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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διπλωµατική εργασία που ακολουθεί µε τίτλο « Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος και η 

αποτελεσµατικότητα αντιµετώπισης στο πλαίσιο της Ελληνικής Πραγµατικότητας» στα 

πλαίσια της λήψης πτυχίου του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην 

¨∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη¨  του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας αποτελεί µία 

προσπάθεια παρακολούθησης του φαινοµένου της αποτροπής νοµιµοποίησης των 

εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά 

θέµατα στην ατζέντα της διεθνούς οικονοµικής κοινότητας. 

Στο πρώτο µέρος,  γίνεται µια εισαγωγή στην έννοια της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες ή αλλιώς ξέπλυµα χρήµατος και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας, στα αδικήµατα δηλαδή για την καταπολέµηση των οποίων θεσπίστηκε ο 

Νόµος 3691/2008 και γίνεται µια προσπάθεια θεωρητικής προσέγγισης των 

επιπτώσεων του φαινοµένου στην οικονοµική δραστηριότητα. 

Στο δεύτερο µέρος,  περιγράφονται τόσο το διεθνές και κοινοτικό όσο και το εθνικό 

θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τη πρόληψη και καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και οι 

κινήσεις που έγιναν για τη διαµόρφωση συντονισµένων µέτρων και πολιτικών για την 

αντιµετώπιση του φαινοµένου. 

Στο τρίτο µέρος, εξετάζεται το εγχώριο νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αναλύεται 

ο Νόµος 3691/2008 και συγκεκριµένα περιγράφονται τα αδικήµατα που προλαµβάνει 

και καταστέλλει, τα υπόχρεα πρόσωπα και οι αρµόδιες εποπτικές αρχές. Επιπλέον, 

αναλύονται οι απαιτήσεις του Νόµου 3691/2008. 
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Στο τέταρτο µέρος, αναλύεται το περιεχόµενο της Απόφασης της Συνεδρίασης 

281/17.03.2009 της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεµάτων και των 

τροποποιήσεων της για την « Πρόληψη της χρησιµοποίησης των εποπτευόµενων από 

την Τράπεζα της Ελλάδας πιστωτικών ιδρυµάτων και χρηµατοπιστωτικών οργανισµών 

για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση 

της τροµοκρατίας» µέσω της οποίας η Τράπεζα της Ελλάδας εξειδίκευσε τις απαιτήσεις 

του Νόµου 3691/2008 για τα πιστωτικά ιδρύµατα και χρηµατοπιστωτικούς 

οργανισµούς. Επιπλέον, αναφέρονται προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα πιστωτικά 

ιδρύµατα στην εφαρµογή. 

Στο παρόν κείµενο έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν, το φαινόµενο όπως 

διαµορφώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο µετά από τη διεθνοποίηση της οικονοµίας και οι 

προσπάθειες υιοθέτησης  συντονισµένων και συγκεκριµένων µέτρων και πολιτικών 

καθώς και µια αναλυτικότερη προσέγγιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 

Νόµο 3691/2008 για τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται και κυρίως για τους 

χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς όσο και οι προβληµατισµοί που δηµιουργούνται από 

την εφαρµογή των απαιτήσεων αυτών. 

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον επιβλέποντα καθηγητή µου κ. ∆ηµήτριο 

Παπαδόπουλο για την καθοδήγηση, επίβλεψη και βοήθεια που µου προσέφερε σε όλη 

τη διάρκεια  συγγραφής της εργασίας οποιαδήποτε στιγµή απαιτήθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                                                                                                                  

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 

ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί  

 Ξέπλυµα χρήµατος ( ή αλλιώς νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες) είναι η προσπάθεια των εγκληµατιών να συγκαλύψουν την πηγή 

προϊόντων παράνοµης δραστηριότητας «περνώντας» τα στην υγιή οικονοµία. Είναι, 

δηλαδή, η διαδικασία «µεταµφίεσης» κερδών αποκτηθέντων από παράνοµη 

δραστηριότητα σε κέρδη δήθεν αποκτηθέντα από νόµιµη δραστηριότητα, µε σκοπό να 

καταστεί δυνατή ή περαιτέρω επένδυση τους. 

 Με  τον όρο «ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος» (ΞΒΧ) νοούνται µία ή περισσότερες 

ενέργειες µέσω τραπεζικού συστήµατος ή άλλων διαύλων µε τις οποίες επιδιώκεται η 

συγκάλυψη της παράνοµης προέλευσης χρηµάτων ή άλλων κεφαλαίων.1 

 Αντίστοιχα, µε τον όρο «χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας» (ΧΤ) νοούνται οι 

ενέργειες µε τις οποίες επιδιώκεται η παροχέτευση κεφαλαίων (συνήθως χρηµατικών) 

σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα µε σκοπό την υποβοήθηση τους στην προπαρασκευή, 

οργάνωση ή/ και διενέργεια τροµοκρατικών πράξεων όπως αυτές ορίζονται από την 

εκάστοτε νοµοθεσία. 

 ∆ιευκρινιστικά αναφέρουµε πως ενώ στο ΞΒΧ τα κεφάλαια έχουν εγκληµατική 

προέλευση (π.χ. από εµπόριο ναρκωτικών, όπλων κλπ), στη ΧΤ τα κεφάλαια µπορεί να 

προέρχονται από νόµιµες δραστηριότητες. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση το ζήτηµα 

είναι η προέλευση των κεφαλαίων ενώ στη δεύτερη ο σκοπός τους χωρίς βέβαια να 

αποκλείεται και ο συνδυασµός των δυο περιπτώσεων. 

                                                           
1
 . Στενηµαχίτης  Κ., (2009), Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος και Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, 
εκδόσεις Atexcelixi, Αθήνα 
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 Σύµφωνα µε τη FAFT2 το ξέπλυµα χρήµατος είναι η επεξεργασία των εσόδων 

από εγκληµατικές πράξεις που διεξάγουν άτοµα ή οµάδες ατόµων µε στόχο το κέρδος. 

Αυτή η διαδικασία είναι κρίσιµης σηµασίας, δεδοµένου ότι επιτρέπει στους 

εγκληµατίες να απολαύσουν τα κέρδη τους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η πηγή 

προέλευσης τους. Όταν µια εγκληµατική δραστηριότητα αποφέρει σηµαντικά κέρδη το 

άτοµο η τα άτοµα που  εµπλέκονται σε αυτή πρέπει να βρουν ένα τρόπο για τον έλεγχο 

των κεφαλαίων που αποκοµίζουν χωρίς να τραβούν την προσοχή στη δραστηριότητα 

από την οποία προέρχονται ούτε στα άτοµα που εµπλέκονται. Οι εγκληµατίες 

προσπαθούν να το πετύχουν αυτό συγκαλύπτοντας την πηγή προέλευσης, αλλάζοντας 

την µορφή τους η µεταφέροντας τα κεφάλαια σε µέρη που είναι λιγότερο πιθανό να 

προσελκύσουν την προσοχή. 

 Παράνοµες πωλήσεις όπλων, λαθρεµπόριο και άλλες δραστηριότητες του 

οργανωµένου εγκλήµατος όπως διακίνηση ναρκωτικών, δίκτυα πορνείας µπορούν να 

αποφέρουν τεράστια ποσά εσόδων. Επίσης υπεξαιρέσεις, δωροδοκίες, εκµετάλλευση 

εµπιστευτικών πληροφοριών µπορούν να δηµιουργήσουν µεγάλα κέρδη και την ανάγκη 

για την «νοµιµοποίηση» τους µέσω του ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος. 

 

2.2 Μεγέθη και Μέτρηση της Ποσότητας του Βρώµικου Χρήµατος 

Λόγω της φύσης του ζητήµατος δεν είναι εύκολος ο προσδιορισµός του ύψους της 

ποσότητας του βρώµικου χρήµατος επειδή τα σχετικά µεγέθη δεν καταγράφονται σε 

επίσηµες ή ανεπίσηµες στατιστικές. Το ξέπλυµα χρηµάτων είναι µια παράνοµη 

δραστηριότητα που ασκείται από εγκληµατίες που συµβαίνει έξω από το κανονικό 

φάσµα των οικονοµικών και χρηµατοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων. Μαζί µε 

                                                           
2 FATF (Financial Action Task Force)-www.faft-gafi.org 
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κάποιες άλλες πτυχές της υπόγειας  οικονοµικής δραστηριότητας, οι πρόχειρες 

εκτιµήσεις έχουν δοθεί για να δώσουν µία αίσθηση της κλίµακας του προβλήµατος. 

 Προκειµένου να εξεταστεί το πρόβληµα της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες πρέπει κανείς να το µετρήσει ανάλογα µε τη χώρα αλλά και 

παγκοσµίως. Γενικά πάντως το να προσπαθήσει να εκτιµήσει κάποιος την ποσότητα 

χρήµατος που ξεπλένεται είναι προσπάθεια µα µετρήσει τα αµέτρητα. Λόγω της 

µυστικότητας του φαινοµένου το ποσό των χρηµάτων που ξεπλένονται και η τεχνική µε 

την οποία γίνεται αυτό έρχονται στο φώς µόνο όταν ανιχνεύεται. Ο υπολογισµός του 

εισάγει παρόµοια προβλήµατα µε αυτά της µέτρησης της παραοικονοµίας. 

 Ωστόσο προσπάθειες έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται. Ο John Walker 

(1995..)3 ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε να εφαρµόσει  ένα µοντέλο 

ποσοτικοποίησης του ξεπλύµατος χρήµατος και αρχικής εκτίµησης της παραγωγής. Το 

µοντέλο του πρότεινε το ποσό των 2,85 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων να νοµιµοποιείται 

σε παγκόσµιο επίπεδο. Η εκτίµηση αυτή υποδεικνύει ότι το ποσό του χρήµατος που 

ξεπλένεται είναι αρκετά µεγάλο.  Έκτοτε η συζήτηση για το αν το βρώµικο χρήµα 

µπορεί να µετρηθεί συνεχίζεται. Μερικοί, όπως η FATF ισχυρίζονται ότι η 

ποικιλοµορφία των µορφών και τεχνικών ξεπλύµατος χρήµατος κάνουν το εγχείρηµα 

αδύνατο. Άλλοι, και κυρίως διάφορα ινστιτούτα και διεθνείς οργανισµοί όπως το 

∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (IMF), η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) και διάφορες 

Μονάδες Χρηµατοπιστωτικής Πληροφόρησης (FIUs) ορισµένων χωρών κάνουν 

προσπάθειες να εκτιµήσουν το µέγεθος της ποσότητας εγχώριας και διεθνούς του 

χρήµατος που ξεπλένεται. 

                                                           
3 Brigitte Unger, (2007). The Scale and Impact of Money Laundering, Edward Elgar, UK,  (p, 29-30). 
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 Σύµφωνα όµως µε υπολογισµούς του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου4, το 

βρώµικο χρήµα για το 1996 ανερχόταν κατά προσέγγιση στο 2%-5% του παγκόσµιου 

ΑΕΠ δηλαδή  από USD 590 δισεκατοµµύρια έως USD 1,5 τρισεκατοµµύρια. Το 

µικρότερο ποσό (590 δισ.) ήταν περίπου ίσο µε το ΑΕΠ της Ισπανίας. Νεότερες 

εκτιµήσεις (2007) του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Παγκόσµιας Τράπεζας 

που υπολογίζουν  το παγκόσµιο ΑΕΠ σε 55-72 τρισεκατοµµύρια USD διαµορφώνουν 

το ύψος της ποσότητας  του βρώµικου χρήµατος από 1,1- 3,6 τρισεκατοµµύρια USD. 

2.3 Μέθοδοι και Αγορές  Νοµιµοποίησης Παράνοµου Χρήµατος 

Η µεθοδολογία του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος δεν είναι ενιαία ούτε µπορεί να 

προσδιοριστεί εκ των προτέρων  λόγω της πολύ µεγάλης περιπτωσιολογίας και της 

επινοητικότητας όσων την επιδιώκουν. Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό του 

ξεπλύµατος χρήµατος είναι ο αριθµός των διαφορετικών µεθόδων που 

χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση της. Η συστηµατική µελέτη όµως των 

πραγµατικών περιστατικών δείχνει ότι υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά τα οποία 

µπορούν να οδηγήσουν σε κάποια τυποποίηση του φαινοµένου και στη διάκριση τριών 

σταδίων του ξεπλύµατος. Μερικοί βέβαια από τους µηχανισµούς που αναφέρονται 

παρακάτω συνδέονται µόνο µε µία φάση από τις τρείς του ξεπλύµατος ενώ άλλοι 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε φάση. Τα στάδια αυτά έχουν ως εξής: 

1. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (PLACEMENT) 

Στο στάδιο αυτό στόχος είναι η είσοδος των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστηµα 

χωρίς  να κινηθούν υποψίες. Κάτι τέτοιο επιδιώκεται µε τις παρακάτω µεθόδους 

� Κατάτµηση του ποσού σε µικρότερα 

� Καταθέσεις µικροποσών σε τραπεζικούς λογαριασµούς 

� Μετατροπή µετρητών σε επιταγές/ εµβάσµατα 

                                                           
4
 www.imf.org 
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� Κατάθεση των επιταγών/ εµβασµάτων σε λογαριασµούς άλλης 

τράπεζας/ περιοχής 

� Λαθρεµπόριο µετρητών (Currency smuggling)5  

� Καζίνο/Ιππόδροµος/Λοταρίες/Στοιχήµατα 

 

2. ∆ΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ (LAYERING) 

Στο στάδιο αυτό επιδιώκεται µια σειρά µετατροπών ή µεταφορών ώστε να 

αποµακρυνθούν τα κεφάλαια από την πηγή τους και να συγκαλυφθεί η 

προέλευση τους µε απόκτηση νοµιµοφάνειας. Συνήθεις τρόποι είναι οι εξής: 

� Αγοραπωλησία επενδυτικών προϊόντων 

� ∆ιασυνοριακές µεταφορές χρηµάτων (cross border ) 

� Μεταφορές ποσών σε λογαριασµούς χωρών µε χαλαρή φορολογική 

νοµοθεσία ή χαλαρή νοµοθεσία κατά του ΞΒΧ 

� Εικονικές αγορές/ εισαγωγές αγαθών 

� Αγορές Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 

 

3. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (INTEGRATION) 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο επιδιώκεται η επαναφορά των κεφαλαίων στη 

νόµιµη και πραγµατική οικονοµία συνήθως µε την επένδυση τους σε ακίνητα 

και επιχειρήσεις. Συνήθεις τρόποι είναι οι εξής: 

� Επενδύσεις σε Κεφαλαιαγορές/Αγορές Παραγώγων 

� Εξαγορές Ακινήτων 

� Αγορές Χρυσού/Πολύτιµων Λίθων 

� Αγορές Αγαθών Πολυτελείας/Έργων Τέχνης 

                                                           
5
 Donato Masciandaro, Elod Takats and Brigitte Unger , , (2007).  Black finance, (p131-133) 
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� Εξαγορές Επιχειρήσεων Εισαγωγών- Εξαγωγών 

� Εξαγορές Επιχειρήσεων έντασης Ρευστότητας. 

4. Νέες µέθοδοι Ξεπλύµατος Χρηµάτων  

 Ποιος όµως έχει την ανάγκη να ξεπλύνει χρήµατα και ποιος παρέχει αυτές τις 

υπηρεσίες µέσω ποιών αγορών; Έµποροι ναρκωτικών, λαθρέµποροι φαρµάκων και 

όπλων, φοροφυγάδες, σωµατέµποροι, άτοµα που βαρύνονται µε οικονοµικές απάτες 

είναι µερικές από τις πιο συνηθισµένες περιπτώσεις που προκύπτουν από τις έρευνες. 

Ο πιο πρόσφορος τοµέας για το ξέπλυµα βέβαια είναι ο χρηµατοπιστωτικός τοµέας. 

Πρόσωπα που βρίσκονται εντός του χρηµατοπιστωτικού τοµέα εργαζόµενοι σε 

τράπεζες η άλλα ιδρύµατα δωροδοκούνται η εξαναγκάζονται  για να µην υποβάλουν 

αναφορές ύποπτων δραστηριοτήτων. Οι δικηγόροι επίσης εµφανίζεται να είναι µεταξύ 

των πιο συνήθων πρακτόρων ξεπλύµατος χρήµατος οι τουλάχιστον να παρέχουν 

διευκολύνσεις στην διαδικασία. Άλλα επαγγέλµατα που ενέχονται στη αγορά 

ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος είναι οι λογιστές, συµβολαιογράφοι 

χρηµατοοικονοµικοί σύµβουλοι χρηµατιστές ασφαλιστικοί πράκτορες και µεσίτες. Η 

δυσκολία ανίχνευσης έγκειται στο ότι κανένας δεν είναι ανεξάρτητος πάροχος 

υπηρεσιών από παράνοµες δραστηριότητες αλλά οι περισσότεροι πάροχοι ασχολούνται 

µε άλλες νόµιµες δραστηριότητες και ευκαιριακά παρέχουν σε αριθµό πελατών τους 

και την υπηρεσία την νοµιµοποίησης παράνοµων εσόδων.   

 Τον Οκτώβριο του 2006, η FAFT δηµοσίευσε την πρώτη έκθεση της σχετικά µε 

τις νέες µεθόδους πληρωµής (NPMs) την οποία επικαιροποίησε το 20106 µε 

περισσότερες διαθέσιµες περιπτωσιολογικές µελέτες και επικεντρώνοντας στην αύξηση 

της  ευαισθησίας για την εκτεταµένη χρήση και ενδεχόµενη κατάχρηση αυτών των 

                                                           
6
 FATF (Financial Action Task Force)-Money Laundering Using New Payment Methods-October 2010. 
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µεθόδων για σκοπούς ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών 

των νέων µεθόδων ε 

Οι κυριότερες νέες µέθοδοι πληρωµών που αναφέρονται και µελετώνται είναι: 

• Πληρωµές µέσω Internet 

• Πληρωµές µέσω κινητών τηλεφώνων ή παρόµοιων τεχνικών συσκευών 

• Πληρωµές µέσω Προπληρωµένων (Prepaid) Καρτών µε χρήση µαγνητικής 

ταινίας είτε µε χρήση ηλεκτρονικού τσίπ. ( smart electronic card chips). 

 

2.4 Μακροοικονοµικές Επιπτώσεις της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 

∆ραστηριότητες 

Παραγωγή και Απασχόληση 

 Το ξέπλυµα χρήµατος µπορεί από τη µία πλευρά να προκαλέσει αύξηση της 

παραγωγής, του εισοδήµατος και της απασχόλησης, δεδοµένου ότι επιπλέον χρήµατα 

εισέρχονται στο οικονοµικό κύκλωµα και τα οποία χρήµατα είναι διαθέσιµα για 

πρόσθετες επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά το ξέπλυµα χρήµατος µπορεί να 

επιβραδύνει την οικονοµία στη λογική ότι τα χρήµατα που χάνονται από τα θύµατα θα 

µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν πιο παραγωγικά από τους ίδιους παρά από τους 

δράστες. Σε κάθε περίπτωση για να πούµε ότι αν θα έχουµε αύξηση η µείωση της 

παραγωγής θα πρέπει να εξετάσουµε τι το θύµα και τι ο δράστης θα έκανε µε αυτά τα 

χρήµατα.7 Όσον αφορά την απασχόληση η εισροή χρηµάτων στην οικονοµία µια χώρας 

αυξάνει την απασχόληση και διεγείρει τοµείς όπως οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, οι 

δικηγόροι και οι οικονοµικοί σύµβουλοι. Αυτό βέβαια εξαρτάται από τη φάση που 

βρίσκεται η διαδικασία του ξεπλύµατος και τον αν αφαιρούνται πόροι από άλλους 
                                                           
7
  Donato Masciandaro, Elod Takats and Brigitte Unger , , (2007).  Black finance, (p161-164) 
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κλάδους της πραγµατικής οικονοµίας. Η Unger8 µελετώντας την Ολλανδία διαπίστωσε 

ότι η εισροή χρηµάτων στη φάση της διαστρωµάτωσης δηµιουργεί λιγότερο 

πραγµατικές  επιπτώσεις από ότι η φάση της ολοκλήρωσης. 

Εισαγωγές-Εξαγωγές 

 Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µπορεί να προκαλέσει 

στρέβλωση των εισαγωγών και εξαγωγών µιας χώρας εδικά αν οι δράστες στρέφονται 

προς την κατανάλωση αγαθών πολυτελείας. Κατά συνέπεια θα υπάρξει πρόβληµα στο 

ισοζύγιο πληρωµών. Όµως οι εισαγωγές δεν παράγουν εγχώρια οικονοµική 

δραστηριότητα ή απασχόληση και µπορεί αυτό να µειώσει την ανταγωνιστικότητα και 

την κερδοφορία των εγχώριων επιχειρήσεων. 

∆ηµόσια Έσοδα 

 Το ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στα 

δηµόσια έσοδα λόγω της µείωσης των εσόδων της κυβέρνησης από το φόρο. ∆ήλωση 

ανακριβών στοιχείων ή αδήλωτα εισοδήµατα είναι από τις πιο συχνές µεθόδους για τη 

διεξαγωγή ξεπλύµατος χρήµατος. Ταυτόχρονα η αύξηση αδικηµάτων που σχετίζονται 

µε το ξέπλυµα παράνοµου χρήµατος αυξάνει και τις δηµόσιες δαπάνες για πρόληψη και 

καταστολή. Αυτά βέβαια επηρεάζουν έµµεσα και τους έντιµους φορολογούµενους  

επειδή είναι πιθανόν να αντισταθµιστούν µε αύξηση των φορολογικών συντελεστών. 

Ζήτηση Χρήµατος-Συναλλαγµατική Ισοτιµία-Επιτόκια 

  Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες µπορεί να έχει 

αρνητική επίδραση στη ζήτηση χρήµατος, στη συναλλαγµατική ισοτιµία και στα 

επιτόκια. Οι απρόβλεπτες εισροές ή εκροές κεφαλαίων δηµιουργούν αστάθεια τόσο 

στην αγορά χρήµατος όσο και στο ισοζύγιο πληρωµών. Επιπροσθέτως τα επιτόκια 

                                                           
8
 Brigitte Unger, (2007). The Scale and Impact of Money Laundering, (p35-38) 
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επηρεάζονται και από το γεγονός ότι αυτού του είδους τα κεφάλαια κατευθύνονται σε 

αγορές όπου είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν παρά όπου τα επιτόκια ή οι 

συντελεστές απόδοσης είναι υψηλότεροι. 

Ρυθµός Ανάπτυξης 

 Η νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες  έχει σηµαντική 

αρνητική επίπτωση στο ρυθµό ανάπτυξης δεδοµένου ότι µεταφέρονται κεφάλαια από 

υγιείς σε ριψοκίνδυνες επιχειρήσεις, από παραγωγικές επενδύσεις σε στείρες και διότι 

αν το έγκληµα και η διαφθορά διευκολύνονται τότε ο ρυθµός ανάπτυξης επιβραδύνεται. 

∆ύναται όµως και να έχει και θετικές επιπτώσεις αν τα χρήµατα µεταφέρονται από τη 

χώρα µε εγκληµατικές δραστηριότητες σε άλλη χώρα λόγω λιγότερο αυστηρού 

ρυθµιστικού πλαισίου κατά του ξεπλύµατος, τότε η τελευταία χώρα επωφελείται από 

την προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων. 

Αύξηση Εγκλήµατος 

 Είναι ο σηµαντικότερος κίνδυνος για µία χώρα διότι η εγκληµατική 

δραστηριότητα που δεν προλαµβάνεται και δεν καταστέλλεται προσελκύει περισσότερο 

έγκληµα επειδή οι οικονοµική απόδοση και η πρόσοδος θα επανεπενδύονται σε 

παράνοµες δραστηριότητες. Εάν το έγκληµα παγιωθεί τότε οι οικονοµικές κοινωνικές 

και πολιτικές συνέπειες µπορούν να φτάσουν από τον έλεγχο ολόκληρων οικονοµικών 

τοµέων και την άνοδο της διαφθοράς στην υπονόµευση της πολιτικής από εγκληµατικές 

οργανώσεις. 

Αύξηση Τροµοκρατίας 

 Η σχέση µεταξύ του φαινοµένου και της τροµοκρατίας έχει δυο εκφάνσεις. Η 

πρώτη είναι να χρησιµοποιηθούν το νοµιµοποιηµένο χρήµα για τη χρηµατοδότηση της 

τροµοκρατίας και η δεύτερη να χρησιµοποιηθούν οι µέθοδοι του ξεπλύµατος για να 
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συγκαλυφθούν τα ίχνη και οι πηγές “καθαρού” χρήµατος που κατευθύνεται όµως για 

την χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Και στη δεύτερη περίπτωση χρησιµοποιούνται 

οι αδυναµίες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος ώστε να διαχωριστούν και  οι πηγές 

ροών χρήµατος από τον προορισµό τους και έτσι να αποφευχθεί ο εντοπισµός του 

εγκλήµατος της τροµοκρατίας. 

2.5 Μικροοικονοµικές Επιπτώσεις της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Παράνοµες 

∆ραστηριότητες 

Στρέβλωση Οικονοµικών Τοµέων 

 Οι εγκληµατίες επανεπενδύουν την πρόσοδο τους από τις εγκληµατικές 

δραστηριότητες σε εταιρίες κυρίως ακινήτων µε σκοπό την πραγµατοποίηση περαιτέρω 

κερδών νόµιµα ή παράνοµα. Πολλές από τις επενδύσεις τους είναι σε τοµείς µε τους 

οποίους είναι εξοικειωµένοι όπως µπαρ, εστιατόρια, µεταφορές κ.α.  Πολλοί έχουν την 

τάση να επενδύουν στη χώρα καταγωγής τους η στη χώρα που ασκούν την εγκληµατική 

τους δραστηριότητα9. 

Φαίνεται επίσης ότι σε κάθε χώρα διαφορετικός τοµέας της οικονοµίας ελκύει τους 

εγκληµατίες για να ξεπλύνουν χρήµατα. Στην Ιταλία, (Masciadaro 1999) διαπίστωσε ότι 

η αγορά οµολόγων ήταν ιδιαίτερα δηµοφιλής για τους εγκληµατίες επενδυτές γιατί τους 

επέτρεπε για καιρό να αποκρύπτουν την πραγµατική τους ταυτότητα. Στην Ολλανδία 

(B. Unger, 2006), ο τοµέας των ακινήτων φαινόταν ιδιαίτερα δηµοφιλείς µεταξύ των 

εγκληµατιών. 

Τεχνητή Αύξηση Τιµών 

 Ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα σε αυτούς του τοµείς είναι µια τεχνητή αύξηση 

τιµών. Το πρωταρχικό κίνητρο των εγκληµατιών είναι να επενδύσουν τα παράνοµά 

                                                           
9
 Donato Masciandaro, Elod Takats and Brigitte Unger , , (2007).  Black finance, (p155-156) 
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έσοδά τους προσπαθώντας να συγκαλύψουν την παράνοµη προέλευση τους. Ως εκ 

τούτου είναι πρόθυµοι να πληρώσουν για συγκεκριµένα περιουσιακά στοιχεία πάνω 

από την αξία τους καθώς και να αγοράσουν άλλα µη ελκυστικά περιουσιακά στοιχεία ή 

επιχειρήσεις απλώς και µόνο επειδή αυτό τους δίνει  τη δυνατότητα να αυξήσουν το 

µερίδιο τους σε µια συγκεκριµένη αγορά και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στη 

συγκεκριµένη οικονοµία. 

Νόθευση Ανταγωνισµού 

 Όπως προαναφέραµε το ενδιαφέρον των εγκληµατιών για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων δεν προκύπτει από την πραγµατικής τους αξία αλλά µάλλον 

από τα οφέλη της απόκρυψης, είναι πρόθυµοι να πληρώσουν πολύ περισσότερα από 

την πραγµατική τους τιµή. Αυτό θα οδηγήσει σε τεχνητή αύξηση τιµών κάνοντας αυτά 

τα περιουσιακά στοιχεία απρόσιτα για τους πραγµατικούς αγοραστές. ∆εδοµένης της 

επιθυµίας τους να µετατρέψουν τα µετρητά σε στοιχεία ενεργητικού δίνοντας τους 

εµφάνιση νόµιµου πλούτου υπερθεµατίζουν στις αγορές εκτοπίζοντας  τους υγιείς 

αγοραστές. Αλλά ακόµα και όταν αποκτούν και λειτουργούν µια επιχείρηση η 

δυνατότητα τους να την τροφοδοτούν µε άφθονη ρευστότητα τους δίνει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα και οδηγεί άλλες επιχειρήσεις εκτός αγοράς. 

Νόθευση Επαγγελµάτων 

 Τα επαγγέλµατα που είναι εκτεθειµένα σε κίνδυνο µόλυνσης από το έγκληµα 

της νοµιµοποίησης παράνοµου χρήµατος είναι κυρίως του χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

και τα νοµικά επαγγέλµατα δικηγόροι ,συµβολαιογράφοι. Για το χρηµατοπιστωτικό 

τοµέα υπάρχει εκτενείς αναφορά σε άλλα κεφάλαια, για τα νοµικά επαγγέλµατα όµως 

αναφέρουµε επιγραµµατικά κάποιες ενέργειες µέσω των οποίων µπορούν να 

εµπλακούν στο ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος. 
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• ∆ηµιουργία περίπλοκων νοµικών µορφών και καθεστώτων (πχ εµπιστεύµατα)10 

• Αγορά ή πώληση ακινήτων 

• Εκτέλεση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών 

• Παροχή εισαγωγών σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 

• Είσπραξη µετρητών και παροχή σε πελάτες 

• Πληρωµή χρηµάτων σε τρίτους για συναλλαγές που δεν συνδέονται µε νοµική 

εξυπηρέτηση 

• ∆ιευκολύνσεις  ξεπλύµατος σε πελάτες τους φυλακισµένους. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Στενηµαχίτης  Κ., (2009), Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος και Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας, (σελ 
42) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ∆ΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕ∆Ο 

3.1 Γενικό Ιστορικό 

 Η αντιµετώπιση του φαινοµένου της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες θεωρείται διαχρονικά από τους εµπνευστές των σχετικών νοµοθετικών 

πρωτοβουλιών ως ένα από τα σηµαντικότερα µέτρα που στοχεύουν στην 

καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, των ναρκωτικών και της τροµοκρατίας 

τόσο σε διεθνές όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής 

έλαβε χώρα µία από τις πρώτες νοµοθετικές κινήσεις διεθνώς για την ποινικοποίηση 

του φαινοµένου της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 

«ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος» (money laundering) οι οποίες και εντατικοποιήθηκαν 

µετά τις τροµοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεµβρίου 200111. 

 Με την ψήφιση του Νόµου «Bank Secrecy Act» το έτος 1970, ουσιαστικά 

επιβλήθηκε η κατάργηση του τραπεζικού απορρήτου, καθώς οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

ήταν υποχρεωµένοι να αναφέρουν κάθε τραπεζική συναλλαγή που υπερέβαινε ένα 

ορισµένο ποσό, διότι ήταν αντιληπτό ότι η εποπτεία των δραστηριοτήτων του 

χρηµατοοικονοµικού τοµέα αποτελεί το βασικότερο όπλο για την πάταξη του 

φαινοµένου. 

 Με αυτό το νόµο, εφαρµόστηκε ένα σύστηµα αναφορών χρηµατικών 

συναλλαγών άνω των 10.000 $ (Currency Transaction Report) , θεσπίζονται εξαιρέσεις 

από την υποχρέωση εχεµύθειας µεταξύ των τραπεζικών ιδρυµάτων και των δικαιούχων 

                                                           
11 Doug Hopton, (2009). Money Laundering: A concise Guide for All Business, (p33-35) 
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των τραπεζικών λογαριασµών. Για πρώτη φορά ωστόσο το έτος 1986 ο αµερικανός 

νοµοθέτης θεσπίζει ειδικό νόµο (Money Laundering Control Act -MLCA-) για τον 

έλεγχο του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, µε τον οποίο ποινικοποιείται η εν λόγω 

συµπεριφορά και επιχειρείται να καλυφθεί το ευρύ φάσµα και η µεγάλη ποικιλοµορφία 

συµπεριφορών που εµπίπτουν στην έννοια του ξεπλύµατος. 

 Αντίστοιχη νοµοθετική πρωτοβουλία για την κατάργηση του τραπεζικού 

απορρήτου βλέπουµε  στην  Ευρώπη από τις αρχές του 1980, όταν δηλαδή έγινε κοινή 

πεποίθηση µεταξύ των κρατών µελών ότι το τραπεζικό σύστηµα µπορεί να 

διαδραµατίσει αποτελεσµατικό ρόλο στην πρόληψη του ξεπλύµατος βρώµικου 

χρήµατος, εφόσον τεθούν µέτρα σε συγκεκριµένους τοµείς λειτουργίας των τραπεζών, 

διότι διαπιστωνόταν ότι οι µετερχόµενοι τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες επωφελούνταν από την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και την 

ελεύθερη παροχή χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών που συνεπάγεται ο ενιαίος 

χρηµατοπιστωτικός χώρος, διευκολύνοντας την εγκληµατική του δραστηριότητα.  

 Συγκεκριµένα, για να µην παρέχεται η δυνατότητα εκµετάλλευσης της 

ανωνυµίας που προσφέρουν τα πιστωτικά ιδρύµατα και οι χρηµατοδοτικοί οργανισµοί 

κατά τις οικονοµικές συναλλαγές, εξασφαλίσθηκε ότι οι τραπεζικοί οργανισµοί θα 

έχουν το δικαίωµα να απαιτούν τα στοιχεία της ταυτότητας των πελατών τους µε τους 

οποίους έχουν εµπορικές σχέσεις οι µε τους οποίους πραγµατοποιούν συναλλαγές, οι 

οποίες υπερβαίνουν ορισµένα κατώτερα όρια, καθώς επίσης θα υποχρεούνται οι 

υπάλληλοι τους να αναφέρουν αρµοδίως τις ύποπτες συναλλαγές και τα εµπλεκόµενα 

πρόσωπα. 

 Τα τελευταία χρόνια λόγω της ατόνησης της σηµασίας και έννοιας των εθνικών 

συνόρων και της εξαπλωνόµενης «παγκοσµιοποίησης», το φαινόµενο του ξεπλύµατος 

βρίσκεται σε έξαρση και συνακόλουθα σηµειώνεται εντονότατη κινητικότητα και στο 
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επίπεδο της νοµοθεσίας για την καταπολέµηση του. Έτσι σήµερα βρισκόµαστε σε µία 

φάση «ποινικοποίησης του φαινοµένου του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος» διεθνούς 

προέλευσης πού όµως κατά κύριο λόγο προέρχεται από κινήσεις και πρωτοβουλίες 

διαφόρων φορέων και οργανισµών, όπως των Ηνωµένων Εθνών, του ∆ιεθνούς 

Νοµισµατικού Ταµείου, του Ο.Ο.Σ.Α και της FAFT µε πρωταγωνιστικό ρόλο των ΗΠΑ 

φυσικά δεδοµένης της δεσπόζουσας θέσης του χρηµατοπιστωτικού τους συστήµατος 

στη διεθνή οικονοµία. 

 Σε διεθνές επίπεδο, ο κύριος φορέας από τον οποίο εκπορεύονται οι κανόνες του 

διεθνούς δικαίου για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες είναι η « Οµάδα Χρηµατοοικονοµικής ∆ράσης» («Financial Action 

Task Force», εν συντοµία ¨FAΤF¨ ). Πρόκειται για ανεξάρτητη οµάδα δράσης της 

οποίας η νοµιµοποιητική βάση είναι η πολιτική δέσµευση των κυβερνήσεων των 

Κρατών-Μελών που συµµετέχουν σε αυτήν. Συγκροτήθηκε τον Ιούνιο του 1989 στη 

∆ιάσκεψη Κορυφής των G-7 στο Παρίσι και εξυπηρετείτε γραµµατειακά από τον 

ΟΟΣΑ (Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης). Σκοπός της FATF 

είναι η καθιέρωση διεθνών προτύπων για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες και την καταστολή της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας µε την παράλληλη εφαρµογή του από τα κράτη µέλη, την οποία 

εφαρµογή η FATF ελέγχει και προωθεί την υιοθέτηση τους σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 Σε σχέση µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες, η FATF εξέδωσε 40 Συστάσεις το έτος 1990, οι οποίες ισχύουν 

σήµερα µε µεταγενέστερες τροποποιήσεις κατά το 1996 και το 2003, ενώ για την 

καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας η FAFT εξέδωσε 8 

συµπληρωµατικές συστάσεις το έτος 2001, καθώς και µία ένατη για τη διασυνοριακή 

µεταφορά κεφαλαίων. Το 2004 αναθεωρήθηκαν οι 25 από τις 40 συστάσεις για το 

ξέπλυµα και σήµερα ισχύουν οι 40 και 9 Αναθεωρηµένες Συστάσεις. Οι βασικότερες 
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κατευθύνσεις των συστάσεων είναι η άρση του τραπεζικού απορρήτου, η 

εντατικοποίηση της συνεργασίας και της αµοιβαίας δικαστικής συνδροµής, η 

ποινικοποίηση του φαινοµένου του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, η µη τήρηση 

ανωνύµων και ψευδών στοιχείων ταυτότητας, τραπεζικών λογαριασµών από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και, ασφαλώς η αναφορά ύποπτων συναλλαγών. 

 Περαιτέρω, οι συστάσεις της FAFT, ως µια µορφή soft-law κυβερνητικής 

δικαιοθεσίας,12 λόγω της πολιτικής επίδρασης των κρατών που µετέχουν στο 

συγκεκριµένο όργανο, πήραν πολύ γρήγορα δεσµευτικό χαρακτήρα και 

σταθεροποιήθηκαν µέσα από συµβάσεις του ΟΗΕ, του Συµβουλίου της Ευρώπης και 

της νοµοθεσίας της ΕΕ, όπως α) µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1988 

(Σύµβαση της «Βιέννης»), η οποία επικεντρώνεται εξειδικευµένα στα ζητήµατα τα 

σχετικά µε την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης ναρκωτικών φαρµάκων και 

ψυχοτρόπων ουσιών, β) µε τη σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης του 1990 για τη 

νοµιµοποίηση, την ανίχνευση, την κατάσχεση και τη δήµευση των εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες («Σύµβαση του Στρασβούργου»), 

µε την οποία επιδιώκεται η διαµόρφωση ενός διεθνούς πλαισίου συνεργασίας σχετικά 

µε την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

και γ) µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών του 1999 για την καταστολή της 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2002 και έχει κυρωθεί 

από 132 κράτη, µεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

 Στον Ευρωπαϊκό χώρο, οι εξελίξεις ως προς την αντιµετώπιση του προβλήµατος 

της νοµιµοποίησης των εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ακολουθούν σχεδόν 

κατά γράµµα τις επιταγές των συστάσεων της FAFT. 

                                                           
12

 Πολυχρόνης Π. Τσιρίδης,  (2009). Ο νέος Νόμος για το Ξέπλυμα Χρήματος (σελ. 5-6) 
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 Η πρώτη οδηγία 91/308/ΕΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 

την αντιµετώπιση του φαινοµένου της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες υιοθέτησε τις αρχικές 40 συστάσεις της FAFT µε τη διαφορά ότι, ενώ 

οι τελευταίες προέβλεπαν ότι η γνωστοποίηση περιπτώσεων νοµιµοποίησης παρανόµων 

εσόδων ήταν προαιρετική, η Οδηγία προέβλεπε υποχρεωτική γνωστοποίηση. Σε γενικές 

γραµµές όριζε τις υποχρεώσεις των χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ως προς την 

αναφορά υπονοιών για ξέπλυµα χρήµατος, εξακρίβωση της ταυτότητας του 

συναλλασσοµένου, την τήρηση στοιχείων και λοιπά θέµατα που θα εξετάσουµε 

διεξοδικότερα παρακάτω µε ταυτόχρονη άρση του τραπεζικού απορρήτου σε αυτές τις 

περιπτώσεις. 

 Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ προχώρησε 

στη δεύτερη Οδηγία 2001/97/ΕΚ της 04.12.2001, µε την οποία τροποποιήθηκε η 

προηγούµενη Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, προκειµένου να προσαρµοστούν οι διατάξεις της 

στις αναθεωρηµένες πλέον 40 συστάσεις της FATF του έτους 1996 και αναθεωρηθούν 

τα µέτρα αντιµετώπισης του ξεπλύµατος βρώµικου χρήµατος, τα οποία δεν ήταν πλέον 

αρκετό να περιορίζονται σε περιπτώσεις εµπορίας ναρκωτικών. 

 Η αναθεώρηση των Συστάσεων της FAFT (1996) επικεντρώθηκε κυρίως: α) 

στην επέκταση του καταλόγου των κυρίων αδικηµάτων του ξεπλύµατος χρήµατος, β) 

στην διερεύνηση των καθηκόντων πρόληψης και αναφοράς των ύποπτων συναλλαγών 

και σε άλλους φορείς εκτός του χρηµατοοικονοµικού τοµέα (ανεξάρτητα νοµικά 

επαγγέλµατα) και γ) στον εκσυγχρονισµό του συστήµατος εξακρίβωσης της ταυτότητας 

του πελάτη, µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Κατ` ακολουθία, οι σηµαντικές 

µεταβολές που επέφερε η δεύτερη Οδηγία (2001/97/ΕΚ) εντοπίζονται στην 

εντυπωσιακή διεύρυνση των πράξεων που συνιστούν πλέον «βασικά εγκλήµατα», 

εντασσόµενα στην έννοια της «εγκληµατικής δραστηριότητας», αλλά και στην 

επέκταση των υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν εκτός των τραπεζικών ιδρυµάτων και 
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χρηµατοπιστωτικών οργανισµών και σε άλλες επαγγελµατικές τάξεις, µεταξύ των 

οποίων πλέον και στους δικηγόρους και συµβολαιογράφους. 

 Τέλος µε την Τρίτη Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, κωδικοποιήθηκε η σχετική 

κοινοτική νοµοθεσία για την αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων, καταργήθηκε η 

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ, καλώντας τα 

κράτη µέλη να ευθυγραµµισθούν προς τα νέα διεθνή δεδοµένα. Η 3η αυτή Οδηγία 

εισήγαγε σηµαντικές αλλαγές στα µέχρι σήµερα ισχύοντα, ορίζοντας εκτός των άλλων , 

και πρόσθετες υποχρεώσεις για τα «υπόχρεα πρόσωπα» λήψης επιπλέον µέτρων 

«δέουσας επιµέλειας» ως προς τον πελάτη και αυξηµένης δέουσας επιµέλειας σε 

περιπτώσεις που ενέχουν υψηλό κίνδυνο, παρέχοντας συγχρόνως τη δυνατότητα στις 

εθνικές αρµόδιες αρχές να ορίσουν διαφοροποιηµένες υποχρεώσεις στα νέα υπόχρεα 

πρόσωπα, µε βάση τη φύση της επαγγελµατικής τους σχέσης13.  

 

3.2 Στόχοι Καταπολέµησης και Ισχύον Καθεστώς  

 Το παγκόσµιο καθεστώς για το έλεγχο της νοµιµοποίησης εσόδων περιλαµβάνει 

τρείς διαστάσεις14: τα εθνικά και διεθνή εµπόδια, µια στερεή νοµική βάση και δύναµη 

επιβολής, και την στενή αλληλεπίδραση µεταξύ του δηµοσίου και του ιδιωτικού τοµέα 

προκειµένου να µειωθεί το κόστος συµµόρφωσης και να αυξηθούν οι πιθανότητες 

επίτευξης των στόχων. Αρχική επιδίωξη ήταν το παγκόσµιο καθεστώς να έχει ένα 

συµφωνηµένο διεθνές νοµικό υπόβαθρο µε το οποίο τα εθνικά καθεστώτα να είναι 

                                                           
13

 Donato Masciandaro, Elod Takats and Brigitte Unger ,  (2007).  Black finance, (p128-129) 
14

 Peter Reuter and Edwin M. Truman, (2004),Chasing Dirty Money, (p45-48) 
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συνεπή όσο αφορά τη νοµοθεσία και τα πρότυπα. Ο στόχος είναι η οµοιόµορφη 

εφαρµογή και απρόσκοπτη συνεργασία µεταξύ των εθνικών δικαστικών αρχών. Η 

συνεργασία και η διαβούλευση µε τον ιδιωτικό τοµέα είναι σηµαντική, διότι θα 

συµβάλει στη µείωση του κόστους, την δηµιουργία ισότιµων όρων ανταγωνισµού και 

να προωθήσει ένα παγκόσµιο δηµόσιο αγαθό από το οποίο το οριακό όφελος για κάθε 

συµµετέχοντα θα υπερβαίνει το κόστος και όπου το κίνητρο και το πεδίο για 

εκµετάλλευση χωρίς συµµετοχή στο κόστος (free riding) να είναι µικρό. 

 Στην πράξη βέβαια αυτή η εξιδανίκευση του παγκόσµιου συστήµατος κατά του 

ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος είναι ανέφικτη. Η δηµιουργία ενός εύρωστου 

καθεστώτος αντιµετώπισης του φαινοµένου αυτού είναι µια συνεχής πρόκληση εξαιτίας 

των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των ιδρυµάτων, των προοπτικών και των 

προτεραιοτήτων µεταξύ των χωρών όσο και στο εξωτερικό τους. Ως αποτέλεσµα, οι 

συµβιβασµοί ωθούµενοι από την ανάγκη εξισορρόπησης αντικρουόµενων στόχων 

γίνονται σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαδικασίες. 

 Αναφερθήκαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο στην ιστορική εξέλιξη του 

καθεστώτος αντιµετώπισης του φαινοµένου νοµιµοποίησης χρήµατος από παράνοµες 

δραστηριότητες. Εδώ θα δούµε τη δοµή και του στόχους του  ισχύοντος  συστήµατος το 

οποίο  έχει δύο βασικούς πυλώνες (πίνακας 3.1), την πρόληψη και την επιβολή, πάνω 

στους οποίους δηµιουργήθηκε ένα πλαίσιο πολυµερών προσπαθειών για την 

δηµιουργία ενός ενιαίου παγκοσµίου συστήµατος µε αφετηρία τις Ηνωµένες Πολιτείες 

Αµερικής.15 

 

 

                                                           
15

  Peter Reuter and Edwin M. Truman, (2004),Chasing Dirty Money, (p77-80) 
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Πρόληψη 

 

Επιβολή 

 

Κυρώσεις Κατάσχεση 

Κανονισµοί 

 & Εποπτεία 

Κατηγορία  

& Τιµωρία 

Αναφορές Έρευνα 

∆έουσα 

Επιµέλεια 

∆ιωκόµενα 

Εγκλήµατα 

   Πίνακας 3.1- Πυλώνες συστήµατος αντιµετώπισης Ξ.Β.Χ 

 Ο πυλώνας της πρόληψης έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τους εγκληµατίες 

από τη χρήση ιδιωτών και θεσµικών οργάνων για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από τα 

εγκλήµατα τους. Ο πυλώνας της επιβολής κυρώσεων έχει σχεδιαστεί για να τιµωρήσει 

εκείνους τους εγκληµατίες που παρά τις προσπάθειες πρόληψης έχουν διευκολυνθεί 

στην επιτυχή νοµιµοποίηση των εσόδων τους αυτών. 

Ο πυλώνας της πρόληψης έχει τέσσερα βασικά στοιχεία: τη δέουσα επιµέλεια, την 

υποβολή αναφορών, κανονισµούς και εποπτεία, και κυρώσεις. Η δέουσα επιµέλεια έχει 

σκοπό να περιορίσει την πρόσβαση του εγκλήµατος στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 

και την τοποθέτηση των προϊόντων του εγκλήµατος. Οι αναφορές είναι εκθέσεις 

προειδοποίησης των αρµοδίων αρχών για δραστηριότητες που µπορεί να 

περιλαµβάνουν προσπάθειες για την νοµιµοποίηση παράνοµων εσόδων. Οι κανονισµοί 

εφαρµόζονται στους νόµους κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και συχνά καθορίζουν και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής της δέουσας 

επιµέλειας, ενώ η επίβλεψη διασφαλίζει την συµµόρφωση µε τους νόµους από τα 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και από µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και 
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δραστηριότητες. Τέλος οι κυρώσεις  έρχονται να τιµωρήσουν τα άτοµα και τα ιδρύµατα 

που αποτυγχάνουν να εφαρµόσουν το καθεστώς πρόληψης, ιδίως όσον αφορά τη 

δέουσα επιµέλεια και τις απαιτήσεις για υποβολή αναφορών. 

 Ο πυλώνας της εφαρµογής έχει επίσης τέσσερα βασικά στοιχεία:  έναν κατάλογο 

των υποκείµενων αδικηµάτων ή βασικών εγκληµατικών δραστηριοτήτων, διερεύνηση, 

δίωξη και τιµωρία και κατάσχεση. Ο κατάλογος των εγκληµάτων καθορίζει τη νοµική 

βάση για την ποινικοποίηση του ξεπλύµατος χρήµατος. ∆ιάφορες µέθοδοι ανίχνευσης 

και διερεύνησης χρησιµοποιούνται για να ταυτοποιήσεων συγκεκριµένες περιπτώσεις 

ξεπλύµατος παράνοµου χρήµατος και να συνδεθούν µε ενδεχόµενα βασικά αδικήµατα. 

Εάν αιτιολογείται από τη έρευνα, το ξέπλυµα χρήµατος διώκεται ποινικά. Αν ο 

κατηγορούµενος καταδικαστεί πέραν των άλλων ποινών το προϊόν του εγκλήµατος 

µπορεί να κατασχεθεί και να δηµευθεί αν έγινα κατορθωτό να µπλοκαριστεί. 

 Στην πράξη, το σύστηµα καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες λειτουργεί σπάνια σύµφωνα µε το απλοποιηµένο υπόδειγµα 

διότι οι εγκληµατίες χρησιµοποιούν διάφορες παραλλαγές και συνδυασµούς µεθόδων 

για να αποφύγουν τον εντοπισµό. Κατά συνέπεια οι άξονες της πρόληψης και της 

καταστολής του συστήµατος αντιµετώπισης του φαινοµένου έχουν επεκταθεί από τις 

τράπεζες και σε άλλα είδη χρηµατοπιστωτικών και µη επιχειρήσεων, και σε ιδιώτες 

όπως δικηγόροι ή λογιστές που χρησιµοποιούνται ως «κελύφη» και διευκολύνουν την 

πρόσβαση στα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις. Ωστόσο τα βασικά 

χαρακτηριστικά του καθεστώτος παραµένουν τα ίδια. Πρόληψη µε συνδυασµό δέουσας 

επιµέλειας και υποβολή αναφορών όταν απαιτούνται από τους κανονισµούς. Η 

εποπτεία και ενδεχόµενες κυρώσεις εξασφαλίζουν την σταθερή θέση του άξονα της 

πρόληψης ενώ τα στοιχεία του άξονα της επιβολής αντιµάχονται τα υποκείµενο 

έγκληµα σφραγίζοντας τις διόδους που µπορούν να ξεπλύνουν οι εγκληµατίες  χρήµατα 

που κερδίζουν από τις παράνοµες δραστηριότητες τους. 
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 Η παγκοσµιοποίηση, µε τη µορφή της αύξησης του όγκου και της ταχύτητας της 

ροής των διεθνών και εθνικών προϊόντων, κεφαλαίων και των πληροφοριών έχει 

διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην προετοιµασία της εξέλιξης του παγκοσµίου 

καθεστώτος αντιµετώπισης του φαινοµένου ξεπλύµατος χρήµατος από παράνοµες 

δραστηριότητες. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του υφυπουργού Οικονοµικών των 

ΗΠΑ τον Ιούνιο του 1996 στην Ολοµέλεια της FAFT: ¨ Την ίδια στιγµή που η 

παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε πλήρη επέκταση και ολοκλήρωση δηµιουργώντας 

τεράστιες νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις, η τεχνολογία και η δυναµικότητα αυτή 

είναι και στη διάθεση των εγκληµατιών περισσότερο από πριν. 

 Η παγκοσµιοποίηση και η απελευθέρωση κανονισµών που συµβάλουν στην 

προώθηση της βοηθούν αυτούς που ξεπλένουν χρήµα στις εγκληµατικές τους 

δραστηριότητες. Η παγκόσµια εξάπλωση της εγκληµατικής δραστηριότητας και η 

σύνδεσή της µε το φαινόµενο της νοµιµοποίησης των εσόδων από τις δραστηριότητες 

αυτές τροφοδοτεί τη διαδικασία εξάπλωσης και διευκολύνει τη συσσώρευση 

σηµαντικών οικονοµικών πόρων υποσκάπτοντας τη δηµόσια στήριξη στην 

παγκοσµιοποίηση. Χαρακτηριστική είναι επίσης δήλωση των υπουργών Οικονοµικών 

µετά από τη σύνοδο κορυφής των G-7 το 2000 στην Ιαπωνία: «Για να εξασφαλιστούν 

τα οφέλη της παγκοσµιοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, πρέπει να 

διασφαλίσουµε ότι η αξιοπιστία και η ακεραιότητα δεν υπονοµεύονται από το ξέπλυµα 

χρήµατος, τον επιζήµιο φορολογικό ανταγωνισµό και φτωχό κανονιστικό πλαίσιο». 

 Παρά λοιπόν τις διαφορές µεταξύ των καθεστώτων  διαφόρων χωρών  και 

περιφερειών που εξακολουθούν να εµποδίζουν τις προσπάθειες για να επιτευχθεί ένα 

ενιαίο παγκόσµιο καθεστώς, παρά τους περιορισµούς που τίθενται για  την προστασία 

της ιδιωτικότητας και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και τις ανησυχίες για αυθαίρετη 

χρήση κρατικής εξουσίας, και παρά τις περιπλοκές που δηµιουργεί η ίδια η 
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παγκοσµιοποίηση για την καταπολέµηση της εγκληµατικής δραστηριότητας οι άξονες 

της πρόληψης και της καταστολής έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα τελευταία 20 χρόνια. 

3.3 ∆ιεθνείς Φορείς και Οργανισµοί στην Υπηρεσία της Καταπολέµησης 

Παράνοµου Χρήµατος 

Η συστηµατική αντιµετώπιση του ΞΒΧ και της ΧΤ έχει απασχολήσει τη διεθνή 

κοινότητα από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 και συγκεκριµένα από το 1988 όταν 

υπογράφτηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση της Βιέννης στα πλαίσια του Ο.Η.Ε. για την 

καταπολέµηση της διακίνησης των ναρκωτικών. Η σύµβαση αυτή ενσωµατώθηκε στο 

ελληνικό δίκαιο µε το νόµο 1990/91.    

 Η Financial Action Task Force (FATF) δηλαδή η Οµάδα Χρηµατοπιστωτικής 

∆ράσης είναι ένας διακυβερνητικός οργανισµός που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1989 µε 

σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση διεθνών και εθνικών πολιτικών για την 

καταπολέµηση του ΞΒΧ και της ΧΤ. Αποτελείται από 34 χώρες- µέλη µεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα και έχει εκδώσει µέχρι τώρα 40 συστάσεις και 9 ειδικές 

συστάσεις (recommendations) οι οποίες αποτελούν κατευθυντήριες γραµµές για τη 

θέσπιση θεσµικών ρυθµίσεων αντιµετώπισης του ΞΒΧ και της ΧΤ. Αναλυτικότερα θα 

την εξετάσουµε στην επόµενη παράγραφο. 

Η FATF ενεργεί σε συνεργασία και µε άλλους διεθνείς φορείς και οργανισµούς όπως: 

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας ( Committee of European 

Banking Supervisors – CEBS)16 η οποία αποτελείται από στελέχη των κεντρικών 

τραπεζών της Ε.Ε. (όπως η Τράπεζα της Ελλάδος στη χώρα µας), συµβουλεύει την 

Ευρωπαϊκή επιτροπή (Commission) σε θέµατα τραπεζικών δραστηριοτήτων και 

συνεισφέρει στην εφαρµογή της ευρωπαϊκής τραπεζικής νοµοθεσίας και την 

εναρµόνιση των εποπτικών πρακτικών. 
                                                           
16

 http://www.eba.europa.eu 
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 MONEYVAL 17 –Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering 

Measures and the Financing of Terrorism- αρµόδια για την αξιολόγηση των µέτρων 

κατά του ΞΒΧ και της ΧΤ. Ιδρύθηκε το 1997 από την Επιτροπή των Υπουργών του 

Συµβουλίου της Ευρώπης 

Η Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

(International Monetary Fund). 

Το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (Office of Foreign Assets 

Control-OFAC) του Υπουργείου Οικονοµικών των Η.Π.Α. Εκπονεί πολιτικές και 

οδηγίες για αντιµετώπιση ζητηµάτων ΞΒΧ µε περιουσιακά στοιχεία αλλοδαπής 

ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ ή σε χώρες του εξωτερικού.  

The Wolfsberg Group18. Ιδρύθηκε το 2000 από 11 διεθνείς τράπεζες ( Citigroup, Banco 

Santander , Deutsche Bank κ.α.) µε αποστολή την εκπόνηση προτύπων χειρισµών 

ζητηµάτων Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος.  

The Egmont Group19 το οποίο αποτελείται από τις «Επιτροπές καταπολέµησης ΞΒΧ 

και ΧΤ» (Financial Intelligence Units-FIU) 108 χωρών. 

The FIU –NET. Είναι αποκεντρωµένο σύστηµα πληροφορικής για χρήση ανταλλαγής 

πληροφοριών µεταξύ Επιτροπών χωρών της ΕΕ. 

 

3.4  F.A.F.T –Financial Action Task Force 

 Ο κύριος φορέας για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες είναι η Οµάδα Χρηµατοπιστωτικής ∆ράσης (Financial 

Action Task Force, στη συνέχεια η “FAFT”). Ο εν λόγω φορέας, ο οποίος δεν είναι 
                                                           
17

 www.coe.int/moneyval  
18

 www.wolfsberg-principles.com 
19

 www.egmontgroup.org 
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διεθνής οργανισµός αλλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι µια ∆ιεθνής 

∆ιακυβερνητική Οµάδα η οποία υποστηρίζεται γραµµατειακά από τον ΟΟΣΑ, 

συστάθηκε το 1989, µετά από πρωτοβουλία των αρχηγών των κρατών µελών του G-7 

κατά τη διάρκεια της ετήσιας Συνόδου του στο Παρίσι. Μέλη της FAFT είναι 31 κράτη 

(στα οποία περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα επτά ιδρυτικά κράτη του G-7 και η 

Ελλάδα), Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συµβούλιο Συνεργασίας του Περσικού 

Κόλπου. 

Η νοµιµοποιητική βάση της σύστασης της είναι η πολιτική δέσµευση των κυβερνήσεων 

των Κρατών-Μελών που συµµετέχουν σε αυτήν. Αποστολή της είναι να προσδιορίζει 

διεθνή πρότυπα και να αναπτύσσει και προωθεί πολιτικές, σε διεθνές και εθνικό 

επίπεδο, για την καταπολέµηση του Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος και την 

Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας. 

 Το έργο της FAFT συνίσταται στην καθιέρωση διεθνών προτύπων που στα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας της αφορούσαν αποκλειστικά την καταπολέµηση της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες, τώρα πλέον όµως αφορούν 

και την καταστολή της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Για την επίτευξη του 

σκοπού της: (α) ως προς το πρώτο σκέλος, εξέδωσε, το 1990, 40 συστάσεις “Forty 

Recommendations on Money Laundering”, οι οποίες ισχύουν σήµερα όπως 

διαµορφώθηκαν µετά την τροποποίηση τους το 1996 και το 2003, προκειµένου να 

ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις που έλαβαν χώρα εν τω µεταξύ στις πρακτικές και 

µεθόδους νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες  και να υπάρξει 

πρόνοια για την αντιµετώπιση µελλοντικών κινδύνων, και (β) ως προς το δεύτερο 

σκέλος, εξέδωσε, το 2001 9 Ειδικές Συστάσεις “Nine Special Recommendations on 

Terrorist Financing”, οι οποίες ισχύουν σήµερα όπως τροποποιήθηκαν και 

συµπληρώθηκαν το 2004. 
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Πιο συγκεκριµένα  40 συστάσεις της FATF : 

  √ Αναφέρονται στην αντιµετώπιση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµη 

δραστηριότητα 

 √ Εκδόθηκαν αρχικά το 1990 

   √ Αναθεωρηθήκαν για πρώτη φορά το  1996 και δεύτερη το 2003 

   √ Έχουν υιοθετηθεί από 130 χώρες σε όλον τον κόσµου και αποτελούν τη διεθνή 

σταθερά για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος χρήµατος και της            1 

χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας   

 

 -Οι 9 συµπληρωµατικές συστάσεις της FATF: 

√ Θέτουν το βασικό πλαίσιο για τον εντοπισµό, την πρόληψη και την καταστολή της 

χρηµατοδότησης τροµοκρατικών ενεργειών και οργανώσεων 

√ Εκδόθηκαν αρχικά τον Οκτώβριο του 2004 

√ Αναθεωρηθήκαν και προστέθηκε η 9η σύσταση τον Οκτώβριο του 2004 

 Οι 40 γενικές και οι 9 ειδικές Συστάσεις της FATF συστήνουν την 

ποινικοποίηση της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη 

χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, ορίζουν το ποιοι πρέπει να λαµβάνουν µετρά για την 

καταπολέµηση των 2 παραπάνω αδικηµάτων και ποια µετρά είναι αυτά και, τέλος, 

υιοθετούν και ανάλογες ποινικές διοικητικές η άλλες αστικές κυρώσεις που θα πρέπει 

να επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων . 
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3.5 Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το ισχύον κοινοτικό ρυθµιστικό πλαίσιο για την  πρόληψη και καταστολή της 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της 

τροµοκρατίας προσδιορίζεται από τις  ακόλουθες νοµικές πράξεις: 

Οδηγία 91/308/ΕΟΚ (1η Κοινοτική Οδηγία)- ενσωµατώθηκε µε Ν. 2331/95 

Αποτελεί την πρώτη οδηγία της Ε.Ε. όπου ορίζεται η έννοια της νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµες δραστηριότητες και τίθεται το πλαίσιο για τις απαραίτητες ενέργειες  

των κρατών-µελών στα πλαίσια συντονισµού σε κοινοτικό επίπεδο. 

Κυρίως εστιάζει και ζητά από τα κράτη-µέλη να «απαγορεύσουν» το ξέπλυµα 

χρήµατος, τουλάχιστον όταν αυτό προέρχεται από εµπόριο ναρκωτικών ουσιών. 

Ευθυγραµµιζόµενη και µε τις 40 Συστάσεις της FATF, η Οδηγία αυτή προέβλεψε, 

παράλληλα, µια σειρά υποχρεώσεων σε πιστωτικούς και οικονοµικούς οργανισµούς 

(εξακρίβωση ταυτότητας πελατών, τήρηση των σχετικών αρχείων, αποχή από ύποπτες 

ενέργειες, µη ενηµέρωση πελατών ότι ερευνάται η εµπλοκή τους σε Ξ.Χ. και σε πρώιµο 

ακόµα στάδιο, υποχρέωση αναφοράς υπόπτων συναλλαγών στις αρµόδιες εθνικές 

αρχές), µε απειλή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης τους. 

 

Οδηγία 2001/97/ΕΚ (2η Κοινοτική Οδηγία)- ενσωµατώθηκε µε Ν. 3424/05 

∆ιορθώνει και αποσαφηνίζει ορισµένα σηµεία της 1ης οδηγίας. Η ουσιαστική διαφορά 

είναι ότι: α) επεκτείνει τον κατάλογο των κύριων εγκληµάτων, β) ενισχύει τα 

καθήκοντα εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη, γ) προσδιορίζει σαφέστερα τα 

πιστωτικά ιδρύµατα, τους οργανισµούς και τα πρόσωπα που υπόκεινται στην οδηγία 

και δ) προσδιορίζει την αρµόδια αρχή σε περιπτώσεις διακρατικών συναλλαγών. 
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Οδηγία 2005/60/ΕΚ (3η Κοινοτική Οδηγία)- ενσωµατώθηκε µε Ν. 3691/08 

Προσθέτει την έννοια της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και διευρύνει το πλαίσιο 

της συνεργασίας όχι µόνο  σε κοινοτικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Προσδιορίζει τα 

µέτρα απλουστευµένης και αυξηµένης δέουσας επιµέλειας ανάλογα µε τον κίνδυνο. 

Ορίζει τις διαδικασίες αναφοράς συναλλαγών. Εισάγει υποχρέωση των κρατών-µελών 

να προστατεύουν τους υπαλλήλους ιδρυµάτων, οργανισµών κλπ. που βαρύνονται µε το 

καθήκον αναφοράς υπόπτων συναλλαγών. Ρητά προβλέπει τη σύσταση και τον τρόπο 

λειτουργίας των αρµόδιων Εθνικών Αρχών. Έπρεπε να ενσωµατωθεί στην ελληνική 

έννοµη τάξη µέχρι την 15η ∆εκεµβρίου 2007. 

Οδηγία 2006/70/ΕΚ- ενσωµατώθηκε µε Ν. 3691/08 

Αποτελεί εκτελεστική οδηγία της 2005/60/ΕΚ της Επιτροπής για τη θέσπιση µέτρων 

εφαρµογής όσον αφορά τον ορισµό του «πολιτικώς εκτεθειµένου προσώπου» και τα 

τεχνικά κριτήρια για την εφαρµογή  της απλουστευµένης δέουσας επιµέλειας  ως προς 

τον πελάτη  και την εφαρµογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης 

χρηµατοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή η πολύ περιορισµένη βάση. Η 

εφαρµογή της οποίας πρέπει να λάβει χώρα από τα κράτη µέλη µέχρι τη 15η 

∆εκεµβρίου 2007. 

Κανονισµός 1889/2005 

Ο Κανονισµός 1889 της Ε.Ε και του Συµβουλίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου και αφορά τους ελέγχους των ρευστών διαθεσίµων που εισέρχονται η 

εξέρχονται από την Κοινότητα. 
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Κανονισµός 1781/2006 

Ο Κανονισµός 1781 της Ε.Ε. εκδόθηκε το Νοέµβριο του 2006 και ισχύει από την 1η 

Ιανουαρίου 2007. 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 του ξεπλύµατος 

χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. 

→   Με το αρ. 13 § 7 του Ν. 3691/08, εξουσιοδοτούνται οι αρµόδιες αρχές ( για τα 

Πιστωτικά Ιδρύµατα η Τράπεζα της Ελλάδος) να εξειδικεύσει τις διατάξεις του 

Κανονισµού 1781/2006 όσον αφορά στα στοιχεία του πληρωτή20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
20

 Πολυχρόνης Π. Τσιρίδης,  (2009). Ο νέος Νόμος για το Ξέπλυμα Χρήματος (σελ. 15-16)6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

4.1 Ελληνική Νοµοθεσία 

 Στην Ελλάδα το θεσµικό πλαίσιο για το Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος και την 

Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας περιλαµβάνει τους νόµους 2655/1990 και 

3034/2002 µε τους οποίους κυρώθηκαν οι διεθνείς συµβάσεις του Συµβουλίου της 

Ευρώπης ( 1990) και του Ο.Η.Ε. (1999) αντίστοιχα, ενώ οι κυριότερες θεσµικές 

ρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο νόµο 3691/2008 (ΦΕΚ τ. Α αρ. 166/5-8-2008). Με το 

νόµο αυτό ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον 

ισχύει και ο Κανονισµός αρ. 1781/2006 της Ε.Ε. που αφορά στο ειδικό θέµα των 

στοιχείων του αποστολέα εµβάσµατος.  

Η εξέλιξη του Ελληνικού  Νοµοθετικού πλαισίου , για την πρόληψη της νοµιµοποίησης 

εσόδων από παράνοµη δραστηριότητα και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας 

περιλαµβάνει:  

 

Για το διάστηµα έως 4/8/08 

▪ τον Ν. 2331/95, ο οποίος ενσωµατώνει την 1η Κοινοτική Οδηγία  

▪ τον Ν. 3424/05, ο οποίος ενσωµατώνει τη 2η Κοινοτική Οδηγία- (αποτελεί 

τροποποίηση και συµπλήρωση του Ν. 2331/95). 

Για το διάστηµα από 5/8/08 

▪ τον Ν. 3691/08, ο οποίος ενσωµατώνει: 
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 Α) Την 3η οδηγία (2005/60/ΕΚ) του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

της Ε.Ε. ‘’ σχετικά µε την πρόληψη της χρηµατοδότησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας’’.  

 Β) Την οδηγία 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (εκτελεστική της 3ης) και 

 Γ) Ορισµένες Συστάσεις της F.A.T.F. 

Να σηµειωθεί ότι σήµερα ισχύει µόνο ο Ν. 3691/08 (από 5/8/08) καθώς κατήργησε τα 

αντίστοιχα άρθρα 1-8 του Ν. 2331/95 (όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 3424/05) 

4.2 Οργανωτικά Χαρακτηριστικά 

 Στο προηγούµενο κεφάλαιο έγινε µια συνοπτική αναφορά και περιγραφή της 

δοµής του θεσµικού πλαισίου για το Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος και των ∆ιεθνών 

Φορέων που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών. Θα δούµε τώρα 

τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του ελληνικού θεσµικού πλαισίου για το Ξέπλυµα 

Βρώµικου Χρήµατος και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας.  

Στα πλαίσια του ν. 3691/2008 συστήνονται οι παρακάτω φορείς: 

Η Επιτροπή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας. Η επιτροπή εποπτεύεται από 

τον Υπουργό Οικονοµικών, έχει πρόεδρο εν ενεργεία εισαγγελικό λειτουργό και 8 µέλη 

από στελέχη των Υπουργείων Οικονοµικών, ∆ικαιοσύνης, του Αρχηγείου της 

Αστυνοµίας, της Τ.τ.Ε και των τριών αρµοδίων αρχών που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. Έχει ως βασικές αρµοδιότητες τη διερεύνηση- αξιολόγηση 

πληροφοριών που τις διαβιβάζονται από τα υπόχρεα πρόσωπα ή άλλη πηγή, την 

καθοδήγηση των υπόχρεων προσώπων σε σχετικούς χειρισµούς και την αξιολόγηση 

των υποθέσεων που διερευνά προκειµένου αυτές να παραπεµφθούν στον αρµόδιο 

εισαγγελέα ή να τεθούν στο αρχείο. 
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Η Κεντρική Συντονιστική Αρχή η οποία είναι το Υπουργείο Οικονοµικών µε κύριες 

αρµοδιότητες της, την αξιολόγηση και ενίσχυση των µηχανισµών καταπολέµησης του 

ΞΒΧ και της ΧΤ, την εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς (FATF, 

MONEYVAL κλπ) και τη διεθνή συνεργασία 

Η Επιτροπή Επεξεργασίας Στρατηγικής και Πολιτικών για την αντιµετώπιση του ΞΒΧ 

και της ΧΤ, η οποία συγκροτείται από στελέχη Υπουργείων και αρµοδίων αρχών µε 

αρµοδιότητα τη βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου και των µηχανισµών κατά του 

ΞΒΧ και της ΧΤ. 

Ο Φορέας ∆ιαβούλευσης ιδιωτικού τοµέα για την αντιµετώπιση του ΞΒΧ και της ΧΤ µε 

πρόεδρο το γενικό γραµµατέα της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και  µέλη πρόσωπα 

που προτείνονται από τα υπόχρεα πρόσωπα. Το έργο του φορέα είναι η ενδυνάµωση 

της συνεργασίας των συµµετεχόντων για την αποτελεσµατικότερη εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων των υπόχρεων προσώπων στα πλαίσια του ν.3691/2008.    

 

4.3 Ο νόµος  3691/2008 

 Ο νέος νόµος αποσκοπεί στην ενίσχυση και βελτίωση του νοµοθετικού πλαισίου 

για την πρόληψη και καταστολή των αδικηµάτων της νοµιµοποίησης εσόδων από 

εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και προωθεί 

µια σειρά σηµαντικών διαφοροποιήσεων, όπως: 

� Προστίθενται νέες κατηγορίες υπόχρεων προσώπων (π.χ. ενεχυροδανειστές, 

εκπλειστηριαστές κ.λ.π)   

� Μεταβάλλεται η σύσταση και το πλαίσιο λειτουργίας της αρµόδιας Επιτροπής. 

� Συστήνονται νέα συντονιστικά όργανα 

� Τροποποιούνται οι επιβαλλόµενες κυρώσεις. 
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 Αναλυτικότερα ο  νόµος 3691/2008 καθορίζει ποια είναι τα «υπόχρεα 

πρόσωπα», ποιες είναι οι αρµόδιες αρχές και ποιες οι αρµοδιότητες τους καθώς επίσης 

και ποιοι άλλοι φορείς εµπλέκονται στην καταπολέµηση των φαινοµένων του ΞΒΧ και 

της ΧΤ. 

Έτσι, ως υπόχρεα πρόσωπα ορίζονται φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που κατ’ επάγγελµα 

ασχολούνται µε δραστηριότητες µεγάλου σε ποσότητα ή/ και συχνότητα οικονοµικού 

αντικειµένου. Σε αυτά µεταξύ άλλων περιλαµβάνονται τα Πιστωτικά Ιδρύµατα 

(Τράπεζες) και οι Χρηµατοπιστωτικοί Οργανισµοί (Ασφαλιστικές Εταιρίες, 

Α.Ε.∆.Α.Κ., εταιρίες Leasing, Factoring κλπ). 

Ως αρµόδιες αρχές ορίζονται οι ακόλουθες: 

� Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις τράπεζες, ανταλλακτήρια 

συναλλάγµατος, εταιρίες leasing και factoring 

� Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εποπτεύει τις Α.Ε.∆.Α.Κ. και  

� Η επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εποπτεύει τις ασφαλιστικές 

εταιρίες. 

Οι αρµοδιότητες τους είναι οι ακόλουθες: 

- Εποπτεία και έλεγχος συµµόρφωσης   των υπόχρεων προσώπων στις διατάξεις 

του Ν.3691/2008  

- Καθορισµός λεπτοµερειών εφαρµογής των υποχρεώσεων των υπόχρεων 

προσώπων 

- Καθοδήγηση των υπόχρεων προσώπων 

- Ενηµέρωση των υπόχρεων προσώπων για διεθνείς ρυθµιστικές και άλλες 

εξελίξεις και µεθοδολογίες ΞΒΧ και ΧΤ 

- Φροντίδα για εκπαίδευση των υπόχρεων προσώπων 
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- Επιβολή κυρώσεων στα υπόχρεα πρόσωπα για παραβάσεις του ν.3691/2008 

Έναρξη ισχύος του νόµου είναι η 5/8/2008. 

4.3.1 Βασικές έννοιες του ν.3691/2008 

Πρόσωπα 

Ως πρόσωπα στο νόµο νοούνται τόσο τα φυσικά όσο και τα νοµικά πρόσωπα 

(σωµατεία, εταιρίες, οργανισµοί κ.λ.π.) 

Περιουσία - Έσοδα 

Ως τέτοια νοούνται κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία ενσώµατα ή ασώµατα, 

κινητά ή ακίνητα, υλικά ή άυλα και γενικά έγγραφα ή στοιχεία έντυπης, ηλεκτρονικής ή 

ψηφιακής µορφής που αποδεικνύουν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαιώµατα προς απόκτηση 

τέτοιων περιουσιακών στοιχείων. 

  Ηλεκτρονική Μεταφορά Κεφαλαίων 

 Η µεταφορά κεφαλαίων κατά την οποία η συναλλαγή γίνεται µε πρωτοβουλία 

εντολέα µέσω πιστωτικού ιδρύµατος µε χρήση ηλεκτρονικών µέσων µε σκοπό να τεθεί 

στη διάθεση δικαιούχου χρηµατικό ποσό σε άλλο πιστωτικό ίδρυµα. Ο εντολέας και ο 

δικαιούχος µπορεί να ταυτίζονται. 

∆ιασυνοριακή Μεταφορά Κεφαλαίων  

  Η µεταφορά κεφαλαίων κατά την οποία η αποστέλλουσα τράπεζα υπόκειται σε 

διαφορετική έννοµη τάξη από εκείνη στην οποία υπόκειται η παραλήπτρια τράπεζα. 

Εικονική Τράπεζα (Virtual or Shell Bank) 

 Το πιστωτικό ή άλλου είδους ίδρυµα που ασχολείται µε ανάλογες 

δραστηριότητες το οποίο έχει συσταθεί σε χώρα ή δικαιοδοσία στην οποία δεν έχει 
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φυσική παρουσία και δεν συνδέεται µε χρηµατοπιστωτικό όµιλο που πληροί τις 

απαιτήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε τη ρύθµιση και εποπτεία. 

Πολιτικώς Εκτεθειµένα Πρόσωπα   

 Φυσικά πρόσωπα στα έχει ή είχε ανατεθεί σηµαντικό δηµόσιο λειτούργηµα και 

οι άµεσα στενοί συγγενείς ή τα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες των 

προσώπων αυτών. Ειδικότερα: 

α) Οι αρχηγοί κρατών, οι αρχηγοί κυβερνήσεων, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί 

και οι υφυπουργοί 

β) Τα µέλη κοινοβουλίου 

γ) Τα µέλη ανωτάτων δικαστηρίων, συνταγµατικών δικαστηρίων και άλλων υψηλού 

επιπέδου δικαστικών οργάνων 

δ) Τα µέλη ελεγκτικών δικαστηρίων 

ε) Τα µέλη διοικητικών συµβουλίων κεντρικών τραπεζών 

στ) Οι πρεσβευτές και οι επιτετραµµένοι διπλωµάτες 

ζ) Οι υψηλόβαθµοι αξιωµατικοί ενόπλων δυνάµεων 

η) Τα µέλη διοικητικών διαχειριστικών η εποπτικών οργάνων κρατικών επιχειρήσεων. 

Λογαριασµός Πλάγιας Πρόσβασης (Payable through Account)  

 Τραπεζικός λογαριασµός που τηρείται σε τράπεζα εγκατεστηµένη στην Ελλάδα 

και ανοίγεται στο πλαίσιο διασυνοριακής σχέσης τραπεζικής ανταπόκρισης µε σκοπό 

την εξυπηρέτηση πελατών της τράπεζας που διαµένουν στην αλλοδαπή για την εκ 

µέρους τους διενέργεια χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών στην Ελλάδα. 
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Ύποπτη Συναλλαγή/ ∆ραστηριότητα 

 Συναλλαγή ή δραστηριότητα από την οποία προκύπτουν αποχρώσεις ενδείξεις ή 

υπόνοιες για πιθανή απόπειρα ή διάπραξη πράξεων ΞΒΧ ή για εµπλοκή του 

συναλλασσόµενου ή του πραγµατικού δικαιούχου σε εγκληµατικές δραστηριότητες. 

Ασυνήθης Συναλλαγή/ ∆ραστηριότητα  

 Συναλλαγή ή δραστηριότητα η οποία δεν συνάδει µε τη συναλλακτική, 

επιχειρηµατική ή επαγγελµατική συµπεριφορά είτε του συναλλασσόµενου είτε του 

πραγµατικού δικαιούχου ή µε την οικονοµική τους επιφάνεια. Επίσης αν από τη 

συναλλαγή δεν προκύπτει προφανής σκοπός ή κίνητρο για την τέλεση της. 

Πραγµατικός ∆ικαιούχος (Beneficiary Owner) 

 Το φυσικό ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει το νοµικό πρόσωπο 

πελάτης ή το νοµικό σχήµα ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασµό του οποίου 

διεξάγεται η συναλλαγή ή δραστηριότητα. 

      

4.3.2 Οι Τελούµενες Πράξεις που Συνιστούν Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος 

Οι ακόλουθες πράξεις µεµονωµένα ή συνδυαστικά θεωρούνται ως πράξεις 

νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες: 

• Μετατροπή- µεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή 

προέρχεται από εγκληµατικές δραστηριότητες ή από πράξη συµµετοχής σε 

τέτοιες δραστηριότητες 

• Απόκρυψη- συγκάλυψη της αλήθειας µε οποιοδήποτε τρόπο όσον αφορά τη 

φύση, προέλευση, διάθεση διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή τον τόπο που αυτή 

αποκτήθηκε  εν γνώσει του γεγονότος ότι αυτή αποκτήθηκε από εγκληµατικές 

δραστηριότητες 
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• Απόκτηση, κατοχή, διαχείριση και χρήση περιουσίας που αποκτήθηκε µε 

εγκληµατικές δραστηριότητες 

• Χρήση χρηµατοπιστωτικού τοµέα µε την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη διακίνηση 

µέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληµατικές δραστηριότητες 

• Σύσταση οργάνωσης ή οµάδας µε σκοπό την τέλεση των παραπάνω πράξεων 

και συµµετοχή σε αυτή 

4.3.3 Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες -Βασικά Αδικήµατα 

Επειδή ο όρος εγκληµατική δραστηριότητα είναι ευρύς, ο Νόµος ορίζει ποια αδικήµατα 

εµπίπτουν στον όρο αυτό: 

• Εγκληµατική οργάνωση 

• Τροµοκρατικές πράξεις  

• Χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας  

• Παθητική δωροδοκία (δωροληψία) 

• Ενεργητική δωροδοκία  

• ∆ωροδοκία δικαστή  

• Εµπορία ανθρώπων ( µε σκοπό την αφαίρεση οργάνων ή την εκµετάλλευση της 

εργασίας του). 

• Απάτη µε υπολογιστή  

• Σωµατεµπορία  

• Εµπορία και διακίνηση ναρκωτικών  

• Παράνοµη διακίνηση όπλων & πυροµαχικών  

• Εµπορία αρχαιοτήτων  

• Κατάχρηση/ Χειραγώγηση αγοράς  

• Απάτη σε βάρος των οικονοµικών συµφερόντων των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. 



- 40 - 
 

• Εµπορία ανθρώπων ( µε σκοπό την αφαίρεση οργάνων ή την εκµετάλλευση της 

εργασίας του). 

•  Λαθροµετανάστευση  

• Λαθρεµπορία, Φοροδιαφυγή ( ειδικές περιπτώσεις).  

• Κάθε αξιόποινη πράξη που τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον 6 µηνών και 

απέφερε περιουσιακό όφελος ( π.χ. κλοπή, ληστεία, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, 

εκβίαση) 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα βασικά εγκλήµατα του Ν. 2331/05 παραµένουν 

αµετάβλητα και µε τον Ν. 3691/08 (µε εξαίρεση την κατάργηση του ορίου των 15.000 € 

για περιουσιακό όφελος). 

 

      4.3.4 Τα Πρόσωπα που υπόκεινται στο Ν. 3691/2008 

Ο Νόµος, µε την εφαρµογή των υποχρεώσεων που προβλέπει σχετικά µε την αποτροπή 

και καταστολή του Ξεπλύµατος Βρώµικου Χρήµατος, προσδιορίζει τα αποκαλούµενα 

«υπόχρεα πρόσωπα» Η έννοια του προσδιορισµού των «υπόχρεων προσώπων» είναι 

ότι· ενώ κάθε πρόσωπο –φυσικό ή νοµικό- έχει τη γενικότερη υποχρέωση να µη 

συµπράττει, µε οποιοδήποτε τρόπο, στο Ξέπλυµα Βρώµικου Χρήµατος τα «υπόχρεα 

πρόσωπα» είναι ορισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα ( όπως τράπεζες, ασφαλιστικές 

εταιρίες, ΑΕ∆ΑΚ, συµβολαιογράφοι, κτηµατοµεσίτες, καζίνο κ.α.) που εξ 

επαγγέλµατος, ασχολούνται µε οικονοµικές συναλλαγές και, για το λόγο αυτό 

βαρύνονται µε ειδικότερες και πιο συστηµατοποιηµένες υποχρεώσεις που 

παρουσιάζουµε παρακάτω τις οποίες προσδιορίζει ο Νόµος, και οι οποίες επιφέρουν 

κυρώσεις σε περίπτωση µη τήρησης τους που θα εξετάσουµε σε επόµενο κεφάλαιο.   

Στις διατάξεις του Ν. 3691/08 υπόκεινται: 
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√ Τα Πιστωτικά Ιδρύµατα 

√ Οι  χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 

√ Οι εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών 

√ Οι ορκωτοί λογιστές, ελεγκτές και 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 > € 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  

√  Οι εκπλειστηριαστές  

√ Οι ενεχυροδανειστές  

√ Τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρίες και 

καταπιστεύµατα (trusts)  

4.4 Εφαρµογή στο Εγχώριο Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα  

Οι ειδικότερες ρυθµίσεις που επιφέρει ο ν.3691/2008 στο ελληνικό χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα εξειδικεύονται µε την Απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 
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Θεµάτων (ΕΤΠΘ) της ΤτΕ αρ. 281/5/17.3.09 και την Πράξη ∆ιοικητή της Τραπέζης 

Ελλάδος (Π∆ΤΕ) αρ.2577/9.3.06. Οι νέες αυτές ρυθµίσεις είναι: 

1. επιβάλλεται στα Πιστωτικά Ιδρύµατα να έχουν καταγεγραµµένη πολιτική του 

ξεπλύµατος χρήµατος και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, εγκεκριµένη 

από το ∆ιοικητικό τους Συµβούλιο, η οποία παρακολουθείται ετησίως και 

αξιολογείται η επάρκεια και αποτελεσµατικότητα της από την Επιτροπή 

Ελέγχου του πιστωτικού ιδρύµατος.  

2. Τα πιστωτικά ιδρύµατα µέσω της ∆ιοίκησης τους λαµβάνουν κάθε πρόσφορο 

µέτρο, συµπεριλαµβανοµένης της µη κατάρτισης της συναλλαγής ή της 

διακοπής της συναλλακτικής σχέσης όχι µόνο µε τον πελάτη, αλλά και τον 

πραγµατικό δικαιούχο σε περίπτωση που: α) δεν έχουν ικανοποιηθεί οι όροι της 

πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του, β) δεν έχουν τηρηθεί τα 

µέτρα δέουσας επιµέλειας, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια µε 

βάση τις απαιτήσεις της εν λόγω Απόφασης ή γ) έχουν υποβληθεί 

επανειληµµένα αναφορές για συγκεκριµένο πελάτη στην Επιτροπή 

Καταπολέµησης. 

3. Κατά τη διαµόρφωση της πολιτικής και των διαδικασιών εφαρµογής της 

προσέγγισης του Ξεπλύµατος Χρήµατος µε βάση τον κίνδυνο, τα πιστωτικά 

ιδρύµατα θα πρέπει µεταξύ άλλων να λαµβάνουν υπόψη τους τις οδηγίες της 

F.A.T.F.  

4. Στα µέτρα δέουσας επιµέλειας προστίθεται η άµεση ενηµέρωση της Επιτροπής 

Καταπολέµησης και της ΤτΕ στην περίπτωση που το όνοµα του πελάτη 

περιλαµβάνεται στους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκειµένων σε 

περιοριστικά µέτρα και έχει καταχωρηθεί στη λίστα αναζήτησης της TRN 0680. 
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5. Στα στοιχεία που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον για την πιστοποίηση και 

επαλήθευση της ταυτότητας των φυσικών προσώπων προστίθενται: α) η 

ηµεροµηνία και ο τόπος γέννησης και β) το τηλέφωνο επικοινωνίας. 

6. Στις κατηγορίες υψηλού κινδύνου για τις οποίες πρέπει τα πιστωτικά ιδρύµατα 

να επιδεικνύουν αυξηµένη δέουσα επιµέλεια προστίθεται µια νέα κατηγορία: « 

στερούµενα νοµικής προσωπικότητας σχήµατα ή οντότητες, που διαχειρίζονται 

κεφάλαια ή άλλες οµάδες περιουσιακών στοιχείων».  

7. Στις συναλλαγές σε µετρητά σηµαντικού ύψους και ειδικότερα σε περίπτωση 

αιτήµατος ανάληψης ποσού > € 250.000 σε µετρητά, τα χρήµατα συνίσταται ν’ 

αποδίδονται στον πελάτη µέσω έκδοσης τραπεζικής επιταγής ή εντολής 

πληρωµής σε τραπεζικό λογαριασµό, εκτός αν συντρέχουν ειδικοί και επαρκώς 

τεκµηριωµένοι λόγοι που καθιστούν αναγκαία την εν λόγω  συναλλαγή. 

8. Εµµέσως, πλην σαφώς, καταργείται ο Πίνακας Εξαιρέσεων δεδοµένου ότι 

υφίσταται υποχρέωση διερεύνησης όλων των συναλλαγών.  

9. Το Κατάστηµα ή η ∆ιεύθυνση πρέπει να τηρεί: α) Αρχείο µε αναφορές 

υπαλλήλων προς το ∆ιευθυντή, οι οποίες έχουν αποσταλεί στη ∆/νση 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης, µε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, β) Αρχείο µε 

αναφορές υπαλλήλων προς το ∆ιευθυντή, οι οποίες δεν έχουν αποσταλεί στη 

∆/νση Κανονιστικής Συµµόρφωσης, µε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα που 

αιτιολογούν τη µη αναφορά. 
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4.5 Υποχρεώσεις Λοιπών Υπόχρεων Προσώπων  

 Τα υπόχρεα πρόσωπα φυσικά κα νοµικά που µνηµονεύονται στ ν. 3691/2008 

υπόκεινται σε όλες τις υποχρεώσεις που αναγράφονται και ισχύουν συνολικά για όλα τα 

υπόχρεα φυσικά και νοµικά πρόσωπα. Ιδιαίτερη ενδιαφέρον  όµως παρουσιάζουν 

κάποιες κατηγορίες προσώπων (φυσικών και νοµικών) για τις οποίες έχουν εισαχθεί 

ειδικές ρυθµίσεις και εξαιρέσεις. Τα πρόσωπα των οποίων τις ιδιάζουσες υποχρεώσεις 

θα εξετάσουµε  στην παρούσα ενότητα είναι  που θα εξετάσουµε είναι  οι ∆ικηγόροι 

και οι Συµβολαιογράφοι, οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, οι εταιρίες ορκωτών 

ελεγκτών –λογιστών και οι φορολογικοί η φοροτεχνικοί σύµβουλοι ή εταιρίες 

φορολογικών η φοροτεχνικών συµβούλων. 

α) Οι υποχρεώσεις  των ∆ικηγόρων και Συµβολαιογράφων  

 Οι ∆ικηγόροι και Συµβολαιογράφοι υπόκεινται στις υποχρεώσεις που ήδη 

προβλέπονται για τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, όταν συµµετέχουν βοηθώντας στο 

σχεδιασµό ή την υλοποίηση συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά µε, i) την 

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

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

τραπεζικών λογαριασµών ταµιευτηρίου ή άλλων λογαριασµών τίτλων, iv) την 

οργάνωση των εισφορών των αναγκαίων για τη δηµιουργία, λειτουργία ή διοίκηση 

καταπιστευµάτων εταιριών, επιχειρήσεων ή αναλόγων µονάδων, καθώς και όταν 

συµµετέχουν ενεργώντας εξ ονόµατος και για λογαριασµό των πελατών τους στο 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών η συναλλαγών επί ακινήτων. 

 Στο πλαίσιο συµµετοχής τους στην παροχή των ως άνω υπηρεσιών και 

διενέργειας των ως άνω συναλλαγών, κατ εντολή και για λογαριασµό των πελατών τους 

οι ∆ικηγόροι έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις όπως µεταφέρθηκαν αυτούσια στο ν. 

3691/2008 από το ν. 2331/1995. Η διαφοροποίηση µεταξύ των δύο Νόµων έγκειται στη 
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θέσπιση µέσω του ν. 3691/2008 δυνατότητας ορισµένων εξαιρέσεων υπέρ των 

∆ικηγόρων και των Συµβολαιογράφων. 

1. Να εξακριβώσουν τα στοιχεία ταυτότητας του πελάτη, στο πλαίσιο οποιασδήποτε 

συναλλαγής, όταν το ποσό αυτής υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ αλλά και σε κάθε 

περίπτωση που υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι πρόκειται για νοµιµοποίηση παράνοµων 

εσόδων. 

2. Αν αµφιβάλουν να συλλέγουν πληροφορίες για την πραγµατική ταυτότητα του 

προσώπου (beneficial owner) για τα οποία ενεργούν. 

3. Να φυλάσσουν τα πιο πάνω στοιχεία για ορισµένο χρονικό διάστηµα-τουλάχιστον 

για πέντε έτη. 

4. Να εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγή που µπορεί να συνδέεται µε 

ξέπλυµα χρήµατος ή µε χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας και να την αναφέρουν στην 

επιτροπή. 

5. Να καταγγέλλουν κάθε γεγονός του οποίου λαµβάνουν γνώση κατά  την άσκηση των 

καθηκόντων τους και το οποίο ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη νοµιµοποίησης εσόδων 

από παράνοµη δραστηριότητα. 

6. Να µην προβαίνουν στην εκτέλεση της συναλλαγής, αν γνωρίζουν ή βάσιµα 

υποπτεύονται ότι συνδέεται µε νοµιµοποίηση εσόδων, εκτός αν ενδέχεται να 

δυσχεραίνει η αποκάλυψη των αποδεικτικών στοιχείων ή εµπλεκοµένων προσώπων, 

οπότε υποβάλλουν την αναφορά αµέσως µετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 

7. Να παρέχουν στον αρµόδιο φορέα ή στις αρµόδιες αρχές, όταν τους ζητηθεί, 

πληροφορίες –αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες ή τη διενέργεια άλλων 

συναλλαγών, που πιθανόν σχετίζονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες ή υπάρχει περίπτωση δήµευσης. Η σχετική αλληλογραφία είναι 
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εµπιστευτική. Αν όµως ασκηθεί ποινική δίωξη, τα αποστείλαντα αποδεικτικά στοιχεία 

και οι πληροφορίες αποτελούν µέρος της δικογραφίας και µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν σε δίκες που έχουν ως αντικείµενο πράξη εγκληµατικής 

δραστηριότητας και πράξη νοµιµοποίησης εσόδων. 

8. Αν υποβάλλουν αναφορά ή πληροφορίες στον αρµόδιο φορέα ή στις αρχές 

υποχρεούνται τον εντολέα τους για τη διαβίβαση, ζήτηση πληροφοριών ή διεξαγωγή 

ανάκρισης, άλλως υπέχουν ποινική ευθύνη. 

β)Οι υποχρεώσεις των ορκωτών ελεγκτών –λογιστών και φορολογικών συµβούλων 

σύµφωνα µε το ν. 3691/2008 

 Για την πιο πάνω κατηγορία υπόχρεων προσώπων ισχύουν τα ακόλουθα: 

1. Ως αρµόδια αρχή, εποπτεύουσα την εφαρµογή των διατάξεων του Νόµου για το 

Ξέπλυµα Χρήµατος για αυτές τις δύο κατηγορίες υπόχρεων φυσικών και νοµικών 

προσώπων ορίζονται οι ακόλουθες,  

- Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων για τους ορκωτούς ελεγκτές-

λογιστές και τις εταιρίες ορκωτών ελεγκτών- λογιστών. 

- Το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών (Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογικών 

Ελέγχων) για του φορολογικούς η φοροτεχνικούς συµβούλους και τις εταιρίες 

παροχής φορολογικών ή φοροτεχνικών συµβουλών, καθώς επίσης και για τους 

λογιστές που δε συνδέονται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε τους ιδιώτες 

ελεγκτές. 

Οι παραπάνω δύο κατηγορίες φυσικών και νοµικών προσώπων υπόκεινται σε όλες τις 

καθοριζόµενες υποχρεώσεις των λοιπών υπόχρεων προσώπων µε την εξαίρεση που 

εισάγετε από την υποχρέωση αναφοράς προς την Επιτροπή ύποπτων και ασυνηθών 

συναλλαγών και δραστηριοτήτων του πελάτη, σε σχέση µε νοµιµοποίηση εσόδων από 
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εγκληµατικές δραστηριότητες και παροχής στοιχείων και πληροφοριών προς τις 

αρµόδιες δικαστικές αρχές, υπό τη συνδροµή συγκεκριµένων προϋποθέσεων. 

Ειδικότερα σύµφωνα µε το Νόµο οι δύο αυτές κατηγορίες υπόχρεων φυσικών και 

νοµικών προσώπων οφείλουν: 

α) να ενηµερώνουν αµελλητί την Επιτροπή, µε δική τους πρωτοβουλία, όταν γνωρίζουν 

ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει 

διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί  νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, 

β) να παρέχουν αµελλητί στην Επιτροπή, στην αρµόδια αρχή τους και σε άλλες 

δηµόσιες αρχές που είναι αρµόδιες για την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων 

από εγκληµατικές δραστηριότητες κατόπιν αιτήµατος αυτών , όλες τις απαιτούµενες 

πληροφορίες και τα στοιχεία σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται. 

 4.6 Προβλεπόµενες Κυρώσεις 

 Ο ν. 3691/2008 προβλέπει το ακόλουθο πλαίσιο διοικητικών και ποινικών 

κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν βάσει του Νόµου σε περίπτωση παράβασης των 

διατάξεων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Οι 

κυρώσεις αυτές ανάλογα µε την ιδιότητα του εµπλεκοµένου είναι: 

Κυρώσεις για τον εγκληµατία (για Ξ.Χ.) 

▪ Προβλέπεται κάθειρξη από 5 έως 10 έτη για φυσική ή ηθική αυτουργία και χρηµατική 

ποινή 20.000-1.000.000 € (και επιβαρυντικές περιπτώσεις)- Αρ. 45 § 1α Ν. 3691/08.  

▪ Η ποινική ευθύνη για το βασικό έγκληµα δεν αποκλείει την τιµωρία του υπαίτιου και 

για το έγκληµα της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. 
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*Να σηµειωθεί ότι οι ποινές για Χ.Τ. προβλέπονται από το αρ. 187 § 6 του Ποινικού 

Κώδικα (κάθειρξη έως 10 χρόνια). 

Κυρώσεις για την τράπεζα  

Οι ποινές του Ν. 3691/08 είναι αυστηρές για την Τράπεζα (άρθρο 52): 

▪ Είτε η λήψη συγκεκριµένων διορθωτικών µέτρων εντός τακτού χρονικού διαστήµατος  

▪ Είτε µια ή περισσότερες από τις κατωτέρω κυρώσεις (που δύνανται να 

δηµοσιοποιηθούν): 

   ○  Πρόστιµο € 30.000-2.000.000 (και σε περίπτωση υποτροπής, €  50.000-3.000.000)   

   ○ Απαγόρευση άσκησης ορισµένων δραστηριοτήτων, ίδρυσης νέων 

υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα ή αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου. 

   ○ (οριστική ή προσωρινή) ανάκληση / αναστολή άδειας λειτουργίας (για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα) / απαγόρευση άσκησης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας 

 

Οι ποινές για τα  µέλη του ∆.Σ., τον ∆/ ντα Σύµβουλο, τα διευθυντικά στελέχη ή άλλους 

υπαλλήλους της Τράπεζας, υπαίτιους για τις παραβάσεις  ή ασκούντων ανεπαρκή 

έλεγχο και εποπτεία επί των υπηρεσιών, υπαλλήλων και δραστηριοτήτων της Τράπεζας 

είναι (άρθρο 52): 

▪ Πρόστιµο € 10.000 – 300.000 

▪ Αποµάκρυνση από τη θέση τους (για ορισµένο ή αόριστο χρόνο) και απαγόρευση 

ανάληψης άλλης σηµαντικής θέσης 
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Άρθρο 51: Αν κάποια από τις αξιόποινες πράξεις των άρθρων  2 ( Ξ.Χ./ Χ.Τ.) και 3 

(βασικά εγκλήµατα ) πραγµατοποιούνται µε σκοπό να προσπορίσει περιουσιακό όφελος 

στην Τράπεζα και εφόσον ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα  που ασκούν  τη 

διοίκηση ή διαχειρίζονται  υποθέσεις τους γνώρισε ή όφειλε να γνωρίζει ότι το όφελος 

προέκυψε από τέτοια πράξη:  

▪ Πρόστιµο € 30.000-3.000.0000, το οποίο προσαυξάνεται από το προκύψαν όφελος 

(επιβάλλεται πάντα, ανεξάρτητα από τις κατωτέρω κυρώσεις ) 

▪ Ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας   

▪ Απαγόρευση άσκησης  ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης 

υποκαταστηµάτων ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου   

▪ Αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και 

υπηρεσιών, προµήθειες, διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου των ν.π. του 

δηµόσιου τοµέα. 

Ή 

Εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα αγνοούσαν από αµέλεια  την προέλευση της παράνοµης 

περιουσίας ή του οφέλους : 

▪ Πρόστιµο  €  10.000-1.000.0000, το οποίο προσαυξάνεται από το προκύψαν όφελος 

(επιβάλλεται πάντα, ανεξάρτητα από τις κατωτέρω κυρώσεις)  

▪ Ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας   

▪ Απαγόρευση άσκησης ορισµένων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης 

υποκαταστηµάτων ή αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 
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▪ Αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και 

υπηρεσιών , προµήθειες, διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του ∆ηµοσίου ή των ν.π. του 

δηµοσίου τοµέα. 

 Κυρώσεις για τον υπάλληλο 

Οι ποινές του Ν. 3691/08 για τον υπάλληλο (άρθρο 45): 

1. Κάθειρξη και χρηµατική ποινή €   30.000-1500.000 αν προκύψει συµµετοχή του στο 

Ξέπλυµα Χρήµατος. 

2. Φυλάκιση µέχρι 2 ετών για εκ προθέσεως παράλειψη υποβολής αναφοράς ή για 

παρουσίαση ψευδών / παραπλανητικών στοιχείων. 

3. Φυλάκιση µέχρι 2 ετών για εκ προθέσεως παράλειψη υποβολής αναφοράς ή για 

παρουσίαση ψευδών / παραπλανητικών στοιχείων. 

4. Επιβολή ανάλογης πειθαρχικής ποινής από την Τράπεζα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ Ξ.Β.Χ  

ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν 3691/08 

5.1 Τι σηµαίνει ∆έουσα Επιµέλεια 

Κεντρικός όρος – έννοια σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις των χρηµατοπιστωτικών 

ιδρυµάτων και των λειτουργών τους που προσδιορίζει ο Νόµος είναι η «δέουσα 

επιµέλεια» (due diligence) 

 Μολονότι δεν προσδιορίζεται στο Νόµο, µε την έννοια του ορισµού, το 

περιεχόµενο του όρου, θα µπορούσε να προσδιορισθεί ως εξής: «∆έουσα επιµέλεια 

είναι το σύνολο των διαδικαστικών και ουσιαστικών υποχρεώσεων- µέτρων που 

προβλέπονται, από νοµοθετικές κανονιστικές και δεοντολογικές ρυθµίσεις, για τις 

τράπεζες, αναφορικά µε την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών τους, τη 

διαµόρφωση του προφίλ του πελάτη και την αξιολόγηση της συναλλακτικής 

συµπεριφοράς σε σχέση µε ζητήµατα πρόληψης η χειρισµού ενδεχοµένων  Ξεπλύµατος 

Χρήµατος και Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας». 

  Ο νόµος ορίζει πότε εφαρµόζονται τα µέτρα δέουσας επιµέλειας από τις 

τράπεζες και διακρίνει τις ακόλουθες τέσσερις περιπτώσεις: 

• Όταν συνάπτουν επιχειρηµατικές σχέσεις. Ο όρος επιχειρηµατική 

χρησιµοποιείται σε αντιδιαστολή µε την περιστασιακή σχέση και υποδεικνύει 

σταθερότητα και διάρκεια 

• Όταν διενεργούν περιστασιακές συναλλαγές αξίας τουλάχιστον 15.000 ευρώ, 

ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται µε µια µόνο πράξη ή µε 

περισσότερες, µεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση 
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• Όταν υπάρχει υπόνοια για απόπειρα ή διάπραξη αδικηµάτων του άρθρου 2 του 

Ν.3691/2008 (δηλαδή αδικηµάτων που συνιστούν ΞΒΧ) ανεξάρτητα από κάθε 

παρέκκλιση, εξαίρεση ή όριο ποσού, και 

• Όταν υπάρχουν αµφιβολίες για την ακρίβεια, πληρότητα ή καταλληλότητα των 

στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προηγουµένως για την πιστοποίηση και 

επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασµό του 

οποίου ενεργεί ο πελάτης και του πραγµατικού ή των πραγµατικών δικαιούχων. 

 

Α. ΣΥΝΗΘΗΣ ∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

Η δέουσα επιµέλεια διακρίνεται σε τρεις διαβαθµίσεις και συγκεκριµένα σε 

απλουστευµένη (ΑΠ∆Ε), συνήθη (Σ∆Ε) και αυξηµένη (ΑΥ∆Ε) αναλόγως της 

περίπτωσης. Η συνήθης δέουσα επιµέλεια  είναι αυτή που εφαρµόζεται στην 

πλειοψηφία των πελατών/ συναλλασσοµένων των τραπεζικών ιδρυµάτων και 

περιλαµβάνει έξι µέτρα   

� Πιστοποίηση- επαλήθευση ταυτότητας πελάτη 

� Πιστοποίηση ταυτότητας τυχόν πραγµατικού δικαιούχου ή εντολέα- 

επικαιροποίηση στοιχείων ταυτότητας- κατανόηση διάρθρωσης κυριότητας και 

ελέγχου των νοµικών προσώπων 

� Συλλογή πληροφοριών για το σκοπό ή τη φύση των συναλλαγών του πελάτη ή     

πραγµατικού δικαιούχου  

� Εξέταση συναλλαγών/ δραστηριοτήτων που µπορεί να συνδέονται µε ΞΒΧ ή 

ΧΤ όπως πολύπλοκες συναλλαγές, ασυνήθιστα µεγάλες συναλλαγές ή 

ασυνήθιστες συναλλαγές χωρίς προφανή λόγο ή αιτία 

� Λήψη µέτρων όπως µη κατάρτιση συναλλαγής ή άρνηση παροχής υπηρεσιών αν 

προκύπτουν ατέλειες πιστοποίησης της ταυτότητας του πελάτη 
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� Συνεχής εποπτεία (αξιολόγηση) συµβατότητας συναλλαγών του πελάτη µε το 

κοινωνικό/ οικονοµικό/ επαγγελµατικό προφίλ του και τήρηση ενηµερωµένων 

εγγράφων, δεδοµένων και πληροφοριών.  

 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι ο ν.3691/2008 πέρα από τη γενικευµένη παρουσίαση 

των µέτρων συνήθους δέουσας επιµέλειας (Σ∆Ε) που αναφέρθηκαν προηγουµένως 

υπεισέρχεται και σε πιο ειδικά ζητήµατα εφαρµογής αυτών των µέτρων η παρουσίαση 

των οποίων ξεφεύγει από το σκοπό της παρούσας εργασίας. 

 

Β  ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  

 Ο νοµοθέτης εκτιµώντας ότι ορισµένες κατηγορίες πελατών εµφανίζουν κατά 

τεκµήριο περιορισµένους κινδύνους εµπλοκής σε πράξεις ΞΒΧ ή ΧΤ (λόγω είτε 

αυστηρού εποπτικού πλαισίου είτε ιδιότητας τους), καθιερώνει για αυτούς την 

απλουστευµένη δέουσα επιµέλεια (ΑΠ∆Ε). Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι τα µέτρα που 

συµπεριλαµβάνονται στην ΑΠ∆Ε είναι περιορισµένα.  

 Στην κατηγορία αυτή κατατάσσονται τα παρακάτω νοµικά πρόσωπα- οντότητες: 

� Εταιρίες εισηγµένες σε µια ή περισσότερες οργανωµένες αγορές (όπως 

χρηµατιστήρια, πολυµερείς µηχανισµοί διαπραγµάτευσης κλπ) χώρας µέλους 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

� Εταιρίες που αποτελούν Οργανισµούς Συλλογικής Επένδυσης σε Κινητές 

Αξίες (Ο.Σ.Ε.Κ.Α.) όπως εταιρίες Αµοιβαίων Κεφαλαίων ή Επενδύσεων 

Χαρτοφυλακίου και εδρεύουν σε χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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� Ελληνικές ∆ηµόσιες Αρχές ή Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.), 

όπως Κρατικά Νοσοκοµεία ή Επιχείρηση ή Οργανισµός που ανήκει 

τουλάχιστον κατά 51% στο ∆ηµόσιο. 

� ∆ηµόσιες Αρχές ή ∆ηµόσιοι Οργανισµοί άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

� Τράπεζες ή χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί που εδρεύουν στην Ε.Ε. ή σε τρίτη 

χώρα που έχει θεσµικό πλαίσιο τουλάχιστον ισοδύναµο της Οδηγίας 

2006/60/ΕΚ (δηλαδή προκειµένου για την Ελλάδα του ν.3691/2008) 

Στην περίπτωση αυτή λαµβάνονται µέτρα τα οποία συνίστανται στο καθαρά 

διαδικαστικό βήµα της νοµιµοποίησης εκπροσώπων των παραπάνω φορέων για λόγους 

συναλλακτικής ασφάλειας. Ωστόσο αν υπάρξει υπόνοια ΞΒΧ ή ΧΤ ακόµα και για τις 

παραπάνω κατηγορίες συναλλασσοµένων, ενεργοποιούνται τα µέτρα Σ∆Ε. 

Η ΑΠ∆Ε εφαρµόζεται και προκειµένου για πελάτες στους οποίους διατίθενται 

ασφαλιστικά και «ηλεκτρονικά» προϊόντα και συγκεκριµένα: 

� Ασφαλιστικές συµβάσεις ζωής αν το ποσό του ασφαλίστρου κατ’ έτος δεν 

υπερβαίνει τα 1000 ευρώ ή στη περίπτωση της εφάπαξ καταβολής τα 2500 

ευρώ 

� Συµβάσεις και προγράµµατα συνταξιοδοτικής ασφάλισης που προσφέρουν 

συνταξιοδοτικές παροχές σε εργαζόµενους για τις οποίες οι εισφορές 

καταβάλλονται µε κράτηση από τις αποδοχές τους και δεν επιτρέπουν τη 

µεταφορά δικαιωµάτων των µελών    

� Ηλεκτρονικό χρήµα και συγκεκριµένα προπληρωµένες κάρτες αξίας µέχρι 150 

ευρώ αν πρόκειται για µη επαναφορτιζόµενες και µέχρι 2500 ευρώ κατ’ έτος 

αν πρόκειται για επαναφορτιζόµενες 
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Γ. ΑΥΞΗΜΕΝΗ ∆ΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 

 Η έννοια της αυξηµένης δέουσας επιµέλειας (ΑΥ∆Ε) δεν προσδιορίζεται στο 

νόµο µε παράθεση συγκεκριµένων µέτρων αλλά σαν επιπλέον µέτρα εκείνων της Σ∆Ε. 

Περιπτώσεις στις οποίες οι τράπεζες υποχρεούνται στη λήψη µέτρων ΑΥ∆Ε είναι οι 

ακόλουθες: 

� Συναλλαγές χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη π.χ. Internet/ phone banking 

µέσω άλλης τράπεζας 

� Σύναψη συµφωνιών συνεργασίας τραπεζικής ανταπόκρισης (correspondent 

banking) και εξυπηρέτηση πελατών ανταποκριτριών τραπεζών και  

� Συναλλαγές µε πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα όπως αυτά ορίστηκαν 

νωρίτερα. 

5.2 Πιστοποίηση Επαλήθευση Ταυτότητας Πελάτη  

Η πιστοποίηση- επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη είναι το πρώτο σηµαντικό 

βήµα για τη σύναψη επιχειρηµατικής σχέσης (δηλαδή σχέσης διαρκείας) µε την 

Τράπεζα, είτε ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο είτε νοµικό πρόσωπο, οντότητα, σχήµα 

ή ένωση προσώπων. 

 Προκειµένου για φυσικά πρόσωπα τα απαιτούµενα στοιχεία και ο τρόπος 

επαλήθευσης τους φαίνεται στον επόµενο πίνακα 1: 

 

Α/Α Πιστοποιούµενα Στοιχεία Επαληθεύονται από 

1 

 

2 

� Ονοµατεπώνυµο και 

πατρώνυµο 

� Αριθµός ∆ελτίου 

Ταυτότητας ή 

Α.∆.Τ. ή διαβατήριο (ή ισότιµο έγγραφο) σε 

ισχύ ή ειδικό δελτίο ταυτότητας για όσους 

υπηρετούν σε Σώµατα Ασφαλείας ή Ένοπλες 

∆υνάµεις  
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3 

διαβατηρίου και εκδούσα 

αρχή 

� Ηµεροµηνία και τόπος 

γέννησης 

4 

5 

6 

7 

 

8 

� Παρούσα διεύθυνση 

κατοικίας 

� Τηλέφωνο επικοινωνίας 

� Ασκούµενο επάγγελµα 

� Παρούσα επαγγελµατική 

διεύθυνση 

� Α.Φ.Μ. 

� Λογαριασµό ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΥ∆ΑΠ  

� Μισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας ή 

επαγγελµατικής στέγης 

� Βεβαίωση εργοδότη 

� Έγγραφα έκδοσης ∆.Ο.Υ. 

� Αντίγραφα τελευταίας µισθοδοσίας 

� Επαγγελµατική ταυτότητα 

� Έγγραφα ασφαλιστικού ταµείου 

9 � Υπόδειγµα υπογραφής 

του πελάτη 

Λαµβάνεται κατά την αρχική σύναψη της 

σχέσης 

Πίνακας 1 

  

Προκειµένου για νοµικά πρόσωπα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι: 

 

� Για Α.Ε., ΕΠΕ και υποκαταστήµατα αλλοδαπών εταιριών αντίστοιχης νοµικής 

µορφής, το Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως – Τεύχος Ανωνύµων Εταιριών και 

Εταιριών Περιορισµένης ευθύνης όπου έχει δηµοσιευτεί το Καταστατικό της 

� Για προσωπικές εταιρίες Ο.Ε. και Ε.Ε, απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο του 

αρχικού καταστατικού, τυχόν τροποποιήσεις του και στοιχεία ταυτότητας των 

φυσικών προσώπων-εκπροσώπων της εταιρίας 
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� Για λοιπά νοµικά πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νοµική προσωπικότητα, 

απαιτούνται τα προσήκοντα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα 

σύστασης- οργάνωσης περιουσίας ή οµάδας προσώπων καθώς και 

εκπροσώπησης τους 

� Για νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, απαιτούνται επικυρωµένα 

αντίγραφα συστατικής τους πράξης, άδειας λειτουργίας, πιστοποιητικό 

εγγραφής και αριθµός µητρώου που τυχόν προβλέπεται και στοιχεία ταυτότητας 

όλων των φυσικών προσώπων µελών που έχουν δικαίωµα υπογραφής 

� Για νοµικά πρόσωπα του δηµοσίου τοµέα λαµβάνονται όλα τα έγγραφα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη νοµική υπηρεσία της τράπεζας και 

� Για νοµικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί εκτός Ελλάδας και χωρίς 

εγκατάσταση στην Ελλάδα ζητούνται κατά περίπτωση όλα τα προβλεπόµενα 

έγγραφα- δικαιολογητικά από τη νοµοθεσία της χώρας σύµφωνα µε τις οδηγίες 

της νοµικής υπηρεσίας.    

 

 

5.3 Κατηγοριοποίηση Πελάτη και Αντίστοιχα Μέτρα Επιµέλειας 

Οι πελάτες της Τράπεζας είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα είτε για νοµικά πρόσωπα, 

σχήµατα ή οντότητες πρέπει σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της ΤτΕ να εντάσσονται σε 

διαβαθµισµένες κατηγορίες κινδύνου. 

 Κάθε κατηγορία κινδύνου υποδηλώνει µικρότερη ή µεγαλύτερη πιθανότητα να 

υπάρξουν ενδεχόµενα ΞΒΧ και ΧΤ και πρέπει να αντιµετωπίζεται µε µέτρα επιµέλειας, 

περιοδικής παρακολούθησης και ελέγχων. 
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 Οι κατηγορίες κινδύνου και τα αντίστοιχα απαιτούµενα µέτρα επιµέλειας 

φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ ∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

Χαµηλός  Απλουστευµένη ∆έουσα Επιµέλεια (ΑΠ∆Ε) 

Κανονικός  Συνήθης ∆έουσα Επιµέλεια (Σ∆Ε) 

Υψηλός  Αυξηµένη ∆έουσα Επιµέλεια (ΑΥ∆Ε) 

   

Πίνακας 2 

Η κατάταξη των πελατών/ συναλλαγών στις διάφορες κατηγορίες κινδύνου 

γίνεται από την τράπεζα και συγκεκριµένα από την αρµόδια κεντρική Μονάδα 

Κανονιστικής Συµµόρφωσης και σύµφωνα πάντα µε τα κριτήρια του ν.3691/2008 και 

τις σχετικές ρυθµίσεις της ΤτΕ. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα κριτήρια 

αυτά: 

� Επαγγελµατική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου 

� Χώρα προέλευσης ή διεξαγωγής εργασιών του πελάτη 

� Συναλλαγές µε χρήση νέων τεχνολογιών 

� Πολυπλοκότητα συναλλαγών 

� Όγκος µέγεθος και είδος των επιχειρηµατικών συναλλαγών 

� Νοµικό καθεστώς και χώρα ίδρυσης νοµικού προσώπου- πελάτη 

� Χώρα προέλευσης και προορισµού κεφαλαίων από τον πελάτη 

� Απόκλιση από το οικονοµικό ή/ και συναλλακτικό προφίλ του πελάτη 

� Πραγµατικός ιδιοκτήτης ή δικαιούχος του νοµικού προσώπου 

� Τοµέας δραστηριοποίησης του νοµικού προσώπου 
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Στις προηγούµενες παραγράφους 3.4.1 έως 3.4.3 περιγράφτηκαν σε γενικές γραµµές  

οι έννοιες της δέουσας επιµέλειας µε τις διαβαθµίσεις τους και τα µέτρα στα οποία 

συνίσταται η συνήθης δέουσα επιµέλεια. Με βάση λοιπόν τα προαναφερθέντα 

µπορούµε να καταρτίσουµε συνδυαστικά τον παρακάτω πίνακα 3 αντιστοίχισης- 

κατάταξης διαβάθµισης κινδύνου, µε κατηγορίες πελατών/ συναλλαγών και µέτρων 

επιµέλειας 

Κατηγορία 

Κινδύνου 
Πελάτες- Συναλλαγές 

Μέτρα ∆έουσας 

Επιµέλειας 

Χαµηλός  � Τράπεζα ή χρηµατοπιστωτικός οργανισµός 

µε έδρα την Ε.Ε. 

� Τράπεζα ή χρηµατοπιστωτικός οργανισµός 

µε έδρα χώρα εκτός Ε.Ε. µε νοµοθετικό 

καθεστώς ισοδύναµο της οδηγίας 

2006/60/ΕΚ 

� Εταιρίες µε µετοχές εισηγµένες σε µια ή 

περισσότερες οργανωµένες αγορές της Ε.Ε. 

� Εταιρίες που λειτουργούν ως ΟΣΕΚΑ – 

ΑΕ∆ΑΚ ή ΕΕΧ µε έδρα την Ε.Ε. 

� Ελληνική δηµόσια αρχή ή Ν.Π.∆.∆. ή 

επιχείρηση ή οργανισµός που ανήκει κατά 

51% στο ∆ηµόσιο 

� ∆ηµόσιες Αρχές ή ∆ηµόσιοι Οργανισµοί 

χωρών της Ε.Ε. 

� Πελάτες ηλεκτρονικού χρήµατος  

Απλουστευµένη 

∆έουσα Επιµέλεια 

(ΑΠ∆Ε) 
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Κανονικός  Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που δεν εµπίπτουν στις 

κατηγορίες υψηλού ή χαµηλού κινδύνου (κύριος 

όγκος συναλλασσοµένων) 

Συνήθης ∆έουσα 

Επιµέλεια (Σ∆Ε) 

Υψηλός  � Φυσικά πρόσωπα µη κάτοικοι Ελλάδας 

� Πολιτικώς Εκτεθειµένα πρόσωπα 

� Εταιρίες µε ανώνυµες µετοχές 

� Off shore εταιρίες 

� Σχήµατα ή οντότητες στερούµενες νοµικής 

προσωπικότητας που χειρίζονται 

περιουσιακά στοιχεία 

� Ν.Π. ή ενώσεις προσώπων µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

� Εργασίες Private Banking 

� Σύναψη σχέσεων/ διενέργεια συναλλαγών 

χωρίς τη φυσική παρουσία του πελάτη 

� Correspondent Banking µε Εικονικές 

Τράπεζες (Shell Banks) 

� Συναλλαγές από χώρες µη συνεργάσιµες µε 

τη FATF 

Αυξηµένη ∆έουσα 

Επιµέλεια (ΑΥ∆Ε) 

 Πίνακας 3 

Καθίσταται φανερό ότι το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην 3η κατηγορία του 

πίνακα 3, όπου οι κίνδυνοι να υποστεί κάποια ζηµία η τράπεζα είναι αυξηµένοι , χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι οι άλλες δυο κατηγορίες πελατών/ συναλλαγών θα τύχουν 

µειωµένης προσοχής.   
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 Όσον αφορά λοιπόν αυτή την κατηγορία πελατών/ συναλλαγών,  θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι η Τράπεζα µε βάση την ενδοεπιχειρησιακή πολιτική κανονιστικής 

συµµόρφωσης που ακολουθεί (compliance policy), τις ιδιαιτερότητες της και τα 

κριτήρια που καθορίζει (risk based approach), µπορεί να εντάσσει και άλλες κατηγορίες 

πελατών ή συναλλαγών στη διαβάθµιση υψηλού κινδύνου. 

 Ακόµη υποχρεωτική θεωρείται η τουλάχιστον ετήσια επαναξιολόγηση των 

πελατών/ συναλλαγών αυτής της κατηγορίας µε σύνταξη σχετικής έκθεσης (για το αν 

διαπιστώνονται ή όχι ασυνήθεις/ ύποπτες συναλλαγές) και υποβολή της προς το 

Αρµόδιο ∆ιευθυντικό Στέλεχος. Αυτό µε τη σειρά του µπορεί να εισηγηθεί τη διακοπή 

της σχέσης µε τον πελάτη όταν υπάρχουν αρνητικές ενδείξεις. 

 Η εφαρµογή των µέτρων επιµέλειας πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκή 

πληροφοριακά συστήµατα AML-CTF (anti money laundering- counter terrorism 

fighting)  παρακολούθησης και εντοπισµού συναλλακτικών αποκλίσεων. 

 Και για τις δέκα κατηγορίες πελατών/ συναλλαγών της κατηγορίας αυτής, η ΤτΕ 

έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες αντιµετώπισης µε ειδικές εγκυκλίους της, η 

παρουσίαση των οποίων ξεφεύγει από το αντικείµενο της παρούσας εργασίας. 

 

5.4 Χειρισµός Υπόπτων και Ασυνήθιστων Συναλλαγών 

   5.4.1 Υποχρέωση Αναφοράς –Απαγόρευση Γνωστοποίησης 

∆υο ακόµη βασικά ζητήµατα αποτελούν οι ρυθµίσεις και η διαδικασία αναφοράς 

(reporting) ύποπτων και ασυνήθιστων συναλλαγών παράλληλα µε την  υποχρέωση 

φύλαξης στοιχείων καθώς και οι διοικητικές/ ποινικές κυρώσεις και η κατάσχεση 

περιουσιακών στοιχείων για ζητήµατα παράβασης διατάξεων του ν.3691/2008.   
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 Έτσι οι τράπεζες (υπάλληλοι και στελέχη) υποχρεούνται να : 

� Να ενηµερώνουν την Επιτροπή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από 

Εγκληµατικές ∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας για 

συναλλαγές για τις οποίες έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ΞΒΧ ή ΧΤ. 

� Να παρέχουν κατόπιν αιτήµατος αρµόδιας Αρχής κάθε σχετική πληροφορία ή 

στοιχείο 

� Η τράπεζα δικαιούται να µη διενεργήσει ύποπτες/ ασυνήθεις συναλλαγές. Αν 

όµως η µη διενέργεια  είναι αδύνατη λόγω αυτοµατοποιηµένης διαδικασίας ή 

γιατί ενδέχεται να εµποδίσει τη δίωξη των εµπλεκοµένων, τότε η συναλλαγή 

εκτελείται και κατόπιν ενηµερώνεται η αρµόδια αρχή 

� Απαγορεύεται στο προσωπικό της τράπεζας να γνωστοποιήσει στον 

εµπλεκόµενο πελάτη ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκε αναφορά ή πληροφορίες γι’ 

αυτόν και ότι ζητήθηκαν πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται να διεξαχθεί 

έρευνα  

� Η γνωστοποίηση πληροφοριών εντός της τράπεζας ή του οµίλου ή προς την 

Επιτροπή ή τον Εισαγγελέα δεν συνιστά παραβίαση του Τραπεζικού Απορρήτου 

και δεν δηµιουργεί ευθύνη για τον αναφέροντα εκτός αν έχει ενεργήσει 

κακόβουλα 

�  Η τράπεζα υποχρεούται να φυλάσσει  για 5 τουλάχιστον έτη οποιοδήποτε 

στοιχείο (στοιχεία πιστοποίησης, νοµιµοποιητικά έγγραφα, παραστατικά 

συναλλαγών, αναφορές και σχετική αλληλογραφία) σε έντυπη ή ηλεκτρονική 

µορφή. Η πενταετία µετράται από την ηµεροµηνία διακοπής της σχέσης µε τον 

πελάτη 

� Η τράπεζα πρέπει να διαθέτει συστήµατα άµεσης ανταπόκρισης σε ερωτήµατα 

αρµοδίων Αρχών για το αν κάποιο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο υπήρξε πελάτης 



- 63 - 
 

την προηγούµενη πενταετία καθώς και για το είδος της σχέσης τους και τις 

µεταξύ του συναλλαγές. 

 

   5.4.2 Άρνηση Συναλλαγής 

 Η άρνηση συναλλαγής (µη διενέργεια, διακοπή συναλλακτικής σχέσης, µη 

παροχή υπηρεσιών/ δραστηριοτήτων) από την πλευρά της Τράπεζας προβλέπεται στις 

παρακάτω περιπτώσεις: 

 

I. Άρνηση ή παρατεινόµενη παρελκυστική συµπεριφορά του πελάτη σε ότι αφορά 

την πλήρη απόδειξη της ταυτότητας του  ή την επικαιροποίηση των στοιχείων 

της ταυτότητας του (απόφαση ΕΤΠΘ/ΤτΕ αρ.281/5/17.3.2009 παρ. 1.3ixβ και 

παρ.5.8 αντίστοιχα) 

II.  Αν ο πελάτης αρνείται ή εµποδίζει τη συλλογή πληροφοριών για το 

συναλλακτικό οικονοµικό του προφίλ ή δηµιουργεί προσκόµµατα στην άσκηση 

εποπτείας των συναλλαγών του.( απόφαση ΕΤΠΘ/ΤτΕ αρ.281/5/17.3.2009 παρ. 

1.3ixβ) 

III.  Αν εξαιτίας συχνών περιπτώσεων ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών του 

πελάτη έχουν υποβληθεί κατ’ επανάληψη αναφορές γι’ αυτόν στην Επιτροπή 

(απόφαση ΕΤΠΘ/ΤτΕ αρ.281/5/17.3.2009 παρ. 1.3ixγ) 

IV.  Αν ο πελάτης (νέος ή υφιστάµενος) περιλαµβάνεται στους καταλόγους 

προσώπων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε περιοριστικά µέτρα. Τέτοιοι 

κατάλογοι περιέχονται σε Κανονισµούς της Ε.Ε. και σε Αποφάσεις του 

Συµβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τηρούνται σε µηχανογραφική βάση 

δεδοµένων. (απόφαση ΕΤΠΘ/ΤτΕ αρ.281/5/17.3.2009 παρ.5.4 viii)  
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V. Αν υπάρχει γνώση ή υποψία ότι η συναλλαγή ή οι συναλλαγές συνδέονται µε 

ΞΒΧ ή ΧΤ (Ν. 3691/2008 άρθρο 27 παρ.2 εδάφιο α’) 

Επιπλέον ο νόµος προβλέπει 2 περιπτώσεις για τη διενέργεια (µη άρνηση) 

ύποπτης/ ασυνήθιστης συναλλαγής: 

1) Να είναι αδύνατη η µη διενέργεια της ( δηλαδή η µη διενέργεια της να µην 

εξαρτάται από ανθρώπινη παρέµβαση όπως στις ήδη δροµολογηµένες 

αυτοµατοποιηµένες διαδικασίες) και 

2) Όταν η µη διενέργεια της συναλλαγής ενδέχεται να εµποδίσει τη δίωξη του 

πελάτη 

 

   5.4.3 ∆ιερεύνηση Συναλλαγής- ∆ιαδικασία Αναφοράς 

Ο νόµος 3691/2008 στο άρθρο 13 παρ. 5, προβλέπει την διερεύνηση των ύποπτων ή 

ασυνήθιστων συναλλαγών. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τον 

τραπεζικό λειτουργό είναι η εξής: 

I. Προσδιορίζει τα στοιχεία που δηµιουργούν προβληµατισµούς και 

στοιχειοθετούν το ύποπτο ή ασυνήθιστο της συναλλαγής (π.χ. ύψος ποσού 

δυσανάλογο µε την οικονοµική επιφάνεια του πελάτη, µεταφορές κεφαλαίων 

προς χώρες ή περιοχές που δεν έχει συναλλαγές ο πελάτης) 

II.  Εξετάζει τα στοιχεία συνεργασίας και το γενικότερο προφίλ του πελάτη τα 

οποία πιθανώς να δικαιολογούν ή να αίρουν τους προβληµατισµούς 

III.  Αν οι προβληµατισµοί παραµένουν ζητά «εξηγήσεις» από τον πελάτη µε τρόπο 

ο οποίος δεν είναι προσβλητικός και σε περίπτωση έντονης αντίδρασης του 

πελάτη γίνεται επίκληση στις διατάξεις του ν.3691/2008. Αν η δικαιολόγηση 

κριθεί επαρκής µπορεί ακόµη και µε προφορική διαβεβαίωση και µια απλή 
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υποσηµείωση να κλείσει το θέµα. Αν όµως δεν κριθεί επαρκής τότε ζητείται η 

τεκµηρίωση της µε προσκόµιση αξιόπιστων εγγράφων. 

IV.  Αν τέλος ο πελάτης είτε αρνείται, είτε εµφανίζεται απρόθυµος να δικαιολογήσει 

τη συναλλαγή τότε το τραπεζικό στέλεχος προχωρά σε σύνταξη αναφοράς. 

Η διαδικασία της αναφοράς περιγράφεται στο άρθρο 44 του ν. 3691/2008. Τα 

βήµατα της διαδικασίας έχουν ως εξής: 

 Ορίζεται από την Τράπεζα ένα ανώτερο διευθυντικό στέλεχος ως τελικός 

αποδέκτης των αναφορών (compliance officer), ο οποίος αποκαλείται Αρµόδιο 

∆ιευθυντικό Στέλεχος (Α∆Σ).  

I. Όταν υπάλληλος/ στέλεχος οποιασδήποτε υπηρεσιακής µονάδας έχει 

προβληµατισµούς για κάποια συναλλαγή εκθέτει εγγράφως τους 

προβληµατισµούς αυτούς στο ∆ιευθυντή της Μονάδας. 

II.  Αν ο ∆ιευθυντής της Μονάδας ή ο αντικαταστάτης του αρνείται, κωλύεται ή 

δεν συµµερίζεται τους προβληµατισµούς, ο υπάλληλος µπορεί να αποστείλει 

την αναφορά του απευθείας στο Α∆Σ. Σε περίπτωση µη υποβολής αναφοράς 

στο Α∆Σ  λόγω συµφωνίας µεταξύ ∆ιευθυντού και υπαλλήλου αυτή πρέπει να 

τεκµηριώνεται και να καταγράφεται το σκεπτικό της µη υποβολής. 

III.  Αν ο ∆ιευθυντής συµµερίζεται τους προβληµατισµούς του υπαλλήλου τότε 

υποβάλλει την αναφορά στο Α∆Σ. 

IV.  Τέλος αν το Α∆Σ κρίνει ως δικαιολογηµένη την αναφορά τότε ενηµερώνει την 

Επιτροπή Καταπολέµησης Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές 

∆ραστηριότητες και Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και παρέχει 

οποιοδήποτε άλλο στοιχείο/ πληροφορία κρίνει χρήσιµο. Σε αντίθετη 

περίπτωση που το Α∆Σ δεν υποβάλλει αναφορά, υποχρεούται σε έγγραφη 

αιτιολόγηση της επιλογής του. 
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   5.4.4 Τραπεζικό Απόρρητο – ∆έσµευση Λογαριασµών 

 Η υποχρέωση τήρησης του τραπεζικού απορρήτου αίρεται στις περιπτώσεις 

ΞΒΧ και ΧΤ. Πάντοτε µε την καθοδήγηση της Νοµικής Υπηρεσίας της Τράπεζας 

πρέπει να έχουµε υπ’ όψη τα παρακάτω: 

1. Απαγορεύεται η Τράπεζα να γνωστοποιήσει στον πελάτη ή άλλο πρόσωπο ότι 

έγινε αναφορά ή ότι ζητήθηκαν πληροφορίες γι αυτόν ή ότι διεξάγεται ή 

πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα (άρθρο 31 ν.3691/2008) 

2. Η Επιτροπή έχει δικαίωµα να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία από την Τράπεζα 

και να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους (άρθρο 7 παρ. 6θ και 6ε  του ν.3691/2008) 

3. Η Τράπεζα υποχρεούται να παρέχει στην Επιτροπή ή άλλη Αρµόδια Αρχή τις 

ζητούµενες πληροφορίες για  θέµατα ΞΒΧ και  ΧΤ (άρθρο 1β ν.3691/2008) 

4. ∆εν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο και εποµένως δεν προκύπτει καµία ευθύνη 

από την παραβίαση του για γνωστοποίηση πληροφοριών από την Τράπεζα όταν 

αυτές ζητούνται αρµοδίως (άρθρο 32 ν. 3691/2008) 

5. ∆εν ισχύει το τραπεζικό απόρρητο στην περίπτωση ανταλλαγής πληροφοριών 

για ασυνήθεις/ ύποπτες συναλλαγές µεταξύ τραπεζών ή άλλων 

χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που αφορούν στον ίδιο πελάτη και στις ίδιες 

συναλλαγές όταν αυτές εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος- µέλος της 

Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα µε ισοδύναµο καθεστώς εποπτείας. 

Η δέσµευση λογαριασµών σε περιπτώσεις διενέργειας έρευνας για ΞΒΧ ή ΧΤ από 

τη ∆ικαιοσύνη ή την Επιτροπή προβλέπεται από το άρθρο 48 παρ. 1 και 5 του 

ν.3691/2008. Ο Ανακριτής µε τη σύµφωνη γνώµη του Εισαγγελέα ή το ∆ικαστικό 

συµβούλιο ή η Επιτροπή µπορούν να ζητήσουν τα «πάγωµα» κάθε είδους λογαριασµών 

(καταθετικών, δανειακών ή επενδυτικών) και το άνοιγµα θυρίδων, αν κρίνουν ότι αυτό 

υποβοηθά την διεξαγόµενη έρευνα. 
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5.5 Τυπολογία Ύποπτων/Ασυνήθιστων Συναλλαγών  

Στη συνέχεια παρατίθενται περιπτώσεις ύποπτων/ ασυνήθιστων συναλλαγών όπως 

αυτές έχουν τυποποιηθεί και οµαδοποιηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι 

περιπτώσεις αυτές δεν σηµαίνουν οπωσδήποτε ύπαρξη ΞΒΧ ή ΧΤ παρά µόνο ότι  είναι 

διερευνητέες ως προς το αν δίνονται επαρκείς εξηγήσεις ή όχι. 

 ∆ιακρίνονται οι παρακάτω εννέα (9) κατηγορίες περιπτώσεων που αφορούν στο 

ΞΒΧ και αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες περιπτώσεις κάθε κατηγορίας. 

Υπενθυµίζουµε ότι η περιπτωσιολογία δεν εξαντλείται µόνο σε αυτές. 

 

� Παροχή ανεπαρκών ή ύποπτων πληροφοριών και στοιχείων για την πιστοποίηση της 

ταυτότητας του πελάτη  

� Πελάτης κατά τη σύναψη σύµβασης µε την Τράπεζα προσκοµίζει έγγραφα από 

τα οποία δεν µπορεί να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του ή φαίνονται ασυνήθη ή 

ύποπτα, 

� Εκπρόσωπος εταιρίας που επιχειρεί να συνάψει σύµβαση µε την Τράπεζα, 

διστάζει να δώσει ή παρέχει ανεπαρκείς πληροφορίες για τη φύση και το σκοπό 

εργασιών της εταιρίας, τον τόπο εγκατάστασης της κλπ 

� Πελάτης που προτίθεται να αγοράσει διαπραγµατεύσιµους τίτλους δεν δίνει 

στοιχεία ταυτότητας όταν η συναλλαγή είναι αξίας ποσού πάνω από το 

απαιτούµενο όριο 

� Πελάτης κάνει συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές µεγάλης αξίας χωρίς η 

Τράπεζα να διαθέτει στοιχεία προηγούµενης ή παρούσας επαγγελµατικής 

εµπειρίας του 

� Πελάτης αρνείται να δώσει πληροφορίες για την ταυτότητα του αν και κάτι 

τέτοιο θα του εξασφαλίσει πιστώσεις ή άλλες χρήσιµες τραπεζικές υπηρεσίες 
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� Γίνεται πίστωση λογαριασµού δικαιούχου από πληθώρα ατόµων χωρίς επαρκή 

αιτιολόγηση 

 

� Ηλεκτρονική µεταφορά κεφαλαίων 

� Πελάτης καταθέτει διάφορα µικρά ποσά που ακολούθως συνενώνονται σε κύριο 

λογαριασµό και µεταφέρονται σε χώρα που είναι χαρακτηρισµένη µη 

συνεργάσιµη µε τη FATF 

� Λογαριασµοί καταθέσεων δεν εµφανίζουν κανονική δραστηριότητα αλλά 

χρησιµοποιούνται µόνο για µεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό 

� Μεταφορές κεφαλαίων σε χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι ή 

καταφύγια τραπεζικού απορρήτου ή περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς προφανή 

επιχειρηµατικό λόγο 

� Επαναλαµβανόµενες µεταφορές κεφαλαίων στο εξωτερικό µε την εντολή ο 

δικαιούχος να πληρωθεί σε µετρητά 

� Πραγµατοποιούνται αδικαιολόγητες ηλεκτρονικές µεταφορές κεφαλαίων 

προκειµένου να παρεµποδιστεί ο εντοπισµός του τελικού δικαιούχου 

� Παρατηρείται µεγάλη ηλεκτρονική κίνηση κεφαλαίων που δεν χαρακτηρίζεται 

από συναλλαγές καλής πίστης (bona fide) 

 

� ∆ραστηριότητα ασύµβατη µε την επιχειρηµατική δράση του πελάτη 

� Σηµαντική αύξηση καταθέσεων χωρίς αντίστοιχη αύξηση δραστηριότητας της 

επιχείρησης  

� Κατάθεση µεγάλων ποσών σε µετρητά τα οποία δικαιολογούνται από τη φύση 

των εργασιών της επιχείρησης, χωρίς αντίστοιχες αναλήψεις µετρητών 
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� Μεγάλα ποσά κατατίθενται σε µετρητά και µεγάλος αριθµός επιταγών 

εκδίδονται αντίστοιχα στο όνοµα ατόµων ή επιχειρήσεων που δεν έχουν συναφή 

εµπορική σχέση µε την εταιρία 

� Συναλλασσόµενοι επιθυµούν να διατηρούν έναν αριθµό θεµατοφυλάκων- 

εντολοδόχων ή λογαριασµούς τρίτων, η διακίνηση των οποίων δεν είναι 

σύµφωνη µε το αντικείµενο της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας 

� Επιχείρηση λιανικού εµπορίου εµφανίζει σηµαντικά διαφορετικές µορφές 

κατάθεσης από παρόµοιες επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή 

 

 

� Αποφυγή προσωπικής επαφής- σπάσιµο συναλλαγών 

� Ενεργοποίηση αδρανών λογαριασµών από καταστήµατα διαφορετικά αυτού στο 

οποίο τηρούνται 

� Γίνονται συχνές καταθέσεις µεγάλων ποσών µε χρήση νυχτερινών 

χρηµατοθυρίδων αποφεύγοντας την άµεση επαφή µε την τράπεζα   

� Ένα πρόσωπο χρησιµοποιεί ΑΤΜ για να κάνει διάφορες καταθέσεις κάτω από 

το καθορισµένο ποσό 

� Γίνεται συχνή αλλαγή µετρητών από ένα νόµισµα σε άλλο 

� Κάτοχος καταθετικού λογαριασµού δεν εµφανίζεται στην τράπεζα αλλά 

καταθέτει µεγάλα ποσά µέσω τρίτων 

 

� Χρήση θυρίδων 

� Θυρίδες ανοίγονται από άτοµα που δεν διαµένουν ή δεν εργάζονται στην 

περιοχή του Καταστήµατος παρά την ύπαρξη θυρίδων σε κοντινότερο 

Κατάστηµα. 
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� Θυρίδες χρησιµοποιούνται µε ασυνήθιστο τρόπο π.χ. από πολλά άτοµα και πολύ 

συχνά  

 

� Χρηµατοδοτικές εργασίες 

� Παρέχεται εγγύηση για δάνεια από εγγυητή άγνωστο στην τράπεζα και χωρίς 

εµφανή σχέση µε το δανειολήπτη 

� Ο σκοπός του δανείου είναι αόριστος µε ταυτόχρονη προθυµία για καταβολή 

µετρητών ως εγγύηση 

� Πελάτες εξοφλούν απρόσµενα προβληµατικά δάνεια ή λαµβάνουν 

πιστοδοτήσεις σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά τη λήξη τους   

 

� Αγοραπωλησία τίτλων  

� Αγοράζονται τίτλοι µεγάλης αξίας µε µετρητά 

� Αγοράζονται τίτλοι µεγάλης αξίας που κρατούνται από την τράπεζα για φύλαξη 

χωρίς αυτή η αγορά να δικαιολογείται από την οικονοµική κατάσταση του 

δικαιούχου τους 

 

� Ύποπτη συµπεριφορά υπαλλήλου 

� Υπάλληλος ζει σπάταλα χωρίς αυτό να δικαιολογείται από το µισθό του 

� Υπάλληλος παραλείπει να συµµορφωθεί µε αναγνωρισµένες πολιτικές, 

διαδικασίες και µεθόδους ειδικά στο private banking 

� Υπάλληλος είναι απρόθυµος να πάρει άδεια 
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� ∆ιεθνές εµπόριο 

� Υπέρ ή υπό-τιµολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών µε παραπλανητική 

περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

� Έκδοση πολλών τιµολογίων για το ίδιο εµπόρευµα 

� Υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση της ποσότητας του προϊόντος («φορτίο 

φάντασµα»). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Οι επισηµάνσεις σχετικά µε την γενική κατάσταση του ξεπλύµατος παράνοµου 

χρήµατος στην Ελλάδα όπως αναφέρονται στην αξιολόγηση της F.A.F.T τον Ιούνιο του 

2007 θεωρούµε ότι είναι η ο καλύτερος επίλογος για την παρούσα εργασία. 

 Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή την αξιολόγηση η Ελλάδα είναι ευάλωτη στο ξέπλυµα 

χρήµατος. Η γεωπολιτική της θέση , συνορεύοντας µε τις βαλκανικές χώρες ως 

«ανατολικό µέτωπο» της Ε.Ε και το πλήθος των νησιών σε συνδυασµό µε το µεγάλο 

µήκος των ακτογραµµών της την καθιστούν ευάλωτη σε παράνοµες δραστηριότητες. 

Από έρευνες προέκυψε ότι η Ελλάδα είναι ευάλωτη στην εµπορία ναρκωτικών, εµπορία 

ανθρώπων και παράνοµη µετανάστευση (που παράγουν επίσης το αδίκηµα της 

πλαστογράφησης εγγράφων ως δευτερεύων), πορνεία, λαθρεµπόριο τσιγάρων και 

άλλων προϊόντων, φοροδιαφυγή µεγάλης κλίµακας, απάτες και παράνοµη 

δραστηριότητα τυχερών παιχνιδιών. Συχνά τα εγκλήµατα αυτά πραγµατοποιούνται  από 

εγκληµατικές οργανώσεις που προέρχονται από πρώην ∆ηµοκρατίες της Σοβιετικής 

Ένωσης, καθώς και από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, τη Ρουµανία και άλλες 

βαλκανικές χώρες. Από τις έρευνες επίσης προέκυψε ότι οι διάφοροι τύποι 

οργανωµένων εγκληµατικών οµάδων, αποκτούν ολοένα και πιο διεθνή χαρακτήρα, 

χρησιµοποιούν πολλές διαφορετικές µεθόδους για τη νοµιµοποίηση παρανόµων εσόδων 

και χρησιµοποιούν σύγχρονη και προηγµένη τεχνολογία στις εγκληµατικές τους 

δραστηριότητες. 

 Με µια εκτεταµένη ακτογραµµή , πολυάριθµα νησιά και χερσαία σύνορα µε 

άλλες χώρες, µέσω των οποίων µεταφέρονται τα ναρκωτικά, η γεωγραφία της Ελλάδας 

την έχει καθιερώσει ως προτιµώµενη χώρα µεταφόρτωσης ναρκωτικών και άλλων 

λαθραίων στη διαδροµή προς τη ∆υτική Ευρώπη. Η Ελλάδα έχει τρεις ζώνες ελευθέρου 

εµπορίου στα λιµάνια του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου όπου ξένα 
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εµπορεύµατα µπορούν να περνάνε χωρίς τελωνειακούς δασµούς και φόρους εφόσον 

στη συνέχεια µεταφορτώνονται η επανεξάγονται. Φυσικά δεν υπάρχουν πληροφορίες 

σχετικά µε ελέγχους στις περιοχές αυτές όσον αφορά τη χρησιµοποίηση τους για 

εµπόριο βασισµένο στο ξέπλυµα µαύρου χρήµατος. 

 Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου είναι η µεγάλη χρήση µετρητών στην 

Ελληνική οικονοµία. Τα µετρητά είναι συνήθως η προτιµώµενη µέθοδος πληρωµών 

στον επιχειρηµατικό τοµέα αλλά διευκολύνει επίσης µια ευρέως διαδεδοµένη «µαύρη» 

οικονοµία βασισµένη στη φοροδιαφυγή. Επίσης αναφέρεται  ότι πρόσθετος κίνδυνος  

είναι ενδεχόµενη κατάχρηση από τους δικηγόρους των προνοµίων που τους δίνει ο 

νόµος για την εκπροσώπηση πελατών τους. 

 ∆εν υπάρχει καµία ολοκληρωµένη µελέτη για το ποσό των χρηµάτων που 

κερδίζονται από εγκληµατικές δραστηριότητες και πως ξεπλένονται. Μία µελέτη του 

Υπουργείου Οικονοµικών που έγινε το 2006  έδειξε ότι τα παράνοµα έσοδα για το 2000 

ήταν σε ποσοστό 1% του ΑΕΠ, από τέσσερις µόνο τύπους εγκληµατικής 

δραστηριότητας την πορνεία, και το λαθρεµπόριο ναρκωτικών τσιγάρων και ποτών. 

Περιορισµένες είναι και οι πληροφορίες σχετικά µε τις χρησιµοποιούµενες τεχνικές 

µεθόδους ξεπλύµατος χρήµατος. Από τις διαθέσιµες πληροφορίες που προέρχονται από 

τις αναφορές ύποπτων συναλλαγών και  έρευνες των αρχών προέκυψε η συχνή  χρήση 

του τραπεζικού συστήµατος, των επιχειρήσεων επενδύσεων, αµοιβαίων κεφαλαίων, 

υπεράκτιες εταιρίες, ανταλλακτήρια συναλλάγµατος, νεοϊδρυθεισών εταιρίες και του 

εµπορίου πολύτιµων µετάλλων µε κυριότερη κατεύθυνση τοποθέτησης των χρηµάτων 

το εγχώριο και διεθνές τραπεζικό σύστηµα και το Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών. 

 Παρά λοιπόν τον όγκο, την ποικιλία και την πολυπλοκότητα της εγκληµατικής 

δραστηριότητας που αναφέρθηκαν η αντίληψη του κινδύνου και η ευαισθητοποίηση 
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των Ελληνικών αρχών και του ιδιωτικού τοµέα (πλην τραπεζών) για την αντιµετώπιση 

του κρίνονται χαµηλές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ- ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ FATF 

1 ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 

2 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

3 ΑΥΣΤΡΙΑ 

4 ΒΕΛΓΙΟ 

5 ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

6 ΚΑΝΑΔΑΣ 

7 ΚΙΝΑ συμπεριλαμβανομένου του Hong Kong 

8 ΔΑΝΙΑ 

9 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

10 ΓΑΛΛΙΑ 

11 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

12 ΕΛΛΑΔΑ 

13 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 

14 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

15 ΙΤΑΛΙΑ 

16 ΙΑΠΩΝΙΑ 

17 ΟΛΛΑΝΔΙΑ συμπεριλαμβανομένων των Ολλανδικών Αντιλλών και της Αρούμπα 
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18 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 

19 ΜΕΞΙΚΟ 

20 ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 

21 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 

22 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

23 ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

24 ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 

25 ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 

26 ΙΣΠΑΝΙΑ 

27 ΣΟΥΗΔΙΑ 

28 ΕΛΒΕΤΙΑ 

29 ΤΟΥΡΚΙΑ 

30 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

31 Η.Π.Α. 

 

 

 



- 77 - 
 

A/A ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΞΩΧΏΡΙΑ ΚΕΝΤΡΑ Η/ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΙ ΑΠΟ ΤΗ FATF 

1 ΑΝΔΟΡΑ 

2 ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ –εξαρτώμενο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου  

3 ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ 

4 ΑΡΟΥΜΠΑ – ανήκει στην Ολλανδία 

5 ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΠΑΧΑΜΕΣ 

6 ΜΠΑΧΡΕΙΝ 

7 ΜΠΕΛΙΖ 

8 ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ 

9 ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΊΑ 

10 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 

11 ΓΚΕΡΝΣΙ/ ΣΑΡΚ/  ΑΛΔΕΡΝΕΙ- εδάφη εξαρτώμενα από το Βρετανικό Στέμμα  

12 ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝ – έδαφος εξαρτώμενο από το Βρετανικό Στέμμα 

13 ΤΣΕΡΣΕΙ – έδαφος εξαρτώμενο από το Βρετανικό Στέμμα 

14 ΛΙΒΕΡΙΑ 

15 ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ  

16 ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΚ 

17 ΓΡΕΝΑΔΑ 
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18 ΜΑΛΔΙΒΕΣ 

19 ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ 

20 ΜΟΝΑΚΟ 

21 ΜΟΝΤΣΕΡΡΑΤ- έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου 

22 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥΡΟΥ 

23 ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ 

24 ΠΑΝΑΜΑΣ 

25 ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΑ 

26 ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ 

27 ΑΓΙΑ ΛΟΥΤΣΙΑ 

28 ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ 

29 ΤΟΝΓΚΑ 

30 ΤΟΥΡΚΣ & ΚΑΙΚΟΣ – εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου 

31 ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α. 

32 ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ 

33 ΝΙΟΥΙ- συνδεδεμένο με τη Νέα Ζηλανδία 

34 ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ & ΝΕΒΙΣ  
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