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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) 

 

Αντλώντας δεδομένα και πληροφορίες από ένα ευρύ φάσμα βιβλιογραφικών αναφορών, 

επιστημονικών άρθρων και κανονιστικών ρυθμίσεων, επιχειρείται μία ενδελεχής περιγραφή , της 

μεθοδολογίας και του κανονιστικού πλαισίου που διέπει το φαινόμενο.  

 Αρχικά επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή για την διερεύνηση του φαινομένου της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,  

 Μελετάται η διεθνής αντιμετώπιση του φαινομένου του ξεπλύματος χρήματος, και κυρίως στο 

Ευρωπαϊκό περιβάλλον, καθώς και οι βασικές οδηγίες και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται στα 

περισσότερα κράτη της Υφηλίου, στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας. Στα πλαίσια αυτής της 

προσέγγισης γίνεται διεξοδική αναφορά στον θεσμό της FATF.  

 Στη συνέχεια μελετάται η Ελληνική νομοθεσία και γίνεται αναφορά στον Ν. 3681/2008 όπως 

αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν. 3932/2011.  

 Τα βασικά ζητήματα που θίγονται είναι οι τεχνικές και τα στάδια που ακολουθούνται κατά τη 

διαδικασία νομιμοποίησης των παράνομων κεφαλαίων. Ξεχωριστή έμφαση δίνεται στο ρόλο του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, μέσα από την παρουσίαση των κινδύνων στους οποίους αυτό 

εκτίθεται και των αρχών που έχουν τεθεί σε ισχύ για την προάσπιση του καθώς και οι ποινικές 

κυρώσεις που υφίστανται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία .  

 Ακόμη γίνεται μία προσπάθεια για την εννοιολογική παρουσίαση του τι είναι το αδήλωτο 

εισόδημα, ποια η έννοια της φοροδιαφυγής και ποιό το προφίλ του φοροφυγά γενικότερα. Επίσης 

παρατίθονται τρανταχτές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Στο τέλος, η μελέτη ολοκληρώνεται με αξιολόγηση των μέτρων αντιμετώπισης 

και την παρουσίαση προτάσεων για τις μελλοντικές δράσεις. 



v 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ............................................................................................................................................................. II 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ......................................................................................................................................................... III 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ABSTRACT) ...................................................................................................................................... IV 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................................................. V 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ .................................................................................................................................... VIII 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ......................................................................................................................... IX 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ....................................................................................................................................... 1 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ..................................................................................................................... 1 

1.1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: ....................................................................................................... 1 

1.1.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ: .................................................................................................................................... 2 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ............................................................................................... 7 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ .......................................................................................... 10 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ .......................................................................................................................................................... 10 

3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ......................................................................................... 13 

3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ............. 16 

3.4 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ........................................................................................ 18 

3.5 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ............................................................................................. 19 

3.6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ................................................................................................................................. 21 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ................................................................. 26 

4.1 FATF (ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ) ............................................................................................ 27 

4.2 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ .............................................................................................................. 32 

4.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ................................................................................................................................. 34 

4.4 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ............................................................................................ 35 

4.4.1 Ν3691/2008 .................................................................................................................................................... 39 



vi 

 

4.4.2 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ...................................................................................................................................... 41 

4.4.3 ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΑΡΘ. 7) .................................................................................. 43 

4.4.4 «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» (ΑΡΘΡΟ 8 ΟΠΩΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ . ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 

3932/2011) .............................................................................................................................................................. 45 

4.4.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» 

(ΑΡΘΡ. 9) .................................................................................................................................................................. 47 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .............................................................. 49 

5.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK-BASED 

APPROACH) .......................................................................................................................................................... 50 

5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ....................................................................................................................... 53 

5.3 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ......................................................................................................................................... 59 

5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ «ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ΄- Ζ΄ ΤΟΥ Ν. 

3691/2008 ................................................................................................................................................................ 60 

5.5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν. 3691/2008) .................................................................................... 61 

5.6 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΑΡΘΡΑ 46-48 ΤΟΥ Ν. 3691/2008)

 ................................................................................................................................................................................. 66 

5.6.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ............................................................................................. 66 

5.6.2 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ -ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. ..................................................................... 67 

5.6.3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ........................................................................................................ 68 

5.6.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ................................................................................................. 69 

5.6.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ Ν.4174/20013 ................................................................................................. 70 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΟΝΤΕΛΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ..................................................................................................................... 74 

6.1 ΤΟ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ .................................................................................................................... 75 

6.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ....................................................................................................................... 77 

6.3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ .......................................................................................................................... 79 

6.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ .............................. 85 

6.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» ................................................ 93 



vii 

 

6.6 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ........................................................ 96 

6.6.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» (ΆΡΘΡΟ 3 ΤΟΥ Ν. 3691/2008) ...................... 96 

6.6.2 ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ................................................................................................................................ 98 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ............................................................................................ 101 

7.1 ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ........................................................................................................................... 102 

7.2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ .......................................................................................................... 103 

7.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ............................................................................................................ 107 

7.4 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΦΥΓΑ ......................................................................................................... 111 

7.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ............................................................................................................... 116 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ....................................................................................... 122 

8.1 ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ -“ΌΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” ................................... 122 

8.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ........................................................................................................................ 124 

8.3 «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» – ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ .............................................. 125 

8.4 PANAMAS PAPERS ...................................................................................................................................... 128 

8.5 ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ ....................................................................................................................................... 137 

8.6 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ...... 141 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ........................................ 145 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ...................................................................................................................................................... 148 

 

 

 

 

 

 

 



viii 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

Πίνακας 1 Έγγραφα πιστοποίησης πελάτη .................................................................................... 56 

Πίνακας 2 Οι παραβάσεις του Ν.3691/2008 και οι προβλεπόμενες ποινές ................................... 62 

Πίνακας 3 Οι παραβάσεις του Ν.3691/2008 και οι προβλεπόμενες ποινές σε Ν.Π. ..................... 64 

Πίνακας 4 Το αμερικάνικο μοντέλο ............................................................................................... 79 

Πίνακας 5 Η παραοικονομία ανά τον κόσμο Στατιστικά στοιχεία ανεπτυγμένων οικονομικά 

χωρών μελών του OECD σε σχέση με το μέσο όρο του OECD από το 2008 έως το 2012 σε 

ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ ................................................................................................. 119 

Πίνακας 6 Το κόστος της φοροδιαφυγής (ταξινόμηση με βάση τη συνολική αποφυγή φόρου) . 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διάγραμμα 1 Στατιστικά στοιχεία χωρών μη μελών της Ε.Ε. από το 2008 έως το 2012 σε 

ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ ................................................................................................... 23 

Διάγραμμα 2 Υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος έτους 2012-Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών-

Γ.Γ.Δ.Ε. .......................................................................................................................................... 25 

Διάγραμμα 3 Διαδικασία Άσκησης Δίωξης και Ποινικών Κυρώσεων .......................................... 68 

Διάγραμμα 4 Σχέση φοροδιαφυγής-παραοικονομίας .................................................................... 72 

Διάγραμμα 5 Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος ................................................................................. 74 

Διάγραμμα 6 Χρηματοοικονομικά προϊόντα ................................................................................. 85 

Διάγραμμα 7 Χρηματική ροή εσόδων .......................................................................................... 101 

Διάγραμμα 8 Έλεγχος ροής χρήματος, ........................................................................................ 106 

Διάγραμμα 9 Συνολικό φορολογούμενο εισόδημα ...................................................................... 107 

Διάγραμμα 10 Δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων κατά πηγή  προέλευσης ....................... 108 



 

1 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 1.1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΩΝ: 

Η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή «ξέπλυμα χρημάτων» όπως 

συνηθίζεται να λέγεται, απασχολεί τις κυβερνήσεις πολλών κρατών και γίνεται μεγάλη 

προσπάθεια για τον εντοπισμό και την εξουδετέρωση των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτή τη 

διαδικασία.  

 Στόχος ενός μεγάλου αριθμού εγκληματικών πράξεων είναι να δημιουργηθεί κέρδος για το 

άτομο ή την ομάδα που διεξάγει το έγκλημα. Το ξέπλυμα χρήματος είναι η επεξεργασία αυτών 

των εγκληματικών εσόδων για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευσή τους. Αυτή η 

διαδικασία είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς επιτρέπει τους εγκληματίες να απολαύσουν αυτά τα 

κέρδη, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την πηγή τους. 

 Παράνομες πωλήσεις όπλων, λαθρεμπόριο, συμπεριλαμβανομένης και  της διακίνησης 

ναρκωτικών και της πορνείας ,το παράνομο εμπόριο διαμαντιών, μπορούν να δημιουργήσουν 

τεράστια ποσά εσόδων. Η υπεξαίρεση, η εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, ο 

εκβιασμός, η δωροδοκία, μπορεί επίσης να παράγουν μεγάλα κέρδη και να δημιουργήσουν το 

κίνητρο για να "νομιμοποιήσει" κάποιος τα παράνομα κέρδη μέσω του ξεπλύματος χρήματος. 

 Όταν μια εγκληματική δραστηριότητα παράγει σημαντικά κέρδη, το άτομο ή η ομάδα που 

εμπλέκονται πρέπει να βρουν έναν τρόπο για να ελέγχουν τα κεφάλαια χωρίς να προσελκύσουν 

την προσοχή στην υποκείμενη δραστηριότητα ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Οι εγκληματίες 

το κάνουν  αυτό για να πετύχουν την  συγκάλυψη των πηγών, αλλάζοντας τη μορφή, ή τη 

μετακίνηση των κεφαλαίων σε ένα μέρος όπου είναι λιγότερο πιθανό να προσελκύσουν την 

προσοχή. 
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 1.1.2 Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ: 

 

 Το Ξέπλυμα “βρώμικου” χρήματος συνεχώς είναι σε αναζήτηση για νέα δρομολόγια για 

τη νομιμοποίηση κεφαλαίων. Οικονομίες με προνομιακή  ανάπτυξη σε οικονομικά κέντρα, 

αλλά και ανεπαρκής ελέγχους είναι ιδιαίτερα ευάλωτες και εξελίσσονται σε ελκυστικά 

χρηματοοικονομικά κέντρα. 

 Κάποιοι θα υποστηρίξουν ότι οι αναπτυσσόμενες οικονομίες που δεν μπορούν να 

αντέξουν αυστηρά οικονομικά διωκτικά μέτρα τείνουν να είναι λιγότερο επιλεκτικές 

σχετικά με τις πηγές των κεφαλαίων που προσελκύουν. Η αναβολή όμως δράσης βάζει σε 

κίνδυνο την υγιή οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους. Όσο περισσότερο αναβάλλεται, η 

περιχαράκωση της καταπολέμησης του οργανωμένου οικονομικού εγκλήματος, τόσο 

περισσότερο αναπτύσσεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

 Δεδομένου του διεθνούς χαρακτήρα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, 

παρατηρείται ότι η νομιμοποίησης παράνομων εσόδων δεν επηρεάζεται από γεωγραφικά 

σύνορα. Επιχειρήσεις που θέλουν να ξεπλύνουν παράνομο χρήμα μετακινούν τη δραστηριότητά 

τους σε περιοχές όπου υπάρχουν λίγα ή αδύναμα μέτρα για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Συνεπώς, μια γενική παρατήρηση που 

θα μπορούσε να γίνει, είναι ότι τα γεωγραφικά  σύνορα για το ξέπλυμα χρήματος παίζουν όλο 

και μικρότερο ρόλο. 

 Οι διάφορες εγκληματικές οργανώσεις παρουσιάζουν μία δικτυακή δομή που 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό ευελιξίας, κινητικότητας, διασύνδεσης και 

διεθνικότητας, και διαθέτουν μεγάλη ικανότητα διείσδυσης και μιμητισμού. Επιπροσθέτως, 

θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι παρατηρείται μία αυξανόμενη τάση αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ 
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των διαφόρων εγκληματικών οργανώσεων η οποία διευκολύνεται / διευρύνεται και μέσω των 

νέων διεθνών δομών τους και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων τους. Με στόχο το 

αμοιβαίο όφελος /κέρδος παρακάμπτονται διαφορές γλώσσας, εθνικότητες καταγωγής ή 

εμπορικών συμφερόντων και να εφαρμόζονται κοινές πρακτικές λαθρεμπορίου. 

 Η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη διαρκή 

οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους και μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία ενός φιλικού 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματικές δράσεις θα υποστηρίζονται με 

κίνητρα παραγωγικότητας και με ευνοϊκές οικονομικές ρυθμίσεις. 

 Η καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος αποτελεί, επομένως, μέρος της δημιουργίας ενός 

φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για τη διαρκή 

οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους 

 Οι πιθανές κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις του ξεπλύματος χρημάτων, εάν αφεθεί 

ανεξέλεγκτο ή εάν αντιμετωπιστεί αναποτελεσματικά, είναι πολύ μεγάλες. Το οικονομικό 

έγκλημα μπορεί να διεισδύσει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, να αποκτήσει τον έλεγχο των 

μεγάλων τομέων της οικονομίας μέσω των επενδύσεων, ή να προσφέρει προσφιλές περιβάλλον 

για δωροδοκίες αξιωματούχων του δημοσίου και πολλές φορές και ολόκληρων κυβερνήσεων. 

 Η οικονομική και πολιτική επιρροή των εγκληματικών οργανώσεων μπορεί να 

αποδυναμώσει τον κοινωνικό ιστό, τα συλλογικά ηθικά πρότυπα, και, τελικά, τους 

δημοκρατικούς θεσμούς της κοινωνίας. Σε χώρες που μεταπίπτουν από αυταρχικά σε πιο 

δημοκρατικά συστήματα, αυτή η εγκληματική επιρροή μπορεί να υπονομεύσει τη μετάβαση. Πιο 

ουσιαστικά, το ξέπλυμα χρήματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την υποκείμενη εγκληματική 

δραστηριότητα που παράγει, καθώς αρχικά συμβάλλει στην δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για 

την εδραίωση του ξεπλύματος χρημάτων και στη συνέχεια επιτρέπει την εγκληματική 

δραστηριότητα να συνεχιστεί. Επίσης επιτρέπει την εγκληματική δραστηριότητα να συνεχιστεί 

και να μετεξελιχθεί. 
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 Η καταπολέμηση του συγκεκριμένου εγκλήματος βοηθά να μειωθεί αυτή η  απειλή για 

την εύρυθμη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Ωστόσο, μπορεί να είναι και η 

αχίλλειος πτέρνα της εγκληματικής δραστηριότητας. 

 Ο οικονομικός έλεγχος και η επιβολή οικονομικών κυρώσεων στην οργανωμένη εγκληματική 

δραστηριότητα, συχνά γίνονται μέσω ελέγχου εγγράφων επί των χρηματοπιστωτικών 

συναλλαγών που επιτρέπουν κρυμμένα στοιχεία του ενεργητικού που πρέπει να εντοπιστούν και 

να προσδιοριστούν για την ταυτοποίηση των εγκληματιών και την εγκληματική οργάνωση που 

είναι υπεύθυνη .Συνεπώς, ο εντοπισμός και η εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται σε 

τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες συμβάλλει και στην εξυγίανση των οικονομικών 

δραστηριοτήτων ενός κράτους. 

 Το «ξέπλυμα χρήματος» αποτελεί απειλή για την εθνική οικονομία και τα δημοκρατικά 

συστήματα. 

 Μέσω του ξεπλύματος επιτυγχάνεται η συγκέντρωση πλούτου αλλά και εξουσίας από 

τους εγκληματίες και τις ομάδες οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό το γεγονός μπορεί τελικά να 

αποτελέσει απειλή για την εθνική οικονομία και τη δημοκρατία μιας χώρας. 

 Συνεπώς βασικό μέλημα των κρατών θα πρέπει να αποτελέσει η αντιμετώπιση αυτής της 

απειλής. Αρχικά μέσω της αυξημένης ευαισθητοποίηση του κοινού για τους επικείμενους 

κινδύνους  από το ξέπλυμα χρήματος. Ενώ, παράλληλα θα εφαρμόζονται δράσεις με τη συμβολή 

των νέων τεχνολογιών και να αυξηθούν τα αντίμετρα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

 Η διακίνηση ναρκωτικών είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός παράνομων εσόδων. 

 Λέγεται (Ρόμπινσον,1994) ότι δαπανώνται περισσότερα χρήματα σε όλο τον κόσμο για τα 

παράνομα ναρκωτικά απ' ότι για τα τρόφιμα. 

 Το ξέπλυμα χρήματος είναι ομαδική δραστηριότητα με την έννοια ότι γίνεται με περισσότερα 

από δυο άτομα. 
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 Η εγκληματική δραστηριότητα που συνδέεται με το ξέπλυμα χρήματος απαιτεί μια ομαδική 

συνεργασία. Πρόκειται για μια ομαδική δραστηριότητα, υπό την έννοια ότι γίνεται συχνά με 

περισσότερα από δύο άτομα  

 Η αναζήτηση μεθόδων από τις εγκληματικές οργανώσεις για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα 

τους από παράνομες δραστηριότητες είναι συνεχής. 

 Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε μια οργανωμένη εγκληματική δράση αναζητούν συνεχώς 

τρόπους και ειδικά νέους για να νομιμοποιήσουν τα έσοδα που προκύπτουν από την παράνομη 

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

βέβαια να εντοπιστούν και να συλληφθούν από τις αρμόδιες αρχές. Για το σκοπό αυτό έχουν στη 

διάθεσή τους πολλά υλικά μέσα και πολλούς καταρτισμένους επιστήμονες (οικονομολόγους, 

νομικούς, λογιστές, φοροτεχνικούς κ. α.), για να αξιοποιούν με το καλύτερο τρόπο το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα και σίγουρα την σύγχρονη τεχνολογία. Η χρήση των προϊόντων 

ηλεκτρονικού χρήματος θεωρείται ολοένα και περισσότερο υποκατάστατο των τραπεζικών 

λογαριασμών, που επιπλέον των μέτρων που ορίζονται στην οδηγία 2009/110/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
1
, δικαιολογεί την υπαγωγή αυτών των 

προϊόντων στις υποχρεώσεις σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες 

 Θέσπιση μέτρων που καθιστούν τη μετακίνηση χρημάτων πιο ορατή. 

 Θα πρέπει να επισημάνουμε στην περίπτωση που οι Εθνικές και Διεθνείς νομοθετικές 

ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίζονται για να καθιστούν τη μετακίνηση χρημάτων πιο ορατή θα πρέπει 

να έχουν πολλαπλούς τομείς δράσης. Αφενός θα πρέπει να αποσκοπούν στο να εξουδετερώσουν 

ή να αποτρέψουν το κυρίαρχο κίνητρο διάπραξης σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων, αφετέρου 

                                                 
1
  Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για την 

ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος, την 

τροποποίηση των οδηγιών 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/46/ΕΚ (ΕΕ L 267 της 

10.10.2009, σ. 7). 
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να διευκολύνουν στην έστω εκ των υστέρων εξιχνίαση των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων 

με βάση το δόγμα – εργαλείο- «follow the money»
2 

.  

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει το φαινόμενο του ξεπλύματος 

“βρώμικου” χρήματος και των κατασταλτικών μέτρων που έχουν ληφθεί τόσο σε εθνικό όσο και 

διεθνές επίπεδο. Αναλύεται ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα ως καθοριστικός και δίνεται 

έμφαση στον κίνδυνο που απορρέει από αυτόν. Επίσης διερευνάται με τη χρήση μαθηματικών 

μοντέλων η έννοια του αδήλωτου εισοδήματος και ο προσδιορισμός του, καθώς και η 

φοροδιαφυγή.Στο τελευταίο μέρος της εργασίας, καταγράφονται σύγχρονες περιπτωσιολογίες 

οικονομικών εγκλημάτων και διεξάγονται  χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για 

μελλοντική διερεύνηση.   

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
  Ξέπλυμα Χρήματος-Εισήγηση Σαββίδης Φώτης(Αναπληρωτής- Διευθυντής Σ.Δ.Ο.Ε.-Ε.Δ.Ε.Υ.Θ,15-12-2011) 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

 

Στη διεθνή βιβλιογραφία οι μελέτες και τα συγγράμματα για το φαινόμενο της νομιμοποίησης 

παράνομων εσόδων ποικίλουν ως προς την προσέγγιση του. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 

Sumers (2000), Swenso (2001), Tomohara (2004), όπου προσπάθησαν να δώσουν τον 

εννοιολογικό προσδιορισμό του ξεπλύματος χρήματος και να καταγράψουν τις οικονομικές και 

κοινωνικές του διαστάσεις. Πολλοί χαρακτήρισαν το ξέπλυμα χρήματος ως μια βιομηχανία, 

χωρίς «αρχές» Μία βιομηχανία δηλαδή που δεν υπακούει σε νόμους και κανόνες, όπου η 

δυναμική της και το πεδίο δράσης της δεν αναφέρονται ούτε έχει καταγραφεί επισήμως. Παρόλα 

αυτά, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζουμε το συνολικό μέγεθος της αγοράς του ξέπλυμα 

χρήματος. Η ανάγκη για τη γνώση δεν είναι απλά ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος έρευνα, αλλά 

ανάγκη για χαρτογράφηση και πραγματικής απεικόνισης του φαινομένου. Η γνώση της αξίας και 

του μεγέθους της αγοράς είναι μια απαραίτητη για την υλοποίηση μιας κόστους – οφέλους 

ανάλυσης της παγκόσμιας AML πολιτικής που έχει εφαρμοστεί από τα μέσα της δεκαετίας του 

1980. 

 Αρκετοί θεωρητικοί όπως ο Say, για να καταστήσουν κατανοητές τις πιθανές πολιτικές για 

την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος (ML) σε όλο τον κόσμο, εξετάζουν τις οικονομικές 

ιδιαιτερότητες αυτού του εγκληματικού φαινομένου, με την κλασική οικονομική θεωρία της 

ζήτησης και της προσφοράς. 

 Η διαδικασία του ξεπλύματος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια ιδιότυπη οικονομική 

λειτουργία του χρήματος μέσω της οποίας η «δυνητική αγοραστική δύναμη» μετατρέπεται σε 

πραγματική, αφού μόνο μέσα από αυτή τη διαδικασία το μαύρο χρήμα μπορεί να εισέλθει στην 
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πραγματική αγορά. Τι συμβαίνει όμως με την πλευρά της προσφοράς. Ποιος είναι αυτός ο 

κρίκος που τροφοδοτεί την ζήτηση μαύρου χρήματος.  

 Μελέτες όπως αυτή του Williams, (2009), δείχνουν ότι, το ίδιο το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

παίζει τον σημαντικότερο ρόλο, αφού αποτελεί το δούρειο ίππο για την κατανομή του μαύρου 

χρήματος. Η ύπαρξη και μόνο των υπεράκτιων εταιρειών αρκεί για να θέσει σοβαρές αμφιβολίες 

στη δομή και ακεραιότητα λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

 Όπως ορθά έχει διαπιστωθεί,  η βιβλιογραφία που υπάρχει για το «Ξέπλυμα» ή «ML» από τα 

αρχικά του αγγλικού όρου «Money Laundering» στηρίζεται καθαρά σε εικασίες και υποθέσεις 

των ίδιων των ερευνητών και όχι σε μεγέθη που έχουν μετρηθεί επισήμως. Στην βιβλιογραφία 

συναντάται πρακτική απόπειρα μέτρησης του ML όπου εκτιμάται ότι το μαύρο χρήμα αποτελεί 

το 2-5% του παγκοσμίου ΑΕΠ. δυστυχώς όμως η τεκμηρίωση της μελέτης δεν κατάφερε να 

αποδείξει ότι το συμπέρασμά είναι ασφαλές.  

 Η παραδοσιακή μέθοδος για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος είναι η 

χρήση περιοριστικής/κατασταλτικής νομοθεσίας. Μια νέα προσέγγιση για την κατανόηση του 

ξεπλύματος μαύρου χρήματος και για την επινόηση στρατηγικών για την ελαχιστοποίηση του 

ξεπλύματος χρήματος, είναι αυτή της εκτίμησης των κινδύνων. 

 Σύμφωνα με τον Castells (1997), το ξέπλυμα χρήματος θεωρείται ως «η μητέρα όλων των 

εγκλημάτων» και αποδεικνύεται να έχει σοβαρές παρενέργειες στο παγκόσμιο οικονομικό 

σύστημα. Ενώ σύμφωνα με τον Masciandaro (1999),  “Η πραγμάτωση είναι δυνατόν να επιφέρει 

αλυσιδωτές αντιδράσεις” . . 

 Oι Blomberg et al.(2004) υπολόγισαν ότι κάθε επιπλέον τρομοκρατικό χτύπημα επηρεάζει  

αρνητικά την ανάπτυξη σε ποσοστό 1,5% για τα επόμενα 33 χρόνια, δηλαδή περίπου 0,04% 

ετησίως. Επίσης σύμφωνα με τους Unger et al,(2006), το ξέπλυμα χρήματος αποτελεί 

χρηματοοικονομικό έγκλημα που μπορεί να οδηγήσει σε ποικίλα άλλα εγκλήματα. 

 Πολλοί, συνδέουν το άνοιγμα των αγορών, με την ιλιγγιώδη επέκταση σε όλο τον κόσμο της 

δράσης των ατόμων του εγκληματικού χώρου. (Πρινιωτάκη, 2008).  
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 Καταγεγραμμένες στην Διεθνή και Ελληνική βιβλιογραφία ερευνητικές μελέτες
3
 καθώς και 

περιπτωσιολογικές μελέτες χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να γίνει ανάλυση της σχετικής με 

την διπλωματική εργασία εμπειρίας. 

 Τέλος το διαδίκτυο περιέχει πολύ χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και αναρίθμητες πηγές σχετικές με 

την Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αρκετές ιστοσελίδες μπορούν να παράσχουν 

από μόνες τους σημαντικό μέρος της Διεθνούς Βιβλιογραφίας σχετικά με την ανωτέρω θεματολογία. 

Θεωρούμε πολύ χρήσιμη την έρευνα στις σχετικές σελίδες του διαδικτύου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
  http://e-jst.teiath.gr 31e-Επιστήμης & Τεχνoλ. Περιοδικό (e-Journal of Science & Technology) (e-JST) 

30,Καραδήμας θ-Καραδήμα,11 (1), 2016 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ 

 

 3.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

Αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος, έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί. Σε αυτό το σημείο 

κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν οι σημαντικότεροι από αυτούς, ώστε να επεξηγηθεί με 

περισσότερο παραστατικό τρόπο η υπό εξέταση έννοια.   

 Ξεκινώντας την ανάλυση μας μπορούμε να αναφέρουμε τον ορισμό που δόθηκε από την 

Προεδρική Επιτροπή για το Οργανωμένο έγκλημα των Η.Π.Α.» (President’s Commission 

Organised Crime-1986) και  αναφέρει ότι: «Ως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες περιγράφεται η διαδικασία με  την  οποία  κάθε πράξη που αποσκοπεί στην 

συγκάλυψη της πραγματικής προέλευσης χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων, με κάθε μέσο 

και ιδίως μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα (τράπεζες, εταιρίες επενδύσεων, ασφαλιστικές 

εταιρίες κ.ο.κ.), ώστε να παρουσιάζονται ότι αποτελούν προϊόν νόμιμης δραστηριότητας, ενώ 

στην πραγματικότητα προέρχονται από εγκληματικές πράξεις. 

  Ακόμα και μια «απλή» κατάθεση χρημάτων σε Τράπεζα αρκεί για να στοιχειοθετηθεί η 

έννοια του ξεπλύματος. 

  Τα βασικά αδικήματα, από τα οποία προέρχονται συνήθως τα “βρώμικα χρήματα” είναι : 

εγκληματική οργάνωση, τρομοκρατία, ενεργητική και παθητική δωροδοκία, απάτη, 

σωματεμπορία, λαθρεμπορία, ναρκωτικά, όπλα, αρχαιοκαπηλία, φοροδιαφυγή  και εν γένει κάθε 

αξιόποινη και παράνομη πράξη από την οποία προκύπτει οικονομικό όφελος. 
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 Ακόμη καλό είναι να επισημανθεί, ότι στη διεθνή βιβλιογραφία η νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες, είναι γνωστή με τον  όρο «money laundering». 

 Από την Ελληνική Νομολογία Ν. 3691/2008, όπως ισχύει (τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

με τους νόμους 3842/2010, 3875/2010, 3932/2011,  3994/2011, 4170/2013 και 4174/2013) 

προκύπτουν οι πιο κάτω εννοιολογικές περιγραφές του όρου “ξέπλυμα μαύρου χρήματος” και 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες-εγκληματικές ενέργειες: 

 α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι προέρχεται από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες, με σκοπό 

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

οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, προκειμένου να αποφύγει τις έννομες 

συνέπειες των πράξεών του. 

 β) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσον αφορά στη 

φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου αυτή αποκτήθηκε ή 

ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει του 

γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη 

συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο της κτήσης 

ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες 

ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

 δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν ή τη 

διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες, με σκοπό να 

προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

 ε) Η σύσταση οργάνωσης ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας ή 

περισσότερων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α` έως δ` και η 

συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα.  
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 στ) Η διαδικασία μέσω της οποίας κάποιος υποκρύπτει ή συγκαλύπτει την ταυτότητα ή την 

προέλευση παρανόμως κτηθέντων εσόδων ώστε να εμφανίζονται ως προερχόμενα από νόμιμες 

πηγές 

 ζ) Η χρήση των χρημάτων που προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα με τέτοιο τρόπο 

ώστε να αποκρύπτεται η ταυτότητα των ατόμων που τα απέκτησαν και να επιτυγχάνεται η 

μετατροπή τους σε κεφάλαια που εμφανίζονται να προέρχονται από νόμιμη πηγή. 

 Επίσης ο όρος αυτο-ξέπλυμα χρησιμοποιείται για την περίπτωση στην οποία ο ίδιος ο 

δράστης της προηγούμενης εγκληματικής δραστηριότητας που προϋποθέτει το ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος είναι και αυτός που επιχειρεί το ξέπλυμα. 

 Στην περίπτωση αυτή αναφύεται το ερώτημα κατά πόσο ο δράστης αυτός πρέπει να 

τιμωρηθεί και για τις δύο συμπεριφορές ή κατά πόσο το ποινικό πλαίσιο της νομιμοποίησης 

εσόδων  

από εγκληματικές δραστηριότητες αφορά σε τρίτο από την προηγούμενη εγκληματική 

δραστηριότητα άτομο. 
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 3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

 

Από τον εννοιολογικό προσδιορισμό αλλά και από την παρουσίαση του φαινομένου
4
 στην 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία
5
 και αρθρογραφία

6
 προκύπτει ότι η διαστάσεις του οικονομικού 

εγκλήματος αλλά και η παράλληλη έξαρση του οργανωμένου εγκλήματος, οδηγούν στο εξής 

ερώτημα: Είναι το οικονομικό έγκλημα και οργανωμένο έγκλημα και έχει πάντοτε το 

οργανωμένο έγκλημα τα στοιχεία του οικονομικού εγκλήματος; Η απάντηση στο ερώτημα δεν 

είναι τόσο απλή, όσο από πρώτη άποψη φαίνεται, επειδή γίνεται δεκτό ότι το οργανωμένο 

έγκλημα κινείται, κατά κύριο λόγο, στα πλαίσια της αχανούς οικονομικής εγκληματικότητας. 

Χρειάζεται, εκτός από τον προσδιορισμό της έννοιας του οικονομικού εγκλήματος και ο 

προσδιορισμός της έννοιας του οργανωμένου εγκλήματος, προκειμένου να διευκολυνθούμε όσον 

αφορά την εξαγωγή κάποιων συμπερασμάτων. 

                                                 

4
  19/11/2010 Λέττα Καλαμαρά © Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - ΣΕΠΕ, 

2008 -2010 Επιμελητές Θωμάς Γιαννακός, Θεοδώρα Αργυρώ Ζήκου  

5
  Ελισάβετ Συμεωνίδου – Καστανίδου, Οργανωμένο Έγκλημα και Τρομοκρατία, έκδοσειςς Σακκούλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη- Βασιλείου Ι. Ζησιάδη, Οικονομική Εγκληματικότητα, έκδοσειςς Σακκούλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη.(2010) 

6
  Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Εγκύκλιος Διοίκησης Νο 16, Αθήνα 

2004. 
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 Βαρύνουσα σημασία για τον προσδιορισμό του οικονομικού εγκλήματος έχει το υποκείμενο, 

εν προκειμένω, κατά κύριο λόγο η επιχείρηση, η οποία είναι ενταγμένη στο οικονομικό σύστημα 

και μπορεί να το επηρεάσει κατά τρόπο σημαντικό. Έτσι, σωστά υποστηρίζεται ότι δεν πρέπει να 

γίνεται λόγος για οικονομικό έγκλημα αλλά για «οικονομικό εγκληματία». Ο δράστης, πριν 

φθάσει στην τέλεση του οικονομικού εγκλήματος, ακολουθεί από την αρχή της δραστηριότητας 

του μια ομαλή πορεία στα πλαίσια της οικονομίας, κινούμενος μέσα στη νομιμότητα ή έστω στα 

όρια της νομιμοφάνειας. Για διάφορες όμως αιτίες, αυτή η οργάνωση εργασίας με οικονομικό 

χαρακτήρα, αφού πρόκειται κυρίως για επιχείρηση, είναι δυνατό να μεταβεί στην παρανομία 

διαπράττοντας οικονομικό έγκλημα. 

 Στο οργανωμένο έγκλημα, οι αθέμιτες δραστηριότητες της επιχείρησης, φανερώνουν, ευθύς 

εξαρχής, ένα αποκλειστικό προσανατολισμό σε παράνομες ενέργειες ή διασυνδέσεις με τον 

«οικονομικό υπόκοσμο», όποτε, σε τέτοιες περιπτώσεις δεν υπάρχει και συμβολή στην ανάπτυξη 

της οικονομίας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να υπάρξει τέτοια συμβολή στην περίπτωση του 

οργανωμένου εγκλήματος, διότι σε αντίθεση με το οικονομικό εγκληματία, ο οποίος είναι 

ενταγμένος στο οικονομικό σύστημα, η εγκληματική οργάνωση, είναι αυτονόητο ότι καμία θέση 

δεν θα μπορούσε να είχε μέσα στην οικονομική ζωή. 
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 Ένα από τα κυριότερα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το οργανωμένο έγκλημα είναι η ύπαρξη 

μιας απλούστερης δομής, πράγμα το οποίο δεν χαρακτηρίζει το οικονομικό έγκλημα. Το γεγονός 

ότι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα ελατήρια του οργανωμένου εγκλήματος είναι 

οικονομικά, όπως και τα ελατήρια του οικονομικού εγκλήματος π.χ. εμπορία ναρκωτικών, 

διευκόλυνση λαθρομεταναστών, εκβιαστική προστασία επιχειρήσεων, τίθεται θέμα, κυρίως για 

τις διεθνικές εγκληματικές οργανώσεις, του «ξεπλύματος του βρώμικου» χρήματος. Ο σκοπός 

αυτός δεν θα ήταν εύκολο να επιτευχθεί χωρίς μια οργανωτική διαδικασία γι' αυτό το ξέπλυμα, 

μια διαδικασία, η οποία διέρχεται τα εξής σταδία: Κατά το πρώτο στάδιο, η εγκληματική 

οργάνωση επιδιώκει την εξαφάνιση του χρήματος που αποκτήθηκε με παράνομες ενέργειες, στο 

δεύτερο στάδιο επιδιώκεται να σβηστούν τα ίχνη του εγκλήματος προκειμένου οι δράστες να 

αποφύγουν τις συνέπειες και κατά το τρίτο στάδιο οι δράστες επιδιώκουν να ανακτήσουν το 

βρώμικο χρήμα, χωρίς όμως και να βρεθούν η οικονομική και γεωγραφική προέλευση καθώς και 

οι τρόποι απόκτησής του. 

 Μεταξύ όμως της οικονομικής εγκληματικότητας και του οργανωμένου εγκλήματος υπάρχει 

διαπλοκή, αφού είναι δυνατό η πρώτη να εξελιχθεί σε μια εγκληματική επιχείρηση με εφαρμογή 

σύγχρονων τεχνολογιών, ιδιαίτερα στο πεδίο της πληροφορικής, στις τηλεπικοινωνίες, στον 

έλεγχο διαφόρων περιοχών αλλά και στην προσφυγή στη βία, ένα στοιχείο το οποίο στη μη 

οργανωμένη οικονομική εγκληματικότητα συμπτωματικό χαρακτήρα μπορεί να έχει και τούτο 

προς διευκόλυνση τέλεσης του οικονομικού εγκλήματος. 

 Πέρα όμως του γεγονότος ότι το οικονομικό έγκλημα μπορεί να εξελιχθεί αργότερα σε 

οργανωμένο, αποκτώντας μια δομή, περισσότερο ή λιγότερο σύνθετη, και το ίδιο το οργανωμένο 

έγκλημα είναι δυνατό να έχει βαθμίδες εξέλιξης. Το βασικό χαρακτηριστικό του οργανωμένου 

εγκλήματος, είναι, όπως πριν έχει λεχθεί, το ίδιο το έγκλημα ¨συστάσεως εταιρείας για να το 

διαπράξουν¨. Γιατί αυτό συνιστά τον πραγματικό νεωτερισμό, βάσει του οποίου πρέπει να 

προσδιοριστεί η ευθύνη του κράτους να προλάβει και να πλήξει την οργανωμένη 

εγκληματικότητα. Αυτό όμως το εταιρικό στοιχείο, που μόλις είναι ευδιάκριτο στην πρώτη 

βαθμίδα του οργανωμένου εγκλήματος, είναι δυνατό να ισχυροποιηθεί και να εμπλουτιστεί. 
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 Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας “συναλλακτικής εγκληματικότητας¨, στην οποία όμως 

και το στοιχείο της βίας λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, χρησιμοποιούμενο ως αναγκαίο πολλές 

φορές μέσο για την επίτευξη των παράνομων οικονομικών σκοπών της εγκληματικής 

οργάνωσης, είναι αυτά της Καμόρας και της Μαφίας. Στις εταιρικής μορφής αυτές οργανώσεις, 

κυριαρχούν μια αλληλεγγύη ¨εγκληματικής προσωπικής εταιρείας¨ και απόκρυφοι δεσμοί 

μεταξύ ατόμων, για σκοπούς που προσιδιάζουν στην ομάδα που ανήκουν. Στις περιπτώσεις 

αυτές παρατηρείται μια αναζήτηση συνύπαρξης με την πολιτική εξουσία για την άσκηση και 

μιας παράλληλης πολιτικής εξουσίας. 

 Η υψηλότερη όμως βαθμίδα της οργανωμένης εγκληματικότητας, είναι οι τρομοκρατικές 

οργανώσεις. Εδώ το στοιχείο της βίας αναδεικνύεται σε πραγματικά κυρίαρχο με σημαντική 

υποχώρηση του οικονομικού στοιχείου, που και αν συμπτωματικά υπάρχει, δεν θα έχει σχέση με 

την έννοια του στοιχείου αυτού στην οικονομική εγκληματικότητα, αλλά θα παρουσιάζεται ως 

μεμονωμένο γεγονός προς εξυπηρέτηση τρομοκρατικών σκοπών. Θα πρέπει επίσης να 

προσθέσουμε, ότι στις τρομοκρατικές οργανώσεις, η ιεραρχική διάρθρωση, πολλές φορές κάθετη 

και οριζόντια, είναι ένα στοιχείο που τις διακρίνει και τις διαφοροποιεί από τις άλλες 

εγκληματικές οργανώσεις. 

 

 

 3.3 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ 

ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» 

 

 

Η ιστορία του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος τοποθετείται χρονολογικά πριν την εποχή του Αλ 

Καπόνε και της καταδίκης αυτού για φοροδιαφυγή. Όμως το οργανωμένο ξέπλυμα παράνομου 

χρήματος εμφανίζεται στην Φλόριντα από τον Meyer Lansky όπου μετέφερε σε εταιρίες holding 
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στην Ελβετία τα χρήματα που αποκόμιζε από τα παράνομα μικρά καζίνο της Φλόριντα. Την ίδια 

περίοδο και συγκεκριμένα το 1934 εμφανίζεται το Swiss Banking Act, όπου για πρώτη φορά 

λαμβάνονταν περιοριστικά μέτρα του φαινομένου από την Ελβετία σε συντονισμό και με τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπου παρουσιάστηκε και ο θεσμός του τραπεζικού απόρρητου. Ο 

Meyer Lansky κάνοντας χρήση αυτού του απορρήτου και εξαγοράζοντας μία τράπεζα συνέχισε 

την μεταφορά παράνομων κεφαλαίων μέσω ενός περισσότερου πολυσύνθετου συστήματος 

εικονικών εταιρειών και τραπεζικών συναλλαγών (Unger, et.al.,2006). 

 Μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου βλέπουμε ότι τα μέτρα κατάσχεσης 

εμπορευμάτων προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες οδηγούν στην όλο και μεγαλύτερη 

τοποθέτηση χρημάτων σε τραπεζικούς λογαριασμούς ώστε να μην κατασχεθούν από τις 

διωκτικές αρχές. Αυτό γινόταν μέσω εικονικών εταιρειών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 

έδρα χώρες με χαλαρή και αδιαφανή νομοθεσία για την προέλευση των τοποθετημένων 

κεφαλαίων και πολλές φορές μη συνεργάσιμες για την παροχή πληροφοριών στις διωκτικές 

αρχές. 

 Ένα επίσης αξιοσημείωτο πρόσωπο που στιγμάτισε την οικονομική ιστορία σχετικά με το 

οργανωμένο έγκλημα και το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» υπήρξε και ο Pablo Escobar(1949-

1993). 

 Παρά την ταπεινή καταγωγή του, ο Πάμπλο Εσκομπάρ έγινε ο ηγέτης του καρτέλ Μεντεγίν, 

το οποία ήταν υπεύθυνο για το 80% της παγκόσμιας παραγωγής και διακίνησης κοκαΐνης .Ο "El 

Patron» όπως τον αποκαλούσαν είχε έσοδα 420 εκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα και ήταν 

ένας από τους πλουσιότερους βαρόνους των ναρκωτικών ποτέ. Λόγω της φύσης της 

δραστηριότητάς του ήταν αδύνατον να εκτιμηθεί ακριβώς η περιουσία του, η οποία ανέρχεται 

όπως λένε σε ποσό μεγαλύτερο των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στα μέσα της δεκαετίας του 

1980, το καρτέλ Escobar εισέπραττε πάνω από μισό  εκατομμύριο δολάρια την εβδομάδα, 

δηλαδή 22 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Ο Escobar ήταν στη λίστα του Forbes  και των 

διεθνών δισεκατομμυριούχων για επτά συνεχόμενα χρόνια, από το 1987 μέχρι το 1993. Το 1989, 

αναφέρεται ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Επίσης εμφανίζεται από τους κορυφαίους 

μαφιόζους όπου εξαγοράζοντας κρατικούς λειτουργούς και χρησιμοποιώντας τη δύναμη του 
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χρήματος κατορθώνει να ξεπλένει πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια ετησίως και έχοντας 

συνολική  περιουσία πάνω από 27 δις δολάρια καθώς και πάνω από 500 ακίνητα. 

 

 

 3.4 Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

 

Μέσα στο πέρασμα των χρόνων όπως εξελίσσονται οι ανθρώπινες κοινωνίες καθώς και τα 

τεχνολογικά επιτεύγματα το οργανωμένο έγκλημα διευκολύνεται και νέοι τρόποι νομιμοποίησης 

του «βρώμικου χρήματος» έρχονται στο προσκήνιο. Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων που 

επιτρέπεται μέσω της παγκοσμιοποίησης, η ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ  περιοχών, η χρήση 

του διαδικτύου και η διεξαγωγή πολύπλοκων συναλλαγών εξ αποστάσεως, οι διακρατικές 

συμφωνίες για ελεύθερη διακίνηση ατόμων και προϊόντων καθώς και οι συμφωνίες περί 

αποφυγής διπλής φορολογίας είναι μερικοί παράγοντες που ευνοούν την εύκολη 

καταστρατήγηση των νομοθετικών πλαισίων και  των  ενεργειών  εντοπισμού των εγκληματικών 

δραστηριοτήτων  από τις διωκτικές αρχές. 

 Για την επίτευξη αυτού του σκοπού εκτός από τη χρήση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

και της μεγάλης γκάμας των χρηματοοικονομικών προϊόντων που αυτά παρέχουν, 

χρησιμοποιούν υπαλλήλους με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και υψηλή επαγγελματική κατάρτιση 

(χρηματιστές, λογιστές, δικηγόρους) καθώς και εταιρείες με συναφές αντικείμενο εργασιών .Τα 

άτομα και οι εταιρείες αυτές λειτουργούν διαμεσολαβητικά και επιτυγχάνουν πολλές φορές την 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε καθόλα νόμιμες πράξεις με τέτοιο 

τρόπο ώστε τα ίχνη προέλευσης του «μαύρου χρήματος» να χάνονται εξ ολοκλήρου. 
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 3.5 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 

 

Η Γηραιά Ήπειρος έχει γίνει πεδίο εκτεταμένης εγκληματικής δραστηριότητας, με τη ρωσική, 

την κινεζική, τη γεωργιανή αλλά και την ιταλική μαφία να «εναποθέτουν» κέρδη 

δισεκατομμυρίων σε νόμιμες επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, κάνοντας μεγάλης έκτασης 

«ξέπλυμα χρήματος». 

 Όπως αναφέρεται σε μελέτη που διεξήχθη από το ερευνητικό κέντρο Transcrime, σε 

συνεργασία με την ιταλική οικονομική αστυνομία, τη γαλλική υπηρεσία που διαχειρίζεται 

κατασχεμένα προϊόντα και τις αστυνομίες Ιρλανδίας και Φινλανδίας. Αυτό που φαίνεται, λοιπόν, 

είναι όχι μόνο πώς δραστηριοποιούνται τα κυκλώματα του οργανωμένου εγκλήματος στην 

Ευρώπη, αλλά και πώς “ξεπλένουν” τα κέρδη. Πού επενδύουν δηλαδή!Μόνο πέρυσι, το 

οργανωμένο έγκλημα στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι είχε κέρδη 19 δισ. ευρώ από παραποιημένα 

(πλαστά) προϊόντα, 6 δισ. ευρώ από ηρωίνη, 5 δισ. από κοκαΐνη, 5 δισ. από κάνναβη και 4 δισ. 

ευρώ από την πορνεία. Βέβαια, όταν η μαφία ξεπλένει το χρήμα σε νόμιμες δουλειές, τότε οι 

«επενδύσεις» είναι λογικό να παράγουν και χαμηλότερα κέρδη. Οι νόμιμες επιχειρήσεις, όμως, 

θεωρούνται η αλάνθαστη μέθοδος ξεπλύματος χρήματος, αφού οι μαφιόζοι μεταμορφώνονται 

παράλληλα σε καθωσπρέπει επιχειρηματίες: 

 • Στη Βρετανία, η ιταλική μαφία, παραμένει ο κυρίαρχος του παιχνιδιού επενδύοντας κυρίως 

στο πανάκριβο βρετανικό real estate, σε καζίνο, στον αθλητισμό και στο στοίχημα. Από την 

άλλη, η “Καμόρα” «εναποθέτει» τα κέρδη της σε όλων των ειδών τις δουλειές, από 

κατασκευαστικές εταιρείες μέχρι παντοπωλεία. Η Βρετανία, όμως, ελκύει και νέους παίκτες από 
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τη ρωσική, την κινεζική και τη γεωργιανή μαφία, που επενδύουν σε τράπεζες, ακίνητα, 

εστιατόρια, λιανεμπόριο, αθλητισμό και στοίχημα. 

 • Στη Γαλλία, κινεζικές συμμορίες επενδύουν στην αγορά ακινήτων και στο εμπόριο, ενώ οι 

ρωσικές και οι γεωργιανές προτιμούν τα ξενοδοχεία και τα ακίνητα. 

 • Στη Γερμανία, η Καμόρα «ειδικεύεται» στις μπουτίκ ρούχων ενώ η “Κόζα Νόστρα” στον 

κατασκευαστικό κλάδο και η Ντραγκέτα σε εργοστάσια, ακριβά εστιατόρια (τουλάχιστον 100, 

σύμφωνα με την έρευνα), ξενοδοχεία και παντοπωλεία. 

 • Στην Ιταλία, πάντως, τα έσοδα της μαφίας αντιπροσωπεύουν το 1,7% του ΑΕΠ της χώρας. 

Παρ’ όλα αυτά, η ρωσική, γεωργιανή και κινεζική μαφία τολμάνε να επενδύουν στη χώρα όπου 

η μαφία παραδοσιακά κυριαρχεί. Οι μεν Κινέζοι ρίχνουν χρήμα σε ιταλικά εστιατόρια, 

καταστήματα ρούχων και ακίνητα, οι δε Ρώσοι  στο εμπόριο και, τελευταία, στα ιταλικά 

αγροτικά προϊόντα. 

 • Στη Φινλανδία, τέλος, ρωσικές συμμορίες  επενδύουν σε επισκευές αυτοκινήτων, ιδιωτικές 

εταιρείες σεκιούριτι και πορνεία. Και μπορεί, παραδοσιακά, για τους μεσαίου βεληνεκούς 

μαφιόζους να παραμένουν πάντα ιδιαίτερα ελκυστικές οι επενδύσεις σε μαγαζιά και ρεστοράν, 

αφού δεν απαιτούν ιδιαίτερες γνώσεις ή εξειδίκευση, παρά ταύτα η Ντραγκέτα και η Κόζα 

Νόστρα άρχισαν τελευταία να κάνουν ανοίγματα νέου τύπου, με μεγάλες επενδύσεις στην 

ανανεώσιμη ενέργεια, ενώ στη Φινλανδία οι Hells Angels & Co στις υπηρεσίες πληροφορικής. 

 • Η έρευνα παρατηρεί ότι η ιταλική μαφία δεν επενδύει πια πάρα πολύ εντός συνόρων λόγω 

του αυξημένου ρίσκου της «ανακάλυψης». Επιπρόσθετα, και λόγω των οικονομικών συγκυριών, 

η αξία της αγοράς ακινήτων ανεβαίνει γρηγορότερα στο Λονδίνο ή στη Στοκχόλμη παρά στην 

Ιταλία. Τελευταία οι Ιταλοί επενδύουν στις μέχρι πρότινος «καθαρές» βόρειες χώρες, όπως στη 

Σουηδία. 

 • Η Ολλανδία, με τη φιλελεύθερη νομοθεσία της περί ναρκωτικών, τις εξαιρετικές υποδομές 

και τα μεγάλα λιμάνια, τα ρωσικά και γεωργιανά συνδικάτα του εγκλήματος σπεύδουν να ρίξουν 

ζεστό χρήμα σε ξενοδοχεία, ρεστοράν και ακίνητα. Οι συμμορίες  επιλέγουν ξενοδοχεία, 

εταιρείες σεκιούριτι και ασφαλώς πορνεία. 
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 Τα «κυκλώματα», μάλιστα, βοηθάνε ουσιαστικά στις «φούσκες», σε οποιονδήποτε τομέα κι 

αν επενδύουν. Για παράδειγμα, αγοράζουν ακίνητα σε τιμές πολύ υψηλότερες από αυτές της 

αγοράς, δημιουργώντας «φούσκες» και αποκλείοντας άλλους, πιο αξιόπιστους και σοβαρούς, 

επενδυτές. 

 Ο τρόπος που το οργανωμένο έγκλημα λειτουργεί σήμερα, αλλάζει. Όπως κάθε νόμιμη 

επιχείρηση, έτσι και οι μαφιόζικες συμμορίες μπορεί να είναι μικρές, μεσαίες ή παντοδύναμες. 

Μια μικρομεσαία συμμορία, για παράδειγμα, θα κερδίσει χρήματα από το λαθρεμπόριο 

τσιγάρων, ενώ μια μεγάλη έχει ένα πολύ ευρύτερο δίκτυο δραστηριοτήτων.  

 Ειδικά στη σημερινή Ευρώπη της ασφυκτικής ύφεσης,  η αγορά διψάει για ρευστό. Πολλές 

επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα και κάποιοι εμφανίζονται από το 

πουθενά με μια μεγάλη προσφορά. Ο επιχειρηματίας που πουλάει, βέβαια, μπορεί να είναι καθ’ 

όλα νομοταγής, αλλά αποδεχόμενος την επένδυση γίνεται αυτόματα εν μέρει κι ο ίδιος 

συμμέτοχος σ’ αυτό το μαύρο παιχνίδι. 

 Πάντως είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η «νόμιμη» οικονομία έχει ανάγκη από ρευστό κι 

επωφελείται από «ενέσεις» ζεστού «μαύρου» χρήματος, ενώ οι εγκληματίες, από την πλευρά 

τους, χρειάζονται ένα μέρος για να «τοποθετήσουν » και να «καθαρίσουν» τα δικά τους 

κεφάλαια. 

 

 

 3.6 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

 

Από τη φύση του, το ξέπλυμα χρήματος είναι μια παράνομη δραστηριότητα που 

πραγματοποιείται από τους εγκληματίες που συμβαίνει έξω από το φυσιολογικό εύρος των 

οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων. Μαζί με κάποιες άλλες πτυχές των 
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υπόγειων οικονομικής δραστηριότητας, οι πρόχειρες εκτιμήσεις προταθεί να δώσει κάποια 

αίσθηση της κλίμακας του προβλήματος. 

 Η μαύρη αγορά έχει υπερδιπλασιάσει τα κέρδη της, περίπου κατά 2 δις ευρώ τα πρώτα χρόνια 

της κρίσης. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Europol, από όλα τα προϊόντα που 

κατασχέθηκαν για λόγους υγείας και ασφαλείας κατά το 2011, το 28,6% ήταν τρόφιμα και 

φάρμακα (από 14,5% που ήταν). 

 Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC), 

πραγματοποίησε μια μελέτη για τον προσδιορισμό του μεγέθους των παράνομων κεφαλαίων που 

δημιουργούνται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το οργανωμένο έγκλημα και να διερευνήσει 

σε ποιο βαθμό αυτά τα κεφάλαια έχουν  “πλυθεί”. Η έκθεση εκτιμά ότι το 2009, ότι τα  έσοδα 

ανήλθαν σε 3,6% του παγκόσμιου ΑΕΠ, με 2,7% (ή 1,6 δολάρια τρισεκατομμύρια).  

 Αυτό εμπίπτει στην ευρέως αποδεκτή  εκτίμηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ο 

οποίο δήλωσε το 1998 ότι το συνολικό μέγεθος του ξεπλύματος χρήματος στον κόσμο θα 

μπορούσε να είναι κάπου μεταξύ δύο και πέντε τοις εκατό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

στον κόσμο Χρησιμοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία του 1998, τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι 

το ξέπλυμα χρήματος κυμάνθηκε μεταξύ 590 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 1,5 

τρισεκατομμύρια δολάρια. 

 Εκείνη την εποχή, το χαμηλότερο ποσοστό ήταν περίπου ισοδύναμη με την αξία της 

συνολικής παραγωγής μιας οικονομίας του μεγέθους της Ισπανίας. 

 Το οργανωμένο έγκλημα στα Βαλκάνια έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Αμερικής. Η 

Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ερευνών των ΗΠΑ (ΕΒΙ) πιστεύει ότι το έγκλημα από τα Βαλκάνια, 

την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση επεκτείνεται και θα 

συνεχίσει να το κάνει. 

 Στα 135 δισεκατομμύρια ευρώ ανέρχονται τα ετήσια κέρδη του οργανωμένου εγκλήματος 

στην Ευρώπη μέσω των δραστηριοτήτων του, που συνδέονται με την εμπορία ναρκωτικών, 

ανθρώπων και όπλων και μέσω της διείσδυσής του στον κόσμο της πολιτικής, της δημόσιας 
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διοίκησης και της νόμιμης οικονομίας, υποστηρίζει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια. 

 «Τα τελευταία ένα ή δύο χρόνια, τα Ευρωπαϊκά έθνη αναγνώρισαν το Βαλκανικό οργανωμένο 

έγκλημα ως την μεγαλύτερη εγκληματική απειλή που αντιμετωπίζουν», δήλωσε ο 

Υποδιευθυντής του Τμήματος Εγκληματικών Ερευνών του ΕΒΙ, Γκραντ Ντ. Άσλευ, σε δήλωση 

του στην Υποεπιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Επιτροπής Αμερικανικής Συγκλήτου για τις 

Εξωτερικές Σχέσεις 

 Ωστόσο, οι ανωτέρω εκτιμήσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με προσοχή. Σκοπός τους 

είναι να δώσουν μια εκτίμηση του μεγέθους του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Λόγω της 

παράνομης φύσης των συναλλαγών, ακριβή στατιστικά στοιχεία δεν είναι διαθέσιμα και, 

συνεπώς, είναι αδύνατον να παράγει μια οριστική εκτίμηση του ποσού των χρημάτων που είναι 

παγκοσμίως ξεπλένονται κάθε χρόνο. Η FATF ως εκ τούτου, δεν δημοσιεύει αριθμητικά 

στοιχεία στο θέμα αυτό. 

 

Διάγραμμα 1 Στατιστικά στοιχεία χωρών μη μελών της Ε.Ε. από το 2008 έως το 2012 σε ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ 
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 Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται τα ποσοστά επί τοις εκατό της παραοικονομίας για 

χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,για τα έτη 2008-20012, αναπτυσσόμενα, όπως η 

Κροατία και η Τουρκία και ανεπτυγμένα όπως η Νορβηγία και η Ελβετία σε σχέση με 

ανεπτυγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εκτός αυτής. .Παρατηρούμε ότι στα 

αναπτυσσόμενα κράτη το ποσοστό της παραοικονομίας είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα κράτη, είτε εντός Ε.Ε., είτε εκτός. 

 Ας δούμε τέλος στατιστικά από τη ιστοσελίδα της Hellenic F.I.U. που αφορούν το έτος 2012 

και αναφέρονται σε υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων:. 
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Διάγραμμα 2 Υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος έτους 2012-Πηγή:Υπουργείο Οικονομικών-Γ.Γ.Δ.Ε.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

 

 

Η καταπολέμηση της πρακτικής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

(γνωστή στην αγγλική ορολογία ως "anti-money laundering") άρχισε από τη δεκαετία του 1980 

να ανάγεται σε προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις δικαστικές αρχές πολλών κρατών ανά 

την υφήλιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στο πρόβλημα της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος ως διαύλου για τη νομιμοποίηση τέτοιων εσόδων. Εκτιμώντας 

ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά ιδρύματα, 

χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος παράνομων δραστηριοτήτων η 

φερεγγυότητα και η σταθερότητα του εμπλεκόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με 

αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό, οι αρμόδιες εποπτικές αρχές των 

πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης. 

 Σύμφωνα με το Διεθνές, το Κοινοτικό και το Εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο, το «ξέπλυμα 

βρώμικου χρήματος» και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αποτελούν εγκληματικές πράξεις. 

Η νομοθεσία για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» προσδιορίζει καθήκοντα. Η συμμόρφωση με 

αυτά αποσκοπεί στην προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, με τη θεμελίωση του 

γενικού πλαισίου για την αποτροπή του «ξεπλύματος βρώμικου χρήματος» και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

 Το πρώτο ρυθμιστικό πλαίσιο θεμελιώνεται με τις παρακάτω συμβάσεις: 

1 .Τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών (γνωστή ως Σύμβαση της Βιέννης) το 1988 

2. Τη Σύμβαση του Στρασβούργου (Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης) το 1990 
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3. Τη  Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών το 1999 για καταστολή της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας  και τις ευρωπαϊκές Οδηγίες: 

4.  Οδηγία 91/308/ΕΟΚ 

5.  Την  Οδηγία 98/699/ΔΕΥ, Κοινή Δράση της 3ης Δεκεμβρίου 1998 

6. Καθώς και τις Οδηγίες 2001/97/ΕΚ,2005/60/ΕΚ, 2006/70/ΕΚ 

 Μετά τα πρώτα αυτά ρυθμιστικά πλαίσια ακολούθησαν μια σειρά από Κανόνες, Οδηγίες και 

Συστάσεις τόσο Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε Διεθνές επίπεδο. 

 

 

 4.1 FATF (Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης) 

 

 

Η FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE) 
7
μπορεί να θεωρηθεί ως το διεθνές πρότυπο-

setter για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και του ξεπλύματος 

χρήματος. Ιδρύθηκε το 1989, από μια Ομάδα των Επτά (G-7) στη  σύνοδο κορυφής που 

πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Η σύνοδος κορυφής αναγνώρισε την αυξανόμενη απειλή που 

αντιπροσωπεύει το ξέπλυμα χρήματος στο τραπεζικό σύστημα και στο σύστημα 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αποφάσισε τη  δημιουργία της FATF για την ανάπτυξη και 

την προώθηση εθνικών και διεθνών πολιτικών, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να βοηθήσει στην 

εξάλειψη αυτής της απειλής. Το 2001, η FATF ανέλαβε την ευθύνη για την ανάπτυξη προτύπων 

για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

                                                 
7
  

http://www.FATF-GAFI.ORG/about/
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 Κύρια ευθύνη της FATF είναι να εξασφαλίσει την παγκόσμια δράση για την καταπολέμηση 

του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Από την ίδρυσή της, η 

FATF έχει στην πρώτη γραμμή των μέτρων που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των 

παράνομων  προσπαθειών να χρησιμοποιήσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε περαιτέρω 

εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες Πιο συγκεκριμένα, το 1990 η FATF υιοθέτησε  μια 

σειρά από συστάσεις για το ξέπλυμα χρήματος Το 2001, ίδρυσε μια σειρά από ειδικές συστάσεις 

για την εξέχουσα απειλή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συλλογικά γνωστές  ως τις 40 + 

9 Συστάσεις των οποίων  στόχος ήταν να ενώσει τις  προσπάθειες για  την καταπολέμηση του 

ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της  τρομοκρατίας σε ένα καθολικό μέσο. 

 Η FATF εξετάζει τις τεχνικές και τα αντίμετρα για το εάν οι υπάρχουσες εθνικές και διεθνείς 

πολιτικές είναι επαρκής για την καταπολέμηση της ανάπτυξης και της απειλής από την 

νομιμοποίηση εσόδων εγκληματικών ενεργειών και την εισαγωγή αυτών στο νόμιμο οικονομικό 

κύκλωμα.  Η FATF παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τις 40 + 9 συστάσεις μέσα από μια διττή 

στρατηγική. 

 Πρώτον, οι χώρες μέλη  διεξάγουν πλήρη ετήσιο ερωτηματολόγιο αυτο-αξιολόγησης και, 

δεύτερον, η FATF διεξάγει τακτικά επί τόπου κοινή έκθεση αξιολόγησης και  εξετάσεις για 

μεμονωμένες δικαιοδοσίες, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εθνικών πολιτικών 

τους για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Τη  σημασία εφαρμογής επανέλαβε το 2005  το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: 

“Τα Ηνωμένα Έθνη προτρέπουν όλα τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τα  ολοκληρωμένα, διεθνή 

πρότυπα που ενσωματώνονται στο Action Task Force για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές”.  

 Οι παγκόσμιες προσπάθειες για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας έχουν προσαρμοστεί για να αντιμετωπίσουν  εγκληματικές 

και τρομοκρατικές οργανώσεις μέσω των οικονομικών τους πράξεων. 

 Η στρατηγική των μελών έχει στόχο την αποκάλυψη για τα μέσα ώστε να δρουν και να 

αποκτήσουν γνώση του πώς τα οικονομική δίκτυα εργάζονται, προκειμένου να αποφευχθούν 

τυχόν μελλοντικές ενέργειες. 
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 Οι 40 συστάσεις που αναφέρονται παραπάνω προορίζονται να παρέχουν αντίμετρα ενάντια 

στο ξέπλυμα χρήματος και περιλαμβάνουν το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, επιβολής του 

νόμου, του χρηματοπιστωτικού συστήματος και των ρυθμιστικών αρχών του, μαζί με τη διεθνή 

συνεργασία. Επίσης, διατυπώνονται οι γενικές αρχές και οι ελάχιστες προδιαγραφές για δράση. 

 Οι χώρες είναι ελεύθερες να εφαρμόσουν τις λεπτομέρειες των συστάσεων με τον τρόπο που 

επιλέγουν, προκειμένου να τους ταιριάζει στα δικά τους συνταγματικά πλαίσια. Παρά το γεγονός 

ότι δεν είναι δεσμευτικές, πολλές χώρες έχουν επιλέξει να κάνουν δέσμευση για την εφαρμογή 

τους με σκοπό την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. 

 Οι συστάσεις αυτές δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά το 1990, και έχουν στη συνέχεια 

αναθεωρήθηκε το 1996 και το 2003. Από τότε συνεχώς αναθεωρούνται και ενημερώνονται ώστε 

να ληφθούν υπόψη τυχόν αλλαγές ή αναμενόμενες αλλαγές στις τάσεις του ξεπλύματος 

χρήματος. 

 Το 1996, η FATF εξέδωσε μια σειρά ερμηνευτικών σημειώσεων που αποσκοπούν στην 

αποσαφήνιση της εφαρμογής τους. Το 2003, η FATF τροποποίησε το πεδίο εφαρμογής των 

συστάσεων ώστε να συμπεριλάβει μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες όπου 

ορίζονται από την FATF ώστε να περιλαμβάνουν καζίνο, κτηματομεσίτες, εμπόρους πολύτιμων 

λίθων και μετάλλων, τους δικηγόρους , συμβολαιογράφους, άλλους ανεξάρτητους επαγγελματίες 

νομικούς και λογιστές. Επίσης καλούνται να αναφέρουν συναλλαγές για τις οποίες υπάρχουν 

υπόνοιες ότι συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος στις ορισθείσες αρχές. 

 Οι σαράντα συστάσεις προτείνουν μεταξύ άλλων (συνοπτικά): 

 -Την ποινικοποίηση του ξεπλύματος χρήματος με όρους ανάλογους με εκείνους που 

προτείνονται το 1988 στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης 

ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών και στη Σύμβαση του 2000 των Ηνωμένων 

Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς και για τις εκτεταμένες κυρώσεις 

(αστικού και κανονιστικού δικαίου) που πρέπει να εφαρμόζονται σε πρόσωπα που δεν τηρούν 

την οδηγία. 
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 -Την δημιουργία ενός  εθνικού κέντρου, για τις  χώρες που  υιοθετούν τις συστάσεις, για τη 

λήψη πληροφοριών σχετικά με τις εικαζόμενες πράξεις ξεπλύματος χρήματος (μονάδα 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή ΜΧΠ) και να διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι εντεταλμένες 

αρχές επιβολής του νόμου που έχουν την ευθύνη και τους πόρους που απαιτούνται για τη 

διερεύνηση τέτοιων συναλλαγών. 

 -Την υιοθέτηση μέτρων όπως η ανίχνευση, προκειμένου να κατάσχουν περιουσιακά στοιχεία 

και τα έσοδα από το ξέπλυμα χρήματος. 

 -Την ανάληψη μέτρων, για τον εντοπισμό του πελάτη δέουσας επιμέλειας ,από όλα τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, 

περιλαμβανομένων των δικηγόρων, και την τήρηση των βιβλίων-αρχείων  που πρέπει να 

διατηρούνται για πέντε χρόνια 

 -Τις συστάσεις επίσης για «ιδιαίτερη προσοχή» που πρέπει να καταβληθεί σε όλες τις 

πολύπλοκες και ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές και σε εκείνες τις συναλλαγές που αφορούν 

νέες ή αναπτυσσόμενες τεχνολογίες . 

 -Την βελτίωση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διεθνή συνεργασία, την αμοιβαία 

δικαστική συνδρομή συμπεριλαμβανομένης της πιθανής έκδοσης και την ανταλλαγή μεταξύ των 

δικαιοδοσιών πληροφορίες. 

 Στις 16 Φεβρουαρίου 2012, δημοσιεύτηκαν, μετά από σχεδόν δύο χρόνια διαβουλεύσεων, οι 

αναθεωρημένες Συστάσεις της Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task 

Force ), καθώς και τα συνοδευτικά αυτών ερμηνευτικά κείμενα. Η αναθεώρηση των Συστάσεων,  

αποσκοπεί: 

 Αφενός μεν στην ενίσχυση και τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων με  γνώμονα την 

προστασία της ακεραιότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος και  αφετέρου στην 

αντιμετώπιση ορισμένων κατηγοριών οικονομικών εγκλημάτων που  αναδείχτηκαν έντονα κατά 

τα τελευταία χρόνια και κρίνεται ότι αποτελούν επίσης απειλή για το χρηματοπιστωτικό 

σύστημα, όπως η διαφθορά, η ανάπτυξη όπλων μαζικής καταστροφής και τα φορολογικά 

εγκλήματα. 
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 Ειδικότερα, επιδιώκεται κατ' αρχήν η  ενδυνάμωση των Συστάσεων σε ό,τι αφορά τις 

περιοχές υψηλού κινδύνου και τις θεματικές, στις οποίες η εφαρμογή τους κρίθηκε ότι μπορεί να 

ενισχυθεί. Διευρύνθηκε επίσης το πεδίο εφαρμογής τους για την αντιμετώπιση νέων απειλών, 

όπως η χρηματοδότησης της ανάπτυξης όπλων μαζικής καταστροφής και η διαφθορά. Από την 

άλλη πλευρά, παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με τις περιοχές χαμηλού κινδύνου, ώστε 

να επικεντρωθούν οι προσπάθειες στα πρόσωπα και τις δραστηριότητες που εμφανίζουν υψηλό 

κίνδυνο. Οι σαράντα (40) νέες Συστάσεις της FATF ενσωματώνουν σε ενιαίο κείμενο τόσο τις 

παλαιές 40 Συστάσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες όσο και τις εννέα (9) Ειδικές Συστάσεις, που υιοθετήθηκαν στη συνέχεια για την 

καταπολέμηση χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

  Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναπτύξουν προγράμματα, όπως εσωτερικές 

πολιτικές, που αποσκοπούν στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να διασφαλίσει ότι όλες οι θυγατρικές τους 

συμμορφώνονται με τις συστάσεις στο βαθμό που η χώρα τις έχει εφαρμόσει. 

 Ότι όλες οι τράπεζες  και όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να αναφέρουν όλες 

τις εγχώριες και διεθνείς νομισματικές συναλλαγές πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. 

 Να υπάρχει μια απαίτηση για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις μη 

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα, συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων να 

αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές στη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ),κ.α.  

 Η Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης δημιουργεί καθολικά εφαρμόσιμες συστάσεις 

που έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλιστεί ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν έχουν ίση 

μεταχείριση. Ο οργανισμός παρακολουθεί πώς τα μέλη της θα εφαρμόσουν τις κατευθυντήριες 

γραμμές από κάθε σύσταση, εξετάζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες του κάθε μέλους για την 

καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος, και επιδιώκει να 

αυξήσει την αποδοχή των κανονισμών κατά του ξεπλύματος χρήματος σε όλη την υδρόγειο. 

Επειδή το ξέπλυμα χρήματος και το οργανωμένο οικονομικό έγκλημα αλλάζει τεχνικές με την 

πάροδο του χρόνου, η FATF πρέπει να επικαιροποιεί  τις συστάσεις της κάθε δύο χρόνια. 
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 Από το 2014 υπάρχουν τριάντα έξι μέλη της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης. Τα 

περισσότερα μέλη είναι χώρες, και περιφερειακοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για 

να γίνει μέλος μια χώρα πρέπει να θεωρείται στρατηγικής σημασίας (μεγάλο μέγεθος 

πληθυσμού, μεγάλο ΑΕΠ, ανεπτυγμένος τραπεζικός και ασφαλιστικός τομέας, κ.λπ.).Πρέπει να 

συμμορφώνεται με διεθνώς αποδεκτές οικονομικές προδιαγραφές, και να συμμετέχει και σε 

άλλους σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς. Μόλις ένα μέλος, μια χώρα ή οργανισμός πρέπει να 

εγκρίνει και να υποστηρίξει τις πιο πρόσφατες συστάσεις της FATF, δεσμεύεται να αξιολογείται 

και από άλλα μέλη. Επίσης οφείλει να συνεργαστεί με την FATF για την ανάπτυξη των 

μελλοντικών συστάσεων. 

 

 

 4.2 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

 

 

-Επιτροπή της Βασιλείας για την τραπεζική εποπτεία(BCBS):  

Μέσω των εκθέσεών της διατυπώνει τις θέσεις της σε θέματα πρόληψης της χρησιμοποίησης του 

τραπεζικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

καταστολής της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Βασικός της στόχος είναι, η προώθηση της 

ίδιας ερμηνείας και αντιμετώπισης των ζητημάτων που προκύπτουν από όλες τις εθνικές 

εποπτικές αρχές. 

-Egmont Ομάδα των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών: 

  Η ομάδα Egmont είναι μια ανεπίσημη ομάδα στόχος της οποίας είναι να διευκολύνει τη διεθνή 

συνεργασία μεταξύ Μονάδων Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών (ΜΧΠ) από διάφορες χώρες, 

ιδιαίτερα στους τομείς της ανταλλαγής πληροφοριών, της κατάρτισης και της ανταλλαγής 

εμπειρογνωμοσύνης.  
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-Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

 

-Διεθνής Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεως (ΙΑΙS) 

 

-Διεθνής Οργανισμός Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO) 

 

-ΙΝΤΕΡΠΟΛ 

 

-Offshore Ομάδα των Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (OGBS) 

 

-Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα (UNODC) 

 

-Αντιτρομοκρατική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών και της Εκτελεστικής Διεύθυνσης 

(UNCTED) 

 

-Forum για την Οικονομική Σταθερότητα (FSF): 

 

Συστάθηκε τον Απρίλιο του 1999 στην Ουάσινγκτον από τους υπουργούς Οικονομικών και τους 

διοικητές των Κεντρικών Τραπεζών των κρατών G-7.  Αποστολή του είναι να μελετήσει την 

επίδραση των offshore οικονομικών κέντρων στη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος,  

αλλά και να προτείνει ουσιαστικές λύσεις στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

 

-Παγκόσμια Τράπεζα 

 

- Office Of Foreign Assets Control (OFAC):  

διαχειρίζεται τις οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις με βάση την εξωτερική πολιτική των 

Η.ΠA. 
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 4.3 ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 

 

 

Ένας μεγάλος αριθμός διεθνών οργανισμών  συμμετάσχουν στη FATF ως παρατηρητές, καθένα 

από τα οποία έχει κάποια συμμετοχή σε δραστηριότητες ξεπλύματος χρήματος (Οργανισμοί 

όπως η Ιντερπόλ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ο Οργανισμός Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και η Παγκόσμια Τράπεζα είναι παρατηρητές. 

Ένας από τους τρεις κύριους τομείς της εργασίας του ΔΝΤ σε σχέση με την καταπολέμηση του 

ξεπλύματος χρήματος και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML / 

CFT) είναι η αξιολόγηση της συμμόρφωσης των χωρών-μελών με το διεθνές πρότυπο που 

περιλαμβάνεται στις 49 Συστάσεις της FATF. Αξιολογητές επιβλέπουν  το νομικό, θεσμικό και 

εποπτικό πλαίσιο μιας χώρας, με σκοπό  να εντοπίσουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του 

συστήματος, να αξιολογήσουν  κατά πόσον εφαρμόζονται αποτελεσματικά μέτρα για τη στιγμή 

της αποστολής αξιολόγησης και να προτείνουν μέτρα για τη διόρθωση των ελλείψεων Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης χρησιμοποιείται συχνά 

για να αναπτύξει ένα πρόγραμμα τεχνικής βοήθειας για την αξιολόγηση κάθε χώρας. 

  Ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιείται από τους αξιολογητές για να διεξάγουν τις εργασίες 

τους είναι η «Μεθοδολογία». Η Μεθοδολογία αναπτύχθηκε από την Ειδική Ομάδα Δράσης 

(FATF) μαζί με το ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα και των Περιφερειακών Φορέων FATF-Style  

(FSRBS).Αυτή  εγκρίθηκε από το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ τον Μάρτιο του 2004. 

 Μια λεπτομερή έκθεση αξιολόγησης (ΣΕΔ) παρέχει μια περιγραφή και ανάλυση των νόμων 

και των κανονισμών σε ισχύ κατά το χρόνο της αποστολής αξιολόγησης ή αμέσως μετά, 

καθώς και συστάσεις για την ενίσχυση του συστήματος μιας χώρας και φέρνοντάς την σε 

συμμόρφωση με την FATF. Ένα άλλο έγγραφο που παρασκευάζονται κατά τη διάρκεια της 

αξιολόγησης είναι η Έκθεση για την Τήρηση των Προτύπων και Κωδικών(ROSC), η οποία 

συνοψίζει τα κύρια πορίσματα της ΣΕΔ. 
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 Το ΔΝΤ διεξάγει αξιολογήσεις AML / CFT, τόσο ως μέρος του Προγράμματος Αξιολόγησης 

του Χρηματοοικονομικού Τομέα (FSAP) όσο και σε Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα 

Αξιολόγησης  του προγράμματος (OFC). Σε αντίθεση με άλλους κώδικες και τα πρότυπα του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, AML / CFT ROSCs και  DARs(αξιολογήσεις) παρασκευάζονται 

επίσης και από άλλους φορείς αξιολογητών και οργανισμών, δηλαδή η FATF και FSRBs με 

την οποία συνεργάζεται το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Εκτιμήσεις του ΔΝΤ και της 

Παγκόσμιας Τράπεζας AML / CFT αναγνωρίζονται επίσης ως FATF και FSRB αμοιβαίων 

αξιολογήσεων για τους σκοπούς των προγραμμάτων αξιολόγησης αυτών των οργανώσεων. 

Στόχος του ΔΝΤ είναι να διεξάγει περίπου έξι με επτά αξιολογήσεις χώρα ετησίως. 

 

 

 4.4 ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

  Στην χώρα μας η προσπάθεια που γίνεται από τις διάφορες Αρχές, τους Φορείς και τις 

Δικαστικές Αρχές να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο που λέγεται «ξέπλυμα χρήματος» δεν είναι 

αρκετά αποτελεσματική. Χρειάζεται περισσότερη οργάνωση και  εξειδίκευση στην 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να αναγνωριστεί η 

πολύπλευρη προσπάθεια που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια και από το κράτος και από τους 

υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.  
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Ν.1990/1991 

Ν. 2145/1993(ΦΕΚ Α΄ 88/28-05-1993  )Προσέθεσε στον Ποινικό μας Κώδικα το άρθρο 394Α 

για τη «Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα».(καταργήθηκε με το Ν. 

2331/1995) 

Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173/24-8-1995)(στον οποίο ουσιαστικά εντάχθηκε ολόκληρη η Οδηγία 

91/308/ΕΟΚ και καταργήθηκε το άρθρο 394Α από τον Ποινικό μας Κώδικα).(καταργήθηκε με 

το Ν. 3691/2008). 

Ν.3034/2002 

Ν. 3424/2005(ΦΕΚ  Α΄ 305/13-12-2005) (τροποποίησε, συμπλήρωσε και αντικατέστησε 

διατάξεις του Ν. 2331/1995 και προσάρμοσε την ελληνική νομοθεσία στην Οδηγία 

 Βάση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποτελεί ο ν.3691/2008 ο οποίος αναβαθμίζει 

σημαντικά τους μηχανισμούς πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της 
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τρομοκρατίας της χώρας μας και ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 205/60 ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποτελεί εφαρμόστηκε μέτρο της Οδηγίας 205/60 ΕΚ. Σημαντικές 

τροποποιήσεις του ν. 3691/2008 πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα με το 

ν.3875/2010(αφορούν κυρίως στο ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας), το 

ν3932/2011(αφορούν στη διάρθρωση της Αρχής Καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις διαδικασίες δέσμευσης των περιουσιακών 

στοιχείων των υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων, ομάδων ή 

οντοτήτων), το άρθρο 74 του ν.4173/2013(αναφορικά με την εφαρμογή μέτρων αυξημένης 

δέουσας επιμέλειας στα Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην 

Ελλάδα) και το ν.4174/2013 (αναφορικά με την υποχρέωση επαλήθευσης των εισοδημάτων των 

πελατών από τα εποπτευόμενα ιδρύματα, βάσει του εκκαθαριστικού σημειώματος). 

 Στην χώρα μας ο όρος «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες (εγκληματικές) 

δραστηριότητες» αναφέρεται για πρώτη φορά μέσω του Νόμου 2145/1993 .  

 Προστέθηκε συγκεκριμένα με τον νόμο αυτόν  στον Ποινικό Κώδικα το άρθρο 394 Α΄, για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. 

 Το άρθρο αυτό στη συνέχεια καταργήθηκε με το Ν. 2331/1995. 

Ν. 2331/1995. 

 Με τον Ν. 2331/1995, πέρα από την κατάργηση του άρθρου 394/Α του Ποινικού Κώδικα, 

εντάχθηκε ολόκληρη η Οδηγία 91/308/ΕΟΚ.   

 Ο συγκεκριμένος νόμος θα μπορούσε απλώς να θεωρηθεί μία καλή αρχή και βάση για τα όσα 

στη συνέχεια ακολούθησαν στην ελληνική νομοθεσία. Παρουσίαζε όμως αρκετά κενά, υπέστη 

αρκετές τροποποιήσεις με σημαντικότερη την τροποποίηση του Ν. 3424/2005 και στη συνέχεια 

αντικαταστάθηκε με τον ισχύοντα Ν. 3691/2008 στον οποίο θα αναφερθούμε αργότερα. 

 Καθόρισε τους ορισμούς για ορισμένες έννοιες, όπως της «εγκληματικής δραστηριότητας» , 

της «περιουσίας», του «χρηματοπιστωτικού ιδρύματος», της  «αρμόδιας αρχής» κλπ. 
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Ν. 3424/2005(ΦΕΚ Α΄ 135/4-7-2006) 

 Με το ν.3424/2005, τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και αντικαταστάθηκαν μια σειρά 

διατάξεων του ν.2331/1995 (ΦΕΚ 173Α') και έγινε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία Π2001/97/ΕΚ.  Ο νόμος αυτός περιλάμβανε σημαντικές αλλαγές μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι εξής: 

 Ενώ με την παλαιότερη διατύπωσή του ο Ν. 2331/1995 καθόριζε στο άρθρο 1 την 

«προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα» με πίνακα αποκλειστικά απαριθμούμενων 

εγκλημάτων, όπου περιλαμβάνονταν 24 κατηγορίες εγκλημάτων, με την τροποποίηση του ν. 

3424/2005 ο πίνακας αυτός άλλαξε και εκτός του ότι μετονομάζει την «προηγούμενη 

εγκληματική δραστηριότητα» σε «βασικό έγκλημα», περιλαμβάνει πλέον 16 βασικά εγκλήματα, 

τα οποία αναφέρονταν κατά βάση και στον αρχικό ν. 2331/1995 και επιπλέον μία ακόμα γενική 

κατηγορία εγκλημάτων: «κάθε αξιόποινη πράξη» που τιμωρείται με ποινή στερητική της 

ελευθερίας άνω των 6 μηνών, εφόσον προέκυψε από την τέλεσή της περιουσία μεγαλύτερη των 

€15.000. 

 Με το νέο νόμο 3424/2005 είχαν προστεθεί νέα πρόσωπα που είχαν υποχρέωση να 

βοηθήσουν τις αρχές στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και είναι οι εξής: 

-Τα Πιστωτικά Ιδρύματα 

-Οι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί 

-Οι Εταιρίες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

-Οι Εταιρίες Πρακτορείας Επιχειρηματικών απαιτήσεων 

-Ανταλλακτήρια Συναλλάγματος και 

-Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων 



 

39 

 

 Όλα τα προαναφερόμενα πρόσωπα είναι εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (ΠΔΤΕ 2577/2006, Κωδικοποίηση διατάξεων που 

αφορούν την πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες) 

 Μια ακόμα αλλαγή που προέκυψε από τη θέσπιση του νόμου 3424/2005 ήταν η 

αντικατάσταση της Επιτροπής του άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 με την Ανεξάρτητη Διοικητική 

Αρχή με το όνομα: «Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες».  

Ν. 3691/2008(ΦΕΚ Α΄ 166/5-8-2008) (ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής).(κατήργησε τις διατάξεις για το «ξέπλυμα χρήματος» του Ν. 2331/1995, 

όπως είχε τροποποιηθεί & ίσχυε). 

 Στον ισχύοντα νόμο επήλθαν τροποποιήσεις στο άρθρο 7 από το άρθρο 2 παρ.1 του 

Ν.3932/11και του άρθρου 8 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.3932/11  

 

 

 4.4.1 Ν3691/2008 

 

 

 Ο Ν.3691/05.08.2008 αποτελεί σήμερα την βάση του ισχύοντος σήμερα θεσμικού πλαισίου για 

το ξέπλυμα χρήματος. Ο νόμος αυτός αναβαθμίζει σημαντικά τους μηχανισμούς πρόληψης για 

το ξέπλυμα χρήματος και ενσωματώνει τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής.  

  Η Βασική διάρθρωση του νόμου είναι ως εξής: 
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1. ΣΚΟΠΟΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ, ΥΠΟΧΡΕΑ 

ΠΡΕΣΠΑ (άρθρα 1 έως 5) 

2. ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ (άρθρα 6 έως 11) 

3. ΔΕΟΥΣΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ (άρθρα 12 έως 22) 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ (άρθρα 23 έως 25) 

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ(άρθρα 26 έως 34) 

6. ΦΥΛΑΞΗ  ΑΡΧΕΙΩΝ  & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (άρθρα 35 έως 39) 

7. ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (άρθρα 40 έως 44) 

8.ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΕΥΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρα 45 έως 52) 

9. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ, ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 53 έως 55). 

 

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: 3691/2008. 

Μεταξύ των κύριων χαρακτηριστικών του Ν. 3691/2008 θα μπορούσαμε να αναφέρουμε. 

Αντικαθιστά την προηγούμενη νομοθεσία. 

Επιβάλλει αυστηρότερες ποινές. 

Διευρύνει τα εγκλήματα που περιλαμβάνονται στην έννοια «εγκληματικές δραστηριότητες». 
Ορίζει το Υπ. Οικονομικών ως Κεντρικό Συντονιστικό Φορέα(Κεντρική Συντονιστική Αρχή) για 

την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3691/2008 και παράλληλα, για το συντονισμό της 

δράσης των αρμόδιων αρχών και τη διεθνή εκπροσώπηση της χώρας(άρθρο 8). 

Στο άρθρο 7 γίνεται πρόβλεψη για τη σύσταση και λειτουργία της Αρχή (Επιτροπής)  

καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η οποία τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Οικονομικών. 
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 4.4.2 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ  

 
Ως Αρμόδιες Αρχές κατά τον ν.3691/2008 νοούνται οι δημόσιες αρχές οι οποίες εποπτεύουν τα 

Υπόχρεα Πρόσωπα για την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω νόμου  είναι οι εξής: 

-Η Τράπεζα της Ελλάδος 

-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

-Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης  (καταργήθηκε  το 2010) 

-Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων & Είσπραξης  

Δημοσίων Εσόδων) 

-Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών 

-Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους. 

-Το Υπουργείο Ανάπτυξης  

-Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται αρμόδια Αρχή για: 

1. τα πιστωτικά ιδρύματα, 

2. τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, 

3. τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, 

4. τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος, 

5. τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, 

6. τις εταιρείες παροχής πιστώσεων, 
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7. τις επιχειρήσεις της περίπτωσης ιστ` της παρ. 3 του άρθρου 4 του  ν.3691/2008 , 

8. τις ταχυδρομικές εταιρείες, στην έκταση που ασκούν τη δραστηριότητα της 

διαμεσολάβησης στη μεταφορά κεφαλαίων, 

9. τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος 

10. τις ασφαλιστικές εταιρείες και τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (που εποπτευόταν 

από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης μέχρι την κατάργησή της το 2010). 

 

-Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζεται αρμόδια Αρχή για: 

1. τις ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

2. τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, 

3. τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, 

4. τις ανώνυμες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, 

5. τις ανώνυμες εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, 
6. τις ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών 

και τις εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, από τη στιγμή που θα γνωστοποιηθεί 

στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η δανειοδότηση τους από τον αρμόδιο φορέα. 

 

-Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ορίζεται ως αρμόδια Αρχή για : 
Τους  ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές και τις εταιρείες ορκωτών ελεγκτών-λογιστών 

-Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Τυχερών Παιχνιδιών  του ν. 3229/2004 ορίζεται ως αρμόδια 

Αρχή για: 

1.Τις επιχειρήσεις  Καζίνο, 

2.Τα Καζίνο επί πλοίων με ελληνική σημαία, 

3.Τις επιχειρήσεις, οργανισμούς και άλλους φορείς που διοργανώνουν ή και διεξάγουν τυχερά 

παιχνίδια. 

4.Τα πρακτορεία. 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης για:  
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Τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης για: 

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και εμπιστεύματα (trusts) 

τα οποία παρέχουν σε τρίτα μέρη συγκεκριμένες υπηρεσίες. 

 

 

 

 

 4.4.3 ΑΡΧΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ 

ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ 

ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΑΡΘ. 7) 

 

 

Σκοπός της Αρχής είναι η λήψη και εφαρμογή καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και ο έλεγχος 

των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης.  

Η Αρχή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δώδεκα (12) Μέλη (ισάριθμοι αναπληρωτές).  

. Πρόεδρος της Αρχής: ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εν ενεργεία, επιλέγεται μαζί με τον 

αναπληρωτή του με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.  

. Μέλη της Αρχής: εκπρόσωποι των αρμοδίων αρχών του ν.3691/2008, διορίζονται με κοινή  

απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του  

Υπουργού Οικονομικών ύστερα από πρόταση κατά λόγο αρμοδιότητας των αρμοδίων Υπουργών   

και των Δ.Σ. των αρμοδίων φορέων. 
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. Τρεις αυτοτελείς Μονάδες, με διακριτές αρμοδιότητες, προσωπικό και υποδομές, υπό κοινό 

Πρόεδρο:  

 

- Μονάδα Α: Μονάδα Διερεύνησης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών 

 

- Μονάδα Β: Μονάδα Οικονομικών Κυρώσεων κατά Υπόπτων Τρομοκρατίας 

 

- Μονάδα Γ: Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 

 

Βασικές Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής:  

 

1. Έχουν πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και 

επεξεργάζεται δεδομένα, καθώς και στο σύστημα "Τειρεσίας". 

 

2. Μπορούν να ζητούν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών τους τη συνεργασία και 

την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή 

ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου 

και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής.  

 

3. Μπορούν, επιπλέον, σε σοβαρές κατά την κρίση τους υποθέσεις, να διενεργούν 

ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή σε οργανισμούς και 

επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, συνεργαζόμενες, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε 

Αρμόδιες αρχές. 
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4. Ζητούν από τα Υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την 

εκπλήρωση των καθηκόντων τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες 

πληροφορίες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων 

φυσικών ή νομικών προσώπων ή οντοτήτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.  

 

 Έναντι των Μονάδων δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών τους, 

οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με την 

επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. 

 

 

 

 

 

 4.4.4 «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» (άρθρο 8 όπως 

αντικαταστάθηκε . με το άρθρο 3 του Ν. 3932/2011) 

 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών λειτουργεί ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TΟΥ ΦΟΡΕΑ: 
-Το Υπουργείο Οικονομικών έχει ορισθεί  ως Κεντρικός Συντονιστικός Φορέας για την 

εφαρμογή των διατάξεων για το «ξέπλυμα χρήματος» και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
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-Αξιολογεί τα μέτρα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών για την 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3691/08. 

-Συντονίζει την δράση των αρμόδιων αρχών. 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ: 

 Οι βασικές αρμοδιότητες του Κεντρικού Συντονιστικού Φορέα ασκούνται από τη Γενική 

Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και είναι: 

. Εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόζονται ανά 

κατηγορία υπόχρεων προσώπων. 

 .Επιδίωξη της συνεχούς αναβάθμισης του επιπέδου συνεργασίας των αρμόδιων αρχών μεταξύ 

τους και με την Αρχή, ιδιαίτερα όσον αφορά στην ανταλλαγή πληροφοριών, τη διενέργεια 

κοινών ελέγχων, την υιοθέτηση κοινών εποπτικών πρακτικών και την παροχή εναρμονισμένων 

οδηγιών προς τα Υπόχρεα πρόσωπα. 

. Διοργάνωση συναντήσεων, συσκέψεων και σεμιναρίων με εκπροσώπους των αρμόδιων αρχών 

και της Αρχής και των υπόχρεων προσώπων για ανταλλαγή απόψεων, αντιμετώπιση 

συγκεκριμένων θεμάτων και ενημέρωση για τις εξελίξεις σε διεθνείς οργανισμούς και φορείς 

σχετικά με την πρόληψη και καταστολή του ξεπλύματος χρήματος. 
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 4.4.5 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ «ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ» (άρθρ. 9) 

 

 

  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

-Η Επιτροπή αυτή λειτουργεί στο Υπουργείο Οικονομικών. 

-Πρόεδρος της Επιτροπής έχει ορισθεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και 

- Μέλη αποτελούν υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων και διαφόρων Φορέων. 

 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

  

 Να σχεδιάσει συγκεκριμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του 

μηχανισμού της χώρας για το «ξέπλυμα χρήματος». 

 Να μελετήσει και να σχεδιάσει τα απαραίτητα νομοθετικά μέτρα για τη βελτίωση του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για το «ξέπλυμα χρήματος» και τη συμμόρφωση της 

χώρας μας με Αποφάσεις ή Οδηγίες Διεθνών Οργανισμών και Φορέων. 

 Να αναζητεί τρόπους για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της «Αρχής» για το 

«ξέπλυμα χρήματος». 

 Παρακολουθεί τις εξελίξεις για το «ξέπλυμα χρήματος» σε Διεθνείς Οργανισμούς & 

Φορείς. 
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 Παρακολουθεί το βαθμό συμμόρφωσης της χώρας μας με τα διεθνή πρότυπα για το 

«ξέπλυμα χρήματος»  και των Αποφάσεων των Διεθνών Οργανισμών και Φορέων για την 

αντιμετώπιση της χρηματοδότησης  της τρομοκρατίας. 

 Φροντίζει για την ανάπτυξη συνεργασίας των Υπουργείων και των Φορέων που μετέχουν 

στην παρούσα Επιτροπή, καθώς και με την ανάπτυξη συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. 

 

  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 

-Καταρτίζει και υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής 

έκθεση πεπραγμένων. 

-Τηρεί την εμπιστευτικότητα στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται στα πλαίσια λειτουργίας 

της. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

 

Η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των 

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως και η αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά από τις προσπάθειες των εγκληματιών και των 

συνεργών τους να συγκαλύψουν την προέλευση των προϊόντων των εγκληματικών 

δραστηριοτήτων ή να διοχετεύσουν  παράνομο χρήμα με σκοπό την νομιμοποίηση του ή την 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι μετέχοντες στη νομιμοποίηση των εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και όσοι χρηματοδοτούν την τρομοκρατία ενδέχεται να προσπαθήσουν να 

επωφεληθούν από την ελεύθερη κίνηση των κεφαλαίων και την ελεύθερη παροχή 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που συνεπάγεται ο ενιαίος χρηματοπιστωτικός χώρος της 

Ένωσης, για να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.8 

 Εκτιμώντας ότι όταν οι διαμεσολαβούντες χρηματοπιστωτικοί φορείς, και ειδικότερα τα 

πιστωτικά ιδρύματα, χρησιμοποιούνται ως δίαυλοι για τη νομιμοποίηση του προϊόντος 

εγκληματικών δραστηριοτήτων η  σταθερότητα του εμπλεκόμενου φορέα, αλλά και η αξιοπιστία 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο σύνολό του, μπορούν να κλονιστούν σοβαρά, με 

αποτέλεσμα την απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού σε αυτό,  οι αρμόδιες εποπτικές αρχές 

των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να 

αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες ρυθμιστικής παρέμβασης9 

 

                                                 
8
 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0849& 

9
 http://www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos16-11-2009  (Γκόρτσος Χρ."Ξέπλυμα 

Βρώμικου Χρήματος: Θεσμικό Πλαίσιο-Πρακτική Εφαρμογή-Διεθνείς Εξελίξεις) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0849&
http://www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos16-11-2009
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 5.1 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟ (RISK-BASED APPROACH) 

 

 

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υιοθετούν πολιτική και διαδικασίες προκειμένου να αξιολογήσουν και 

να διαχειριστούν αποτελεσματικά τον κίνδυνο χρήσης των υπηρεσιών τους για σκοπούς 

Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. 

 Παρακάτω περιγράφονται οι γενικές αρχές εφαρμογής της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο. 

Τα Πιστωτικά Ιδρύματα, κατά τη διαμόρφωση της πολιτικής και των διαδικασιών που 

υιοθετούν, λαμβάνουν υπόψη τους το σχετικό έγγραφο οδηγιών της Ομάδας 

Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - F.A.T.F.) που αναφέρεται στις 

γενικές αρχές και διαδικασίες εφαρμογής της προσέγγισης με βάση τον κίνδυνο
10

  

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη,  και 

είναι σε θέση να αιτιολογήσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι η έκταση των μέτρων είναι 

ανάλογη με τον κίνδυνο Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς 

και ότι εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα με συνέπεια και αποτελεσματικότητα. 

 Οι κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα που εφαρμόζονται για τη διαχείριση του κινδύνου του 

Ξεπλύματος Χρήματος καθορίζονται με βάση το μέγεθος, τη δομή και τη πολυπλοκότητα των 

εργασιών κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος . Για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση του συνολικού 

κινδύνου που αντιμετωπίζει, κάθε  Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον κίνδυνο που απορρέει από την επιχειρηματική ή επαγγελματική δραστηριότητα των 

πελατών του   Πιστωτικού  Ιδρύματος (π.χ. πολύπλοκη δομή ιδιοκτησίας νομικών προσώπων, 

εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, εταιρείες που έχουν συσταθεί σε υπεράκτια κέντρα, Πολιτικώς 

Εκτεθειμένα Πρόσωπα, πελάτες με μεγάλες συναλλαγές σε μετρητά κτλ). 

                                                 
10

 (www.fatf-gafi.org/dataoecd/43/46/38960576.pdf). 
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• Τον κίνδυνο από τη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη (π.χ. Διενέργεια συναλλαγών 

χωρίς εμφανή νόμιμο οικονομικό/εμπορικό σκοπό, δυσκολίες στην εξακρίβωση της πηγής και 

προέλευσης των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, απροθυμία από τον πελάτη να αποκαλύψει 

τους πραγματικούς ιδιοκτήτες νομικού προσώπου κτλ). 

• Τον κίνδυνο από την διενέργεια συναλλαγών που ευνοούν την ανωνυμία του πελάτη (π.χ. 

πελάτες εξ’ αποστάσεως). 

• Τον κίνδυνο από τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στον πελάτη, (π.χ. εμβάσματα, 

υπηρεσίες private banking, επενδυτικά προϊόντα κτλ). 

 • Τον κίνδυνο από τη χώρα ή περιοχή προέλευσης ή προορισμού των κεφαλαίων ή διεξαγωγής 

των εργασιών του πελάτη. 

 Με βάση τα προαναφερόμενα  κριτήρια κινδύνων τα  Πιστωτικά Ιδρύματα  προβαίνουν στην 

διαβάθμιση των πελατών σε τρεις τουλάχιστον κατηγορίες κινδύνου :α). χαμηλού κινδύνου, β). 

κανονικού κινδύνου ,γ). υψηλού κινδύνου, η οποία συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μέτρα 

επιμέλειας, περιοδικής παρακολούθησης και ελέγχων.  

 Ενδεικτικές παράμετροι ενός συστήματος αξιολόγησης και διαβάθμισης του κινδύνου είναι: 

• συναλλαγές με χρήση νέων τεχνολογιών 

• πολυπλοκότητα συναλλαγών 

• νομικό καθεστώς και χώρα ίδρυσης του νομικού προσώπου 

• πραγματικός ιδιοκτήτης ή δικαιούχος του νομικού προσώπου 

• απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη 

• όγκος, μέγεθος και είδος των επιχειρηματικών συναλλαγών 

• τομέας δραστηριοποίησης του νομικού προσώπου 

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης κινδύνου που εφαρμόζουν, 

υιοθετούν κριτήρια μη αποδεκτού κινδύνου βάσει των οποίων καθορίζουν συγκεκριμένες 

κατηγορίες πελατών με τους οποίους δεν συνάπτουν ή διακόπτουν την υπάρχουσα 
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επιχειρηματική σχέση και συναλλαγών που δεν εκτελούν (π.χ. εξαίρεση συγκεκριμένων χωρών 

και δικαιοδοσιών, μη τεκμηριωμένων συναλλαγών σημαντικού ύψους σε μετρητά, 

δραστηριοτήτων που υπάρχει υπόνοια ότι συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα). 

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα εγκαθιστούν επαρκή πληροφοριακά συστήματα και αποτελεσματικές 

διαδικασίες για τη διαρκή παρακολούθηση λογαριασμών και συναλλαγών, προκειμένου να 

ανιχνεύονται, να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται συναλλαγές και πελάτες υψηλού 

κινδύνου.  Τέτοιου είδους συστήματα είναι τα λεγόμενα και “ευφυή πληροφοριακά συστήματα” 

και έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν έγκαιρα αξιόπιστες και επαρκείς πληροφορίες για τον 

εντοπισμό, ανάλυση και παρακολούθηση των λογαριασμών. 

 Η παρακολούθηση αυτή διενεργείται σε σχέση με συγκεκριμένη τυπολογία συναλλαγών, το 

οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του πελάτη, την αναμενόμενη κίνηση του λογαριασμού σε 

σχέση και με την κίνηση λογαριασμών αντίστοιχων κατηγοριών πελατών. Ουσιώδεις αποκλίσεις 

τυγχάνουν περαιτέρω διερεύνησης. Οι διαδικασίες εφαρμόζονται και σε αδρανείς λογαριασμούς 

που επανεργοποιούνται. Τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή 

πληροφοριών σε σχέση με ελλιπή στοιχεία ταυτοποίησης πελατών, το οικονομικό/συναλλακτικό 

προφίλ του πελάτη και συνολικά στοιχεία για την επιχειρηματική σχέση του πελάτη με το 

Πιστωτικό Ίδρυμα. 

 Ενδεικτικές λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος αντιμετώπισης του κινδύνου είναι: 

• Αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση των πελατών, με βάση το οικονομικό/ συναλλακτικό τους 

προφίλ, σε κατηγορίες κινδύνου με βάση τα κριτήρια που έχει θεσπίσει το Πιστωτικό Ίδρυμα  

• Έλεγχος του πελατολογίου του Πιστωτικού Ιδρύματος και των συναλλαγών με βάση τους 

καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει 

σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 

του ΟΗΕ.  

• Έλεγχος του πελατολογίου και των συναλλαγών με βάση εγχώριους καταλόγους από τις 

αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές που περιέχουν πρόσωπα ή οντότητες που έχουν 

διαπράξει εγκληματικές δραστηριότητες. Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε πραγματικό χρόνο 
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κατά την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια συναλλαγής. Με την εισαγωγή 

κάθε νέας λίστας το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει το σύνολο του πελατολογίου. 

• Έλεγχος όλων των συναλλαγών με βάση τη διεθνή τυπολογία των ύποπτων συναλλαγών που 

γνωστοποιεί περιοδικά η Τράπεζα της Ελλάδος. 

• Αναθεώρηση και περαιτέρω ανάπτυξη των προληπτικών μέτρων, λαμβανομένου υπόψη του 

αποτελέσματος της ανάλυσης του κινδύνου. 

• Εξαγωγή ειδοποιήσεων (alerts) για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές, σύμφωνα με τα κριτήρια 

που έχουν πιο πάνω οριστεί. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα καθορίζουν συγκεκριμένη διαδικασία για 

τη λήψη και επεξεργασία των ειδοποιήσεων (alerts), η οποία μπορεί να γίνεται είτε από μια 

κεντρική μονάδα του Πιστωτικού Ιδρύματος, είτε από τα κατά τόπους καταστήματα και 

υπηρεσίες.  

 

 5.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

 

 

Η συλλογή και η κατοχή επαρκών πληροφοριών για έναν πελάτη, η χρήση τους για την 

εξακρίβωση της ταυτότητάς του, καθώς και η αξιολόγηση του συνολικού 

οικονομικού/συναλλακτικού του προφίλ αποτελεί τη βάση όλων των διαδικασιών πρόληψης του 

Ξεπλύματος Χρήματος και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.  

 Επίσης δεν επιτρέπεται στα Πιστωτικά Ιδρύματα  να ανοίγουν και να τηρούν μυστικούς, 

ανώνυμους ή μόνον αριθμημένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς με εικονικά ονόματα ή 

λογαριασμούς που δεν εμφανίζονται με το πλήρες όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού 

σύμφωνα με τα έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητας. 
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 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα εφαρμόζουν, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3691/2008, τα μέτρα 

δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη στις εξής περιπτώσεις: 

α) όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις, 

β) όταν διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή, το ποσό της οποίας είναι άνω του ελαχίστου ορίου 

που τίθεται από την εποπτική αρχή ή από τη εκάστοτε  νομοθεσία  , είτε διενεργείται με μια 

πράξη, είτε με περισσότερες μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση. 

γ) όταν υπάρχει υπόνοια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κατώτατο όριο, 

παρέκκλιση ή εξαίρεση, 

δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια, την πληρότητα ή την καταλληλότητα των 

στοιχείων που προσκομίστηκαν για την πιστοποίηση και επαλήθευση της ταυτότητας 

του πελάτη, άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου ενεργεί ο πελάτης και του 

πραγματικού δικαιούχου. 

 Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη 

διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης, περιλαμβάνουν: 

i. Την πιστοποίηση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, 

δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστες και ανεξάρτητες πηγές. 

ii. Την πιστοποίηση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου ή των πραγματικών 

δικαιούχων νομικών προσώπων και οντοτήτων, τη συνεχή επικαιροποίηση των στοιχείων και τη 

λήψη εύλογων μέτρων, αναλόγως του βαθμού κινδύνου, για επαλήθευση των στοιχείων 

πιστοποίησης της ταυτότητάς τους . 

iii. Τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης 

ή σημαντικών συναλλαγών ή δραστηριοτήτων του πελάτη ή του πραγματικού δικαιούχου. 

iv. Τη δημιουργία οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ των πελατών τους (φυσικών και 
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νομικών προσώπων), στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 

• ο σκοπός για τον οποίο ανοίγεται ο λογαριασμός ή συνάπτεται μια επιχειρηματική σχέση,  η 

προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού,  τα είδη των συναλλαγών που μπορεί να γίνουν,  η 

αναμενόμενη πηγή των κεφαλαίων που θα πιστώνονται στο λογαριασμό,  ο αναμενόμενος 

προορισμός εξερχόμενων εμβασμάτων ή πληρωμών, το μέγεθος και οι πηγές των περιουσιακών 

στοιχείων και των εισοδημάτων του πελάτη,  η περιγραφή της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής 

δραστηριότητας του πελάτη. 

v. Την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή 

εξέταση των συναλλαγών και δραστηριοτήτων των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων 

καθόλη τη διάρκειά της, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή οι δραστηριότητες 

συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν για τα ως άνω πρόσωπα, τις επαγγελματικές δραστηριότητές 

τους και τα χαρακτηριστικά του εκτιμώμενου κινδύνου 

και, εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων. Τα ΠΙ διασφαλίζουν επιπλέον την 

τήρηση ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών. 

vi. Την εξέταση με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συναλλαγής ή δραστηριότητας, η οποία από 

τη φύση της ή τον τρόπο που διενεργείται ή από τα στοιχεία που αφορούν το πρόσωπο ή την 

ιδιότητα του συναλλασσομένου μπορεί να συνδεθεί με Ξέπλυμα Χρήματος ή Χρηματοδότηση 

της  Τρομοκρατίας. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ιδίως οι πολύπλοκες ή ασυνήθιστα 

μεγάλες συναλλαγές και όλα τα ασυνήθιστα είδη συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς 

προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο. Τα αποτελέσματα της εξέτασης πρέπει να 

καταγράφονται και να τηρούνται σε αρχείο για τουλάχιστον πέντε έτη, με συνημμένα τα 

αποδεικτικά έγγραφα. 

vii. Τη λήψη κάθε πρόσφορου μέτρου, συμπεριλαμβανομένης της μη κατάρτισης της 

συναλλαγής και της άρνησης παροχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριοτήτων, εφόσον δεν έχουν 

ικανοποιηθεί οι όροι της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη ή το ΠΙ δεν 



 

56 

 

έχει διασφαλίσει την τήρηση των μέτρων δέουσας επιμέλειας, καθώς και σε περίπτωση κατ’ 

εξακολούθηση υποβολής αναφορών για συγκεκριμένο πελάτη στην Επιτροπή Καταπολέμησης. 

viii. Τη μη κατάρτιση της συναλλαγής, την άρνηση παροχής υπηρεσιών ή άσκησης 

δραστηριοτήτων και την άμεση ενημέρωση της Επιτροπής Καταπολέμησης Ξεπλύματος και της 

Τράπεζας της Ελλάδος, όταν το όνομα του πελάτη του Πιστωτικού Ιδρύματος περιλαμβάνεται 

στους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται 

βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ. 

 Τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και 

επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη από τα υπόχρεα πρόσωπα του ν.3691/2008 κατά την 

εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 13 

του ίδιου νόμου, είναι:  

Πίνακας 1 Έγγραφα πιστοποίησης πελάτη 

Στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας του 

πελάτη 

Έγγραφα επαλήθευσης της ταυτότητας του 

πελάτη (διαζευκτικά ή αθροιστικά, κατά 

περίπτωση) 

Α. Φυσικά Πρόσωπα 

- Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο 

- Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ή 

Διαβατηρίου 

- Εκδούσα αρχή 

- Ημερομηνία και τόπος γέννησης 

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας 

- Διαβατήριο σε ισχύ 

- Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα 

Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις 

- Παρούσα διεύθυνση κατοικίας 

- Τηλέφωνο επικοινωνίας  

- Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού      

Κοινής Ωφέλειας 

- Μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί 

σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) 

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα 
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εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 

- Άδεια διαμονής ή παραμονής σε ισχύ 

- Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν 

πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία) 

- Βεβαίωση του εργοδότη  

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα 

εκδόσεως Δ.Ο.Υ.  

- Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας  

- Επαγγελματική ταυτότητα  

- Παραστατικό ασφαλιστικού φορέα  

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα 

εκδόσεως Δ.Ο.Υ. 

Β. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, 

ονόματα των μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου και, προκειμένου για 

Ε.Π.Ε., ονόματα των εταίρων της  

- Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και 

τα στοιχεία πιστοποίησης της 

ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν 

πραγματικών δικαιούχων (κατά την 

έννοια της παρ. 16 του άρθ. 4 του ν. 

3691/2008), όπως αυτά ορίζονται στον 

Πίνακα Α, πλην της διεύθυνσης 

κατοικίας, του τηλεφώνου επικοινωνίας 

και του ασκούμενου επαγγέλματος  

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 

- ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του 

καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε. ή 

Ε.Π.Ε. 

- ΦΕΚ με τις τυχόν σχετικές τροποποιήσεις του 

καταστατικού ή της εκπροσώπησης  

- Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον 

Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους 

και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους) 

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα 

εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)  

Γ. Προσωπικές εταιρείες 

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, - Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που 



 

58 

 

ονόματα εταίρων 

- Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας και 

τα στοιχεία πιστοποίησης της 

ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν 

πραγματικών δικαιούχων (κατά την 

έννοια της παρ. 16 του άρθ. 4 του ν. 

3691/2008), όπως αυτά ορίζονται στον 

Πίνακα Α, πλην της διεύθυνσης 

κατοικίας, του τηλεφώνου επικοινωνίας 

και του ασκούμενου επαγγέλματος  

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 

έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και 

των τυχόν σχετικών τροποποιήσεών του 

- Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον 

Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους 

και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους) 

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα 

εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο) 

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή σχήματα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα 

- Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός  

- Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά 

όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης 

της ταυτότητάς τους καθώς και των 

τυχόν πραγματικών δικαιούχων (κατά 

την έννοια της παρ. 16 του άρθ. 4 του ν. 

3691/2008), όπως αυτά ορίζονται στον 

Πίνακα Α, πλην της διεύθυνσης 

κατοικίας, του τηλεφώνου επικοινωνίας 

και του ασκούμενου επαγγέλματος  

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) 

- Αντίγραφα των προβλεπόμενων 

νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των 

τυχόν σχετικών τροποποιήσεών τους  

- Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον 

Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους 

και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)  

- Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα 

εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)  

 

 Τα πρότυπα της FATF επιτρέπουν στα κράτη μέλη να παρέχουν την άδεια στους 

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να εφαρμόζουν μέτρα απλουστευμένης ΔΕΠ «όταν οι 
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κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας είναι χαμηλότεροι και εφόσον διενεργήθηκε επαρκής ανάλυση του κινδύνου από 

το κράτος μέλος    ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα». Τα πρότυπα αναφέρουν παράγοντες και 

παραδείγματα   καταστάσεων χαμηλότερου κινδύνου. 

 Τα Πιστωτικά Ιδρύματα τέλος οφείλουν να διασφαλίζουν τα στοιχεία ταυτότητας των   

πελατών τους ενημερώνονται πλήρως καθόλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. 

 

 

 

 5.3 ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ 

 

 

 Μια από τις βασικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ/ 2577/9.3.2006 των Πιστωτικών                    

Ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών είναι: 

 -η τήρηση για πέντε τουλάχιστον χρόνια, εκτός αν επιβάλλεται από διάταξη νόμου η τήρηση       

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, των στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις και τις συναλλαγές. 

 -η διασφάλιση παροχής μιας σειράς πληροφοριών προς την Αρχή Καταπολέμησης της    

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες( Επιτροπή του άρθρου 7 ν.2331/95)  

 - η φύλαξη στοιχείων και εγγράφων που σχετίζονται με έρευνες οι οποίες είναι σε εξέλιξη μέχρι 

ότου η Ανεξάρτητη Αρχή επιβεβαιώσει ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση. 
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 5.4 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ «ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ Γ΄- Ζ΄ του Ν. 3691/2008 

 

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ («Γνώρισε τον Πελάτη σου» / «Know your  

customer»). 

Για τα υπόλοιπα υπόχρεα η δέουσα επιμέλεια ισχύει όταν: 

 -Δημιουργούν νέους πελάτες 

 -Υπάρχουν αμφιβολίες για τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν για την πιστοποίηση & 

επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη ή του τρίτου προσώπου για το οποίο ενεργεί ο πελάτης 

και του πραγματικού δικαιούχου. 

-Διενεργούνται περιστασιακές συναλλαγές που ανέρχονται σε ποσά τουλάχιστον 15.000 €. 

-Υπάρχουν υπόνοιες για απόπειρα ή διάπραξη «βασικών» αδικημάτων του Ν. 3691/2008. 

 

 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ. 

  

-Υποχρέωση αναφοράς δηλαδή άμεσης ενημέρωσης της «Αρχής» για το «ξέπλυμα χρήματος» 

γίνεται όταν υπάρχουν υπόνοιες, ενδείξεις ή υποψίες για διάπραξη νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες. 
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-Παρέχουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στις αρμόδιες για το ξέπλυμα χρήματος Αρχές. 
-Απαγορεύεται να γνωστοποιήσουν στον πελάτη τους ή σε τρίτους ότι διεξάγεται ή πρόκειται να 

διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα που αφορούν το «ξέπλυμα χρήματος». 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Τα υπόχεα πρόσωπα οφείλουν να φυλάσσουν τα αρχεία και τα στοιχεία που αφορούν τον έλεγχο 

της ταυτότητας των πελατών τους, των συναλλαγών αυτών και των εγγράφων που σχετίζονται 

με το «ξέπλυμα χρήματος», για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από το τέλος της 

επιχειρηματικής τους σχέσης με τον πελάτη. 

Τηρούν επίσης πλήρη και ενημερωμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το «ξέπλυμα 

χρήματος». 

 

 5.5 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρο 45 του Ν. 3691/2008)  

 

 

 Όπως αναφέρθηκε και στην παρουσίαση του Ν.3691/2008, στην παρούσα εργασία ένα από τα         

βασικά χαρακτηριστικά του είναι η αυστηρότητα των ποινών που εισάγονται. Από τη μία η          

πρόθεση του νομοθέτη είναι να θέσει απαγορευτικά πλαίσια στους εγκληματίες που επιχειρούν 

να  

 νομιμοποιήσουν παράνομα έσοδα, από την άλλη έχει οδηγήσει σε φαινόμενα δυσπραγίας και  

 αδιεξόδου τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και τις διωκτικές αρχές. 

 Το φαινόμενο αυτό επιβεβαιώνεται και από τις περιπτώσεις που καλούνται να διαλευκάνουν 

καθημερινά οι δικαστικές αρχές κι από τις αποφάσεις του ΣτΕ. Αποτέλεσμα αυτών των 

αποφάσεων ήταν σε αρκετές περιπτώσεις η αθώωση κατηγορουμένων για το “ξέπλυμα 

χρήματος”  
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 Παρόλα αυτά, πρέπει να τονιστεί ότι η αυστηρότητα του νόμου, λειτούργησε αποτρεπτικά 

ώστε οι δράστες οικονομικών εγκλημάτων να είναι επιφυλακτικότεροι και πιό προσεκτικοί ως 

προς τη νομιμοποίηση παράνομων κεφαλαίων. 

 Στους παρακάτω πίνακες επιχειρείται η παρουσίαση των παραβάσεων κα των αντίστοιχων 

ποινών που επιβάλλονται από τον συγκεκριμένο νόμο. 

 Οι ποινές με βάσει τον ν.3691/2008 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, έχουν ως εξής: 

   Α. Φυσικά Πρόσωπα: 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 2 Οι παραβάσεις του Ν.3691/2008 και οι προβλεπόμενες ποινές  

 

ΠΑΡΑΒΑΣΗ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ 

ΠΟΙΝΗ  

 

Ο υπαίτιος για πράξεις «νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες» 

Κάθειρξη 

έως10 έτη 

20.000 – 

1.000.000 € 

 

Εάν ο παραπάνω υπαίτιος έδρασε ως υπάλληλος υπόχρεου προσώπου ή εάν 

το βασικό αδίκημα είναι ενεργητική ή παθητική δωροδοκία ή δωροδοκία 

δικαστή. 

Κάθειρξη  30.000 – 

1.500.000 € 
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Εάν ο υπαίτιος ασκεί τέτοιου είδους δραστηριότητες κατ΄ επάγγελμα ή 

συνήθεια ή είναι υπότροπος ή έδρασε για λογαριασμό εγκληματικής ή 

τρομοκρατικής ομάδας. 

Κάθειρξη 

τουλάχιστον  

10 ετών 

50.000 – 

2.000.000 € 

 

Υπάλληλος υπόχρεου νομικού προσώπου ή άλλα υπόχρεο για αναφορά 

ύποπτων συναλλαγών πρόσωπο παραλείπει από πρόθεση να αναφέρει 

ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες ή παρουσιάζει ψευδή ή 

παραπλανητικά στοιχεία.(εφόσον για τις πράξεις αυτές δεν προβλέπεται 

βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις 

Φυλάκιση 

μέχρι 2 ετών 

-  

Η ποινική ευθύνη για το βασικό αδίκημα δεν αποκλείει την τιμωρία των 

υπαιτίων για τις πράξεις των παραπάνω περιπτ. α΄,β΄ & γ΄, εφόσον τα 

στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης των πράξεων για το ξέπλυμα 

χρήματος είναι διαφορετικά από εκείνα του βασικού αδικήματος. 

   

Αν η προβλεπόμενη ποινή για το βασικό αδίκημα είναι φυλάκιση τότε ο 

υπαίτιος αυτού τιμωρείται για το αδίκημα του «ξεπλύματος χρήματος» 

Φυλάκιση 

τουλάχιστον 1 

έτους 

10.000 – 500.000 

€ 

 

Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος του εγκλήματος της νομιμοποίησης 

εσόδων, που δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη του βασικού αδικήματος, 

εφόσον είναι συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή ή εκ 

πλαγίου μέχρι και του β` βαθμού . 

Φυλάκιση 

τουλάχιστον1   

έτους 

10.000 – 500.000 

€ 

 

Αν ο υπαίτιος έχει καταδικαστεί για το «βασικό αδίκημα», η τυχόν ποινή 

που θα του επιβληθεί για το ξέπλυμα χρήματος  δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την ποινή που του επιβλήθηκε για το «βασικό αδίκημα». 

  

Οι περιπτώσεις στ΄ & ζ δεν ισχύουν για τις περιστάσεις της  παραπάνω γ΄  

και για τα αδικήματα της περίπτ. β΄. 
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Η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που  εξαλειφθεί το 

αξιόποινο λόγω παραγραφής. 

  

 

 

 

 

 

Πίνακας 3 Οι παραβάσεις του Ν.3691/2008 και οι προβλεπόμενες ποινές σε Ν.Π. 

Α). ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ  ΝΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΣΟ 

Στο Νομικό Πρόσωπο 10.000 – 1.000.000 € 

Στο Νομικό Πρόσωπο ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 50.000 – 2.000.000 € 

Στα Μέλη του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των 

Διευθυντικών Στελεχών, υπαλλήλων κλπ. 

5.000 – 50.000€ 

Στα Μέλη του Δ.Σ., του Διευθύνοντος Συμβούλου, των 

Διευθυντικών Στελεχών, υπαλλήλων κλπ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ: 

10.000 – 100.000€ 

-Απομάκρυνση των παραπάνω προσώπων από τη θέση τους 

για ορισμένο ή αόριστο χρόνο και  απαγόρευση ανάληψης 

άλλης θέσης. 
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-Απαγόρευση άσκησης ορισμένων δραστηριοτήτων, 

απαγόρευση ίδρυσης  Υποκαταστημάτων  και απαγόρευση 

αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Α.Ε. 

 

-Σε περίπτωση σοβαρών παραβάσεων οριστική ή προσωρινή  

ανάκληση της Άδειας Λειτουργίας του Νομικού Προσώπου 

ή απαγόρευση άσκησης  επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

 

Β). ΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΑ  ΦΥΣΙΚΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΣΟ 

Πρόστιμο 5.000 – 50.000€ 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ 10.000 – 100.000€ 

Οριστική ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης της 

επιχειρηματικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας 
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 5.6 ΔΕΣΜΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ-ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (άρθρα 46-48 του Ν. 3691/2008)  

 

 

 5.6.1 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

 

 

Όταν διεξάγεται τακτική ανάκριση για «βασικά» οικονομικά αδικήματα μπορεί ο Ανακριτής με 

σύμφωνη γνώμη του Εισαγγελέα να δεσμεύσει περιουσιακά στοιχεία του κατηγορουμένου 

(λογαριασμούς, μετοχές, θυρίδες κλπ), εφόσον υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι τα παραπάνω 

περιουσιακά στοιχεία προέρχονται από την τέλεση των «βασικών» αδικημάτων. 

 Όταν διεξάγεται προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση η δέσμευση των περιουσιακών 

στοιχείων του κατηγορουμένου μπορεί να διαταχθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο.  

 Η διάταξη του Ανακριτή ή το Βούλευμα του Συμβουλίου επέχει θέση Έκθεσης Κατάσχεσης 

και επιδίδεται στον κατηγορούμενο, στον Διευθυντή του Πιστωτικού Ιδρύματος και στον τρίτον 

εάν είναι κοινός λογαριασμός. 

 Δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να διαταχθεί σε επείγουσες περιπτώσεις και 

από τον Πρόεδρο της Αρχής για το «ξέπλυμα χρήματος». 
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 5.6.2 ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ -ΔΗΜΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ. 

 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν προϊόν «βασικού» αδικήματος ή που αποκτήθηκαν 

άμεσα ή έμμεσα από προϊόν τέτοιων αδικημάτων ή τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την 

τέλεση αυτών των αδικημάτων, κατάσχονται και εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για 

την απόδοσή τους στον ιδιοκτήτη, δημεύονται υποχρεωτικά με καταδικαστική Απόφαση. 

 Σε περίπτωση που η περιουσία ή το προϊόν δεν υπάρχει πλέον, δεν έχει βρεθεί ή δεν είναι 

δυνατόν να κατασχεθεί, κατάσχονται και δημεύονται περιουσιακά στοιχεία ίσης αξίας κατά τον 

χρόνο της καταδικαστικής Απόφασης με την περιουσία που δεν υπάρχει ή δεν βρέθηκε, όπως την 

προσδιορίζει το Δικαστήριο. 

 Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει και χρηματική ποινή μέχρι του ποσού της αξίας της 

περιουσίας, όταν δεν υπάρχουν  περιουσιακά στοιχεία για δήμευση ή τα υπάρχοντα υπολείπονται 

της αξίας της περιουσίας. 
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 Διάγραμμα 3 Διαδικασία Άσκησης Δίωξης και Ποινικών Κυρώσεων 

Πηγή Σ.Δ.Ο.Ε. 

  

5.6.3 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

 

 

Οι Αρμόδιες Αρχές του άρθρου 6 του ν. 3691/2008,καθώς και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του 

Υπουργείου Οικονομικών (Δ.Ο.Υ.,Ελεγκτικά Κέντρα κ.τλ.)  σύμφωνα με  τις διατάξεις της παρ. 

1 του άρθρου 76 του ν. 3994/2011 (ΦΕΚ 165 Α΄) τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 

3691/2008 και πλέον παρέχεται η δυνατότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε όλα τα 

υπόχρεα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που δεν ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό 

τομέα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 

διατάξεις του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.  
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 5.6.4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ  

 

 

1. Κατά την επιμέτρηση των προστίμων που επιβάλλονται σύμφωνα µε το νόμο 3691/2008, 

συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων: 

(α) ο κίνδυνος που ενέχει η συγκεκριμένη παράβαση των διατάξεων για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από εγκληματικές ενέργειες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας για την ακεραιότητα 

της αγοράς και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό,  

(β) το τυχόν επιτευχθέν οικονομικό όφελος, 

(γ) η αξία των παράνομων συναλλαγών,  

(δ) ο βαθμός συνεργασίας των εποπτευόμενων Εταιριών µε την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά 

το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου από την τελευταία, 

(ε) ο βαθμός συνεργασίας των εποπτευόμενων Εταιριών με την Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της 

Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ν. 3932/2011), και  

(στ) η τυχόν καθ’ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του νόμου 3691/2008.  
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 5.6.5 ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ Ν.4174/20013 

 

 

Σ' αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει αναφορά στις αλλαγές που επήλθαν με  το νόμο 4174/2013. 

 Με αυτόν εξαιρέθηκαν από τον ορισμό των βασικών αδικημάτων ορισμένα για τα οποία 

προβλέπεται ποινή χαμηλότερη της γενικής ρήτρας, δηλαδή ποινή η οποία μπορεί να είναι 

χαμηλότερη των έξι μηνών φυλάκισης, απαλείφοντας έτσι περιπτώσεις φοροδιαφυγής χαμηλού 

φορολογικού ενδιαφέροντος σε σχέση με την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. Σύμφωνα με  εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Εσόδων, από την 1η Ιανουαρίου 2014 ως «βασικό αδίκημα» που μπορεί να συνδεθεί με πράξεις 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θεωρείται πλέον και το αδίκημα της μη 

καταβολής χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον το μη καταβληθέν ποσό υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ 

και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν διαπραχθεί ταυτόχρονα και αδικήματα μεγάλης 

φοροδιαφυγής συνολικού ύψους τουλάχιστον 40.000 ευρώ. Έτσι, στο στόχαστρο των 

φοροελεγκτικών  μηχανισμών για  το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος βρίσκονται όσοι έχουν 

διαπράξει τα εξής αδικήματα:  

 Της φοροδιαφυγής:-Μη υποβολή δήλωσης ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος, εφόσον ο φόρος που αναλογεί στα καθαρά εισοδήματα που έχουν αποκρύβει 

υπερβαίνει σε κάθε διαχειριστική περίοδο το ποσό των 15.000 ευρώ, καθώς και η αποφυγή 

πληρωμής φόρου πλοίων. 

 Μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση ΦΠΑ, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, 

τελών ή εισφορών, εφόσον το προς απόδοση ποσό του κύριου φόρου, τέλους ή εισφοράς ή το 

ποσό του ΦΠΑ που συμψηφίστηκε ή δεν αποδόθηκε ή αποδόθηκε ανακριβώς, υπερβαίνει τις 

3.000 ευρώ σε ετήσια βάση. 
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 Έκδοση ή αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτη συναλλαγή στο σύνολό 

της ή για μέρος αυτής, εφόσον η συνολική αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων 

υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ, καθώς και μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση στοιχείων. 

 Της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο Θα ισχύει, εφόσον το συνολικό χρέος από κάθε 

αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων μέχρι την ημερομηνία 

σύνταξης του πίνακα χρεών, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, με την εξαίρεση της μη καταβολής 

χρεών που προκύπτουν από χρηματικές ποινές ή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τα δικαστήρια 

ή από διοικητικές αρχές. 

Σύμφωνα επίσης με την ίδια εγκύκλιο: 

 Οι ΔΟΥ και τα ελεγκτικά κέντρα, όταν διαπιστώνουν περιπτώσεις παραβάσεων της 

φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και των λοιπών αδικημάτων αρμοδιότητάς τους που υπάγονται 

στα βασικά αδικήματα, υποβάλλουν σχετικές αναφορές στην Αρχή για το «ξέπλυμα μαύρου 

χρήματος», εφόσον το ποσό των παραβάσεων υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. 

 Αυτό σημαίνει ότι η ύπαρξη ληξιπρόθεσμου χρέους από 10.001 έως 50.000 ευρώ, που έχει 

καθυστερήσει να εξοφληθεί για πάνω από 4 μήνες δεν αρκεί από μόνη της ως «παράβαση» να 

οδηγήσει τις φορολογικές αρχές στην υποβολή αναφοράς σε βάρος του οφειλέτη. Για να 

υποβληθεί αναφορά, θα πρέπει ο οφειλέτης να βαρύνεται και με ένα ή περισσότερα από τα 

παραπάνω αναφερθέντα αδικήματα φοροδιαφυγής και το συνολικό ποσό των παραβάσεων του 

να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. 

 Αναφορές δεν θα αποστέλλονται στην περίπτωση που ο υπόχρεος καταβάλλει τον φόρο που 

του καταλογίστηκε στο πλαίσιο του φορολογικού ελέγχου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας 

των 30 ημερών. Εφόσον ασκηθεί δικομανής προσφυγή, δεν θα αποστέλλεται αναφορά στην 

Αρχή σε περίπτωση αποδοχής από τον υπόχρεο της απόφασης ή της σιωπηρής απόρριψης της 

προσφυγής από την ανωτέρω Διεύθυνση. Αντίθετα, αποστέλλεται αναφορά σε περίπτωση μη 

αποδοχής από τον υπόχρεο της απόφασης της ανωτέρω Διεύθυνσης (δηλαδή σε περίπτωση μη 

καταβολής καταλογισθέντων ποσών ή προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια). 
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 Επίσης οι ελεγκτικές αρχές δεν θα αποστέλλουν αναφορά στις περιπτώσεις όπου από τον 

έλεγχο προκύπτουν διαφορές φόρου εισοδήματος που οφείλονται σε συνήθεις λογιστικές 

διαφορές, όπως επίσης και στις περιπτώσεις εξωλογιστικά προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, 

όπου οι διαφορές φόρων δεν συνδέονται με αποδεδειγμένη πραγματική απόκρυψη. Αντίθετα, 

διαβιβάζονται αναφορές στις περιπτώσεις εξωλογιστικού προσδιορισμού λόγω μη επίδειξης 

βιβλίων και στοιχείων στον έλεγχο ή μη τήρησης αυτών. 

 Σε περιπτώσεις εφαρμογής των εμμέσων τεχνικών ελέγχου για τον προσδιορισμό της 

φορολογητέας ύλης, θα αποστέλλεται αναφορά στις περιπτώσεις πραγματικής απόκρυψης 

εισοδήματος που διαπιστώνεται κατά την ελεγκτική διαδικασία, εφόσον το ποσό του 

αναλογούντος φόρου υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. 

 Από την  αντιμετώπιση των διωκτικών αρχών και το πνεύμα του νομοθέτη γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι οικονομικό έγκλημα -φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή είναι έννοιες άρρηκτα 

συνδεδεμένες .Βασική, επίσης επιδίωξη των εγκληματικών οργανώσεων είναι η Φοροδιαφυγή 

και η Φοροαποφυγή. 

 

Διάγραμμα 4 Σχέση φοροδιαφυγής-παραοικονομίας 
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-ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ είναι η με οποιονδήποτε τρόπο παράνομη απόκρυψη φορολογητέας ύλης ενός 

φυσικού ή νομικού προσώπου, με απώτερο στόχο τη μείωση ή εξάλειψη της φορολογικής 

υποχρέωσης. 

-ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ είναι η προσπάθεια για την εξάλειψη ή την μείωση της φορολογικής 

υποχρέωσης ενός φυσικού ή νομικού προσώπου , με τη διαφορά ότι στη φοροαποφυγή το 

σύνολο των ενεργειών είναι νόμιμες, ενώ στην φοροδιαφυγή γίνεται καταστρατήγηση των 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Στην φοροαποφυγή  έχουμε το φαινόμενο της μη 

καταβολής ή μερικής καταβολής φόρων, μέσω εκμετάλλευσης των κενών της νομοθεσίας και 

του τρόπου που ερμηνεύονται από τις Δικαστικές Αρχές.  

 Η αποφυγή φορολόγησης μέσω φορολογικών παραδείσων είναι μια καθιερωμένη πρακτική 

για πολλές πολυεθνικές εταιρείες και είναι τελείως νόμιμη. Όμως, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να 

καλύψουν την απώλεια των ποσών αυτών με φορολόγηση με αποτέλεσμα το κόστος αυτό να 

περνάει στους πολίτες.  

 Στις μέρες μας βέβαια όπου η οικονομική κρίση είναι ίσως το σοβαρότερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η χώρα μας γίνεται εύκολα αντιληπτή η δραστική αντιμετώπιση τέτοιων 

φαινομένων. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΟΝΤΕΛΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

 

 

Διάγραμμα 5 Στάδια Ξεπλύματος Χρήματος 

Πηγή:OECD 2009 
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 6.1 ΤΟ ΤΕΛΕΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

 

 

 Το συγκεκριμένο μοντέλο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από τον Ελβετό καθηγητή Dr. 

Jürg-Beat Ackermann σε συνεργασία µε τον αμερικανό Καθηγητή Dr. James Preston. Ο 

βασικός σκοπός του μοντέλου αυτού είναι η διερεύνηση των σκοπών που διέπουν τη 

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες . Σύμφωνα με την άποψη τους, για 

να επιτευχθούν οι σκοποί των ατόμων που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα, 

χρησιμοποιούν ορισμένους τρόπους δράσης. Αναλυτικότερα, αφού τα άτομα αυτά έχουν 

επιλέξει τη μέθοδο που θα ακολουθήσουν, το επόμενο βήμα είναι η επιμελής κάλυψη των 

δραστηριοτήτων τους, με τη συνδρομή ατόμων που έχουν τη δύναμη να το 

πραγματοποιήσουν αυτό. Τέτοιοι άνθρωποι μπορεί να είναι δημόσιοι υπάλληλοι σε θέσεις 

του δημοσίου τομέα όπως εφορίες και υπουργεία και φυσικά δικαστικοί και δικηγόροι, οι 

οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρούμενης συγκάλυψης (Blomberg et al. 

2004).  

 Το τελεολογικό μοντέλο περιλαμβάνει τρία επίπεδα, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

 

 1.Οι σκοποί της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες : 

α) Ολοκλήρωση, δηλαδή η συστηματική απόκρυψη και μετατροπή των παράνομων 

χρημάτων σε νόμιμα. 

 β).Επένδυση των χρημάτων αυτών στη νόμιμη οικονομία.  

γ). Αποφυγή πληρωμής φορολογίας για τα χρήματα αυτά. 

δ).Η χρησιμοποίηση των χρημάτων αυτών με σκοπό να χρηματοδοτηθούν παράνομες 

δραστηριότητες. 
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 2. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται : 

α) Επέκταση των παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων όχι μόνο στα στενά εθνικά όρια μίας 

χώρας, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού. 

 β)Δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων, με σκοπό την καλύτερη κάλυψη των δραστηριοτήτων 

τους.  

γ) Χρησιμοποίηση αξιόγραφων, λογαριασμών με τους οποίους μεταφέρουν χρήματα σε όλο τον 

κόσμο. 

 

 3.Οι παράγοντες που ενισχύουν τη διάδοση του φαινομένου έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

α). Οι δραστηριότητες αυτές πλέον έχουν διεθνή χαρακτήρα και προσανατολισμό, 

καθώς δε περιορίζονται σε εθνικά όρια. Σε αυτό συμβάλει καταλυτικά και η αδυναμία 

συγκρότησης κοινής πολιτικής από πλευράς των εθνικών κρατών, ώστε να καταπολεμηθεί το 

οικονομικό έγκλημα.  

β). Η ύπαρξη του απορρήτου των συναλλαγών, βοηθά να μεταφέρονται χρήματα σε όλο τον 

κόσμο, των οποίων η προέλευση δεν είναι νόμιμη. 

γ). Η προστασία που απολαμβάνουν οι εγκληματίες από δικαστικούς και δικηγόρους, είτε σε 

τοπικό, είτε σε παγκόσμιο επίπεδο. 

δ) Η εφαρμογή της σύγχρονης τεχνολογίας στον τραπεζικό τομέα, παρέχει τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούν συναλλαγές τραπεζικού χαρακτήρα από όλο τον κόσμο, ακόμη και από τον 

προσωπικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, διαμέσου του E-Banking, μέθοδος που γνωρίζει 

τεράστια απήχηση στις μέρες μας. 
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 6.2 ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ 

 

 

Ο κυριότερος σκοπός της νομιμοποίησης εσόδων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες 

είναι η δράση με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζει τη μυστικότητα των παράνομων ενεργειών, 

καθώς και η μετατροπή των χρημάτων αυτών από παράνομα σε «νόμιμα». Παρόλα αυτά, η 

συστηματική απόκρυψη των εγκληματικών δραστηριοτήτων κάποιων ατόμων, δεν αποτελεί 

πανάκεια. Αυτό γιατί, τα χρήματα που αποκτήθηκαν με αυτόν τον τρόπο, αν δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους δράστες, είναι άχρηστα.   Για να είναι χρήσιμα τα χρήματα αυτά, 

είναι αναγκαίο να ενταχθούν και κατ’ επέκταση να επενδυθούν στη νόμιμη οικονομία (Blomberg 

et al. 2004). 

 Ο δημιουργός των μοντέλων των φάσεων είναι ο Ελβετός Paolo Bernasconi, ο οποίος με το 

έργο του λειτούργησε καταλυτικά ώστε να εισαχθούν ασφαλιστικές δικλείδες στο Ελβετικό 

νομικό σύστημα, οι οποίες προστάτευαν την οικονομία από τον κίνδυνο του ξεπλύματος 

χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος γενικότερα. Με βάση το εν λόγω μοντέλο, το 

ξέπλυμα χρήματος διακρίνεται σε πρώτου και δεύτερου βαθμού. Επιπρόσθετα, υπεισέρχεται και 

σε τομείς όπως το γεγονός ότι, υπάρχουν χώρες εμπορίου όπως τις χαρακτηρίζει, στις οποίες 

δημιουργείται το βρώμικο χρήμα, καθώς και χώρες στις οποίες πραγματοποιείται το ξέπλυμα του 

χρήματος. Στις χώρες, που ξεπλένεται το χρήμα, εδρεύουν χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία 

αναλαμβάνουν να νομιμοποιήσουν τα χρήματα αυτά και πολύ συχνά αυτές οι χώρες είναι 

γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι (Buchanan 2004). 

 Όπως αναφέραμε υπάρχουν δύο φάσεις σύμφωνα με το μοντέλο αυτό. 

Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τα εξής: 
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α) Νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων όπως σπίτια, επιχειρήσεις, σκάφη αναψυχής, 

ελικόπτερα, αυτοκίνητα κ.α., τα οποία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες.  

β) Χρήματα τα οποία η προέλευση τους τα καθιστά παράνομα.  

γ) Βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, οι οποίες αποτελούν κάλυμμα εγκληματικών συναλλαγών.  

δ) Τέλος, περιλαμβάνεται μία συστηματική προσπάθεια να παρεμποδιστεί κάθε δυνατότητα 

αποκάλυψης των παράνομων αυτών δραστηριοτήτων. 

 Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τα εξής: 

α) Νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων, όπως και στην πρώτη φάση, με τη διαφορά ότι σε 

αυτή την περίπτωση τα χρήματα προέρχονται εξολοκλήρου από εγκληματικές δραστηριότητες 

και μόνο.  

β) Τη δημιουργία επιχειρηματικών μονάδων, των οποίων η διάρκεια ζωής τους είναι ενός ή δύο 

ετών.  

γ) Τέλος, και στη δεύτερη φάση, παρατηρούμε ότι η ολοκλήρωση των παράνομων εργασιών 

είναι και πάλι η συστηματική κάλυψη των δραστηριοτήτων αυτών από τις διωκτικές αρχές. 

 Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε τις φάσεις  ως τα στάδια εκείνα μέσα από τα οποία περνάει 

το παράνομο χρήμα προκειμένου να αποκτήσει νομιμοφάνεια και να ενταχθεί στο υγιές 

οικονομικό σύστημα. 
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 6.3 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ   

 

Πίνακας 4 Το αμερικάνικο μοντέλο 

         Πρώτο Στάδιο               ∆εύτερο Στάδιο                  Τρίτο Στάδιο 

             Τοποθέτηση                                     Διαστρωμάτωση               Ολοκλήρωση                                           

Κατάθεση μετρητών σε Πιστω- 

τικά Ιδρύματα 

Μεταφορά των χρημάτων 

σε τράπεζες του 

εξωτερικού(εμβάσματα) 

Πληρωμή συναφθέντων 

δανείων, 

εισαγωγή εμπορευμάτων ή 

εξοπλισμού κλπ 

 

Εξαγωγή ή φυσική 

μεταφορά μετρητών 

 

Κατάθεση των μετρητών 

σε τράπεζα του εξωτερικού 

 

Δημιουργία ιστού 

περίπλοκων συναλλαγών 

 

 

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Μοντέλο, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις
11

 Φάσεις στη διαδικασία 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες:. 

                                                 

11  http://e-jst.teiath.gr 31e-Επιστήμης & Τεχν Περιοδικό (e-Journal of Science & Technology) (e-JST) 11 (1), 2016 30,Καραδήμας θ-Καραδήμα 

Π τεύχος 2/2015 “Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τα μέτρα πρόληψης των ελληνικών τραπεζών,σελ.57-94
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-ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (placement stage) 

-ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ /ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ (layering stage)  

-ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (integration stage) 

 

   

1. Φάση τη Τοποθέτησης.( placement stage) 

 

Κατά το στάδιο αυτό το ρευστό χρήμα διοχετεύεται και αναμιγνύεται με νόμιμα κεφάλαια ή 

απλά κατατίθεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  

 Τα κύρια χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού είναι η κατάτμηση του αρχικού ποσού σε 

μικρότερα ποσά, σε περισσότερες Τράπεζες και Καταστήματα, η μετατροπή μετρητών σε 

επιταγές, εμβάσματα κλπ.  

 Κλασσικά παραδείγματα είναι οι καταθέσεις μετρητών στις Τράπεζες, η αγορά περιουσιακών 

στοιχείων μεγάλης αξίας όπως πχ ακίνητα, αεροπλάνα, πολυτελή αυτοκίνητα και σκάφη 

αναψυχής, αντικείμενα τέχνης ή εταιρικά μερίδια.  

 Τα προβλήματα μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων χαρτονομισμάτων και ο κίνδυνος κλοπής ή 

υπεξαίρεσης τους οδηγούν ή αναγκάζουν τους κατόχους τους στη διοχέτευση του ρευστού στα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή και του εξωτερικού.  

 Πρόκειται για ένα στάδιο υψηλής επικινδυνότητας αφού το απολογιστικό χρήμα μπορεί να 

εντοπιστεί ευκολότερα. Με την ολοκλήρωση της τοποθέτησης τα έσοδα από εγκληματικές 

δραστηριότητες δεν έχουν πλέον μορφή ρευστού χρήματος. 

 

2.Η Φάση της διαστρωμάτωσης-συσσώρευσης(layering).  
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Κατά τη διάρκεια της Φάσης αυτής γίνεται η πρώτη προσπάθεια για την απόκρυψη ή η 

συγκάλυψη της πηγής της κυριότητας των κεφαλαίων . 

 Ως «διαστρωμάτωση» θεωρείται η όλη προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να γίνει ο 

διαχωρισμός ή η αποσύνδεση των παράνομων εσόδων από την πραγματική-εγκληματική 

προέλευσή τους.  

 Θεωρούμε ως «στρώμα» κάθε τοποθέτηση, μεταβίβαση ή μεταφορά των παράνομων εσόδων. 

Όσο περισσότερα είναι τα στρώματα από τα οποία περνούν τα κεφάλαια τόσο πιο δύσκολο είναι 

να εντοπισθεί ο πραγματικός δικαιούχος και η πηγή τους.  

 Η πραγματοποίηση διατραπεζικών συναλλαγών σήμερα μέσω Διαδικτύου δίνει τη 

δυνατότητα στους δράστες να μεταφέρουν παράνομα κεφάλαια καθημερινά και αδιάκοπα σε 

κάθε μέρος του κόσμου, καθιστώντας τελείως περιττή τη φυσική μεταφορά κεφαλαίων, αφού 

δίνουν την δυνατότητα μίας εύκολης πρόσβασης και διαχείρισης κεφαλαίων από και προς το 

εξωτερικό.  Καθημερινά παγκοσμίως πραγματοποιούνται πάνω από 500.000 ηλεκτρονικές 

μεταφορές χρηματικών ποσών, που αντιστοιχούν σε πάνω από 1 τρις δολάρια, οι περισσότερες 

από τις οποίες είναι νόμιμες και δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για να προσδιορισθεί ποιο 

έμβασμα είναι καθαρά και πιο είναι ποιο είναι βρώμικο. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η 

δυνατότητα σε ορισμένους “εγκληματίες” να προβούν σε ξέπλυμα των χρημάτων τους. 

 

3.Η φάση της ολοκλήρωσης(integration stage).  

 

Έχοντας επιτυχώς σε επεξεργασία ποινική τα κέρδη του μέσα από τις δύο πρώτες φάσεις η 

έσοδα από παράνομες δραστηριότητες τους κινείται στη συνέχεια, στο τρίτο στάδιο - 

ενσωμάτωση - κατά την οποία τα κεφάλαια εισέλθει εκ νέου το νόμιμο οικονομίας. Η έσοδα από 

παράνομες δραστηριότητες μπορεί να επιλέξει να επενδύσει τα κεφάλαια σε ακίνητα, 

περιουσιακά στοιχεία πολυτέλειας, ή επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
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 Κατά την τελευταία αυτή φάση σκοπός είναι η επιστροφή του παράνομου χρήματος στην 

χώρα προέλευσης με τη μορφή νόμιμου Κεφαλαίου ή Επένδυσης. Ακολουθούνται συνεπώς όλοι 

εκείνοι οι τρόποι ή οι διαδικασίες με τις οποίες τα παράνομα έσοδα έχοντας αποκτήσει ήδη 

νομιμοφάνεια επανατοποθετούνται στην οικονομία. 

 Κατά το Στάδιο αυτό είναι σχεδόν αδύνατο να ανιχνευτεί ο πραγματικός δικαιούχος των 

παράνομων Κεφαλαίων και η πηγή προέλευσής τους. 

 Είναι φανερό ότι μόνο η απλή απόκρυψη των παράνομων εσόδων θα εξυπηρετούσε μόνο το 

στόχο της προφύλαξης τους από τις διωκτικές αρχές. Όμως, ο κίνδυνος της φυσικής τους 

απώλειας αφενός και αφετέρου η επιτακτική ανάγκη της επένδυσης των εσόδων αυτών, οδηγεί 

τους δράστες να διοχετεύουν και να ενσωματώνουν τα παράνομα Κεφάλαια στο νόμιμο 

χρηματοπιστωτικό και οικονομικό  σύστημα.  

 Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να συγκαλύψουν 

τις μεταφορές ως πληρωμές για αγαθά ή υπηρεσίες, δίνοντάς τους έτσι μια νόμιμη εμφάνιση. 

 Σ' αυτό το σημείο μπορεί να αναφερθεί  και το φαινόμενο της υπερτιμολόγησης των 

προϊόντων και των υπηρεσιών καθώς και η απόκτηση περιουσιακών στοιχείων σε πολύ υψηλές 

τιμές για να δικαιολογηθούν τα παρανόμως αποκτηθέντα χρήματα. 

 Όμως το ξέπλυμα χρήματος είναι μια συνέπεια η οποία εμφανίζεται  σχεδόν σε όλα τα 

εγκλήματα που δημιουργούν κέρδος και αυτό μπορεί να συμβεί σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο. 

Σε γενικές γραμμές, οι δράστες του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος τείνουν να το αναζητήσουν  

καταφύγιο σε χώρες ή τομείς στους οποίους υπάρχει χαμηλός κίνδυνος ανίχνευσης λόγω της 

χαμηλής ή της  αναποτελεσματικής εφαρμογής  των προγραμμάτων καταπολέμησης του 

ξεπλύματος χρήματος. Επειδή όμως ο στόχος του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι να πάρει 

τα παράνομα κεφάλαια πίσω το άτομο που τα δημιουργεί, συνήθως προτιμάται  να μεταφέρονται 

αυτά τα  κεφάλαια μέσω σταθερών οικονομικών συστημάτων. 

 Επίσης η δραστηριότητα του ξεπλύματος χρήματος μπορεί να συγκεντρώνεται γεωγραφικά 

ανάλογα με το στάδιο νομιμοποίησης σύμφωνα με τις τρεις φάσεις που περιγράφηκαν πιο πάνω.      

Στο στάδιο της τοποθέτησης, για παράδειγμα, τα κεφάλαια συνήθως διεκπεραιώνονται σχετικά 
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κοντά με τη δραστηριότητα .Συχνά, αλλά όχι σε κάθε περίπτωση, στη χώρα όπου τα κεφάλαια 

προέρχονται. 

 Στη δεύτερη φάση ,διαστρωμάτωσης-συσσώρευσης (layering), τα άτομα που διαπράττουν  

παράνομες δραστηριότητες μπορεί να επιλέξουν ένα  υπεράκτιο χρηματοπιστωτικό κέντρο, ένα 

μεγάλο περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο, ή έναν επιχειρηματικό κέντρο, σε οποιαδήποτε 

θέση που παρέχει επαρκή οικονομική ή επιχειρηματική υποδομή. Σε αυτό το στάδιο, τα 

κεφάλαια, μπορούν να νομιμοποιηθούν και μόνο με τη διέλευση(προσωρινή τοποθέτηση) σε 

τραπεζικούς λογαριασμούς ή σε διάφορες τοποθετήσεις, όπου αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να 

αφήνει ίχνη πηγή προέλευσής τους ή τελικό προορισμό. 

 Τέλος, στη φάση ολοκλήρωσης, το παράνομο χρήμα  μπορεί να επιλέξει να επενδύσει και να 

πετύχει τη νομιμοποίηση του σε ασφαλείς, από άποψη νομιμότητας , θέσεις, εάν παρήχθησαν σε 

ασταθείς οικονομίες ή στις θέσεις που προσφέρουν περιορισμένες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Πώς όμως το ξέπλυμα χρήματος επηρεάζει τις επιχειρήσεις; 

 Η ακεραιότητα των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών  εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από την αντίληψη που λειτουργεί μέσα σε ένα πλαίσιο υψηλής νομικά, επαγγελματικά και 

ηθικά προτύπων. Η φήμη για την ακεραιότητα είναι το ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά 

στοιχεία ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 Τα κεφάλαια από εγκληματική δραστηριότητα μπορεί εύκολα να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία μέσω ενός συγκεκριμένου ιδρύματος - είτε επειδή έχει υπαλλήλους ή διευθυντές  

που έχουν δωροδοκηθεί, ή επειδή ο οργανισμός κάνει τα στραβά μάτια στην εγκληματική φύση 

των εν λόγω συναλλαγών, το θεσμικό όργανο θα μπορούσε να συρθεί σε ενεργό συνενοχή με 

τους εγκληματίες και να  γίνει μέρος του ίδιου του εγκληματικού δικτύου. Αποδεικτικά στοιχεία 

αυτής της συνενοχής όμως θα είχε  καταστροφικές συνέπειες για τη στάση των άλλων 

ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών και των ρυθμιστικών αρχών, καθώς και των απλών 

πελατών απέναντί του. 

 Όσο για τις πιθανές αρνητικές μακροοικονομικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης ενέργειας του 

ξεπλύματος χρήματος, κάποιος μπορεί να αναφέρει ανεξήγητες αλλαγές στη ζήτηση χρήματος, 
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στους κινδύνους προληπτικής εποπτείας και στην  τραπεζική  ευρωστία. Οι επιπτώσεις της 

μόλυνσης στις νομικές και  οικονομικές συναλλαγές, και η αυξημένη μεταβλητότητα των 

διεθνών ροών κεφαλαίου και των συναλλαγματικών ισοτιμιών λόγω απρόβλεπτων και 

κακόβουλων διασυνοριακών μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποβεί μοιραία.  

Επίσης, δεδομένου ότι επιβραβεύει τη διαφθορά και το έγκλημα, η επιτυχής νομιμοποίησης 

παράνομων κεφαλαίων προκαλεί  ζημιές  και στην  ακεραιότητα του συνόλου της κοινωνίας και 

υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος του νόμου.
12

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.FATF-GAFI.ORG/about/
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 6.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Διάγραμμα 6 Χρηματοοικονομικά προϊόντα 

,Πηγή ΣΔΟΕ 

 

Άμεση διοχέτευση των χρημάτων: 

1.Η μέθοδος του μυρμηγκιού (smurfing) 

Η μέθοδος του μυρμηγκιού (smurfing) αποτελεί μιά από τις πιο συνηθισμένες τακτικές. 

Η βασική δομή στην οποία στηρίζεται είναι απλή. Πιο συγκεκριμένα, τα παράνομα αποκτηθέντα 

χρήματα, διανέμονται  διαμέσου μίας πλειάδας συναλλαγών, με πολύ μικρό όγκο χρημάτων 

ώστε να μην κινούν τις υποψίες των διωκτικών αρχών (Baker 2005). 

Επιπρόσθετα, για να επιτελεστούν αυτές οι ενέργειες, απαιτείται η συνέργεια ανθρώπων οι 

οποίοι είναι υπεράνω υποψίας και θα διαδραματίσουν ρόλο μεσολαβητή. 
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Οι μεσολαβητές, πραγματοποιούν τις καταθέσεις στα εκάστοτε τραπεζικά ιδρύματα σε 

συγκεκριμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, για λογαριασμό τρίτων ατόμων. 

2.Η μέθοδος της φυσικής μεταφοράς χρημάτων 

Η μέθοδος της φυσικής μεταφοράς χρημάτων, αποτελεί την παλαιότερη και φυσικά απλούστερη, 

από άποψη πολυπλοκότητας χρησιμοποιούμενη μέθοδο. Αυτή η διαδικασία επιτυγχάνεται με 

απλή τοποθέτηση των παράνομων χρημάτων σε συσκευασίες που υποτίθεται ότι περιέχουν 

εμπορεύματα, με την αποστολή χρημάτων διαμέσου ταχυδρομείου, ακόμη και σε ταξιδιωτικές 

βαλίτσες όπου έχουν τοποθετηθεί χρήματα. Ο προορισμός των χρημάτων αυτών, είναι χώρες οι 

οποίες είναι συχνά γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι, οι οποίες υποθάλπουν συστηματικά 

παράνομες δραστηριότητες, εφαρμόζοντας μηδενικούς ελέγχους αναφορικά με τη προέλευση 

των χρημάτων (Argentieri et al. 2006).
13

 

3.Η έμμεση διοχέτευση των χρημάτων( ενδιάμεσοι λογαριασμοί πληρωμών) 

Με τον όρο ενδιάμεσοι λογαριασμοί πληρωμών ονομάζουμε λογαριασμούς με πολύ αυξημένες 

δυνατότητες κατάθεσης χρημάτων, οι οποίοι δημιουργούνται από τραπεζικά ιδρύματα από όλο 

τον κόσμο (master account holders) σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, εκ 

μέρους πελατών τους οι ονομαζόμενοι δικαιούχοι (α-account holders). Με αυτόν τον τρόπο, 

μπορεί κάποια τράπεζα έναντι αμοιβής να μεσολαβήσει σε διάφορες τράπεζες των Ηνωμένων 

Πολιτειών, ώστε οι πελάτες της να προβούν σε μία πλειάδα τραπεζικών εργασιών (Campbell 

2000). 

 Επιπρόσθετα, είναι ορθό να αναφέρουμε ότι ένα ακόμη πλεονέκτημα των ενδιάμεσων 

λογαριασμών πληρωμών, είναι η δυνατότητα που παρέχουν στους δικαιούχους να εκδίδουν 

επιταγές, να πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων (Chong And Lopez-de-

Silanes 2006,Compin 2008). 

4.Οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου 

                                                 
13

 e-Journal of Science & Technology (e-JST) 11 (1), 2016 30 
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Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο, να αναφερθεί ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει το 

διαδίκτυο σε μία πλειάδα δραστηριοτήτων (Cuéllar 2003). Από την εξάπλωση του διαδικτύου, 

ήταν αναμενόμενο να ωφεληθούν οι τραπεζικοί οργανισμοί καθώς, τα χρήματα πλέον μπορούν 

να είναι διαθέσιμα οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος. Αναλυτικότερα, παρέχεται η 

πρόσβαση σε ένα ευρύ παγκόσμιο πεδίο δραστηριοτήτων, με τα τραπεζικά ιδρύματα να 

διαδραματίζουν κύριο διαμεσολαβητικό ρόλο σε αυτές τις χρηματικές ροές (Dorn and Levi 

2008,Gao et al. 2007,Gao and Xu 2009, Geiger and Wuensch 2007). 

5.Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος 

Ο χρηματοπιστωτικός κλάδος, έχει πολλές φορές χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους του 

εγκληματικού χώρου, που στοχεύουν να καθαρίσουν τα παράνομα χρήματα που διαθέτουν από 

τα στοιχεία που τα καθιστούν «βρώμικα». Για να επιτευχθούν οι στόχοι τους, τα άτομα αυτά, 

επενδύουν τα χρήματα τους σε χρηματιστηριακά προϊόντα, ακόμη και διαμέσου εταιρειών 

(νομικά πρόσωπα).Τα χρηματιστηριακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για επενδύσεις είναι τα: 

αμοιβαία κεφάλαια, οι μετοχές εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών, τα repos, τα 

ομόλογα και η αγορά παραγώγων (Gnutzmann et el. 2008, Graham 2003). Τα στοιχεία αυτά 

προέρχονται από μελέτη την οποία δημοσίευσε η FATF (2010) με την οποία επιχείρησε να 

αναλύσει και να παρουσιάσει, τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ξεπλύματος χρήματος διαμέσου 

του χρηματοπιστωτικού κλάδου. Οι μέθοδοι αυτές είναι οι παρακάτω:  

 α) Ανώνυμα ομόλογα. Τα οποία σε αρκετές χώρες γνωρίζουν ιδιαίτερη άνθηση, προσφέρουν 

τη δυνατότητα αγοράς τους ή ακόμη και μεταβίβασης
14

 τους, χωρίς να απαιτούνται προσωπικά 

στοιχεία τα οποία είναι υποχρεωμένος να
15

 αναφέρει ο κάτοχος τους. Σε αυτές τις 

                                                 
14

 http://e-jst.teiath.gr 31e-Επιστήμης & Τεχν Περιοδικό (e-Journal of Science & Technology) (e-JST) 11 (1), 2016 

30,Καραδήμας θ-Καραδήμα Π τεύχος 2/2015 “Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τα μέτρα πρόληψης των 

ελληνικών τραπεζών,σελ.57-94 

15
 http://e-jst.teiath.gr 31e-Επιστήμης & Τεχν Περιοδικό (e-Journal of Science & Technology) (e-JST) 11 (1), 2016 

30,Καραδήμας θ-Καραδήμα Π τεύχος 2/2015 “Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τα μέτρα πρόληψης των 

ελληνικών τραπεζών,σελ.57-94 
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αγοραπωλησίες, δρουν καταλυτικά και παράγοντες όπως είναι το διαδίκτυο και η δυνατότητα 

υλοποίησης τραπεζικών συναλλαγών ακόμη και από προσωπικό υπολογιστή (Internet Banking). 

Οι κάτοχοι των ομολόγων αυτών, έχουν τη δυνατότητα, είτε να ρευστοποιήσουν τα ομόλογα 

αυτά, είτε να τα καταθέσουν σε τραπεζικό λογαριασμό ώστε να μπορούν να προβούν στην αγορά 

άλλων τραπεζικών προϊόντων (Masciandaro and Barone 2008).  

 β) Συνταξιοδοτικά προγράμματα. Με τη χρήση τους, παρέχεται η δυνατότητα σε επενδυτές να 

επενδύσουν τα χρήματα τους σε χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια. 

Οι συμφωνίες που διέπουν τέτοια προϊόντα, είναι ιδιαίτερα εύκολο να αναιρεθούν και να 

διακοπεί η ισχύ τους, χωρίς χρηματική επιβάρυνση για τη διακοπή του συμβολαίου με 

παράλληλη επιστροφή των επενδυμένων χρημάτων στον επενδυτή (McDowell 2001).  

 γ) Penny stocks. Όπου, ονομάζουμε μία κατηγορία μετοχών, η οποία έχει ως βασικό 

χαρακτηριστικό της, ότι η τιμή με την οποία διαπραγματεύεται στις χρηματιστηριακές αγορές 

είναι πολύ μικρή. Ακόμη, είναι συχνό φαινόμενο, τέτοιου είδους μετοχές να εκδίδονται από 

εικονικές εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται σε εγκληματικές δραστηριότητες (Mc Dowell 2001). 

Επιπρόσθετα οι μετοχές Penny stocks, μπορούν να αγοραστούν στο χρηματιστήριο αξιών από 

ανθρώπους που υποτίθεται ότι επιθυμούν να επενδύσουν σε μία επιχείρηση η οποία επιδιώκει να 

εισέλθει άμεσα στο χρηματιστήριο. Στη συνέχεια, οι επενδυτές αυτοί πωλούν σε άλλους 

επενδυτές το μερίδιο τους, εμφανίζοντας τα βρώμικα χρήματα τους ως νόμιμα κέρδη (Menon 

and Kuman 2005). 

 δ) Options. Τα συμβόλαια δικαιώματος προαίρεσης, αποτελούν ένα χρηματιστηριακό προϊόν, 

με το οποίο επιχειρείται μία απευθείας συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή. 

Αναλυτικότερα, ο πωλητής πουλά δικαιώματα αγοράς σε καθορισμένη τιμή, για κάθε μετοχή και 

για συγκεκριμένο χρόνο. Επίσης, αν ένας καινούργιος επενδυτής θελήσει να εισέλθει στη 

συμφωνία, υπάρχει το ενδεχόμενο να εισέλθει με δυσμενέστερους όρους σε σχέση με αυτούς 

που ήδη υπάρχουν στην αγορά με δική του επιθυμία (Nair 2007). Το αρνητικό στοιχείο σε 

τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι πολύ συχνά, οι λεγόμενοι «δυσμενείς όροι» που  επιβάλλονται σε 
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κάποιους επενδυτές, δεν είναι τίποτε άλλο από εικονικές συμφωνίες, που αποσκοπούν στην 

προώθηση παράνομων συναλλαγών. 

6.Οικονομικές μονάδες (εταιρείες βιτρίνα) 

 Πρόκειται για οικονομικές μονάδες, οι οποίες θεωρούνται από την νομοθεσία ως νομικά 

πρόσωπα, που προβαίνουν σε νόμιμες επιχειρηματικές πράξεις, διαμέσου των διοικητικών τους 

στελεχών. Δέλεαρ για τα άτομα του εγκληματικού χώρου, αποτελούν εταιρείες βιτρίνα, οι οποίες 

εξαιτίας της φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας που ασκούν, διαθέτουν μεγάλη 

ρευστότητα και σταθερά λειτουργικά έξοδα. Τέτοιες επιχειρήσεις είναι τα εστιατόρια, 

χρυσοχοεία, κέντρα διασκέδασης και ταξιδιωτικά γραφεία (Organisation for Economic Co-

operation and Development 2002,Nawaz et al. 2002). 

7.Εταιρείες φαντάσματα 

 Υφίστανται μόνο ονομαστικά, χωρίς να υπάρχει κάποια μορφή σύστασης, καταχώρισης ή 

δημοσίευσης της εταιρικής της μορφής. Εμφανίζονται, τις περισσότερες φορές, σε φορτωτικά 

έγγραφα και εντολές εμβασμάτων με την ιδιότητα του παραλήπτη ή άλλου τρίτου προσώπου 

προκειμένου να αποκρύπτεται ο τελικός λήπτης των παράνομων χρημάτων.  

8.Υπεράκτιες εταιρείες 

 Με τον όρο υπεράκτιες εταιρείες ή ακόμη καλύτερα υπεράκτιες δραστηριότητες, 

αναφερόμαστε κυρίως στη γεωγραφική τοποθεσία στην οποία εδρεύει η οικονομική μονάδα 

(Hampton and Mark 2002). Στις μέρες μας υπάρχουν οι ακόλουθοι τύποι υπεράκτιων εταιρειών 

(Holder 2003). 

 Οι υπεράκτιες εταιρείες οι οποίες απολαμβάνουν μικρή, έως ανύπαρκτη φορολογία σε όλες 

τις δραστηριότητες τους (Hülsse 2008). Οι οικονομικές μονάδες αυτές, συνήθως εδρεύουν σε 

χώρες οι οποίες συχνά αναφέρονται και ως οικονομικοί παράδεισοι. Τέτοιες χώρες είναι οι 

Σεϋχέλλες, τα νησιά Φίτζι, τα νησιά Κέιμαν, οι Παρθένοι νήσοι κ.α. 
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 Οι οικονομικές μονάδες οι οποίες δρουν σε χώρες οι οποίες τους προσφέρουν
16

 προνόμια τα 

οποία συνδυάζουν τα οφέλη που απολαμβάνουν τόσο οι υπεράκτιες εταιρείες, όσο και οι 

ημεδαπές εταιρείες των χωρών αυτών. Για παράδειγμα, δύνεται η δυνατότητα, μία επιχείρηση ή 

ένας επιχειρηματίας, να δρα επιχειρηματικά ως υπεράκτια οικονομική μονάδα στα νησιά Κέιμαν 

χωρίς να καταβάλει φορολογία, εξαιτίας του ότι η εν λόγω χώρα αποτελεί φορολογικό 

παράδεισο και να έχει μόνιμη κατοικία ή έδρα της εταιρείας στις Σεϋχέλλες, όπου πάλι 

απαλλάσσεται από φόρους εξαιτίας της ύπαρξης σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας 

(International Monetary Fund 2005).  

 Οι επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης και οι συνεργασίες περιορισμένης ευθύνης. Τέτοιοι 

είδους επιχειρηματικές δομές, αφορούν περιπτώσεις επενδύσεων σε υπεράκτιες επενδύσεις. 

Αυτό γιατί διαθέτουν χαρακτηριστικά όπως είναι η περιορισμένη ευθύνη των συμμετεχόντων και 

η συνακόλουθη συνεργασία αυτών με σημαντικά φορολογικά οφέλη. Ακόμη, τα κέρδη που θα 

αποκτηθούν από την επιχειρηματική δράση των ατόμων αυτών, διανέμονται στα μέλη της 

οικονομικής μονάδος και συνακόλουθα φορολογούνται για αυτά. Τα σημαντικά πλεονεκτήματα 

αυτής της επιχειρηματικής δομής, απολαμβάνουν τα άτομα τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι των 

χωρών που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι. Αυτό γιατί μπορούν να απολαμβάνουν τις 

φοροαπαλλαγές των χωρών αυτών, χωρίς να είναι υπόχρεοι φόρου σε οποιαδήποτε άλλη χώρα 

του κόσμου και αν διαμένουν, αφού έστω και τυπικά είναι μόνιμοι κάτοικοι χώρας που ανήκει 

στην κατηγορία των οικονομικών παραδείσων (International Monetary Fund 2007). 

 Οι εταιρείες που δρουν σε αρκετές ταυτόχρονα χώρες(πολυεθνικές), απολαμβάνοντας σε κάθε 

μία από αυτές ειδικά φορολογικά προνόμια ή και φορολογική ασυλία. Ο λόγος που ακολουθείται 

η εν λόγω τακτική από τις χώρες υποδοχής αλλοδαπών επιχειρήσεων, είναι η ενίσχυση της 

τοπικής οικονομίας. Από την άλλη πλευρά, οι εκάστοτε οικονομικές μονάδες, με αυτόν τον 

τρόπο αποκτούν τη δυνατότητα να καρπώνονται σημαντικά οφέλη τα οποία μπορεί να ποικίλουν 

από χώρα σε χώρα (International Monetary Fund 2010). 

                                                 
16

 http://e-jst.teiath.gr 31e-Επιστήμης & Τεχν Περιοδικό (e-Journal of Science & Technology) (e-JST) 11 (1), 2016 

30,Καραδήμας θ-Καραδήμα Π τεύχος 2/2015 “Τεχνικές ξεπλύματος χρήματος και τα μέτρα πρόληψης των ελληνικών 

τραπεζών,σελ.57-94 
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 Πόσο εύκολο είναι να «στήσει» κάποιος εξωχώρια εταιρεία, ώστε να «εξαγάγει» χρήματα; 

Αρκετά εύκολο, όπως αποδεικνύει μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο. Χρειάζεται ένα μικρό 

κεφάλαιο και η συνδρομή εξειδικευμένων γραφείων, κυρίως νομικών, που αναλαμβάνουν τη 

διεκπεραίωση.  

 

Βήμα πρώτο: 

 Ο ενδιαφερόμενος διαλέγει την χώρα, όπου θα «στήσει» την εταιρεία- βιτρίνα. 

 Οι ειδήμονες προτιμούν, κυρίως, χώρες με πολύ χαμηλή φορολογία, τους επονομαζόμενους 

φορολογικούς «παραδείσους», όπου, συνήθως, η εποπτεία των αρχών είναι «χαλαρή».  

 Τυπικά παραδείγματα, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, οι Μπαχάμες ή το νησί Νιούε, με 

λιγότερους από 2.000 μόνιμους κατοίκους. 

 Ή, σύμφωνα με τα Panama Papers, μεταξύ αυτών είναι και η Νέα Ζηλανδία, παρότι ο 

πρωθυπουργός της χώρας, Τζον Κέι, αρνείται τέτοιες κατηγορίες: 

 «Η Νέα Ζηλανδία έχει τους ίδιους νόμους σε ότι αφορά στο απόρρητο από το 1988. Το 2013, ο 

ΟΟΣΑ πραγματοποίησε επίβλεψη και  έδωσε «πιστοποιητικό υγείας». 

  

Βήμα δεύτερο: 

 Με τη μεσολάβηση ειδικών γραφείων, ο ενδιαφερόμενος αποκτά την εταιρεία – βιτρίνα και 

ορίζει έναν «αχυράνθρωπο» για να την εκπροσωπεί. 

 

Βήμα τρίτο: 

 Εάν θέλει να κάνει τον εντοπισμό του ακόμα πιο δύσκολο, μετά την εταιρεία – βιτρίνα, 

αγοράζει και μία «έτοιμη εταιρεία», για να τη στηρίζει.  
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 Το «πακέτο» συνοδεύεται από την παροχή τραπεζικού λογαριασμού και υπηρεσίες λογιστικής 

υποστήριξης. 

 Όλη η γραφειοκρατία μπορεί να διεκπεραιωθεί μέσα σε 48 ώρες, με κόστος που ξεκινάει από 

τα $2.000. 

 Οι εταιρείες – βιτρίνες δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία. 

 Πολλές φορές δεν έχουν καν γραφεία: Μόνο ένα όνομα και μία ταχυδρομική διεύθυνση. 

 Μοναδικός τους σκοπός είναι η μεταφορά κεφαλαίων, η μείωση της φορολογητέας ύλης, η 

εξασφάλιση χρηματοδότησης και το «ξέπλυμα χρήματος». 

 Με εξαίρεση το τελευταίο, όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες είναι νόμιμες, εξ ου και είναι 

δύσκολο για τις αρχές να παρέμβουν. 

 9.Δελτία ΟΠΑΠ 

Η ανυπαρξία ελέγχου και η εύκολη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

μέσω των κερδών  των τυχερών παιχνιδιών και κυρίως μέσω των δελτίων του ΟΠΑΠ 

αποκαλύπτεται  σε όλο της το μεγαλείο κι από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η 

Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) και αφορούν τις βεβαιώσεις κερδών που 

εξέδωσε ο ΟΠΑΠ για τα έτη 2010 -2011 -2012. Από τα στοιχεία αυτά   προκύπτουν  τρανταχτές  

περιπτώσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος αφού υπήρξε π.χ. βεβαίωση κέρδους του 2010 με 

9.6227 κερδισμένα δελτία! Δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που έλαβε τη βεβαίωση έπαιζε 26 δελτία 

καθημερινά επί 365 μέρες και κέρδιζε και στα 26.  

 Όλα αυτά όμως θα είναι παρελθόν  αφού με το νέο κανονιστικό πλαίσιο προληπτικής 

αντιμετώπισης του φαινομένου που κατάρτισε βάσει και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

ΕΕΕΠ. Βεβαιώσεις κερδών για τυχερά δελτία δεν θα εκδίδονται για ποσά κάτω των 200 ευρώ 

που αποτελούν και το 90% των κερδών που αποδίδει ο οργανισμός στους νικητές. Επίσης, 

πληρωμές μικτών κερδών προ φόρων άνω των 800 ευρώ ανά δελτίο θα καταβάλλονται, 

αποκλειστικά και μόνο, μέσω τράπεζας κατόπιν ταυτοποίησης του παίκτη, με επίδειξη του 

αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
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10.Exchange Bureau.  

Ως πελάτες, οι εγκληματίες, χρησιμοποιούν τα ανταλλακτήρια συναλλάγματος για να αλλάξουν 

νομίσματα. Ως ιδιοκτήτες, αναμιγνύουν το «βρώμικο» χρήμα με τα χρήματα της επιχείρησης, 

παρουσιάζοντας το ως κέρδος. Κέρδος για το οποίο πληρώνουν κανονικά τον φόρο του, γεγονός 

το οποίο δίνει μεγαλύτερη νομιμότητα στο «βρώμικο» χρήμα. 

11.International Money Transfer.  

Σε αυτήν την περίπτωση εκμεταλλεύονται το γεγονός του ελλιπή ελέγχου της αποδέκτριας 

τράπεζας ή γραφείου σχετικά με τη νομιμότητα των αναλαμβανόμενων μεταφορών χρηματικών 

ποσών. 

12. Παράγωγα. 

Η αγορά παραγώγων είναι μια αγορά υψηλού ρίσκου, την οποία μπορεί να επιλέξουν οι 

εγκληματίες τοποθετώντας χρήματα με τη βοήθεια ενός broker και στη συνέχεια προχωρούν σε 

κλείσιμο των ανοικτών τους λογαριασμών. 

 

 

 6.5 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΗΛΩΝΟΥΝ «ΞΕΠΛΥΜΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΣ»  

 

 

Στις διατάξεις του Ν. 3691/2008(  Άρθρ. 4 παρ. 13-14) αναφέρονται οι δραστηριότητες που  

ενδεχομένως μπορεί να υποδηλώνουν νομιμοποίηση από ''ξέπλυμα χρήματος”: 
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 -Άρνηση προσώπου να προσκομίσει σε Τράπεζα τα προβλεπόμενα για τη σύναψη 

σύμβασης έγγραφα πιστοποίησης της ταυτότητάς του ή προσκομίζει έγγραφα αμφιβόλου 

γνησιότητας. 

 Πρόσωπο που  πραγματοποιεί συχνές συναλλαγές ή συναλλαγές μεγάλης αξίας δεν 

συνάδουν με το οικονομικό του προφίλ. 

 Συστηματικές καταθέσεις ή αναλήψεις ποσών που είναι λίγο χαμηλότερα από το όριο 

που απαιτείται για την εφαρμογή της διαδικασίας πιστοποίησης της ταυτότητας του 

πελάτη(15.000 €). 

 Διαπίστωση  συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών με την 

καταβολή μεγάλου ποσού μετρητών. 

 Αδυναμία ενός προσώπου να προσκομίσει δικαιολογητικά για καταθέσεις μεγάλων 

ποσών και να εξηγήσει την προέλευση και τη χρήση των κεφαλαίων. 

 Ένα πρόσωπο εμφανίζει για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσανάλογα μεγάλα έσοδα από 

τυχερά παίγνια ή στοιχήματα. 

 Πραγματοποιείται μεγάλη κίνηση Κεφαλαίων προς και από το εξωτερικό από επιχείρηση, 

η οποία δεν πραγματοποιεί Εισαγωγές ή Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. 

 Η συχνή μεταφορά κεφαλαίων σε λογαριασμό φυσικού προσώπου χαμηλού εισοδήματος. 

 Διαπιστώνεται σημαντική αύξηση καταθέσεων σε μια επιχείρηση χωρίς αντίστοιχη 

αύξηση της δραστηριότητάς της. 

 Γίνεται πίστωση λογαριασμού πελάτη από πολλά τρίτα πρόσωπα, η οποία δεν 

δικαιολογείται από το είδος της επαγγελματικής του δραστηριότητας. 

 Η διαπίστωση υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης προϊόντων μέσω διάφορων τεχνικών 

στο Διεθνές Εμπόριο. 

 Η έκδοση πολλών τιμολογίων για το ίδιο εμπόρευμα στο Διεθνές Εμπόριο. 

 Η μεταβίβαση ακινήτου σε τιμή ασυνήθιστα μεγαλύτερη από την αντικειμενική του αξία. 
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 Διαπιστώνονται καταθέσεις μετρητών σε λογαριασμό φυσικού προσώπου από διάφορα 

πρόσωπα χωρίς προφανή οικονομικό σκοπό. 

 Υπάλληλος έχει πολυέξοδο τρόπο ζωής που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από το 

εισόδημά του. 

 Πελάτης τράπεζας χρησιμοποιεί την πιστωτική του κάρτα για συναλλαγές μεγάλου 

ύψους και στη συνέχεια εξοφλεί σε μετρητά το υπόλοιπό της, χωρίς να δικαιολογήσει 

επαρκώς την προέλευση των κεφαλαίων. 

 Ανταλλάσσονται μεγάλες ποσότητες χαρτονομισμάτων μικρής αξίας έναντι 

χαρτονομισμάτων μεγαλύτερης αξίας. 

 Λογαριασμοί κλείνουν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από τότε που ανοίχτηκαν, 

ιδίως μετά από απαίτηση της τράπεζας για προσκόμιση των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και τα σχετικά κεφάλαια μεταφέρονται. 

 Κινήσεις κεφαλαίων πραγματοποιούνται από μία Τράπεζα σε άλλη και τελικώς τα 

κεφάλαια επιστρέφουν στην πρώτη τράπεζα. 

 Η έκδοση επιταγών στον κομιστή οι οποίες εξοφλούνται μετά από πολλές 

οπισθογραφήσεις. 

 Η μερική ή ολική αποπληρωμή του δανείου που έχει λάβει ένα πρόσωπο από την 

Τράπεζα, χωρίς να είναι γνωστή η προέλευση των κεφαλαίων του. 

 Η αιφνίδια εξόφληση ληξιπρόθεσμων τραπεζικών δανείων από ένα πρόσωπο. 

 Η διαπίστωση διαφορών στην ποσότητα του Εισαγόμενου / Εξαγόμενου 

προϊόντος(υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση) η οποία προκύπτει από την εμφάνιση 

σημαντικών διαφορών μεταξύ Φορτωτικής και Τιμολογίου. 

 Η πραγματοποίηση μεταφοράς εμπορεύματος σε ή από μια χώρα που θεωρείται ως 

«υψηλού κινδύνου» όσον αφορά  το ξέπλυμα χρήματος. 
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 Η πραγματοποίηση από ένα πρόσωπο συναλλαγών μεγάλης αξίας με προπληρωμένη 

κάρτα, εκμεταλλευόμενος τη δυνατότητα τροφοδότησης της χωρίς αυτοπρόσωπη 

παρουσία στην τράπεζα, πχ μέσω Α.Τ.Μ., κλπ 

 

 6.6 ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

 

 

 6.6.1 ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ» 

(Άρθρο 3 του Ν. 3691/2008) 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 

 Αυτά που θα πρέπει να παρατηρήσουμε στο άρθρο αυτό είναι ότι Ο Ν. 3691/2008 έγινε 

αυστηρότερος από τους προηγούμενους με την προσθήκη νέων «βασικών αδικημάτων».  

  Για την περίπτωση ιθ΄) ο προηγούμενος νόμος Ν. 2331/1995(ΦΕΚ Α΄173/24-8-

1995)(όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2005(ΦΕΚ Α΄ 305/13-12-2005)) ήταν 

ηπιότερος γιατί καθόριζε ως βασικό αδίκημα  κάθε αξιόποινη πράξη για την οποία 

προβλεπόταν ποινή φυλάκισης μεγαλύτερης των έξι(6) μηνών και εφόσον από την 

τέλεση της αξιόποινης πράξης προέκυπτε περιουσία τουλάχιστον 15.000 ευρώ.  

  Αντιθέτως ο Ν. 36919/98 περιλαμβάνει ως εγκληματική δραστηριότητα την 

τέλεση κάθε άλλου αδικήματος που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μεγαλύτερης των 

έξι(6) μηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος. 

  Δεύτερη καινοτομία του ισχύοντος νόμου είναι η προσθήκη με το άρθρο 77 παρ. 

1 του Ν. 3842/2010. στη περίπτωση ιη΄) των αδικημάτων της φοροδιαφυγής που 

προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997 όπως ισχύουν και τα αδικήματα 
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της λαθρεμπορίας που προβλέπονται στα άρθρα 155, 156 & 157 του Ν. 2960/2001, όπως 

ισχύουν.  

  Απαραίτητη προϋπόθεση η διάπραξη ενός ή περισσοτέρων «βασικών 

αδικημάτων» για το ξέπλυμα χρήματος. 

  Έτσι νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα 

χρήματος), αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις: 

  α) Η μετατροπή ή η μεταβίβαση περιουσίας εν γνώσει του γεγονότος ότι 

πρόκειται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες 

δραστηριότητες, με σκοπό την απόκρυψη ή τη συγκάλυψη της παράνομης προέλευσης 

της ή την παροχή συνδρομής σε οποιονδήποτε εμπλέκεται στις δραστηριότητες αυτές, 

προκειμένου να αποφύγει τις έννομες συνέπειες των πράξεων του. 

  β) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά το χρόνο 

της κτήσης ή της διαχείρισης, του γεγονότος ότι η περιουσία προέρχεται από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή από πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

  γ) Η απόκρυψη ή η συγκάλυψη της αλήθειας με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, όσο 

αφορά στη φύση, προέλευση, διάθεση, διακίνηση ή χρήση περιουσίας ή στον τόπο όπου 

αυτή αποκτήθηκε ή  

 ευρίσκεται ή την κυριότητα επί περιουσίας ή σχετικών με αυτή δικαιωμάτων, εν γνώσει 

του γεγονότος ότι η περιουσία αυτή προέρχεται από εγκληματικές δραστηριότητες ή από 

πράξη συμμετοχής σε τέτοιες δραστηριότητες. 

  δ) Η χρησιμοποίηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με την τοποθέτηση σε αυτόν 

ή την διακίνηση μέσω αυτού εσόδων που προέρχονται από εγκληματικές 

δραστηριότητες, με σκοπό να προσδοθεί νομιμοφάνεια στα εν λόγω έσοδα. 

  ε) Η σύσταση οργάνωση ή ομάδας δύο τουλάχιστον ατόμων για τη διάπραξη μιας 

ή περισσοτέρων από τις πράξεις που αναφέρονται στα παραπάνω στοιχεία α' εως δ' και η 

συμμετοχή σε τέτοια οργάνωση ή ομάδα. 
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  Η δομή του εγκλήματος είναι ότι πρώτα τελείται ένα «βασικό αδίκημα» (π.χ. 

κλοπή, εμπόριο ναρκωτικών) από το οποίο προκύπτουν παράνομα έσοδα τα οποία, αν 

στη συνέχεια νομιμοποιηθούν (ή υπάρξει απόπειρα), συνιστούν τη διάπραξη άλλου 

αδικήματος, του ξεπλύματος χρήματος. 

 

 

 

 6.6.2 ΒΑΣΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ 

Βασικά αδικήματα, εκ των οποίων προκύπτουν παράνομα έσοδα και στη συνέχεια 

νομιμοποιούνται είναι τα ακόλουθα: 

 – η εγκληματική οργάνωση (άρθρο 187ΠΚ), 

 -οι τρομοκρατικές πράξεις και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (187ΠΚ) 

 – η παθητική δωροδοκία (άρθρο 235ΠΚ) 

 – η ενεργητική δωροδοκία (άρθρο 236ΠΚ) 

 – η δωροδοκία δικαστή (άρθρο 237ΠΚ) 

 – η εμπορία ανθρώπων (άρθρο 323Α ΠΚ) 

 – η απάτη με υπολογιστή (άρθρο 386Α ΠΚ) 

 – η σωματεμπορία (άρθρο 351 ΠΚ), 

 -τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 20,21,22, και 23 του Ν 3459/2006 

«Κώδικας Νόμου για τα Ναρκωτικά», 

 –τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 15 και 17 του Ν2168/1993 Όπλα , 

πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες κλπ. 
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 –τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 53, 54, 55, 61, και 63 του Ν 3028/2002 

«Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς». 

 –τα εγκλήματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ 1 και 3 του ΝΔ181/1974 «Περί 

προστασίας εξ ιονιζουσών ακτινοβολιών» 

 –τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα τρίτο, τέταρτο και έκτο του Ν2803/2000 

«Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» 

 –τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρο 87 παρ. 5, 6, 7 και 8 και το άρθρο 88 του 

Ν3386/2005 «Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 

Ελληνική Επικράτεια» 

 – η δωροδοκία αλλοδαπού δημοσίου λειτουργού 

 -η δωροδοκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 –τα εγκλήματα που προβλέπονται στα άρθρα 29 και 30 του Ν.3340/2005:«Για την 

προστασία της Κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές 

πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς», 

 -κάθε άλλο αδίκημα που τιμωρείται με ποινή στερητική της ελευθερίας, της οποίας το 

ελάχιστο όριο είναι άνω των έξι μηνών και από το οποίο προκύπτει περιουσιακό όφελος. 

 Κύριο όργανο αντιμετώπισης του Εγκλήματος είναι η Επιτροπή καταπολέμησης της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, η οποία εδρεύει στην Αττική και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας και 

Οικονομικών. 

 Ως νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες νοείται, εν ευρεία έννοια, η 

μετατροπή περιουσιακών στοιχείων τα οποία προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα σε 

κατ' επίφαση νόμιμα κεφάλαια, συνήθως με τη συνδρομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος . 

Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της απόκρυψης της προέλευσης των κεφαλαίων, της 
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μεταβολής της μορφής τους ή της μεταφοράς τους σε σημεία όπου είναι λιγότερο πιθανό να 

ελκύσουν την προσοχή των διωκτικών αρχών. 

 Ως χρηματοδότηση της τρομοκρατίας νοείται η παροχή ή συγκέντρωση κεφαλαίων, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, με την πρόθεση να χρησιμοποιηθούν ή εν γνώσει του ότι θα 

χρησιμοποιηθούν για τη διάπραξη εγκλημάτων τρομοκρατίας. 

 Στα νέα πρότυπα της FATF έχουν περιληφθεί τα «φορολογικά εγκλήματα (σχετικά με 

άμεσους και έμμεσους φόρους)» ως κύρια αδικήματα, όμως η FATF δεν παρέχει περαιτέρω 

καθοδήγηση για το πώς αυτό θα έπρεπε να εφαρμόζεται. 

 Πρέπει επομένως να λαμβάνεται υπόψη: 

• εάν η υφιστάμενη προσέγγιση για «όλα τα σοβαρά εγκλήματα» παραμένει επαρκής για την 

κάλυψη των φορολογικών εγκλημάτων και· 

• εάν τα φορολογικά εγκλήματα πρέπει να περιληφθούν ως ιδιαίτερη κατηγορία «σοβαρών 

εγκλημάτων»· 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 

Διάγραμμα 7 Χρηματική ροή εσόδων 

Πηγή: Σ.Δ.Ο.Ε 
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 7.1 ΑΔΗΛΩΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 

 

 

Η τρέχουσα οικονομική συγκυρία και η έκταση της δημοσιονομικής κρίσης θέτει το θέμα της 

αποτελεσματικής είσπραξης και διαχείρισης των δημοσίων εσόδων ως έναν από τους 

σημαντικότερους στόχους της κρατικής εξουσίας στην προσπάθεια της για την έξοδο από την 

κρίση. Ωστόσο το μέγεθος του φαινομένου της φοροδιαφυγής, όπως εξάλλου κάθε παραβατικής 

συμπεριφοράς είναι δύσκολο να εκτιμηθεί. Θα ήταν σκόπιμο, ωστόσο, αν προσπαθούσαμε να 

εστιάσου με στην ανάλυση των στάσεων και των αντιλήψεων σχετικά με το φαινόμενο της 

φοροδιαφυγής με στόχο την κατανόηση των παραγόντων που ωθούν τα άτομα να υιοθετήσουν 

αυτή την συμπεριφορά.
17

 

   

 

 

 

 

                                                 
17

  Φορολογική Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016,τεύχος 797,σελ.1489-1496  

 Επιμέλεια. Άρθρου Λέκκα Σοφία, 
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 7.2 ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ 

   

 

Η φοροδιαφυγή, όπως και η φορολογία, είναι μεγέθη που προσδιορίζονται και είναι άμεσα 

συνδεδεμένα με το οικονομικό μέγεθος του Εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα η φοροδιαφυγή 

είναι άμεσα συνυφασμένη με την έννοια της παραοικονομίας και του αδήλωτου εισοδήματος. 

 Γενικά, το εισόδημα που παράγεται σε μία χώρα μπορεί να διακριθεί στο εισόδημα που 

δημιουργείται σε μία οργανωμένη αγορά και στο εισόδημα που δημιουργείται εκτός αγοράς.  

 Μία άλλη κατηγοριοποίηση με βάση τον τρόπο απόκτησης είναι το αν αυτό προέρχεται από 

παράνομη ή νόμιμη δραστηριότητα. Με βάση αυτές τις κατηγοριοποιήσεις μπορούμε να 

διακρίνουμε τα χαρακτηριστικά του τμήματος εκείνου του εισοδήματος που δεν καταγράφεται 

στους εθνικούς λογαριασμούς.
18

 

Ο Edgar L. Feige διακρίνει τρείς μορφές αδήλωτου εισοδήματος: 

1. Εισόδημα που προκύπτει από παράνομη δραστηριότητα 

2. Εισόδημα που προκύπτει από νόμιμη δραστηριότητα εκτός αγοράς 

3. Και νόμιμο εισόδημα που προκύπτει από συναλλαγές της αγοράς αλλά για κάποιους λόγους 

δεν καταγράφεται. 

                                                 
18

  Edgar L. F. (2006), The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion, Cambridge 

University Press, p.17 
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 Μία μεγάλη κατηγορία αδήλωτου εισοδήματος είναι σίγουρα το σύνολο του εισοδήματος που 

προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα, είτε αυτό δημιουργείται από χρηματική συναλλαγή 

είτε δημιουργείται εκτός της νόμιμης αγοράς. Πρόκειται για εισόδημα που αποκτάται από 

εμπόριο ναρκωτικών, όπλων, από trafficking, κα.  

 Το εισόδημα αυτό δεν καταγράφεται και φυσικά ο κύριος λόγος δεν είναι η διάθεση 

φοροδιαφυγής του αλλά η παράνομη πηγή του. 

 Μια δεύτερη κατηγορία αδήλωτου εισοδήματος είναι αυτό που παράγεται από νόμιμες 

δραστηριότητες αλλά δεν καταγράφεται επειδή δεν δημιουργείται μέσω μιας οργανωμένης 

αγοράς. Πρόκειται για προϊόντα αυτοκατανάλωσης, δηλαδή είτε για αγροτικά προϊόντα που 

καταναλώνονται μέσα στα νοικοκυριό που τα παράγει, είτε για ιδιόχρηση ακινήτων κτλ.  

 Αυτό το εισόδημα δεν καταγράφεται σε μεγάλο ποσοστό εν γνώσει του φορολογικού 

μηχανισμού και σε ορισμένες περιπτώσεις προσδιορίζεται τεκμαρτά. 

 Η τρίτη κατηγορία αδήλωτου εισοδήματος είναι το εισόδημα που έχει αποκτηθεί από νόμιμες 

δραστηριότητες, δημιουργείται σε οργανωμένες και νόμιμες αγορές αλλά δεν δηλώνεται. Και 

ενώ το εισόδημα από παράνομη δραστηριότητα δεν θα έπρεπε καν να δημιουργείται και το 

εισόδημα που προορίζεται για αυτοκατανάλωση δεν προσμετρείται, το ύψος αυτής της τρίτης 

κατηγορίας αδήλωτου εισοδήματος, που θα έπρεπε αλλά δεν δηλώνεται είναι το κομμάτι αυτό 

της φορολογητέας ύλης που προσδιορίζει το ύψος της φοροδιαφυγής εισοδήματος.
19

 

 Το εισόδημα, υπό το πρίσμα της δημόσιας οικονομικής διαχωρίζεται στο φορολογητέο και το 

μη φορολογητέο εισόδημα. Οι αλλαγές από μέρους των φορολογουμένων στην δραστηριότητα 

τους είτε πρόκειται για τη φύση της δραστηριότητας είτε για το μέγεθος που μεταβάλλει το 

εισόδημά τους με σκοπό να κινηθούν από την κατηγορία του φορολογητέου στην κατηγορία του 

                                                 
19

  Φορολογική Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016,τεύχος 797,σελ.1489-1496 

Επιμέλεια. Άρθρου Λέκκα Σοφία, 
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μη φορολογητέου εισοδήματος εκμεταλλευόμενοι τις διατάξεις του φορολογικού συστήματος 

λέγεται φοροαποφυγή.  

 Η φοροαποφυγή δηλαδή αποτελεί αδυναμία του ίδιου του φορολογικού συστήματος χωρίς 

όμως να είναι παράνομη. Τρείς είναι οι βασικές αρχές της φοροαποφυγής: η μετατόπιση 

εισοδήματος, η αναβολές καταβολής φόρων, αρμπιτράζ μεταξύ των διαφορετικών συντελεστών 

με τους οποίους φορολογείται η απόδοση κεφαλαίου. 

  Το φορολογητέο εισόδημα είτε προέρχεται από νόμιμη δραστηριότητα είτε όχι, διαχωρίζεται σε 

δηλούμενο και μη δηλούμενο. Η μετακίνηση από το δηλούμενο στο μη δηλούμενο εισόδημα 

αποτελεί τη μία μορφή φοροδιαφυγής. Το φορολογητέο, από την άλλη, εισόδημα προσδιορίζεται 

αφού αφαιρεθούν από το συνολικό αποκτηθέν εισόδημα οι μειώσεις που προβλέπονται από τον 

εκάστοτε φορολογικό νόμο.  

 Μία δεύτερη μορφή φοροδιαφυγής είναι η διόγκωση των μεγεθών εκείνων που 

προσδιορίζουν τις εκπτώσεις φόρου.
20

 

  Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι η φοροδιαφυγή μπορεί να εμφανιστεί 

με δύο τρόπους: 

1. αποκρύπτοντας εισοδήματα από διάφορες πηγές με σκοπό την πληρωμή χαμηλότερου φόρου. 

2. εμφανίζοντας υπερβολικές ή πλαστές δαπάνες/μειώσεις εισοδήματος ώστε να εφαρμοστούν 

εκπτώσεις φόρου. 

 Από την μέχρι τώρα ανάλυση γίνεται σαφές ότι το συνολικά μη δηλούμενο εισόδημα  

διαφέρει από το αδήλωτο εισόδημα που έχει ως σκοπό να φοροδιαφύγει αλλά και το αδήλωτο 

αυτό εισόδημα δεν μπορεί να αποτελέσει σωστή βάση για τον υπολογισμό της φοροδιαφυγής 

καθώς υπάρχει φοροδιαφυγή ακόμα και όταν το εισόδημα δηλώνεται αλλά εμφανίζονται 

πλασματικές μειώσεις στον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος. 

                                                 
20

  Edgar L. F. (2006), The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion,  
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Διάγραμμα 8 Έλεγχος ροής χρήματος, 

Πηγή: Σ.Δ.Ο.Ε 
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 7.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

 

 

Διάγραμμα 9 Συνολικό φορολογούμενο εισόδημα 

Πηγή: The tax Justice Network. 

Στην ανάλυσή του για την ζήτηση του χρήματος ο Cagan θεωρεί την φοροδιαφυγή ως ένα 

παράγοντα που αυξάνει την ζήτηση για μετρητά. Θεωρεί ότι οι αυξημένοι φορολογικοί 

συντελεστές που υιοθετήθηκαν μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ώθησαν σε αύξηση της 

φοροδιαφυγής και αυτό εν μέρει εξηγεί τις μεταβολές στην αναλογία Μετρητά προς Καταθέσεις. 

Στην ανάλυσή του υιοθετεί δύο βασικές υποθέσεις 

1. Το εισόδημα που δεν δηλώνεται διακινείται στην αγορά αποκλειστικά με μετρητά. 
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2. Το ποσοστό του αδήλωτου εισοδήματος που χρησιμοποιείται ανά χρηματική μονάδα δε είναι 

λιγότερο από το ποσό που εισοδήματος ανά χρηματική μονάδα που χρησιμοποιείται γενικά. 

 

Διάγραμμα 10 Δηλωθέν εισόδημα φυσικών προσώπων κατά πηγή  προέλευσης 

Πηγή: The tax Justice Network. 

 

 Ο Gutmann
21

 υποστήριξε ότι το μέγεθος του ανεπίσημου τομέα της οικονομίας, μπορεί να 

εκτιμηθεί αν αναλύσουμε την σύνθεση του αποθέματος του χρήματος. Η απλή μέθοδος της 

αναλογίας του χρήματος
22

 υιοθετεί τις υποθέσεις του Cagan θέτοντας έναν ακόμα περιορισμό. 

Πιο συγκεκριμένα υποθέτει: 

-Ότι τα μετρητά είναι το αποκλειστικό μέσο συναλλαγής στον ανεπίσημο τομέα της οικονομίας. 

                                                 
21

  Gutmann M. P. (1977), The Subterranean Economy, Financial Analysts Journal, Vol 33 No 6, 

22
  

 
Edgar L. F. (2006), The Underground Economies: Tax Evasion and Information Distortion, Cambridge University Press, 

p.38-39 
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-Η αναλογία μετρητών και ζήτησης για καταθέσεις παραμένει σταθερή και μεταβάλλεται μόνο 

όταν μεταβάλλεται το μέγεθος του αδήλωτου εισοδήματος 

-Το ποσό του αδήλωτου εισοδήματος που δημιουργείται από μία χρηματική μονάδα και 

συναλλάσσεται στον ανεπίσημο τομέα της οικονομίας είναι το ίδιο με το ποσό του δηλωμένου 

εισοδήματος ανά χρηματική μονάδα που συναλλάσσεται στον επίσημο τομέα της οικονομίας. 

Έστω ότι η ζήτηση για μετρητά στην οικονομία είναι η ζήτηση στον επίσημο 

και ανεπίσημο τομέα της οικονομίας. Όπου u ο ανεπίσημος τομέας της οικονομίας και o ο 

επίσημος. 

 

Αντίστοιχα και η ζήτηση για καταθέσεις είναι:  

                

 

Η αναλογία στους δύο τομείς της οικονομίας θα είναι: 

 

 

Η ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος στους δύο τομείς θα είναι: 

 

  

  

Και  
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Η μεταξύ τους αναλογία θα είναι: 

   

Λύνοντας τη εξίσωση της ταχύτητας κυκλοφορίας του χρήματος στον ανεπίσημο τομέα έχουμε 

την εκτίμηση του ύψους του εισοδήματος που δεν δηλώνεται. 

 

 

Δηλαδή οι τρείς βασικές υποθέσεις μπορούν να διατυπωθούν ως εξής: 

 

  

 Το ko είναι σταθερό,                                 

 

 

Συνεπώς το εισόδημα του ανεπίσημου τομέα είναι: 

 

 

και συνεπώς  
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 7.4 Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΦΥΓΑ
23

 

 

 

Η φοροδιαφυγή είναι μία παράνομη και αντικοινωνική συμπεριφορά. Τα άτομα αντιμετωπίζουν 

ένα κοινωνικό δίλημμα δύο επιλογών. Από την μία αν πληρώσουν λιγότερους φόρους ευνοείται 

η οικονομική τους θέση από την άλλη εάν όλοι λειτουργήσουν με αυτό τον τρόπο τότε θα 

επιδεινωθεί η θέση όλων (του κοινωνικού συνόλου). 

Τη θέση αυτή του συνόλου καλείται να προασπίσει η πολιτεία με τη θέσπιση ελέγχου και 

κυρώσεων για τους παραβάτες. 

 Από τη μέχρι τώρα ανάλυση έχει βγει το συμπέρασμα ότι κανείς μπορεί να φοροδιαφύγει είτε 

αποκρύπτοντας αποκτηθέν εισόδημα είτε με το να διογκώσει τα μεγέθη εκείνα που θα του 

εξασφαλίσουν μείωση φόρου, δηλαδή είτε θα του μειώσουν το φορολογητέο εισόδημα ή θα 

κερδίσει έκπτωση φόρου. Η απόφαση για το αν θα φοροδιαφύγει κανείς είναι μία απόφαση που 

λαμβάνεται σε περιβάλλον αβεβαιότητας. Ο φορολογούμενος έχει δύο επιλογές: 

1. Μπορεί να δηλώσει το πραγματικό ύψος του φορολογητέου του εισοδήματος. 

2. Μπορεί να δηλώσει πλασματικό φορολογητέο εισόδημα. 

 Αν επιλέξει την δεύτερη περίπτωση και ελεγχθεί από της αρχές τότε θα είναι 

σε χειρότερη θέση από την επιλογή 1. Αν πάλι δεν ελεγχθεί τότε είναι σε καλύτερη θέση.  η 

απόφασή του δεν μπορεί να είναι προβλέψιμη ούτε σταθερή. 

                                                 
23

  Φορολογική Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016,τεύχος 797,σελ.1489-1496 

Επιμέλεια. Άρθρου Λέκκα Σοφία, 
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 Οι Michael G. Allingham και Agnar Sandmo στο άρθρο τους
24

 προσπαθούν να αναλύσουν 

την συμπεριφορά του φορολογούμενου.  

 Στη συνέχεια παρουσιάζεται το μοντέλο που αναλύουν. 

 Αρχικά γίνεται η υπόθεση ότι η συμπεριφορά του φορολογούμενου ακολουθεί τα αξιώματα 

της συμπεριφοράς κάτω από αβεβαιότητα. Η καμπύλη ωφέλειας έχει ως μεταβλητή το ύψος του 

εισοδήματος. Η οριακή ωφέλεια είναι θετική με αρνητική κλίση καθώς θεωρούμε ότι η 

χρησιμότητά του μειώνεται καθώς το ρίσκο αυξάνεται. 

 Έστω W ότι είναι το ύψος του πραγματικού εισοδήματος, το οποίο προσδιορίζεται εξωγενώς 

και είναι γνωστό στο φορολογούμενο όχι όμως και στις φορολογικές αρχές. Το εισόδημα που θα 

δηλωθεί είναι X και το ύψος του εξαρτάται από την απόφαση του φορολογουμένου και ο 

φορολογικός συντελεστής θ είναι ο συντελεστής που εφαρμόζεται στο δηλωμένο εισόδημα Χ. Η 

πιθανότητα να ελεγχθεί η δήλωση του φορολογουμένου είναι p.  

Σε περίπτωση ελέγχου ο φορολογούμενος θα πληρώσει το πρόστιμο π που θα επιβληθεί το ύψος 

του αδήλωτου εισοδήματος (W-X).
25

 

O φορολογούμενος θα διαλέξει εκείνο το Χ που θα μεγιστοποιήσει τη συνάρτηση 

 

 Για απλοποίηση θέτουμε: 

                                                 
24

  Weigel,R.H., Hessing D., Elffers H., (1991) Tax evasion as defective behavior with in a social dilemma Webley Cambridge 

University Press, New York. p. 20 

 

25
  P., Robben H., Elffers H. Tax Evasion: An Experimental Approach, «income taxevasion: a theoretical analysis» (allingham 

g. m. and sandmo a.,1972, p 324-327) 
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 Από την πρώτη συνθήκη αριστοποίησης έχουμε: 

 

 και η δεύτερη συνθήκη αριστοποίησης 

 

ικανοποιείται από την υπόθεση της φθίνουσας οριακής χρησιμότητας. 

 Θεωρούμε λογικό ότι το δηλωθέν εισόδημα θα είναι ένα ποσό ανάμεσα στο 0 

και στο πραγματικό εισόδημα W. Επομένως θα έχουμε : 

 

 Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι: 
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 Δηλαδή ο φορολογούμενος θα δηλώσει λιγότερο από το πραγματικό του εισόδημα αν 

περιμένει ότι το ποσό που θα πληρώσει για το μη δηλωμένο του εισόδημα pπ είναι μικρότερο 

από το φορολογικό συντελεστή θ.
26

 

 Η παραπάνω ανάλυση δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της άλλους κοινωνικούς παράγοντες στη 

λήψη της απόφασης του φορολογούμενου. Αν θέλουμε να συμπεριλάβουμε και αυτούς τους 

παράγοντες στην ανάλυση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συνάρτηση ωφέλειας του 

φορολογούμενου έχει ως εξής: 

 

 Υποθέτουν δηλαδή οι M. G. Allingham και A. Sandmo ότι οι κοινωνικοί παράγοντες 

προσδιορισμού της συμπεριφοράς του φορολογούμενου ότι διαφέρουν 

ανάλογα με το αν η πράξη τους γίνεται αντιληπτή από τις αρχές ή όχι. Ειδικότερα, γίνεται η  

υπόθεση ότι 

 

 Κάτω από αυτό το πρίσμα η συνθήκη αριστοποίησης διαμορφώνονται ως εξής: 

 

 Και το τελικό συμπέρασμα είναι  

 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι όταν 

                                                 
26

  - P., Robben H., Elffers H. Tax Evasion: An Experimental Approach, «income taxevasion: a theoretical analysis» (allingham 

g. m. and sandmo a.,1972, p 324-327) 
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το αποτέλεσμα είναι ισοδύναμο με την περίπτωση που δεν λαμβάνουμε υπόψη τους κοινωνικούς 

παράγοντες. 

 Η πιο ρεαλιστική προσέγγιση όμως είναι : 

 

δηλαδή η ωφέλεια από το εισόδημα μειώνεται καθώς μειώνονται οι κοινωνικοί παράγοντες που 

ωθούν σε φοροδιαφυγή (φήμη του σωστού πολίτη, φορολογική συνείδηση ή «reputation» κατά 

τους M. G. Allingham και A. Sandmo κτλ).  

 Με αυτή την έννοια εισόδημα και φορολογική συνείδηση καθίστανται υποκατάστατα. 

 Στην περίπτωση που συμβαίνει αυτό η ποσότητα στην παρένθεση είναι κάτω της μονάδας και 

συνεπώς ο φορολογούμενος θα δηλώσει λιγότερο εισόδημα μόνο όταν το αναμενόμενο ποσό που 

θα κληθεί να πληρώσει είναι αρκετά μικρότερο από το φορολογικό συντελεστή. 

 Έτσι λοιπόν η συμπεριφορά του κάθε ατόμου διαφέρει ανάλογα με την αναλογία: 

 

 

                                                   

 

 

 

 



 

116 

 

 

 7.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ 

 

 

Τόσο το μέγεθος της φοροδιαφυγής όσο και η έκταση του ανεπίσημου τομέα της οικονομίας 

διαφέρει από χώρα σε χώρα, από κλάδο σε κλάδο. Ωστόσο μπορούν να γίνουν ορισμένες γενικές 

υποθέσεις για τους παράγοντες εκείνους που οδηγούν στην εξάπλωση της φοροδιαφυγής. 

 Οι μονεταριστές που προσπάθησαν να εκτιμήσουν το μέγεθος του ανεπίσημου τομέα της 

οικονομίας συνέδεσαν το φαινόμενο της φοροδιαφυγής με τις μεταβολές στο ύψος των 

φορολογικών συντελεστών 
27

. 

 Παρόλα αυτά το φαινόμενο δεν δείχνει να είναι εξαπλωμένο ανάλογα με το ύψος των 

φορολογικών συντελεστών. Οι σκανδιναβικές χώρες και ιδιαίτερα η Σουηδία παρουσιάζουν 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές και παρόλα αυτά τα επίπεδα της φοροδιαφυγής στις χώρες 

αυτές δεν είναι στο ύψος που θα περίμενε κανείς. Συνεπώς οδηγούμαστε το συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν και άλλοι κοινωνικοί παράγοντες προσδιορισμού του ύψους της φοροδιαφυγής που 

παρουσιάζει μία χώρα. 

 Το μορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο του πληθυσμού αποτελεί ένα από τους βασικούς 

παράγοντες φοροδιαφυγής. Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού μιας 

χώρας τόσο υψηλότερο είναι και το επίπεδο φορολογικής συνείδησης και η συνειδητοποίηση ότι 

                                                 
27

  Cagan P. (1958), The Demand for Currency Relative to Total Money Supply, Chicago, Occasional 

 Paper 62, National Bureau of Economic Research, INC,. pp.11 και Gutmann 

 M. P. (1977), The Subterranean Economy, Financial Analysts Journal, Vol 33 No 6, pp 26-27+34 
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τα φορολογικά έσοδα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών τα οποία 

καλύπτουν συλλογικές ανάγκες. 

 Από την άλλη μεριά, βασικός παράγοντας για το ύψος της φοροδιαφυγής αποτελεί ο τρόπος 

κατανομής του φορολογικού βάρους και ο τόπος δαπάνης των δημόσιων αγαθών. Όσο δηλαδή η 

δημοσιονομική λειτουργία του κράτους συνάδει με το κοινό αίσθημα για φορολογική 

δικαιοσύνη και δημιουργείται η πεποίθηση ότι το δημόσιο χρήμα χρησιμοποιείται με τρόπο 

χρηστό και διαφανή περιορίζεται η ροπή των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή. Όπου η 

διαφθορά της πολιτικής ηγεσίας είναι διαδεδομένη και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας αδύναμα 

υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή
28

. 

 Η οργάνωση του φορολογικού συστήματος, του φοροεισπρακτικού και ελεγκτικού 

μηχανισμού αποτελούν επίσης βασικό παράγοντα περιορισμού του φαινομένου της 

φοροδιαφυγής. Όλοι οι φόροι δεν παρουσιάζουν τις ίδιες δυνατότητες για φοροδιαφυγή άρα η 

διάρθρωση του φορολογικού συστήματος είναι σημαντική όπως επίσης σημαντική είναι η 

συνοχή του συστήματος και ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλονται και εισπράττονται οι φόροι. 

Από την άλλη μεριά, το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και ηθικής των ελεγκτικών μηχανισμών 

συμβάλλει αποφασιστικά επίσης στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι η έκταση της φοροδιαφυγής σε μια χώρα εξαρτάται βασικά από 

δύο ομάδες παραγόντων: από τη ροπή των φορολογουμένων για φοροδιαφυγή και από την 

ικανότητα των φορολογικών αρχών να περιορίσουν τη ροπή αυτή. 

 Παρακάτω παραθέτουμε σχετικό πίνακα με τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραοικονομία στην 

Ευρώπη και παρατηρούμε ότι η χώρα μας κατέχει μια από τις υψηλότερες θέσεις στον πίνακα 

κατάταξης. 

                                                 
28

  Uslaner M.E. (2007), Tax Evasion, Trust, and the Strong Arm of the Law, στο Hayoz N. and Hug 

 S.Tax Evasion, Trust, and State Capacities, Peter Lang AG, International Academic  Publishers, 
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 Το πρόβλημα όπως αναδείχθηκε από την έρευνα του ΟΑΣΑ, οφείλεται στην φορολογική 

επιβάρυνση που σχετίζεται με την επιβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 

και στην ποιότητα των κρατικών θεσμών και των εργασιακών νόμων. 

 Η παραοικονομία στη Ελλάδα εντοπίζεται κυρίως: 

 σε εισοδήματα που αν και αποκτώνται νόμιμα, δεν δηλώνονται στις φορολογικές αρχές, 

όπως η εργασία ατόμων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.  

  σε εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, όπως 

λαθρεμπόριο, τοκογλυφία, παραεμπόριο κ.τ.λ. 

 από εισοδήματα από δραστηριότητες εκτός μηχανισμού αγοράς, όπως η διάθεση 

προϊόντων παραγωγής κατ΄οίκον.
29

 

 Τα παραπάνω συμβάλλουν στην διατήρηση των υψηλών δημοσιονομικών ελλειμμάτων και 

στη διατήρηση της φοροδιαφυγής σε υψηλά επίπεδα, εμποδίζοντας έτσι και την πάταξη της. 
30
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 Φορολογική Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016,τεύχος 797,σελ.1489-1496 

Επιμέλεια. Άρθρου Λέκκα Σοφία,
 

 
  

30
  Φορολογική Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016,τεύχος 797,σελ.1489-1496 

Επιμέλεια. Άρθρου Λέκκα Σοφία, 
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Πίνακας 5 Η παραοικονομία ανά τον κόσμο Στατιστικά στοιχεία ανεπτυγμένων οικονομικά χωρών μελών του OECD σε 

σχέση με το μέσο όρο του OECD από το 2008 έως το 2012 σε ποσοστό επί τοις εκατό του ΑΕΠ  

  

Πηγή: The tax Justice Network. 
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Πίνακας 6 Το κόστος της φοροδιαφυγής (ταξινόμηση με βάση τη συνολική αποφυγή φόρου) 

 Πηγή: The tax Justice Network. 
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 Στον παραπάνω πίνακα παραθέτουμε στοιχεία από έρευνα του Tax Justice Network που 

διεξήχθη το 2011 με θέμα τα παγκόσμια ποσοστά της φοροδιαφυγής. 

 Στον πίνακα παρουσιάζεται η λίστα με την παγκόσμια κατάσταση κατηγοριοποιημένη κατά 

αύξοντα αριθμό σε σχέση με το μεγαλύτερο ποσό που δεν φορολογείται λόγω της 

παραοικονομίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι η φοροδιαφυγή είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Πρώτη στη 

λίστα η ΗΠΑ με ποσοστό μόνο το 8,9% του ΑΕΠ της να αποτελεί την παραοικονομία και να 

χάνει ετησίως το διόλου ευκαταφρόνητο ποσό των $ 337,349 δισεκατομμυρίων. Χώρες όπως η 

Ελβετία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία έχουν τα μικρότερα επίπεδα 

παραοικονομίας. 

 Περίτρανο παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες με ποσοστό παραοικονομίας στο 18% του 

ΑΕΠ τους. 

 Στον προηγούμενο πίνακα που είδαμε η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση με το ποσοστό της 

παραοικονομίας να αγγίξει το 28% του ΑΕΠ της και τα έσοδα που χάνονται τα $ 29,427 δις ή € 

26,35 δις. Όπως αναφέρει ο ΟΔΔΗΧ, το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης στις 

1.12.2015 διαμορφώθηκε στα 321,332 δισεκατομμύρια. 

 Το ετήσιο ποσό της φοροδιαφυγής λοιπόν αγγίζει σχεδόν το 8% το δημόσιου χρέους μας, αν 

το ποσοστό της παραοικονομίας είναι 28%. Αν τα ποσά αυτά της παραοικονομίας εντάσσονταν 

στην πραγματική οικονομία τότε από τις εισπράξεις και μόνο των αναλογούντων αμέσων φόρων, 

χωρίς να υπολογισθούν οι έμμεσοι φόροι και η εισφοροδιαφυγή, θα εξοφλούσαμε το δημόσιο 

χρέος μας, όπως αυτό διαμορφώθηκε στις 31.12.2015 σε περίπου 13 χρόνια. 

 Βλέπουμε ότι οι υποθέσεις της φοροδιαφυγής βρίσκονται στη δεύτερη θέση με πολλή μεγάλη 

διαφορά από την επόμενη κατηγορία. Οι υποθέσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται ευκολότερα εάν 

εντοπιστεί το μαύρο χρήμα.
31
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 http://www.pdma.gr/index.php/el/debt-strategy-gr/public-debt-gr/level-of-debt-gr   
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

 

 8.1 ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ -“ΌΜΙΛΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”  

 

 

Πρόκειται για γνωστό επιχειρηματία και της συζύγου του, καθώς και ενός εφοπλιστή όπου 

διατάχθηκε δίκη με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Οι κατηγορούμενοι από το 2004 φαίνεται 

να έχουν ξεπλύνει μεγάλα χρηματικά ποσά διαμέσω του real estate. Με τραπεζικό δανεισμό 

προχωρούσαν στην αγορά ακίνητων φιλέτων, ενώ το κάθε ακίνητο ανήκε σε διαφορετική εταιρία 

του ομίλου. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι το ύψος των επισφαλών δανείων ανέρχεται στα 300 

εκατομμύρια ευρώ και το ποσό της φοροδιαφυγής στα 30 εκατομμύρια ευρώ. 

 Δημοσιεύματα στο lifo.gr και στο newsit.gr αναφέρουν πως στο βούλευμα το οποίο υιοθετεί 

την πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα Εφετών, για την «Υπόθεση Ομίλου Επιχειρήσεων», το 

συγκεκριμένο ζευγάρι νομιμοποιούσε παράνομα χρήματα κατ’ επάγγελμα, καθώς φέρονται να 

«είχαν διαμορφώσει κατάλληλη υποδομή, με την ίδρυση και τη χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού 

εταιριών, την κατάρτιση σειράς εικονικών συμβάσεων επί σκοπώ δικαιολογήσεως τραπεζικών 

συναλλαγών με αντικείμενο ιδιαιτέρως υψηλά χρηματικά ποσά, το άνοιγμα και τη διατήρηση 
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λογαριασμών ατομικών και εταιρικών σε πιστωτικά ιδρύματα
32

, με μεθοδευμένες παντελώς 

παράτυπες πρακτικές που αντέβαιναν στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ίδρυση εξωχώριων 

εταιριών με πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης με σκοπό πορισμού εισοδήματος…» 

 Κατά περίπτωση, τα αδικήματα που αποδίδονται στους κατηγορούμενους αφορούν στη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, στη φοροδιαφυγή, στην ηθική αυτουργία 

και στην έκδοση εικονικών τιμολογίων, και αφορούν τα βασικά αδικήματα που περιγράφονται 

στο άρθρο 3 του Ν.3691/2008. 

 Σε δίκη παραπέμπονται επίσης οι εκπρόσωποι της εταιρίας όπου πραγματικός δικαιούχος της 

οποίας κατά τη δικαστική κρίση ήταν ο αναφερόμενος αρχικά εφοπλιστής. Η εμπλοκή της 

εταιρίας αφορά την αγορά από τον βασικό κατηγορούμενο δύο ακινήτων έναντι τιμήματος πέντε 

εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που κατά τους εφέτες είναι εικονικό, με το πραγματικό να αγγίζει τα 

20 εκατομμύρια ευρώ. 
33

 

 Αναφορικά με τον τραπεζικό δανεισμό και την εμπλοκή στελεχών, με το βούλευμα 

απαλλάσσονται τα μέλη Επιτροπών των τεσσάρων τραπεζών που χορήγησαν τα επίδικα δάνεια, 

οι οποίοι αντιμετώπιζαν την κατηγορία της απιστίας. 
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 Τέσσερις τράπεζες διώχθηκαν για κακουργηματική απιστία, διότι χορηγούσαν δάνεια πολλών εκατομμυρίων χωρίς τη λήψη 

κατάλληλων εγγυήσεων και παρακάμπτοντας τις τυπικές διαδικασίες που όφειλαν να ακολουθήσουν. 

33 Η δωροδοκία διακρίνεται σε ενεργητική και παθητική, τιμωρείται δηλ. και εκείνος που παίρνει το "δωράκι" και εκείνος, που 

το υπόσχεται ή το δίνει, με τη διαφορά ότι παθητική δωροδοκία (δωροληψία) μπορεί να τελέσει μόνον υπάλληλος (κατά την 

έννοια του ποινικού Κώδικα), ενώ ενεργητική ο καθένας και μάλιστα όχι άμεσα αλλά και έμμεσα (χρησιμοποιώντας δηλ. και 

άλλον). 

 Πηγή: http://nomiki simvouli.blogspot.gr/2012/03/blog-post_1818.html 

http://nomiki/
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 8.2 ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ 

 

 

Το δεύτερο μας παράδειγμα αναφέρεται στο ξέπλυμα χρήματος μέσω τραπεζικού δανεισμού. Οι 

εγκληματίες δανείζονταν χρήματα μέσω τραπεζών και αγόραζαν ακίνητα καταβάλλοντας τίμημα 

πολύ χαμηλότερο από την πραγματική τους αξία. 

 Αυτό το κατάφερναν με την ίδρυση και χρησιμοποίηση μεγάλου αριθμού εταιριών και την 

κατάρτιση εικονικών συμβάσεων και τιμολογίων, ώστε να δικαιολογούν συναλλαγές σε 

ιδιαίτερα υψηλά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς τόσο ατομικούς όσο και εταιρικούς. Οι 

ενεχόμενοι δημιούργησαν ένα δίκτυο εταιριών, και κατάφεραν να παρουσιάσουν μεγάλους αλλά 

πλασματικούς τζίρους με αποτέλεσμα την αύξηση την πιστοληπτική ικανότητα των εταιριών 

αυτών. Με τον τρόπο αυτό αντλούσαν ρευστότητα μέσω τραπεζικών δανείων τόσο για τις 

εταιρίες του ομίλου όσο και για ίδιους σκοπούς. 
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 8.3 «ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ» – ΠΑΘΗΤΙΚΗ 

ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ 

 

 

 Το παρακάτω παράδειγμα συνδυάζει ξέπλυμα και διαφθορά. 

 Δεν είναι σίγουρα το μοναδικό που έχει συμβεί στην Ελλάδα, αλλά σε αυτό δόθηκε μεγάλη 

δημοσιότητα. Μίζες που μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς εκτός Ελλάδος, πολυτελή ζωή, 

offshore, real estate. Λίγο από όλα. Αποτέλεσμα: Αποδεικνύει περίτρανα ότι η διαφθορά υπήρχε 

και μέσα στις κυβερνήσεις. Κάποιοι τιμωρούνται. Δανειζόμενοι και ιδιοκτήτες εμφανίζονταν 

διάφορες υπεράκτιες εταιρίες (ευνοϊκότερη φορολόγηση, δυσκολία εντοπισμού πραγματικού 

δικαιούχου). Στη συνέχεια πωλούσαν το ακίνητο, συνήθως σε άλλη εταιρία του κυκλώματος, σε 

πολύ μεγαλύτερη τιμή από αυτή της αγοράς, νομιμοποιώντας έτσι το παράνομο χρήμα. Το 

κράτος έχασε πολλά χρήματα από τη μη φορολόγηση των αγοραπωλησιών και οι τράπεζες 

έγραψαν ζημίες, παρόλο που οι τελευταίες έδωσαν δάνεια παρακάμπτοντας τους πιστοληπτικούς 

κανόνες τους. Ανάμεσα στο αδικήματα που αποδόθηκαν ήταν και αυτό της φοροδιαφυγή. 

 Εμπλεκόμενοι: Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα και στενοί τους συνεργάτες. Οι τελευταίοι 

εκτός του αξιώματός τους, εκμεταλλεύτηκαν και την όποια προνομιακή ενημέρωση είχαν για να 

επηρεάσουν και να συγκαλύψουν τις παράνομες δραστηριότητες τους. Ας δούμε με λίγα λόγια 

το ιστορικό όπως παρουσιάστηκε στον τύπο. 

 Το Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο (Π.Ε.Π.) ήταν Έλληνας πολιτικός. 

 Το 2012 συνελήφθη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη 

δραστηριότητα και το 2013 καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών. Φαίνεται να 

εκμεταλλεύτηκε την προνομιακή ενημέρωση του ως υπουργός και σε συνεργασία με τη δεύτερη 

σύζυγό του, τρεις ημέρες πριν την ψήφιση του νόμου «περί αποκατάστασης της φορολογικής 
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Δικαιοσύνης και αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής», που περιείχε διάταξη που πενταπλασίαζε τη 

φορολογία ακινήτων που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρίες, αγόρασε έναντι ενός περίπου 

εκατομμυρίου ευρώ οικία συμφερόντων υπεράκτιας εταιρίας . Την αγορά αυτή καθώς και τη 

χρονική στιγμή που συνέβη σχολίασαν δημοσιεύματα στον Ελληνικό τύπο, τα οποία με τη σειρά 

τους έδωσαν αφορμή στην προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, να διατάξει 

προκαταρκτική εξέταση, ενώ έρευνα άσκησε και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

(ΣΔΟΕ). 

 Το όνομα του Π.Ε.Π.
34

 εμφανίστηκε και κατά τη διάρκεια της έρευνας των σκανδάλων 

δωροδοκιών της Siemens, όταν βγήκαν στη δημοσιότητα διάφορα στοιχεία περί συμμετοχής 

πολιτικών προσώπων
35

 

 Το 2011 η επιτροπή θεσμών και διαφάνειας της Βουλής αποφάσισε τον έλεγχο του πόθεν 

έσχες του πρώην υπουργού καθώς θεωρήθηκε ερευνητέο το ποσό των καταθέσεών του ύψους 

178 εκατομμυρίων ευρώ. Ο πρώην υπουργός δήλωσε έκπληκτος από την απόφαση αυτή και 

ζήτησε εξηγήσεις από την επιτροπή. Με τη συμπεριφορά του αυτή μας δείχνει ότι θεωρούσε ότι 

ο ίδιος ήταν στο απυρόβλητο. 

 Τον Μάιο του 2011 δημοσιεύτηκαν τα πρώτα στοιχεία που αφορούσαν την έρευνα του ΣΔΟΕ 

για το πόθεν έσχες του Π.Ε.Π.. Σύμφωνα με αυτά, η τιμή που είχε δηλώσει οτι αγόρασε το σπίτι 

του, ήταν μικρότερη από την αντικειμενική του αξία, ενώ για την ανακαίνιση του οποίου δήλωσε 

υπέρογκα ποσά. 

 Από τη μία λοιπόν προσπαθεί να πληρώσει όσο λιγότερο φόρο γίνεται για την αγορά, και από 

την άλλη κάνει αγορές πολυτελών προϊόντων ξοδεύοντας χρήματα που είχε εισπράξει ως μίζες. 

Και οι δύο αυτές τακτικές εμφανίζονται στην ενδεικτική τυπολογία δραστηριοτήτων 

ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών που εξέδωσε η ΤτΕ.  

                                                 
34

 https://el.wikipedia.org 

35
 http://www.protothema.gr/politics/article/101972/h-etymhgoria-ths-eksetastikhs-gia-to skandaloths-siemens/ 

http://www.protothema.gr/politics/article/101972/h-etymhgoria-ths-eksetastikhs-gia-to
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 Τον Οκτώβριο του 2011 δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο πρώην υπουργός δέχθηκε καταθέσεις 

μεγάλων ποσών σε προσωπικό του λογαριασμό του από εκπρόσωπο εταιρίας εξοπλιστικών 

συστημάτων.  

 Τον Ιανουάριο του 2012 κλήθηκε στον εισαγγελέα ως ύποπτος για ανειλικρινή φορολογική 

δήλωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κλήση του αφορούσε τη φορολογική δήλωση του για το 

έτος 2009. 

 Tον Απρίλιο του 2012, μετά από ένταλμα που εκδόθηκε σε βάρος του από τον ειδικό 

ανακριτή Πρωτοδικών και την εισαγγελέα, συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος 

βρώμικου χρήματος και οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ. Στο εισαγγελικό πόρισμα που δημοσιεύτηκε 

μετά τη σύλληψή του, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «ο Π.Ε.Π. και οι συνεργάτες του 

συνέστησαν εγκληματική οργάνωση και για την πραγμάτωση του σκοπού τους ίδρυσαν τρεις 

Offshore εταιρίες,  μέσω των οποίων προέβησαν σε σειρά παράνομων πράξεων, μεταξύ άλλων 

και νομιμοποίηση παράνομων αμοιβών μέσω του Υπουργείου στο οποίο ήταν υπουργός. Σ΄αυτές 

τις εταιρίες ιδιοκτήτης φαινόταν να είναι ο Π.Ε.Π.». Το πόρισμα των δύο Εισαγγελέων ανέφερε 

επίσης: «Το χρονικό διάστημα από τον Μάιο 1998 έως τις 7/6/2001 φέρεται να απέκρυψε 

περιουσία συνολικού ύψους 16.202.000 ελβετικών φράγκων και 1.748.000 δολαρίων ΗΠΑ, 

χρήματα τα οποία αποτελούν προϊόν εγκληματικής ενέργειας». Τον Οκτώβριο του 2013 

καταδικάστηκε πρωτόδικα σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για νομιμοποίηση εσόδων από 

εγκληματική δραστηριότητα. Σύμφωνα με την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων, που κήρυξε ενόχους και καταδίκασε τους 17 από τους συνολικά 19 

κατηγορούμενους στην υπόθεση, το ποσό που καταλογίζεται ότι έλαβε ο πρώην υπουργός 

ανέρχεται σε περίπου
36

 54εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μία δεκαετία. Συγκεκριμένα το 

πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκρινε πως το Π.Ε.Π. ζητούσε ωφελήματα κατά τη διάρκεια της 

θητείας του, τα δε χρήματα που εισέπραξε διακινήθηκαν τμηματικά και μέσω άλλων προσώπων 

ή εταιριών, ώστε να αποκρυφτεί η πραγματική τους προέλευση. 

                                                 
36

 https://el.wikipedia.org 
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 Αυτή είναι μία από τις λίγες υποθέσεις με εμπλεκόμενο πολιτικό πρόσωπό που έφτασε στα 

ελληνικά δικαστήρια. Τα αδικήματα που του αποδίδονται αφορούν σε παθητική δωροδοκία σε 

βάρος του δημοσίου, σε σύσταση εγκληματική οργάνωσης και τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. Και τα δύο βασικά αδικήματα του Ν.3691/2008 Για την επίτευξη 

όλων αυτών είχε στη διάθεσή του εκτός της προνομιακής πληροφόρησής του λόγω του 

αξιώματός του, ένα επιτελείο από νομικούς και οικονομικούς συμβούλους, καθώς και 

υφισταμένους του, χωρίς την βοήθεια των οποίων δεν θα μπορούσε να τα είχε καταφέρει. Οι 

Offshore εταιρίες και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μπόρεσαν αρχικά να αποκρύψουν την 

ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου. Τα «ωφελήματα» χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά 

ακινήτων και για αγορά πολυτελών ειδών. Σχετικά με τη φοροδιαφυγή και ενώ στην 

καταδικαστική απόφαση δεν υπάρχει η κατηγορία της φοροδιαφυγής, η κόρη του παραδείγματος 

χάρη, μία από τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, εμφανίζεται να κατηγορείται για φοροδιαφυγή 

από τις φορολογικές αρχές για το ποσό των 1.700.000. 

 

 

 8.4 PANAMAS PAPERS 

 

 

Το πιό πρόσφατο θορυβώδες σκάνδαλο που τάραξε όλη τη διεθνή οικονομική και πολιτική 

κοινότητα ρίχνει φως στον σκιώδη κόσμο των παράκτιων οικονομικών δραστηριοτήτων και των 

φορολογικών παραδείσων. Έπειτα από τις αποκαλύψεις σχετικά με τα επιλεγόμενα Panama 

Papers, που είδαν το φως της δημοσιότητας  χάρις στην προσπάθεια ενός εκτεταμένου δικτύου 

μέσων ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο, κι αφορούν τις παράνομες συναλλαγές και τη 

φοροδιαφυγή μεγάλων εταιρειών, αλλά και μεγάλων πολιτικών μέσα από την εμπλεκόμενη off 
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shore εταιρεία της παναμαϊκής δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, ειδικευμένης στις 

υπηρεσίες offshore εταιρειών και αφορούν την περίοδο 1977-2015. 

 Πηγή της μεγάλης τούτης αποκάλυψης, η ιστοσελίδα αποκαλύψεων WikiLeaks , η οποία 

παρέσχε  έναν τεράστιο όγκο δεδομένων: πάνω από 11,5 εκατ. έγγραφα, και πάνω από 2,6 

terabytes πληροφοριών βρέθηκαν μέσω της ιστοσελίδας στα χέρια της διεθνούς κοινοπραξίας 

ερευνητών δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), τη γερμανική 

εφημερίδα Süddeutsche Zeitung και άλλους 107 δημοσιογραφικούς ομίλους, 

συμπεριλαμβανομένης και της Guardian και του BBC,οι οποίοι επιδόθηκαν αμέσως στο έργο της 

κωδικοποίησης, ταυτοποίησης και δημοσίευσης τούτου του πολύτιμου υλικού, που πολλοί το 

έχουν χαρακτηρίσει «σκάνδαλο του αιώνα». 

 Και πως θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί αλλιώς; Τα Panama Papers, η μεγαλύτερη διαρροή 

πληροφοριών στην ιστορία της δημοσιογραφίας αποκαλύπτουν ότι πέραν των χιλιάδων 

ανωνύμων, πλήθος αρχηγών κρατών, πολιτικών, εκατομμυριούχοι, αστέρες των αθλητισμού, 

διασημότητες, εγκληματικά δίκτυα και άτομα που αποτελούν αντικείμενο διεθνών κυρώσεων 

έχουν προσφύγει σε εταιρείες offshore για να κρύψουν τις περιουσίες τους. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία 12 νυν και πρώην παγκόσμιοι ηγέτες, άλλοι 128 σημαίνοντες 

πολιτικοί, ή συγγενικά τους πρόσωπα (όπως ο πατέρας γνωστού πρωθυπουργού ευρωπαϊκού 

κράτους, ή της οικογένειας  Κινέζου προέδρου , Άραβες εμίρηδες κλπ), πάνω από 15.600 

μεγάλες εταιρείες και «παραμάγαζα» που έστησαν προκειμένου να αποφύγουν φορολογικούς 

ελέγχους, όπως η UBS, η HSBC, η Commerzbank, HSH Nordbank. Συνολικά 214.000 εταιρείες 

και off-shore παραρτήματα/μορφώματα εμφανίζονται στα στοιχεία που απεκάλυψε η WikiLeaks. 

 Ιδιαίτερα αποκαλυπτικές για τον τρόπο που οι περίγυροι των πολιτικών λυμαίνονται τις 

κρατικές υπηρεσίες και τον δημόσιο πλούτο για πάρα πολλές δεκαετίες είναι οι πληροφορίες που 

περιέχονται στα Panama Papers. Άλλωστε, ο όγκος τους καλύπτει το χρονικό διάστημα από το 

1977 έως το 2015. Ενδεικτικά είναι όσα αποκαλύπτονται για τους «αυλικούς»  ρώσου προέδρου, 

οι οποίοι κατά κόρον χρησιμοποίησαν το δίκτυο των off-shore που τους παρείχε η  Mossack 

Fonseca για να μεταφέρουν κρυφά χρηματικά ποσά έως και 200 εκατ. δολαρίων κάθε φορά, 
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μέσα από πλασματικά έγγραφα, μεταχρονολογημένες διαταγές, μη εγγυημένων δανείων (όπως 

της Russian Commercial Bank με έδρα την Κύπρο) προκειμένου επίσης να αποκτήσουν τον 

έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων της χώρας.  

 Στη Βραζιλία μάλιστα το θέμα αποκαλύπτεται πως έχει μεγαλύτερο βάθος, καθώς οι γνώσεις 

του Φονσέκα χρησιμοποιήθηκαν σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ξεπλύματος πολιτικού 

χρήματος, που οδηγούν στις εγκληματικού χαρακτήρα δραστηριότητες τέως προέδρου της. 

Μάλιστα, στα πλαίσια της δικαστικής έρευνας, πέντε μέλη του γραφείου της εταιρείας του 

Φονσέκα στη Βραζιλία συνελήφθησαν κι αντιμετωπίζουν εγκληματικές κατηγορίες. 

 Όμως η Ιστορία ξεκίνησε από τις αμερικανικές τράπεζες που βοήθησαν να μετατραπεί ο 

Παναμάς σε οικονομικό κέντρο και η χώρα αναδύθηκε ως φορολογικός παράδεισος και τόπος 

νομιμοποίησης εσόδων τη δεκαετία του '70, όταν η κυβέρνηση πέρασε μερικούς από τους πιο 

αυστηρούς κανονισμούς για το χρηματοοικονομικό απόρρητο. Αυτό πιθανώς ενθάρρυνε τη 

Mossack Fonseca να καθιερωθεί το 1977. Οι κανόνες χρηματοοικονομικού απορρήτου δεν 

υπόσχονταν στους ξένους επενδυτές απλώς εχεμύθεια – μετέτρεψαν σε έγκλημα την αποκάλυψη 

πληροφοριών εκ μέρους των τραπεζών για τους πελάτες τους, εκτός κι αν διατάσσονταν από 

δικαστήριο σε περιπτώσεις που αφορούσαν τρομοκρατία, εμπόριο ναρκωτικών ή άλλη σοβαρή 

παράβαση (η φοροδιαφυγή εξαιρούνταν από αυτή την κατηγορία). Αυτοί οι νόμοι προσέλκυσαν 

έναν μακρύ κατάλογο απατεώνων και δικτατόρων που χρησιμοποίησαν τον Παναμά για να 

κρύψουν τα κλεμμένα λάφυρα, μεταξύ των οποίων ήταν οι Φερδινάνδος Μάρκος, ο «Baby Doc» 

Ντιβαλιέ και ο Αουγκούστο Πινοσέτ. 

 Πρόσφατη έκθεση της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρει ότι ο Παναμάς «μαστίζεται» από 

την απάτη και τη διεθνή φοροδιαφυγή, που αποτελούν και «σημαντικές πηγές παράνομων 

κεφαλαίων». 

 Μπορείς να πας σε οποιαδήποτε νομική εταιρεία στην πόλη, από τη μικρότερη έως τη 

μεγαλύτερη, και να ανοίξεις μια εταιρεία-βιτρίνα χωρίς να σου κάνουν καμία ερώτηση. 

 Σήμερα, οι χρηματοπιστωτικοί νόμοι του Παναμά παραμένουν εξαιρετικά χαλαροί. Οι ξένες 

εταιρείες μπορούν να φέρουν απεριόριστα χρηματικά ποσά στη χώρα χωρίς να πληρώσουν 
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φόρους. Την ίδια ώρα, έκθεση του ΔΝΤ του 2014 ανάφερε ότι από τα 40 προτεινόμενα βήματα 

που θα έπρεπε να κάνουν οι χώρες για να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα χρήματος και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ο Παναμάς έχει κάνει μόνο το ένα.  «Όταν πρόκειται για 

ξέπλυμα χρήματος, παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες: ξέπλυμα, πλύσιμο και στέγνωμα», είπε ο 

Miguel Antonio Bernal, επιφανής ντόπιος δικηγόρος και πολιτικός αναλυτής. «Μπορείς να πας 

σε οποιαδήποτε νομική εταιρεία στην πόλη, από τη μικρότερη έως τη μεγαλύτερη, και να 

ανοίξεις μια εταιρεία-βιτρίνα χωρίς να σου κάνουν καμία ερώτηση». 

 Τι είναι η Mossack Fonseca; 

 Ιδρύθηκε στον Παναμά το 1977 από τον γερμανικής καταγωγής Jurgen Mossack και έναν 

Παναμέζο ονόματι Ramón Fonseca, έναν αντιπρόεδρο του σημερινού κυβερνώντος κόμματος 

της χώρας, ενώ αργότερα προστέθηκε και τρίτος συνέταιρος, ο Ελβετός δικηγόρος Christoph 

Zollinger. Από τη δεκαετία του '70, η νομική εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της και 

σήμερα δουλεύει με θυγατρικά γραφεία σε 44 χώρες, μεταξύ άλλων στις Μπαχάμες, στην 

Κύπρο, στο Χονγκ Κονγκ, στην Ελβετία, τη Βραζιλία, στο νησί Τζέρσεϊ, το Λουξεμβούργο, στις 

Βρετανικές Παρθένες Νήσους και –ίσως το πιο ανησυχητικό– στις ΗΠΑ, ειδικά στις πολιτείες 

του Γουαϊόμινγκ, της Φλόριντα και της Νεβάδα. 

 Πρόκειται για μια νομική εταιρεία με την έδρα της όπως προαναφέρθηκε στον Παναμά της 

οποίας οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση  υπεράκτιων εταιρειών  με δικαιοδοσίες σε 

φορολογικούς παραδείσους. Διαχειρίζεται offshore εταιρείες με ετήσια συνδρομή. Άλλες 

υπηρεσίες της περιλαμβάνουν και τη διαχείριση του πλούτου. 

 Η Ιστοσελίδα της υπερηφανεύεται για ένα παγκόσμιο δίκτυο με 600 άτομα που εργάζονται σε 

42 χώρες. Έχει franchises σε όλο τον κόσμο, λειτουργεί σε φορολογικούς παραδείσους 

συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της Ελβετίας, της Κύπρου, των Βρετανικών Παρθένων 

Νήσων,  Guernsey, Jersey και τη Νήσο του Μαν. 

 Η τακτική της μεταχρονολόγησης «είναι μία καλά εμπεδωμένη κι αποδεκτή πρακτική» 

απαντά η εταιρεία, ενώ ο εις εκ των ιδρυτών της Ραμόν Φονσέκα Μόρα διαρρηγνύει τα ιμάτιά 

του, αιτιώμενος πως η διαρροή αποτελεί «ένα έγκλημα και κακούργημα», που στρέφεται 
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«εναντίον του Παναμά, διότι πολλές χώρες δεν μπορούνε να εκτιμήσουν το γεγονός ότι η χώρα 

μπορεί να προσελκύει επενδυτές κι επιχειρήσεις. Δύο τρόποι υπάρχουν για να ατενίζεις τον 

κόσμο: ο πρώτος είναι να είσαι ανταγωνιστικός, ο δεύτερος να εμπνέεσαι φόρους». 

 Σε πολλές περιπτώσεις η κατοχή λογαριασμών off shore δεν είναι παράνομη. Πολλές φορές, 

όμως, τέτοιου είδους λογαριασμοί χρησιμοποιούνται από πλούσιους αλλά και εγκληματίες για να 

κρύψουν χρήματα και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. 

 Με δήλωσή της στον Guardian, η εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα απαντήσει σε καμία ερώτηση 

και υποστήριξε ότι πολλά από τα άτομα και της εταιρείες που αναφέρονται στα έγγραφα, δεν 

ήταν ποτέ πελάτες της. 

 Ένας από τους στόχους μιας αποκαλούμενης εταιρείας-βιτρίνα που εκπροσωπείται από την 

Mossack Fonseca είναι τα χρήματα που έχουν επενδυθεί σ' αυτή να μην μπορούν να οδηγήσουν 

στον ιδιοκτήτη της. Ας πούμε, για παράδειγμα, ότι είσαι δικτάτορας που θέλει να 

χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία, να δωροδοκηθεί ή να κλέψει την περιουσία του κράτους του. 

Η εταιρεία-βιτρίνα είναι μια ψεύτικη οντότητα που σου επιτρέπει να διατηρείς και να κινείς 

μετρητά με εταιρική επωνυμία χωρίς οι φορολογικές αρχές ή οι διεθνείς ελεγκτικοί μηχανισμοί 

να γνωρίζουν πως είναι δικά σου. Όταν τα χρήματα είναι «μεταμφιεσμένα» σαν περιουσιακά 

στοιχεία αυτής της επιχείρησης –που παραδοσιακά συστήνεται από έναν αξιόπιστο δικηγόρο ή 

κάποιον φίλο σ' έναν υπεράκτιο φορολογικό παράδεισο για να σκεπάσει με ακόμα περισσότερο 

σκοτάδι την ιδιοκτησία– μπορείς να τα ξοδέψεις ή να τα χρησιμοποιήσεις για άλλους, νέους 

φαύλους σκοπούς. Αυτός είναι ο ακριβής ορισμός του ξεπλύματος χρήματος –όταν παίρνουμε 

βρόμικα χρήματα και τα «καθαρίζουμε»– και οι εταιρείες-βιτρίνα το κάνουν δυνατό. Είναι 

«οχήματα απόδρασης», λέει ο πρώην ερευνητής της αμερικανικής Υπηρεσίας Τελωνείων Keith 

Prager, «για ληστές τραπεζών». 

 Μερικές φορές, ωστόσο, διεθνείς ερευνητές είναι σε θέση να ακολουθήσουν τα ίχνη του 

χρήματος. Το Δεκέμβριο του 2014, το VICE δημοσίευσε τα αποτελέσματα μιας έρευνας ενός 

χρόνου του δημοσιογράφου Ken Silverstein για τις «σκιώδεις» συμφωνίες της Mossack Fonseca,  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ξεπλύματος μαύρου χρήματος και χρηματοδότησης της 
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τρομοκρατίας είναι η υπόθεση του R M, του πλουσιότερου και πιο ισχυρού επιχειρηματία στη 

Συρία. Το άτομο αυτό πιστεύεται ευρέως ότι είναι ο «πλασιέ» –ένα άτομο που συλλέγει και 

διαχειρίζεται παράνομα κέρδη κυβερνητικών προσώπων, ο οποίος στη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ετών έχει συμβάλλει στον αφανισμό περισσότερων από 200.000 πολιτών στο 

πλαίσιο του εμφύλιου πολέμου. 

 Χρησιμοποιώντας αυτές τις επαφές, ο επιχειρηματίας έχτισε ένα επιχειρηματικό δίκτυο που 

εκτεινόταν από τις τηλεπικοινωνίες στην ενέργεια έως τον τραπεζικό τομέα, ενώ μέχρι να φτάσει 

τα 40 είχε καταφέρει να δημιουργήσει περιουσία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Όταν άρχισε 

η εξέγερση κατά του καθεστώτος, στις αρχές του 2011, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν 

υποκατάστημα της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας που είχε. 

 Το 2006, το βρετανικό περιοδικό New Statesman ανέφερε ότι «καμία αλλοδαπή εταιρεία δεν 

μπορεί να κάνει δουλειά στη Συρία χωρίς την έγκριση ή την εμπλοκή του προσώπου αυτού και 

ένα διαβαθμισμένο τηλεγράφημα του 2008 από την αμερικανική πρεσβεία στη Δαμασκό που 

δόθηκε στη δημοσιότητα από τα Wiki-Leaks τον περιέγραψε ως «το αγόρι της αφίσας της 

διαφθοράς στη Συρία». Την ίδια χρονιά, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απαγόρευσε στις 

αμερικανικές εταιρείες να κάνουν δουλειές μαζί του, λέγοντας ότι «είχε στήσει την εμπορική 

αυτοκρατορία του εκμεταλλευόμενος τις σχέσεις του με μέλη του συριακού καθεστώτος» και 

«χρησιμοποίησε Σύριους πράκτορες για να εκφοβίσει τους επιχειρηματικούς αντιπάλους του».

 Όταν το 2011 ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα, οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έβαλαν τον συγκεκριμένο επιχειρηματία σε μια λίστα με τους φίλους του καθεστώτος των 

οποίων τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία θα έπρεπε να εντοπιστούν και να κατασχεθούν, γιατί, 

όπως το έθεσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, έγινε πλούσιος δωροδοκώντας και 

«συνεπικουρώντας τη δημόσια διαφθορά Σύρων αξιωματούχων του καθεστώτος και ενισχύοντας 

την διεθνή τρομοκρατία ». 

 Εάν θεωρηθεί ότι το πρόσωπο αυτό διέπραξε οικονομικά εγκλήματα, το όχημα διαφυγής του 

ήταν μια  εξωχώρια εταιρεία με την επωνυμία Drex Technologies SA. Τον Ιούλιο του 2012, το 

αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών αναγνώρισε την Drex –εικονική οντότητα με έδρα στις 

Βρετανικές Παρθένες Νήσους –ως το εταιρικό όχημα που ήλεγχε μυστικά ο επιχειρηματίας και 
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χρησιμοποιούσε για να «διευκολύνει και να διαχειρίζεται τις διεθνείς χρηματοοικονομικές 

συμμετοχές του». Με άλλα λόγια, ας πούμε ότι έβγαλε μερικά εκατομμύρια δολάρια όντας στην 

κορυφή μιας μυστικής επιχειρηματικής συμφωνίας με έναν διεφθαρμένο Σύρο αξιωματούχο. Δεν 

μπορούσε να τα βάλει σε τραπεζικό λογαριασμό, γιατί με αυτόν θα συνδεόταν. Αντί αυτού, τα 

διοχέτευσε μέσω της εταιρείας, ώστε το χρήμα να μην μπορεί να συνδεθεί μαζί του. 

 Έπρεπε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία να οδηγήσει σε διεθνείς έρευνες, προκειμένου να 

εντοπιστούν και να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του ώστε το αμερικανικό υπουργείο 

Οικονομικών να ανακαλύψει ότι ο ίδιος ήλεγχε την εταιρεία και ήταν ιδιοκτήτης, ανώτερο 

στέλεχος και μέτοχός της. Αλλά μέχρι τη στιγμή που συνέβη αυτό ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς η 

Drex είχε εξαφανιστεί από το μητρώο εταιρειών των Βρετανικών Παρθένων Νήσων. Με άλλα 

λόγια, η Drex Technologies SA ήταν το όχημα που έκρυβε τις σκιώδεις οικονομικές 

δραστηριότητες του οικονομικού εγκληματία και μέχρι αυτό να αποκαλυφθεί, ο ίδιος είχε άπλετο 

χρόνο να μεταφέρει τις επιχειρήσεις και τα περιουσιακά στοιχεία του σε άλλη υπεράκτια 

δικαιοδοσία. 

 Σε όλο τον κόσμο υπάρχει τεράστιος αριθμός νομικών εταιρειών που ανταγωνίζονται μεταξύ 

τους και πολλές από αυτές καταχωρίζουν βιτρίνες ακριβώς τόσο σκιώδεις όσο η συγκεκριμένη 

εταιρεία. 

 Ωστόσο, ποιος καθιστά την ύπαρξη αυτών των εικονικών οντοτήτων δυνατή;  

 Για να λειτουργήσουν, οι εταιρείες-βιτρίνα όπως η Drex χρειάζονται έναν πιστοποιημένο 

πράκτορα, μερικές φορές έναν δικηγόρο που καταθέτει τα απαιτούμενα εταιρικά έγγραφα και 

του οποίου το γραφείο συνήθως λειτουργεί ως έδρα της εικονικής επιχείρησης. Αυτή η 

διαδικασία δημιουργεί ένα στρώμα προστασίας μεταξύ της εταιρείας-βιτρίνα και του ιδιοκτήτη 

της, ειδικά εάν η εικονική εταιρεία είναι καταχωρισμένη σ' έναν μυστικό φορολογικό παράδεισο 

όπου οι πληροφορίες για την ιδιοκτησία της φυλάσσονται πίσω από ένα αδιαπέραστο τείχος 

νόμων και κανονισμών. Στην περίπτωση του συγκεκριμένου επιχειρηματία και στις περιπτώσεις 

πολλών άλλων διεφθαρμένων επιχειρηματιών και διεθνών γκάνγκστερ, η οργάνωση που 

βοήθησε στη σύσταση της εταιρείας-βιτρίνα- και στη θωράκισή της από τον διεθνή έλεγχο ήταν 
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μια νομική εταιρεία που λέγεται Mossack Fonseca και ήταν ο πιστοποιημένος πράκτορας της 

Drex από τις 4 Ιουλίου του 2000 έως τα τέλη του 2011. 

 Η Mossack Fonseca, φυσικά, δεν είναι η μοναδική εταιρεία που στήνει εταιρείες-βιτρίνα για 

τους απατεώνες και τους φοροφυγάδες του πλανήτη. Σε όλο τον κόσμο υπάρχει τεράστιος 

αριθμός ανταγωνιστικών εταιρειών και πολλές από αυτές καταχωρίζουν βιτρίνες τόσο σκιώδεις 

όσο η Drex. Αυτό αποδεικνύεται και από την υπόθεση του Viktor Bout, ο οποίος τη δεκαετία του 

'90 πουλούσε όπλα στους Ταλιμπάν μέσω μιας πιστοποιημένης εταιρείας-βιτρίνα του 

Ντέλαγουερ. Πιο πρόσφατα, το 2010, ένας άντρας, ομολόγησε ότι χρησιμοποιούσε μια εταιρεία 

στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, με την επωνυμία Truman Used Auto Parts, για να μεταφέρει 

χρήματα στην Αλ Κάιντα. Διαφορετικά ρεπορτάζ και διεθνείς έρευνες υποδεικνύουν τη Mossack 

Fonseca ως εταιρεία-δημιουργό εταιρειών-βιτρίνα με μεγάλη εμβέλεια παγκοσμίως, ωστόσο 

τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 χρησιμοποιούσε μια σειρά από νομικά και λογιστικά 

τρικ που έχουν επιτρέψει σ' αυτήν και στους πελάτες της να παραμένουν εκτός ελέγχου. 

 Ωστόσο έρευνα διάρκειας ενός έτους αποκαλύπτει ότι η Mossack Fonseca –που το Economist 

έχει περιγράψει ως εξαιρετικά εχέμυθη ηγέτιδα εταιρεία στον χώρο της υπεράκτιας 

χρηματοδότησης– έχει χρηματίσει ως πιστοποιημένος πράκτορας για εταιρείες-βιτρίνα που 

συνδέονται με μια σειρά διαβόητων γκάνγκστερ και κλεφτών. Εκτός του πιο πάνω επιχειρηματία 

βρίσκονται συνεργάτες κι άλλων κυβερνητικών προσώπων και εξεχουσών προσωπικοτήτων, 

καθώς επίσης κι ένας Ισραηλινός δισεκατομμυριούχος που έχει λεηλατήσει μια από τις 

φτωχότερες χώρες της Αφρικής και ένας ολιγάρχης επιχειρηματίας ονόματι L. B. ο οποίος 

σύμφωνα με αρχεία αμερικανικών δικαστηρίων και εκθέσεις ομοσπονδιακού εισαγγελέα στην 

Αργεντινή φέρεται να έχει ξεπλύνει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός δικτύου εικονικών 

εταιρειών, κάποιες εκ των οποίων η Mossack Fonseca έχει βοηθήσει να καταχωριστούν στο 

μητρώο του Λας Βέγκας. 

 Ένας διαχειριστής διεθνών κεφαλαίων που μίλησε με τη Mossack Fonseca για να κάνουν 

δουλειά μαζί του ανέφερε ότι το γραφείο προσφέρθηκε να πουλήσει ανενεργή εταιρεία 50 ετών 

έναντι 100.000 δολαρίων. 
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 Εάν οι εταιρείες-βιτρίνα είναι τα οχήματα διαφυγής για τους ληστές τραπεζών, τότε η 

Mossack Fonseca μπορεί να είναι η πιο σκοτεινή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων σε όλο τον κόσμο. 

 Ενέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο: 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την πρόταση για τη σύσταση μιας ερευνητικής 

επιτροπής που θα αναλάβει να εξετάσει το σκάνδαλο των αποκαλούμενων “Εγγράφων του 

Παναμά”, της ίδρυσης δηλαδή εξωχώριων εταιρειών σε φορολογικούς παραδείσους από 

ομίλους, επιχειρηματίες και μεμονωμένα πρόσωπα με σκοπό να αποφύγουν τη φορολόγησή 

τους. 

 Με πολύ μεγάλη πλειοψηφία, οι ευρωβουλευτές έδωσαν το πράσινο φως για τη δημιουργία 

αυτής της επιτροπής, κατά τη διάρκεια της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 

Στρασβούργο. 

 Η ερευνητική επιτροπή θα αποτελείται από 65 μέλη και θα έχει στη διάθεσή της διάστημα 12 

μηνών προκειμένου να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της. 

 Η Διάσκεψη των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οποία μετέχουν ο πρόεδρος 

του Σώματος και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, είχε συμφωνήσει για τη θητεία της 

επιτροπής αυτής από τις 2 Ιουνίου του 2016. 

 Τα μέλη της επιτροπής θα εξετάσουν μεταξύ άλλων τις ενδεχόμενες παραβάσεις της 

νομοθεσίας της ΕΕ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των χωρών-μελών σε ότι αφορά τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη φοροδιαφυγή. η επιτροπή θα 

πρέπει “να επικεντρώσει τις έρευνές της στη συνεργασία μεταξύ των χωρών καθώς και στον 

ρόλο των μεσαζόντων του χρηματοπιστωτικού τομέα και των δικηγορικών γραφείων”.  
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 8.5 ΛΙΣΤΑ ΛΑΓΚΑΡΝΤ 

 

 

Με τον τίτλο Λίστα Λαγκάρντ (κατάλογος Λα Γκαρντ), ή Λίστα Φαλτσιάνι, φέρεται στην 

ελληνική δημοσιογραφία ειδικός κατάλογος Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC της 

Ελβετίας, που ήταν μεν προϊόν υποκλοπής, πλην όμως περιήλθε στις μυστικές υπηρεσίες της 

Γαλλίας και διά αυτών στο γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών και ο οποίος στη συνέχεια, κατά το 

μέρος που αφορούσε Έλληνες καταθέτες, διαβιβάστηκε στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών. Το 

όνομα οφείλεται στην τότε Υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κρίστιν Λαγκάρντ, η οποία 

(κατά σχετική δημοσιογραφία) παρέδωσε τη λίστα στο ελληνικό κράτος τον Οκτώβρη του 2010, 

γεγονός που επαναλήφθηκε τον Δεκέμβριο του 2012 παραμονές Χριστουγέννων. Κατά δε το 

όνομα Φαλτσιάνι, φέρεται περισσότερο διεθνώς από το όνομα του υποκλαπέντος το 

συγκεκριμένο τραπεζικό αρχείο καταθετών και που αφορά τελευταία δεκαετία μέχρι το έτος 

2007. 

 Αρχικά ο Φαλτσιάνι προσπάθησε να πωλήσει ένα τεράστιο κατάλογο καταθετών της εν λόγω 

τράπεζας σε Λιβανέζικη τράπεζα. Το γεγονός αυτό περιήλθε σε γνώση των μυστικών υπηρεσιών 

του Ισραήλ οι οποίες και κατάφεραν στη συνέχεια να το αποκτήσουν. Ένα τμήμα αυτού που 

αφορούσε Γάλλους και άλλους Ευρωπαίους δόθηκαν στις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, όπου 

έτσι αναμίχθηκαν και άλλες εθνικές μυστικές υπηρεσίες. Ο δε Φαλτσιάνι συνελήφθη τον Ιούλιο 

2012 στη Βαρκελώνη πλην όμως αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με απόφαση της ισπανικής 

Δικαιοσύνης. 

 Σημειώνεται ότι στον εν λόγω κατάλογο (λίστα) που δημοσιεύτηκε από γνωστό έλληνα 

δημοσιογράφο περιλαμβάνονται ονόματα πολιτικών και συγγενών των, καθώς επίσης 

εφοπλιστών, επιχειρηματιών κλπ. που ενδεχομένως ο κύκλος εργασιών τους να δικαιολογεί 

καταθέσεις στο εξωτερικό με δεδομένο ότι το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς τους 

γίνεται στο εξωτερικό π.χ. εφοπλιστές, πλοιοκτήτες κλπ. πλην όμως περιλαμβάνονται και 
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ονόματα Ελλήνων που δεν δικαιολογούν καταθέσεις στο εξωτερικό χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι είναι και απόλυτα παράνομο. Στη τελευταία αυτή κατηγορία φέρονται 

δημοσιογράφοι, ιατροί, καθηγητές, ηθοποιοί, αγρότες ,ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.ά. 

 Οι ελεγκτικές φορολογικές  αρχές της χώρας μας υπό την εποπτεία οικονομικών εισαγγελέων 

ξεκίνησαν έρευνα για το κατά πόσο οι καταθέσεις των τραπεζικών λογαριασμών των  πιό πάνω 

προσώπων συνάδουν με τα δηλωθέντα εισοδήματα τους στις αντίστοιχες φορολογικές τους 

δηλώσεις. 

 Μόνο το 1% του φαινομένου της ελληνικής φοροδιαφυγής έχει έλθει στο φως, δήλωνε ο 

πρώην υπάλληλος της τράπεζας HSBC στην Ελβετία Φαλσιανί πριν ένα χρόνο, αναφερόμενος 

στις καταθέσεις στο εξωτερικό. Οι πρόσφατες δηλώσεις των Ελλήνων στην Εφορία για το 2015 

δείχνουν ότι η φοροδιαφυγή συνεχίζεται ακάθεκτη. Επιπλέον, μετά από τις αποκαλύψεις των 

λιστών Λαγκάρντ και Μπόργιανς, νέα φορολογικά «καταφύγια», λιγότερο προσβάσιμα από την 

Ελβετία για τις αρμόδιες αρχές, έχουν γίνει πιο ελκυστικά για όσους φοροδιαφεύγουν. 

 Σε παγκόσμια κλίμακα, ο πλούτος που κρύβεται από τους ιδιοκτήτες του σε άλλα κράτη έχει 

υπολογιστεί ότι κυμαίνεται από 7,6 μέχρι  21 τρις. δολάρια.  Από αυτά, σύμφωνα με 

υπολογισμούς του καθηγητή οικονομικών Gabriel Zucman του πανεπιστημίου Berkeley της 

Καλιφόρνιας, σχεδόν 2 τρις. δολάρια βρίσκονται σε ελβετικές τράπεζες. Οι πιέσεις που 

ασκούνται πρόσφατα από άλλα κράτη στην Ελβετία για να αποκαλύψει τα στοιχεία των 

αλλοδαπών καταθετών σε ελβετικές τράπεζες, και οι διαρροές λιστών καταθετών, έχουν 

οδηγήσει σε μια σημαντική φυγή καταθέσεων προς άλλα φορολογικά καταφύγια. 

 Οι αντικαταστάτριες της Ελβετίας: 

 Η «ελκυστικότητα» ενός κράτους για φοροφυγάδες εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 

Ένας αποκαλυπτικός δείκτης της «αποτελεσματικότητας» ενός φορολογικού παραδείσου  είναι 

το financial secrecy index (δείκτης οικονομικής μυστικότητας).  Η Ελβετία κατέχει τα πρωτεία, 

αλλά ξεχωρίζουν οι μεν ΗΠΑ για τον τεράστιο όγκο των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρουν, 

ο δε Λίβανος και το Ντουμπάι για την έλλειψη διαφάνειας. 
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 Οι ΗΠΑ αποτελούν μια ιδιάζουσα περίπτωση.  Αφενός επιπλήττουν άλλα κράτη που βοηθούν 

Αμερικανούς πολίτες να κρύψουν τον πλούτο τους (και σωστά κάνουν, γιατί πρέπει να 

εισπράξουν τους οφειλόμενους φόρους). Αφετέρου αναδύονται ως ένας από τους πιο 

ελκυστικούς φορολογικούς παραδείσους  για τους πλούσιους πολίτες άλλων κρατών. 

Εφαρμόζοντας δύο μέτρα και δύο σταθμά, οι ΗΠΑ μετατρέπονται σε νέα Ελβετία. Καταθέσεις 

από τις Μπαχάμες, τα νησιά Κάιμαν, την Ελβετία και αλλού έχουν αρχίσει να μεταφέρονται σε 

τράπεζες της Νεβάδας και άλλων πολιτειών, και οι ΗΠΑ εξελίσσονται σε ένα από τα πιο 

δημοφιλή φορολογικά καταφύγια στον κόσμο. Αντίθετα, η ελκυστικότητα του Λιβάνου για 

καταθέτες άλλων χωρών έχει μειωθεί πρόσφατα λόγω της συνεχιζόμενης γεωπολιτικής 

αστάθειας στην περιοχή. 

 Οι εκθέσεις του ΔΝΤ που αναλύουν την κατάσταση της οικονομίας των διαφόρων κρατών, 

προσφέρουν ενδεικτικά στοιχεία για τη διαφάνεια των συναλλαγών στα κράτη  που κατέχουν τις 

πρώτες θέσεις στο financial secrecy index. Οι εκθέσεις δεν αναφέρονται άμεσα στη 

φοροδιαφυγή, όμως σχολιάζουν για συγκεκριμένες περιπτώσεις κρατών τα μέτρα για την 

αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. 

 Το πρώτο είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα/Ντουμπάι, για τα οποία αναφέρεται ότι είναι 

απαραίτητη η ενίσχυση των μέτρων κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Δημοσιεύματα 

στο διεθνή τύπο επιβεβαιώνουν τα συμπεράσματα του ΔΝΤ για το Ντουμπάι. Το δεύτερο κράτος 

είναι η Σιγκαπούρη, στην οποία, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση του ΔΝΤ, γίνονται προσπάθειες 

για την αντιμετώπιση του θέματος. Η Σιγκαπούρη, δεχόμενη πιέσεις από άλλες κυβερνήσεις, 

αναγκάστηκε να περιορίσει τις διευκολύνσεις που παρείχε σε εταιρικά σχήματα ξένων 

επενδυτών. 

Το ασφαλές λιμάνι της Μέσης Ανατολής: 

 Το Ντουμπάι θεωρείται εδώ και πολλά χρόνια ως ένα «ασφαλές λιμάνι» στην ευρύτερη 

περιοχή του περσικού κόλπου. Πολλοί που είδαν τα πλούτη τους να κινδυνεύουν λόγω των 

πολιτικών αναταραχών στην περιοχή, αναζήτησαν την τραπεζική ασφάλεια  που παρείχε το 

Ντουμπάι. Εισροές καταθέσεων στις τράπεζές του σημειώθηκαν μόλις ξέσπασε η ισλαμική 
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επανάσταση στο Ιράν, και οι πόλεμοι στο Κουβέιτ, στο Ιράκ και στη Συρία. Επίσης, αμέσως 

μετά την «Αραβική Άνοιξη» του 2011 οι καταθέσεις στο Ντουμπάι αυξήθηκαν κατά 76% μέσα 

σε ένα χρόνο. 

 Όταν άρχισε η κρίση του 2008, το Ντουμπάι και τα άλλα Ηνωμένα Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι 

οι καταθέσεις στις τράπεζες τους είναι εγγυημένες ανεξαρτήτως ποσού. Ο στόχος ήταν  να 

προσελκύσουν καταθέσεις από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών κρατών 

που εγγυώνται μόνο 100.000 ευρώ ανά καταθέτη. 

 Το Ντουμπάι αποτελεί πόλο έλξης και για πλούσιους Έλληνες. Η χώρα προσπαθεί να 

προσελκύσει Έλληνες εφοπλιστές, τονίζοντας τα φορολογικά πλεονεκτήματα που προσφέρει. 

Επίσης, εταιρείες συνιστούν το Ντουμπάι σε Έλληνες για επιχειρηματικούς σκοπούς, 

προβάλλοντας το ως τη νέα Ελβετία για τους πλούσιους, με τραπεζικό απόρρητο, και χωρίς 

συμφωνίες ανταλλαγής πληροφοριών με οποιαδήποτε χώρα. 

 Βέβαια, συναλλαγές με χώρες που έχουν φορολογικά χαλαρό καθεστώς, όπως το Ντουμπάι, 

μπορεί να είναι απολύτως νόμιμες και διαφανείς. Όμως η απροθυμία τέτοιων χωρών να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις  καταθέσεις στις τράπεζές τους εξυπηρετεί 

ταυτόχρονα την κάλυψη της φοροδιαφυγής κάθε μη νομοταγούς καταθέτη και επενδυτή. 

Offshore από βόρεια προάστια μέχρι απόμερα χωριά 

 Οι αποκαλύψεις από τις λίστες τύπου Λαγκάρντ δείχνουν ότι, σε σύγκριση με το σύνολο του 

πλούτου που κρύβεται ανά τον κόσμο, οι περισσότεροι Έλληνες φοροφυγάδες μάλλον 

κατατάσσονται στους «μεσαίους» και «μικρομεσαίους» της παγκόσμιας φοροδιαφυγής. Δηλαδή, 

ανήκουν σε αυτούς που δεν έχουν στη διάθεση τους πολύπλοκα εταιρικά σχήματα για να 

καλύψουν τις δραστηριότητες τους. 

 Οι πιο εύποροι συχνά χρησιμοποιούν offshore εταιρείες. To 2013, το International 

Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) έκανε έρευνες σε μερικούς φορολογικούς 

παραδείσους και εντόπισε 107 offshore εταιρείες ελληνικής ιδιοκτησίας ή διοίκησης (σε διεθνές 

επίπεδο το σύνολό τους ανέρχεται σε χιλιάδες). Οι διευθύνσεις των ιδιοκτητών περιλάμβαναν 

από πλούσια προάστια της Αθήνας μέχρι απόμερα χωριά της βόρειας Ελλάδας.  Από αυτές τις 
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εταιρείες μόνο 4 ήταν δηλωμένες στην Ελλάδα, όπως απαιτεί η σχετική νομοθεσία. Το ICIJ 

ενημέρωσε σχετικά τις ελληνικές φορολογικές αρχές το 2013 και το Υπουργείο Οικονομικών 

δήλωσε ότι θα γίνουν οι σχετικοί έλεγχοι. 

 Ο εντοπισμός των φοροφυγάδων: 

 Ο εντοπισμός των Ελλήνων που φοροδιαφεύγουν μέσω καταθέσεων σε άλλες χώρες είναι 

τεράστιο έργο, ιδίως όταν αυτές οι χώρες δεν έχουν συμφωνία με την Ελλάδα ή την ΕΕ να 

ανταλλάσσουν πληροφορίες για τους αλλοδαπούς καταθέτες τους. Πρόκειται όμως για έργο που 

μπορεί να αποφέρει τεράστια φορολογικά έσοδα στο κράτος και να συμβάλλει στην αποτροπή 

της φοροδιαφυγής. 

 Εάν μόνο κατά την περίοδο από το 2010 μέχρι τα capital controls φύγανε από τις τράπεζες 

σχεδόν 120 δις. ευρώ, τότε το 99% των διαχρονικών καταθέσεων στο εξωτερικό, που σύμφωνα 

με το Φαλσιανί δεν έχουν έλθει ακόμη στο φως, πρέπει να αποτελεί ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό. 

Φαίνεται ότι η δέσμευση λογαριασμών και η αποστολή ειδοποιητηρίων στους καταθέτες της 

λίστας Μπόργιανς μάλλον αφορούν μόνο την κορυφή του παγόβουνου της φοροδιαφυγής. 

  

 

 

 8.6 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

 

 

Η παρακάτω περίπτωση αφορά πρόσωπο που θεωρήθηκε ως μεσάζων σε ξέπλυμα χρήματος 

μέσω λογαριασμού  που τηρείτο στην Αγροτική Τράπεζα της Καρπάθου, από έναν κάτοικο της 
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Καρπάθου, που έχει καταδικαστεί πρωτοδίκως σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, 

μετατρέψιμη προς 5 ευρώ ημερησίως. 

 Όπως αποκαλύφθηκε η έρευνα για την υπόθεση είχε ξεκινήσει την 9η Φεβρουαρίου 2004 

μετά από αίτημα δικαστικής συνδρομής της Εισαγγελίας του Μιλάνου. Ο Καρπάθιος 

ισχυρίστηκε ότι εν αγνοία του βοήθησε κύκλωμα για να εισπράξει 4.857.813 ευρώ, που είχαν 

υπεξαιρεθεί με τηλεφωνική απάτη από την τράπεζα «Carisbo». Στο πλαίσιο της δικαστικής 

έρευνας που διενεργήθηκε και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Μιλάνου, πραγματοποιήθηκε 

άρση του τραπεζικού απορρήτου του λογαριασμού του Καρπάθιου, που τηρούσε στην Αγροτική 

Τράπεζα της Ελλάδος για το χρονικό διάστημα από 25 Ιουλίου 2003 έως τον Φεβρουάριο του 

2004, ενώ απαγορεύθηκε ταυτόχρονα η κίνηση των χρημάτων, που ήταν κατατεθειμένα σ’ 

αυτόν.  

 Η έρευνα των δικαστικών αρχών της Ιταλίας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2003. Η Εισαγγελία 

του Μιλάνου μέσω της Ιnterpol ζήτησε τη διενέργεια περαιτέρω ερευνών στην Κάρπαθο και 

στην Βουλγαρία, την συντηρητική κατάσχεση των αποθεματικών δύο λογαριασμών, τη σύλληψη 

και την έκδοση στην Ιταλία των δραστών, που κατηγορούνται ότι απεκόμισαν 5.713.515 ευρώ, 

εξαπατώντας υπαλλήλους της τράπεζας της Ιταλίας, οι οποίοι έμβασαν το ανωτέρω ποσό σε 

λογαριασμούς με… τηλεφωνικές παραγγελίες! 

 Στον λογαριασμό του Καρπάθιου, όπως προέκυψε από την έρευνα της Εισαγγελίας του 

Μιλάνου, είχαν εμβαστεί από την Ιταλική τράπεζα «Carisbo» 4.857.813 ευρώ για την εξόφληση 

τιμολογίων παράλληλης εισαγωγής αυτοκινήτων την 27η Ιουλίου 2003, αν και το άτομο αυτό, 

όπως προέκυψε και από έρευνα της «δ», ως μόνη δραστηριότητα είχε τότε το… ψάρεμα και τη 

λειτουργία μιας μικρής παραλιακής ταβέρνας! 

 Το απόγευμα της 22ας Ιουλίου 2003 ένα άγνωστο άτομο επικοινώνησε με τον υπεύθυνο 

εταιρικών λογαριασμών του υποκαταστήματος της τράπεζας «Caza di Rispasmio in Bologna – 

Carisbo» στο Μιλάνο και του συστήθηκε ως ο στενός συνεργάτης του διευθυντή Οικονομικών 

της εταιρείας αυτοκινήτων «Koelliker», Α. Scalamgna, ισχυριζόμενος μάλιστα ότι ο τελευταίος 

βρισκόταν δίπλα του την ώρα του τηλεφωνήματος. 
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 Ο τραπεζικός υπάλληλος του ζήτησε τα απόρρητα στοιχεία του λογαριασμού της εταιρείας 

«Koelliker» και το άτομο αυτό του τα έδωσε, γεγονός που τον έπεισε ότι πράγματι πρόκειται για 

«γνήσιο» τηλεφώνημα. Στη συνέχεια ενημέρωσε τον τραπεζικό υπάλληλο ότι η εταιρεία ζητεί 

πίστωση προκειμένου να προχωρήσει με την «MM Automibilli» σε παράλληλη εισαγωγή 

αυτοκινήτων. Διαπραγματεύθηκε μάλιστα επιτόκιο της χρηματοδότησης, για 90 ημέρες, 2,8%.Ο 

τραπεζικός υπάλληλος πήρε τις σχετικές εγκρίσεις και αμέσως μετά το τηλεφώνημα το άγνωστο 

άτομο απέστειλε φαξ στην τράπεζα σε επιστολόχαρτο της «MM Automibilli», που έδινε εντολή 

για έμβασμα ποσού 855.702 ευρώ, σε διαταγή πληρωμής της εταιρείας «CHIM TRANS 

COMPLET» σε λογαριασμό της στην τράπεζα «ROSEXIMBANK» στην Βουλγαρία. Λίγα 

λεπτά αργότερα του τηλεφώνησε εκ νέου για να βεβαιωθεί ότι είχε παραλάβει το Fax και 

έκλεισαν ραντεβού γνωριμίας για την 4η Αυγούστου 2003 στα γραφεία της «MM 

Automibilli».Η εντολή εκτελέστηκε και τα χρήματα εμβάστηκαν στην τράπεζα της Βουλγαρίας. 

Πέντε μέρες αργότερα το ίδιο άτομο τηλεφώνησε πάλι, ζητώντας να εμβάσει το ποσό των 

4.857.813 ευρώ (έστειλε παρόμοιο φαξ) υπέρ ενός κατοίκου της Καρπάθου και πιο 

συγκεκριμένα στο λογαριασμό που διατηρούσε στην Αγροτική Τράπεζα. Στο φαξ αναφερόταν 

ότι το ποσό αυτό αφορούσε την εξόφληση τιμολογίων που εκδόθηκαν στο δεύτερο 15νθήμερο 

του Ιουνίου για την πώληση αυτοκινήτων. 

 O Καρπάθιος υποστήριξε ότι τον Iούλιο του 2002 στην ταβέρνα που διατηρεί στην Aρκάσα 

τον επισκέφθηκε ένας Iταλός ονόματι Bruno Stertsa, ο οποίος έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για να 

αγοράσει ένα κτήμα του, συνολικού εμβαδού 80 στρεμμάτων, προκειμένου να κατασκευάσει 

τουριστικά ακίνητα. Ένα χρόνο μετά τον επισκέφθηκε ξανά και του ζήτησε να αγοράσει το 

ακίνητο για λογαριασμό των εργοδοτών του στην Iταλία και του παρέδωσε ένα έτοιμο 

προσύμφωνο στο οποίο ανέγραφε ως τίμημα το ποσό των 6.857.813 ευρώ. O Καρπάθιος δέχτηκε 

και έδωσε στον Iταλό τον λογαριασμό του για να του καταβάλει έως την 30 Iουλίου 2003, τα 

4.857.813 ευρώ που είχαν συμφωνήσει. Tην 31 Iουλίου 2003, όπως κατέθεσε, ο Iταλός, του 

τηλεφώνησε και του είπε να του επιστρέψει τα χρήματα, με το επιχείρημα ότι η συμφωνία 

ακυρώθηκε. Aπό το υποκατάστημα της Aγροτικής Τράπεζας στην Kάρπαθο έκανε ανάληψη 

450.000 ευρώ και την επόμενη ημέρα από την Aγροτική Τράπεζα Hρακλείου 1 εκατ. ευρώ και 
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τραπεζικές επιταγές. Επικοινώνησε με τον Ιταλό που του ζήτησε να μεταβεί στην Αθήνα για να 

του παραδώσει τα χρήματα πράγμα που έκανε παρουσία και φίλου του μάρτυρα. Μετέβη στην 

Αθήνα, ευρωποίησε τις τραπεζικές επιταγές και παρέδωσε τα χρήματα στον Ιταλό ο οποίος με 

την σειρά του, εξέδωσε σχετική απόδειξη εισπράξεως. Απολογούμενος υποστήριξε ότι ο 

άγνωστος Ιταλός τον είχε απειλήσει.
37
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

 

 Κατά την άποψη του Walker (2007), μία οικονομική δραστηριότητα, μπορεί να είναι 

παράνομη από τη νομοθεσία σε μία χώρα και η ίδια δραστηριότητα σε μία άλλη χώρα να είναι 

νόμιμη. Επίσης  διαπιστώνεται μια ουσιαστική διαφορά στον τρόπο απόκτησης των κεφαλαίων  

που προκύπτουν από τις  παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτό συμβαίνει γιατί  κάποιες 

χώρες, εμφανίζουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους από κάποιες άλλες όχι. Επίσης, μπορεί τα 

παράνομα χρήματα σε άλλη γεωγραφική περιοχή να νομιμοποιούνται και σε άλλη να 

ξοδεύονται. 

 Το συμπέρασμα που απορρέει από τα παραπάνω είναι, πως δεν υφίσταται συγκεκριμένος 

τρόπος μέτρησης αναφορικά με το μέγεθος του ξεπλύματος χρήματος. Αυτό, όπως είναι φυσικό 

δυσκολεύει την ορθή αποτύπωση της έκτασης του. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια  που γίνεται 

τόσο σε εθνικά επίπεδα, όσο και σε διεθνή, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του 

φαινομένου, έχει οδηγήσει , με τη χρήση διάφορων προσεγγίσεων και με την υιοθέτηση κοινών 

κανόνων δράσης, στην καταγραφή και την σοβαρή καταγραφή του φαινομένου.  

 Φυσικά και προσδιορίζουμε την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σαν 

μια διαρκώς μεταλλασσόμενη διαδικασία και μάλιστα με πολύ ταχείς ρυθμούς. Γι’ αυτό και η 

επαγρύπνηση των εμπλεκομένων φορέων απαιτείται να είναι διαρκής και συντονισμένη. Επίσης 

απαιτείται ενίσχυση των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου το σύστημα να είναι σε θέση να 

ανταποκριθεί επαρκώς.  
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 Από ερευνητικές μελέτες έχουν προκύψει ευρήματα που μπορούν να βοηθήσουν στην 

αποτελεσματικότερη και ουσιαστικότερη αντιμετώπιση του φαινομένου, μιας και. η πλήρης 

εξάλειψη του δεν είναι εφαρμόσιμη και ίσως δεν είναι και εφικτή. Η ροπή κάποιων ατόμων στον 

εύκολο πλουτισμό και γενικότερα η ύπαρξη παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων, είναι 

ανέφικτο να εξαλειφθούν από την σύγχρονη  κοινωνία. 

 Το σίγουρο είναι ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν γνωρίζει γεωγραφικά σύνορα.   

 Τα περισσότερο καλά οργανωμένα και πολύπλοκα εγκλήματα αποφέρουν μεγαλύτερα κέρδη. 

 Τα παράνομα κέρδη είναι μεγαλύτερα στις οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. 

 Η κοινωνική ανισότητα και η διαφθορά, δρουν καταλυτικά στη γιγάντωση φαινομένων 

εκδήλωσης εγκληματικής συμπεριφοράς. 

 Δεν είναι εφικτό να μετατραπούν σε νόμιμα, το σύνολο των παράνομων χρημάτων, παρά ένα 

μέρος μόνο αυτών. 

 Σε χώρες όπου το φαινόμενο της διαφθοράς στον επιχειρηματικό κλάδο καθώς και στο 

δημόσιο τομέα είναι ιδιαίτερα υψηλό, αποτελεί ιδανικό παράγοντα προσέλκυσης παράνομων 

κεφαλαίων με σκοπό το ξέπλυμα χρημάτων.  

 Τα μη νόμιμα  χρήματα τα οποία πλέον έχουν νομιμοποιηθεί, περιθάλπονται από χώρες με 

σταθερή οικονομία και χαλαρό  τραπεζικό σύστημα, η οποία δεν εφαρμόζει στο μέγιστο 

βαθμό τις διεθνείς συμβάσεις περί ξεπλύματος χρήματος.
38

  

 Σημαντικό πόλο έλξης αποτελούν για τα παράνομα χρήματα, χώρες οι οποίες εφαρμόζουν 

πολιτικές κάλυψης των παράνομων δραστηριοτήτων, διαθέτουν τραπεζικό απόρρητο και φυσικά 

δε συμμορφώνονται με τις επιταγές της FATF και των διεθνών συμβάσεων για το ξέπλυμα 

χρημάτων. 
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 Για να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έκταση του φαινομένου, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το 

ξέπλυμα χρήματος, αποτελεί την τρίτη σε όγκο αγορά στον κόσμο, μετά την εμπορία πετρελαίου 

και το ξένο συνάλλαγμα (Robinson, 1995, Angell, et. al., 2005, Πρινιωτάκη, 2008). 

 Η χώρα μας παρόλο που έχει υιοθετήσει τις  οδηγίες της FATF και τα τελευταία χρόνια έχει 

κάνει σημαντικά βήματα προόδου, έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από σκοπέλους 

γραφειοκρατικούς, πολιτικούς, οικονομικούς, τεχνολογικούς για να μπορέσει να είναι 

αποτελεσματική στην καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. 

 Επίσης, η κακή οικονομική συγκυρία ,σε συνδυασμό με την υπέρμετρη επιβολή φόρων των 

τελευταίων χρόνων στη χώρα έχει οδηγήσει σε αύξηση της παραοικονομίας, φοροδιαφυγής και 

της φοροαποφυγής. 

 Ταυτόχρονα όμως αποτέλεσε και κινητήρια δύναμη  για την αφύπνιση των διωκτικών αρχών 

και την ενεργοποίηση των εποπτικών κι ελεγκτικών μηχανισμών. 

 Η φοροδιαφυγή σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια προσφοράς επαρκών δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών από το κράτος μας, ενίσχυσε το αίσθημα αδικίας των φορολογικά ευσυνείδητων 

πολιτών και έδωσε το έναυσμα στην ανάπτυξη της παραοικονομίας και του οργανωμένου 

οικονομικού εγκλήματος.  

 Σε πολλά κράτη η πάταξη της φοροδιαφυγής δεν επαφίεται σε τυχαίες αποκαλύψεις τύπου 

Λαγκάρντ και ICIJ. Υιοθετούνται μέθοδοι που παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη 

φοροδιαφυγής. Παραδείγματα είναι η «εξόρυξη δεδομένων», το data mining της βρετανικής 

φορολογικής υπηρεσίας, και η μεθοδική εξέταση των δραστηριοτήτων επιχειρηματιών, ιδιωτών 

ή αξιωματούχων: τακτικά ταξίδια σε χώρες χωρίς φορολογική διαφάνεια, η ίδρυση εταιρειών σε 

τέτοιες χώρες από ιδιώτες χωρίς εμφανείς επιχειρηματικούς στόχους, και η προώθηση/σύναψη 

συμφωνιών που δεν συνάδουν με τις συνήθεις απασχολήσεις των εμπλεκομένων ή είναι 

απροσδόκητα ευεργετικές για αυτούς ή για τα εν λόγω κράτη. 

 Βέβαια οι παραπάνω μέθοδοι δεν αποτελούν πανάκεια. Πρώτον, διότι δεν αντιμετωπίζουν τη 

«νόμιμη» φοροδιαφυγή (όπως έδειξαν πρόσφατα οι διαρροές των Luxleaks).  Δεύτερον, διότι 
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επιτρέπουν ταυτόχρονα στις κρατικές αρχές να παρακολουθούν κρυφά δραστηριότητες των 

πολιτών που δεν έχουν καμία σχέση με τη φοροδιαφυγή. 

 Μία φορολογική αρχή εντελώς ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες κρατικές υπηρεσίες ίσως θα 

μπορούσε να συνδυάσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων με την πάταξη της 

φοροδιαφυγής.  Είναι άραγε αυτό εφικτό στην Ελλάδα με ένα κρατικό μηχανισμό διαχρονικά 

ριζωμένο σε κομματικά/πολιτικά συμφέροντα και διασυνδέσεις; Πρόκειται για ένα ερώτημα το 

οποίο είναι δύσκολο να απαντηθεί, αν όχι ρητορικό ερώτημα. 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

 

 ΞΕΝΗ 

-Agarwal, J. D., Agarwal A., (2006). Money Laundering: New Forms of Crime, 

Victimization, presented at the National Workshop on New Forms of Crime, Victimization, 

with reference to Money Laundering, Indian Society of Victimology, Department of 

Criminology, University of Madras, India. 

-Agarwal, J. D., Agarwal, A., (2004). Globalization and international capital flows, Finance 

India, Vol. 19, No. 1, pp. 65-99.  

-Alvanou, M., (2001). Money Laundering In Greece: A Problem For All Europe.  

-Angell, O, Ian, D., Dionysios, S., (2005). Systems Thinking about Anti-Money Laundering: 

Considering the Greek Case, Journal of Money Laundering Control, Vol. 8, No. 3, pp. 271-

284.  

-Αraujo, R. A, (2008). Assessing the efficiency of the anti-money laundering regulation: an 

incentive-based approach, Journal of Money Laundering Control, Vol. 11, No. 1, pp.67-75 



 

149 

 

-Baker, W.R.,(2005) Capitalism's Achilles Heel: Dirty Money and How to Renew the Free-

Market System, John Wiley & Sons.  

-Dorn, N., Levi, M., (2008). East Meets West in Anti-Money Laundering and Anti Terrorist  

-Finance: Policy Dialogue and Differentiation on Security, the Timber Trade and 

Alternative Banking, Asian Criminology, Vol. 3, pp. 91-110. 

-FATF-GAFI,(2006-2007)Annual Review of Non-Cooperative Countries and Territories 

:Eighth NCCT Review. 

-FATF-GAFI,. GREECE, (2007) Report on Observance of Standards and Codes, 

 FATF GAFI Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing 

of Terrorism.(2007) 

-FATF-GAFI, (2007) Guidance on the Risk-Based Approach to Combating Money 

Laundering and Terrorist Financing . 

-FATF-GAFI,(2007) . Summary Of The Third Mutual Evaluation Report, Anti-Money 

Laundering And Combating The Financing Of Terrorism. 

-FATF-GAFI, (2010). Improving Global Compliance: On-Going Process. 

-FATF-GAFI, (2010). Mutual Evaluation Interim Follow-up Report, Anti-Money 

Laundering and Combating the Financing of Terrorism, Greece. 

-FATF-GAFI, (2010). Mutual Evaluation of Greece-8th Follow-up Report. 

-FATF-GAFI, (2010). Mutual Evaluation of Greece-9th Follow-up Report. 

 -FATF, ( 2011) Laundering the Proceeds of Corruption Report 

-The Egmont Group, (2008). Annual Report May 2007. 

-The Egmont Group, (2009). Annual Report July 2008. 

-The Egmont Group, (2010). Executive Summary of the Final Report on Survey of FIU 

Governance Arrangements, an Egmont Group and World Bank Project. 



 

150 

 

- Hayoz N. and Hug,(2007).Tax Evasion, Trust, and State Capacities, International 

AcademicPublishers, 

-Manney, R., (2002). Money Laundering: The Global Threat to the Integrity of Financial 

Systems,Wilmott. 

-Masciandaro, D., (1997). Money Laundering Regulation: The Micro Economics, Journal of 

Money Laundering Control, Vol. 2, No. 1, pp. 49-58. 

- Madinger J (2007) Guide for Criminal Investigators, Money Laundering Second Edition 

-National Bureau of  Εconomic Research, inc,. pp.11 

-OECD (2009)Money Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax 

Auditors  Barone, R., (2008).  

-Walker, J., (1998). Modelling global money laundering flows-some findings. 

-Walker, J., (2007). How Big is Global Money Laundering?, Journal of Money Laundering. 

-Walker, J., Unger, B., (2009). Measuring Global Money Laundering: The Walker Gravity 

Model,Review of Law & Economics.   

-Weigel,R.H., Hessing D., Elffers H., (1991) Tax evasion as defective behavior with in a social 

dilemma. 

-Webley  P., Robben H., Elffers H.(1972) Tax Evasion: An Experimental Approach, «income 

taxevasion: a theoretical analysis» (allingham g. m. and sandmo , p 324-327) 

-Webley P., Robben H., Elffers H.(1991) Tax Evasion: An Experimental Approach, 

Cambridge University Press, New York. p. 20 

- United States Department of State Financial Crimes – (March 2006) 

- Uslaner M.E. (2007), Tax Evasion, Trust, and the Strong Arm of the Law,  

 

 



 

151 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  

-ΑΡΓΥΡΟΣ Η., ΚΒΣ-ΦΤΜ Φορολογικό Ποινολόγιο ΥΠ.Ε.Ε. ,ξέπλυμα Χρήματος Εκδότης 

prosvasis 

-ΔΗΜΗΤΡΑΙΝΑΣ Γ. (2002) Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη  

 

-ΚΑΤΣΙΟΣ Σ (2008). Το Οικονομικό Έγκλημα στην Αρχιτεκτονική των διεθνών 

Οικονομικών Σχέσεων Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ,  

-ΜΕΛΑΣ Δ. (2010) . Διεθνής Φορολογικός Σχεδιασμός Και Υπεράκτιες Εταιρείες ,Εκδόσεις 

Φοροτεχνική και Θρακική προσέγγιση  

-ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗ, Ι Μ.(2008). Διεθνής τρομοκρατία, Ξέπλυμα Χρήματος & OFCs, Εκδόσεις 

Σταμούλης. 

-ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ Ξέπλυμα Χρήματος Πρόληψη Και Καταστολή Εκδότης ΔΕΔΕΜΑΔΗΣ 

-ΤΡΑΓΆΚΗΣ, Γ., (1996). Οργανωμένο έγκλημα και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Εκδότης 

Νομική Βιβλιοθήκη 

-ΤΣΙΡΙΔΗΣ Π Ο νέος νόμος για το ξέπλυμα χρήματος Εκδότης Νομική Βιβλιοθήκη  

 Φ.Ε.Κ. Α 166/05-08-2008 

 

ΑΡΘΡΑ-ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 

 -Φορολογική Επιθεώρηση, Επιστημονική Έκδοση, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2016,τεύχος 

797,Αδήλωτο Εισόδημα,σελ.1489-1496 Επιμέλεια. Άρθρου Λέκκα Σοφία, 

-Καλαμαρά Λ© Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας - 

ΣΕΠΕ, 2008 -2010 Επιμελητές Γιαννακός Θ, Ζήκου Θ-Α.( 19/11/2010) 

-Συμεωνίδου – Καστανίδου Ε, Οργανωμένο Έγκλημα και Τρομοκρατία, εκδόσειςς Σακκούλα, 

Αθήνα – Θεσσαλονίκη (2010)  



 

152 

 

-. Ζησιάδη,Β. Οικονομική Εγκληματικότητα, έκδοσεις Σακκούλα, Αθήνα – 

Θεσσαλονίκη.(2010) 

 -Τράπεζα της Ελλάδος, Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος, Εγκύκλιος Διοίκησης 

Νο 16, Αθήνα 2004. 

--http://en.wikiquote.org/wiki/Al_Capone. 

-http://www.bopsecrets.org/CF/darrow.htm. 

- http://www.bepress.com/evBaker, W.R.,  (2007) The Berkeley Electronic Press: 

-http:www.fatf-gafi.org./about 

- http://siteresources.worldbank.org/DATA ... es/GNI.pdf 

-http://e-jst.teiath.gr.e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας(e-Journal of Science & Technology 

(e-JST)  

-http://e-jst.teiath.gr.Τechnical money laundering and fraud prevention of greek banks 

.Karadimas T and Karadima P, Economist, Graduate, Program of Postgraduate Study, the 

Economic and Operational Strategy, the University Piraeus.  

-http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32015L0849& 

- http://www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos16-11-

2009(Γκόρτσος Χρ."Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος: Θεσμικό Πλαίσιο-Πρακτική Εφαρμογή-

Διεθνείς Εξελίξεις) 

- http://www.dimokratiki.gr. Άρθρο:Δαμιανός Αθανασίου 

http://www.bepress.com/ev
http://e-jst.teiath.gr/
http://e-jst.teiath.gr/
http://www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos16-11-2009
http://www.hba.gr/7Omilies-parousiaseis/UplFiles/omilies/secgen/Gortsos16-11-2009

