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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Στη σημερινή εποχή οι υπεράκτιες εταιρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο 

λόγω των φορολογικών διευκολύνσεων που προσφέρουν. Για αυτό το λόγο πολλές χώρες τις 

έχουν ενσωματώσει στο φορολογικό τους σχεδιασμό και τις χρησιμοποιούν ως ένα βασικό 

εργαλείο της οικονομίας τους. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις οι εταιρίες αυτές 

χρησιμοποιούνται ως μέσο για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

γεγονός που καθιστά τον αγώνα κατά του οικονομικού εγκλήματος ακόμη δυσκολότερο.  

Στην παρούσα εργασία αναλύεται ολοκληρωμένα το φαινόμενο των υπεράκτιων 

εταιριών, καθώς και το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται ο τρόπος σύστασης και λειτουργίας των υπεράκτιων εταιριών, 

τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, καθώς και οι βασικότερες μορφές τους. Επίσης, 

περιγράφονται τα μοντέλα και οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και οι μορφές υπεράκτιων εταιριών οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Επιπρόσθετα, αναφέρεται το θεσμικό 

πλαίσιο τόσο σε ελληνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την καταπολέμηση του φαινομένου της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Τέλος, πραγματοποιείται μια μελέτη για την εκτίμηση των 

παράνομων χρημάτων τα οποία νομιμοποιούνται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του 

μοντέλου Walker, το οποίο σήμερα θεωρείται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο μέτρησης των 

χρημάτων αυτών, ώστε να γίνει περισσότερο αντιληπτή η σημαντικότητα του φαινομένου 

αυτού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Εισαγωγή στις υπεράκτιες εταιρίες 

 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της παγκόσμιας οικονομίας τα τελευταία χρόνια είναι η 

συνεχώς αυξανόμενη διεθνής κινητικότητα του κεφαλαίου. Ωστόσο, αυτό είχε ένα σημαντικό 

αριθμό επιπτώσεων, καθώς οι κυβερνήσεις διαπίστωσαν πως οι επιλογές οικονομικής πολιτικής 

περιορίζονται όλο και περισσότερο από τις αντιδράσεις των διεθνών χρηματαγορών, ενώ 

συλλογικές πρωτοβουλίες νομισματικής σταθεροποίησης διάφορων οργανισμών, έχουν βρεθεί 

υπαγόμενες στην κρίση των διεθνών αγορών συναλλάγματος.  

Ένα βασικό στοιχείο το οποίο ευθύνεται στην αυξανόμενη διεθνή κινητικότητα 

κεφαλαίου είναι η ανάπτυξη της υπεράκτιας χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια τα 

υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα έχουν αποτελέσει σημαντικό μέρος του αναδυόμενου 

παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Η ύπαρξη αυτής της υπεράκτιας διεπαφής έχει 

υπονομεύσει τις ικανότητες των εθνικών κυβερνήσεων να επιβάλλουν υψηλότερους φόρους 

τόσο σε ιδιώτες όσο και σε εταιρίες, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και έχει αποδυναμώσει την εξουσία τόσο των εθνικών όσο και των 

διεθνών εποπτικών οργάνων για τη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 

Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες επιφέρει 

σοβαρές επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, καθώς μειώνει την παραγωγικότητα του 

πραγματικού οικονομικού τομέα, εκτρέπει τους οικονομικούς πόρους και ενθαρρύνει τη 

διαφθορά. Η δομή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία είναι ευάλωτα στη διαφθορά 

καταστρέφεται, καθώς οι εγκληματίες επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή στα 

κανάλια νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Η εκτροπή οικονομικών πόρων και ο 

προσανατολισμός τους σε λιγότερο παραγωγικές δραστηριότητες προωθούν τη διαφθορά και το 

οργανωμένο έγκλημα, καθώς ελαχιστοποιούν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τοποθετώντας 

αυτές τις αποταμιεύσεις αντίθετα με αυτά που ορίζει η αρχή βιώσιμης ανάπτυξης.  
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Η πρώτη σημαντική προσπάθεια ποσοτικοποίησης των παράνομων χρημάτων που 

νομιμοποιούνται έγινε με το «Μοντέλο Walker». Σύμφωνα με αυτό, η αξία της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ανέρχεται στα 2,85 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1995. 

Ορισμένες χώρες χαλαρώνουν τη νομοθεσία τους αναφορικά με την αντιμετώπιση της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερους οικονομικούς 

πόρους για τις εθνικές οικονομίες τους. Αυτός είναι ο τέλειος τρόπος να τοποθετηθούν και να 

αυξηθούν οι κινήσεις παράνομων χρημάτων. Σύμφωνα με το μοντέλο, οι ροές κεφαλαίων από 

γεωγραφική άποψη και η νομιμοποίηση των κερδών που προέρχονται από τη μαύρη αγορά 

αποτελούν διασυνοριακό πρόβλημα.  

 

1.2 Σκοπός Εργασίας 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες και οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν προσελκύσει ιδιαίτερα το 

ενδιαφέρον της παγκόσμιας οικονομικής κοινότητας τα τελευταία χρόνια. Όμως, το ενδιαφέρον 

αυτό σχετίζεται με τον αρνητικό ρόλο τον οποίο διαδραματίζουν στην παγκόσμια οικονομία. Ο 

σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση των υπεράκτιων εταιριών και του ρόλου που 

διαδραματίζουν στο φαινόμενο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας αυτής της μορφής εταιριών και γίνεται αναφορά στις μορφές των 

υπεράκτιων εταιριών και στις χρήσεις τους, καθώς στη σχέση τους με τη νομιμοποίηση 

παράνομων εσόδων. Επίσης, γίνεται αναφορά στις τεχνικές νομιμοποίησης χρημάτων από 

παράνομες δραστηριότητες αλλά και στους τρόπους αντιμετώπισής τους, τόσο από διεθνείς 

φορείς και οργανισμούς, όσο και από την ελληνική νομοθεσία. Τέλος, γίνεται παρουσίαση του 

βασικότερου μοντέλου μέτρησης των παράνομων χρημάτων τα οποία νομιμοποιούνται σήμερα, 

το οποίο υπολογίζει τις ροές παράνομων εσόδων οι οποίες μεταφέρονται από μια χώρα σε μια 

άλλη, καθώς και μια προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου αυτού ανάμεσα στη χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να βρούμε ποια χώρα είναι πιο ελκυστική για μεταφορά παράνομων 

χρημάτων αλλά και ποιες είναι οι ποσότητες χρημάτων μεταφέρονται.  
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1.3 Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Πιο συγκεκριμένα, τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα τα οποία πραγματεύεται η παρούσα 

εργασία είναι: 

• Τι είναι υπεράκτια εταιρία, πως συστήνεται, ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά και 

οι βασικότερες μορφές της 

• Πως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα 

• Πως επιτυγχάνεται η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ποιες 

είναι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται 

• Πως αντιμετωπίζεται το φαινόμενο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από φορείς 

και οργανισμούς σε διεθνές επίπεδο αλλά και στην Ελλάδα 

Επίσης, όπως αναφέραμε, στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση του μοντέλου Walker 

για τη μέτρηση των παράνομων χρημάτων που νομιμοποιούνται, ενώ γίνεται και μια προσπάθεια 

εφαρμογής του μοντέλου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, 

αναφέρεται: 

• Τι είναι το μοντέλο Walker, ποιες είναι οι βασικότερες υποθέσεις του και πως 

εφαρμόζεται στην πραγματικότητα 

• Ποιοι δείκτες χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ελκυστικότητας μιας χώρας για 

μετακίνηση παράνομων χρημάτων σε αυτή 

• Ποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ελκυστικότερη για τη μετακίνηση 

παράνομων κεφαλαίων σε αυτή, ποιες είναι οι ποσότητες χρημάτων που μεταφέρονται σε 

αυτή και τι σημαίνει αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

1.4 Δομή εργασίας 

 

Στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στον κόσμο των υπεράκτιων 

εταιριών και στο ρόλο τους στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ 
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αναφέρεται ο σκοπός και τα κυριότερα σημεία της εργασίας αυτής. Το 2ο κεφάλαιο αποτελείται 

από την επισκόπηση βιβλιογραφίας, στην οποία γίνεται σύντομη αναφορά σε άρθρα και μελέτες 

διαφόρων οικονομικών συγγραφέων γύρω από το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών και της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. 

Στη συνέχεια στο 3ο Κεφάλαιο γίνεται εκτενέστερη ανάλυση των υπεράκτιων εταιριών. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνεται ο ορισμός τους, οι ιστορικοί λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στη 

δημιουργία αυτών, οι βασικές μορφές των υπεράκτιων εταιριών , ενώ αναλύεται και ο τρόπος 

αντιμετώπισής τους από τις ελληνικές αρχές.  

Στο 4ο Κεφάλαιο αναφέρεται ο τρόπος με τον οποίο επιτυγχάνεται η νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω διαφόρων μοντέλων , οι τεχνικές οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί αυτό, καθώς και ο ρόλος των υπεράκτιων εταιριών στο 

φαινόμενο αυτό. Επίσης, στο ίδιο Κεφάλαιο αναφέρεται το θεσμικό πλαίσιο για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Ειδικότερα, αναλύονται 

οι παγκόσμιοι φορείς και οργανισμοί οι οποίοι έχουν ως στόχο την καταπολέμηση του 

φαινομένου σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο 

αντιμετωπίζεται από την ελληνική  νομοθεσία  

Στο 5ο Κεφάλαιο αναλύεται το «μοντέλο Walker», το οποίο είναι το γνωστότερο μοντέλο 

για τη μέτρηση των χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες που νομιμοποιούνται και γίνεται 

μια προσπάθεια εφαρμογής του μοντέλου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στη 

συνέχεια ερμηνεύονται τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή. 

Τέλος, το 6ο Κεφάλαιο αποτελεί την αναφορά των συμπερασμάτων τα οποία προκύπτουν 

από την παρούσα εργασία, με βασικότερο να αποτελεί πιθανόν το γεγονός ότι οι αναπτυγμένες 

χώρες αδυνατούν να αντισταθούν στο φαινόμενο των υπεράκτιων οικονομιών, ενώ πολλές 

καταλήγουν να συνεργάζονται με αυτές, ώστε να ελαχιστοποιήσουν τις απώλειες των εσόδων 

από τη φοροαποφυγή και τη μετακίνηση παράνομων κεφαλαίων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο
 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Η παγκοσμιοποίηση και η συνεχής προσπάθεια των επιχειρήσεων να αυξήσουν τη δυνητική τους 

κερδοφορία έχουν οδηγήσει στην άνθηση των υπεράκτιων εταιριών και των υπεράκτιων 

χρηματοοικονομικών κέντρων, τα οποία παρέχουν ειδικές φορολογικές ρυθμίσεις για όσους 

πραγματοποιούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτά. Τα κέντρα αυτά προσφέρουν σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα ένα νόμιμο τρόπο να αποφύγουν την αυξημένη φορολογία την 

οποία έθεσαν οι διεθνείς φορείς στην προσπάθειά τους να σταματήσουν την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία κεφαλαίων. Σήμερα γίνονται συνεχώς προσπάθειες από παγκόσμιους φορείς για τον 

περιορισμό του φαινομένου, όμως ο έλεγχος των υπεράκτιων εταιριών καθίσταται ιδιαίτερα 

δύσκολος λόγω ευνοϊκών ρυθμίσεων που επικρατούν στις αναπτυγμένες χώρες αναφορικά με 

την κυκλοφορία κεφαλαίων. Πολλοί ερευνητές και ακαδημαϊκοί έχουν ασχοληθεί με το θέμα 

των υπεράκτιων οικονομιών σε μια προσπάθεια να αναλύσουν τους λόγους δημιουργίας των 

υπεράκτιων οικονομιών και να ενημερώσουν το κοινό για τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε 

αυτές για την επίτευξη του σκοπού τους. 

 

2.2 Έρευνες σχετικά με τις υπεράκτιες εταιρίες  

  

Οι Chari και Acikgoz1 αναλύουν τους λόγους για τους οποίους οι εταιρίες οι οποίες προέρχονται 

από αναδυόμενες οικονομίες μεταφέρονται σε υπεράκτια κέντρα. Η διεθνής βιβλιογραφία 

υποστηρίζει ότι τα  αίτια αυτού του φαινομένου είναι η αναζήτηση νέων αγορών, πόρων, η 

μείωση του κόστους παραγωγής και η στρατηγική αναζήτηση περιουσιακών στοιχείων. Ωστόσο, 

                                                           
1 Chari M. and Acikgoz S. (2016), What drives emerging economy firm acquisitions in tax 

havens?, Journal of Business Research, 69(2), pp. 664-671 
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έπειτα από εμπειρική μελέτη των δέκα αναδυόμενων οικονομιών με τη μεγαλύτερη διαφυγή 

εταιριών σε υπεράκτια κέντρα, οι ίδιοι κατέληξαν στο συμπέρασμα  ότι οι βασικότεροι λόγοι 

άνθησης αυτού του φαινομένου είναι οι θεσμική αδυναμία των οικονομιών αυτών να το 

αποτρέψουν και το ευνοϊκότερο φορολογικό σύστημα το οποίο προσφέρουν τα υπεράκτια 

χρηματοοικονομικά κέντρα. 

Οι Enea και Enea 2  μελετούν τους λόγους επιτυχίας των υπεράκτιων εταιριών σε 

φορολογικούς παραδείσους. Κάποιες χώρες χαρακτηρίζονται ως παράδεισοι, επειδή παρέχουν 

φορολογικά πλεονεκτήματα στις εταιρίες, όπως μηδενική ή χαμηλή φορολογία. Οι κύριοι τομείς 

ενδιαφέροντος της μελέτης τους ήταν οι τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρίες, οι ναυτιλιακές 

εταιρίες, καθώς οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επενδύσεων και της 

ανάπτυξης. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι υπεράκτιες εταιρίες μπορούν να πραγματοποιούν 

οποιαδήποτε νόμιμη δραστηριότητα, εκτός από τραπεζικές, ασφαλιστικές και υπηρεσίες 

εμπιστευμάτων, καθώς για αυτές χρειάζεται να αποκτήσουν ειδικές άδειες. Η ταυτότητα των 

μετόχων ή του ιδιοκτήτη των εταιριών δεν εμφανίζεται σε κανένα δημόσιο αρχείο, ενώ δεν είναι 

υποχρεωμένες να συμπληρώνουν λογιστικά βιβλία ή να υποβάλλουν ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. 

Ο Botis3 αναλύει τα κυριότερα χαρακτηριστικά των φορολογικών παραδείσων, καθώς 

και τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνει κάποιος ο οποίος πραγματοποιεί δραστηριότητες σε 

αυτά. Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί από την επίσημη βιβλιογραφία για τους 

φορολογικούς παραδείσους. Για να θεωρηθεί μια χώρα ως φορολογικός παράδεισος πρέπει να 

παρουσιάζει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως ευνοϊκές φορολογικές συνθήκες και 

μειωμένη φορολογία, προστασία των τραπεζικών και εμπορικών πληροφοριών, ενθάρρυνση της 

ανάπτυξης του τραπεζικού τομέα, σύγχρονη κατοχή μέσων ενημέρωσης, απουσία 

συναλλαγματικών ελέγχων. Σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη των φορολογικών παραδείσων 

διαδραματίζει και η παρουσία διεθνών τραπεζών σε αυτές οι οποίες δημιουργούν 

υποκαταστήματα και θυγατρικές τράπεζες σε υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα και 

                                                           
2 Enea C. and Enea C., (2015), THE SUCCESS OF COMPANIES OPERATING IN THE AREA 

OF TAX HAVENS, Annals - Economy Series, 6Special, pp. 427-434 
3 Botis S. (2014), FEATURES AND ADVANTAGES OF USING TAX HAVENS, Bulletin of the 

Transilvania University of Braşov, Series V: Economic Sciences, Vol. 7 (56) No. 2  
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επιτρέπουν την ολοκλήρωση τραπεζικών διαδικασιών εκτός συνόρων με εύκολο και γρήγορο 

τρόπο ανώνυμα και χωρίς περιορισμούς. 

Οι Jansky και Kokes4 συνεισφέρουν στο συνεχώς αυξανόμενο φαινόμενο της διάβρωσης 

της φορολογικής βάσης των πολυεθνικών εταιριών και της μετακίνησης των κερδών τους, 

ελέγχοντας τις σχέσεις ιδιοκτησίας των πολυεθνικών εταιριών με μεμονωμένους φορολογικούς 

παραδείσους και όχι με ομάδες αυτών, όπως συμβαίνει σε προηγούμενες έρευνες. Η ανάλυση 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κέρδος μετακινείται μέσω χρηματοδότησης του χρέους από 

εταιρίες που έχουν ως έδρα την Τσεχία προς το Λουξεμβούργο και την Ελβετία, και σε 

μικρότερο βαθμό την Ολλανδία. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογικοί παράδεισοι δεν 

περιορίζονται σε μικροσκοπικά νησιά αλλά μπορεί να βρεθούν και ανάμεσα σε ευρωπαϊκές 

χώρες.  Επίσης, παρέχουν χοντρικές εκτιμήσεις για τον αντίκτυπο αυτής της μετατόπισης των 

κερδών στα φορολογικά έσοδα, ενώ προτείνουν και μια πολιτική αντιμετώπισης του φαινομένου 

αυτού. 

Επίσης, ο Mihu5 αναφέρει ότι οι πολυεθνικές εταιρίες έχουν τη δυνατότητα μέσω των 

φορολογικών παραδείσων να ασκήσουν αποτελεσματική οικονομική διαχείριση η οποία έχει ως 

αποτέλεσμα την επιστροφή των μερισμάτων σε ξένο νόμισμα. Η επιλογή του αν θα 

χρησιμοποιηθεί ή όχι ένας φορολογικός παράδεισος εξαρτάται από το επίπεδο  φορολογικής 

επιβάρυνσης που επιθυμεί να αποφύγει η εταιρία. Η επιλογή επένδυσης σε ένα φορολογικό 

παράδεισο εξαρτάται από το ύψος των συνολικών πραγματικών κερδών που προκύπτουν ως 

αποτέλεσμα της επένδυσης αυτής. Σήμερα, οι περισσότερες εθνικές οικονομίες είναι 

συνδεδεμένες μεταξύ τους ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, αυτό έχει οδηγήσει 

και στη διεθνοποίηση του οργανωμένου εγκλήματος με αποτέλεσμα η νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες να αποτελεί σημαντικό μέρος της οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής εγκληματικότητας. Ο βασικός σκοπός της νομιμοποίησης παράνομων 

εσόδων είναι η απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων αυτών, ώστε να εμφανιστούν αυτά ως 

νόμιμα και να επανεισαχθούν στην νόμιμη οικονομία. 

                                                           
4 Jansky P. and Kokes O. (2016), Profit-shifting from Czech multinational companies to 

European tax havens, Applied Economics Letters 
5 Mihu S. (2011), TAX HAVENS AND THE MONEY LAUNDERING PHENOMENON, Journal 

of Academic Research in Economics, 2011, vol. 3, issue 3 (November), pp. 608-618 
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Οι Schultz και Scott 6  εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο το Πουέρτο Ρίκο έγινε ο 

δημοφιλέστερος φορολογικός παράδεισος της Αμερικής. Πιο συγκεκριμένα, πολλές 

αμερικανικές εταιρίες μετέτρεψαν τις εταιρίες ιδιοκτησίας τους σε ελεγχόμενες ξένες εταιρίες. 

Αν και το Πουέρτο Ρίκο είναι εδαφική περιοχή των ΗΠΑ οι εταιρίες υπάγονται στη νομοθεσία 

αυτού και το χρησιμοποιούν ως έδρα για φορολογικούς σκοπούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η εταιρία Microsoftη οποία την περίοδο 2010-2011 μετέφερε το ένα τέταρτο των 

αναγνωρισμένων εσόδων της από λιανικές πωλήσεις σε ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία στο 

Πουέρτο Ρίκο. Στην ίδια θέση βρίσκεται και πάνω από το 20% των εταιριών, οι οποίες ανήκουν 

στο δείκτη S&P 500, καθώς είναι έχουν χρησιμοποιήσει παρόμοιες μεθόδους για να αποφύγουν 

την ομοσπονδιακή φορολογία μεταφέροντας εισοδήματα μεταξύ πολιτικών υποδιαιρέσεων των 

ΗΠΑ. 

Αναφορικά με την ελληνική βιβλιογραφία, ο Δουβής 7  πραγματοποιεί μια λεπτομερή 

ανάλυση των υπεράκτιων εταιριών και των υπεράκτιων χρηματοοικονομικών κέντρων. Αναλύει 

λεπτομερώς τις δομές των υπεράκτιων εταιριών και τους τομείς δραστηριότητάς του, καθώς και 

τις επιπτώσεις τους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, αναλύει τις τεχνικές επίτευξης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω αυτών, καθώς και των φορέων 

που ασχολούνται με την καταπολέμηση του φαινομένου. Τέλος, μελετά την επίδραση των 

υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα και τους τομείς δραστηριότητας σε αυτή, καθώς το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο, τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, για την αντιμετώπιση της ραγδαίας 

εξάπλωσής τους. 

 

2.3 Έρευνες σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες  

 

                                                           
6 Schultz T.D. and Scott, K. (2014), Puerto Rico: The Evolution of America's Corporate Tax 

Haven, The Journal of Legal Tax Research, 12, pp. 17-40. 
7 Δουβής Π. (2008), Offshore Δραστηριότητες, Αθήνα, PRESSLINE 
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Οι Schneider και Windischbauer 8  παρουσιάζουν μια εκτενή μελέτη του φαινομένου της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Δίνουν έναν ορισμό για το φαινόμενο 

αυτό και εξηγούν πώς πραγματοποιείται η διαδικασία. Αρχικά, τα χρήματα τοποθετούνται σε 

υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια διαστρωματώνονται μέσω της 

κυκλοφορίας τους σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω διαφόρων συναλλαγών, ώστε να αποκρυφτεί η 

πηγή των χρημάτων. Τέλος, γίνεται η επανένταξή τους ως νόμιμα πλέον χρήματα στους 

αρχικούς ιδιοκτήτες τους είτε με τη μορφή χρηματικών επενδύσεων είτε με τη μορφή παγίων 

στοιχείων. Επίσης, επισημαίνουν τη σημασία του Διαδικτύου στη διαδικασία νομιμοποίησης 

παράνομων εσόδων και αναφέρουν τις μακροοικονομικές επιπτώσεις του φαινομένου. Πιο 

συγκεκριμένα, τονίζουν τις επιπτώσεις στο ισοζύγιο πληρωμών,  στην προσφορά χρήματος και 

στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, στις τιμές αγοράς και τη μεταβλητότητά τους και τις επιπτώσεις 

τους στην κατανομή των πόρων και την οικονομική ανάπτυξη. 

Επιπρόσθετα, οι McDowell και Novis 9  αναλύουν τις επιπτώσεις της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οδηγεί στην 

υπονόμευση του νόμιμου ιδιωτικού τομέα και της ακεραιότητας των χρηματοπιστωτικών 

αγορών, καθώς δίνουν πολλές φορές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις που 

βασίζονται σε παράνομα χρήματα για τις δραστηριότητές τους και δημιουργούν προβλήματα 

ρευστότητας στις αγορές. Επίσης, προκαλεί προβλήματα αστάθειας και απώλειας του ελέγχου 

της οικονομικής πολιτικής, διότι μπορεί να οδηγήσει σε ανεξήγητες αλλαγές στη ζήτηση 

χρήματος και αυξημένη μεταβλητότητα των διεθνών ροών κεφαλαίου και των συναλλαγματικών 

ισοτιμιών, καθώς τα κεφάλαια μπορεί να επενδυθούν σε νομίσματα στα οποία το φαινόμενο 

είναι λιγότερο πιθανό να ανιχνευτεί. Τέλος, έχει σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς η 

διαδικασία  βασίζεται συχνά στη διαφθορά ατόμων σε υψηλές θέσεις, ενώ έχει παρόμοια 

επίδραση σε όλα τα στοιχεία της κοινωνίας και αυξάνει τα κρατικά έξοδα για την καταπολέμησή 

της. 

                                                           
8 Schneider F. and Windischbauer U. (2010), Money Laundering: Some Facts, Economics of 

Security Working Paper 25, Berlin: Economics of Security 
9 McDowell J. and Novis G. (2001), THE CONSEQUENCES OF MONEY LAUNDERING 

AND FINANCIAL CRIME, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, 

U.S. Department of State 
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Ο Kingston10 μελετά τον τρόπο με τον οποίο ακίνητα αποκρύπτονται, μεταφέρονται και 

διατηρούνται για τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Ειδικότερα, διερευνά τη συσχέτιση 

μεταξύ της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων  μέσω ιδιωτικών σχολείων και εκκλησιών στη 

Νιγηρία. Αυτό το επιτυγχάνει λαμβάνοντας υπόψη τέσσερις ανεξάρτητες μεταβλητές: τη 

νομοθεσία της χώρας, αποτελεσματικότητα των οργάνων επιβολής, την τραπεζική συμμόρφωση 

και το επίπεδο διαφθοράς. Η συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών επιτυγχάνεται με τα μοντέλα 

πολλαπλής παλινδρόμησης του Aldrich και του Fisher, ενώ η υπόθεση ενισχύεται από τον 

πολλαπλασιασμό των εκκλησιών και τις επενδύσεις στην ιδιωτική εκπαίδευση στη χώρα, τομείς 

οι οποίοι δεν ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές, δεν υπάρχει επαρκής τραπεζικός 

έλεγχος και χαρακτηρίζεται από διαφθορά. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οδηγούν στην 

όξυνση του φαινομένου, καθώς υπάρχουν πολλές δικλίδες στη νομοθεσία της χώρας αναφορικά 

με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς επιτρέπει εγκληματικά 

περιουσιακά στοιχεία να παραμένουν στην κατοχή σχολείων και εκκλησιών. Για αυτό το λόγο 

είναι της άποψης πως υπάρχει επείγουσα ανάγκη αναθεώρηση της νομοθεσίας, ώστε να μην 

καταπολεμηθεί αυτό το φαινόμενο.  

Η Storm11  επιδιώκει μέσω της έρευνας της να βρει το συνδετικό κρίκο μεταξύ της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής. Κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των δυο αυτών φαινομένων, όχι μόνο μέσω της 

ανάλυσης των ορισμών, αλλά κυρίως μέσω της μελέτης δικαστικών υποθέσεων και αποφάσεων 

που λήφθηκαν σε αυτές. Θεωρητικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν αποδείξει ότι δε 

μπορεί να εξετάσει τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων χωρίς να λάβει υπόψη του τη 

φοροδιαφυγή αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η φοροδιαφυγή συνιστά απαραίτητα πράξη 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όσους εργάζονται στον 

τομέα της φορολογίας και του οργανωμένου  εγκλήματος, καθώς, αν κάποιος εγκληματίας 

κατηγορείται για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, μπορεί να ενισχυθεί η θέση εναντίον του σε 

περίπτωση που κατηγορηθεί και για φοροδιαφυγή. 

                                                           
10 Kingston K.G. (2011), Churches and Private Educational Institutions as Facilitator of Money 

Laundering in Nigeria, African Journal of Education and Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 30-38, 

2011 
11 Storm A. (2013), Establishing The Link Between Money Laundering And Tax Evasion, 

International Business & Economics Research Journal, November 2013 Volume 12, Number 11 
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Οι Errico και Musalem12 μελετούν το φαινόμενο των υπεράκτιων τραπεζών καθώς και 

των μικροοικονομικών και μακροοικονομικών συνεπειών που επιφέρει. Εξηγούν την ιστορική 

εξέλιξη, τον  τρόπο σύστασης και λειτουργίας των υπεράκτιων τραπεζών, καθώς και τις 

δυσκολίες αντιμετώπισής τους από τις εποπτικές αρχές. Οι υπεράκτιες θυγατρικές τράπεζες 

αντιμετωπίζουν πιο χαλαρές φορολογικές ρυθμίσεις και κανόνες λογιστικής παρακολούθησης 

και για αυτό το λόγο συχνά είναι πιο επικερδείς από τις μητρικές τους. Επίσης, λειτουργούν 

κυρίως στο διατραπεζικό σύστημα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να έχουν λιγότερα προβλήματα 

ρευστότητας από τις  αντίστοιχες μητρικές τους. Από μακροοικονομικής άποψης υπάρχει το 

ενδεχόμενο μεταφοράς κινδύνων κατά τη μεταφορά πόρων από τη θυγατρική στη μητρική, ιδίως 

στην περίπτωση που δεν υπάρχουν περιορισμοί στη μεταφορά λογαριασμών κεφαλαίων. 

Ο Hardouin13 αξιολογεί τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας μέσω του ΟΟΣΑ και 

της FATF για την αντιμετώπιση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Είναι της άποψης οι χώρες του G20 επιτάχυναν την 

καταπολέμηση αυτών των φαινομένων, καθώς δεν υπάρχουν πλέον διλήμματα μεταξύ της 

αντιμετώπισης ενός από τα δύο, αλλά το ενδεχόμενο ολοκληρωτικής εξαφάνισης των 

φαινομένων. Η διαφθορά και η κακή διακυβέρνηση έχουν συνέπειες σε εθνικό επίπεδο αλλά 

συνεισφέρουν στη δημιουργία παράνομων εσόδων. Ο ΟΟΣΑ είναι θετικός στην αντιμετώπιση 

της διαφθοράς δίνει περιθώρια στις χώρες που έχουν κακούς δείκτες διαφθοράς και 

κυβερνητικής συμπεριφοράς. Αντίθετα, η FATF θεωρεί ότι η κυβερνητική αντιμετώπιση του 

φαινομένου είναι σημαντικό πρόβλημα, ενώ η νομιμοποίηση παράνομων εσόδων και η 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας συνεχίζουν να εξελίσσονται. Οι νέοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν 

τεχνικές φοροδιαφυγής, η αδυναμία συμμόρφωσης στα διεθνή πρότυπα και η άνοδος 

χρηματοοικονομικών κέντρων σε ανεπαρκώς διοικούμενες δικαιοδοσίες. Η κακή χρήση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα συνδέεται άμεσα με την κακή διακυβέρνηση η οποία ισχύει σε αυτές 

τις δικαιοδοσίες. 

                                                           
12 Errico L. and Musalem A. (1999), Offshore Banking: An Analysis of Micro- and Macro-

Prudential Issues, Working Paper of the International Monetary Fund 
13 Hardouin P. (2011), The aftermath of the financial crisis: Poor compliance and new risks for 

the integrity of the financial sector, Journal of Financial Crime, Vol. 18 Issue: 2, pp.148-161 
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Οι Zengan και Mao 14  προτείνουν ένα πλαίσιο για την έρευνα στοιχείων για την 

καταπολέμηση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Αρχικά, τα ύποπτα δεδομένα συλλέγονται χρησιμοποιώντας τεχνικές συλλογής δεδομένων. Στη 

συνέχεια τα ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών κατηγοριοποιούνται περαιτέρω σε ασυνήθιστα, 

αφύσικα και ανώμαλα, καθώς και ύποπτα μοτίβα τα οποία περιλαμβάνουν ενδεχόμενη απάτη. 

Έπειτα δημιουργείται μια αναφορά των περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και γίνεται μια ανάλυση σχετικά με τη δημιουργία ενός δικτύου για τη 

νομιμοποίηση παράνομων εσόδων το οποίο περιλαμβάνει την ανάλυση συνδέσεων, τις πηγές 

των μοτίβων  και την αποσταθεροποίηση του δικτύου.  

Ο Ferwerda15 αναλύει την επίδραση του φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες στην χρηματοοικονομική κρίση του 2008. Όταν οι τράπεζες 

αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια της κρίσης προβλήματα ρευστότητας, οι εγκληματίες 

πρόσφεραν τα παράνομα χρήματά τους σε αυτές για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημά τους. Με 

αυτόν τον τρόπο οι εγκληματίες πέτυχαν να νομιμοποιήσουν τα χρήματά τους μέσω του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος, καθώς οι τράπεζες δεν είχαν άλλη επιλογή πέρα από το να τα 

αποδεχτούν για να μειώσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Επισημαίνει ότι το πρόβλημα 

της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων είναι ιδιαίτερα έντονο στην Ευρώπη λόγω της 

κατάργησης των συνόρων και της ελεύθερης μετακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίων 

και ανθρώπων. Για αυτό το λόγο τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας κοινής πολιτικής για 

την καταπολέμηση του φαινομένου από τις χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Mironov 16  ερευνά την ευρωπαϊκή φορολογική πολιτική για τους φορολογικούς 

παραδείσους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπειτα από αίτημα των κρατών-μελών της, πραγματοποίησε 

μια ανάλυση για την οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόληψη της 

χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία 

είναι γνωστή ως Τρίτη οδηγία για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και 

                                                           
14 Zengan G. and Mao Y., (2007), A framework for data mining‐based anti‐money laundering 

research, Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 Issue: 2, pp.170-179 
15 Ferwerda J. (2010), Criminals saved our Banks: The Effect of Money Laundering during the 

Financial Crisis, Paper for the course Inclusion and Exclusion in Contemporary European 

Societies Challenges of a New Europe: Chances in Crisis IUC Dubrovnik April 21-24 2010, p:5 
16 Mironov G. (2009), European Fiscal Policy of Tax Havens, Acta Universitatis Danubius. 

Administratio, Vol 1, No 1 
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κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι αναποτελεσματική, καθώς προβλέπει την ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών σχετικά με τα έσοδα από τραπεζικές καταθέσεις αλλά 

θέτει εκτός οδηγίας τις χώρες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης οι οποίες ασκούν τραπεζικό απόρρητο 

και αποτελούν φορολογικούς παραδείσους. Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία 

εγκρίθηκε το Νοέμβριο του 2009, επισήμανε ότι πολλές χώρες του ΟΟΣΑ οι οποίες φιλοξενούν 

φορολογικούς παραδείσους έχουν δεσμευτεί πολιτικά να εργαστούν για την εξασφάλιση της 

διαφάνειας και της ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Χώρες, όπως η Ελβετία 

και η Αυστρία, δεσμεύτηκαν να συμμορφωθούν στους κανόνες του ΟΟΣΑ σχετικά με την 

ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος δίχως να λαμβάνονται υπόψη οι επιταγές εθνικού 

τους συμφέροντος ή αυτές που σχετίζονται με το τραπεζικό απόρρητο.  

Οι Kunz και Schirmer17 παρουσιάζουν τα βασικά στοιχεία της Τέταρτης Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία 

αντικαθιστά την Τρίτη Οδηγία. Η Οδηγία, η οποία λαμβάνει υπόψη και της 40 Προτάσεις της 

FATF για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει 

ως στόχο  είναι να παρέχει μια πιο συγκεκριμένη και επικεντρωμένη προσέγγιση βασισμένη 

στον κίνδυνο, ώστε να βοηθήσει τα κράτη-μέλη στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών 

των κινδύνων.  Επίσης, ορίζει τη θέσπιση συγκεκριμένων απαιτήσεων διαφάνειας αναφορικά με 

τον πραγματικό δικαιούχο των εταιριών, ενώ οι πληροφορίες για αυτούς θα είναι διαθέσιμες σε 

όλα τα κράτη- μέλη, καθώς και τη θέσπιση αυστηρής πολιτικής έναντι χωρών οι οποίες δεν 

έχουν θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Τέλος, ορίζει τη διευκόλυνση στην 

ανταλλαγή πληροφοριών και στη συνεργασία των κρατών-μελών για τον αποτελεσματικότερο 

και ταχύτερο εντοπισμό και παρακολούθηση ύποπτων  μεταφορών χρημάτων και την 

αντιμετώπιση των φορολογικών εγκλημάτων.  

                                                           
17  Kunz J. and Schirmer M. (2015), Key elements of the 4th EU Anti-Money Laundering 

Directive, Financier Worldwide, Accessed 2 Oct. 2017, Available at: 

https://www.financierworldwide.com/key-elements-of-the-4th-eu-anti-money-laundering-

directive/#.WTvi7OuGPIU  
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Όσον αφορά τη μέτρηση παράνομων χρημάτων τα οποία νομιμοποιούνται, η Ene 18  

χρησιμοποιεί το μοντέλο Walker για τη μέτρηση των παράνομων χρημάτων που μεταφέρονται 

από την Τουρκία στη Ρουμανία με σκοπό να νομιμοποιηθούν. Η προσπάθεια μέτρησης των 

παράνομων χρημάτων είναι μια σχετικά πρόσφατη ανησυχία. Ωστόσο, η κρυφή φύση του 

φαινομένου καθιστά τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη τη λήψη συνολικής εκτίμησης του 

μεγέθους και του ρυθμού ανάπτυξης του φαινομένου. Αν και έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες 

τεχνικές μέτρησης, το μοντέλο Walker σήμερα θεωρείται το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για 

τον υπολογισμό των ροών παράνομων χρημάτων που μεταφέρονται από μια χώρα σε μια άλλη. 

Εφαρμόζοντας τα οικονομικά δεδομένα για Τουρκία και Ρουμανία στο μοντέλο, καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι το 2014 περίπου 1,43 δισεκατομμύρια δολάρια στάλθηκαν από την Τουρκία 

στη Ρουμανία για να νομιμοποιηθούν. Σε συνδυασμό με τα 39,82 δισεκατομμύρια δολάρια τα 

οποία που παράχθηκαν από ρουμάνικες εγκληματικές δραστηριότητες, αυτό σημαίνει ότι 

ετησίως η Ρουμανία έχει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον 41,26 δισεκατομμύρια δολάρια 

παράνομων χρημάτων, το οποίο αντιστοιχεί στο 22% του ΑΕΠ της χώρας.   

Επίσης, ο Pietschmann19 σε μια έρευνα του για τον ΟΟΣΑ χρησιμοποιεί το μοντέλο 

Walker για να υπολογίσει τις ροές κεφαλαίων οι οποίες προκύπτουν από εμπόριο ναρκωτικών 

και πρόκειται να εισέλθουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και στη συνέχεια νομιμοποιούνται 

μέσω της μεταφοράς τους σε μια άλλη δικαιοδοσία. Η εφαρμογή του μοντέλου κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι περίπου τα μισά από τα έσοδα νομιμοποιούνται στη χώρα στην οποία 

παράγονται, ενώ τα υπόλοιπα μεταφέρονται σε ξένες δικαιοδοσίες. Οι χώρες στις οποίες 

παράγονται αυτά τα έσοδα βρίσκονται στην Αμερική και στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη με 

τα έσοδα να ανέρχονται στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τις δημοφιλέστερες χώρες – 

προορισμούς αποτελούν οι χώρες της Καραϊβικής, καθώς 6 δισεκατομμύρια δολάρια 

μεταφέρονται σε αυτές, ώστε να νομιμοποιηθούν.  

                                                           
18 Ene C.-M. (2014), MEASURING MONEY LAUNDERING USING “THE WALKER GRAVITY 

MODEL”, Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 16(2), 2014, pp. 151-158 
19 Pietschmann T. (2011), Estimating illicit financial flows resulting from drug trafficking and 

other transnational organized crimes, UNODC, United Nations Office of Drugs and Crime, 

Vienna, Austria 
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Αντίθετα, ο Reuter20 χρησιμοποιεί το μοντέλο Walker για τη μέτρηση των παράνομων 

χρημάτων που νομιμοποιούνται με σκοπό να αποδείξει τις αδυναμίες του. Σύμφωνα με τον ίδιο, 

δεν υπάρχει απολύτως κανένα νόημα να γνωρίζει κανείς την ποσότητα των χρημάτων που 

νομιμοποιούνται. Η γνώμη αυτή ενισχύεται από την άποψη ότι δεν υπάρχει κάποια μεθοδολογία 

η οποία να παράγει ακριβείς και ασφαλείς αριθμούς για αυτό το φαινόμενο. Το μοντέλο Walker 

βασίζεται σε εκτιμήσεις για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες οι οποίες 

προκύπτουν από εξέταση κάθε μορφής εγκλήματος που ενδέχεται να παράγει χρήματα. Όμως, 

αν κάποιος εξετάσει αυτά τα στοιχεία, τότε θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως οι εκτιμήσεις 

αυτές είναι αδύναμες. Για παράδειγμα, η διαφθορά, η οποία αποτελεί από τις μεγαλύτερες πηγές 

δημιουργίας παράνομων χρημάτων, εκτιμάται μέσω ερωτηματολογίων και ερευνών. Ωστόσο, 

δεν είναι βέβαιο ότι κάποιος θα απαντήσει με ειλικρίνεια, καθώς συχνά οι ερωτηθέντες 

προτιμούν να δώσουν μια απάντηση ανεξάρτητα του αν γνωρίζουν την απάντηση, με 

αποτέλεσμα να μην είναι ακριβή.   

                                                           
20 Reuter P. (2013), Are estimates of the volume of money laundering either feasible or useful?, 

Chapter 18 in Research Handbook on Money Laundering, pp 224-231 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Η βούληση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για επέκταση σε διεθνές επίπεδο με σκοπό 

την αύξηση της κερδοφορίας τους είναι αποτέλεσμα της διαμόρφωσης μιας ενιαίας παγκόσμιας 

αγοράς. Ωστόσο, στη διαδικασία πραγματοποίησης αυτού του στόχου ελλοχεύουν πολλοί, 

φορολογικοί κυρίως, κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα η διπλή φορολόγηση, διότι οι επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται σε χώρες με διαφορετικά φορολογικά συστήματα. Για την αποφυγή αυτών 

των προβλημάτων επινοήθηκε η οικονομική οντότητα η οποία είναι γνωστή ως «Υπεράκτια 

Εταιρία» ή  «Offshore company», όπως είναι γνωστή σε παγκόσμιο επίπεδο. Άλλοι ισοδύναμοι 

όροι που μπορεί να συναντήσει κάποιος είναι εξωχώρια ή υπερπόντια εταιρία21.  

Η υπεράκτια εταιρία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου η οποία, σύμφωνα με 

τη νομοθεσία, έχει την έδρα της σε αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας 

δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής 

φορολογικής μεταχείρισης. (Ν. 3091/2002 και ΠΟΛ.1041/5.3.2003) . Συνήθως, έχει τη μορφή 

Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) και ιδρύεται σε χώρες με ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς, οι οποίες είναι γνωστές ως φορολογικοί παράδεισοι, για ένα συγκεκριμένο σκοπό, ο 

οποίος είναι τις περισσότερες φορές βραχυπρόθεσμος, και δε χαρακτηρίζεται από τη γενικά 

παραδεχτή αρχή της συνεχούς άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Γενικότερα οι βασικότερες διαφορές μεταξύ των υπεράκτιων και άλλων αλλοδαπών 

εταιριών είναι η εξ ορισμού διάσταση μεταξύ του τόπου ίδρυσης και τόπου λειτουργίας τους και 

η επιλογή δικαίου κράτους ίδρυσης το οποίο χαρακτηρίζεται ως φορολογικός παράδεισος22. 

                                                           
21 Δουβής Π. (2008) 
22 Λεοντάρης Μ. (2009), Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, Αθήνα, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΜΙΣΟΣ 
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Το φαινόμενο των υπεράκτιων εταιριών αποτέλεσε πρόβλημα και στην Ελλάδα με 

πολλές εταιρίες να ιδρύονται σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί παράδεισοι. 

Οι σημαντικότεροι τομείς δραστηριότητας υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα είναι η ναυτιλία, 

τα ακίνητα και η εισαγωγές και εξαγωγές. Οι εταιρίες αυτές αποτελούν πρόβλημα για το 

φορολογικό σύστημα της χώρας, καθώς οδήγησαν σε μεγάλου ύψους φοροδιαφυγή. Πιο 

συγκεκριμένα, οδήγησαν σε εξαγωγή κερδών μέσω του τριγωνικού εμπορίου και σε μεταβίβαση 

περιουσιακών στοιχείων για αποφυγή φορολογίας κληρονομιάς αλλά και φορολογίας 

εισοδήματος για στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ως τεκμήρια. 

 

3.2 Φορολογικοί Παράδεισοι και Διεθνή Υπεράκτια Οικονομικά Κέντρα 

(IOFC) 

 

Οι υπεράκτιες εταιρίες ιδρύονται σε χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως Φορολογικοί 

Παράδεισοι. Ως φορολογικοί παράδεισοι ορίζονται οι χώρες που παρέχουν τουλάχιστον μία από 

τις εξής διευκολύνσεις: μηδενική ή σχεδόν μηδενική φορολογία για τους μη μόνιμους 

κατοίκους, ισχυρές διατάξεις περί μυστικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

εύκολη, γρήγορη και εύκαμπτη νομοθεσία για την ίδρυση εταιριών23.  

Συνήθως, οι χώρες οι οποίες επιλέγουν να γίνουν φορολογικοί παράδεισοι είναι μικρές 

χώρες που σκόπιμα επιλέγουν ένα καθεστώς με μηδενική ή χαμηλή φορολογία προκειμένου να 

αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων χωρών για διενέργεια παγκόσμιων 

συναλλαγών σε αυτές. Αν και δεν αποκτούν έσοδα μέσω της φορολογίας, αποκομίζουν άλλα 

οφέλη, όπως νέες θέσεις εργασίας ή παράπλευρες οικονομικές δραστηριότητες. 

Τα Διεθνή Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα παρέχουν παρόμοια οφέλη με τους 

φορολογικούς παραδείσους και μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό 

κέντρο που βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα και προσφέρει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε 

πελάτες που δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι με σκοπό την αποφυγή κάποιων ή κάθε είδους 

φορολογικών ρυθμίσεων. 

                                                           
23 Δουβής Π. (2008) 
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Αν και ένα από τα πιο γνωστά Διεθνή Υπεράκτια Χρηματοοικονομικά Κέντρα είναι η 

Ελβετία, το αυθεντικό βάσει ορισμού Κέντρο αυτού του είδους δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 

Σεπτέμβριο του 1957. Χαρακτηρίστηκε υπεράκτιο διότι διέφευγε σχεδόν οποιουδήποτε ελέγχου 

ή ρύθμισης και σε σύντομο χρονικό διάστημα απέκτησε παγκόσμια εμβέλεια. Επίσης, άλλα 

μεγάλα χρηματοοικονομικά κέντρα με παρόμοιο καθεστώς έχουν αναγνωριστεί στο Τόκιο και τη 

Νέα Υόρκη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση μεταξύ των εννοιών των 

Διεθνών Υπεράκτιων Οικονομικών Κέντρων και των Φορολογικών Παραδείσων24. 

Ο Park αναγνωρίζει τέσσερα είδη Υπεράκτιων Οικονομικών Κέντρων25: 

• Τα πρωτεύοντα Οικονομικά Κέντρα, όπως του Λονδίνου, τα οποία εξυπηρετούν πελάτες 

σε παγκόσμιο επίπεδο και ενεργούν ως διεθνείς διαμεσολαβητές για τις περιφερειακή 

αγορά τους. Τα κέντρα αυτά δεν αποτελούν απλώς τραπεζικά κέντρα αλλά και κέντρα 

αγοράς χρηματοοικονομικών κεφαλαίων. 

• Τα κέντρα κρατήσεων (booking centers), όπως οι Μπαχάμες ή τα νησιά Κέιμαν, τα οποία 

είναι κέντρα συλλογής και χρηματοδότησης. Είναι τραπεζικά κέντρα και δεν έχουν 

εξελιχθεί σε κέντρα κεφαλαιαγοράς. 

• Τα κέντρα χρηματοδότησης (funding centers), όπως η Σιγκαπούρη ή ο Παναμάς, τα 

οποία διαδραματίζουν το ρόλο των εσωτερικών χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών 

διοχετεύοντας εξωχώριους πόρους από εξωτερικές αγορές σε τοπικές ή περιφερειακές. 

• Τα κέντρα συλλογής (collection centers), όπως το Μπαχρέιν, τα οποία ασχολούνται 

κυρίως με εξωτερική χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση. 

 

3.3 Ιστορική Εξέλιξη των Υπεράκτιων Εταιριών 

 

Είναι σημαντικό, για να κατανοήσουμε καλύτερα τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία 

των υπεράκτιων εταιριών και των φορολογικών παραδείσων, να αναλύσουμε την ιστορική 

                                                           
24 Hampton M. and Abbott J. (1999), Offshore Financial Centers and Tax Havens: The Rise of 

Global Capital, Hampshire, Purdue University Press 
25 Palan R., Murphy R. and Chavagneux C. (2010), Tax Havens: How Globalization Really 

Works, Ithaca and London, Cornell University Press 
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εξέλιξή τους. Αν και φαντάζει ένας αρκετά σύγχρονος όρος, οι πρώτες αναφορές για αυτό το 

φαινόμενο συναντώνται στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι εύποροι Αθηναίοι μετέφεραν χρηματικά 

διαθέσιμά τους στη Δήλο προκειμένου να αποφύγουν την υψηλή φορολογία26. 

Στη σύγχρονη εποχή οι πρώτες επιβεβαιωμένες περιπτώσεις φορολογικών παραδείσων 

αποτελούν οι πολιτείες των ΗΠΑ, New Jersey και Delaware, οι οποίες, επειδή βρίσκονταν σε 

μεγάλη ανάγκη χρηματικών πόρων, έκαναν μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό τους καθεστώς 

αναφορικά με εταιρίες που έχουν την έδρα τους σε αυτές, καθώς και διευκολύνσεις στην ίδρυση 

και εγκατάσταση εταιριών27. Επίσης, στις ίδιες πολιτείες θεσπίστηκε αργότερα νομοθεσία περί 

ομίλων και εφαρμόστηκε το σύστημα μεταφερόμενης τιμολόγησης ως μέθοδο μειωμένης 

απόδοσης των φόρων.  

Η ιδέα αυτή μεταφέρθηκε τη δεκαετία του 1920 και στην Ευρώπη, καθώς κάποια 

ελβετικά καντόνια με πρωτοπόρο το Zug εφάρμοσαν την ίδια πρακτική. Η Ελβετία κατείχε 

πρωταρχικό ρόλο στη ανάπτυξη των φορολογικών παραδείσων στην Ευρώπη, καθώς υπήρξε 

ραγδαία αύξηση των εταιριών χαρτοφυλακίου και εμπιστευμάτων την περίοδο πριν τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Αξίζει βέβαια να αναφέρουμε ότι σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτή 

διαδραματίζει η θέσπιση του νόμου περί αυστηρού τραπεζικού απορρήτου το 1934, το οποίο 

έθετε το τραπεζικό απόρρητο υπό την προστασία του ποινικού δικαίου. Στη συνέχεια το 

παράδειγμα της Ελβετίας ακολούθησαν και άλλες χώρες, όπως το Λιχτενστάιν και το 

Λουξεμβούργο, υιοθετώντας μάλιστα τη νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου αυτούσια ή με 

μικρές διαφοροποιήσεις. 

Επιπρόσθετα, σημαντική επιρροή στην εξέλιξη των υπεράκτιων εταιριών άσκησε η 

δημιουργία της Ευρωαγοράς στο Λονδίνο στα τέλη της δεκαετίας του 1950.  Πιο συγκεκριμένα, 

η τράπεζα της Αγγλίας αποδέχθηκε την πρόταση πως οι συναλλαγές που πραγματοποιούν οι 

βρετανικές τράπεζες για λογαριασμό δανειστή και δανειολήπτη οι οποίοι δεν είναι 

εγκαταστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν πρέπει να θεωρούνται ότι λαμβάνουν χώρα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο για κανονιστικούς σκοπούς. Η Ευρωαγορά αποτελεί μια διατραπεζική 

χρηματοπιστωτική αγορά η οποία δεν ρυθμίζεται από την Τράπεζα της Αγγλίας. Όμως, 

                                                           
26 Hampton M. and Abbott J. (1999) 
27 Palan R. (2009), History of Tax Havens, Policy Papers, History and Policy, Cambridge, UK 
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δεδομένου ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται στο Λονδίνο καμιά άλλη αρχή δεν έχει το 

δικαίωμα να την ελέγξει με αποτέλεσμα να καθίσταται «εξωχώρια». 

Γενικότερα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου 

σε συνδυασμό με τη σταδιακή απελευθέρωση διακίνησης κεφαλαίων σε παγκόσμιο επίπεδο και 

τη μείωση των εμποδίων στη διακίνηση συναλλάγματος συνέβαλαν στην εκτόξευση της 

δημιουργίας υπεράκτιων εταιριών. Έτσι, πραγματοποιήθηκε η μετακίνηση των υπεράκτιων 

εταιριών από νησιά της Καραϊβικής σε ηπειρωτικές χώρες. Σήμερα, υπεράκτια κέντρα είναι 

διάσπαρτα σε όλη την υφήλιο λόγω του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος που υπάρχει για 

αυτά.  

 

3.4 Σύσταση υπεράκτιας εταιρίας 

 

Η διαδικασία σύστασης μιας υπεράκτιας εταιρίας αποτελεί μια σχετικά εύκολη διαδικασία, 

καθώς εξασφαλίζεται με ελάχιστο κόστος ίδρυσης και λειτουργίας η γρήγορη ίδρυσή της, ακόμη 

και εντός 24 ωρών, και μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις είναι ευκολότερη από την περίπτωση 

ίδρυσης μιας ενδοχώριας (onshore) εταιρίας28. 

Η διαδικασία δημιουργίας της υπεράκτιας εταιρίας γίνεται από εξουσιοδοτημένα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα στην εκάστοτε χώρα η οποία επιτρέπει την ίδρυση υπεράκτιων εταιριών. Οι 

ίδιοι αναλαμβάνουν και την νομική εγγραφή της εταιρίας στο τηρούμενο σε κάθε χώρα μητρώο 

εταιριών. Αρχικά χρειάζεται να υπογράψουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιωτικό ιδρυτικό έγγραφο το 

οποίο λειτουργεί ως καταστατικό. Στην συνέχεια γίνεται η επιλογή του ονόματος της εταιρίας, 

καταβάλλονται τα τέλη ίδρυσης και σχεδόν άμεσα ολοκληρώνεται η ίδρυσή της, αφού πρώτα 

γίνει έλεγχος, αν υπάρχει ήδη εγγεγραμμένη εταιρία με το ίδιο όνομα. Το εξουσιοδοτημένο 

πρόσωπο το οποίο ανέλαβε τη σύσταση της εταιρία είναι υπεύθυνο και για την καταβολή προς 

το κράτος των ετήσιων τελών της υπεράκτιας εταιρίας σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να 

διατηρήσει η εταιρία τη νομική της υπόσταση σύμφωνα με τη νομοθεσία και έναντι τρίτων.  

Τα έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύσταση της υπεράκτιας εταιρίας είναι: 

                                                           
28Δουβής Π. (2008) 
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• Το έγγραφο ιδρύσεως της Εταιρίας (Articles of Incorporation), το οποίο βεβαιώνει την 

ίδρυση της Εταιρίας και παρέχει βασικές πληροφορίες, όπως το όνομα της, το σκοπό 

ίδρυσής της κ.ά.. 

• Ο εσωτερικός κανονισμός, ο οποίος περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας της εταιρίας 

και καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των προσώπων που συμμετέχουν στην 

ύπαρξη και λειτουργία της εταιρίας.  

• Η σφραγίδα της εταιρίας 

• Οι μετοχές ή τα πιστοποιητικά των μετοχών 

• Τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. της εταιρίας 

Η ίδρυση μια υπεράκτιας εταιρίας μπορεί να γίνει ακόμη και από έναν μόνο μέτοχο. Το 

μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αποτελείται από ονομαστικές ή ανώνυμες μετοχές. Η έκδοση 

μετοχών δεν είναι απαραίτητη διαδικασία και δε σχετίζεται με το κύρος ή νομιμότητα της 

εταιρίας. Επιπρόσθετα, μέσω του καταστατικού μπορεί να δίνεται η δυνατότητα έκδοσης 

διαφορετικών ειδών μετοχών, όπως κοινές, προνομιούχες κ.ά.. Η συγκέντρωση του συνόλου των 

μετοχών σε έναν μέτοχο δεν αποτελεί λόγο λύσης της εταιρίας. 

Οι περισσότερες χώρες οι οποίες επιτρέπουν τη σύσταση υπεράκτιων εταιριών σε αυτές 

θέτουν ένα απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο για την ίδρυση των εταιριών το οποίο όμως είναι 

ένα αρκετά μικρό ποσό. Δε χρειάζεται πιστοποίηση του εταιρικού κεφαλαίου από τις εποπτικές 

αρχές της χώρας, καθώς αυτό θεωρείται καταβλημένο κατά την ίδρυση της εταιρίας. Το εταιρικό 

κεφάλαιο μπορεί να είναι καταβλημένο σε είδος ή νόμισμα διαφορετικό του εγχώριου, ανάλογα 

με το τί ορίζει η νομοθεσία της εκάστοτε χώρας. 

Τέλος, η διοίκηση της εταιρίας είναι υπεύθυνη για την εκπλήρωση των εργασιών της 

εταιρίας. Αν και επιτρέπεται το Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από έναν μόνο διευθυντή, 

παρατηρείται ότι συνήθως απαρτίζεται από τουλάχιστον τρία μέλη. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 

αλλοδαποί ή μη μέτοχοι εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται και ανακαλούνται ελεύθερα από τη Γενική Συνέλευση, η 

οποία είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, και έχουν δικαίωμα επανεκλογής. 
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3.5 Τα πλεονεκτήματα των υπεράκτιων εταιριών 

 

Στη σημερινή εποχή έχει δημιουργηθεί η λανθασμένη εντύπωση πως οι υπεράκτιες εταιρίες είναι 

παράνομες και ανήθικες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παράνομες δραστηριότητες, 

όπως ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι 

οι υπεράκτιες εταιρίες είναι ένας απολύτως νόμιμος τρόπος για να μειώσει κάποιος τις 

φορολογικές του υποχρεώσεις. 

Είναι σαφές ότι ο κύριος λόγος που επιλέγει κάποιος να χρησιμοποιήσει μια υπεράκτια 

εταιρία είναι η εξοικονόμηση χρήματος μέσω της φοροαποφυγής. Αυτό συμβαίνει διότι στις 

χώρες στις οποίες επιτρέπεται η σύσταση τέτοιων εταιριών έχουν πολύ χαμηλή ή μηδενική 

φορολογία για εισοδήματα που προέρχονται εκτός της χώρας που ιδρύθηκε η εταιρία. Ωστόσο, 

τα θέματα φορολογίας μέσω μιας υπεράκτιας εταιρίας είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και για 

αυτό το λόγο είναι σημαντική  η χρήση ειδικών συμβούλων σε θέματα φορολογίας, καθώς 

ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται ο ενδιαφερόμενος. 

Επίσης, σημαντική είναι και η απλότητα και ταχύτητα σύστασης μιας τέτοιας μορφής εταιρίας, 

καθώς, όπως αναφέραμε και προηγουμένως, μπορεί να συσταθεί μέσα σε μια ημέρα με πολύ 

χαμηλό κόστος ίδρυσης, ενώ και το κόστος λειτουργίας είναι και αυτό ιδιαίτερα χαμηλό29. 

Επιπρόσθετα, ένα ακόμη πλεονέκτημα των υπεράκτιων εταιριών είναι η διατήρηση της 

ανωνυμίας του μετόχου, καθώς τα υπεράκτια οικονομικά κέντρα δεν παρέχουν πληροφορίες για 

την οικονομική κατάσταση, την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της εταιρίας. Η μόνη περίπτωση 

στην οποία μπορεί να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία είναι αν υπάρχουν υποψίες για εγκληματικές 

ή τρομοκρατικές δραστηριότητες. Η επιλογή μιας υπεράκτιας εταιρίας μπορεί να είναι η 

κατάλληλη λύση για κάποιον ο οποίος επιθυμεί να διατηρήσει ιδιωτικές τις δραστηριότητες τους 

για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα για να προστατέψει τις δραστηριότητες του από 

ανταγωνιστές30. 

                                                           
29 Neal T. (1998), The Offshore Advantage: Privacy, Asset Protection, Tax Shelters, Offshore 

Banking & Investing, Portland, MasterMedia Publishing Corp. 
30 Barber H. (2007), Tax Havens Today: The Benefits and Pitfalls of Banking and Investing 

Offshore, New Jersey, John Riley & Sons Inc. 
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Οι υπεράκτιες εταιρίες παρέχουν σε μεγάλο βαθμό προστασία των περιουσιακών 

στοιχείων. Υπάρχουν ρήτρες στα καταστατικά των εταιριών οι οποίες καθιστούν πολύ δύσκολη 

σε πιστωτές και γενικότερα σε οποιουσδήποτε ενδιαφερόμενους την πρόσβαση στα περιουσιακά 

στοιχεία τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την 

προστασία των περιουσιακών του στοιχείων θα ήταν να καλύτερο να ασχοληθεί με μια 

διαφορετική δομή των υπεράκτιων εταιριών, τα εμπιστεύματα τα οποία είναι πιο κατάλληλα για 

αυτόν το ρόλο. 

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι υπεράκτιες εταιρίες είναι απολύτως νόμιμες εφόσον δε 

σχετίζονται με παράνομες δραστηριότητες και παρέχουν πληθώρα οφελών. Δεν είναι τυχαίο 

άλλωστε ότι παραπάνω από τα μισά περιουσιακά στοιχεία και επενδύσεις σχετίζονται με 

υπεράκτιες οντότητες, ενώ πολλές παγκοσμίου φήμης εταιρίες σχετίζονται με αυτές. 

 

3.6 Τα μειονεκτήματα των υπεράκτιων εταιριών 

 

Όπως και οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής οντότητας, οι υπεράκτιες εταιρίες 

παρουσιάζουν και κάποια μειονεκτήματα τα οποία αξίζει να αναφερθούν. Πολλές χώρες οι 

οποίες επιτρέπουν τη σύσταση τέτοιων εταιριών βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και οι 

δυνητικοί επενδυτές είναι επιφυλακτικοί μεταφέρουν χρήματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Ωστόσο, 

μια προσεκτική μελέτη του συστήματος και της νομοθεσίας της χώρας μπορεί να αναιρέσει τις 

όποιες ανησυχίες, ενώ χάρη στην τεχνολογική πρόοδο σήμερα οι συναλλαγές και η διαχείριση 

της εταιρίας γίνονται με τέτοιο τρόπο που η φυσική θέση της δεν έχει καμία σημασία31.  

Επίσης, οι διεθνείς φορολογικές υπηρεσίες ελέγχου γνωρίζουν τις υπεράκτιες 

στρατηγικές περί φοροαποφυγής και έχουν κάνει προσπάθειες για να την περιορίσουν. Βέβαια 

υπάρχουν ακόμη πολλές ασαφείς διατάξεις στη νομοθεσία των χωρών που σχετίζονται με τις 

υπεράκτιες εταιρίες αλλά συνεχώς περιστέλλονται32. 

                                                           
31Neal T. (1998) 
32Errico L. and Musalem A. (1999) 
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Πολλά υπεράκτια οικονομικά κέντρα έχουν αυξήσει το επίπεδο ελέγχου των 

δραστηριοτήτων των υπεράκτιων εταιριών σε μια προσπάθεια να περιορίσουν τις παράνομες και 

εγκληματικές δραστηριότητες, όπως είναι η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Αυτό το φαινόμενο είναι πιο εμφανές στις τράπεζες, καθώς για το άνοιγμα ενός 

λογαριασμού σε αυτές απαιτείται πλήθος εγγράφων, όπως έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας ή 

ακόμη και συστατικές επιστολές.  

Επιπρόσθετα, πολλές δυσκολίες εντοπίζονται αναφορικά με την απόκτηση ακινήτου 

μέσω υπεράκτιας εταιρίας. Απαιτείται η καταβολή φόρου επί της αντικειμενικής αξίας  του 

ακινήτου σε ετήσια βάση, ενώ η εταιρία πληρώνει φόρο για τα εικονικά ενοίκια που εισπράττει 

από αυτόν ο οποίος κατοικεί στο ακίνητο καθώς και φόρο κατοχής του ακινήτου. Τέλος, ένας 

δυνητικός αγοραστής μπορεί να είναι διστακτικός για την αγορά μετοχών, καθώς δε μπορεί να 

γνωρίζει ποιες άλλες υποχρεώσεις μπορεί να έχει η εταιρία. 

 

3.7 Δομές των υπεράκτιων εταιριών33 

 

Όπως αναφέραμε οι υπεράκτιες εταιρίες προσφέρουν στον ενδιαφερόμενο πλήθος 

πλεονεκτημάτων και προνομίων. Ωστόσο, οι μορφές των εταιριών διαφέρουν ανάλογα με το 

είδος των δραστηριοτήτων και τη φορολογική νομοθεσία της χώρας δικαιοδοσίας. Οι κυριότερες 

μορφές υπεράκτιων εταιριών οι οποίες κρίνεται σκόπιμο να αναλυθούν στη συνέχεια είναι: 

• Εταιρίες Χαρτοφυλακίου (Holding Companies) 

• Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Finance Companies) 

• Εταιρίες Αδειών- Δικαιωμάτων (Licencing Companies) 

• Εμπορικές Εταιρίες (Trading Companies) 

• Εταιρίες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Administration Companies) 

• Ναυτιλιακές Εταιρίες (Shipping Companies) 

• Εμπιστεύματα (Trusts) 

• Εταιρίες Επενδύσεων (Investments Companies)  

                                                           
33 Δουβής Π. (2008) 
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• Τραπεζικές Εταιρίες (Banking Companies) 

• Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών  

• Εταιρίες Υβρίδια 

• Δομές Αντιπροσώπευσης (Nominee) 

• Εταιρίες Ασφαλειών (Insurance Companies) 

• Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (LLCs) 

• Εταιρίες Α.Ν. 89/67 

• Χρηματοδοτική Μίσθωση 

 

3.8 Εταιρίες Χαρτοφυλακίου (Holding Companies)34 

 

Οι εταιρίες χαρτοφυλακίου ή εταιρίες συμμετοχών οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε υπεράκτια 

οικονομικά κέντρα αποτελούν μια μέθοδο φορολογικού σχεδιασμού για τη χρηματοδότηση 

υπεράκτιων δραστηριοτήτων. Μια τέτοιας μορφής εταιρία μπορεί να λειτουργεί είτε με 

υπεράκτια υποκαταστήματα είτε με κατοχή μετοχών διεθνών θυγατρικών που 

δραστηριοποιούνται σε εμπόριο και επιχειρήσεις σε άλλες χώρες. Συνήθως οι εταιρίες 

χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούν περισσότερο θυγατρικές σε τρίτες χώρες παρά υποκαταστήματα. 

Οι κύριες λειτουργίες που αναλαμβάνει είναι η εκκαθάριση κερδών από ξένες δραστηριότητες, η 

συσσώρευση κερδών και η επανεπένδυσή τους και η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε 

άλλες χώρες με ειδικούς μειωμένους φορολογικούς συντελεστές. 

Κάποια υπεράκτια οικονομικά κέντρα προσφέρουν μια σειρά προνομίων στις εταιρίες 

χαρτοφυλακίου, όπως αναβολή της πληρωμής φόρου στα μερίσματα, στα κεφαλαιακά κέρδη 

καθώς και απουσία συναλλαγματικών ελέγχων. Συνεπώς, η σύσταση μιας εταιρίας 

χαρτοφυλακίου μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελής αν κάποιος ασχολείται με διεθνείς 

συναλλαγές, καθώς μπορεί μέσω αυτών να αποφύγει πολλές φορολογικές παρακρατήσεις τις 

οποίες επιβάλλουν τα κράτη για εξερχόμενες πληρωμές μερισμάτων τόκων και δικαιωμάτων.  

                                                           
34 Daems H. (1977), The holding company and corporate control, Leiden, Boston, Springer US 
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3.9 Εταιρίες Παροχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (Finance 

Companies)35 

 

Μια εταιρία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει ως κύρια λειτουργία τη διοχέτευση 

δανείων σε μια ξένη θυγατρική για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της. Με αυτόν τον 

τρόπο επιτρέπει με αποτελεσματικό τρόπο τη μετακίνηση κερδών από τη ξένη θυγατρική, η 

οποία αντιμετωπίζει υψηλό φορολογικό συντελεστή, στην υπεράκτια εταιρία, η οποία υπάγεται 

σε χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Με άλλα λόγια ο τόκος και οι αποπληρωμές του δανείου 

που παρέχει η υπεράκτια οδηγεί στη μείωση του φορολογητέου εισοδήματος της θυγατρικής.  

Ένα μειονέκτημα αυτής της δομής είναι η επιβολή παρακράτησης φόρου σε ποσό του 

τόκου του δανείου την οποία θέτουν συνήθως οι χώρες στις οποίες ανήκει η θυγατρική χώρα. 

Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατεύθυνση των κεφαλαίων του 

δανείου μέσω φιλικών χωρών οι οποίες έχουν ειδικές φορολογικές συμβάσεις απαλλαγής ή 

μείωσης των παρακρατούμενων φόρων.  

Οι εταιρίες παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές, αν μια 

χώρα έχει υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, καθώς τα κέρδη φορολογούνται με υψηλό 

συντελεστή, ενώ εφαρμόζεται και παρακρατούμενος φόρος στα μερίσματα. Χάρη σε αυτήν τη 

μορφή εταιρίας η αποπληρωμή των τόκων δεν επιτυγχάνει μόνο μείωση των φορολογητέων 

κερδών της θυγατρικής αλλά και μείωση των μερισμάτων προς αποπληρωμή στα οποία 

επιβάλλεται παρακρατούμενος φόρος. 

 

3.10 Εταιρίες Αδειών - Δικαιωμάτων (Licencing Companies)36 

 

Οι εταιρίες αδειών και δικαιωμάτων δραστηριοποιείται στη χορήγηση αδειών σε μια ξένη 

θυγατρική. Μια θυγατρική εταιρία η οποία ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει βιομηχανική 

περιουσία, όπως δικαιώματα ευρεσιτεχνίας ή συγγραφικά δικαιώματα, καταβάλλει πληρωμές 

                                                           
35 Hampton M. and Abbott J. (1999) 
36 Δουβής Π. (2008) 
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στην υπεράκτια οι οποίες έχουν τη μορφή ενοικίου (royalties) το οποίο είναι ουσιαστικά έξοδο 

και μειώνει τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της πληρωμής 

αυτών των ενοικίων παρατηρείται μετακίνηση των κερδών από τη ξένη θυγατρική στην 

υπεράκτια η οποία πληρώνει μηδενικό ή χαμηλό φόρο για αυτά ανάλογα με το φορολογικό 

καθεστώς της χώρας στην οποία ανήκει. Βέβαια εκτός από κατάλληλο φορολογικό καθεστώς το 

υπεράκτιο οικονομικό κέντρο πρέπει να έχει και το κατάλληλο νομικό πλαίσιο, ώστε να 

αναγνωρίζονται τα συμφέροντα σε δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην υπεράκτια 

εταιρία.  

 

3.11 Εμπορικές Εταιρίες (Trading Companies)37 

 

Οι εμπορικές εταιρίες ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το εισαγωγικό και εξαγωγικό εμπόριο. 

Αυτή η μορφή υπεράκτιας εταιρίας παρέχει τη δυνατότητα μεταφοράς κερδών από χώρα με 

υψηλούς φορολογικούς συντελεστές σε χώρα με χαμηλή φορολόγηση. Η διαδικασία με την 

οποία επιτυγχάνεται αυτό είναι γνωστή ως «τριγωνικό εμπόριο». Μια εμπορική εταιρία που 

δραστηριοποιείται στον τομέα των εισαγωγών και εξαγωγών αποφασίζει τη σύσταση μιας 

υπεράκτιας εταιρίας η οποία θα λειτουργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ του πωλητή και του 

αγοραστή. Όταν η εταιρία πραγματοποιεί εισαγωγές, τα εμπορεύματα που αποστέλλει ο 

προμηθευτής παραλαμβάνονται άμεσα από την ίδια, όμως το τιμολόγιο εκδίδεται στο όνομα της 

υπεράκτιας εταιρίας η οποία έπειτα τιμολογεί την εμπορική εταιρία σε προσαυξημένη τιμή. 

Όταν η εταιρία πραγματοποιεί εξαγωγές, το εμπόρευμα αποστέλλεται άμεσα στον αγοραστή, 

όμως τιμολογεί την υπεράκτια σε χαμηλότερη τιμή από την αξία του εμπορεύματος και στη 

συνέχεια η υπεράκτια τιμολογεί τον αγοραστή στην κανονική τιμή των εμπορευμάτων. Έτσι, η 

εμπορική εταιρία επιτυγχάνει μείωση των εμφανιζόμενων κερδών της, ενώ παράλληλα 

συγκεντρώνει κεφάλαια στην υπεράκτια.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα εμπορεύματα δεν εισάγονται ποτέ στη χώρα στην οποία έχει 

συσταθεί η υπεράκτια αλλά πωλούνται άμεσα σε ξένες θυγατρικές. Αυτό συμβαίνει διότι  

                                                           
37Hadnum L. (2007), Non-Resident & Offshore Tax Planning, Kirkcaldy, UK, Taxcafe UK 

Limited 
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αφενός οι χώρες αυτές έχουν συνήθως υψηλούς εισαγωγικούς δασμούς και αφετέρου 

αποφεύγεται η πληρωμή διπλών εισαγωγικών δασμών. 

 

3.12 Εταιρίες Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών (Administration 

Companies)38 

 

Αυτή η δομή υπεράκτιας εταιρίας δε σχετίζεται απλώς με μια ξένη θυγατρική αλλά με έναν 

όμιλο εταιριών ο οποίος αποτελείται από μια μητρική εταιρία και θυγατρικές που 

δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τομείς. Η εταιρία παροχής διοικητικών υπηρεσιών 

αναλαμβάνει τη διαχείριση και τον έλεγχο αυτού του ομίλου γεγονός που παρέχει εμπορικά 

πλεονεκτήματα. Αποτελεί μια τεχνική μεταφοράς κερδών, καθώς η υπεράκτια εταιρία, η οποία 

αναλαμβάνει τη διαχείριση και διοίκηση του ομίλου, αμείβεται για τις υπηρεσίες της με ποσοστό 

επί των κερδών από τις θυγατρικές εταιρίες που ανήκουν στον όμιλο και φορολογείται για τα 

κέρδη της με μηδενικό ή χαμηλό φορολογικό συντελεστή. Βέβαια το υπεράκτιο οικονομικό 

κέντρο το οποίο θα επιλεγεί για τη σύσταση της εταιρίας παροχής διοικητικών υπηρεσιών πρέπει 

να διαθέτει τις κατάλληλες υπηρεσίες υποστήριξης που θα επιτρέψουν την εταιρία να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά, καθώς σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει το ενδεχόμενο να 

αντιμετωπίσει δυσκολίες η ξένη θυγατρική εταιρία να καταπείσει τις τοπικές φορολογικές αρχές 

ότι οι πληρωμές προς την υπεράκτια εταιρία αφορούν αποκλειστικά διοικητικές υπηρεσίες και 

πραγματοποιούνται κάτω από πλήρως ανταγωνιστικές συνθήκες αγοράς. 

 

3.13 Ναυτιλιακές Εταιρίες (Shipping Companies)39 

 

Πολλά υπεράκτια οικονομικά κέντρα έχουν θεσπίσει πλήθος ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων 

για τις εταιρίες οι οποίες ασχολούνται με τη ναυτιλία με σκοπό να προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

τους. Τα κέντρα αυτά ενθαρρύνουν τις εταιρίες να λειτουργούν υπό σημαίες ευκαιρίας, δηλαδή 

                                                           
38 Δουβής Π. (2008) 
39 Hampton M. and Abbott J. (1999) 
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τις επιτρέπουν με χαμηλό κόστος να εγγραφούν στους επίσημους καταλόγους εμπορικών πλοίων 

που ανήκουν στη δικαιοδοσία του κέντρου και να χρησιμοποιούν τη σημαία του. Με αυτόν τον 

τρόπο τα κέρδη της υπεράκτιας εταιρίας που προκύπτουν από την αξιοποίηση του πλοίου 

υποβάλλονται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς του κέντρου με αποτέλεσμα η φορολογία τους 

να είναι ιδιαίτερα χαμηλή.  

Ωστόσο, οι ευνοϊκές αυτές φορολογικές ρυθμίσεις δεν εφαρμόζονται σε όλο το εισόδημα 

που αποκτά η υπεράκτια εταιρία, καθώς ένα μέρος αυτού φορολογείται με πλήρη συντελεστή 

κατά την πληρωμή του δικαιώματος χρήσης της σημαίας ευκαιρίας. Επιπρόσθετα, πολλά 

οικονομικά κέντρα έχουν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για το εργατικό δυναμικό και την ασφάλεια 

των πλοίων που χρησιμοποιούν δική τους σημαία. 

 

3.14 Εμπιστεύματα (Trusts)40 

 

Τα εμπιστεύματα αποτελούν ιδανικό τρόπο προστασίας των περιουσιακών στοιχείων του 

ενδιαφερόμενου. Αποτελούνται από τον διαθέτη (settlor) ο οποίος μεταφέρει τα περιουσιακά του 

στοιχεία σε αυτά, τους διαχειριστές (trustees) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση τους, 

τους δικαιούχους (beneficiaries) οι οποίοι απολαμβάνουν τα οφέλη των περιουσιακών 

στοιχείων. 

Τα εμπιστεύματα δεν αποτελούν νομικό πρόσωπο και δε μπορούν να έχουν περιουσιακά 

στοιχεία. Για αυτό το λόγο υπεύθυνοι για αυτά είναι οι διαχειριστές οι οποίοι μπορεί να είναι 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο.  

Η σύσταση ενός εμπιστεύματος γίνεται με έγγραφη συμφωνία και σε πολλές περιπτώσεις 

ο διαθέτης μπορεί να είναι δικαιούχος. Μέσω του εμπιστεύματος επιτρέπεται ο διαχωρισμός των 

δικαιωμάτων και της χρήσης των περιουσιακών στοιχείων, ενώ προσφέρεται περισσότερη 

ευελιξία και ανωνυμία στη μεταφορά και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ δε 

                                                           
40 Belle Antoine R.-M. (2013), OFFSHORE FINANCIAL LAW: Trusts and Related Tax Issues 

Second Edition, Oxford, UK, OXFORD University Press 



30 
 

συναντά τις ίδιες δυσκολίες με άλλες οντότητες αναφορικά με μετόχους, μερίσματα και άλλου 

είδους υποχρεώσεις.  

Τα υπεράκτια εμπιστεύματα (offshore trusts) συστήνονται κατά κύριο λόγο για αποφυγή 

νόμων άλλων χωρών γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με παράνομες δραστηριότητες. Για να 

είναι κατάλληλο ένα υπεράκτιο οικονομικό κέντρο για σύσταση τέτοιου εμπιστεύματος 

χρειάζεται να παρέχει πλήρη ανωνυμία και να μην επιτρέπει τη δυνατότητα ανταλλαγής 

πληροφοριών προς τη χώρα του διαθέτη. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται όταν ο διαθέτης δε 

μπορεί να αποφύγει τη φορολογία με έννομο τρόπο. 

 

3.15 Εταιρίες Επενδύσεων (Investments Companies)41 

 

Μια υπεράκτια εταιρία δημιουργείται συχνά για να χρησιμοποιηθεί ως εταιρία επενδύσεων η 

οποία μπορεί να έχει στην κατοχή της και να διαπραγματεύεται οποιουδήποτε είδους επενδυτικό 

μέσο, όπως μετοχές εταιριών εισηγμένων στο χρηματιστήριο και μη, ομόλογα, συμβόλαια 

μελλοντικής εκπλήρωσης, δικαιώματα προαίρεσης κ.ά.. Τα κεφάλαια τα οποία συγκεντρώνονται 

στην υπεράκτια εταιρία μπορούν να επανεπενδυθούν σε ολόκληρο τον κόσμο. Η κατάλληλη και 

σωστή επιλογή του υπεράκτιου οικονομικού κέντρου δίνει τη δυνατότητα επένδυσης των 

κεφαλαίων αυτών σε χώρες με υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, αν αυτές έχουν συνάψει 

ειδικές συμφωνίες με τα υπεράκτια κέντρα.  

Οι επενδυτικές εταιρίες φορολογούνται στη χώρα στην οποία έχουν συσταθεί. Ωστόσο, 

μερικές χώρες προσφέρουν αφορολόγητα ομόλογα και επιτρέπουν τη συσσώρευση τόκων και 

επενδύσεων με τη μορφή τραπεζικών καταθέσεων δίχως φορολογικές επιβαρύνσεις. 

Επιπρόσθετα, πολλές χώρες δε φορολογούν κεφαλαιακά κέρδη από επενδύσεις. Τέλος, μια 

ορθώς διαρθρωμένη υπεράκτια εταιρία μπορεί να συνάψει ειδική φορολογική σύμβαση με τη 

χώρα, ώστε να απολαμβάνει χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές για τα μερίσματα, τους 

τόκους και τα δικαιώματα εκμετάλλευσης που προέρχονται από τις επενδύσεις της. 

 

                                                           
41 Hadnum L. (2007) 
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3.16 Τραπεζικές Εταιρίες (Banking Companies)42 

 

Στη σημερινή εποχή έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο πολλές διεθνείς τράπεζες έχουν δημιουργήσει 

θυγατρικά τραπεζικά ιδρύματα σε υπεράκτια οικονομικά κέντρα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι διότι 

οι τόκοι τους οποίους καταβάλλουν είναι απαλλαγμένοι από παρακράτηση φόρου, ενώ παρέχουν στους 

καταθέτες ανωνυμία, εύκολη πρόσβαση στις καταθέσεις τους και προστασία από πολιτικές ή οικονομικές 

αστάθειες. 

Επιπρόσθετα, οι τραπεζικές εταιρίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διεθνούς 

χρηματοδότησης μέσω των προνομιούχων υπεράκτιων κέντρων, καθώς σε αυτά δεν πραγματοποιούνται 

συναλλαγματικοί έλεγχοι ή έλεγχοι επιτροπών κεφαλαιαγοράς. Ωστόσο, σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με 

παράνομες δραστηριότητες,  όπως το ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Αν 

και δεν είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν τα εισοδήματα τους στις φορολογικές αρχές, καθώς 

προστατεύονται από το τραπεζικό απόρρητο, αυτό δε σημαίνει η μη δήλωση των εισοδημάτων του 

φορολογούμενου είναι νόμιμη.  

 

3.17 Εταιρίες Παροχής Υπηρεσιών43 

 

Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών χρησιμοποιούνται από υψηλά αμειβόμενους εργαζομένους, 

όπως οι σύμβουλοι επιχειρήσεων, οι οποίοι εκχωρούν τα δικαιώματα των αμοιβών τους σε 

αυτές. Στη συνέχεια η υπεράκτια εταιρία επενδύει τα κέρδη της σε συνθήκες μηδενικής 

φορολογίας, καθώς απαλλάσσεται από τη φορολογία επί των κερδών. Οι φορολογικές 

υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ελαχιστοποιούνται μέσω πληρωμών της εταιρίας σε αυτούς 

 

3.18 Εταιρίες Υβρίδια44 

 

                                                           
42Errico L. and Musalem A. (1999) 
43Δουβής Π. (2008) 
44 Barber H. (2007) 
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Οι εταιρίες υβρίδια προκύπτουν από συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων μορφών υπεράκτιων 

εταιριών. Αποτελούν μια μορφή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης η οποία έχει εταιρικό 

κεφάλαιο, δηλαδή οι εταίροι προσφέρουν ένα χρηματικό ποσό στην εταιρία και αποκτούν ως 

αντάλλαγμα ένα μερίδιό της. Στη συνέχεια τα χρήματα αυτά επενδύονται από την εταιρία και το 

κέρδος το οποίο προκύπτει επιστρέφει στους εταίρους. 

Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη δημιουργία αυτής της δομής εταιριών, εφόσον δεν 

παραβιάζεται κάποια φορολογική νομοθεσία. Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί για παράδειγμα μια 

υβριδική εταιρία που λειτουργεί ως εμπορικό εργαλείο, επενδυτικό εργαλείο ή ως 

επιχειρηματικό trust.  

 

3.19 Δομές Αντιπροσώπευσης (Nominee)45 

 

Ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν συχνά οι υπεράκτιες εταιρίες είναι πως μερικές φορές 

οι πελάτες είναι επιφυλακτικοί στις συναλλαγές τους με αυτές, καθώς δεν επιθυμούν να 

φαίνονται στους λογαριασμούς τους τιμολόγια υπεράκτιων εταιριών. Τη λύση σε αυτό το 

πρόβλημα προσφέρουν οι εταιρίες αντιπροσώπευσης οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά εγχώριες 

εταιρίες που λειτουργούν ως αντιπρόσωποι υπεράκτιων εταιριών.  

Σε αυτό το σχήμα η υπεράκτια εταιρία είναι υπεύθυνη για όλες τις συναλλαγές και η 

εγχώρια συνάπτει συνεργασίες και λειτουργεί για λογαριασμό της πρώτης. Είναι υπεύθυνη για 

το μάρκετινγκ, την τιμολόγηση και τη λογιστική παρακολούθηση, όπως ορίζεται το 

συμφωνητικό συνεργασίας το οποίο υπογράφουν οι δύο εταιρίες. 

Η εγχώρια εταιρία αμείβεται για τις υπηρεσίες της με άμεση πληρωμή ή με αφαίρεση του 

ποσοστού επί των συναλλαγών. Στα βιβλία της εγχώριας εταιρίας δεν εμφανίζεται το εισόδημα 

από τις συναλλαγές τις οποίες πραγματοποιεί για λογαριασμό της υπεράκτιας αλλά μόνο η 

αμοιβή της για αυτές και τα έξοδα της. Χρειάζονται τρεις τραπεζικοί λογαριασμοί για να 

λειτουργήσει αποτελεσματικά αυτή η δομή, ένας για την διαχείριση των συναλλαγών στο όνομα 

της εγχώριας εταιρίας που αποτελεί τον αντιπρόσωπο και τα τιμολόγια εκδίδονται στο όνομά 

                                                           
45 Hadnum L. (2007), 
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της, ένας στο όνομα της υπεράκτιας εταιρίας σε άλλη χώρα για να λαμβάνει σε αυτόν τα έσοδα 

από τις συναλλαγές και ένας στο όνομα της εγχώριας εταιρίας σε άλλη χώρα για να λαμβάνει τις 

αμοιβές της από τις συναλλαγές που πραγματοποιεί και για τις οποίες φορολογείται.  

Αυτή η δομή εταιρίας προσφέρει υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας, καθώς ουσιαστικά η 

εγχώρια εταιρία είναι μια νόμιμα εγκαταστημένη εταιρία με λογαριασμούς στην μόνιμα 

εγκατεστημένη τράπεζα και είναι συνεπής στις φορολογικές της υποχρεώσεις. Επίσης, το 

συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιριών παρέχει προστασία απέναντι στις 

φορολογικές αρχές. 

 

3.20 Εταιρίες Ασφαλειών (Insurance Companies)46 

 

Οι εταιρίες ασφαλειών αποτελούν μια σύγχρονη δομή υπεράκτιων εταιριών και προκύπτει από 

συνδυασμό ενός εμπιστεύματος με πολιτικές ασφάλισης. Τα ασφαλιστικά συμβόλαια που 

παρέχουν προέρχονται από μεγάλες εταιρίες ασφάλισης τα οποία οι ενδιαφερόμενοι τα 

αποκτούν προσκομίζοντας ένα ασφάλιστρο. Η ασφάλιση κοστίζει μόνο ένα μέρος αυτού του 

ασφάλιστρου. Το υπόλοιπο ποσό το χρησιμοποιεί η εταιρία μαζί με δικά της επενδυτικά 

κεφάλαια σε επενδύσεις χαμηλού κινδύνου. 

Επιπρόσθετα, ο ασφαλιζόμενος έχει το δικαίωμα να επιλέξει σε τι είδους επενδύσεις θα 

χρησιμοποιηθούν τα κεφάλαια. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο 

είναι μοναδικό για κάθε ασφαλιζόμενο. Τέλος, δεν είναι απαραίτητο το ασφάλιστρο που 

πληρώνει να έχει απαραίτητα τη μορφή χρηματικών διαθεσίμων αλλά μπορεί να είναι και ένα 

ήδη υπάρχον επενδυτικό χαρτοφυλάκιο το οποίο μπορεί να αποτελείται από διάφορα 

περιουσιακά στοιχεία, όπως ομόλογα, μετοχές ή παράγωγα.  

 

                                                           
46 Barber H. (2007) 
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3.21 Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης (LLCs)47 

 

Μια αμερικανική υπεράκτια Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (LLC) δημιουργείται σε ένα 

υπεράκτιο οικονομικό κέντρο, το οποίο φέρει μηδενικές ή χαμηλές φορολογικές επιβαρύνσεις 

και υψηλά επίπεδα εμπιστευτικότητας και ιδιωτικότητας, και λειτουργεί εκτός των συνόρων της 

δικαιοδοσίας στην οποία ιδρύθηκε. Αποτελεί μια υβριδική μορφή μεταξύ ενός συνεταιρισμού 

και μιας εταιρίας περιορισμένης ευθύνης. Έχει κάποια χαρακτηριστικά του συνεταιρισμού, 

δηλαδή τα εισοδήματα της εταιρίας ρέουν προς τους ιδιοκτήτες ή επενδυτές της και 

φορολογούνται οι μέτοχοι κι όχι η εταιρία, αλλά ταυτόχρονα οι ιδιοκτήτες έχουν περιορισμένη 

ευθύνη, καθώς δεν είναι υπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρίας.  

Η εταιρία δεν εκδίδει μετοχές και η διαχείριση της γίνεται από τα μέλη της. Επίσης, δεν 

περιορίζεται στη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά εκτός της 

δικαιοδοσίας της αλλά μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες της, όπου αυτή επιθυμεί. Τέλος, 

επειδή η εταιρία δεν εκδίδει μετοχές, διανέμει μερίσματα στα μέλη της. Η διανομή των 

μερισμάτων της δε σχετίζεται με τη συνεισφορά του κάθε μέλους της σε αυτήν αλλά καθορίζεται 

στο συμφωνητικό λειτουργίας της. 

 

3.22 Υπεράκτιες Εταιρίες στην Ελλάδα 

 

Σήμερα, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρείται συνεχής αύξηση της 

ζήτησης υπεράκτιων υπηρεσιών. Οι υπεράκτιες εταιρίες έκαναν την εμφάνιση τους στην Ελλάδα 

κατά τη δεκαετία του 1980 από Έλληνες επιχειρηματίες οι οποίοι ήταν επηρεασμένοι από την 

τάση που επικρατούσε σε παγκόσμιο επίπεδο σε χώρες του εξωτερικού. Τα αίτια που οδήγησαν 

σε αυτό το φαινόμενο ήταν η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία που επικρατούσε στη χώρα μας 

                                                           
47 Shaxson N. (2011), Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax 

Havens, New York, Palgrave Macmillan 
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αλλά και ο πλουτισμός κάποιων συγκεκριμένων κοινωνικών τάξεων για τις οποίες η κατοχή μιας 

υπεράκτιας εταιρίας αποτελούσε ένδειξη της δύναμης και  του πλούτου τους48.  

Οι βασικότεροι λόγοι που οδήγησαν στη δημιουργία υπεράκτιων εταιριών ελληνικών 

συμφερόντων ήταν η ανωνυμία και η ιδιωτικότητα καθώς και η δυνατότητα αποφυγή 

φορολογικών επιβαρύνσεων που παρείχαν. Επιπρόσθετα, πλήθος εταιριών δραστηριοποιούνται 

με την υπερτιμολόγηση προϊόντων μέσω τριγωνικών συναλλαγών.  

Οι υπεράκτιες εταιρίες στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται κυρίως στους παρακάτω τομείς: 

• Αγορά και ανέγερση ακινήτων 

• Ναυτιλία  

• Χρηματιστηριακές και εμπορικές συναλλαγές 

• Εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες 

• Επανατιμολογήσεις και τριγωνικό εμπόριο σε εισαγωγές και εξαγωγές 

• Εμπορικοί αντιπρόσωποι 

• Ίδρυση Α.Ε ή Ε.Π.Ε. στην Ελλάδα 

• Αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών 

• Υπερτιμολογήσεις και υποτιμολογήσεις 

• Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 

• Σκάφη αναψυχής και αεροπλάνα 

• Χρηματοοικονομικές συναλλαγές 

• Υπηρεσίες πάσης φύσεως 

• Ξενοδοχειακές υπηρεσίες 

 

3.23 Η αντιμετώπιση των υπεράκτιων εταιριών από το ελληνικό θεσμικό 

πλαίσιο 

 

                                                           
48 Δουβής Π. (2008) 
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Οι υπεράκτιες εταιρίες δημιούργησαν σημαντικό πρόβλημα στο φορολογικό σύστημα της 

χώρας, καθώς υπήρξε μεγάλου βαθμού φοροδιαφυγή. Η πρώτη προσπάθεια για καθορισμό των 

υπεράκτιων εταιριών έγινε έμμεσα μέσω του Ν. 89/1967 «Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι, 

αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών»,  ο οποίος καθορίζει τη λειτουργία εταιριών οι 

οποίες δραστηριοποιούνται εκτός της ελληνικής επικράτειας. Πιο συγκεκριμένα, οι εταιρίες 

αυτές μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα έπειτα από ειδική άδεια παρεχόμενη από το 

Υπουργείο Συντονισμού και αφορά αποκλειστικά εταιρίες οι οποίες ασχολούνται με την 

εκτέλεση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας49. 

Στη συνέχεια οι ελληνικές αρχές θέσπισαν νομοθετική παρέμβαση, η οποία ξεκίνησε με το 

Ν. 2992/2002, συνεχίστηκε με το Ν. 3052/2002 και κορυφώθηκε με το Ν. 3091/2002, και έχει 

ως στόχο τον περιορισμό της δραστηριότητας των υπεράκτιων εταιριών. Σύμφωνα με το Ν. 

3091/2002 (άρθρο 5 παρ. 7): «εξωχώρια εταιρία εννοείται η εταιρία που έχει την έδρα της σε 

αλλοδαπή χώρα και με βάση τη νομοθεσία της οποίας δραστηριοποιείται αποκλειστικά σε άλλες 

χώρες και απολαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκής μεταχείρισης»50. 

Πιο συγκεκριμένα οι νομοθετικές διατάξεις αυτές περιλαμβάνουν: 

• Φορολογία ακινήτων που ανήκουν σε υπεράκτιες εταιρίες 

• Τήρηση βιβλίων και στοιχείων από υπεράκτιες εταιρίες που κατέχουν ακίνητα 

• Μη αναγνώριση δαπανών από και προς υπεράκτιες εταιρίες 

• Μη αναγνώριση αποσβέσεων παγίων όταν αγοράζονται από υπεράκτιες εταιρίες 

• Μη χορήγηση ενισχύσεων στις αγορές από υπεράκτιες εταιρίες 

Επιπρόσθετα, η εγκύκλιος 1021764/πολ. 1041/5.3.2003 καθορίζει κάποια επιπλέον κριτήρια για 

να χαρακτηριστεί μια εταιρία ως υπεράκτια και είναι τα εξής51: 

                                                           
49  Ν. 89/1967, Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών, 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 132/01-08-1967) 
50 Ν. 3091/2002, Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και 

άλλες διατάξεις, Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 330/24.12.2002) 
51 Λεοντάρης Μ. (2009)  
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• Ο εκδότης του φορολογικού στοιχείου δεν είναι παραγωγός- κατασκευαστής του 

προϊόντος αλλά μεσολαβητής- κατασκευαστής. Αυτό οφείλεται στις τριγωνικές 

συναλλαγές, όπου σε άλλη χώρα αποστέλλονται τα προϊόντα και σε άλλη τιμολογούνται 

• Στα φορολογικά στοιχεία δεν αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), 

καθώς οι περισσότερες υπεράκτιες εταιρίες δε διαθέτουν 

• Ως διεύθυνση της εταιρίας αναγράφεται η ένδειξη «Β.Ο.», δηλαδή BOX OFFICE 

(εταιρία γραμματοκιβωτίου). 

Αν τα παραπάνω στοιχεία δεν επαρκούν για να αποδειχθεί ότι μια εταιρία είναι υπεράκτια, 

τότε αυτή έχει την υποχρέωση κατά τον έλεγχο από τις φορολογικές αρχές να προσκομίσει τα 

απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία που θα τις ζητηθούν, όπως ο ισολογισμός της εταιρίας για να 

διαπιστωθεί η ύπαρξη δραστηριότητας παγίων και προσωπικού, στοιχεία για το ανθρώπινο 

δυναμικό και τις εγκαταστάσεις της και στοιχεία δραστηριότητάς της. 

 

3.24 Φορολογία των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με το Ν. 89/1967, για τν προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος τα έξοδα επί 

των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα εφόσον αυτά 

τεκμηριώνονται από τα βιβλία της  εταιρίας και εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών 

εμβασμάτων52. Το ποσοστό κέρδους εξαρτάται από τις δραστηριότητες που πραγματοποιεί η 

επιχείρηση και δε μπορεί να είναι κατώτερο του 5%. Τα καθαρά κέρδη φορολογούνται με 

συντελεστή 29%. 

Σύμφωνα με το Ν. 3269/2004 (άρθρο 28) οι υπεράκτιες εταιρίες υφίστανται φορολογικό 

έλεγχο για όλες τις φορολογίες και τις μη ελεγμένες διαχειριστικές περιόδους της τελευταίας 

τριετίας από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος53. Ο Ν. 

                                                           
52  Ν. 89/1967, Περί εγκαταστάσεως εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών, 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 132/01-08-1967) 
53 N. 3269/2004, Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και 

της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας περί συνεργασίας στην καταπολέμηση του 
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3091/2002 (άρθρο 5 παρ. 9) ορίζει ότι οι δαπάνες μιας ελληνικής εταιρίας για αγορές προϊόντων 

και υπηρεσιών από μια υπεράκτια δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της54.  

Επίσης, στο Ν. 3091/2002 (άρθρα 15,16,17,18) θεσπίστηκε ειδικός φόρος ακινήτων των 

υπεράκτιων εταιριών. Ορίστηκε φόρος 3% επί των ακινήτων στην Ελλάδα που έχουν πλήρη ή 

υψηλή κυριότητα ή δικαίωμα επικαρπίας οι υπεράκτιες εταιρίες. Το άρθρο 16 αναφέρεται στην 

ευθύνη των παρένθετων προσώπων. Ως παρένθετο πρόσωπο ορίζεται κάθε φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή ποσοστό σε νομικό πρόσωπο που έχει 

κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητο. Στον ίδιο νόμο ορίζεται και η διαδικασία επιβολής του 

ειδικού φόρου από τους υπόχρεους. Τον νόμο αυτόν αντικατέστησε ο Ν. 3842/2010 (άρθρο 17) 

ο οποίος ορίζει ότι τα νομικά πρόσωπα και οντότητες που έχουν πλήρη ή υψηλή κυριότητα ή 

δικαιώματα επικαρπίας σε ακίνητα τα οποία βρίσκονται στην Ελλάδα υποχρεούνται στην 

καταβολή ετήσιου φόρου 15% επί της αξίας αυτών. Επιπρόσθετα, αν το ακίνητο χρησιμοποιείται 

από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπολογίζεται τεκμαρτά το ετήσιο ύψος ενοικίου το οποίο 

πρέπει να είναι μεγαλύτερο του 3,5% της αξίας του ακινήτου.  

Τα μερίσματα τα οποία διανέμονται στους μετόχους ανωνύμων εταιριών στην Ελλάδα δε 

φορολογούνται (Ν. 2065/1992). Το ίδιο ισχύει και για τις υπεράκτιες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ν. 3697/2008, τα κέρδη τα οποία 

διανέμουν οι υπεράκτιες εταιρίες στους μετόχους με τη μορφή μερισμάτων φορολογούνται με 

10% , ώστε να πάψει η υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά55. 

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούνται οι υπεράκτιες 

εταιρίες είναι για την υπερτιμολόγηση και υποτιμολόγηση προϊόντων. Ο Ν. 4172/2013 (άρθρο 

23) ορίζει ότι οι δαπάνες που καταβάλλονται σε υπεράκτιες εταιρίες δεν εκπίπτουν εφόσον ο 

                                                                                                                                                                                           

εγκλήματος, ιδιαίτερα της τρομοκρατίας, της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και του 

οργανωμένου εγκλήματος, Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α'  186/11-10-2004) 
54 Ν. 3091/2002, Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και 

άλλες διατάξεις, Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α'  330/24.12.2002) 
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φορολογούμενος δε δύναται να αποδείξει ότι οι δαπάνες είναι πραγματικές και δεν αποσκοπούν 

σε φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή56. 

Για τους τόκους από εισοδήματα τους οποίους δικαιούται μια υπεράκτια εταιρία ορίζεται 

παρακράτηση φόρων για αυτούς 29% κατά το φορολογικό έτος 2016. Με το Ν. 4110/2013 

(άρθρο 12) το ποσοστό αυξήθηκε στο 40%.  

Στην περίπτωση εισοδημάτων από μεταβίβαση μετοχών από μια εγχώρια ανώνυμη 

εταιρία σε μια υπεράκτια ορίζεται παρακράτηση φόρου 5%, η οποία προσδιορίζεται βάσει της 

τεκμαρτής αξίας τους, σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 (άρθρο 13). Αν η μεταβίβαση γίνει από 

αλλοδαπό πρόσωπο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν υφίσταται παρακράτηση φόρου. 

Αναφορικά με τη μεταβίβαση ονομαστικών ή ανώνυμων μετοχών οι οποίες δεν είναι εισηγμένες 

στο χρηματιστήριο γίνεται αποκλειστικά με συμβολαιογραφική διαφορετικά η μεταβίβαση 

θεωρείται άκυρη57.  

Τέλος, σύμφωνα με το Ν. 2238/1994 (άρθρο 13)  οι υπεράκτιες εταιρίες οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον τομέα των μελετών, ερευνών και σχεδίων, υπόκεινται σε 

φόρο 25% βάσει της συνολικής ακαθάριστης αμοιβής τους. Ο φόρος αυτός αποτελεί την 

απόδοση της φορολογικής υποχρέωσης για τα κέρδη της εταιρίας για τις υπηρεσίες τις οποίες 

προσφέρει.  

 

3.25 Η νομολογία του Αρείου Πάγου 

 

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου (2/2003) έλαβε μια σημαντικότατη απόφαση για την 

καταπολέμηση του φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 

όρισε ότι δεν αναγνωρίζεται νομική προσωπικότητα στις υπεράκτιες εταιρίες, όταν για τη 

σύστασή τους έχει ακολουθηθεί η διαδικασία σύστασης της καταστατικής τους έδρας και όχι 

                                                           
56 Ν. 4172/2013, Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 

4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις, Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α'  

167/23-07-2013) 
57 Ν. 2238/1994, Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, Εφημερίδα της Κυβέρνησης 

(ΦΕΚ Α' 151/16-09-1994) 
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αυτή της πραγματικής τους έδρας, δηλαδή της έδρας στην οποία ασκεί δραστηριότητα η 

εταιρία58. 

Η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική και συνάδει με τις προσπάθειες των ελληνικών 

αρχών για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, καθώς θεωρούνται άκυρες οι εταιρίες οι οποίες 

έχουν συσταθεί εκτός Ελλάδας αλλά πραγματοποιούν δραστηριότητες σε αυτή, εφόσον δεν 

υπόκεινται στη νομοθεσία περί υπεράκτιων εταιριών. Παρόλα αυτά ενέργειες όπως αυτή δεν 

είναι ικανές να σταματήσουν τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες οι οποίοι αναζητούν τη 

βέλτιστη λύση για την ικανοποίηση των συμφερόντων τους.  

  

                                                           
58 Μπεζαντάκος Α. (2014), Offshore εταιρίες, νομικές οντότητες και σχηματικά παραδείγματα 

απεικόνισης των δραστηριοτήτων τους στην ελληνική οικονομία, Υπουργείο Οικονομικών, Σώμα 

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Αν και οι υπεράκτιες εταιρίες αποτελούν μια απολύτως νόμιμη μορφή εταιρικών οντοτήτων, 

πολλοί εκμεταλλεύονται αυτό το γεγονός για να νομιμοποιήσουν έσοδα τα οποία προκύπτουν 

από παράνομες δραστηριότητες. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι καινούριο αλλά υπάρχει εδώ και 

πολλές δεκαετίες και εξελίσσεται συνεχώς59. 

Ωστόσο, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί εμπόδιο στην 

ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Πολλές φορές τρομοκρατικά χτυπήματα 

χρηματοδοτούνται από κεφάλαια τα οποία προέρχονται από παράνομες οικονομικές 

δραστηριότητες. Επίσης, τα κεφάλαια αυτά που έχουν νομιμοποιηθεί μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων δημιουργώντας με 

αυτόν τον τρόπο έναν αέναο κύκλο ο οποίος δυσχεραίνει την κατάσταση της οικονομίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο60 

Για αυτό το λόγο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό να ληφθούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέτρα 

πρόληψης και καταστολής του φαινομένου, ώστε να προστατευτεί αφενός των κύρος των 

υπεράκτιων εταιριών και αφετέρου οι οικονομίες των χωρών. Σε επίπεδο πρόληψης θα ήταν 

ωφέλιμο να γίνει υποχρεωτική η δήλωση του ονόματος του ιδιοκτήτη στις εγχώριες αρχές 

ελέγχου, ενώ σε επίπεδο καταστολής ο οικονομικός αποκλεισμός των οικονομικών κέντρων τα 

                                                           
59 Δουβής Π. (2008) 
60 Masciandraro D. (1999), Money Laundering: the Economics of Regulation, European Journal 

of Law and Economics, vol. 7 p. 225-240 
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οποία δε συμμορφώνονται με τη διεθνή νομοθεσία θα μπορούσε να αποδειχθεί πολύ 

αποτελεσματικό61. 

 

4.2 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 

Το φαινόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες οικονομικές δραστηριότητες δεν είναι 

σύγχρονο και για αυτό το λόγο έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για αυτό. Σύμφωνα με το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, ως ξέπλυμα χρήματος ορίζεται οποιαδήποτε ενέργεια ή απόπειρα 

απόκρυψης παρανόμως αποκτηθέντων εσόδων, έτσι ώστε να φαίνεται ότι προέρχονται από 

νόμιμες πηγές62.  

Στην Ελλάδα η πρώτη αναφορά για ξέπλυμα χρήματος γίνεται στο Ν. 2145/1993 περί 

«ρύθμισης θεμάτων εκτέλεσης ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των διαδικασιών 

απονομής της Δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων»63και με την τροποποίηση αυτού στο Ν. 2331/95 

(άρθρο 2) η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ορίζεται ως «το σύνολο των 

πράξεων ή των παραλείψεων με τις οποίες αποκρύπτεται η πραγματική προέλευση και ο 

δικαιούχος των παράνομα αποκτημένων περιουσιακών στοιχείων με τρόπο, ώστε να 

εμφανίζονται ότι προέρχονται από νόμιμη παράνομη δραστηριότητα, να διατηρεί τον έλεγχο επ’ 

αυτών» και θεωρείται σοβαρό ποινικό αδίκημα64. 

                                                           
61 Δουβής Π. (2008) 
62  International Monetary Fund (2017), Fact Sheet: The IMF and the Fight Against Money 

Laundering and the Financing of Terrorism, Accessed: 15 September 2017, Available at: 

http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/16/31/Fight-Against-Money-

Laundering-the-Financing-of-Terrorism 
63 Ν. 2145/1993 Ρύθμιση θεμάτων εκτελέσεως ποινών, επιταχύνσεως και εκσυγχρονισμού των 

διαδικασιών απονομής της Δικαιοσύνης και άλλων θεμάτων, Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 

Α'  88/28-05-1993) 
64  Ν. 2331/95 Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις, Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α'  173/24-08-

1995) 
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Επιπρόσθετα, κάποιοι κανόνες οι οποίοι διέπουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες είναι65: 

• Όσο πιο αυθεντικές φαίνονται οι συναλλαγές και η διαδικασία ξεπλύματος, τόσο 

λιγότερο πιθανό είναι να εντοπιστούν 

• Για την επίτευξη αξιοπιστίας τα χρηματικά διαθέσιμα πρέπει να καταλήξουν σε ένα 

αξιόπιστο υπεράκτιο οικονομικό κέντρο 

• Η παγκοσμιοποίηση επιτρέπει τα χρηματικά διαθέσιμα να διέρχονται από πολλές 

δικαιοδοσίες, γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό τους ακατόρθωτο 

• Είναι συμφέρον να διασκορπίζονται τα χρηματικά διαθέσιμα σε διάφορα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για αποφυγή αποτυχιών 

 

4.3 Μοντέλα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 

Η προσπάθεια ερμηνείας της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες έχει 

οδηγήσει στην δημιουργία διαφόρων μοντέλων τα οποία αναλύουν το φαινόμενο αυτό. Ο 

σκοπός της  ερμηνείας αυτού του φαινομένου είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή του.  

 

4.4 Τα μοντέλα των φάσεων 

 

Τα μοντέλα των φάσεων, τα οποία δημιουργήθηκαν από τον Ελβετό Paolo Bernasconi, 

υποστηρίζουν ότι η νομιμοποίηση των χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες γίνεται σε δύο 

                                                           
65  Lilley P. (2006), DIRTY DEALING THE UNTOLD TRUTH ABOUT GLOBAL MONEY 

LAUNDERING, INTERNATIONAL CRIME AND TERRORISM (3RD Edition), London and 

Philadelphia, Kogan Page Limited 
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φάσεις και διακρίνουν τις χώρες σε χώρες εμπορίου στις οποίες δημιουργείται το παράνομο 

χρήμα και σε χώρες ξεπλύματος οι οποίες είναι συνήθως υπεράκτια οικονομικά κέντρα.66 

Στην πρώτη φάση παρατηρείται νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων τα οποία είναι 

αποτέλεσμα παράνομων δραστηριοτήτων με χρηματικά διαθέσιμα τα οποία προέρχονται από 

παράνομες δραστηριότητες μέσω βραχυπρόθεσμων συναλλαγών. 

Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει και αυτή νομιμοποίηση περιουσιακών στοιχείων με τη 

διαφορά ότι σε αυτή τη φάση τα χρηματικά διαθέσιμα προέρχονται μόνο από παράνομες 

δραστηριότητες και πραγματοποιείται μέσω σύστασης εταιριών με μικρή διάρκεια ζωής. 

 

4.5 Το αμερικάνικο μοντέλο 

 

Η νομιμοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια67: 

• Το πρώτο στάδιο ονομάζεται τοποθέτηση (placement). Σε αυτό γίνεται η κατάθεση των 

χρηματικών διαθεσίμων, τα οποία προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, στην 

τράπεζα, είτε με λαθραίο τρόπο είτε μέσω του κύκλου εργασιών μιας νόμιμης εταιρίας.  

• Το δεύτερο στάδιο ονομάζεται διαστρωμάτωση (layering). Σε αυτό τα χρηματικά 

διαθέσιμα κυκλοφορούν πολλές φορές, είτε σε εθνικό είτε σε παγκόσμιο επίπεδο, με 

σκοπό την απόκρυψη της παράνομης πηγής τους. Όσο περισσότερο κυκλοφορούν, τόσο 

πιο δύσκολος είναι ο εντοπισμός της εγκληματικής τους προέλευσης. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτό το στάδιο διαδραματίζουν τα υπεράκτια οικονομικά κέντρα. 

• Το τρίτο στάδιο ονομάζεται επανένταξη (reintegration). Σε αυτό το στάδιο τα «καθαρά» 

πλέον χρηματικά διαθέσιμα σταματούν να κυκλοφορούν, είναι διαθέσιμα προς χρήσης 

στον εγκληματία και συνήθως επενδύονται σε σταθερές αγορές, όπως ομολόγων και 

παγίων.  

                                                           
66 Κάτσιος Σ. (1998), Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η γεωπολιτική του διεθνούς 

χρηματοπιστωτικού συστήματος: Το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες, Αθήνα, Εκδόσεις Πάμισος 
67 Unger B. et al. (2006), THE AMOUNTS AND THE EFFECTS OF MONEY LAUNDERING, 

Report for the Ministry of Finance February 16, 2006 
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4.6 Τα μοντέλα των κύκλων 

 

Τα μοντέλα των κύκλων παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με το αμερικανικό μοντέλο. 

Σύμφωνα με αυτά τα χρηματικά διαθέσιμα, τα οποία προέρχονται από παράνομες 

δραστηριότητες, κυκλοφορούν συνεχώς στην οικονομία, αφού πρώτα τοποθετηθούν σε 

τραπεζικές καταθέσεις. Έπειτα επαναχρησιμοποιούνται, ως νόμιμα πλέον, για τη 

χρηματοδότηση παράνομων δραστηριοτήτων είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω επενδύσεων68. 

 

4.7 Το τελεολογικό μοντέλο69 

 

Το τελεολογικό μοντέλο, το οποίο δημιουργήθηκε από τους Jürg-Beat Ackermann και James 

Preston, μελετά τους σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο 

συγκεκριμένα, τα άτομα τα οποία πραγματοποιούν παράνομες δραστηριότητες επιλέγουν 

συγκεκριμένες στρατηγικές για να καλύψουν τις δραστηριότητες αυτές και το επιτυγχάνουν με 

τη βοήθεια ατόμων που έχουν τη δύναμη να το πραγματοποιήσουν 

Το τελεολογικό μοντέλο αποτελείται από τρία επίπεδα: 

• Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει τους στόχους της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες. Τα χρήματα από παράνομες δραστηριότητες επενδύονται με 

νόμιμο τρόπο αλλά αποφεύγεται η φορολόγησή τους, ώστε να γίνουν νόμιμα και στη 

συνέχεια να επαναχρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση παράνομων επιχειρήσεων 

• Το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να το επιτύχουν. 

Πολλές φορές δημιουργούνται εταιρίες με σκοπό την κάλυψη των δραστηριοτήτων αλλά 

και για την επέκτασή τους σε διεθνές επίπεδο.  

                                                           
68 Κάτσιος Σ. (1998) 
69 Ackermann J.-B. (1992), Geldwäscherei - Money laundering: eine vergleichende Darstellung 

des Rechts und der Erscheinungsformen in den USA und der Schweiz, Zürich, Schulthess 
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• Το τρίτο επίπεδο περιλαμβάνει τους παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη του 

φαινομένου. Η αδυναμία κατασκευής κοινής πολιτικής για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος, το τραπεζικό απόρρητο, η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική ανάπτυξη 

συμβάλλουν στην όξυνση του φαινομένου.  

 

4.8 Τεχνικές Νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

 

Η διάκριση των τεχνικών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να 

γίνει βάσει του τρόπου διοχέτευσης των χρηματικών διαθεσίμων σε άμεσο και έμμεσο τρόπο. Οι 

τεχνικές που γίνονται με άμεσο τρόπο είναι αυτές οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 

απευθείας από τους ιδιοκτήτες παράνομων χρημάτων χωρίς τη βοήθεια μεσαζόντων, ενώ οι 

τεχνικές με έμμεσο τρόπο είναι αυτές οι οποίες για να εφαρμοστούν χρειάζονται τη βοήθεια 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 

 

4.9 Τεχνικές νομιμοποίησης χρημάτων με άμεσο τρόπο 

 

Οι κυριότερες τεχνικές νομιμοποίησης χρηματικών διαθεσίμων με άμεσο τρόπο είναι η μέθοδος 

του μυρμηγκιού (smurfing method) και το λαθρεμπόριο νομίσματος (currency smuggling), 

Η μέθοδος του μυρμηγκιού (smurfing method) πραγματοποιείται στην αγορά 

συναλλάγματος και είναι ο κατακερματισμός μιας μεγάλης κατάθεσης σε μικρότερες, ώστε να 

αποφεύγονται οι έλεγχοι συναλλαγματικής ισοτιμίας. Πολλές χώρες θέτουν όριο αναφοράς για 

τις μη ελεγχόμενες συναλλαγές συναλλάγματος και σε αυτό βασίζεται αυτή η μέθοδος.  Για 

παράδειγμα, αν το όριο αναφοράς είναι 10.000 ευρώ, τότε οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν 

στους λογαριασμούς τους 9.990 ευρώ, ώστε να βρίσκονται λίγο κάτω από το όριο και να 

αποφύγουν τους ελέγχους70. 

                                                           
70 Unger B. et al. (2006) 
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Το λαθρεμπόριο νομίσματος (currency smuggling) είναι η φυσική μετακίνηση μεγάλων 

ποσοτήτων χρηματικών διαθεσίμων εκτός συνόρων, ώστε να αποκρυφτεί η πηγή και η 

ιδιοκτησία τους. Οι χώρες στις οποίες μεταφέρονται είναι χώρες με χαλαρή νομοθεσία 

αναφορικά με το ξέπλυμα χρήματος. Στη συνέχεια τα χρηματικά διαθέσιμα τοποθετούνται σε 

υπεράκτιους τραπεζικούς λογαριασμούς και έπειτα επιστρέφουν στην κατοχή του ιδιοκτήτη τους 

ως νόμιμα. Ωστόσο, η μέθοδος αυτή είναι αρκετά ριψοκίνδυνη, καθώς υπάρχει τα χρηματικά 

ποσά είναι μεγάλα και η φυσική μεταφορά είναι δύσκολη, ενώ ελλοχεύει και ο κίνδυνος 

σύλληψης στα σύνορα της χώρας71. 

 

4.10 Τεχνικές νομιμοποίησης χρηματικών διαθεσίμων με έμμεσο τρόπο 

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα έμμεσου τρόπου νομιμοποίησης χρημάτων είναι οι ενδιάμεσοι 

λογαριασμοί πληρωμών 72 . Υπάρχουν τράπεζες οι οποίες διεξάγουν χρηματοοικονομικές 

υπηρεσίες για άλλες τράπεζες δημιουργώντας ένα δίκτυο σχέσεων και μπορούν να 

πραγματοποιούν τραπεζικές συναλλαγές ακόμη και σε χώρες στις οποίες δεν έχουν γραφεία. Οι 

χώρες αυτές μπορεί να είναι και υπεράκτια οικονομικά κέντρα τα οποία, όπως είναι γνωστό, 

φημίζονται για τη χαλαρή νομοθεσία τους σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος. Ο έμμεσος 

χαρακτήρας αυτής της μορφής συναλλαγών διευκολύνει τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, καθώς η τράπεζα δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την ταυτότητα και 

αξιοπιστία των πελατών των άλλων τραπεζών για τις οποίες πραγματοποιεί τις συναλλαγές για 

άλλες τράπεζες και βασίζεται απλώς στους ελέγχους και στις εγγυήσεις αυτών για τους πελάτες 

τους. 

Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο χρηματοπιστωτικός κλάδος στη 

νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Πολλοί εγκληματίες για να 

νομιμοποιήσουν τα χρήματα τους τα επενδύουν σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, όπως αμοιβαία 

κεφάλαια, μετοχές, ομόλογα και η αγορά παραγώγων. Οι επενδύσεις αυτές γίνονται μέσω 
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χρηματιστηριακών εταιριών και εταιριών διαβίβασης εντολών. Πιο συγκεκριμένα, οι κυριότερες 

μέθοδοι είναι τα ανώνυμα ομόλογα, τα οποία μπορούν να αγορασθούν ή να μεταβιβασθούν 

χωρίς την απαίτηση προσωπικών στοιχείων του κατόχου, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, 

καθώς μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα επένδυσης των παράνομων χρημάτων σε 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα penny stocks, μια ειδική κατηγορία μετοχών που η τιμή τους 

διαπραγματεύεται στη χρηματιστηριακή αγορά σε πολύ χαμηλές τιμές και τα συμβόλαια 

δικαιώματος προαίρεσης (options), τα οποία είναι χρηματοοικονομικό προϊόν μέσω του οποίου 

ο πωλητής πουλά στον αγοραστή δικαίωμα αγοράς μετοχών σε συγκεκριμένη τιμή και χρόνο73.  

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ο ρόλος του Διαδικτύου, καθώς διευκολύνει τα τραπεζικά 

ιδρύματα στη πραγματοποίηση των συναλλαγών τους. Σήμερα, η κατάθεση και η μεταφορά 

χρημάτων μπορεί να γίνει πολύ εύκολα, οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε σημείο του 

πλανήτη. Ωστόσο, την ταχύτητα και την ανωνυμία την οποία προσφέρει το Διαδίκτυο μπορούν 

να εκμεταλλευτούν και οι εγκληματίες για να νομιμοποιήσουν τα παράνομα χρήματά τους 

ηλεκτρονικά μέσω τραπεζών. 

 

4.11 Νομιμοποίηση παράνομων δραστηριοτήτων μέσω υπεράκτιων εταιριών 

 

Όπως γίνεται κατανοητό οι υπεράκτιες εταιρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στη συνέχεια θα αναλυθούν οι 

σημαντικότερες μορφές εταιριών και ο τρόπος που συμβάλλουν σε αυτό. 

 

4.12 Εταιρίες βιτρίνα 

 

Οι εταιρίες βιτρίνα, οι οποίες είναι γνωστές και ως εταιρίες κέλυφος (shell companies), είναι 

νομικά πρόσωπα χωρίς εμπορικά σκοπό τα οποία ιδρύονται και συμμετέχουν ή φαίνεται ότι 

συμμετέχουν σε νόμιμες εταιρίες. Όμως, στην πραγματικότητα οι συναλλαγές τους με αυτές 
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αποτελούν μια κάλυψη για τη νομιμοποίηση χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Η 

διαδικασία επιτυγχάνεται με δύο μεθόδους, το σύστημα επιστροφής δανείου (loan-back) και το 

σύστημα διπλής τιμολόγησης. Στην περίπτωση της πρώτης μεθόδου ο ενδιαφερόμενος ιδρύει μια 

υπεράκτια εταιρία και καταθέτει τα χρηματικά διαθέσιμα τα οποία επιθυμεί να νομιμοποιήσει σε 

αυτήν και στη συνέχεια η εταιρία επιστρέφει τα κεφάλαια σε αυτόν. Επειδή είναι δύσκολο να 

ανακαλυφθεί η ταυτότητα του ιδιοκτήτη της εταιρίας, φαίνεται ότι η εταιρία δανείζει στον 

ενδιαφερόμενο, ενώ στην πραγματικότητα αυτός δανείζει στον εαυτό του. Στην περίπτωση της 

δεύτερης μεθόδου ο ενδιαφερόμενος χρειάζεται να έχει διπλά βιβλία ή πλαστά τιμολόγια. Τα 

χρηματικά διαθέσιμα προς νομιμοποίηση μεταφέρονται εκτός συνόρων μέσω υπερτιμολόγησης 

ή υποτιμολόγησης εισαγωγών και εξαγωγών74. 

 

4.13 Εταιρίες ραφιού 

 

Οι εταιρίες ραφιού (shelf companies) μοιάζουν αρκετά με τις εταιρίες κέλυφος  αλλά διαφέρουν 

στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας τους. Το εταιρικό καταστατικό τους εκδίδεται από τις αρχές 

της υπεράκτιας χώρας και δίνεται σε έναν εντολοδόχο ο οποίος το διατηρεί στην κατοχή του 

μέχρι να εμφανιστεί κάποιος ενδιαφερόμενος. Με αυτόν τον τρόπο ως μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου της εταιρίας φαίνονται οι συνεργάτες του αντιπροσώπου και είναι αδύνατο να 

εντοπιστούν οι πραγματικές ιδιοκτήτες της. 

 

4.14 Εταιρίες φαντάσματα 

 

Οι εταιρίες φαντάσματα, οι οποίες είναι γνωστές και ως πλασματικές εταιρίες, έχουν ίδιο σκοπό 

με τις παραπάνω εταιρίες. Η διαφορά τους έγκειται στο γεγονός ότι οι εταιρίες αυτές δε 

διαθέτουν καταστατικό αλλά υπάρχουν μόνο κατ’ όνομα. Πολλές φορές το όνομά τους 
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συναντάται σε φορτωτικά έγγραφα ή εμβάσματα με τη μορφή του παραλήπτη και είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να εντοπιστεί ο πραγματικός ιδιοκτήτης τους. 

 

 

4.15 Συστήματα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

 

Οι εγκληματίες νομιμοποιούν τα χρήματά τους χρησιμοποιώντας το τυποποιημένο σύστημα 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούν απλές και εύκολα 

κατανοητές χρηματοοικονομικές διαδικασίες για να μετακινήσουν τα χρήματά τους. Όμως, η 

ραγδαία βελτίωση της τεχνολογίας αλλάζει το οικονομικό τοπίο, καθώς παρέχει εργαλεία τα 

οποία διευκολύνουν τις κινήσεις αυτές, καθώς παρέχουν περισσότερες δυνατότητες 

πραγματοποίησής τους και ποιοτικότερο έλεγχο κατά την εκτέλεσή τους. 

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα γνωρίζουν την αυξανόμενη δημοτικότητα των 

εργαλείων αυτών και παροτρύνουν τους πελάτες τους να τα χρησιμοποιούν. Ωστόσο, πολλοί 

εγκληματίες τα εκμεταλλεύονται για να μεταφέρουν κρυφά παράνομα χρήματα, γεγονός που 

κάνει εμφανή την ανάγκη δημιουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος καταπολέμησης της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Το τμήμα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο είναι γνωστό και ως τμήμα συμμόρφωσης 

(Compliance Unit), είναι υπεύθυνο για την αποτροπή της νομιμοποίησης των παράνομων 

χρημάτων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας και εφαρμογής πολιτικών και 

διαδικασιών, όπως ορίζονται νόμο περί μυστικότητας των τραπεζών75. 

Σήμερα, έχουν δημιουργηθεί συστήματα αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και βοηθούν τα τμήματα συμμόρφωσης να επιτύχουν το στόχο τους, 
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δηλαδή να ελέγχουν, αν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή άλλες οικονομικές οντότητες 

συμμορφώνονται στις νομικές απαιτήσεις που ορίζουν τα διεθνή πρότυπα. Στη συνέχεια θα 

αναλύσουμε ορισμένα από τα σημαντικότερα συστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην 

αγορά. 

 

4.16 Συστήματα Παρακολούθησης Συναλλαγών (Transaction Monitoring 

Systems) 

 

Τα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών είναι υπεύθυνα για τον εντοπισμό τυχόν 

ασυνήθιστων συναλλαγών ή δραστηριοτήτων. Τα περιστατικά αυτά επισημαίνονται για 

περαιτέρω αναθεώρηση και ανάλυση στα τμήματα συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων για να προσδιορίσουν, αν οι συναλλαγές είναι όντως ύποπτες ή αν υπάρχει λογική 

εξήγηση για αυτές76. 

Γενικότερα, ένα σύστημα παρακολούθησης συναλλαγών κρίνεται αποτελεσματικό, όταν η 

εταιρία που το χρησιμοποιεί77: 

• αναλύει την απόδοση του συστήματος σε ένα επαρκώς λεπτομερές επίπεδο 

• ορίζει το σύστημα με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην εμφανίζει λιγότερες ειδοποιήσεις απλά 

για τη βελτίωση των στατιστικών απόδοσης 

• αναπτύσσει εργαλεία ανάλυσης για τον εντοπισμό ύποπτων δραστηριοτήτων οι  οποίες 

δεν ανιχνεύονται από τα υπάρχοντα συστήματα παρακολούθησης 

• διαθέτει επαρκείς πόρους για την ανάλυση και αξιολόγηση της απόδοσης του 

συστήματος  

• παρακολουθεί τις συναλλαγές κατά περιόδους αντί σε διακεκομμένη βάση, ώστε τα 

αποτελέσματα να μην είναι διαστρεβλωμένα 
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• μετρά τις επιδόσεις του συστήματος όσο το δυνατόν συχνότερα έναντι συγκρίσιμων 

προσομοιωτών 

 

4.17 Συστήματα Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης (Electronic Identification 

Systems) 

Τα συστήματα αυτά αποδεικνύουν ότι τη σημασία της αναγνώρισης της ηλεκτρονικής 

ταυτότητας των πελατών, καθώς επιτρέπει τις εταιρίες να επαληθεύουν σημαντικά έγγραφα, τα 

οποία οι πελάτες τους παρουσιάζουν ως αυθεντικά 78 . Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν 

εξελιγμένο λογισμικό για να πιστοποιήσουν την ταυτότητα των πελατών. Συχνά χρησιμοποιούν 

ανεξάρτητες πηγές δεδομένων για να πιστοποιήσουν τις πηγές πληροφοριών.  

 

4.18 Συστήματα Αναφοράς Συναλλαγών Συναλλάγματος (Currency 

Transaction Reporting Systems) 

 

Τα συστήματα αναφοράς συναλλαγών συναλλάγματος κάνουν ελέγχους για συναλλαγές οι 

οποίες ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο όριο αναφοράς και γίνονται στις αγορές συναλλάγματος79. 

Οι αναφορές περιέχουν το όνομα και την τοποθεσία του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, τον 

αριθμό του λογαριασμού, το όνομα του ατόμου που πραγματοποιεί τη συναλλαγή και το ποσό 

της συναλλαγής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί εύκολα να βρεθεί η πηγή προέλευσης των 

χρημάτων και να ελεγχθεί αν ο ύποπτος είναι κάποιος εγκληματίας. Τέλος, το σύστημα μπορεί 

να χρησιμοποιήσει τις αναφορές και για μεταγενέστερες υποθέσεις. 

 

4.19 Το Θεσμικό Πλαίσιο Για Την Αντιμετώπιση Του Φαινομένου 

Νομιμοποίησης Παράνομων Εσόδων 
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Το νομοθετικό πλαίσιο που περιβάλλει το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες έχει στόχο να εμποδίσει τους εγκληματίες να καρπωθούν τους καρπούς της 

εγκληματικότητάς τους, αποδεικνύοντας ότι το έγκλημα δεν επιβραβεύεται. Η επιτυχημένη 

νομιμοποίηση παράνομων εσόδων αποδεικνύει ότι το έγκλημα επιβραβεύεται και ουσιαστικά 

αποτελεί κίνητρο για τη διάπραξη περισσότερων εγκλημάτων στο μέλλον. Συνεπώς, η 

νομοθεσία για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού δεν έχει ως στόχο μόνο την 

καταπολέμηση αυτού του εγκλήματος αλλά των κερδοσκοπικών εγκλημάτων γενικότερα.  

Το πρόβλημα των υπεράκτιων δικαιοδοσιών και των επιζήμιων πρακτικών τους αποτελεί 

σημαντικό πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομίας. Για αυτό το λόγο έχουν δημιουργηθεί 

παγκόσμιοι οργανισμοί και ρυθμιστικοί φορείς σε μια προσπάθεια καταπολέμησης του 

φαινομένου της φοροαποφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

μέσω υπεράκτιων εταιριών, ώστε να επιτευχθεί η προστασία της σταθερότητας και της 

ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται 

το θεσμικό πλαίσιο και οι κυριότεροι φορείς και οργανισμοί οι οποίοι συμβάλλουν στην 

καταπολέμηση αυτού του φαινομένου, καθώς και η ελληνική νομοθεσία για την αντιμετώπισή 

του.  

 

4.20 Οι συμβάσεις της F.A.T.F. 

 

Το ανεξάρτητο διεθνές όργανο F.A.T.F. ιδρύθηκε το 1989 στο Παρίσι από τον Οργανισμό 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σκοπός του είναι να η ανάπτυξη και 

προώθηση εθνικών και διεθνών στρατηγικών για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. 

Ως όργανο χάραξης πολιτικών επιδιώκει να εμπνεύσει την απαραίτητη πολιτική βούληση για την 

εφαρμογή εθνικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων για την καταπολέμηση του 

φαινομένου80. 

Το 1990 δημοσίευσε για πρώτη φορά τις 40 συστάσεις του οι οποίες απευθύνονται σε 

κυβερνήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αποτελούν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
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ενάντια στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και έχουν γίνει αποδεκτές σε 

παγκόσμιο επίπεδο ως μια από τις πλέον περιεκτικές βάσεις για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου. Από τη στιγμή της δημιουργίας τους περισσότερες από 140 χώρες έχουν υπογράψει 

τις συστάσεις αυτές. Αρχικά περιορίζονταν μόνο σε ζητήματα διακίνησης ναρκωτικών, όμως 

στη σύμβαση της Βιέννης το 1996 το F.A.T.F. πραγματοποίησε μια επανεξέταση, ώστε να 

επεκταθούν και να καλύψουν όλα τα είδη εγκλημάτων. 

Οι πρώτες προσπάθειες είχαν ως στόχο τον καθορισμό νομικών ορισμών και την 

προτροπή των χωρών να υιοθετήσουν πιο ομοιόμορφους νομικούς κανονισμούς για την 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Αν και γενικά το εγχείρημα χαρακτηρίστηκε από επιτυχία, 

υπάρχουν ακόμη μεγάλες διαφορές για βασικά εγκλήματα που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η νομοθεσία περί διακίνησης ναρκωτικών είναι σχεδόν 

καθολική, όμως άλλα εγκλήματα, όπως η φοροδιαφυγή ή η διαφθορά, αντιμετωπίζονται με 

διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Αυτό δίνει την ευκαιρία στα άτομα που ασχολούνται με το 

ξέπλυμα χρήματος να επωφελούνται από τις διαφορές στα νομοθετικά πλαίσια των χωρών και 

το φαινόμενο συνεχίζεται μέχρι σήμερα81. 

Τον Ιούνιο του 2003 το F.A.T.F. ολοκλήρωσε μια ακόμη αναθεώρηση των συστάσεων 

της υπό το πρίσμα των πιο πρόσφατων αλλαγών στις τεχνικές και μεθόδους νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανταποκρινόμενο στο αίτημα για ανάπτυξη 

αποτελεσματικότερων αντιμέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου82.  

 

4.21 Η σύμβαση της Βιέννης83 

 

Το 1988 συγκαλέστηκε στη Βιέννη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση μιας 

σύμβασης κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών. Το πεδίο 

εφαρμογής της σύμβασης περιορίστηκε στο ζήτημα νομιμοποίησης παράνομων εσόδων τα οποία 

                                                           
81  Turner J. (2011), Money Laundering Prevention: Deterring, Detecting, and Resolving 
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82 Muller W., Kalin C. and Goldsworth J. (2007), Anti-Money Laundering: International Law 
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προέρχονταν από ναρκωτικά, αν και δόθηκε ενθάρρυνση στις χώρες να επεκτείνουν τη δράση 

των μέτρων καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και για άλλα εγκλήματα. Το άρθρο 3 της 

σύμβασης παρέχει έναν ολοκληρωμένο ορισμό για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ο οποίος αποτέλεσε τη βάση για τους περισσότερους νόμους που θέσπισαν οι 

χώρες για την αντιμετώπιση του φαινομένου. Η σύμβαση αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα 

προόδου στον διεθνή αγώνα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

Η σύμβαση υπογράφηκε από περισσότερες από 100 χώρες, τέθηκε σε ισχύ το Νοέμβριο 

του 1990 και περιείχε αυστηρές υποχρεώσεις για τις χώρες που την υπέγραψαν. Πιο 

συγκεκριμένα, όριζε ποινικοποίηση της διακίνησης ναρκωτικών, τη θέσπιση μέτρων για τη 

δήμευση προϊόντων που σχετίζονται με το εμπόριο ναρκωτικών, τη θέσπιση μέτρων για την 

παροχή διεθνούς βοήθειας για την πάταξη του φαινομένου και την αύξηση της δύναμης των 

δικαστικών αρχών, ώστε να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αρχεία παρά 

το τραπεζικό απόρρητο.  

 

4.22 Η σύμβαση του Παλέρμο84 

 

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το Νοέμβριο του 2000 ενέκρινε τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Η σύμβαση αυτή 

υπογράφηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας το Δεκέμβριο του 2002. Αποτελεί το πρώτο νομικά 

δεσμευτικό μέσο των Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος.  

Η σύμβαση υπογράφηκε από 184 κράτη μέλη και τέθηκε σε ισχύ όταν επικυρώθηκε από 

40 από αυτές. Η σύμβαση καθορίζει εντός της εθνικής νομοθεσίας των χωρών που την 

υπέγραψαν τα εξής τέσσερα ξεχωριστά ποινικά αδικήματα: συμμετοχή σε οργανωμένη 

εγκληματική μονάδα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαφθορά και 

παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Επίσης, η σύμβαση περιλαμβάνει ενδείξεις για τον τρόπο με τον 

οποίο θα μπορούσαν να βελτιώσουν οι χώρες τη συνεργασία τους, όπως κοινές έρευνες και 

αμοιβαία δικαστική συνδρομή. Τέλος, οι χώρες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τεχνική 

                                                           
84 Hopton D. (2006) 
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βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες με σκοπό να τις βοηθήσουν στη λήψη μέτρων για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. 

 

4.23 Η επιτροπή της Βασιλείας 

 

Η επιτροπή της Βασιλείας ιδρύθηκε το 1974 από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών μια 

ομάδας δέκα χωρών. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά και έχει εκδώσει σειρά εγγράφων για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

Η επιτροπή της Βασιλείας, αναγνωρίζοντας την ευπάθεια του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος σε κατάχρηση από εγκληματίες, εξέδωσε το Δεκέμβριο του 1988 μια δήλωση 

αρχών, η οποία είναι γνωστή ως «αρχές της Βασιλείας». Οι αρχές αυτές αποτέλεσαν ένα 

σημαντικό βήμα για την πρόληψη της κατάχρησης του τραπεζικού τομέα για σκοπούς 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές 

στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα τραπεζικά ιδρύματα σχετίζονται με85: 

• Την αναγνώριση του πελάτη από τα τραπεζικά ιδρύματα 

• Την συμμόρφωση των τραπεζικών ιδρυμάτων  με τη νομοθεσία 

• τη συμμόρφωση των τραπεζικών ιδρυμάτων με τα υψηλά πρότυπα δεοντολογίας και τους 

τοπικούς νόμους και κανονισμούς 

• πλήρη συνεργασία των τραπεζικών ιδρυμάτων με τις εθνικές αρχές επιβολής νόμου στην 

έκταση που επιτρέπεται δίχως να παραβιάζεται το απόρρητο των πελατών 

• τήρηση αρχείων και συστήματα ελέγχου 

• εκπαίδευση προσωπικού 

Οι αρχές της Βασιλείας τονίζουν την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών στα 

πλαίσια που τις επιτρέπουν οι περιορισμοί λόγω προστασίας των δεδομένων του πελάτη. Αυτό 

είναι κατανοητό, καθώς εκδόθηκαν πολλά χρόνια πριν οι χώρες θέσπισαν νομοθεσία για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η οποία προβλέπει 

την αποκάλυψη πληροφοριών του πελάτη σε περίπτωση που αυτός σχετίζεται με παράνομες 
                                                           
85 Hopton D. (2006) 
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δραστηριότητες. Τα τραπεζικά ιδρύματα και άλλοι εποπτικοί οργανισμοί ενέκριναν τις αρχές της 

Βασιλείας και περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τη νομιμοποίηση εσόδων τα οποία προέρχονται 

γενικά από εγκληματικές δραστηριότητες και όχι μόνο αυτά που σχετίζονται με διακίνηση 

ναρκωτικών. 

 

4.24 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι Οδηγίες της 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί μεγάλες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, του οργανωμένου εγκλήματος και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι προσπάθειες αυτές είναι συνεχείς, καθώς νέοι κίνδυνοι 

προκύπτουν συνεχώς και καθιστούν σημαντική την ανάγκη αξιολόγησης και βελτίωσης των 

μέτρων και των πολιτικών που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νόμους για την αντιμετώπιση του φαινομένου της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ως μέρος μια οικονομικής 

προστατευτικής πολιτικής μέσω της υιοθέτησης τεσσάρων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

σκοπό την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.  

Τον Ιούνιο του 1991 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε την Πρώτη Ευρωπαϊκή Οδηγία 

για την αντιμετώπιση της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Η Οδηγία απαιτούσε από όλα τα κράτη- μέλη να 

τροποποιήσουν τους εθνικούς νόμους τους, ώστε να αποφευχθεί η χρήση των εθνικών 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για σκοπούς νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Η Οδηγία 

αναγνώριζε ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να έχει επιπτώσεις όχι μόνο στα ιδρύματα που 

εμπλέκονταν αλλά σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα και συνεπώς  στις οικονομίες 

των κρατών-μελών και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναγνώρισε το σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην ανίχνευση και αποτροπή του 

φαινομένου και απαιτούσε από αυτά να λάβουν ορισμένα μέτρα για την καταπολέμησή του. Η 

Οδηγία αποτέλεσε σημαντικό βήμα στον διεθνή αγώνα για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της διοχέτευσής τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ωστόσο, αν και η Πρώτη Οδηγία περιοριζόταν μόνο σε πιστωτικά και 
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χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς αυτά θεωρήθηκαν πιο ευάλωτα, τα κράτη- μέλη 

ενθαρρύνονταν να επεκτείνουν τις απαιτήσεις τους και σε άλλους τομείς οι οποίοι μπορεί να 

θεωρούνταν και αυτοί ευάλωτοι86. 

Οι περιορισμοί που έθετε η Πρώτη Οδηγία αποτέλεσαν αντικείμενο εκτενούς συζήτησης 

στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και κατά συνέπεια εκτεταμένες διαβουλεύσεις έλαβαν χώρα κατά 

την εισαγωγή της Δεύτερης Οδηγίας τον Ιούλιο του 1999. Οι διαβουλεύσεις αυτές κατέληξαν σε 

δύο σημαντικές προτάσεις. Πρώτον, να επεκταθούν οι απαιτήσεις σε όλες τις σοβαρές μορφές 

εγκληματικότητας, συμπεριλαμβανομένης της φοροαποφυγής  και δεύτερον, να 

συμπεριληφθούν στους όρους της Οδηγίας και κάποιοι μη χρηματοοικονομικοί τομείς. Αυτές οι 

ριζοσπαστικές αλλαγές προκάλεσαν ισχυρές αντιρρήσεις από διάφορους εμπορικούς φορείς, 

κυρίως αντιπροσώπους νομικών και λογιστικών επαγγελμάτων, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 

Παρόλα αυτά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το Δεκέμβριο του 2001 τη Δεύτερη Οδηγία 

ως τροποποίηση και παράταση της Πρώτης. Επίσης, όρισε ως προϋπόθεση ότι κάθε υποψήφια 

χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εφαρμόσει τις Οδηγίες αυτές. 

Όταν υιοθετήθηκε η Δεύτερη Οδηγία δεν περιείχε ακριβή ορισμό του σοβαρού 

εγκλήματος και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλήθηκε να παρουσιάσει περαιτέρω 

προτάσεις το 2004. Την ίδια περίοδο η FATF υπέβαλε σημαντικές τροποποιήσεις στις 40 

Συστάσεις της οι οποίες έπρεπε να εφαρμοστούν από όλα τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Για αυτό το λόγο, συμφωνήθηκε ότι πρέπει να θεσπιστεί μια εντελώς νέα Οδηγία για 

να αντικαταστήσει τις δύο προηγούμενες87.Η Οδηγία αυτή εγκρίθηκε επισήμως τον Οκτώβριο 

του 2005 και έπρεπε να εφαρμοστεί από όλα τα κράτη- μέλη ως το τέλος του 2007. Μια από τις 

κύριες αλλαγές περιλαμβάνονται στο άρθρο 7, το οποίο περιέχει πιο λεπτομερείς απαιτήσεις για 

τη δέουσα επιμέλεια του πελάτη. Ωστόσο, το άρθρο 11 ορίζει τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις 

όπου ο αυξημένος κίνδυνος νομιμοποίησης παράνομων εσόδων απαιτεί αυξημένη δέουσα 

επιμέλεια. Επίσης, υπάρχουν δυο σημαντικές αλλαγές στα άτομα ή τις επιχειρήσεις που 

καλύπτονται από την Οδηγία. Η πρώτη είναι ότι τα εμπιστεύματα και οι εταιρίες παροχής 

υπηρεσιών υπάγονται πλέον πλήρως στους όρους της Οδηγίας και η δεύτερη αφορά τους 

«πωλητές υψηλής αξίας», καθώς ορίζει ότι κάθε πρόσωπο το οποίο εμπορεύεται αγαθά αξίας 

                                                           
86 Hopton D. (2006) 
87 Cox D. (2011) 
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15.000 ευρώ και πάνω υπόκειται πλέον στη νομοθεσία ενάντια στη νομιμοποίηση παράνομων 

εσόδων.  

Τον Μάιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την Τέταρτη Οδηγία για 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας για να ακολουθήσει το νομικό πλαίσιο που έθεσε η FATFμε 

τις νέες της συμβάσεις το 201288. Οι κυριότερες καινοτομίες οι οποίες εισάγονται με αυτή την 

Οδηγία είναι ότι τα φορολογικά εγκλήματα συμπεριλαμβάνονται πλέον  στον κατάλογο των 

βασικών αδικημάτων, δίνεται μια μεγαλύτερη έμφαση στην προσέγγιση που βασίζεται στον 

κίνδυνο και η ορίζεται η υποχρέωση των κρατών μελών να διεξάγουν εθνικές διαβουλεύσεις 

αξιολόγησης κινδύνου. Επίσης, η Οδηγία όρισε με μεγαλύτερη ακρίβεια ορισμένες έννοιες, 

όπως η απλουστευμένη δέουσα επιμέλεια και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των 

υποχρεωμένων φορέων παροχής στοιχείων. Το Κοινοβούλιο προσπάθησε να επικεντρωθεί μέσω 

της Οδηγίας στον αγώνα ενάντια στους φορολογικούς παραδείσους και στις μαζικές ροές 

παράνομων χρημάτων προς αυτά. Η Τέταρτη Οδηγία εισάγει τα φορολογικά εγκλήματα εντός 

του πεδίου εφαρμογής του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων 

και επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης. 

Οι προτεινόμενες αλλαγές φαίνονται να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 

αντιμετωπίσει τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και να 

καταπολεμήσει τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η απαιτούμενη συναίνεση μεταξύ των 

κρατών-μελών και των υπολοίπων ενδιαφερομένων για την εισαγωγή αυτών των κανόνων 

συμπίπτει χρονικά με μια ολοένα αυξανόμενη τρομοκρατική απειλή στην Ευρώπη και με τη 

φανερή πλέον αντίληψη των κενών στη διαφάνεια των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών σε όλο 

τον κόσμο, όπως φαίνεται ξεκάθαρα από διαρροές στοιχείων όπως τα “Panama Papers”. 

 

                                                           
88Zoppei V. (2017), Anti-Money Laundering Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness 

of German Practices, ASSER PRESS, The Hague, The Netherlands 
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4.25 Ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, μια από τις πρώτες προσπάθειες για την αντιμετώπιση του 

φαινομένου της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έγινε στο Συνέδριο των 

Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών το 

οποίο πραγματοποιήθηκε το 1988 στη Βιέννη. Το Συνέδριο αναγνώρισε πως τα χρήματα που 

προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες δεν είναι δύσκολο να αποκρυφτούν. Για αυτό το 

λόγο, για να διασφαλιστούν ότι δεν υπάρχουν κενά στα διεθνή συστήματα, το Γραφείο των 

Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα είχε εντολή να βοηθήσει τα κράτη στην 

εφαρμογή και θέσπιση νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και διεθνών 

αναγνωρισμένων προτύπων για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

Τον Ιούνιο του 1998 στην Ειδική Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών 

για τα ναρκωτικά, υιοθετήθηκε μια πολιτική δήλωση η οποία επιβεβαιώνει την καταλληλότητα 

και τη σημασία ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παράνομων 

εσόδων. Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών υλοποίησε μια τεχνική πρωτοβουλία συνεργασίας 

και έρευνας, γνωστή ως «Παγκόσμιο πρόγραμμα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες», το οποίο έχει ως στόχο την χρηματοδότηση οικονομικών ερευνών 

και την ανάπτυξη επαγγελματικών εργαλείων, ενώ, σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, έχει αναλάβει τη συγκρότηση μιας ομάδας εργασίας 

εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση της νομοθεσίας του Γραφείου 

των Ηνωμένων Εθνών για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας89.  

 

4.26 Το Wolfsberg Group90 

 

                                                           
89 Hopton D. (2006) 
90 Cox D. (2014), Handbook of Anti Money Laundering, John Wiley & Sons Ltd, The Atrium, 

Southern Gate, Chichester, West Sussex, United Kingdom 
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Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1990 υπήρχε η ευρύτατη σε παγκόσμιο επίπεδο ανησυχία ότι οι 

ιδιωτικές τράπεζες δε συμμετείχαν επαρκώς στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως αυτές που σχετίζονταν με τη διαφθορά.  

Για να αντιμετωπιστεί αυτή η ανησυχία δημιουργήθηκε ένας οργανισμός, ο οποίος είναι 

γνωστός ως Wolfsberg Group και αποτελείται αρχικά δέκα και στη συνέχεια 12 παγκόσμιες 

τράπεζες, για να δημιουργήσει και να δημοσιεύσει κάποιες αρχές για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης παράνομων εσόδων για τις ιδιωτικές τράπεζες. Αυτές οι αρχές δημοσιεύτηκαν 

αρχικά τον Οκτώβριο του 2000 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκαν το Μάιο του 2002.  Επίσης, 

για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οργανισμός δημοσίευσε τον 

Ιανουάριο του 2002 δήλωση σχετικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Παρόλο που η υιοθέτηση των αρχών Wolfsberg είναι προαιρετική, υπάρχουν ισχυροί 

εμπορικοί και ρυθμιστικοί λόγοι για όλα τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να 

συμμορφώνονται με τις αρχές αυτές, όπου είναι δυνατόν, ως μέρος των στρατηγικών τους για τη 

διαχείριση του κινδύνου. 

 

4.27 Το Egmont Group91 

 

Το Egmont Group ιδρύθηκε σε μια συνεδρίαση των Μονάδων Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης διαφόρων χωρών της FATF η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 1995 

στις Βρυξέλλες. Ο στόχος του ομίλου είναι η αύξηση και βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ των 

Μονάδων σε παγκόσμιο επίπεδο το οποίο θα βοηθήσει στον αγώνα για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.  

Μετά τη δημιουργία του ο όμιλος συνέταξε ένα Μνημόνιο Κατανόησης (Memorandum 

of Understanding), σύμφωνα με το οποίο πληροφορίες μπορούν να ανταλλαχθούν μεταξύ των 

Μονάδων. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες οι οποίες ανήκουν σε μια Μονάδα μπορούν να 

μοιραστούν μόνο σε μια άλλη Μονάδα, εφόσον αυτή είναι ανεξάρτητη και δεν αποτελεί μέρος 

κάποιων αρχών διερεύνησης.  

                                                           
91 Hopton D. (2006) 
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Κατά τη δημιουργία του το Egmont Group όρισε τη Μονάδα Χρηματοοικονομικής 

Πληροφόρησης ως «μια κεντρική εθνική υπηρεσία υπεύθυνη για τη λήψη, ανάλυση και διάδοση 

σε αντίστοιχες υπηρεσίες χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικά ύποπτα έσοδα από 

εγκληματικές δραστηριότητες ή σε περίπτωση που απαιτείται από την εθνική νομοθεσία ή 

ρύθμιση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».  

 

4.28 Η εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην Ελλάδα 

 

Οι ελληνικές αρχές ακολουθώντας τις διεθνείς επιταγές θέσπισαν νόμους για την πρόληψη και 

καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με σκοπό να 

προφυλάξουν το κράτος και την κοινωνία από τέτοιου είδους εγκληματικές πράξεις. 

Η πρώτη προσπάθεια έγινε με το N. 2331/1995 «για την πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» ο οποίος εφάρμοζε την πρώτη 

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο νόμος αυτός εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια του 

οργανωμένου εγκλήματος στην ελληνική νομοθεσία και περιελάμβανε τα καθήκοντα και τις 

υποχρεώσεις τις οποίες έχουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναγνώριση της ταυτότητας των πελατών τους92. 

Στη συνέχεια θεσπίστηκε ο N. 3424/05 ο οποίος αποτέλεσε τροποποίηση του 

προηγούμενου νόμου και ενσωμάτωνε τη δεύτερη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με το νόμο 

αυτό ακολουθήθηκε ένα μικτό σύστημα περιγραφής των πράξεων οι οποίες συνιστούν 

εγκληματική δραστηριότητα, ορισμός ο οποίος αντικαταστήθηκε με τον όρο «βασικά 

εγκλήματα». 

Σήμερα, στην Ελλάδα ισχύει ο N. 3691/2008 για την «Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις». Ο νόμος αυτός ενσωματώνει τις διατάξεις της τρίτης 

Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικατέστησε του δυο προηγούμενους νόμους, ενώ με 

τον ίδιο νόμο ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία και διατάξεις της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ 

                                                           
92 Κάτσιος Σ. (1998) 
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της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καθορίστηκαν επακριβώς τα βασικά αδικήματα. Επίσης, 

αναφέρονται ποιες πράξεις αποτελούν νομιμοποίηση παράνομων εσόδων (άρθρο 2) και 

αναφέρονται τα υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά και νομικά) τα οποία υπόκεινται στις υποχρεώσεις 

του νόμου, μεταξύ των οποίων είναι και τα πιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί (άρθρο 5). Επιπρόσθετα, αναφέρονται οι αρμόδιες αρχές που εποπτεύουν την 

εφαρμογή του νόμου (άρθρο 6), όπως η Τράπεζα της Ελλάδος για τα πιστωτικά ιδρύματα. Η 

Επιτροπή του άρθρου 7 Ν.3691/08 (σελ.22). Αξίζει δε να αναφέρουμε και την «Επιτροπή 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας» που προβλέπεται από το άρθρο 7 του ν. 3691/08 και 

συγκροτείται από τον πρόεδρο (Εισαγγελικό Λειτουργό εν ενεργεία) και οκτώ μέλη που 

διορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης και προέρχονται 

από διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες, Τράπεζες, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κ.ά.. Η Επιτροπή έχει 

σχετικές αρμοδιότητες, στο πλαίσιο της λήψης πληροφοριών και αναφορών από τα υπόχρεα 

πρόσωπα, τις οποίες διερευνά και αξιολογεί, αφαιρώντας ύποπτες συναλλαγές ή ασυνήθεις 

συναλλαγές και έχει εξουσία για τη διενέργεια διοικητικών ερευνών και ποινικών 

προκαταρκτικών εξετάσεων. Τέλος, στο άρθρο 45 του N. 3691/08 περιλαμβάνονται οι διατάξεις 

που προβλέπουν τις ποινικές κυρώσεις, ενώ στο άρθρο 52 προβλέπονται αναλυτικά οι 

Διοικητικές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τις διατάξεις του νόμου αυτού. 

Ο N. 3691/08 τροποποιήθηκε μέσω του N. 3875/2010 ο οποίος αφορά την κύρωση και 

εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Εγκλήματος, η οποία είναι 

γνωστή ως Σύμβαση του Παλέρμο, και αναφέρεται στο ποινικό αδίκημα της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας. Επίσης, τροποποίηση του νόμου έγινε και με το N. 3932/2011 ο οποίος 

αφορά τη διάρθρωση της αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και τις διαδικασίες δέσμευσης της περιουσίας των 

υποκείμενων σε συγκεκριμένες οικονομικές κυρώσεις προσώπων. 

Γενικότερα, το πλαίσιο αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες στην Ελλάδα θεωρείται ανεπαρκές και δε συνάδει με τα διεθνή πρότυπα, ενώ το 

ίδιο ισχύει και για το προληπτικό σύστημα για την ταυτοποίηση των πελατών. Μετά την ψήφιση 

του νέου νόμου. η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε την πρωτοβουλία να εισάγει πιο 

ολοκληρωμένες απαιτήσεις για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη 
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σοβαρές ελλείψεις στην εποπτεία του τραπεζικού τομέα, ενώ τα μέτρα στον τομέα των 

χρηματοοικονομικών προϊόντων κρίνονται ανεπαρκή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ 

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ WALKER 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Σήμερα, η παγκοσμιοποίηση διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη διαδικασία νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Σημαντικό ρόλο στην όξυνση του φαινομένου 

διαδραματίζει και η διεθνής χρηματοπιστωτική αγορά στην οποία επιτρέπεται η ελεύθερη 

διακίνηση κεφαλαίων. Το φαινόμενο αυτό έχει αρνητικές επιπτώσεις στις οικονομίες και τις 

κοινωνίες των χωρών παγκοσμίως, καθώς οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με αυτό έχουν διεθνή 

χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο οι διεθνείς οργανισμοί έχουν θεσπίσει νομοθετικούς κανόνες για 

το διεθνές έγκλημα και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε μια 

προσπάθεια να περιορίσουν το φαινόμενο. 

Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, είναι σημαντικό να γίνει μια προσπάθεια εκτίμησης των χρημάτων τα οποία 

νομιμοποιούνται τόσο σε ολόκληρο τον κόσμο όσο και σε μια συγκεκριμένη χώρα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) εκτιμά πως τα παράνομα χρήματα τα 

οποία νομιμοποιούνται αντιστοιχούν στο 1-2% του παγκόσμιου ΑΕΠ 93 . Η μέτρηση της 

κλίμακας και των επιπτώσεων του φαινομένου καθίσταται σημαντικό για πολιτικούς και 

οικονομικούς λόγους. Τα μέτρα καταπολέμησής του επιφέρουν κόστη τόσο στον ιδιωτικό όσο 

και στον δημόσιο τομέα και θα πρέπει στη συνέχεια να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των 

μέτρων αυτών. Αυτό σημαίνει ότι οι πολιτικοί θα πρέπει να αποδείξουν ότι το φαινόμενο έχει 

αμβλυνθεί ή ότι έχουν μειωθεί οι αρνητικές οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

                                                           
93 Unger B. et al. (2006) 
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του  χάρη σε αυτά τα μέτρα 94 . Εφόσον γίνει γνωστή η κλίμακα των χρημάτων τα οποία 

νομιμοποιούνται, θα είναι δυνατόν να μετρηθούν τα μακροοικονομικά αποτελέσματα και οι 

συνέπειες των νόμων για την καταπολέμησή τους. Η μέτρηση των χρημάτων αυτών αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη θέσπιση μιας πολιτικής αντιμετώπισης του φαινομένου και για 

την πρόληψη της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής βλάβης που επιφέρει. 

Έχουν γίνει λίγες προσπάθειες ποσοτικοποίησης του φαινομένου μέχρι σήμερα. Ωστόσο, 

η πρώτη σημαντική προσπάθεια έγινε από τον John Walker ο οποίος δημιούργησε το 1995 το 

«Μοντέλο Walker». Το μοντέλο αυτό εξετάζει δυο διαφορετικές πτυχές της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες95. Αρχικά ελέγχει τα χρήματα τα οποία νομιμοποιούνται 

ανά χώρα. Στη συνέχεια εξετάζει τις ροές των κεφαλαίων αυτών οι οποίες μεταφέρονται από μια 

χώρα σε μια άλλη. Τα χρήματα μπορεί να νομιμοποιηθούν είτε στη χώρα στην οποία 

δημιουργήθηκαν είτε στη χώρα στην οποία μεταφέρονται. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με 

το μοντέλο αυτό, τα χρήματα έχουν νομιμοποιηθεί εφόσον μεταφερθούν τουλάχιστον μια φορά. 

Δηλαδή το μοντέλο υπολογίζει μόνο την πρώτη συναλλαγή που περιλαμβάνει την τοποθέτηση 

των κεφαλαίων σε μια άλλη χώρα. Όμως, συχνά τα χρήματα αυτά μεταφέρονται σε πολλές 

χώρες σε μια προσπάθεια να συγκαλυφθεί η πηγή προέλευσής τους γεγονός το οποίο το μοντέλο 

δε λαμβάνει υπόψη. Συνεπώς, οι ακαθάριστες ροές των χρημάτων που νομιμοποιούνται μπορεί 

να είναι πολύ υψηλότερες. Η διαφορά από τα προηγούμενα μοντέλα που δημιουργήθηκαν για τη 

μέτρηση των παράνομων χρημάτων είναι ότι η επιστημονική του μεθοδολογία, καθώς συνδυάζει 

στοιχεία εγκληματολογίας, οικονομικών και χρηματοοικονομικά στοιχεία96. 

Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, η αξία της παγκόσμιας νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ανήλθε στα 2.85 τρισεκατομμύρια δολάρια το 1995. Επίσης, 

υπάρχουν ορισμένες χώρες οι οποίες μειώνουν τους κανόνες για την καταπολέμηση του 

φαινομένου με σκοπό να προσελκύσουν περισσότερους οικονομικούς πόρους για τις οικονομίες 

τους. Στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του ιστορικού υπόβαθρου του μοντέλου, 

                                                           
94 Unger B. (2009), The Gravity Model for Measuring Money Laundering and Tax Evasion. 

Paper prepared for the Workshop on Macroeconomic and Policy Implication of Underground 

Economy and Tax Evasion, February 5-6, 2009 at Bocconi University, Milan, Italy. 
95Walker J. (1995), Estimates of the Extent of Money Laundering in and through Australia, Paper 

Prepared for the Australian Transaction Reports and Analysis Centre, September 1995 
96Enes C.- M. (2014) 
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καθώς και της θεωρητικής του δομής, ενώ θα γίνει και μια προσπάθεια εφαρμογής του για τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

5.2 Η θεωρητική προέλευση του μοντέλου Walker 

 

Η θεωρητική προσέγγιση του Walker για τη μέτρηση των χρημάτων από παράνομες 

δραστηριότητες τα οποία νομιμοποιούνται βασίζεται στο Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης  του 

Νεύτωνα και στην «Ad Hoc Formula» του Tinbergen97. 

Το 1962 ο Νεύτωνας διατύπωσε το Νόμο της Παγκόσμιας Έλξης, σύμφωνα με τον οποίο 

οι δυνάμεις έλξης μεταξύ δύο αντικειμένων είναι ανάλογες του γινομένου των μαζών τους και 

αντιστρόφως ανάλογες του τετραγώνου της μεταξύ των κέντρων μάζας τους απόστασης. 

Ο παραπάνω νόμος εκφράζεται με τη μαθηματική σχέση: 

𝐹𝑖𝑗 = 𝐺 ∗ 𝑀𝑖 ∗ 𝑀𝑗/𝐷𝑖𝑗
2  (1) 

όπου 

Fij: η δύναμη έλξης των αντικειμένων i και j 

Mi: η μάζα του αντικειμένου i 

Mj: η μάζα του αντικειμένου j 

Dij: η απόσταση μεταξύ των αντικειμένων i και j 

G: η σταθερά της παγκόσμιας έλξης 

Η «Ad Hoc Formula» δημιουργήθηκε από τον βραβευμένο με Νόμπελ Jan Tinbergen, ο 

οποίος εφάρμοσε το νόμο του Νεύτωνα στις διμερείς εμπορικές ροές για την 

αποτελεσματικότερη κατανόηση της οικονομίας του διεθνούς εμπορίου. Το εμπόριο από τη 

χώρα i στη χώρα j εξαρτάται από την οικονομική μάζα των δύο χωρών, δηλαδή: 

                                                           
97Walker J. and Unger, B. (2009), Measuring global money laundering. The walker gravity 

model, Review of Law and Economics,5(2), 2 



68 
 

𝐹𝑖𝑗 = 𝐺 ∗ 𝑀𝑖
𝑎 ∗ 𝑀𝑗

𝛽
/𝐷𝑖𝑗

𝜃  (2) 

Οι ροές των εξαγωγών από τη χώρα i στη χώρα j εξαρτώνται από το ΑεγχΠ της χώρας 

εξαγωγής και εισαγωγής, καθώς και την απόσταση μεταξύ τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν 

α,β=1 και θ=2, τότε η μαθηματική σχέση είναι ακριβώς ίδια με το νόμο του Νεύτωνα.  

Για μεγάλο χρονικό διάστημα ο τύπος αυτός επικρίθηκε, διότι δεν είχε θεωρητικό 

υπόβαθρο. Αν και χρησιμοποιήθηκε σε πολλές πρώιμες μελέτες, δε μπορούσε να αποδειχθεί ότι 

είναι σύμφωνος με το κυρίαρχο πρότυπο της θεωρίας του διεθνούς εμπορίου, το μοντέλο 

Heckscher-Ohlin το οποίο εξήγησε το καθαρό εμπόριο. Σύμφωνα με αυτό, τα ποσά εργασίας και 

κεφαλαίου καθορίζουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των  χωρών οι οποίες με τη σειρά τους 

καθορίζουν ποια αγαθά θα διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Ωστόσο, ο τύπος του Tinbergen έχει 

ένα σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς μπορούσε να προβλέπει καλύτερα τις ροές του εμπορίου 

γεγονός που τον κατέστησε αποτελεσματικότερο στη μέτρηση ροών από τις υφιστάμενες 

εμπορικές θεωρίες. 

Δεδομένου ότι ο τύπος λειτούργησε τόσο αποτελεσματικά αλλά στερούνταν θεωρητικού 

υποβάθρου, πολλοί μελετητές προσπάθησαν να αναπτύξουν μια επαρκή οικονομική θεωρία 

ανάλογη αυτού. Ο πρώτος που ανέπτυξε μια τέτοια θεωρία ήταν ο Anderson (1979) ο οποίος 

έδειξε ότι το μοντέλο βαρύτητας ήταν εμφανές στις εξισώσεις των μεριδίων δαπανών, 

υποθέτοντας πως τα προϊόντα διακρίνονταν ανά τόπο παραγωγής. Επίσης, συμπεριέλαβε μέτρα 

απομακρυσμένης δράσης, ώστε να είναι πλήρως συνεπής με το γενικευμένο μοντέλο μεριδίου 

δαπανών. Οι Helpman (1984) και Bergstrand (1985), (1989) έδειξαν ότι το μοντέλο βαρύτητας 

μπορεί να προκύψει από μοντέλα εμπορίου διαφοροποιημένων προϊόντων. Τέλος, ο Deardorff 

(1998) έδειξε ότι μια κατάλληλη μοντελοποίηση του κόστους μεταφοράς παράγει την εξίσωση 

βαρύτητας ως εκτίμηση, ακόμη και για το μοντέλο Heckscher-Ohlin. 

Με την πάροδο του χρόνου η σταθερά G του παλαιού μοντέλου βαρύτητας 

αντικαταστάθηκε από το R, το οποίο είναι ένας συντελεστής απόστασης και η εξίσωση πήρε τη 

μορφή:  

𝐹𝑖𝑗 = 𝑅𝑗 ∗ 𝑀𝑖 ∗ 𝑀𝑗/𝐷𝑖𝑗
𝜃  
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Σε πιο πρόσφατη βιβλιογραφία, ο συντελεστής απόστασης Rj αντιπροσωπεύει το σύνολο 

των εναλλακτικών λύσεων του εισαγωγέα. Οι χώρες, οι οποίες έχουν παρακείμενες πηγές 

αγαθών, θα έχουν χαμηλότερο συντελεστή και συνεπώς θα εισάγουν λιγότερο. Αυτός ο 

συντελεστής εξηγεί το λόγο για τον οποίο ομάδες χωρών οι οποίες έχουν την ίδια απόσταση 

μεταξύ τους μπορεί να έχουν διαφορετικές εμπορικές ροές.  

 

5.3 Το μοντέλο βαρύτητας για μέτρηση των χρημάτων από παράνομες 

δραστηριότητες που νομιμοποιούνται 

 

Το πρώτο μοντέλο βαρύτητας για τη μέτρηση των χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες τα 

οποία νομιμοποιούνται δημιουργήθηκε από τον John Walker το 1995 και βασιζόταν σε 

σημαντικό βαθμό στα μοντέλα βαρύτητας που αναλύθηκαν προηγουμένως. Ο Walker 

χρησιμοποίησε την Αυστραλία ως σημείο εκκίνησης για τον υπολογισμό των παράνομων 

χρημάτων που νομιμοποιούνται98. Για να το επιτύχει αυτό, ξεκίνησε μια έρευνα για το έγκλημα 

απευθυνόμενος σε ειδικούς για το θέμα αυτό. Δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο οι 

ειδικοί ερωτήθηκαν συγκεκριμένα για τα έσοδα από εγκληματικές πράξεις και το ποσοστό 

αυτών τα οποία νομιμοποιούνται. Επίσης, για τον έλεγχο των στοιχείων τα οποία προέκυψαν 

από αυτή την έρευνα, εξέτασε τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες τα οποία προέρχονται 

από περιοριστικά μέτρα και υποτιμημένα έσοδα, ενώ μελέτησε και τις αναφορές για ύποπτες 

οικονομικές συναλλαγές και τις εκτιμήσεις για ροές χρηματοδότησης μέσω αυστραλιανών 

τραπεζών και διεθνών μεταφορών κεφαλαίων. 

Το μοντέλο Walker κάνει μια σύνδεση εσόδων και εξόδων παρόμοια με αυτή της 

οικονομικής ισορροπίας του Leontief. Επιπρόσθετα, εισάγει ένα αξίωμα το οποίο δηλώνει ότι η 

εμπορική αξία μεταξύ δυο χωρών εξαρτάται από τον πληθυσμό της κάθε χώρας, την 

ελκυστικότητα των δυο χωρών αλλά και την απόσταση που χωρίζει αυτές τις χώρες.  

Η εξίσωση του μοντέλου Walker έχει την ακόλουθη μορφή: 

𝐹𝑖𝑗

𝑀𝑖
=

𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦′𝑠 𝐴𝑡𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠𝑗

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑤𝑒𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑖𝑒𝑠2  

                                                           
98 Unger B. et al. (2006) 
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Ή 

𝐹𝑖𝑗

𝑀𝑖
=

(𝐺𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎)𝑗∗(3𝐵𝑆𝑗+𝐺𝐴𝑗+𝑆𝑊𝐼𝐹𝑇𝑗−3𝐶𝐹𝑗−𝐶𝑅𝑗+15)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑗
2  (4) 

, όπου  

Fij / Mi: το ποσοστό των παράνομων εσόδων που μεταφέρονται από τη χώρα i στη χώρα j 

GNP/capita: το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

BS: ο δείκτης τραπεζικού απορρήτου (Banking Secrecy) 

AG: ο δείκτης συμπεριφοράς των κυβερνήσεων  

SWIFT: η ύπαρξη ή μη συστήματος SWIFT 

CFL: η ύπαρξη πολεμικών συγκρούσεων στη χώρα  

COR: ο δείκτης διαφθοράς 

Η απόσταση μεταξύ των δυο χωρών μετριέται σε χιλιόμετρα. 

Αν κάποιος συγκρίνει το μοντέλο Walker με το αρχικό μοντέλο βαρύτητας, υποθέτει ότι 

Rj=(3BSj+GAj+SWIFTj-3CFj-CRj+15) και Mj=(GNP/capita)j. Ο τύπος ροής διαιρείται με το 

Miτο οποίο αντιπροσωπεύει τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες που μεταφέρονται στη 

χώρα αποστολής. Όλες οι μεταβλητές οι οποίες σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες έχουν ληφθεί στο συντελεστή απόστασης. Οι βαρυτικές «μάζες» των 

δυο χωρών θεωρείται ότι ισούνται με το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και τα παράνομα χρήματα τα οποία 

νομιμοποιούνται αντίστοιχα. Για το δείκτη απόστασης Dij, το αρχικό μοντέλο Walker υπολόγισε 

Θ=2 και χρησιμοποίησε το τετράγωνο των χιλιομετρικών αποστάσεων μεταξύ των δυο χωρών. 

Ωστόσο, αυτό μπορεί να υπερεκτιμήσει την πραγματική απόσταση η οποία προκύπτει από συχνό 

διασυνοριακό εμπόριο μεταξύ τους.  

Αυτό το οποίο δεν καταγράφεται στο μοντέλο Walker είναι η φάση της διαστρωμάτωσης 

κατά τη διαδικασία νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, καθώς τα έσοδα μετρούνται κατά την 

πρώτη φάση, της τοποθέτησης, στην οποία τα παράνομα χρήματα παράγονται και επενδύονται 

στην εγχώρια αγορά ή αποστέλλονται στο εξωτερικό. Όμως, ενώ η δεύτερη φάση, στην οποία τα 

χρήματα μεταφέρονται σε ολόκληρο τον κόσμο για να αποκρυφτεί η προέλευσή τους, είναι πολύ 

μεγαλύτερη σε όγκο και περισσότερο επιρρεπής σε κάθε είδους οικονομικά κόλπα, 

αντιμετωπίζεται από το μοντέλο σποραδικά. Το πλεονέκτημα της αποφυγής του διπλού 

υπολογισμού τίθεται απέναντι στο μειονέκτημα της υποτίμησης των πραγματικών ακαθάριστων 

εγκληματικών ροών.  
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5.4 Οι υποθέσεις του μοντέλου Walker99 

 

Ο Walker πρόσθεσε στο μοντέλο κάποιες υποθέσεις, καθώς δεν υπήρχε κάποια υφιστάμενη 

έρευνα αυτού του είδους. Οι υποθέσεις συμπληρώθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα των 

Ηνωμένων Εθνών αναφορικά με τα εγκλήματα που συμβαίνουν σε κάθε χώρα.  

Οι υποθέσεις του Walker αναφορικά με το εισόδημα από παράνομες δραστηριότητες είναι: 

• Το έγκλημα δημιουργεί εισόδημα σε όλες τις χώρες 

• Τα εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες εξαρτώνται από τη συχνότητα 

πραγματοποίησης των εγκληματικών πράξεων 

• Το εξελιγμένο και οργανωμένο έγκλημα παράγει περισσότερα έσοδα από τα απλούστερα 

και μεμονωμένα εγκλήματα 

• Γενικότερα, οι πλουσιότερες χώρες παράγουν περισσότερο εισόδημα ανά εγκληματική 

πράξη από τις υπόλοιπες 

• Η ανισότητα εισοδήματος και η διαφθορά μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία μιας 

πλούσιας κοινωνικής τάξης εγκληματιών ακόμη και στις φτωχότερες χώρες 

• Δε νομιμοποιούνται όλα τα παράνομα έσοδα, καθώς ένα μέρος των χρημάτων αυτών 

επανεπενδύεται σε εγκληματικές δραστηριότητες 

Οι υποθέσεις που ενσωματώθηκαν στο μοντέλο Walker αναφορικά με τις διαδικασίες 

νομιμοποίησης των εσόδων είναι: 

• Δε μεταφέρονται στο εξωτερικό όλα τα παράνομα χρήματα αλλά ένα μέρος αυτών, 

καθώς το χρηματοπιστωτικό σύστημα ορισμένων χωρών παρέχει τέλεια κάλυψη σε 

εγκληματίες 

• Οι χώρες στις οποίες η διαφθορά είναι συχνό φαινόμενο αποτελούν φιλόξενο περιβάλλον 

για τους εγκληματίες 

• Οι χώρες στις οποίες νομιμοποιούνται συνήθως τα παράνομα χρήματα είναι χώρες με 

ελκυστικά τραπεζικά καθεστώτα, όπως φορολογικοί παράδεισοι, χώρες με ισχυρό 

τραπεζικό απόρρητο και χώρες με σταθερή οικονομία και χαμηλό κίνδυνο 

                                                           
99 Walker J. and Unger, B. (2009) 
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• Οι εμπορικοί, εθνικοί και γλωσσικοί δεσμοί μεταξύ της χώρας παραγωγής των 

παράνομων χρημάτων και της χώρας αποστολής καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη χώρα 

στην οποία μεταφέρονται αυτά 

• Οι χώρες οι οποίες έχουν υψηλά επίπεδα ΑΕΠ προτιμώνται από τους εγκληματίες, καθώς 

είναι πιο εύκολο για αυτούς να αποκρύψουν τις συναλλαγές τους εκεί 

 

5.5 Το αναθεωρημένο μοντέλο Walker για την περίπτωση της Ολλανδίας 

 

Το μοντέλο Walker αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτα, υπολογίζει τα χρήματα από παράνομες 

δραστηριότητες τα οποία νομιμοποιούνται σε μια χώρα και στη συνέχεια εξετάζει τις ροές των 

κεφαλαίων αυτών οι οποίες μεταφέρονται από μια χώρα σε μια άλλη. 

Τα χρήματα μπορεί να νομιμοποιηθούν στη χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν ή να 

μεταφερθούν σε μια άλλη χώρα για να νομιμοποιηθούν. Σύμφωνα με το μοντέλο, τα χρήματα 

θεωρούνται νομιμοποιημένα, εφόσον μεταφερθούν τουλάχιστον μια φορά. Αν και τα χρήματα 

μπορεί να μεταφερθούν σε περισσότερες από μια χώρες για να αποκρυφτεί η ταυτότητα του 

ιδιοκτήτη τους, το μοντέλο μετράει μετρά μόνο την πρώτη κίνηση αναφορικά με την 

τοποθέτηση των χρημάτων, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος διπλής μέτρησης.  

Η Unger μαζί με κάποιους συναδέλφους της ακολούθησε τη συμβουλή του Walker για 

βελτίωση κάποιων μεταβλητών του μοντέλου και παρουσίασε το αναθεωρημένο μοντέλο 

Walker για τη μέτρηση των παράνομων χρημάτων που ρέουν στην Ολλανδία από άλλες χώρες 

για να νομιμοποιηθούν100. Η μαθηματική σχέση έχει ως εξής:  

𝑃(𝑋, 𝑦𝑖) =
1

∑
𝐴𝑡𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝑦𝑖)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑋,𝑦𝑖)
𝑛
𝑖=1

∗  
𝐴𝑡𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 (𝑦𝑖)

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑋,𝑦𝑖)
 (5) 

, όπου η ελκυστικότητα (Attractiveness) είναι μια συνάρτηση του κατά κεφαλήν εγχώριου 

προϊόντος, του δείκτη τραπεζικού απορρήτου, του δείκτη συμπεριφοράς της κυβέρνησης, του 

δείκτη SWIFT, των χρηματοοικονομικών καταθέσεων (Financial Deposits), του δείκτη 

πολεμικών συγκρούσεων, του δείκτη διαφθοράς και του Egmont Group. 

                                                           
100 Unger B. et al. (2006) 
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Η εξίσωση δείχνει το ποσοστό P των παράνομων χρημάτων τα οποία μεταφέρονται από 

μια χώρα yi σε μια άλλη χώρα Χ. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από το πόσο ελκυστική είναι η 

χώρα αυτή για την μεταφορά των χρημάτων και από την απόσταση μεταξύ των δύο χωρών. Το 

πρώτο τμήμα του δεύτερου τμήματος της εξίσωσης βεβαιώνει ότι τα ποσοστά που στέλνονται 

από κάθε χώρα, αν προστεθούν, αντιστοιχούν στο 100%.  

Μία χώρα θεωρείται ελκυστική για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων από ξένες χώρες, 

αν έχει υψηλότερο κατά κεφαλήν εγχώριο προϊόν, καθώς είναι πιο εύκολο για κάποιον να 

κρύψει τα χρήματά του σε μια πλούσια χώρα παρά σε μια φτωχή, αν έχει ισχυρή νομοθεσία 

αναφορικά με το τραπεζικό απόρρητο, αν έχει τα τεχνολογικά μέσα για να πραγματοποιήσει 

γρήγορα και με ασφαλή τρόπο μεταφορές χρημάτων, όπως για παράδειγμα αν είναι μέλος του 

SWIFT, και αν έχει χαμηλή διαφθορά και λιγοστές πολεμικές συγκρούσεις, ώστε να μην έχουν 

φόβο οι εγκληματίες μήπως χάσουν τα χρήματά τους. Επίσης, στο μοντέλο προστέθηκαν 

κάποιες επιπλέον μεταβλητές για να χαρακτηρίζεται μια χώρα ως ελκυστική. Πιο συγκεκριμένα, 

πρέπει να γίνεται έλεγχος, αν η χώρα είναι μέλος του Egmont Group, το οποίο ασχολείται με την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, ενώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και 

οι χρηματοοικονομικές καταθέσεις. Η τελευταία μεταβλητή εξηγεί το γεγονός ότι μεγάλα 

χρηματοοικονομικά κέντρα είναι πιο ελκυστικά για νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων, καθώς 

έχουν τη γνώση και τις ικανότητες να διαχειριστούν μεγάλο όγκο χρημάτων με διακριτικότητα. 

Η ελκυστικότητα στο αναθεωρημένο μοντέλο Walker δίνεται από τον εξής τύπο: 

𝐴𝑡𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒𝑛𝑒𝑠𝑠 = 𝐺𝐷𝑃 ∗ (3𝐵𝑆 + 𝐺𝐴 + 𝑆𝑊𝐼𝐹𝑇 + 𝐹𝐷 − 3𝐶𝐹 − 𝐶𝑅 − 𝐸𝐺 + 10)  (6) 

, όπου  

GDP: το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν 

BS: ο δείκτης τραπεζικού απορρήτου (Banking Secrecy) 

GA: ο δείκτης συμπεριφοράς των κυβερνήσεων 

SWIFT: η ύπαρξη ή μη συστήματος SWIFT 

FD: οι χρηματοοικονομικές καταθέσεις 
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CF: η ύπαρξη πολεμικών συγκρούσεων στη χώρα  

CR: ο δείκτης διαφθοράς 

EG: η συμμετοχή ή μη της χώρας στο Egmont Group 

Ο Walker δεν εξηγεί σε πολλές περιπτώσεις τις τιμές και τις πηγές που 

χρησιμοποιήθηκαν για αυτές τις μεταβλητές. Στο αναθεωρημένο μοντέλο υπάρχει ερμηνεία τόσο 

των παλαιών μεταβλητών όσο και των δύο νέων μεταβλητών οι οποίες προστέθηκαν, των 

χρηματοοικονομικών καταθέσεων και του Egmont Group. 

Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν μετριέται σε δολάρια Αμερικής και σε 

σχέση με τη χώρα στην οποία μεταφέρονται τα χρήματα. 

Ο δείκτης τραπεζικού απορρήτου παίρνει τιμές από 1 ως 4, όπου στο 1 ανήκουν οι χώρες 

οι οποίες δεν έχουν ειδική νομοθεσία για το τραπεζικό απόρρητο, ενώ στο 4 οι χώρες που έχουν 

ισχυρή νομοθεσία για αυτό. Πιο συγκεκριμένα, οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για τις τιμές 

αυτές είναι οι αναφορές του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με αυτές, τιμή 1 παίρνουν οι χώρες οι οποίες 

έχουν αστικό δίκαιο αλλά δεν έχουν ειδική νομοθεσία για το τραπεζικό απόρρητο, τιμή 2 

παίρνουν οι χώρες οι οποίες έχουν κοινό δίκαιο, καθώς σε αυτό υπάρχει ήδη ενσωματωμένη 

νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου, αλλά δεν έχουν ειδική νομοθεσία για αυτό, τιμή 3 

παίρνουν οι χώρες οι οποίες έχουν ειδικό νομοθετικό πλαίσιο για το τραπεζικό απόρρητο, ενώ 

τιμή 4 παίρνουν οι χώρες οι οποίες ανήκουν στη «μαύρη λίστα» του FATF ή του ΟΟΣΑ.  

Ο δείκτης συμπεριφοράς της κυβέρνησης παίρνει τιμές από 0 ως 4, όπου τιμή 0 παίρνουν 

οι χώρες των οποίων οι κυβερνήσεις ακολουθούν πολιτική καταπολέμησης του φαινομένου της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ενώ τιμή 4 οι χώρες των οποίων οι 

κυβερνήσεις είναι ανεκτικές στο φαινόμενο αυτό. Πιο συγκεκριμένα, τιμή 0 παίρνουν οι χώρες 

οι οποίες είναι μέλη του FATF, τιμή 1 παίρνουν οι χώρες οι οποίες ανήκουν σε κάποια 

διαφορετική ομάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, παρόμοια με το 

FATF, τιμή 2 οι οποίες πρόσφατα εντάχθηκαν σε κάποια ομάδα αλλά μέχρι πρότινος ανήκαν 

στη λίστα μη συνεργαζόμενων χωρών του FATF, τιμή 3 παίρνουν οι χώρες οι οποίες ανήκαν 

στη λίστα μη συνεργαζόμενων χωρών και δεν ανήκουν σε κάποια ομάδα καταπολέμησης και 

τιμή 4 παίρνουν οι χώρες οι οποίες ανήκουν στη λίστα μη συνεργαζόμενων χωρών του FATF.  
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Ο δείκτης SWIFT παίρνει τιμές 0 για χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη και τιμές 1 για 

χώρες οι οποίες είναι μέλη του SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication). 

Οι χρηματοοικονομικές καταθέσεις είναι οι καταθέσεις του χρηματοοικονομικού 

συστήματος αναφορικά με το ΑΕΠ. Αποτελούνται από τη ζήτηση, το χρόνο και τις καταθέσεις 

αποταμίευσης σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σαν ποσοστό του ΑΕΠ. 

Υπολογίζεται από τον τύπο: {(0.5)*[Ft/PΕt + Ft-1/PΕt-1]}/[GDPt/PΑt], όπου F είναι η ζήτηση, ο 

χρόνος και οι καταθέσεις αποταμίευσης, PEείναι ο δείκτης τιμής κατανάλωσης στο τέλος 

περιόδου και PA ο δείκτης κατά τον ετήσιο μέσο όρο.  

Ο δείκτης Egmont Group παίρνει τιμές 0 για τις χώρες οι οποίες δεν είναι μέλη και 1 για 

τις χώρες οι οποίες είναι μέλη. Το Egmont Group είναι ένα το οποίο ιδρύθηκε για την 

καταπολέμηση του φαινομένου της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και ως ερέθισμα για την 

παγκόσμια συνεργασία.  

Ο δείκτης πολεμικών συγκρούσεων παίρνει τιμές από 0 ως 4. Τιμή 0 παίρνουν οι χώρες 

στις οποίες δεν υπήρξε καμία πολεμική σύγκρουση από το 1989 ως σήμερα, τιμή 1 παίρνουν οι 

χώρες στις οποίες υπήρξαν πολεμικές συγκρούσεις σε μικρό επίπεδο και τερματίστηκαν, τιμές 2 

παίρνουν οι χώρες στις οποίες υπήρξαν πολεμικές συγκρούσεις σε μεγαλύτερο επίπεδο και 

έχουν τερματιστεί, τιμές 3 παίρνουν οι χώρες στις οποίες υπάρχουν σήμερα πολεμικές 

συγκρούσεις, ενώ τιμές 4 παίρνουν οι χώρες οι οποίες βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου.  

Ο δείκτης διαφθοράς προκύπτει από το διεθνή δείκτη διαφθοράς σε μια κλίμακα από 1 

ως 5, όπου τιμή 1 παίρνουν οι χώρες οι οποίες έχουν χαμηλό επίπεδο διαφθοράς, ενώ τιμή 5 οι 

χώρες οι οποίες έχουν υψηλό επίπεδο. 

Τέλος, η σταθερά 10 έχει ως στόχο να αποτρέψει την εκτίμηση των αρνητικών 

χρηματοοικονομικών ροών σε σχέση με τη νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. 
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5.6 Συλλογή Δεδομένων και Μεθοδολογία 

 

Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το μοντέλο Walker για τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποδείξουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Ο 

υπολογισμός του δείκτη ελκυστικότητας θα γίνει με βάση το αναθεωρημένο μοντέλο, ενώ για τις 

ροές παράνομων κεφαλαίων που μεταφέρονται από μια χώρα σε μια άλλη θα χρησιμοποιηθεί το 

πρωτότυπο μοντέλο.  

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η ελκυστικότητα μια χώρας υπολογίζεται από τον 

τύπο:  

Attractiveness= (GDP)* (3BS + GA + SWIFT + FD - 3CF - CR - EG +10) 

Τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ΑΕΠ προήλθαν από την Παγκόσμια Τράπεζα, ο 

δείκτης τραπεζικού απορρήτου από το χρηματοοικονομικό δείκτη μυστικότητας του Tax Justice 

Network, ο δείκτης συμπεριφοράς της κυβέρνησης από τα επίσημα στοιχεία της FATF, η 

ύπαρξη συστήματος SWIFT από τα επίσημα στοιχεία του συστήματος, ο δείκτης 

χρηματοοικονομικών καταθέσεων από επίσημα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, η ύπαρξη 

πολεμικών συγκρούσεων από επίσημα στοιχεία του Uppsala Conflict Data Project, ο δείκτης 

διαφθοράς από στοιχεία του Transparency International Index και ο δείκτης Egmont Group από 

επίσημα στοιχεία του Group. 

Αρχικά, εφαρμόσαμε την εξίσωση ελκυστικότητας χρησιμοποιώντας στοιχεία από όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2000-2015, με σκοπό να βρούμε ποια χώρα 

θεωρείται ελκυστικότερη για μετακίνηση παράνομων εσόδων σε αυτή. Γενικά, για να θεωρηθεί 

κάποια χώρα ελκυστική απέναντι σε κάποια άλλη, πρέπει να έχει υψηλότερο κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ, νομοθεσία περί τραπεζικού απορρήτου, σύστημα SWIFT, και χαμηλά επίπεδα διαφθοράς 

και πολεμικών συγκρούσεων. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζει ο εγκληματίας πως δε θα χάσει 

τα χρήματα που έχει μεταφέρει στη χώρα για να τα νομιμοποιήσει. Μετά την εφαρμογή των 

δεδομένων, παρατηρούμε πως δεν παρουσιάζεται καμιά μεταβολή στα αποτελέσματα κατά τη 

διάρκεια της περιόδου. Πιο συγκεκριμένα, το Λουξεμβούργο αποτελεί, σύμφωνα με το μοντέλο 

Walker, την ελκυστικότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για νομιμοποίηση παράνομων 

εσόδων, καθώς συμφωνεί με την πλειοψηφία των προϋποθέσεων που θέτει το μοντέλο. Η 
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έρευνά μας επαληθεύει τη μελέτη της Unger101, η οποία ενσωματώνοντας τα νέα δεδομένα στο 

αναθεωρημένο μοντέλο Walker κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ελκυστικότερη χώρα για 

μετακίνηση παράνομων κεφαλαίων είναι το Λουξεμβούργο, με τις Βερμούδες να βρίσκονται στη 

δεύτερη θέση, ενώ η Ελβετία ακολουθούσε στην τρίτη.  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήσαμε το πρωτότυπο μοντέλο Walker για να εκτιμήσουμε τις 

ροές παράνομων κεφαλαίων που μεταφέρονται από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προς το Λουξεμβούργο την περίοδο 2000-2015, σύμφωνα με το μοντέλο Walker. Τα 

αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης παρουσιάζονται συνοπτικά στον Πίνακα 5.1. Παρατηρείται 

ότι, παρά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω των Οδηγιών της και άλλων 

παγκόσμιων φορέων να καταπολεμήσουν το φαινόμενο αυτό, υπάρχει μια διαρκής αύξηση των 

εκτιμώμενων ροών που μεταφέρονται στο Λουξεμβούργο προς νομιμοποίηση. Ειδικότερα, το 

έτος 2008 παρατηρούνται οι υψηλότερες ροές παράνομων κεφαλαίων από όλη την περίοδο. 

Αυτό πιθανότατα σχετίζεται και με τη διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση 2007-2008, καθώς 

υπάρχει έντονη σχέση μεταξύ φοροδιαφυγής και νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και 

χρηματοοικονομικών κρίσεων102. Οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν τη κρίση του 2008 για να 

νομιμοποιήσουν μεγάλο όγκο παράνομων χρημάτων μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

βασιζόμενοι στα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετώπιζαν οι τράπεζες εκείνη την εποχή. 

Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι  μεγάλες ποσότητες παράνομων χρημάτων συγκεντρώνονται στην 

Ευρώπη και στη Β. Αμερική για να νομιμοποιηθούν, καθώς το ανεπτυγμένο χρηματοοικονομικό 

σύστημα του δυτικού κόσμου διευκολύνει αυτού του είδους των συναλλαγών. Ειδικότερα στην 

Ευρώπη το πρόβλημα είναι πιο έντονο, λόγω της κατάργησης των συνόρων μεταξύ των χωρών 

και της ελεύθερης μετακίνησης προϊόντων, υπηρεσιών, κεφαλαίου και ανθρώπων σε αυτές.  

 

  

                                                           
101 Unger B. et al. (2006) 
102 Ferwerda J. (2010) 
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Πίνακας 5.1: Εκτίμηση ροών παράνομων κεφαλαίων προς το Λουξεμβούργο την περίοδο 

2000-2015 σύμφωνα με το μοντέλο Walker 

Έτος Εκατομμύρια Ευρώ 

2000 15521,4 

2001 15546,6 

2002 16963,3 

2003 20593,8 

2004 23871,0 

2005 24876,8 

2006 26475,1 

2007 30367,7 

2008 32672,8 

2009 29359,6 

2010 28642,0 

2011 30891,0 

2012 29004,8 

2013 30108,7 

2014 30760,7 

2015 27026,9 

 

Αν χωρίσουμε την έρευνα σε δύο περιόδους, μια η περίοδος 2000-2007 και η άλλη η 

2008-2015, παρατηρούμε ότι, ενώ στην αρχή της πρώτης περιόδου τα χρήματα που εκτιμάται ότι 

εισέρχονται στο Λουξεμβούργο ανέρχονται περίπου στα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια, το ποσό 

αυτό συνεχώς αυξάνεται και σχεδόν διπλασιάζεται στο τέλος της ίδιας περιόδου, καθώς το 2007 

ανέρχεται περίπου στα 30.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, το ποσό αυτό στην αρχή της 

δεύτερης περιόδου ανέρχεται στα 32 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά δεν παρουσιάζει μεγάλες 

μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται και μείωση 

των ροών. Οι μεταβολές αυτές γίνονται πιο ευδιάκριτες μέσα από το Γράφημα 5.2 το οποίο 

παρουσιάζει τις μεταβολές των εκτιμώμενων ροών παράνομων κεφαλαίων προς το 

Λουξεμβούργο την περίοδο 2000-2015, σύμφωνα με το μοντέλο Walker. 
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Γράφημα 5.2: Εκτιμώμενες ροές παράνομων κεφαλαίων προς το Λουξεμβούργο την 

περίοδο 2000-2015, σύμφωνα με το μοντέλο Walker 

 

Επιπρόσθετα, αξίζει να μελετήσουμε τις χώρες προέλευσης των χρημάτων από 

παράνομες δραστηριότητες προς το Λουξεμβούργο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3, σύμφωνα 

με το μοντέλο Walker, το  έτος 2015 οι μεγαλύτερες χώρες προέλευσης αποτελούν η Γαλλία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία οι οποίες συνιστούν το 54,7% των παράνομων χρημάτων 

που μεταφέρονται στο Λουξεμβούργο με σκοπό να νομιμοποιηθούν, δηλαδή περισσότερα από 

14.5 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γερμανία και η Δανία συνιστούν 

ένα επιπλέον 24,8% σχεδόν το ένα τέταρτο, δηλαδή περίπου 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια 

μεταφέρονται προς το Λουξεμβούργο για να νομιμοποιηθούν.  Το κυριότερο χαρακτηριστικό 

όλων αυτών των χωρών  είναι η γεωγραφική εγγύτητά τους σε σχέση με τη χώρα προορισμού, 

καθώς όλες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 1000 χιλιομέτρων από αυτή. Αυτό το 

γεγονός επαληθεύει το μοντέλο Walker, σύμφωνα με το οποίο, όσο πιο κοντά βρίσκονται δύο 

χώρες από γεωγραφικής άποψης, τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα χρημάτων που 

μεταφέρονται για νομιμοποίηση. 
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Πίνακας 5.3: Εκτιμώμενες ροές παράνομων κεφαλαίων προς το Λουξεμβούργο το έτος 

2015, σύμφωνα με το μοντέλο Walker 

Χώρες Εκατομμύρια δολάρια Ποσοστό (%) 

Αυστρία 1.324,2 4,9 

Βέλγιο 2.087,3 7,7 

Βουλγαρία 49,9 0,2 

Γαλλία 6.506,1 24,1 

Γερμανία 1.795,4 6,6 

Δανία 1.524,9 5,6 

Ελλάδα 83.2 0,3 

Εσθονία 114,8 0,4 

Ηνωμένο Βασίλειο 2.733,3 10,1 

Ιρλανδία 733,2 2,7 

Ισπανία 218,8 0,8 

Ιταλία 515,8 1,9 

Κροατία 170,7 0,6 

Κύπρος 30,1 0,1 

Λετονία 107,5 0,4 

Λιθουανία 129,8 0,5 

Μάλτα 167,2 0,6 

Ολλανδία 5.534,9 20,5 

Ουγγαρία 224,3 0,8 

Πολωνία 134,1 0,5 

Πορτογαλία 123,3 0,5 

Ρουμανία 37,7 0,1 

Σλοβακία 353,7 1,3 

Σλοβενία 1.155,1 4,3 

Σουηδία 392,1 1,5 

Τσεχία 572,7 2,1 

Φινλανδία 206,8 0,8 

Σύνολο 27.026,9 100 
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Συνοψίζοντας το μοντέλο Walker χαρακτηρίζεται από πολλές ασάφειες, ιδίως στη 

συλλογή δεδομένων και εκτιμήσεων. Η έρευνα της Unger103 βελτίωσε το αρχικό μοντέλο, καθώς 

πρόσθεσε νέες μεταβλητές, ώστε να κάνει την έρευνα μια πιο εύκολη διαδικασία και να μειώσει 

τις αποκλίσεις που δημιουργούσε το αρχικό μοντέλο. Αυτή η μελέτη δείχνει  ότι το μοντέλο 

Walker μπορεί να εφαρμοστεί για όλες τις χώρες ανεξαρτήτως της γεωγραφικής τους απόστασης 

και αποδεικνύει ορισμένες από τις βασικές υποθέσεις που τέθηκαν για αυτό. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω του μοντέλου Walker, το Λουξεμβούργο αποτελεί ένα 

σημαντικό κέντρο νομιμοποίησης παράνομων εσόδων στην καρδιά της Ευρώπης.  Ωστόσο, 

περαιτέρω έρευνα θα μπορούσε να γίνει μέσω ενδελεχούς μελέτης των σχέσεων της χώρας με 

κάποιες συγκεκριμένες με τις οποίες έχεις στενούς δεσμούς. Επίσης, θα μπορούσε να γίνει 

προσεκτικότερη ανάλυση των κορυφαίων χωρών προορισμών, ώστε να δοθεί μια πιο ρεαλιστική 

εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στη χώρα. Τέλος, το μοντέλο δεν παύει να στερείται 

εμπειρικού και θεωρητικού υπόβαθρου. Για αυτό το λόγο περισσότερη έρευνα θα μπορούσε να 

γίνει για το δείκτη ελκυστικότητας των χωρών καθώς και για το ρόλο της γεωγραφικής 

απόστασης στις ροές παράνομων χρημάτων προς νομιμοποίηση.  

                                                           
103 Unger B. et al. (2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σήμερα, οι υπεράκτιες εταιρίες και οι φορολογικοί παράδεισοι κατέχουν σημαντική θέση στην 

παγκόσμια οικονομία και προκαλούν αναταραχές στο παγκόσμιο σύστημα. Οι υπεράκτιες 

εταιρίες ανθούν, καθώς παρέχουν μια σειρά σοβαρών πλεονεκτημάτων στους ενδιαφερόμενους, 

όπως η δυνατότητα φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής, απορρήτου και προστασίας περιουσιακών 

στοιχείων. Η σύσταση μιας τέτοιας μορφής εταιρίας μπορεί να γίνει άμεσα και με πολύ χαμηλό 

κόστος, ενώ και τα κόστη συντήρησης της είναι εξίσου χαμηλά.  

Οι φορολογικοί παράδεισοι δεν αποτελούν απλώς περιοχές στις οποίες καταφεύγουν 

όσοι επιθυμούν να αποφύγουν τη φορολογία των περιουσιακών τους στοιχείων. Είναι περιοχές 

στις οποίες η εξουσία των εταιριών είναι απεριόριστη και χωρίς εμπόδια. Για αυτό το λόγο 

έχουν γίνει προσπάθειες από διάφορες δικαιοδοσίες να περιοριστεί το φαινόμενο κατηγορώντας 

τα υπεράκτια κέντρα ως τράπεζες παράνομων κεφαλαίων. Όμως, αυτό δεν ισχύει στην 

πραγματικότητα, καθώς οι φορολογικοί παράδεισοι δεν είναι τόσο επικίνδυνοι και παράνομοι 

όσο υποστηρίζουν κάποιοι, ενώ οι παράνομες δραστηριότητες που τυχόν πραγματοποιούνται δεν 

είναι φαινόμενο που εμφανίζεται μόνο σε αυτές.  

Στην Ελλάδα οι υπεράκτιες δραστηριότητες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα. Το 

μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργούν είναι η υπερτιμολόγηση προϊόντων. Η πραγματική αξία 

των εισαγόμενων προϊόντων είναι πολύ χαμηλή σε σχέση με την τελική τιμή πώλησης, καθώς 

αυτά συνήθως τιμολογούνται σε ένα υπεράκτιο κέντρο, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να 

εμφανίζουν μειωμένα κέρδη και χαμηλές φορολογικές δαπάνες. Η πολυπλοκότητα της 

ελληνικής νομοθεσίας στο ζήτημα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αποτελεί τροχοπέδη, καθώς 

αδυνατεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, διότι δεν εντοπίζει τη σχέση μεταξύ εγχώριας και 

υπεράκτιας εταιρίας, η οποία συχνά προστατεύεται μέσω σύστασης εμπιστευμάτων.  

Το φαινόμενο της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων αποτελεί σοβαρό οικονομικό 

έγκλημα και επιφέρει σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις σε μια χώρα. Σύμφωνα με 
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το δημοφιλέστερο μοντέλο, η νομιμοποίηση παράνομων χρημάτων γίνεται σε τρεις φάσεις: την 

τοποθέτηση, τη διαστρωμάτωση και την ολοκλήρωση. Σε κάθε φάση υπάρχει πλήθος τεχνικών 

που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επιτευχθεί η διαδικασία. Για αυτό το λόγο, είναι ιδιαίτερα 

σημαντική η δημιουργία ενός οργανωμένου προγράμματος για την καταστολή του φαινομένου. 

 Σήμερα, διάφοροι παγκόσμιοι οργανισμοί έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την 

καταπολέμηση του φαινομένου, όμως τα διάφορα νομοθετικά κενά και η έλλειψη εποπτικού 

ελέγχου καθιστούν τη διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη. Στην Ελλάδα ο N. 3691/2008 ενσωματώνει 

διεθνείς οδηγίες και αποφάσεις και αναθέτει την ευθύνη σε αρμόδιους με σκοπό να διευρύνει τις 

εποπτικές δυνατότητες του κράτους όσο το δυνατόν περισσότερο.  

Όλα αυτά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι είναι ιδιαίτερα σημαντική η οποιαδήποτε 

προσπάθεια μέτρησης των παράνομων εσόδων που νομιμοποιούνται, ώστε να γίνει πιο 

κατανοητή η σοβαρότητα του προβλήματος. Αν και έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες έρευνες 

και έχουν εφαρμοστεί διάφορα οικονομετρικά μοντέλα, το πιο αποτελεσματικό όργανο για τη 

μέτρηση των παράνομων χρημάτων σήμερα θεωρείται  το μοντέλο Walker, το οποίο εξετάζει 

δυο διαφορετικές πτυχές της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Αρχικά 

ελέγχει τα χρήματα τα οποία νομιμοποιούνται ανά χώρα. Στη συνέχεια εξετάζει τις ροές των 

κεφαλαίων αυτών οι οποίες μεταφέρονται από μια χώρα σε μια άλλη. Τα χρήματα μπορεί να 

νομιμοποιηθούν είτε στη χώρα στην οποία δημιουργήθηκαν είτε στη χώρα στην οποία 

μεταφέρονται. 

Κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας παρουσιάστηκαν διάφοροι περιορισμοί τόσο 

στο θεωρητικό υπόβαθρο του μοντέλου, όσο και στην εμπειρική του προσέγγιση. Γενικότερα η 

βιβλιογραφία σχετικά με αυτό είναι περιορισμένη, ενώ αρκετές είναι και οι κριτικές για αυτό, 

σύμφωνα με τις οποίες το μοντέλο δεν είναι κατάλληλο για τη μέτρηση παράνομων εσόδων, 

καθώς δεν έχει θεωρητική βάση και βασίζεται σε στατιστικές έρευνες και γνώμες 

εμπειρογνωμόνων. Επιπρόσθετα, η συλλογή των δεδομένων που απαιτείται για την εφαρμογή 

του μοντέλου είναι ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία.  

Υπάρχουν πολλές μελλοντικές έρευνες που μπορούν να πραγματοποιηθούν γύρω από το 

ζήτημα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, θα 

μπορούσε να γίνει μια επιστημονική διερεύνηση στο ρόλο της τεχνολογίας στην καταπολέμηση 
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του φαινομένου της νομιμοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Σήμερα, 

δημιουργούνται πληροφοριακά συστήματα με σκοπό τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών οι 

οποίες πιθανόν να σχετίζονται με εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, χρήσιμη θα ήταν μια 

μελέτη στα μοντέλα μέτρησης των παράνομων εσόδων που νομιμοποιούνται με σκοπό τη 

βελτίωσή τους. Ειδικότερα θα μπορούσε να μελετηθεί  η σημασία των εμπορικών σχέσεων ή 

άλλης μορφής δεσμών μεταξύ δυο χωρών στον όγκο των παράνομων κεφαλαίων που 

μεταφέρονται από τη μια στην άλλη και νομιμοποιούνται. Τέλος, η δημιουργία θεωρητικού και 

εμπειρικού υπόβαθρου θα ενίσχυε την αποδεικτικότητα των μοντέλων μέτρησης παράνομων 

εσόδων και θα μείωνε τις αποκλίσεις που προκύπτουν στις μετρήσεις. 
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