

• Εντοπισµός, χειρισµός και αναφορά ύποπτων και ασυνηθών συναλλαγών 

• Κατάργηση του Πίνακα Εξαιρέσεων 

• Σύσταση για συναλλαγές σε µετρητά 
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Προσέγγιση του Ξεπλύµατος Χρήµατος µε βάση τον κίνδυνο (Risk Based Approach) 

 

Η προσέγγιση του Ξεπλύµατος Χρήµατος µε βάση τον κίνδυνο αφορά τις ενέργειες του 

εκάστοτε χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος προκειµένου να λάβει µέτρα δέουσας 

επιµέλειας για να είναι σε θέση να αιτιολογήσει οτιδήποτε προς την Τράπεζα της 

Ελλάδος όταν αυτό ζητηθεί. Είναι υποχρέωση του Χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος να 

λάβει ανάλογης έκτασης µέτρα και να τα εφαρµόσει αποτελεσµατικά και µε συνέπεια.  

Η προσέγγιση µε βάση τον κίνδυνο στηρίζεται σε 4 βασικούς άξονες: 

 

• Πολιτική αποδοχής του πελάτη (Customer Acceptance Policy) 

• Εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη- δηµιουργία συναλλακτικού προφίλ 

πελάτη (Customer Due Diligence- Customer Identification- KYC) 

• Συνεχής παρακολούθηση των συναλλαγών- λογαριασµών 

• ∆ιαχείριση κινδύνου Ξεπλύµατος Χρήµατος και Χρηµατοδότησης της 

Τροµοκρατίας 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 

 

Όλοι οι πελάτες κατηγοριοποιούνται µε βάση τον κίνδυνο Ξεπλύµατος Χρήµατος και 

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας. Ενδεικτικά κριτήρια κινδύνου είναι τα γεωγραφικά 

κριτήρια, η επιχειρηµατική- επαγγελµατική δραστηριότητα του πελάτη, προϊόντα και 

υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη και η γενικότερη συναλλακτική του 

συµπεριφορά.  

Ο έλεγχος του πελάτη γίνεται µε βάση καταλόγους περιοριστικών µέτρων που εκδίδονται 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε., το OFAC 

(Office of Foreign Assets Control- US) και τις Ελληνικές αρχές (Αστυνοµικές- 

δικαστικές αρχές, Τράπεζα της Ελλάδος). 

Στη διάθεση της Τράπεζας υπάρχουν σηµαντικές πηγές πληροφόρησης όπως  
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• Λίστα Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Υπουργείο ∆ικαιοσύνης 

• Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών 

• OFAC 

• Υπουργείο Εσωτερικών, Γεν. Γραµµ. ∆ηµόσιας Τάξης 

• Τειρεσίας (∆ιατραπεζικά Συστήµατα Πληροφοριών ΑΕ) 

• Commercial Lists (Εµπορικές λίστες/ συµπεριλαµβάνονται και Πολιτικώς 

Εκτεθειµένα Πρόσωπα PEP’s) 

 

Είναι υποχρέωση της τράπεζας να είναι συνεπής στην καταγραφή και κατηγοριοποίηση 

πελατών που ενδέχεται να την εκθέσουν σε κίνδυνο, να υιοθετεί κριτήρια µη αποδεκτού 

κινδύνου και να διακόπτει για σχετικούς λόγους επιχειρηµατικές σχέσεις ή να µη 

προβαίνει σε νέες και να ελέγχει και κατηγοριοποιεί την επιχειρηµατική σχέση κατά την 

έναρξή της.  

 

Τα γεωγραφικά κριτήρια κινδύνου αφορούν τη χώρα προέλευσης του 

πελάτη(κάτοικος/µη κάτοικος), τη χώρα διεξαγωγής των εργασιών του πελάτη, το νοµικό 

καθεστώς και τη χώρα ίδρυσης του νοµικού προσώπου, τη χώρα προέλευσης και 

προορισµού των κεφαλαίων. 

Οι χώρες παγκοσµίως κατατάσσονται µε βάση των κίνδυνο Ξεπλύµατος Χρήµατος και 

Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και διαχωρίζονται σε εκείνες που συνεργάζονται µε 

τη FATF (µέλη), σε εκείνες που δεν συνεργάζονται µε τη FATF (οι υπόλοιπες) και σε 

εκείνες για τις οποίες υπάρχουν περιορισµοί από διεθνείς οργανισµούς.   

ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ FATF 

• Αργεντινή 

• Αυστραλία 

• Αυστρία 

• Βέλγιο 

• Βραζιλία 

• Γαλλία 

• Γερµανία 
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• ∆ανία 

• Ελβετία 

• Ελλάδα 

• Η.Π.Α. 

• Ηνωµένο Βασίλειο 

• Ιαπωνία 

• Ιρλανδία 

• Ισλανδία 

• Ισπανία 

• Ιταλία 

• Καναδάς 

• Κίνα 

• Λουξεµβούργο 

• Μέξικο 

• Νέα Ζηλανδία 

• Νορβηγία 

• Νότιος Αφρική 

• Ολλανδία 

• Πορτογαλία 

• Ρώσικη Οµοσπονδία 

• Σιγκαπούρη 

• Σουηδία 

• Τουρκία 

• Φινλανδία 

• Χονγκ- Κόνγκ 

 

ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ  

 

Κατόπιν σχετικής απόφασης της Ολοµέλειας της Financial Action Task Force (F.A.T.F.), 

που συνήλθε στο Βανκούβερ του Καναδά από τις 9 έως τις 13 Οκτωβρίου 2006, 
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προκύπτει ότι δεν υπάρχουν µη συνεργαζόµενες χώρες. Αυτό όµως δεν σηµαίνει, όπως 

ανακοίνωσε η FATF, ότι δεν µπορεί να χαρακτηρισθεί µια χώρα, που αποτελεί σοβαρή 

απειλή στη διεθνή προσπάθεια εναντίον του ξεπλύµατος χρήµατος και της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, ως µη συνεργάσιµη. 

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ Ή ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ 

ΑΝΕΠΑΡΚΩΣ ΤΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ FATF 

 

Οι χώρες USBEKISTAN, IRAN, PAKISTAN, TURKMENISTAN, SAO TOME AND 

PRINCIPE καθώς και οι περιοχές της ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ που βρίσκονται υπό 

Τουρκική κατοχή, δεν εφαρµόζουν επαρκώς τις Συστάσεις της FATF. 

Οι Εταιρίες εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή τις συναλλαγές και εφαρµόζουν 

επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης επιχειρηµατικών σχέσεων και 

συναλλαγών µε πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, συµπεριλαµβανοµένων πιστωτικών 

ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών, που προέρχονται από χώρες που 

χαρακτηρίζονται από τη FATF ως µη συνεργάσιµες ή χώρες που δεν εφαρµόζουν ή 

εφαρµόζουν ανεπαρκώς τις συστάσεις της FATF. 

Όλες οι συναλλαγές µε πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, από τις χώρες αυτές, πρέπει να 

εξετάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή και, εάν µετά την εξέταση της συναλλαγής υπάρχουν 

αµφιβολίες ως προς τη νόµιµη προέλευση των κεφαλαίων, υποβάλλεται αναφορά στην 

Επιτροπή Καταπολέµησης. Τα αποτελέσµατα της εξέτασης πρέπει να καταγράφονται και 

να τηρούνται σε αρχείο για τουλάχιστον πέντε έτη, µε συννηµένα τα αποδεικτικά 

έγγραφα.  

Για τον προσδιορισµό του κινδύνου που παρουσιάζει µια χώρα για το ξέπλυµα χρήµατος 

και την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και τη σχετική αξιολόγησή της, οι Εταιρίες 

λαµβάνουν υπόψη τους τα εξής στοιχεία: 

 

• ανακοινώσεις της FATF σχετικά µε χώρες ή περιοχές που δεν εφαρµόζουν 

επαρκώς τις συστάσεις της 

• εκθέσεις αξιολόγησης χωρών που εκδίδονται από τη FATF, τα περιφερειακά 

σώµατα που έχουν συσταθεί και λειτουργούν στα πρότυπά της (π.χ. Επιτροπή 
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Moneyval του Συµβουλίου της Ευρώπης), το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και 

την Παγκόσµια Τράπεζα 

• κατάλογο των χωρών ή περιοχών, οι οποίες σύµφωνα µε την Κοινή Θέση της 

Επιτροπής για την Πρόληψη της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 

∆ραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, που επικουρεί την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διαθέτουν κανονιστικό πλαίσιο ισοδύναµο µε το κοινοτικό 

• χώρες που χαρακτηρίζονται από τη FATF ως µη συνεργάσιµες ή ως φορολογικοί 

παράδεισοι 

• κατάλογοι Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωµένων Εθνών, και ΟFAC (Office of 

Financial Assets Control) µε πρόσωπα ή οντότητες για τα οποία έχουν εκδοθεί 

περιοριστικά µέτρα, 

• χώρες-µέλη της FATF 

• εφαρµογή των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• αρχές του Wolfsberg Group 

• χώρες που έχουν επικυρώσει τη σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1988 για τη 

διακίνηση των ναρκωτικών 

 

Η επιχειρηµατική – επαγγελµατική δραστηριότητα του πελάτη είναι το δεύτερο κριτήριο 

στο οποίο οι Τράπεζες οφείλουν να επιστήσουν την προσοχή τους όσον αφορά: 

 

• Πολύπλοκη δοµή εταιριών 

• Εταιρίες µε ανώνυµες µετοχές 

• Μετοχική σύνθεση στην οποία συµµετέχουν άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν 

συσταθεί σε υπεράκτια κέντρα 

• Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα- PEP’s 

 

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη µπορούν να αποτελέσουν 

ένδειξη παράνοµης δραστηριότητας καθώς ορισµένα από αυτά θα µπορούσαν να 

θεωρηθούν ύποπτα. Τέτοιου είδους προϊόντα είναι τα εµβάσµατα, οι υπηρεσίες Private 

Banking, πολύπλοκα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες µετατροπής συναλλάγµατος.  
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Τέλος, αν η συναλλακτική συµπεριφορά του πελάτη παρουσιάζει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά σε στοιχεία όπως: 

• Μη αυτοπρόσωπη παρουσία του πελάτη (χρήση εντολοδόχων, πληρεξουσίων και 

αντιπροσώπων) 

• Συναλλαγές που ευνοούν την ανωνυµία του πελάτη- χρήση νέων τεχνολογιών 

• Πολυπλοκότητα συναλλαγών 

• Όγκος , µέγεθος και είδος επιχειρηµατικών συναλλαγών 

 

∆ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 

 

� Πελάτες ΜΗ αποδεκτού κινδύνου  
 

Πελάτες που περιλαµβάνονται σε καταστάσεις περιοριστικών µέτρων 

Πελάτες για τους οποίους υφίσταται αρνητική δηµοσιότητα, που σχετίζεται µε 

εγκληµατική δραστηριότητα 

Πελάτες των οποίων η προσωπική και επαγγελµατική τους πορεία δηµιουργεί 

δυσχέρεια ή αδυναµία στον εντοπισµό της πηγής των κεφαλαίων τους 

Πελάτες που αρνούνται να προσκοµίσουν έγγραφα πιστοποίησης και επαλήθευσης της 

ταυτότητας τους 

Πελάτες που αιτούνται το άνοιγµα µυστικών, ανώνυµων ή αριθµηµένων λογαριασµών 

Καζίνο ή εταιρείες διοργάνωσης τυχερών παιγνίων – εφόσον δεν έχουν αδειοδοτηθεί 

στην Ε.Ε. 

Πελάτες που έχουν προσπαθήσει να εξαπατήσουν την Τράπεζα 

Πρώην πελάτες για τους οποίους έχει υποβληθεί αναφορά στην Αρµόδια Αρχή 

Πελάτες, νοµικά πρόσωπα που παρέχουν χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες χωρίς να 

έχουν αδειοδοτηθεί 

Εικονικές τράπεζες 

 

� Πελάτες Υψηλού Κινδύνου 

 

Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα (PEPs) 
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∆ηµόσια πρόσωπα και πρόσωπα συνδεδεµένα µε αυτά 

Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και ενώσεις 

Πελάτες των οποίων η δραστηριότητα ή η πηγή των κεφαλαίων τους προέρχεται από 

εµπόριο όπλων 

Καζίνο και εταιρείες διοργάνωσης τυχερών παιγνίων ή Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών 

∆ιαµεσολάβησης στη µεταφορά κεφαλαίων ή Ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, που έχουν 

λάβει άδεια στην Ε.Ε. 

Μη κάτοικοι 

Εταιρείες µε ανώνυµες µετοχές 

Υπεράκτιες εταιρείες (offshore) και εταιρείες ειδικού σκοπού Trusts 

Πελάτες µε σηµαντικό χαρτοφυλάκιο 

 

� Λοιποί Πελάτες 

 

 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις κινδύνου για τις οποίες η τράπεζα οφείλει να 

λάβει µέτρα πρόληψης και αντιµετώπισης. 

 

ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ- ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

 

Μονόδροµος στην εγγυηµένη ταυτοποίηση του πελάτη και στη δηµιουργία 

συναλλακτικού προφίλ είναι η συλλογή και κατοχή επαρκών πληροφοριών.  

Αρχικά είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση των στοιχείων του πελάτη όσον αφορά τα 

δηµογραφικά του χαρακτηριστικά (ονοµατεπώνυµο, αριθµό ταυτότητας, εκδούσα αρχή 

και ηµεροµηνία της ταυτότητας, ηµεροµηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, 

τηλέφωνο επικοινωνίας, επάγγελµα, ΑΦΜ και υπόδειγµα υπογραφής) µε σχετικά 

πιστοποιητικά – δικαιολογητικά έγγραφα όπως το δελτίο ταυτότητας, πρόσφατος 

λογαριασµός Οργανισµού Κοινής Ωφέλειας, Βεβαίωση Εργοδότη, αντίγραφο πρόσφατης 

µισθοδοσίας, έναρξη επιτηδεύµατος, πρόσφατο εκκαθαριστικό και υπογραφή του πελάτη 

ενώπιον αρµοδίου υπαλλήλου της τράπεζας. Τα έντυπα ταυτοποίησης επιδεικνύονται 

πρωτότυπα και φυλάσσονται αντίγραφα, θα πρέπει να είναι θεωρηµένα εφόσον 
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προσκοµίζονται αντίγραφα, σε περίπτωση αµφιβολίας θα πρέπει να γίνεται διασταύρωση 

των στοιχείων από αρµόδια αρχή.  

Οι διαδικασίες δέουσας επιµέλειας και ειδικότερα η ταυτοποίηση πελατών γίνεται για 

όλους τους συνδικαιούχους λογαριασµού. 

Για πελάτες µη κατοίκους ζητούνται οι ίδιες πληροφορίες και εφαρµόζονται οι ίδιες 

διαδικασίες που ισχύουν για πελάτες κατοίκους Ελλάδος.  

 

Όταν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο ζητούνται στοιχεία αναλόγως της νοµικής µορφής 

της επιχείρησης όπως ενδεικτικά επωνυµία, έδρα, σκοπός, µέλη ∆.Σ. και ∆ιαχειριστές, 

τρόπος εκπροσώπησης, χρονολογία και αριθµό σύστασης κλπ. Τα στοιχεία που 

ζητούνται αφορούν τους νόµιµους εκπροσώπους, τους πραγµατικούς δικαιούχους και τα 

εξουσιοδοτούµενα άτοµα για κινήσεις λογαριασµών. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα πρέπει 

να επιδεικνύονται πρωτότυπα ή επικυρωµένα από ∆ηµόσια Αρχή.  

 

Μέτρα δέουσας επιµέλειας πρέπει να λαµβάνονται κατά τη σύναψη ή τροποποίηση 

επιχειρηµατικής σχέσης, όταν διενεργούνται συναλλαγές άνω των €15.000, όταν αλλάζει 

ο τρόπος κίνησης του λογαριασµού, όταν υπάρχει υπόνοια νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες, όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια ή πληρότητα 

των στοιχείων του πελάτη ή όταν επέλθει ουσιαστική αλλαγή στα στοιχεία του πελάτη. 

Σχετικά µε το συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, πρέπει να υιοθετείται πολιτική KNOW 

YOUR CUSTOMER (KYC) βάσει της οποίας θα καταγράφεται ο σκοπός ανοίγµατος 

του λογαριασµού ή η σύναψη της επιχειρηµατικής σχέσης, η προβλεπόµενη κίνηση του 

λογαριασµού, τα είδη συναλλαγών που µπορούν να γίνουν, η αναµενόµενη πηγή των 

κεφαλαίων που θα πιστώνονται στον λογαριασµό, ο αναµενόµενος προορισµός των 

τυχόν εξερχόµενων εµβασµάτων ή πληρωµών, το µέγεθος και οι πηγές των 

περιουσιακών στοιχείων και εισοδηµάτων του πελάτη και η περιγραφή των 

επαγγελµατικών- επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του.  
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

 

Οι κύριες κατηγορίες περιπτώσεων υψηλού κινδύνου που απαιτούν Αυξηµένη ∆έουσα 

Επιµέλεια σύµφωνα µε την ΕΤΠΘ 281/5/17.03.2009 και το Ν 3691/2008 είναι: 

 

• Λογαριασµοί πελατών ΜΗ κατοίκων 

• Πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα- PEP’s 

• Εταιρίες µε Ανώνυµες µετοχές 

• Λογαριασµοί υπεράκτιων εταιριών(off shore) 

• Σχήµατα Εµπιστευµατικής ∆ιαχείρισης (trust) 

• Λογαριασµοί ενώσεων προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

• Λογαριασµοί Private Banking 

• Έναρξη επιχειρηµατικής σχέσης ή συναλλαγές χωρίς φυσική παρουσία πελάτη 

• Συναλλαγές µε χώρες που δεν εφαρµόζουν επαρκώς συστάσεις της FATF 

 

Λογαριασµοί Πελατών Μη Κατοίκων 

 

Για τους πελάτες ΜΗ κάτοικους θα πρέπει να εφαρµόζονται ανάλογα µέτρα δέουσας 

επιµέλειας, να γίνεται πολύ καλός έλεγχος των προσκοµιζόµενων εγγράφων καθώς και 

διασταύρωση των στοιχείων µέσω Filtering για καταλόγους περιοριστικών µέτρων του 

Ο.Η.Ε. και της Ε.Ε.  

 

Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα- PEP’s 

 

Πρόκειται για φυσικά πρόσωπα που είναι επώνυµα και έχουν κάποιο δηµόσιο 

λειτούργηµα. Ο έλεγχος στην προκειµένη περίπτωση διευρύνεται και στο συγγενικό τους 

περιβάλλον, σε γνωστούς και συνεργάτες τους.  

 

Εταιρείες µε Ανώνυµες Μετοχές 
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Επιβάλλεται η πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας των πραγµατικών 

δικαιούχων, νοµίµων εκπροσώπων, εξουσιοδοτηµένων προσώπων για τις κινήσεις των 

τυχόν λογαριασµών. Σηµειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση µεταβίβασης µετοχών ή 

µεταβολής στο καθεστώς της εταιρίας, είναι απαραίτητη η σύνταξη της σχετικής γραπτής 

δήλωσης δέσµευσης του νέου νοµίµου εκπροσώπου προς την Τράπεζα. 

Επίσης είναι σηµαντικό η Τράπεζα να γνωρίζει τη διεύρυνση των γεωγραφικών ορίων 

δραστηριοποίησης της εταιρίας. 

 

Υπεράκτιες Εταιρίες 

 

Σύµφωνα µε την ΕΤΠΘ 231/4/13.10.2006 και την Υ.Ε. Β’28/06.02.07, εξωχώριες ή 

υπεράκτιες εταιρίες (off-shore) είναι αυτές που εδρεύουν σε χώρες φορολογικούς 

παραδείσους και είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα (Ν.89/1967) ή µη, καθώς και οι 

εταιρίες (ηµεδαπές ή µη) που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα, οι οποίες όµως 

ελέγχονται από τις εν λόγω υπεράκτιες εταιρίες.  

Εκτός από τη γνωµάτευση νοµιµοποίησης εκπροσώπων που λαµβάνεται από την 

αρµόδια υπηρεσία του Νοµικού Τµήµατος της τράπεζας, απαιτούνται επίσης η δήλωση 

του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρίας και η προσκόµιση επικυρωµένων αντιγράφων 

πιστοποίησης της ταυτότητας των φυσικών προσώπων που είναι πραγµατικοί δικαιούχοι 

ή και ελέγχουν την εταιρία.  

 

Σχήµατα Εµπιστευµατικής ∆ιαχείρισης (trust) 

 

Στην περίπτωση αυτή η τράπεζα οφείλει να ανιχνεύσει τον πραγµατικό δικαιούχο 

(κάτοχος τουλάχιστον 25% Μ.Κ.) και να έχει καταγράψει στοιχεία όπως επωνυµία, 

ηµεροµηνία σύστασης, ταυτότητα εµπλεκοµένων, σκοπό δηµιουργίας και ύπαρξης, 

δραστηριότητα, πηγή και προέλευση χρηµάτων. 
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Private Banking 

 

Η αποδοχή ενός πελάτη στον τοµέα του Private Banking απαιτεί συνήθως ειδική έγκριση 

από το αρµόδιο στέλεχος της Τράπεζας. Και σε αυτή την περίπτωση κρίνεται σκόπιµη η 

ταυτοποίηση των πραγµατικών δικαιούχων αλλά και η διευκρίνιση εάν πρόκειται για  

Πολιτικώς Εκτεθειµένο Πρόσωπο. Η πηγή των επενδεδυµένων κεφαλαίων ερευνάται 

επίσης ενώ σχηµατίζεται αναλυτική εικόνα του πελάτη και των αναγκών του. 

 

Έναρξη Επιχειρηµατικής Σχέσης χωρίς τη Φυσική Παρουσία Εκπροσώπου 

 

Απαραίτητη κρίνεται η ταυτοποίηση του πραγµατικού δικαιούχου και του εκπροσώπου, 

πρόσθετα έγγραφα πιστοποίησης ταυτότητας. 

 

Χώρες που ∆εν Εφαρµόζουν Συστάσεις FATF 

 

Προβλέπεται η δηµοσίευση των χωρών µε ισοδύναµο πλαίσιο εποπτείας ενώ σηµαντικό 

ρόλο παίζουν και οι εκθέσεις αξιολόγησης.  

 

 

ΣΥΝΕΧΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

 

Η συνεχής και συνεπής παρακολούθηση των συναλλαγών και των λογαριασµών του 

πελάτη συνδράµει αποτελεσµατικά στον εντοπισµό ασυνήθιστων και ύποπτων 

συναλλαγών. 

Υπάρχουν ορισµένα ειδικά σηµεία προβληµατισµού που θα µπορούσαν υπό 

προϋποθέσεις να αποτελέσουν ενδείξεις ύποπτων συναλλαγών. Τέτοια παραδείγµατα 

είναι: 

Εάν ο πελάτης αρνείται να προσκοµίσει και να επιδείξει την ταυτότητά του, εάν παρέχει 

ελλιπή, ανορθόδοξα ή ψευδή στοιχεία, εάν η έδρα/ κατοικία βρίσκεται σε αδικαιολόγητα 

µεγάλη απόσταση από το τραπεζικό κατάστηµα, εάν διέκοψε χωρίς προφανή λόγο 

πρόσφατα κάποια άλλη τραπεζική του συνεργασία, εάν το όνοµά του εµπλέκεται σε 
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δυσµενείς δηµοσιοποιηµένες πληροφορίες, εάν συνηθίζει να συναλλάσσεται µε µετρητά 

όταν εταιρίες/πρόσωπα του ιδίου κλάδου χρησιµοποιούν επιταγές ή γραµµάτια,  εάν 

κάνει πολλαπλές συναλλαγές χωρίς προφανή λόγο ή εάν υπάρχει εµφανής δυσαναλογία 

του ύψους των συναλλαγών του σε αντιπαράθεση µε τη δηλωθείσα ή διαφαινόµενη 

οικονοµική κατάσταση. 

 

Είναι σηµαντικό εδώ να αναφερθεί ότι µε βάση την ίδια απόφαση (ΕΤΠΘ 

281/5/17.03.2009) το εκάστοτε τραπεζικό κατάστηµα είναι υποχρεωµένο να εξετάζει τις 

συναλλαγές του πελάτη και όταν πρόκειται για αναλήψεις µεγαλύτερες των €250.000, η 

απόδοση των χρηµάτων γίνεται ΜΟΝΟ µε έκδοση τραπεζικής επιταγής ή εξερχόµενου 

εµβάσµατος.  

 

Οι συναλλαγές που εξετάζονται µε ιδιαίτερη προσοχή είναι συναλλαγές µε µετρητά ή 

επιταγές, µεταφορές κεφαλαίων, χρηµατοδοτήσεις, συναλλαγές µε µη συνεργαζόµενες 

χώρες FATF  και εµβάσµατα χωρίς αναγραφή στοιχείων πελάτη. 

Επίσης , οι συναλλαγές µε µετρητά άνω των €60.000 ή ισότιµο σε ξένο νόµισµα, 

µετρητά άνω των €15.000 όταν αυτές γίνονται µε «µικρά χαρτονοµίσµατα» (€5, €10) , 

αγορές πωλήσεις ξένων τραπεζογραµµατίων άνω των €15.000  σε ισοτιµία και 

καταθέσεις επίσης άνω των €15.000 σε λογαριασµούς off-shore εταιριών. 

 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Η τράπεζα εκδίδει µέσω του τµήµατος Compliance σχετικό έντυπο αναφοράς ύποπτων 

συναλλαγών το οποίο συµπληρώνεται από αρµόδιο υπάλληλο και αποστέλλεται σε 

περίπτωση εντοπισµού ανάλογης περίπτωσης. Το τµήµα Compliance µε τη σειρά του 

παρακολουθεί , καταγράφει και αρχειοθετεί οτιδήποτε αφορά το συγκεκριµένο πελάτη 

και αναλαµβάνει ενέργειες κατόπιν άρσης τραπεζικού απορρήτου κατ’ εντολής των 

αρχών. 
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Αυστηρότερα µέτρα για την καταπολέµηση δραστηριοτήτων σχετικών µε το 

ξέπλυµα «µαύρου χρήµατος» και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας έλαβε και η 

Τράπεζα της Ελλάδος, µετά την έκδοση απόφασης της Επιτροπής Τραπεζικών και 

Πιστωτικών Θεµάτων. 

Με την απόφαση που έλαβε εκσυγχρονίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις 

των τραπεζών σύµφωνα µε τον τελευταίο νόµο 3691/2008, τις σχετικές κοινοτικές 

ρυθµίσεις και τις Συστάσεις της Οµάδας Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης (Financial 

Αction Τask Force-FΑΤF).  

Αναλυτικότερα, επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύµατα να έχουν καταγεγραµµένη 

πολιτική για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας, εγκεκριµένη από το διοικητικό τους συµβούλιο, πέρα από την ήδη 

προβλεπόµενη υποχρέωση εφαρµογής συγκεκριµένων µέτρων και διαδικασιών για 

τον σκοπό αυτόν.  

Με τον τρόπο αυτόν δηµιουργείται ευθύνη στη διοίκηση της κάθε τράπεζας σε 

περίπτωση που δεν πέσει στην αντίληψη των υπαλλήλων της µια παράνοµη 

δραστηριότητα, κάτι που δεν ίσχυε παλαιότερα.  

Τέλος, συνιστάται στα πιστωτικά ιδρύµατα, µε σκοπό τη µείωση του σχετικού 

κινδύνου, να αποφεύγεται η χρήση µετρητών σε περίπτωση ανάληψης ποσού 

µεγαλύτερου των 250.000 ευρώ και να χρησιµοποιείται τραπεζική επιταγή ή εντολή 

πληρωµής σε τραπεζικό λογαριασµό. Αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι για µικρότερα 

ποσά δεν θα υπάρχει έλεγχος.  
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                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες αποτελεί φαινόµενο 

παγκοσµίου εµβέλειας και έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να διαπράττεται συχνά από 

φυσικά ή νοµικά πρόσωπα υπεράνω υποψίας. Θα µπορούσε κάποιος να πει ότι έχει έναν 

εξευγενισµένο χαρακτήρα ως πράξη που προσπαθεί να αναπτυχθεί µέσω «νοµότυπων» 

διαδικασιών, εκµεταλλευόµενο τα διάφορα νοµοθετικά κενά όπου υπάρχουν αλλά και 

τον ελλιπή εποπτικό έλεγχο. 

Ο νέος νόµος 3681/2008 επιδιώκει να ενσωµατώσει διεθνείς οδηγίες και αποφάσεις και 

πλέον αναθέτει την ευθύνη και σε νέους παράγοντες, όπως π.χ. δικηγόροι, προκειµένου 

να διευρύνει τις εποπτικές δυνατότητες του κράτους όσο το δυνατόν περισσότερο. Με το 

νέο νόµο έγινε αναβάθµιση των εν γένει µηχανισµών της χώρας µας για την πρόληψη και 

καταστολή των αδικηµάτων της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 

και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, καθώς και η προστασία της ακεραιότητας και 

φήµης του χρηµατοπιστωτικού τοµέα από τα ανωτέρω αδικήµατα.  

Ενσωµατώθηκαν στη νοµοθεσία της Ελλάδος ορισµένες συστάσεις της Οµάδας 

Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης (FATF) που είναι ο πλέον αναγνωρισµένος διεθνής φορέας 

για τη θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιµετώπιση του ξεπλύµατος 

χρήµατος.  

Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό που «ξεπλύθηκε» εντός του 2008 στην Ελλάδα, 

σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ΟΟΣΑ (FATF), ανήλθε στα 5 δις ευρώ, ποσό που αποτελεί 

ποσοστό 2% επί του ΑΕΠ της χώρας. Οι απόψεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

διίστανται και ποικίλουν.   Επιλέγοντας τη σύγκρουση µε το “ ξέπλυµα” αντί τη µάχη µε 

την ίδια την εγκληµατική δραστηριότητα, που δηµιουργεί “ βρώµικο” πλούτο, µπορεί να 

έχει ως αποτέλεσµα ότι οι παραβάτες δεν θα µπορούν να ξεπλύνουν το “ βρώµικο” χρήµα 

και άρα δεν θα δύνανται να το χρησιµοποιήσουν για νόµιµους σκοπούς, και έτσι θα είναι 

υποχρεωµένοι να το επενδύσουν εκ νέου στην εγκληµατική δραστηριότητα» αναφέρουν 

κάποιοι. Αρα, συµπεραίνουν, «οι πόροι που χρησιµοποιούνται για την αντιµετώπιση του 

“ ξεπλύµατος” θα πρέπει να διοχετευθούν στην καταπολέµηση του εγκλήµατος, ειδάλλως 

θα εµποδίζουµε απλώς την επιστροφή του χρήµατος από την “ υπόγεια” στην κανονική 
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οικονοµία». Βέβαια, συµπληρώνουν, «τα µακροπρόθεσµα αποτελέσµατα είναι 

διαφορετικά». Και καταλήγουν στο ότι «πρέπει να λάβουµε υπόψη την ανασταλτική 

επίδραση µιας εγκληµατικής δραστηριότητας στερούµενης κερδών που µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν νοµίµως, και έναν αριθµό από άλλα µέτρα που αποθαρρύνουν την 

εγκληµατική δραστηριότητα». 

Η πραγµατικότητα είναι ότι ο νέος νόµος έχει όλα όσα προβλέπει η διεθνής νοµοθεσία 

για το αδίκηµα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όµως θα 

ήταν σκόπιµο να δοθεί έµφαση µε επιµονή περισσότερο στους εποπτικούς ελέγχους και 

τη συχνότητα αυτών ενώ είναι εξίσου σηµαντικό να υπάρχει συνεπής και άρτια 

εφαρµογή του νόµου όταν επιβάλλονται κυρώσεις στους ενόχους. Είναι γνωστό ότι στη 

χώρα µας τα ποσοστά της διαφθοράς είναι πολύ µεγάλα για µία χώρα που θέλει να 

κατατάσσεται ανάµεσα στις ανεπτυγµένες και όχι στις αναπτυσσόµενες χώρες, και 

βασική προϋπόθεση για τη µείωση της διαφθοράς και της παραοικονοµίας είναι η 

εφαρµογή του νέου νόµου εις άρτιο, η έγκαιρη εκδίκαση των αντίστοιχων δικαστικών 

υποθέσεων που αφορούν παραπτώµατα του νόµου αυτού και η συνεπής επιβολή 

κυρώσεων – ποινών στους ενόχους.  
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