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  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
                       

Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια ολοκληρωμένης
παρουσίασης του όπως έχει καθιερωθεί δημοσιογραφικά μαύρο χρήμα, καθώς
και του τρόπου νομιμοποίησης του η αλλιώς «ξέπλυμα χρήματος».Επιχειρείται 
µία ιστορική αναδρομή προκειμένου να ανιχνευθεί η εξέλιξη του φαινόμενου
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. 

Τέλος αναφέρονται οι βασικές οδηγίες και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται
στα περισσότερα κράτη της Υφηλίου, στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας κ αι 
ανταποδοτικότητας και παρατίθεται ενδεικτικά το νομοθετικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο κινούνται ορισμένες χώρες του εξωτερικού καθώς και Η Ελλάδα με την 
εκτενή 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.  

ΟΡΙΣΜΟΣ

Με τον όρο βρώμικο χρήμα , ή μαύρο χρήμα και ευρύτερα μαύρα, 
καθιερώθηκε να χαρακτηρίζεται, περισσότερο δημοσιογραφικά, οποιοδήποτε 
είδος εσόδου από π αράνομη πράξη, ή ακόμη και έσοδο από νόμιμη πράξη το 
οποίο στη συνέχεια δεν δηλώνεται, κατά παράβαση της υφιστάμενης 
φορολογικής νομοθεσίας. Και στις δύο περιπτώσεις ανάγεται σε οικονομικό 
έγκλημα. Στην μεν πρώτη περίπτωση το προϊόν της παράνομης πράξης δε ν 
δηλώνεται προκειμένου να μην αποκαλυφθεί αυτή και οι δράστες της, στη δε 
δεύτερη περίπτωση για να μην υποστεί φορολογική επιβάρυνση, που επίσημα 
χαρακτηρίζεται αδήλωτο έσοδο. 

Συνέπεια αυτού του χαρακτηρισμού είναι κατ΄ αντίθεση η διάκριση του 
χρήματος σε «καθαρό χρήμα» που προέρχεται από νόμιμες δραστηριότητες και 
το οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτετε και το «βρώμικο χρήμα», ή «μαύρο 
χρήμα» που αποκρύπτετε. Συνέχεια των παραπάνω « ξέπλυμα χρήματος», ή 
«ξέπλυμα μαύρου χρήματος », (που λέγεται κατ΄ έμφαση, ή πλεονασμό), 
καθιερώθηκε ομοίως να χαρακτηρίζεται οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή που 
γίνεται με διάθεση μαύρου χρήματος, επί νόμιμης πράξης που επιφέρει 
οικονομικό αγαθό το οποίο στη συνέχεια δεν αποκρύπτετε, μεταβαλλόμενο έτσι 
σε καθαρό χρήμα. Απλούστε ρα παραδείγματα είναι η κατάθεση μαύρου 
χρήματος σε τράπεζα και στην συνέχεια η ανάληψη για κάλυψη οικονομικών 
αναγκών, ή η απ΄ ευθείας αγορά μετοχών από χρηματιστήριο, κ.ά.

Φορείς μαύρου χρήματος ή ξεπλύματος χρήματος μπορεί να είναι τόσο φυσικά
όσο και νομικά πρόσωπα (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), ή ακόμα και 
κυβερνήσεις χωρών. Γενικά το μαύρο χρήμα και οι όποιες δραστηριότητες επ΄ 
αυτού συνιστούν ευρύτερα την έννοια της παραοικονομίας.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοιες δραστηριότητες δεν είναι ένα 
έγκλημα που όπως οι περισσότεροι πιστεύουν,  ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια 
της εποχής της ποτοαπαγόρευσης στις Ηνωµένες Πολιτείες.  Απλώς εκείνη την 
περίοδο αναπτύχθηκε πληθώρα µ μεθόδων και τεχνικών για την εφαρµογή της. 
Πολλές µέθοδοι επινοήθηκαν για να αποκρύψουν την προέλευση των χρηµάτων 
που προέκυπταν από τ ην 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 οπ οίο 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 
µμπορούσε να κάνει την παράνομη µμεταφορά 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 διεθνεις οικονομια, που δεν προκαλούσαν άµεση βλάβη στην 
πραγµατικότητα σε οποιοδήποτε αναγνωρίσιµο θύµα.  Αποφάσισαν ότι η 
κατάσχεση των προϊόντων του εγκλήµατος θα απέτρεπε επαρκώς τους πιθανούς 
εγκληµατίες. Στην προσπάθειά τους νααποφύγουν 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 λει τουργούσαν 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 Καπόνε να κρύβει τα παράνοµα χρήµατά του σε 
συσκευές πλυντηρί ων (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 «ξ έπλυµα 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 
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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 
«οργανωµένουεγκλήµατος», µία έννοια η οποία για πρώτη φορά ορίσθηκε στη 
διακρατική συµφωνία 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 αποτρέ ψουν 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 άλλ ες 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 χρησιµοποιώντα ς 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 
πουχρησιµοποιεί το οργανωµέν ο έγκληµα απέναντι στη συνεχή ροή ενός 
πακτωλού 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 συ νεισφέρουν 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 µ εταξύ 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 
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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 εσωστρε φή 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, έχ ουν 
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 προσ βολές του οργανωµένου εγκλήµατος σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο. 

ΦΑΣΕΙΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Η ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΑ

Αντιµετωπίζοντας πλέον το φαινόµενο της νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες,  ως µία διεθνούς κλίµακα ς 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 δι εκπεραίωση 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.  Π ολύ 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 αποτελέσει εποµένως η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του φαινοµένου της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες .  Κατά καιρούς 
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έγιναν προσπάθειες να απεικο νισθεί η διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες σε µοντέλα,  τα οποία παρουσιάζονται παρακάτω 
µεσκοπό 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. J ürg-Beat Ackermann  σε συνεργασία µε τον
Αµερικανό Καθηγητή Dr. James Preston και εστιάζει στους σκοπούς της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητε ς. 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:  24

• 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
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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 δράστηαφού 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 Pao lo 
Bernasconi,  ο οποίος και αποτέλεσε πρωτεργάτη της εισαγωγής διατάξεων στον 
Ελβετικό Ποινικό Κώδικα για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες. Το 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
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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 βά ση 
αυτήν διακρίνονται τρείς φάσεις στη διαδικασία νοµιµοποίησης εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες.  

1) Φάση τοποθέτησης (placement stage),  κατά την οποία το ρευστό 
χρήµαδιοχετεύεται και αναµιγνύεται µε νόµιµα κεφάλαια ή ακόµη απλά 
κατατίθεται σεχρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Το στάδιο αυτό συµπεριλαµβάνει και 
τη «φυσική», διασυνοριακή µεταφορά χαρτονοµισµάτων. Κλασσικά ακόµη 
παραδείγµατα είναιη αγορά περιουσιακών στοιχείων µεγάλης αξίας,  πχ 
αντικείµενα τέχνης ή εταιρικά µερίδια.  Πρόκειται για φάση υψηλ ής 
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 οπ οία µε 
ένασύνθετο 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 κέ ντρα)  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 
θαπροστάτευε µόνο βραχυπρόθεσµα από τις δ ιωκτικές αρχές. Επιθυµητό όµως 
είναιτα 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 ηχρ ήση 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 χρηµατοπιστω τικά ιδρύµατα µε 
στόχο τη µετατροπή τους σε νόµιµες αξίες καιτην ενσωµάτωσή τους στις 
νόµιµες «καθαρές» οικονοµίες. Στις Η.Π.Α. έχουν γίνει  πολύ µεγάλες 
προσπάθειες για την καταπολέµηση του φαινοµένου της νοµιµοποίησης των 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότη τες και ένα σηµείο που αφορά τα ανωτέρω 
είναι ηθεσµοθέτηση 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 τουδιαθέσιµου 
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 υπ εξαίρεσής τους,  όσο 
είναι εκτεθειµένα,είναι κίνδυνοι που οδηγούν τους κατόχους τους στην 
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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 µεγάλη ς αξίας 
όπως ακίνητα,  έργα τέχνης,  πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχήςµέχρι 
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 Eng land, 
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 εγγυώνται διακριτικότητα.  Είναι ένα 
πολύπλοκο πλέγµα διαστρωµατώσεων και ηλ εκτρονικών 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.  
Ηπροστασία των δραστών σε αυτή την περίπτωση συνή θως 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 γι α 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 ολοκλήρωση 
επανατοποθετούν τα νοµιµοποιούµενα έσοδα στην οικονοµία,  µε τρόπο ώστε 
ναεπανέλθουν στα οικονοµικά συστήµατα εµφανιζόµενα ως κανονικά 
επιχειρηµατικάκεφάλαια (Bank Of England, December 1990).  Η διαδικασία της 
νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ολοκληρών εται ,  
µόνο αφού τα περιουσιακά στοιχεία αποκτώντας νοµιµοφάνεια,  
είτεεπαναµεταβιβάζονται στον κύκλο του «υποκινητή»,  είτε διοχετεύονται σε 
άλλες επενδύσεις µικρής ή µεσαίας διάρκειας συνήθως. Είναι προφανές ότι αυτή 
και µόνο η απλή απόκρυψη των παράνοµ ων 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. 
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∆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 εγκληµατικής προέ λευσης 
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 προέλευση ς 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 εγγράφων30

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ

• Εταιρίες βιτρίνα

• Συνεργία αλλοδαπής τράπεζας

• Απόκτηση περιουσιακών στοιχείων

ΑΜΕΣΗ ∆ΙΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ
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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 ύπα ρξη 
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 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 τραπεζικο ύ 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 παγκοσµίωςανάλογα 
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 προαναφέ ραµε, 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 
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κυρίως σε χώρες της Αµερικανικής Ηπείρου. Στο Πουέρτο Ρίκο µία Κουβανική 
εγκληµατική οργάνωση χρησιµοποιούσε την λαχειοφόρο α γορά 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 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 παράνοµ ων 
ιδιωτικών τραπεζικών θυρίδων οι οποίες ουσιαστικά σχηµάτιζαν ολόκληρη 
παρατράπεζα µέσω της οποίας εκδίδονταν δάνεια -  πιστώσεις, καρνέ επιταγών 
και πολλά άλλα.  Οι λεγόµενες παρατράπεζες είναι ουσιαστικάεξειδικευµένα 
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 περ ιβάλλοντα 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 τρόπ ος 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.Στην συνεχεια 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 κέντ ρων,  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.  
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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 ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση υπεράκτιων εταιρειών στο ξέπλυμα χρήματος, 
σύμφωνα με την βιβλιογραφία διακρίνεται σε τρία στάδια:1 

Σε ότι αφορά την πρώτη φάση, αυτή της «τοποθέτησης», ο ρόλος των 
εταιρειών offshore είναι περιορισμένος. Έχει καταγραφεί μια τεχνική, όπου 
κάποιος είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας «βιτρίνας» με απόλυτα νόμιμο 
αντικείμενο (εστιατόριο, κατάστημα πώλησης ενδυμάτων κ.λ.π .) και καταθέτει 
στο λογαριασμό τα νόμιμα κέρδη μαζί με το παράνομο χρήμα. 

Στη δεύτερη φάση του «στοιβάγματος», όπου σημασία έχει η μεγάλη 
κινητικότητα του χρήματος για να χαθεί ο σύνδεσμος του με την πηγή και τις 
ρίζες του, έχει καταγραφεί το εξής : εκεί που τα κεφάλαια έχουν κατατεθεί σε 
μικρά ποσά σε τραπεζικ ούς λογαριασμούς, που μεμονωμένα δεν κινούν 
ανησυχία λόγω χαμηλού μεγέθους, αλλά συνολικά θα αποτελούσαν αντικείμενο 
αναφοράς από τις Τράπεζες, βρίσκει τη θέση της η υπεράκτια εταιρεία, οι 
μετοχές της οποίας αγοράζονται με τα χρήματα αυτά, και η οποία με τ η σειρά 
της αναλώνεται σε επενδύσεις στο έδαφος που θέλει να εισάγει το 
ανακυκλωμένο χρήμα. Στη συνέχεια πωλεί και πάλι σε άλλοαγοραστή, αγοράζει 
εκ νέου και έτσι η οσμή του χρήματος χάνεται. Στην τελευταία φάση, όπου το 
βρώμικο χρήμα μεταλλάσσεται σε «καθαρό» και επιχρίεται με τη σκόνη της 
νομιμότητας, οι υπεράκτιες εταιρείες χρησιμεύουν για να προσδώσουν στο 
βρώμικο χρήμα την ταυτότητα προϊόντος ή κέρδους από μία καθ' όλα νόμιμη 
συναλλαγή, όπως η πώληση ακινήτου ιδιοκτησίας της offshore. 

Σχηματικά, οι πι ο πάνω περιγραφόμενες δραστηριότητες υλοποιούνται με τις 
παρακάτω δραστηριότητες: 

Εταιρείες «φαντάσματα» 

Οι εταιρείες αυτές επιτελούν τον αποκλειστικό σκοπό της απορρόφησης των 
κεφαλαίων και του «αποσυσχετισμού» κεφαλαίων και προέλευσης τους. Η 
ίδρυσή τους εξαντλείται σε οροθέτηση εικονικών ρόλων και στην εγκαθίδρυση 
ενός τοπικού εντεταλμένου, που λειτουργεί ως διευθυντής και εκπρόσωπος. 

Εταιρείες «βιτρίνες» 
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Ο τύπος των εταιρειών αυτών είναι πιο σύνθετος αφού επιδίδονται και σε 
νόμιμες ενέργειες προκει μένου να καλύψουν τις παράνομες. Οι δράστες που 
προσπαθούν να ξεπλύνουν χρήμα, έχουν συνήθως περισσότερες από μία τέτοιες 
εταιρείες και μεταφέρουν το βρώμικο χρήμα από τη μία στην άλλη. 

Συναλλαγές στο Χρηματιστήριο 

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 

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.Δ.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 χρηματιστηρια κή 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.

ΟΙ ΧΩΡΕΣ- ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΔΗΜΙΟΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ  
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Το βασικό αίτιο δημιουργίας των υπεράκτιων κέντρων ή δικαιοδοσιών 
(jurisdictions) ήταν η ανάγκη οικονομικής επιβίωσης και γρήγορης οικονομι κής 
ανάπτυξης των συγκεκριμένων κρατών. Τα κράτη αυτά είναι συνήθως μικρού 
μεγέθους, χωρίς σημαντικούς οικονομικούς και φυσικούς πόρους, με ελάχιστες 
δυνατότητες οικονομικής αυτοτέλειας και συνήθως βρίσκονται κοντά σε ένα 
σημαντικό οικονομικό κέντρο.1 Έτσι , οι ειδικές οικονομικές και άλλες 
διευκολύνσεις σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, ήταν η μοναδική διέξοδος για 
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 

Ιστορικά, οι υπεράκτιες εταιρίες εμφανίστηκαν αρχικά σε μικρά κράτη, 
όπως τα νησιά της Καραϊβικής, των οποίων η δυναμική ο ικονομική ανάπτυξη 
κατέστη αδύνατη λόγω της γεωπολιτικής θέσης τους, αλλά και των ειδικών 
ιστορικών συγκυριών. Τα κράτη αυτά επέλεξαν ήδη από τη δεκαετία του 1960, 
σοφά όπως αποδείχτηκε, να υποκαταστήσουν την έλλειψη ακόμη και βασικών 
υποδομών τους με νομο θετικές ρυθμίσεις και κανονιστικά πλαίσια, τα οποία 
παρείχαν επιχειρηματικές «διευκολύνσεις» και δημιουργούσαν ευνοϊκό 
περιβάλλον για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων. 

Έτσι, τα κράτη αυτά κατόρθωσαν να προσελκύουν όλο και περισσότερους 
αλλοδαπούς επι χειρηματίες, λειτουργώντας ως «φ ορολογικοί παράδεισοι» για 
την τυπική έστω - εγκατάσταση των δραστηριοτήτων τους. Είναι ενδεικτικό ότι 
σύμφωνα με μία έρευνα του 1998 που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «The 
Guardian»2, πάνω 6 τρισεκατομμύρια δολάρια Η.Π.Α. ήταν επενδεδυμένα σε 
εξωχώρια οικονομικά κέντρα, ποσό μεγαλύτερο από το Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν όλων των χωρών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά την άποψή μας, οι 
χώρες – υπεράκτια κέντρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. 

Μία κατηγορία είναι αυτή των ελάχισ τα ανεπτυγμένων κρατών όπου οι 
παρασχεθείσες διευκολύνσεις στόχευαν αποκλειστικά και μόνο στις κάποιες 
θέσεις εργασίας που θα δημιουργούταν και στα ελάχιστα φορολογικά έσοδα που 
θα εισπραττόταν, επειδή στην πραγματικότητα οι χώρες αυτές δεν είχαν 
υποδομές, εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό και σταθερό πολιτικό περιβάλλον. 

Η άλλη κατηγορία είναι αυτή κάποιων μικρών χωρών, με σημαντική όμως 
οικονομική ανάπτυξη και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό κυρίως στον τομέα 
των υπηρεσιών (σύμβουλοι επιχειρήσεων, δικηγόρ οι κ.λ.π.). Κλασικό είναι το 
παράδειγμα της Κύπρου όπου μετά την Τουρκική εισβολή του 1974, υπήρξε μία 
μεγάλη καταστροφή και στους τρεις τομείς της οικονομίας. Η ιστορική συγκυρία 
της εποχής «ευνόησε» τη μεγαλόνησο με την ανάγκη μεταφοράς των 
τραπεζικών κέντρων από τη Μέση Ανατολή και κυρίως από τον Λίβανο, λόγω 
των μακροχρόνιων πολεμικών επιχειρήσεων που διεξήγοντο στην περιοχή. 
Σταδιακά αναπτύχθηκε ο θεσμός των υπεράκτιων εταιρειών (Κυπριακός Νόμος 
37/75) με ιδιαίτερα μειωμένους φορολογικούς συντελεστές, για επιχειρήσεις με 
διοικητική έδρα την Κύπρο και δραστηριότητες αποκλειστικά εκτός του νησιού. 
Επί πλέον άρχισε να επιστρέφει ένα σημαντικό μέρος του ανθρώπινου 
κεφαλαίου που λόγω του πολέμου αναγκάστηκε να εκπατριστεί, πλην όμως ένα 
σημαντικό κομμάτι αυτού είχε κατορθώσει να αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις 
πάνω στις επιχειρήσεις στις χώρες υποδοχής και κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία 
και την Ελλάδα. 
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Μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, οι ρυθμοί εγκατάστασης 
υπεράκτιων εταιρειών ρωσικών και άλλων ανατολι κοευρωπαϊκών συμφερόντων 
στη Κύπρο ήταν εντυπωσιακοί. Τουλάχιστον το 60% των νέων εταιρειών που 
εγκαθίστανται τα τελευταία χρόνια στο νησί προέρχονται από χώρες που 
«ανακαλύπτουν» τον καπιταλισμό.1 Για να γίνει κατανοητή η συνεισφορά των 
υπεράκτιων εταιρει ών στην Κύπρο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το 1995 οι 
υπεράκτιες εταιρείες προσέφεραν 161 εκατομμύρια λίρες, ποσό που 
αντιπροσωπεύει το 15,5% του συνόλου άδηλων πόρων του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών. Το 2001 το εισόδημα της Κύπρου σε ξένο  
συνάλλαγμα από την λειτουργία των εταιρειών διεθνών δραστηριοτήτων και 
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων ανήλθε σε 500 εκατ. δολάρια και αποτελούσε το 
5% του Α.Ε.Π. Από το ποσό αυτό ποσοστό 29% προήλθε από εταιρείες στον 
τομέα της διαχείρισης πλοίων.1 Πέραν τούτου, χωρίς τις υ περάκτιες εταιρείες 
ορισμένοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως δικηγόροι, λογιστές, μηχανικοί και 
σύμβουλοι επιχειρήσεων, θα αντιμετώπιζαν εντονότατο πρόβλημα 
απασχόλησης, με μοναδική εναλλακτική δυνατότητα τον παραδοσιακό δρόμο 
της μετανάστευσης. Σύμφωνα με δη μοσιογραφικές πηγές της Κύπρου2, 
ενισχύσεις που ξεπερνούν ετήσια τα 100 εκατομμύρια κυπριακές λίρες, 
παραχωρούνται κάθε χρόνο από το κράτος, προς τις επιχειρήσεις διεθνών 
δραστηριοτήτων, γνωστές ως υπεράκτιες. Πρόκειται για δημόσιες ενισχύσεις 
που χορηγούνται με έμμεσο τρόπο, όπως είναι η μορφή της φοροαπαλλαγής. Η 
μορφή αυτών των ενισχύσεων επισημαίνεται σε στατιστική έκθεση του 
Γραφείου Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων και η οποία αφορά την περίοδο 2001 -
2002. 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο της έκθεσης υπογραμμίζεται ότι κατά το 2001 
οι ενισχύσεις υπολογίσθηκαν σε £123,4 εκατ. και για το 2002 £133,2 εκατ. 
Επισημαίνεται όμως ότι αυτές έχουν υπολογισθεί με βάση το θεωρητικό σενάριο 
της συνολικής απώλειας δημόσιων πόρων σε περίπτωση που όλες οι υπεράκτιες 
επιχειρήσεις κ ατέβαλλαν στη Δημοκρατία τους κανονικούς φορολογικούς 
συντελεστές και όλους τους δασμούς για τα έτη 2001 και 2002. Ως πρώτο 
υπεράκτιο κέντρο αναπτύχθηκαν οι Μπαχάμες οι οποίες καθιέρωσαν ένα 
φορολογικό σύστημα δύο επιπέδων. Υπήρχε ένα σύνολο νόμων για τους πολίτες 
της χώρας και ένα άλλο για τους αλλοδαπούς. 

Η ανταπόκριση στα φορολογικά αυτά μέτρα ήταν άμεση από Αμερικανούς 
και Καναδούς, οι οποίοι εκτός από την ευκαιρία που είχαν να προστατεύσουν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία από τους υψηλούς φορολογικούς συ ντελεστές, 
ανακάλυψαν και ένα όμορφο τόπο διακοπών, τα νησιά της Καραϊβικής. 

Επειδή όμως η επιτυχία είναι ισχυρό κίνητρο ζηλοτυπίας, νέα υπεράκτια 
κέντρα εμφανίστηκαν κοντά στις Η.Π.Α. και στον Καναδά όπως η Αντίγκουα, το 
Μπελίζ, οι Βερμούδες, τα Βρετανικ ά νησιά της Παρθένου, οι νήσοι Cayman, τα 
Turks και Caicos, η Γρενάδα, η Αγία Λουκία κ.α. 

Ειδικά όσον αφορά τα νησιά Cayman, το Τζορτζτάουν, η πρωτεύουσα των 
νησιών, είναι σήμερα μετά από τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Τόκιο και το 
Χονγκ Κονγκ η μεγαλύτερη διεθνώς τραπεζική αγορά.1 Με περισσότερες από 
600 τράπεζες και εξήντα χιλιάδες offshore εταιρίες, αυτά τα νησιά της δυτικής 
Καραϊβικής συνθέτουν ένα φορολογικό παράδεισο με κεφάλαια που αγγίζουν το 
1 τρισεκατομμύριο δολάρια και αυξάνονται με ρυθμό 120 δισε κατομμυρίων 
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δολαρίων ανά έτος. Τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία της 
παγκοσμιοποίησης έλκουν από εκεί την καταγωγή τους. Ξεχωρίζει η χρεοκοπία 
της τράπεζας BBCI, της Enron και της Parmalat, ενώ από τη Τζορτζτάουν 
αποδεσμεύτηκαν και 140 εκατομμύρια δολάρι α του καθεστώτος Σαντάμ για να 
μεταφερθούν στην τράπεζα της Νέας Υόρκης. 

Πώς όμως είναι κτισμένος ο φορολογικός παράδεισος των νησιών 
Cayman; Δεν υπάρχουν τέλη και φόροι παρά μόνο για τις αφίξεις επισκεπτών. 
Δεν υπάρχει φόρος εισοδήματος, φόροι κληρονομία ς ή κερδών για τις 
υπεράκτιες εταιρίες. Υπάρχει μάλιστα κυβερνητική δέσμευση προς αυτές ότι δεν 
θα τους επιβληθεί κανενός είδος φόρος για διάστημα τουλάχιστον τριάντα ετών. 
Συνήθως παρέχεται μια εικοσαετής εγγύηση που ανανεώνεται για δέκα χρόνια 
λίγο πριν τη λήξη της. Ορμητήριο πολλών ξένων θεσμικών επενδυτών της 
Σοφοκλέους, τα νησιά Cayman κατέχουν τη δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ στις 
χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών με ποσοστό 5,082%. Στα νησιά βρίσκονται χαρτοφυλ άκια τουλάχιστον 
2 δισεκατομμυρίων ευρώ από ελληνικές μετοχές ενώ εταιρείες όπως η Hellenic 
Casinos Company, βασικός μέτοχος της Hyatt, εδρεύουν και κρατούν το 
μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων τους στα νησιά Cayman. Όπως αναφέρει ο 
ελληνικής καταγωγής εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης για ειδικά θέματα κ. 
Θεόδωρος Μπραβάκης, το ελληνικό ενδιαφέρον στα νησιά Cayman εντοπίζεται 
στους πλοιοκτήτες από την Ελλάδα που επιλέγουν τα νησιά λόγω έλλειψης 
φόρων.

Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύο χώρες λειτουργούν ως 
«φορολογικοί παράδεισοι». Πρόκειται για το παραδοσιακά φιλόξενο δουκάτο 
του Λουξεμβούργου και για την Ιρλανδία που επεδίωξε να μπει δυναμικά στο 
παιχνίδι την τελευταία δεκαετία. Στο Λουξεμβούργο, που φιλοξενεί τις 
περισσότερες σε όλο τον κόσμο εταιρείες συ μμετοχών (holding companies), η 
φορολογία είναι 0,2% επί των κερδών. Αυτές οι εταιρείες συμμετοχών δεν 
ασκούν καμία δραστηριότητα μέσα στα όρια του Λουξεμβούργου, απλώς 
αποτελούν θεματοφύλακες συμμετοχών που έχουν οι βασικοί τους μέτοχοι ανά 
τον κόσμο. 

Στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργούν με ιδιαίτερο φορολογικό 
καθεστώς και αρκετές περιοχές χωρών - μελών της Ένωσης, με 
χαρακτηριστικότερο το παράδειγμα της πορτογαλικής Μαδέιρα. Όσον αφορά τα 
παραδοσιακά καταφύγια φοροαποφυγής, όπως είναι τα νησιά το υ «καναλιού» 
της Μάγχης, προσφέρουν αντί φορολογίας «αντίτιμο εγκατάστασης» 300 λιρών 
τον χρόνο. Σημειώνεται ότι περιοχές όπως η Μαδέιρα ή η ελεύθερη εμπορική 
ζώνη του Δουβλίνου θα μπορούν να διατηρούν το ευνοϊκό καθεστώς τους ως το 
2011. 

Εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στο γεωγραφικό χώρο της Ευρώπης 
βρίσκεται το Λιχτενστάϊν που επονομάζεται και «χρηματοκιβώτιο του πλανήτη». 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στα 157 τετρ. χλμ. της έκτασής του, φιλοξενεί 28.000 
υπηκόους και 100.000 εταιρίες. Το Γιβραλτάρ επίσης απ οτελεί μια ιδιάζουσα 
παράκτια αγορά που εξισορροπεί τα πλεονεκτήματα μιας ανεπτυγμένης off -
shore αποικίας της Αγγλίας με αυτά της ώριμης Ευρωζώνης στην οποία έμμεσα 
ανήκει. Αποτελώντας τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιοποιεί τις νομοθετικές 
της ρυθμίσεις σε θέματα ηλεκτρονικού επιχειρείν που επιτρέπουν στις 
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εγκατεστημένες επιχειρήσεις να απολαμβάνουν ελευθερία στην παροχή 
υπηρεσιών, ελευθερία στην εγκατάσταση των επιχειρήσεων και εξαίρεση από 
ευθύνη σε ενδιάμεσους παροχής ψηφιακών υπηρεσιών. Είναι αξιοσημείω το ότι 
το Γιβραλτάρ απολαμβάνει εντός της Ευρωζώνης ιδιαίτερα πλεονεκτήματα 
αφενός εκμεταλλευόμενο την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αμοιβαία 
αποδοχή των επιμέρους εθνικών νομοθετικών πλαισίων, αφετέρου τη συμφωνία 
εξαίρεσής του από τον επιβαλλόμενο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας εντός της ΕΕ.

Το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο στην Λατινική Αμερική είναι ο Παναμάς. 
Στην χώρα δραστηριοποιούνται 140 υπεράκτιες τράπεζες. Είναι σημαντικό να 
αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον τοπικό νόμο 32/1927, τα χρήματα που 
προέρχονται από φοροδιαφυγή που πραγματοποιήθηκε σε άλλη χώρα δεν 
αποτελούν προϊόντα εγκλήματος και κατά συνέπεια δεν διώκεται ο κάτοχός 
τους. Επί πλέον η Δημοκρατία του Παναμά δεν έχει συνάψει καμία φορολογική 
συνθήκη με οποιοδήποτε κράτος με συνέπεια να μην αποδέ χεται αιτήματα 
άλλων χωρών για διερεύνηση κεφαλαίων που προέρχονται από φοροδιαφυγή.1 
Η φορολογία στη Δημοκρατία του Παναμά βασίζεται στην αρχή της πηγής 
εισοδήματος με συνέπεια να μην φορολογεί εισοδήματα τα οποία προέρχονται 
από πηγές εκτός χώρας και κατ ά συνέπεια οι υπεράκτιες εταιρίες να μένουν 
αφορολόγητες. Η μοναδική φορολογική υποχρέωση είναι ένα πάγιο ποσό 
ετήσιου κυβερνητικού φόρου ύψους 250 US$. 

Αμέσως πιο κάτω παραθέτουμε συνοπτικό πίνακα με τους ανά τον κόσμο 
γνωστότερους «φορολογικούς παραδείσους» και τα ειδικά χαρακτηριστικά κάθε 
μίας δικαιοδοσίας:

ΧΩΡΑ ΤΟΠΟΘΕΣ
ΙΑ 

ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΑΛΛΑ
ΓΜΑΤΙΚΟΙ 
ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΡΑΠΕΖΙΚ
Ο 
ΑΠΟΡΡΗΤ
Ο 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Ανδόρα Μεταξύ 
Γαλλίας και 
Ισπανίας 

Αστικό 
δίκαιο 
βασισμένο 
στο 
ρωμαϊκό 
και 
καταλανικό 
δί-καιο 

Καταλανικ
ή, ισπανική, 
γαλλική 

Κανένας Απόλυτη 
μυστικότητ
α σε 
κωδικοποιη
μένους 
λογαριασμο
ύς 

Καμία 

Μπαχάμες Καραϊβική, Αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική Πλήρης 
ελευθερία 

Διαθέσιμα 
στοιχεία 

Καμία 

Μπαρμπέιντος Ανατολική 
Καραϊβική 

Αγγλικός 
νόμος 

Αγγλική Φιλελεύθερ
οι-
εξαιρούνται 
οι 
υπεράκτιες 
εταιρείες 

Μερικώς Με Καναδά, Νορβηγία, 
Ελβετία, Αγ -γλία και Η 
ΠΑ 

Βερμούδες Μέση 
Ατλαντικού 

Αγγλικός 
νόμος 

Αγγλική Κανένας Ναι, Με ΗΠΑ 
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Παρθένοι Νήσοι Καραϊβική, Αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική Κανένας Μερικώς Με Ιαπωνία, Ελβετία, 
Αγγλία (αφορούν μόνο τις 
εγκατεστημένες εταιρείες 

Νησιά Καϋμάν Καραϊβική Αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική Κανένας Ναι Καμία 

Νησιά Κουκ Νότιος 
Ειρηνικός 

Αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική Κανένας Ναι Καμία 

Κύπρος Βορειοανατ
ολική 
Μεσόγειο 

Αγγλικό 
δίκαιο 

Ελληνική, 
αγγλική 

Κανένας Ναι Με 24 χώρες 

Γιβραλτάρ Στο 
νοτιότερο 
σημείο της 
Ιβηρικής 
Χερσονήσο
υ 

Αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική, 
Ισπανική 

Κανένας Μερικώς Καμία 

Guernsey Αγγλικό 
κανάλι 20 
μίλια από 
τις γαλλικές 
ακτές 

Βασίζεται 
στο παλαιό 
γαλλικό και 
νορμανδικό 
νόμο και το 
σύγχρονο 
αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική 
και τοπική 
νορμανδική 
διάλεκτος 

Κανένας Ναι Με Τζέρσι και Ηνωμένο 
Βασίλειο 

Χονγκ Κονγκ Στα νότια 
παράλια 
της Λαϊκής 
Δημοκρατί
ας της 
Κίνας 

Αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική 
και 
κινέζικη 

Κανένας Μερικώς Καμία εκτός από μερικές 
αεροπορικές και 
ναυτιλιακές συμφωνίες με 
την Κίνα 

Ιρλανδία Δυτικά της 
Βρετανίας 

Δικαιοδοσί
α 
βασιζόμενη 
στο αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική 
και 
ιρλανδική 

Κανένας Μερικώς 27 συμφωνίες με χώρες 
της EE και μ ε Αυστραλία, 
Ιαπωνία και ΗΠΑ 

Isle of Man Μικρό 
νησάκι 
ανάμεσα σε 
Ιρλανδία 
και Αγγλία 

Κρατικός 
νόμος και 
αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική Κανένας Μερικώς Με Αγγλία 

Τζαμάικα Καραϊβική Βασισμένο 
στο αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική 
και τοπική 
νορμανδική 
διάλεκτος 

Έχει 
φιλελευθερ
οποιηθεί. 

Οι τράπεζες 
δε-
σμεύονται 
για το 
απόρρητο 
των 
υποθέσεων 
των 
πελατών 
τους 

Με Καναδά, Δανία, 
Γερμανία, Ισραήλ, 
Νορβηγία, Σουηδία, 
Αγγλία και ΗΠΑ 

Τζέρσι Αγγλικό 
κανάλι 14 
μίλια από 
τις γαλλικές 
ακτές 

Βασισμένο 
στον 
παλαιό 
γαλλικό και 
νορμανδικό 
δίκαιο και 
στο αγγλικό 
δίκαιο 

Αγγλική 
και τοπική 
νορμανδική 
διάλεκτος 

Κανένας Ναι, Με Guernsey και Αγγλία 
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Labuan Νότια 
θάλασσα 
της Κίνας, 
δυτικά του 
Βόρνεο 

Βασισμένο 
στο αγγλικό 
δίκαιο 

Μπαχάσας, 
Μαλαισίας 

Κανένας Περιορισμέ
νος

Καμία 

Λιχτενστάϊν Ευρώπη Αστικός 
κώδικας 

Γερμανική Ελευθερία Ναι, με 
ελάχιστους 
περιορισμο
ύς 

Με Αυστρία, Ελβετία 

Αξίζει όμως να δούμε αναλυτικότερα τα τέσσερα κατά τη γνώμη μας 
σπουδαιότερα υπεράκτια κέντρα και τις ειδικές φορολογικές συνθήκες που
υφίστανται σε αυτά. 

Τα Βρετανικά νησιά της Παρθένου (British Virgin Islands BVI) είναι ένα 
μικρό σύμπλεγμα νησιών στη θάλασσα της Καραϊβικής, εξήντα μίλια ανατολικά 
του Puerto Rico. Οι Διεθνείς Εμπορικές Επιχειρήσεις (International Business 
Company’s IBC’s) που δραστηριοποιούνται στα Βρετανικά νησιά της Παρθένου, 
είναι επιχειρήσεις που υφίστανται με βάση πράξη του 1984. Οι δραστηριότητες 
των επιχειρήσεων αυτών πρέπει να πραγματοποιούνται εκτός των νησιών και 
δεν πρέπει να εμπλέκονται σε αυτές μόνιμοι κάτο ικοι της χώρας. Οι υπεράκτιες 
εταιρίες δεν μπορούν να κατέχουν ακίνητη περιουσία στα νησιά, παρά μόνο να 
νοικιάζουν ένα γραφείο, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τραπεζικές εργασίες 
(παρά μόνο με ειδική άδεια), με ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, 
διαχείριση κεφαλαίων, συλλογικά επενδυτικά σχήματα και διαχείριση 
εμπιστευμάτων. Επί πλέον δεν μπορούν να διαθέσουν τις μετοχές τους στο 
κοινό. Τα νησιά έχουν το προνόμιο της αυτοδιοίκησης, ενώ ταυτόχρονα είναι 
Βρετανική υπεράκτια περιοχή. Το νομικό σύστημα β ασίζεται στο Βρετανικό 
δίκαιο. Οι υπεράκτιες δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε ένα περιβάλλον 
χωρίς φορολογία. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 
την Ιαπωνία και την Ελβετία, αλλά αυτές δεν έχουν εφαρμογή σε υπεράκτιες 
δραστηριότητες.Οι υπεράκτιες εταιρίες πληρώνουν ένα ετήσιο δικαίωμα 
λειτουργίας το οποίο κυμαίνεται αναλόγως του κεφαλαίου, από US$350 έως 
US$420. 

Το isle of man, βρίσκεται στο κέντρο των Βρετανικών νήσων, είναι μία 
αυτοδιοικούμενη εξαρτούμενη από το στέμμα περιοχή, η οποία δεν είναι μέρος 
του Ηνωμένου Βασιλείου. 

Οι εταιρίες διεθνών δραστηριοτήτων λειτουργούν με τη μορφή της εταιρείας 
περιορισμένης ευθύνης και δεν τις επιτρέπετε: 

1. Να ασκούν εμπορία στο νησί 

2. Να πραγματοποιούν τραπεζικές ή ασφαλιστικές εργασίες 

3. Να πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια, εκτός της επένδυσης των ιδίων τους 
κεφαλαίων 

4. Να αντλούν κεφάλαια μέσω δημόσιας εγγραφής ή να διαθέτουν μετοχές ή 
εταιρικά μερίδια στο κοινό 

Black Ice Software LLC
Demo version



23

Η φορολογία για τις τοπικές επιχειρήσεις (residents) ανέρχεται σε ποσοστό 10% 
επί των κερδών. Οι επιχειρήσεις με υπεράκτιες δραστηριότητες (Limited Exempt 
Companies) δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος, αλλά καταβάλουν ένα 
σταθερό ετήσιο δικαίωμα στην Κυβέρνηση (£450). Φυσικά οι τελευταίες δεν 
θεωρούνται κάτοικοι (residents) και δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στο 
νησί. Σύμβαση αποφυγής διπλής έχει υπογραφεί μόνο με το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να διατηρούν οικονομικά αρχεία τα οποία να 
απεικονίζουν την οικονομική τους κατάσταση. 

Τα Cayman Islands αποτελ ούν ένα γκρουπ από τρία νησιά στην 
Καραϊβική. Το κεντρικό νησί, το Grand Cayman, βρίσκεται περίπου 1.150 
χιλιόμετρα νότια της Florida. Τα νησιά είναι Βρετανική αποικία και για το λόγο 
αυτό το κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρεί το δικαίωμα να 
νομοθετεί. Το δίκαιο των εταιριών βασίζεται στην πράξη για τις Βρετανικές 
εταιρίες του 1948 και υφίσταται ως νομοθεσία των νησιών από το 1960. Οι 
υπεράκτιες εταιρίες στα Cayman Islands δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται 
στην ενδοχώρα, να κατέχουν ακίνητη περιουσ ία, να ασχολούνται με τραπεζικές 
και ασφαλιστικές εργασίες και αμοιβαία κεφάλαια χωρίς ειδική άδεια. Επί πλέον 
δεν μπορούν να αντλούν δημόσια κεφάλαια. Τα Cayman Islands δεν έχουν 
υπογράψει καμία σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Δεν υπάρχει 
φορολογία επί των κερδών για τις υπεράκτιες εταιρίες, αλλά αυτές καταβάλλουν 
ετήσια δικαιώματα τα οποία κυμαίνονται, αναλόγως με το μετοχικό κεφάλαιο, 
από US$575 έως US$1.000. Οι εταιρίες αυτές δεν υποχρεούνται να τηρούν 
λογιστικά βιβλία. 

Η Δημοκρατία του Παναμά, βρί σκεται ανάμεσα στην Costa Rica και στην 
Colombia, στον ισθμό που ενώνει την Βόρεια με την Νότια Αμερική. Στην 
πλευρά του ισθμού από τη μεριά της Καραϊβικής, βρίσκεται η ελεύθερη ζώνη 
του Παναμά η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο μετά το Hong 
Kong. Στην ζώνη αυτή εμπορεύματα που εισάγονται και επανεξάγονται σε άλλες 
χώρες, εξαιρούνται από κάθε φόρο εισαγωγής ή εξαγωγής, τα δε κέρδη από 
αυτές τις δραστηριότητες φορολογούνται με ειδικούς μειωμένους συντελεστές. 

Εταιρείες διεθνούς εμπορίου και επενδ ύσεων, δραστηριοποιούνται με τη μορφή 
της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης και οριοθετούνται με τον καταστατικό νόμο 
για τις εταιρίες με αριθμό 32 του 1927. 

Οι εταιρείες αυτές δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε τραπεζικές εργασίες, 
σε διοίκηση εμπιστευμάτ ων, σε ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές εργασίες, σε 
διοίκηση κεφαλαίων, σε επενδυτικά κεφάλαια, σε συνεταιριστικά επενδυτικά 
σχήματα ή σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σε συνεργασία με τραπεζικά, 
οικονομικά, πιστωτικά ή ασφαλιστικά ιδρύματα. Δεν υφίστατα ι εταιρικός φόρος 
σε εισοδήματα που δεν προέρχονται από πηγή εντός του Παναμά. Υφίσταται 
μόνο ένας ετήσιος σταθερός φόρος ύψους US$250. Επίσης δεν υφίστανται 
συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας. Τέλος για τα
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εισοδήματα που προέρχονται εκτός χώρας, δεν απαιτείται η τήρηση οικονομικών 
καταστάσεων. 

Σύμφωνα με μια έρευνα για τις διεθνείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν 
δραστηριότητες σε παράκτια οικονομικά κέντρα από τους Walter H. και Dorothy 
B. Diamond1, υπάρχουν 30 βασικά χαρακτηριστικά των φορολογικών λιμα νιών, 
σπουδαιότερα των οποίων είναι: 

• εγγυήσεις ενάντια στην απαλλοτρίωση, 

• προνομιακή αντιμετώπιση από την κυβέρνηση, 

• παραχωρήσεις επένδυσης, 

• χαμηλοί φόροι, 

• πολιτική σταθερότητα και 

• οικονομική σταθερότητα, 

• φορολογικές συνθήκες, 

• ελάχιστοι νομισματικοί περιορισμοί, 

• ελευθερία στην εισαγωγή των πρώτων υλών, 

• ελάχιστοι κυβερνητικοί έλεγχοι, 

• μυστικότητα, 

• ελεύθερη εξαγωγή των κερδών, 

• καλές επικοινωνίες και μεταφορές 

• ασφάλεια των δικαιωμάτων ιδιοκτησιών, και 

• προώθηση από την κυβέρνηση. 

Ο Walter Diamond θεωρείται ως ο «νονός» του υπεράκτιου κόσμου.Η υπεράκτια 
σταδιοδρομία του άρχισε όταν εργαζόμενος ως σύμβουλος σε διεθνείς τράπεζες 
συνειδητοποίησε πόσο λίγες πληροφορίες διέθεταν οι Αμερικάνοι επενδυτές για 
να αξιολογήσουν τις ξένες φορολογικές ευκαιρίες. Από το 1974 εργαζόμενος με 
τη σύζυγό του Dorothy έχει συμβάλει ενεργά στην απίστευτη αύξηση των 
φορολογικών λιμανιών του κόσμου και οι συγγραφές του καλύπτουν 
περισσότερες από εβδομήντα υπεράκτιες αρμοδιότητες. 
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα υπεράκτια κέντρα είναι το αντιστάθμισμα 
στην υψηλή φορολογία. Για το λόγο αυτό αποτελούν απειλή στην συνολική 
αύξηση του χερσαίου φόρου, περικόπτοντας από τις κυ βερνήσεις φορολογικά 
έσοδα. 

Ως συνέπεια τα βιομηχανοποιημένα έθνη έχουν αναπτύξει μία 
συντονισμένη επίθεση τα τελευταία χρόνια ενάντια στα υπεράκτια κέντρα. Έτσι 
το 1998 ο ΟΟΣΑ συνέταξε μία έκθεση που τιτλοφορήθηκε «επιβλαβής 
φορολογικός ανταγωνισμός – ένα αναδυόμενο παγκόσμιο φαινόμενο», με την 
οποία σηματοδοτήθηκε η επίθεση ενάντια στα υπεράκτια κέντρα. Μέχρι τότε, τα 
κράτη με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, είχαν καταγγείλει ανεπίσημα τα 
υπεράκτια κέντρα ως φορείς ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής.

Πατέρας της πρωτοβουλίας αυτής του ΟΟΣΑ ήταν ο επίτροπος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Mario Monte, ο οποίος συνέβαλε στην ανάπτυξη ενός 
κώδικα δεοντολογίας στην επιχειρησιακή φορολογία. Στην πραγματικότητα οι 
χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, ψάχνοντας για 
«αποδιοπομπαίους τράγους», πραγματοποιούν μια ενορχηστρωμένη επίθεση 
ενάντια στα υπεράκτια κέντρα κατηγορώντας τα ως ενδιάμεσους 
φοροαποφυγής και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

Τα υπεράκτια οικονομικά κέντρα χωρίστηκαν από τον ΟΟΣΑ σε τρεις 
ομάδες ανά λογα με τις νομικές τους υποδομές, τα επίπεδα της οικονομικής 
επίβλεψης και συνεργασίας και με τις δυνατότητές τους να καταπολεμήσουν το 
ξέπλυμα χρήματος. 

Στην πρώτη κατηγορία τοποθετήθηκαν πλούσια κράτη όπως το Hong –
Kong, το Λουξεμβούργο, η Σιγκαπούρη και η Ελβετία. Στην κατηγορία αυτή 
συμπεριελήφθησαν επίσης το Δουβλίνο (Ιρλανδία), το isle of man και το Jersey, 
αν και θα έπρεπε να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για βελτίωση της 
ποιότητας της επίβλεψης και συνεργασίας. 

Στη δεύτερη ομάδα τοποθετήθηκαν δικαιοδοσίες με σεβασμό στις απαιτήσεις του 
οργανισμού που ασκούσαν ικανή επίβλεψη στις υπεράκτιες επιχειρήσεις. Αυτές 
οι χώρες είναι η Ανδόρα, το Μπαχρέιν, τα Barbados, οι Βερμούδες, το 
Γιβραλτάρ, η Labuan (Μαλαισία), το Μακάο, η Μάλτα και το Μονακό. 

Στην τρίτη ομάδα τοποθετήθηκαν είκοσι πέντε υπεράκτια οικονομικά 
κέντρα (offshore economics centers – OFCs) τα οποία κρίθηκαν ότι έχουν τα 
χαμηλότερα επίπεδα νομοθεσίας, επίβλεψης και συνεργασίας. 

Σύμφωνα με το με χαρακτηριστικά DAFFE/CFA/FHP (2000)/REV1/CO NF 
έγγραφο του ΟΟΣΑ αυτά είναι τα εξής:1 

- Ανγκουίλα - εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου 

- Αντίγκουα και Μπαρμπούντα 

- Αρούμπα - που ανήκει στην Ολλανδία 
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- Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες 

- Μπελίζ 

- Βρετανικοί Παρθένοι νήσοι - εδάφη του Ην. Βασιλείου 

- Νήσοι του Κουκ - εξαρτώμενο έδαφος της Ζηλανδίας 

- Δομινικανή Κοινοπολιτεία 

- Γρενάδα 

- Γκέρνσει/ Σαρκ/ Αλδερνέι - εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας 

- Λιβερία 

- Πριγκιπάτο του Λιχνενστάιν 

- Δημοκρατία των Μαλβίδων 

- Δημοκρατία των νήσων Μάρσαλ 

- Μοντσεράτ - έδαφος του Ην. Βασιλείου 

- Δημοκρατία του Ναούρου 

- Ολλανδικές Αντίλλες - έδαφος της Ολλανδίας 

- Νίουι - συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία 

- Παναμάς 

- Σαμόα 

- Δημοκρατία των Σεϋχέλλες 

- Αγ. Λουκία 

- Ομοσπονδία του Αγ. Χριστόφορου και Νέβις 

- Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες 

- Τόνγκα 

- Τούρκς και Κάικος - εδάφη του Ην. Βασιλείου 

- Παρθένα νησιά των Η.Π.Α. 

- Δημοκρατία του Βανουάτου 

Η έκθεση εξέφραζε απειλές για μελλοντικές κυρώσεις στις χώρες της τρίτης 
ομάδας που δεν θα έκαναν προσπάθειες να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους ως 
προς υπεράκτιες επιχειρήσεις και τη συνεργασία τους με τον οργανισμό. 
Επιπλέον, βασιζόμενες στην έκθεση αυτή του ΟΟΣΑ, οι χώρες που μετείχαν στη 
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G7 ανακοίνωσαν ότι θα έδειχναν βραχύβια μόνο καλή θέληση προς τι ς περιοχές 
της ομάδας τριας

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 αντιµετώπισητης 
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 µέτ ρα 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. 

∆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 µ έτρων 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 θεµατική της νοµιµοποίησης ε σόδων 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 στο ιχείων 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 µετα τροπή 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 
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απόκρυψη ή συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσης της π εριουσίας 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 διά θεσης,  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 Σύµ βαση 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 Orga nized Crime).  Κατέστησε όµως σαφές,  ότι το 
ξέπλυµα συναρτάται πλέον λειτουργικά µε το οργανωµένο έγκληµα. 

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 κ ρατών,  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 οργ ανισµοί(  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 έν α 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 πλαισίο υ 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 τον ιζόταν, 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 
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αποτελούσαν την «προηγούµενη εγκληµατική πράξη». Με την έβδοµη Σύσταση 
προτεινόταν η λήψη µέτρων για την κατάσχεση και δήµευση της 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 ε ίναι,  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. 

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,  ε νσώµατο 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.

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ

Η Οδηγία αυτή εκδόθηκε την 10η Ιουν ίου 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 ενια ίας αγοράς. Το πόσο 
αλληλένδετα είναι µεταξύ τους τα «γενεσιουργά» αυτά νοµοθετήµατα φαίνεται 
απότο ότι γίνεται ρητή αναφορά στο γεγονός, ότι για τις ανάγκες της παρούσας 
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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 δραστηριότη τα 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 δ ραστηριότητα ή από πράξη συµµετοχής σε 
παράνοµη δραστηριότητα, 

-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 α υτό 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. 

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 
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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.  

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 ναρκωτικώ ν 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 ε ίναι 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 εµπιστευτικότη τας στη 
σχέση δικηγόρου -εντολέα. Τελικά τα γεγονότα της 11ης 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. 

Απόφαση Πλαίσιο 2001/500/∆ΕΥ
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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 26η Ιουνίου 2001. Αφορά το ξέπλυµα χρήµατος, τον 
προσδιορισµό, τον εντοπισµό, τη δέσµευση, την κατάσχεση και τη δήµευ ση 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 1ο άρθρο αναγράφεται,  ότι προκειµένου να ενισχυθεί η καταπολέµηση 
τουοργανωµένου 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. 

Στο 2ο 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 βαθ µό 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 ορίστη κε 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 κατ ά της τροµοκρατίας,  την πρόληψη της χρηµατοδότησης της 
τροµοκρατίας,  την ενίσχυση της εναέριας ασφάλειας και για την µεγαλύτερη 
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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 εννέ α 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 τ ροµοκρατικούς σκοπούς.  Η 
οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,  
περιλαµβάνει διάφορα µέτρα στόχος53 των οποίων είναι η καταπολέµηση της 
κατάχρησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τους σκοπούς της 
νοµιµοποίησης των εσόδων α πό παράνοµες δραστηριότητες και της 
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας.  Ωστόσο,  τα προαναφερθέντα µέτρα 
δεναποκλείουν εντελώς την πρόσβαση τροµοκρατών και άλλων εγκληµατιών σε 
συστήµατα πληρωµών για τη διακίνηση των κεφαλαίων τους. 

Προκειµένου να αναπτυχθ εί συνεκτική προσέγγιση σε διεθνή βάση στον 
τοµέα της καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες και τηςχρηµατοδότησης 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 α ποτελεσµατικότερη 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 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

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 κάν ει 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».

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 Δικαιοσύνης, 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

Δικαιοσύνης 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.
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Ο ΝΟΜΟΣ 2331/1995

Στα πρώτα άρθρα του νόμου παρατίθενται βασικοί ορισμοί εννοιών που
χρησιμοποιούνται συχνότα τα στις υπόλοιπες ρ υθμίσεις 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 ιδρύ ματος 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 υπόκειτα ι 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 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 α φορούσε 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
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εγκλήματος σε μια ιδιαίτερα διευρυμέ νη εκδοχή της . Μεγαλύτερο όμως 
πρόβλημα για το συγκεκριμένο νόμο ήταν η γενικότερη αναποτελεσματικότητά 
του, γεγονός που αναγνωρίστηκε και από την πολιτική εξουσία.
Στην αναποτελεσματικότητα αυτή συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό τα εγγενή 
προβλήματα του νόμου αλλ ά 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 ότι 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 . 3424/2 005 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.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 1 περ. α΄ Ν.2331/1995 , για την 
εφαρμογή των διατάξεων του πρώτου κεφαλαίου του ιδίο υ 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 
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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 γίνε ται 
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
• 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 εκπλειστηριαστέ ς 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 δημιουργί α, 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
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συναλλαγών επί α κινήτων. 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 σκ οπό 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 δραστηριότητ α 
της διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων . Η Τράπεζα της Ελλάδος , στα 
πλαίσια της εποπτείας της επί των εταιρειών αυτών , συνεργάζεται με το 
Υπουργείο 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 Διοικητική Αρχή με την επωνυμία : « Εθνική Αρχή Καταπολέμησης 
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δ 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 ελ έγχων 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 Νομι μοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες 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 νομιμοποιήσ εως 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.
• 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 διάρκ εια των ελέγχων της προηγούμενης περίπτωσης , στοιχεία 
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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 δ ικαστικές 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 γι α 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 τ ου προσωπικού των Ενόπλων
Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας , του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού
Σώματος των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας , Δημόσιας 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 το υ 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 σύνολ ο 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
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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.Δ., εποπτεύουν του ς 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 Αρχ ής, 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
μαρτύρων και υπόπτων στην έδ ρα της Αρχής για εξέταση . Η κατά τα ανωτέρω 
σχηματιζόμενη 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 εγκλημ ατικές 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 οποι αδήποτε 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 καθορί ζονται, 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 πλ αισίου 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 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 
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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 
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 με τατροπή ή μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή 
προέρχεται από εγκληματικές 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 παράνομ ες 
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 
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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.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί 
φαινόμενο παγκοσμίου εμβέλειας και έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να 
διαπράττεται συ χνά 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 περι σσότερο. 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
Δράσης (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 ξεπλύν ουν 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 πόρ οι 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
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».
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Η π ραγματικότητα 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 αυτ ών 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 ανεπτυγμένε ς 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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