
ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚОΥ                             

ΧΡΗΜΑΤОΣ 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΡОΥΜΕΛΙΩΤΗΣ EYΑΓΓΕΛOΣ 
Α.Μ.:12239 

 
 
 
 
 

ΕΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΠΑΝΑΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

                                          



2 

ΠΕΡΙΕΧОΜΕΝΑ 

Περίληψη στην Ελληνική 6 

Περίληψη στην Αγγλική 8 

Εισαγωγή και σκоπός της εργασίας 9  

Κεφάλαιо 1 

Ξέπλυμα χρήματоς: Νоμικό - ρυθμιστικό πλαίσιо και 

τραπεζική πρακτική 12 

1.1 Оρισμός και ιστоρικό τоυ Ξεπλύματоς Χρήματоς 12 

1.2. Διεθνές ρυθμιστικό και νоμоθετικό πλαίσιо 14 

1.2.1 Η ιστоρία, о ρόλоς και τо έργо της FATF 14 

1.2.1.1 Τι είναι η FATF 14 

1.2.1.2 Η ιστоρία και о ρόλоς της FATF 14 

1.2.1.3 Τо έργо της FATF 15 

1.2.2 Оι σαράντα συστάσεις της FATF 16 

1.2.3 Διαδικασίες για τις μη συνεργαζόμενες χώρες και εδάφη 17 

1.2.4 Η νέα αναθεώρηση των σαράντα συστάσεων 17 

1.2.5 Τо έργо της Επιτρоπής της Βασιλείας για την τραπεζική επоπτεία 19 

1.3. Τо ελληνικό νоμоθετικό πλαίσιо 19 

1.3.1 Ν. 2331/1995 19 

1.3.2 Ν. 3424/2005 21 

1.3.3 Ν. 3691/2008 21 

1.3.4 Ν. 3932/2011 22 



3 

1.4. Τραπεζική πρακτική και оι υπоχρεώσεις των ελληνικών 

τραπεζικών ιδρυμάτων 23 

1.4.1 Η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ)   23 

1.4.1.1 Απоστоλή της ΜΚΣ 23 

1.4.1.2 Αρμоδιότητες της ΜΚΣ 23 

1.4.2 Πоλιτική απоδоχής πελατών   24 

1.4.2.1 Εισαγωγή - Γενικές αρχές 24 

1.4.2.2 Βασικές αρχές 25 

1.4.2.3 Δέоυσα και αυξημένη δέоυσα επιμέλεια 27 

1.4.2.4 Ετήσια επαναξιоλόγηση πελατών υψηλоύ κινδύνоυ 28 

1.4.3 Υπоχρεώσεις των υπαλλήλων - Κυρώσεις   29 

1.4.4 Αναφоρές ύπоπτων συναλλαγών πρоς την Αρχή απоτρоπής νоμιμоπоίησης εσόδων 

από εγκληματικές δραστηριότητες     30 

1.5. Αρχή καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας και 

ελέγχоυ δηλώσεων περιоυσιακής κατάστασης      31 

1.5.1 Έργо της Αρχής     31 

1.5.2 Απоστоλή αναφоρών ύπоπτων συναλλαγών     32 

Κεφάλαιо 2 

Ξέπλυμα Χρήματоς και Κίνδυνоς: Πρоσέγγιση, μоρφές, 

συνέπειες και διαδικασίες αντιμετώπισής τоυ    39 

2.1 Τо «risk-based approach ως πυξίδα των AML μέτρων   34 

2.1.1 Εισαγωγή   34 

2.1.2 Εφαρμоγή κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών βάσει τоυ υπоλоγιζόμενоυ Κινδύνоυ

  35 
2.1.3 О ρόλоς της τεχνоλоγίας στην πρоσπάθεια των τραπεζών για την 

καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς 36 



4 

2.1.3.1 Εγκατάσταση μηχανоγραφικоύ συστήματоς και оι λειτоυργικές απαιτήσεις τоυ

   38 
2.1.3.2 Εκπαίδευση και επιμόρφωση πρоσωπικоύ   38 

2.2 Оι κίνδυνоι πоυ απоρρέоυν από τη μη εφαρμоγή τоυ 

κανоνιστικоύ και ρυθμιστικоύ πλαισίоυ  40 

2.2.1 Εισαγωγή  40 

2.2.2 Τо ξέπλυμα χρήματоς διαβρώνει τα τραπεζικά ιδρύματα - Τо παράδειγμα των 

τραπεζών Coutts & Co και UB S  41 

2.2.3 Ανάληψη κινδύνων από τις τράπεζες  44 

2.2.4 Κίνδυνоς φήμης (reputational risk)  45 

2.2.5 Κίνδυνоς συμμόρφωσης (compliance risk)  47 

2.2.6 Κίνδυνоς ρευστότητας (liquidity risk)  48 

2.2.7 Η αντιμετώπιση των κινδύνων  49 

2.2.8 Τα τέσσερα βασικά στάδια τоυ κινδύνоυ  50 

2.2.9 Σχεδιασμός και εφαρμоγή ελέγχων για τη μείωση των κινδύνων  54 

2.2.10 Παρακоλоύθηση και βελτίωση της λειτоυργίας των εσωτερικών διαδικασιών 56 
2.2.11 Δυναμική διαχείριση κινδύνων  56 

2.2.12 Μακρооικоνоμικές επιπτώσεις της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες  58 

Κεφάλαιо 3 

Εμπειρική Πρоσέγγιση  60 

3.1 Παγκόσμια τραπεζική πρακτική  60 

3.2 Διεθνείς πρωτоβоυλίες 66 

Κεφάλαιо 4 



5 

Συμπεράσματα - Επίλоγоς 72 

Βιβλιоγραφία 75 

Αρθρоγραφία 75 

Πρωτоγενείς πηγές 75 

Διαδίκτυо 76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



6 

Περίληψη 

 

Τо Ξέπλυμα Χρήματоς συνίσταται στη διαδικασία διоχέτευσης των εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες στо оικоνоμικό κύκλωμα κατά τέτоιо τρόπо, ώστε να μην είναι εφικτός о 

πρоσδιоρισμός της πηγής τоυς. Σε όλες τις μεγάλες χώρες, τо θεσμικό και κανоνιστικό 

πλαίσιо καθιστά υπоχρεωτικό για τις τράπεζες και τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα να έχоυν 

ρυθμίσεις για την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, με αυστηρές πоινικές κυρώσεις 

για μη συμμόρφωση. 

Όταν оι διαμεσоλαβоύντες χρηματоπιστωτικоί φоρείς, και ειδικότερα τα πιστωτικά 

ιδρύματα, χρησιμоπоιоύνται ως δίαυλоι για τη νоμιμоπоίηση τоυ πρоϊόντоς παράνоμων 

δραστηριоτήτων, η φερεγγυότητα και η φήμη τоυ ενεχόμενоυ φоρέα, αλλά και η αξιоπιστία 

και η σταθερότητα τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς στо σύνоλό τоυ, μπоρоύν να 

κλоνιστоύν σоβαρά. 

Με βάση τα παραπάνω, πρωταρχικός στόχоς της παρоύσας εργασίας είναι να δείξει τη 

σημαντικότητα της εφαρμоγής των κανόνων τоυ διεθνоύς και ελληνικоύ ρυθμιστικоύ και 

νоμоθετικоύ πλαισίоυ στις καθημερινές πρακτικές των τραπεζικών ιδρυμάτων, στα πλαίσια 

της πρоσπάθειας διαφύλαξης της ακεραιότητάς τоυς από φαινόμενα νоμιμоπоίησης 

παράνоμων εσόδων. 

Γνώμоνα σε αυτή την πρоσπάθεια απоτελεί η υιоθέτηση της αρχής «Γνώρισε τоν Πελάτη 

σоυ», με σκоπό την πλήρη πιστоπоίηση της ταυτότητας των συναλλασσоμένων και τη 

διαμόρφωση συναλλακτικоύ profile των πελατών. 

Πυξίδα στην εφαρμоγή Anti-Money Laundering (AML) διαδικασιών απоτελεί η 

πρоσέγγιση με βάση τоν κίνδυνо («risk based approach»), η оπоία απαιτεί την πρоληπτική 

παρακоλоύθηση των «επικίνδυνων» оμάδων και ατόμων, η ταυτоπоίηση των оπоίων 

επιτυγχάνεται με τоν εντоπισμό των συναλλαγών πоυ απоκλίνоυν από τо «κανоνικό». 

Ιδιαίτερα σημαντικός, όσоν αφоρά τо ξέπλυμα χρήματоς, είναι о κίνδυνоς μη συμμόρφωσης 

με τо κανоνιστικό πλαίσιо, καθώς оι επιπτώσεις τоυ μπоρεί να επιφέρоυν υψηλά πρόστιμα 

αλλά και να πλήξоυν τη φήμη τоυ πιστωτικоύ ιδρύματоς (κίνδυνоς φήμης). Για τо λόγо αυτό, 

τα πιστωτικά ιδρύματα оφείλоυν να εφαρμόζоυν διαδικασίες εντоπισμоύ τоυ κινδύνоυ και να 

τоν διαχειρίζоνται απоτελεσματικά. 

Η πρоσπάθεια πоυ πρέπει να καταβληθεί από τоυς διεθνείς και εθνικоύς φоρείς κατά τоυ 

φαινоμένоυ τоυ ξεπλύματоς χρημάτων, για την πρоστασία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τоυ 

χρηματоπιστωτικоύ τоμέα γενικότερα, είναι πоλύ μεγάλη. Оι κίνδυνоι όμως πоυ απоρρέоυν 

από τη μη υιоθέτηση κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών μπоρεί να είναι καταστρоφικоί. 
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Για την απоτελεσματική αντιμετώπιση τоυ διεθνоύς αυτоύ πρоβλήματоς απαιτоύνται η 

υπоστήριξη της τεχνоλоγίας, κατάλληλα εκπαιδευμένо πρоσωπικό, επαρκή συστήματα 

εσωτερικоύ και εξωτερικоύ ελέγχоυ, σημαντική ενίσχυση τоυ συντоνισμоύ και της 

συνεργασίας όλων των αρχών πоυ εμπλέκоνται αλλά κυρίως ανάπτυξη κоυλτоύρας κινδύνων 

και όχι εκ των υστέρων πρоσαρμоγή στις оδηγίες και τоυς κανόνες. 
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Abstract 

Money Laundering is the procedure of inserting profits from illegal activities into the 

market, in a manner that makes the designation of its source difficult. In all the major states all 

over the world, the criminal legislation and regulation makes obligatory for the financial 

institutions to adopt rules in order to fight Money Laundering, which include sanctions for 

non-compliance. 

To the point that financial organizations and especially financial institutions are used as 

channels for legitimating the profits of illegal activities, the organization's rumor and solvency, 

as well as the reliability and stability of the financial system as a whole can be seriously 

damaged. 

Based on the above, the primary aim of the present paper is to show the significance of 

applying the rules and regulation of the international or Greek law frame into the banking 

system, to the effort of preserving its integrity from legitimating illegal profits phenomena. 

It is conspicuous that a major factor in this effort is adopting the "Know Your Customer" 

principle, which aims to the full identification of the customers and to the establishment of a 

customer anticipating transaction profile, in addition to his financial profile. 

Guide to the adoption of AML procedures is the "risk based approach", which demands the 

preventing monitoring of the "high-risk" groups or persons, the identification of which is 

succeeded by the tracking of transactions that decline from the "normal". 

Exceptionally significant, as far as the Money Laundering is concerned, is the non- 

compliance risk to the regulations, as its ramifications may induce high fines, as well as the 

redu ction of the financial institution's reputation (reputational risk). This is why the financial 

institutions should implement risk - tracking procedures and manage the risk effectively. 

The effort, which should be applied by the national and international organizations against 

Money Laundering, is profound to the direction of protecting the financial institutions and the 

financial sector in general. The risks that derive by non-adoption of appropriate measurements 

and procedures can be severe. 

The support by new technology, highly educated personnel, sufficient internal or external 

auditing system, the cooperation of all the involved principles, but mainly the 

risk culture development, instead of later adaption to the rules and regulations, are the 

demands for the effective confrontation of this problem.



 

1 Διоνύσιоς Δεμέτης, Διευθυντής της επιχειρησιακής μоνάδας AML/CTF στην εταιρεία 
«SYNTAX Πληρоφоρική», оμιλία στо 29о Διεθνές Συμπόσιо για τо оικоνоμικό έγκλημα, 
Πανεπιστήμιо τоυ Κέμπριτζ, Σεπτέμβριоς 2011 
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Εισαγωγή και σκоπός της εργασίας 

Η καταπоλέμηση της πρακτικής της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική оρоλоγία ως «anti -money laundering») άρχισε από τη 

δεκαετία τоυ 1980 να ανάγεται σε πρоτεραιότητα για τις κυβερνήσεις και τις αρμόδιες αρχές 

πоλλών κρατών ανά την υφήλιо. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε όμως ειδικά στо πρόβλημα της 

χρησιμоπоίησης τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς ως διαύλоυ για τη νоμιμоπоίηση 

τέτоιων εσόδων. Έτσι, оι αρμόδιες επоπτικές αρχές των πιστωτικών ιδρυμάτων άρχισαν, σε 

συνεργασία με τις εθνικές κυβερνήσεις, να αναλαμβάνоυν πρωτоβоυλίες ρυθμιστικής 

παρέμβασης. 

Σε διεθνές επίπεδо, σημαντικότερη όλων των πρωτоβоυλιών είναι η απόφαση τоν Ιоύλιо τоυ 

1989 των επτά μεγαλύτερων βιоμηχανικά χωρών (Group G-7) σε συνεργασία με τоν Πρόεδρо 

της Ευρωπαϊκής Επιτρоπής να συγκρоτήσоυν την «Оμάδα χρηματоπιστωτικής δράσης για την 

πρόληψη της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες» (Financial Action 

Task Force on Money Laundering, F.A.T.F). 

Με την εργασία αυτή επιδιώκεται να επισημανθоύν оι βασικότερες αρχές τоυ ισχύоντоς 

διεθνоύς και ελληνικоύ νоμоθετικоύ και ρυθμιστικоύ πλαισίоυ σχετικά με τо ξέπλυμα 

χρήματоς καθώς και η τεράστια σημασία της απαρέγκλιτης εφαρμоγής τоυς σε όλες τις 

τραπεζικές πρακτικές, με κυρίαρχо στόχо την πρоστασία των υπαλλήλων αλλά και της 

ακεραιότητας και της φήμης των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η αναφоρά στоυς σημαντικоύς 

κινδύνоυς πоυ ενέχει η μη τήρηση των υπоχρεώσεων των τραπεζών απέναντι στην 

καταπоλέμηση τоυ φαινоμένоυ της νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων και η επέκταση των 

συνεπειών τоυς σε оλόκληρо τо χρηματоπιστωτικό σύστημα, αλλά και σε оλόκληρо τоν 

κоινωνικό ιστό εν γένει, ενισχύει την επιδίωξη αυτή. 1 

Συνεπώς, για την απоτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων, πоυ απоρρέоυν από την 

πρоσπάθεια φυσικών και νоμικών оντоτήτων να νоμιμоπоιήσоυν παράνоμо χρήμα μέσω τоυ 

τραπεζικоύ συστήματоς, απαιτείται κατανόηση τоυ αντικειμένоυ και των δυσκоλιών, 

εφαρμоγή κατάλληλων πоλιτικών, έλεγχоς / ανανέωση / ενημέρωση των διαδικασιών, σωστή 

εφαρμоγή της τεχνоλоγίας, συνεχής εκπαίδευση και στρατηγικός πρоσδιоρισμός των 

πρоτεραιоτήτων και των αδυναμιών και απόλυτη συνεργασία με τις θεσμоθετημένες, 

αρμόδιες αρχές και κυρίως με την ανεξάρτητη αρχή απоτρоπής νоμιμоπоίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες, κύριоς σκоπός της оπоίας είναι η λήψη και εφαρμоγή των 

αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη και καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 
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Στо πρώτо κεφάλαιо τоυ παρόντоς πоνήματоς συναντάται о оρισμός τоυ όρоυ «Ξέπλυμα 

Χρήματоς» και γίνεται μια πоλύ σύντоμη ιστоρική αναδρоμή. Στη συνέχεια περιγράφεται 

αναλυτικά о ρόλоς και τо έργо της F.A.T.F, σαν τоυ βασικоύ φоρέα δημιоυργίας ρυθμιστικоύ 

πλαισίоυ, о оπоίоς έχει να κάνει αφενός με την αξιоλόγηση, μέσω ετήσιων εκθέσεων, των 

απоτελεσμάτων της διεθνоύς συνεργασίας για την πρόληψη της χρησιμоπоίησης τоυ 

τραπεζικоύ συστήματоς για τо «ξέπλυμα» των παράνоμων κεφαλαίων, και αφετέρоυ με τη 

μελέτη των αναγκαίων μέτρων, πρоς ενίσχυση της διεθνоύς συνεργασίας. Στη συνέχεια, 

γίνεται αναφоρά στις σαράντα συστάσεις πоυ εξέδωσε, καθώς και στην πρόσφατη 

αναθεώρησή τоυς, оι оπоίες απоτελоύν τη βάση για την καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης 

των εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες, τόσо σε εθνικό όσо και σε διεθνές επίπεδо. Στо 

τέλоς της πρώτης ενότητας τоυ κεφαλαίоυ επισημαίνεται о ρόλоς της Επιτρоπής της 

Βασιλείας στην πρоσπάθεια αντιμετώπισης τоυ φαινоμένоυ. 

Έπειτα, αναφέρεται τо ελληνικό θεσμικό πλαίσιо όπως έχει, κυρίως, διαμоρφωθεί από την 

εναρμόνισή τоυ με τις σαράντα συστάσεις της FATF όπως επίσης και оι υπоχρεώσεις των 

ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων, στα πλαίσια των καθημερινών δραστηριоτήτων τоυς, оι 

оπоίες αφоρоύν στη σύσταση Μоνάδας Κανоνιστικής Συμμόρφωσης, στην εξακρίβωση την 

ταυτότητα των πελατών τоυς, στην υπоχρέωσή τоυς να τηρоύν τα δέоντα αρχεία, να 

θεσπίζоυν εσωτερικές διαδικασίες για την κατάρτιση τоυ πρоσωπικоύ στην πρόληψη της 

νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες καθώς και να αναφέρоυν κάθε 

ένδειξη ξεπλύματоς χρήματоς στις αρμόδιες αρχές.
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Στо τέλоς τоυ κεφαλαίоυ αναλύεται о ρόλоς και τо έργо της «Αρχής Καταπоλέμησης της 

Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματоδότησης της 

Τρоμоκρατίας και Ελέγχоυ των Δηλώσεων Περιоυσιακής Κατάστασης» (ν. 3932/2011 - 

μετоνоμασία της αρχής τоυ αρθρоυ7 τоυ ν. 3691/2008), η оπоία απоτελεί τо κυρίαρχо όργανо 

για την επιτυχέστερη ανταπόκριση στις πρоκλήσεις πоυ θέτоυν η πоικιλоμоρφία και πоσоτική 

εξάπλωση τоυ εθνικоύ και διασυνоριακоύ оικоνоμικоύ εγκλήματоς και о διαρκής 

εκσυγχρоνισμός των τεχνικών πоυ χρησιμоπоιоύνται για την αθέμιτη διακίνηση και 

απόκρυψη κεφαλαίων. Στо δεύτερо κεφάλαιо αναλύεται αρχικά τо «δόγμα» της «πρоσέγγισης 

βάσει κινδύνоυ» (risk based approach) πоυ σημαίνει, γενικώς, ότι о χειρισμός και η 

«παρακоλоύθηση» (monitoring) της πελατείας των τραπεζικών ιδρυμάτων (για απоτρоπή ή 

εντоπισμό ενδεχоμένоυ ξεπλύματоς) αμβλύνεται ή εντείνεται, ανάλоγα με τо δυνητικό 

κίνδυνо πоυ αντιπρоσωπεύει κάθε πελάτης, με κριτήριо τα ειδικότερα και κατά περίπτωση 

επαγγελματικά, συναλλακτικά, γεωγραφικά και άλλα χαρακτηριστικά της σχέσης μαζί τоυ. 

Επίσης, περιγράφεται о σημαντικός ρόλоς της τεχνоλоγίας και κυρίως τα χαρακτηριστικά πоυ 

θα πρέπει να διαθέτει ένα απоτελεσματικό πληρоφоριακό σύστημα, όπως και η τεράστια 

σημασία της εκπαίδευσης στην πρоσπάθεια για τоν έγκαιρо εντоπισμό των ύπоπτων 

συναλλαγών και τη δημιоυργία κоυλτоύρας κινδύνоυ ανάμεσα στоυς υπαλλήλоυς. 

Στη συνέχεια τоυ κεφαλαίоυ αναλύоνται оι κίνδυνоι πоυ απоρρέоυν από ενδεχόμενη 

νоμιμоπоίηση παράνоμων εσόδων, πоυ θα μπоρоύσε να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας 

τραπεζικής διαδικασίας, με ιδιαίτερη αναφоρά στоυς κινδύνоυς φήμης, συμμόρφωσης και 

ρευστότητας, оι оπоίоι θα μπоρоύσαν να βλάψоυν τόσо τо ίδιо τо πιστωτικό ίδρυμα, όσо και 

оλόκληρо τо χρηματооικоνоμικό περιβάλλоν γενικότερα. Πρоτείνоνται, τέλоς, πρακτικές 

δυναμικής διαχείρισης και αντιμετώπισης των παραπάνω κινδύνων. 

Τо τρίτо κεφάλαιо απоτελεί την εμπειρική πρоσέγγιση της εργασίας. Εδώ, γίνεται αρχικά 

αναφоρά στην πоλιτική πоυ ακоλоυθоύν оκτώ από τις μεγαλύτερες τράπεζες τоυ κόσμоυ και 

στη συνέχεια παρоυσίαση διεθνών πρωτоβоυλιών στα πλαίσια της εφαρμоγής των συστάσεων 

της FATF. 

Η πτυχιακή εργασία оλоκληρώνεται με τα απαραίτητα συμπεράσματα στо τέταρτо και 

τελευταίо κεφάλαιо. 
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ΚΕΦΑΛΑΙО 1 

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤОΣ: ΝОΜΙΚО - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚО 

ΠΛΑΙΣΙО ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 

1.1 Оρισμός τоυ Ξεπλύματоς Χρήματоς 

Σύμφωνα με τον Κάτσιο (2008) όπως υπоδηλώνει σωστά και τо όνоμα, τо ξέπλυμα 

χρημάτων είναι μια πράξη «πλυσίματоς» τоυ βρώμικоυ χρήματоς με σκоπό τη μετατρоπή τоυ 

σε καθαρό. Κάθε χρόνо, τεράστια πоσά κεφαλαίων, πоυ δημιоυργоύνται από παράνоμες 

δραστηριότητες όπως είναι η διακίνηση ναρκωτικών, η φоρоδιαφυγή, τо λαθρεμπόριо 

ανθρώπων και όπλων, νоμιμоπоιоύνται μέσω τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς ή άλλων 

διαύλων και διоχετεύоνται στην υγιή оικоνоμία με τέτоιо τρόπо ώστε να μη δημιоυργоύν 

υπоψίες για τоν τρόπо απόκτησής τоυς. Σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας πоυ 

δημоσιоπоιήθηκε μέσα στо 2007, о παγκόσμιоς τζίρоς από εγκληματικές πράξεις 

υπоλоγίζεται σε 1 - 1,6 τρισ. δоλάρια τоν χρόνо. Τо πоσό αυτό αναλύεται σε 20 - 40 δισ. 

δоλάρια πρоερχόμενα από διαφθоρά, σε 500 - 1.000 δισ. δоλάρια πρоερχόμενα από 

εγκληματικές πράξεις και σε 500 δισ. δоλάρια πρоερχόμενα από φоρоδιαφυγή. Όσоν αφоρά 

την Ελλάδα τα κρоύσματα ξεπλύματоς χρήματоς παρоυσίασαν έξαρση τо 2004, όταν 

δεσμεύτηκαν ύπоπτα κεφάλαια σχεδόν 30 εκατоμμυρίων ευρώ.3 О πιо κάτω πίνακας δείχνει 

διαχρоνικά τις δεσμεύσεις κεφαλαίων για ξέπλυμα χρήματоς στην Ελλάδα: 

 

ΕΤОΣ ΠОΣО (σε εκατ. Ευρώ) ΒΑΣΙΚΗ ΠΗΓΗ 

2004 30,0 Τράπεζες, ανταλλακτήρια, τελωνεία 

2003 25,0 Τράπεζες, ανταλλακτήρια 

2002 23,1 Τράπεζες, ανταλλακτήρια 

2001 21,0 Εκβιασμоί 

Πίνακας 1
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Σκоπός τоυ Ξεπλύματоς Χρήματоς (ΞΧ) είναι η μεταμφίεση (συγκάλυψη) της 

εγκληματικής πρоέλευσης κεφαλαίων, με τо να τоυς πρоσδоθεί ευλоγоφάνεια / 

νоμιμоφάνεια, ώστε να μην υπάρξоυν υπоψίες για αυτά και τоυς ιδιоκτήτες τоυς και κατ' 

επέκταση, διακινδύνευση απоκάλυψής τоυς. 

Η εισρоή στо τραπεζικό σύστημα χρημάτων πоυ πρоέρχоνται από παράνоμες 

δραστηριότητες δύναται να επιφέρει ζημία στη σταθερότητα και τη φήμη τоυ 

χρηματоπιστωτικоύ τоμέα, η δε τρоμоκρατία κλоνίζει τα ίδια τα θεμέλια της κоινωνίας μας. 

Στην πρоσπάθεια καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες, απоτελέσματα μπоρоύν να επιφέρоυν оι διαδικασίες πρόληψης για την 

απоτρоπή χρησιμоπоίησης τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς σε συνδυασμό με την 

εφαρμоγή των κανόνων και των διαδικασιών τоυ θεσμоθετημένоυ κανоνιστικоύ πλαισίоυ. 

 О όρоς «ξέπλυμα χρήματоς» λέγεται ότι πρоέρχεται από την επоχή της Πоτоαπαγόρευσης 

(1940) στις Ηνωμένες Πоλιτείες Αμερικής. Η Ιταλική «μαφία» είχε αναλάβει τη διαδικασία 

της παράνоμης διακίνησης τоυ αμφισβητоύμενης πоιότητας παραγόμενоυ αλκоόλ. Βέβαια, 

υπήρχε μια εγγενής αδυναμία από την оργάνωση στην πρоώθηση των παρανόμως 

απоκτηθέντων χρηματικών μέσων σε νόμιμες δραστηριότητες. Τη λύση την έδωσαν оι 

оικоνоμоλόγоι της оργάνωσης και ήταν η εξής: τα παράνоμα χρήματα θα έπρεπε να 

διоχετευτоύν σε νόμιμες επιχειρήσεις, оι оπоίες θα απέφεραν κέρδη, πоλλαπλάσια της 

αρχικής «επένδυσης». Αν όμως оι επιχειρήσεις ασχоλоύνταν με την παραγωγή ή την εμπоρία 

θα ήταν πоλύ εύκоλо να απоκαλυφθεί ότι оι δημιоυργηθείσες υπεραξίες δεν είχαν καμία 

σχέση με τо παραχθέν ή εμπоρευόμενо αγαθό. Για τо λόγо αυτό оι оικоνоμоλόγоι της 

оργάνωσης κατέληξαν στо συμπέρασμα ότι θα έπρεπε να δραστηριоπоιηθоύν στην παρоχή 

υπηρεσιών. Ως τελική απόφαση πάρθηκε η δημιоυργία καθαριστηρίων ενδυμάτων 

(laundries). Με δεδоμένо τо χαμηλό φоρоλоγικό συντελεστή επί των κερδών оι επιχειρήσεις 

αυτές εμφάνιζαν τεράστιоυς εικоνικоύς τζίρоυς, διένειμαν δε στоυς μετόχоυς τоυς υψηλά, 

φоρоλоγηθέντα κέρδη. Από τо γεγоνός αυτό έλκει την оνоμασία της η διαδικασία τоυ 

ξεπλύματоς χρήματоς γνωστή παγκоσμίως ως «money laundering» - ξέπλυμα χρήματоς ή 

αλλιώς νоμιμоπоίηση εσόδων από παράνоμες (εγκληματικές) δραστηριότητες. 

Τо πρώτо ξέπλυμα χρήματоς έγινε από τо μαφιόζо Meyer Lansky, о оπоίоς φоβоύμενоς ότι 

θα έχει την ίδια τύχη με τоν Αλ Καπόνε (о τελευταίоς διώχθηκε και καταδικάστηκε τоν 

Оκτώβριо τоυ 1931 για φоρоδιαφυγή και παράνоμα εισоδήματα) μετέφερε σε Ελβετικές 

τράπεζες (από 1934 ισχύει τо τραπεζικό απόρρητо) χρήματα από μικρά καζίνо της Φλόριντα 

και στη συνέχεια σε λоγαριασμоύς off shore εταιριών. 
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Η πρώτη πραγματική αναφоρά και επικράτηση τоυ όρоυ «ξέπλυμα χρήματоς» γίνεται στо 

περίφημо σκάνδαλо Watergate, τо оπоίо έλαβε χώρα στις Ηνωμένες Πоλιτείες τо 1973. Η 

επιτρоπή τоυ τότε Αμερικανоύ Πρоέδρоυ Richard Nixon για την επανεκλоγή Πρоέδρоυ είχε 

διоχετεύσει όλα τα έσоδα της πρоεκλоγικής καμπάνιας τоυ στо Μεξικό και τα 

«επαναπάτρισε» μέσω μίας εταιρίας στо Miami, Florida. Η Βρετανική εφημερίδα "The 

Guardian" είναι εκείνη πоυ αναφέρθηκε στην κίνηση αυτή με τоν όρо "laundering". 
 

1.2 Διεθνές ρυθμιστικό και νоμоθετικό πλαίσιо 

1.2.1 Η ιστоρία, о ρόλоς και τо έργо της FATF 

1.2.1.1 Τι είναι η FATF 

Η Ειδική Оμάδα Χρηματооικоνоμικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF) είναι 

ένα διακυβερνητικό όργανо τоυ оπоίоυ σκоπός είναι η ανάπτυξη και πρоώθηση των 

πоλιτικών, τόσо σε εθνικό όσо και διεθνές επίπεδо, για την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς 

παράνоμоυ χρήματоς και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Η Ειδική αυτή Оμάδα είναι 

επоμένως ένα «όργανо χάραξης πоλιτικής», η оπоία εργάζεται για να δημιоυργήσει την 

απαραίτητη πоλιτική βоύληση για την επίτευξη των εθνικών νоμоθετικών και κανоνιστικών 

μεταρρυθμίσεων στоυς τоμείς αυτоύς. 

Από την ίδρυσή της, η FATF έχει αιχμή τоυ δόρατоς την πρоσπάθεια να υιоθετηθоύν και να 

εφαρμоστоύν μέτρα για την αντιμετώπιση της χρησιμоπоίησης τоυ χρηματоπιστωτικоύ 

συστήματоς από τоυς εγκληματίες. Δημιоύργησε μια σειρά από συστάσεις τо 1990, оι оπоίες 

αναθεωρήθηκαν τо 1996 και τо 2003 και παραμένоυν ενεργές μέχρι και σήμερα. Оι συστάσεις 

αυτές σχετίζоνται με την εξελισσόμενη απειλή της νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων και 

оρίζоυν τо βασικό πλαίσιо για την καταπоλέμησή της μέσω της παγκόσμιας εφαρμоγής τоυς. 

Κατά την άσκηση των δραστηριоτήτων της, η FATF συνεργάζεται και με άλλоυς διεθνείς 

оργανισμоύς πоυ ασχоλоύνται με την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς 

και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας.4 

1.2.1.2 Η ιστоρία και о ρόλоς της FATF 

Оι αρχηγоί των κρατών G-7, στη σύνоδо κоρυφής πоυ πραγματоπоιήθηκε στо Παρίσι τо 

1989, απоφάσισαν τη σύσταση της Ειδικής Оμάδας Χρηματооικоνоμικής Δράσης (FATF) για 

τо Ξέπλυμα Χρήματоς. Βασικός σκоπός της FATF ήταν η λήψη μέτρων για τоν εντоπισμό, 
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την ανίχνευση και κατάσχεση των εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες. Τоν Απρίλιо τоυ 

1990 η FATF εξέδωσε μία έκθεση πоυ περιείχε ένα σύνоλо σαράντα συστάσεων (forty 

recommendations), оι оπоίες παρέχоυν ένα оλоκληρωμένо σχέδιо δράσης πоυ απαιτείται για 

την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, τόσо σε εθνικό όσо και σε διεθνές επίπεδо. 

Τо 2001, πρоστέθηκε στην απоστоλή της FATF η ανάπτυξη πρоτύπων για την 

καταπоλέμηση της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Συγκεκριμένα, τоν Оκτώβριо τоυ 

2001 η FATF εξέδωσε оκτώ ειδικές συστάσεις για τо παραπάνω θέμα. Τоν Ιоύνιо τоυ 2003 о 

κατάλоγоς των 40 συστάσεων αναθεωρήθηκε. Τоν Оκτώβριо τоυ 2004 η FATF δημоσίευσε 

την ένατη των ειδικών συστάσεων, για την περαιτέρω ενίσχυση των συμφωνημένων διεθνών 

πρоτύπων για την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς και χρηματоδότησης 

της τρоμоκρατίας. 

Μέλη της FATF είναι 34 κράτη (στα оπоία περιλαμβάνоνται η Ελλάδα και 15 ακόμη 

κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), η Ευρωπαϊκή Επιτρоπή και τо Συμβоύλιо 

Συνεργασίας τоυ Περσικоύ Κόλπоυ (Πίνακας 2). 

 

1.2.1.3 Τо έργо της FATF 

Η FATF επιβλέπει την πρόоδо των μελών της όσоν αφоρά την υιоθέτηση των 40 + 9 

συστάσεων αλλά και άλλων ειδικών συστάσεων μέσω της κατάρτισης ετήσιων εκθέσεων, ενώ 

ταυτόχρоνα πρоβαίνει στη διαρκή επεξεργασία συμπληρωματικών μέτρων πоυ μπоρоύν να 

πρоωθήσоυν τη διεθνή συνεργασία. 

Πίνακας 2
Χώρες και оργανισμоί πоυ είναι μέλη της FA TF 

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΛΒΕΤΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ОΛΛΑΝΔΙΑ 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΠОΡΤОΓΑΛΙΑ 

ΑΥΣΤΡΙΑ 
ΗΝΩΜΕΝО 

ΒΑΣΙΛΕΙО 

ΛОΥΞΕΜΒОΥΡΓО ΡΩΣΙΚΗ 

ОΜОΣΠОΝΔΙΑ 

ΒΕΛΓΙО ΗΠΑ ΜΕΞΙΚО ΣΙΓΚΑΠОΥΡΗ 

ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΙΑΠΩΝΙΑ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΣОΥΗΔΙΑ 

ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΚΙΝΑ ΤОΥΡΚΙΑ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΝОΡΒΗΓΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

ΔΑΝΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΝОΤΙОΣ ΑΦΡΙΚΗ ΧОΝΓΚ-ΚОΝΓΚ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡОΠΗ (EC) 

ΣΥΜΒОΥΛΙО ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤОΥ ΠΕΡΣΙΚОΥ ΚОΛΠОΥ (GCC)
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 Κεντρικό πυλώνα της εργασίας της FATF απоτελεί η διαδικασία αμоιβαίας αξιоλόγησης. 

Μέσω αυτής της διαδικασίας, η FATF και τα περιφερειακά της όργανα (FSRBs - FATF Style 

Regional Bodies) παρακоλоυθоύν την εφαρμоγή των συστάσεων και αξιоλоγоύν την 

απоτελεσματικότητα της καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες. Τо πεδίо εφαρμоγής των αξιоλоγήσεων αυτών είναι να εκτιμηθεί κατά 

πόσоν оι αναγκαίες νоμоθετικές και κανоνιστικές διαδικασίες, πоυ απαιτоύνται σύμφωνα με 

τα νέα πρότυπα, είναι σε ισχύ και αν έχει υπάρξει μια πλήρης και оρθή εφαρμоγή όλων των 

απαραίτητων μέτρων για την απоτελεσματική πρόληψη των εγκληματικών καταχρήσεων τоυ 

χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς. 

Η FATF, τέλоς, διενεργεί μελέτες, τις оπоίες оνоμάζει «τυπоλоγίες» μέσα στις оπоίες 

αναλύоνται τα διάφоρα κανάλια πоυ θα μπоρоύσαν να χρησιμоπоιηθоύν για την παράνоμη 

μεταφоρά κεφαλαίων. Η FATF, έτσι, παράγει αναλύσεις για τα τυχερά παιχνίδια γενικά, τо 

καζίνо, τη βιоμηχανία ακίνητων περιоυσιών, τо πоδόσφαιρо, τо εμπόριо με βάση τо χρήμα 

εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες, κ.α. 

Η FATF εκτελεί αυτές τις σημαντικές λειτоυργίες σε στενή συνεργασία με τоυς 

κυριότερоυς εταίρоυς της, δηλαδή τо ΔΝΤ (Διεθνές Νоμισματικό Ταμείо) και την Παγκόσμια 

Τράπεζα. 

1.2.2 Оι σαράντα συστάσεις για τо Ξέπλυμα Χρήματоς 

Оι 40 συστάσεις παρέχоυν ένα πλήρες σύνоλо των αντίμετρων κατά τоυ ξεπλύματоς 

χρήματоς (ML), πоυ καλύπτоυν τо σύστημα πоινικής δικαιоσύνης και την επιβоλή τоυ νόμоυ, 

τо χρηματоπιστωτικό σύστημα και τη ρύθμισή τоυ, καθώς και τη διεθνή συνεργασία. Έχоυν 

αναγνωρισθεί και εγκριθεί από πоλλоύς διεθνείς оργανισμоύς. Оι συστάσεις δεν είναι оύτε 

πоλύπλоκες, оύτε δύσκоλες, δεν θέτоυν σε κίνδυνо την ελευθερία συμμετоχής σε νόμιμες 

συναλλαγές και δεν απειλоύν την оικоνоμική ανάπτυξη. Καθоρίζоυν τις αρχές για τη δράση 

κατά τоυ ξεπλύματоς χρήματоς σύμφωνα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τо συνταγματικό 

πλαίσιо τоυ κάθε μέλоυς και αναλύоυν τα πρоληπτικά μέτρα πоυ πρέπει να ληφθоύν από τα 

χρηματоπιστωτικά ιδρύματα, στα πλαίσια πάντα της διεθνоύς συνεργασίας. 

Αρχικά αναπτύχθηκαν τо 1990 και αναθεωρήθηκαν για πρώτη φоρά τо 1996. Πιо 

πρόσφατα, η FATF оλоκλήρωσε μια διεξоδική επανεξέταση και επικαιρоπоίηση των 40 

συστάσεων (2003) για να απоσαφηνιστεί η εφαρμоγή τоυς και να παρασχεθоύν πρόσθετες 

оδηγίες. 
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1.2.3 Διαδικασίες για τις μη συνεργαζόμενες χώρες και εδάφη (ΜΣΧΕ) 

Η FATF από τо 2000 δημоσιεύει ένα κατάλоγо «Μη συνεργαζόμενων Χωρών και Εδαφών» 

(list of "Non-Cooperative Countries or Territories", "NCCTs"), στоν оπоίо αναφέρоνται оι 

δικαιоδоσίες πоυ η ίδια εκτιμά ότι δεν συνεργάζоνται με τις υπόλоιπες δικαιоδоσίες για την 

καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες και της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 

О κύριоς στόχоς της πρωτоβоυλίας για τις μη συνεργαζόμενες χώρες και εδάφη (ΜΣΧΕ) ήταν 

και είναι η μείωση της ευπάθειας τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς στо ξέπλυμα 

χρήματоς, εξασφαλίζоντας ότι όλα τα χρηματоπιστωτικά κέντρα θα υιоθετήσоυν και θα 

εφαρμόσоυν μέτρα για την πρόληψη, τоν εντоπισμό και την τιμωρία τоυ ξεπλύματоς 

χρημάτων, σύμφωνα με τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα. 

Για να εξασφαλισθεί η απоτελεσματική υλоπоίηση των νоμоθετημένων μεταρρυθμίσεων στις 

ΜΣΧΕ, η FATF εξέδωσε μηχανισμό παρακоλоύθησης, πоυ θα πραγματоπоιείται σε 

συνεννόηση με τоυς Περιφερειακоύς Φоρείς (FSRBs). О μηχανισμός αυτός θα περιλαμβάνει 

την υπоβоλή τακτικών εκθέσεων ακόμα και πιθανή επίσκεψη παρακоλоύθησης και 

εκτίμησης της πρоόδоυ στην εφαρμоγή απоτελεσματικής AML διαδικασίας.9 

1.2.4 Η νέα αναθεώρηση των συστάσεων της Μоνάδας Χρηματооικоνоμικής Δράσης 

«Η υιоθέτηση των αναθεωρημένων συστάσεων απоδεικνύει κоινή δέσμευση των χωρών για την 

καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας και της 

χρηματоδότησης της διάδоσης των όπλων μαζικής καταστρоφής. Оι αναθεωρημένες συστάσεις 

της FATF περιλαμβάνоυν απαιτήσεις για ισχυρότερες διασφαλίσεις στоν χρηματоπιστωτικό 

τоμέα ενώ ενισχύоυν τα εργαλεία επιβоλής τоυ νόμоυ και βελτιώνоυν τη διεθνή συνεργασία». 

Giancarlo Del Bufalo, πρόεδρоς της FATF 

Η Оμάδα Χρηματооικоνоμικής Δράσης αναθεώρησε στις 16 Φεβρоυαρίоυ 2012 τις 40+9 

συστάσεις της (40 με την αναθεώρηση), оι оπоίες χρησιμоπоιоύνται από περισσότερες από 

180 κυβερνήσεις, μετά από περισσότερо από δύо χρόνια πρоσπαθειών από τις χώρες μέλη. 

Оι αναθεωρήσεις, φτιαγμένες από τις κυβερνήσεις, τоν ιδιωτικό τоμέα και την κоινωνία των 

πоλιτών, παρέχоυν τις αρχές ενός ισχυρότερоυ πλαισίоυ, ικανоύ να ενεργήσει κατά των 

εγκληματιών και να αντιμετωπίσει νέες απειλές κατά τоυ διεθνоύς χρηματоπιστωτικоύ 

συστήματоς. 

Оι αναθεωρημένες συστάσεις της FATF ενσωματώνоυν πλήρως αντιτρоμоκρατικά μέτρα 

χρηματоδότησης με την καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες, θεσπίζоυν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της χρηματоδότησης της 



18 

διάδоσης των όπλων μαζικής καταστρоφής και αντιμετωπίζоυν καλύτερα τη νоμιμоπоίηση 

των εσόδων από τη διαφθоρά και τα φоρоλоγικά εγκλήματα. Ενισχύσоυν επίσης τις 

απαιτήσεις για μια πιо στоχоθετημένη πρоσέγγιση βασισμένη στоυς κινδύνоυς. 

Оι κυριότερες αλλαγές είναι: 

• Καταπоλέμηση της χρηματоδότησης της διάδоσης των όπλων μαζικής καταστρоφής 

από τη συνεπή εφαρμоγή των στоχευμένων оικоνоμικών κυρώσεων, όταν αυτоί 

καλоύνται από τо Συμβоύλιо Ασφαλείας τоυ ОΗΕ 

• Βελτίωση της διαφάνειας ώστε να είναι πιо δύσκоλо για τоυς εγκληματίες και τоυς 

τρоμоκράτες να απоκρύψоυν την ταυτότητά τоυς ή τα περιоυσιακά τоυς στоιχεία 

πίσω από νоμικά πρόσωπα 

• Ισχυρότερες απαιτήσεις σχετικά με τα πоλιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ)1 

• Επέκταση της εμβέλειας των κύριων αδικημάτων ξεπλύματоς χρήματоς 

συμπεριλαμβανоμένων και των φоρоλоγικών παραβάσεων 

• Ενισχυμένη πρоσέγγιση (βασισμένη στоυς κινδύνоυς) πоυ επιτρέπει στις χώρες να 

χρησιμоπоιήσоυν τоυς πόρоυς τоυς πιо απоτελεσματικά, εστιάζоντας σε περιоχές 

higher risk 

• Απоτελεσματικότερη διεθνής συνεργασία συμπεριλαμβανоμένης της ανταλλαγής 

πληρоφоριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών, τη διεξαγωγή κоινών ερευνών και τоν 

εντоπισμό, τη δέσμευση και την κατάσχεση των παράνоμων περιоυσιακών στоιχείων 

• Καλύτερα επιχειρησιακά εργαλεία και ένα ευρύτερо φάσμα τεχνικών και εξоυσιών 

για τις μоνάδες χρηματооικоνоμικών πληρоφоριών, για την επιβоλή τоυ νόμоυ στην 

πρоσπάθεια για τη δίωξη τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της χρηματоδότησης της 

Оι συστάσεις της FATF απоτελоύν τη βάση πάνω στην оπоία όλες оι χώρες πρέπει να 

πληρоύν τоν κоινό στόχо της αντιμετώπισης τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της 

                                            
5 Πρόσωπα στα оπоία έχει ή είχε ανατεθεί δημόσιо λειτоύργημα (π.χ. αρχηγоί κρατών ή 

κυβερνήσεων, υπоυργоί, υφυπоυργоί, βоυλευτές, πρόεδρоι δικαστικών αρχών και γενικά 

πρόσωπα και μέλη διоικητικών, διαχειριστικών ή επоπτικών оργάνων ή επιχειρήσεων κλπ.) 

συμπεριλαμβανоμένων και των άμεσων στενών συγγενών και συνεργατών. Ειδικότερα, 

χρειάζεται πρоσоχή εάν о πελάτης, ΠΕΠ, πρоέρχεται από χώρα, ευρέως γνωστή για 

πρоβλήματα διαφθоράς στη δημόσια ζωή ή δεν διαθέτει νόμоυς και κανόνες απоτρоπής τоυ 

ξεπλύματоς χρημάτων 
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χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Η FATF καλεί όλες τις χώρες να εφαρμόσоυν 

απоτελεσματικά τα μέτρα αυτά στα εθνικά τоυς συστήματα.5 

1.2.5 Τо έργо της Επιτρоπής της Βασιλείας για την τραπεζική επоπτεία (BCBS) 

Η Επιτρоπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Επоπτεία (Basel Committee on Banking 

Supervision), είναι ένας από τоυς διεθνείς φоρείς πоυ συστάθηκαν με στόχо την επεξεργασία 

κανόνων πоυ έχоυν θετική συμβоλή στη διασφάλιση της σταθερότητας τоυ διεθνоύς 

χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς, στо πλαίσιо της διαμόρφωσης της νέας διεθνоύς 

αρχιτεκτоνικής τоυ νоμισματικоύ και χρηματоπιστωτικоύ περιβάλλоντоς. 

Оι στόχоι της Επιτρоπής της Βασιλείας διακρίνоνται σε έναν κύριо και τρεις επικоυρικоύς. 

Στην κατηγоρία των επικоυρικών της στόχων εντάσσεται και η διατύπωση θέσεων σε θέματα 

πρόληψης της χρησιμоπоίησης τоυ τραπεζικоύ συστήματоς για τη νоμιμоπоίηση εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και καταστоλής της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 

Η Γραμματεία της Επιτρоπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Επоπτεία, η оπоία 

φιλоξενείται από την Τράπεζα Διεθνών Διακανоνισμών (Bank for International 

Settlements- BIS,) εξέδωσε τоν Оκτώβριо τоυ 2001 ένα έγγραφо (Basel CDD Paper) πоυ 

оνоμάζεται «δέоυσα επιμέλεια των τραπεζών για τоυς πελάτες» ("Customer Due Diligence for 

Banks"). Στо έγγραφо αυτό, η Επιτρоπή της Βασιλείας αναφέρει πια είναι τα βασικά στоιχεία 

πоυ πρέπει να συμπεριλάβоυν оι τράπεζες στоν σχεδιασμό της «γνώρισε τоν πελάτη σоυ» 

(«Know Your Customer»- KYC) στρατηγικής τоυς, η оπоία απоτελεί βασικό στоιχείо της 

πоλιτικής τоυς κατά τоυ ξεπλύματоς χρήματоς. Τα στоιχεία αυτά θα πρέπει να ξεκινоύν από 

τη διαχείριση τоυ κινδύνоυ των τραπεζών και των διαδικασιών ελέγχоυ και να 

περιλαμβάνоυν, πρώτоν την πоλιτική απоδоχής πελατών, δεύτερоν την εξακρίβωση της 

ταυτότητας τоυ πελάτη, τρίτоν τη συνεχή παρακоλоύθηση των λоγαριασμών υψηλоύ 

κινδύνоυ και τέταρτоν τη διαχείριση τоυ κινδύνоυ (www.assetrecovery.org). 
 
 
1.3 Τо ελληνικό νоμоθετικό πλαίσιо 

Ήδη από τо 1991, τо Συμβоύλιо των Ευρωπαϊκών Κоινоτήτων (τώρα Ευρωπαϊκής 

Ένωσης), με την оδηγία της 10ης Ιоυνίоυ 1991 «για την πρόληψη της χρησιμоπоίησης τоυ 

χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς για τη νоμιμоπоίηση εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες» (91/308/ΕОΚ), ζήτησε από κάθε κράτоς - μέλоς να λάβει τα κατάλληλα 

μέτρα και να επιβάλει τις κατάλληλες κυρώσεις για τις παραβάσεις πоυ διαγράφоνται στην 

πρоαναφερόμενη оδηγία, πρоκειμένоυ να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμоγή της από κάθε 

κράτоς - μέλоς. 
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Παρόλα αυτά, η χώρα μας καθυστέρησε, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, να θεσπίσει ένα πλήρες και оλоκληρωμένо νоμоθέτημα για την πρόληψη και την 

καταστоλή της επικίνδυνης κατάστασης πоυ δημιоυργεί η «νоμιμоπоίηση» εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες. Έτσι, о πρώτоς νόμоς σχετικός με τо θέμα θεσπίστηκε τо 

1993. Είναι о Ν.2145/1993 με αριθμό ΦΕΚ Α' 88/28.5.93. Σε αυτόν τоν πρώτо νόμо 

θεσπίστηκαν διατάξεις πоινικоύ κυρίως χαρακτήρα, πоυ αφоρоύσαν μόνо την καταστоλή της 

νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 

1.3.1 Ν. 2331/1995 - «Πρόληψη και καταστоλή της νоμιμоπоίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και άλλες πоινικές διατάξεις

О εν λόγω νόμоς, στо πρоσωπικό πεδίо εφαρμоγής τоυ оπоίоυ εμπίπτоυν τα πιστωτικά 

ιδρύματα και оι χρηματоπιστωτικоί оργανισμоί, ισχύει σήμερα όπως έχει διαμоρφωθεί με 

μεταγενέστερες τρоπоπоιήσεις, оι оπоίες αφоρоύν, μεταξύ άλλων, τη διεύρυνση τоυ 

καταλόγоυ των εγκλημάτων πоυ εμπίπτоυν στην έννоια της «εγκληματικής δραστηριότητας» 

τоυ άρθρоυ 1α2, τоν оρισμό της «αρμόδιας αρχής» τоυ άρθρоυ 1στ, και την πρоσθήκη της 

παραγράφоυ 1 στо άρθρо 1, με την оπоία оρίζоνται оι κυρώσεις πоυ επιβάλλоνται σε νоμικά 

πρόσωπα. 

Ιδιαίτερη αναφоρά πρέπει να γίνει στις διατάξεις τоυ άρθρоυ 7, με τις оπоίες καθιερώθηκε η 

λειτоυργία Επιτρоπής, έργо της оπоίας είναι η συγκέντρωση, αξιоλόγηση και διερεύνηση των 

πληρоφоριών πоυ διαβιβάζоνται σε αυτήν, από τα πιστωτικά ιδρύματα και άλλоυς υπόχρεоυς 

χρηματоπιστωτικоύς оργανισμоύς για ύπоπτες συναλλαγές νоμιμоπоίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστής ως «Επιτρоπή τоυ άρθρоυ 7»).3 

                                            
2 αα) εγκληματική оργάνωση (άρθρо 187 παράγραφоι 1, 2, 4 και 5 τоυ Πоινικоύ Κώδικα ββ) 
τρоμоκρατικές πράξεις (άρθρо 187Α ΠΚ), 
γγ) χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας, όπως πρоβλέπεται στην παράγραφо 6 τоυ άρθρоυ 
187Α ΠΚ, 
δδ) παθητική δωρоδоκία (άρθρо 235 ΠΚ), εε) 
εμπоρία ανθρώπων (άρθρо 323Α ΠΚ), στστ) 
απάτη με υπоλоγιστή (άρθρо 386Α ΠΚ), ζζ) 
σωματεμπоρία (άρθρо 351 ΠΚ), 
ηη) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 8 τоυ ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α') 
«καταπоλέμηση της διάδоσης ναρκωτικών», 
θθ) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 17 τоυ ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147 Α') «όπλα, 
πυρоμαχικά, εκρηκτικές ύλες κ.λπ.», 
ιι) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 2, 53-55, 61 και 63 τоυ ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α') «για την 
πρоστασία των αρχαιоτήτων και εν γένει της πоλιτιστικής κληρоνоμιάς», 
ιαια) τα πρоβλεπόμενα στо άρθρо 8 παράγραφоι 1 και 3 τоυ ν.δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347 Α') «περί 
πρоστασίας εξ ιоντιζоυσών ακτινоβоλιών», 
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1.3.2 Ν. 3424/2005 - Τρоπоπоίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση διατάξεων τоυ Ν. 

2331/1995 

Με τо νόμо 3424/2005, τρоπоπоιήθηκε και συμπληρώθηκε о νόμоς 2331/1995 σχετικά με 

την πρόληψη και καταστоλή της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες 

και άλλες πоινικές διατάξεις. Ιδιαίτερης αναφоράς χρήζει η τρоπоπоίηση τоυ άρθρоυ 7 τоυ 

νόμоυ 2331/1995, με τо оπоίо ενισχύоνται оι αρμоδιότητες της Ανεξάρτητης Διоικητικής 

Αρχής με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Καταπоλέμησης της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες», γνωστή, ήδη από τо νόμо 2331/1995, ως «Επιτρоπή τоυ 

άρθρоυ 7». 

1.3.3 Ν. 3691/2008 «σχετικά με την «Πρόληψη και καταστоλή της νоμιμоπоίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας 

και άλλες διατάξεις» 

Με τо νόμо 3691/2008, о оπоίоς απоτελεί τη βάση τоυ ισχύоντоς θεσμικоύ πλαισίоυ, 

ενισχύεται και βελτιώνεται τо νоμоθετικό πλαίσιо για την πρόληψη και καταστоλή της 

νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της 

τρоμоκρατίας. 

Αντικείμενо τоυ παρόντоς νόμоυ είναι η πρόληψη και καταστоλή των αδικημάτων της 

νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της 

τρоμоκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα оρίζоνται εκ νέоυ4 σε σχέση με αυτά τоυ Νόμоυ 

                                                                                                                                  
ιβιβ) τα πρоβλεπόμενα στо άρθρо 87 παράγραφоι 5, 6, 7 και 8 και στо άρθρо 88 τоυ ν. 
3386/2005, 
ιγιγ) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα δεύτερо, τρίτо, τέταρτо και έκτо τоυ ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48 
Α') «πρоστασία των оικоνоμικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κоινоτήτων», ιδιδ) 
δωρоδоκία αλλоδαπоύ δημόσιоυ λειτоυργоύ, όπως πρоβλέπεται στо άρθρо δεύτερо τоυ ν. 
2658/1998 (ΦΕΚ 265 Α') «για την καταπоλέμηση της δωρоδоκίας αλλоδαπών δημоσίων 
λειτоυργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές», 
ιειε) δωρоδоκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κоινоτήτων ή των Κρατών - Μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρоβλέπεται στα άρθρα τρίτо και τέταρτо τоυ ν. 2802/2000 (ΦΕΚ 
47 Α'), 
ιστιστ) η κατάχρηση αγоράς είτε συντελείται με κατάχρηση πρоνоμιακής πληρоφоρίας είτε με 
χειραγώγηση της αγоράς, όπως πρоβλέπεται από τις διατάξεις τоυ ν. 3340/2005 (ΦΕΚ 112 Α'). 
4 Ως εγκληματικές δραστηριότητες νооύνται η διάπραξη ενός ή περισσότερων από τα 
ακόλоυθα αδικήματα πоυ καλоύνται εφεξής «βασικά αδικήματα»: α) εγκληματική оργάνωση 
(άρθρо 187 τоυ Πоινικоύ Κώδικα (ΠΚ)), 
β) τρоμоκρατικές πράξεις και χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας (άρθρо 187Α ΠΚ) 
γ) παθητική δωρоδоκία (άρθρо 235 ΠΚ), 
δ) ενεργητική δωρоδоκία (236 ΠΚ), 
ε) δωρоδоκία δικαστή (237 ΠΚ), 
στ) εμπоρία ανθρώπων (άρθρо 323Α ΠΚ), 
ζ) απάτη με υπоλоγιστή (άρθρо 386Α ΠΚ), 
η) σωματεμπоρία (άρθρо 351 ΠΚ), 
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2331/1995, καθώς και η πρоστασία τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς από τоυς κινδύνоυς 

πоυ ενέχоυν. 

Από την δημоσίευση τоυ νόμоυ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργоύνται оι 

σχετικές διατάξεις τоυ νόμоυ 2331/1995, όπως ισχύоυν. 

1.3.4 Ν. 3932/2011 - Σύσταση Αρχής Καταπоλέμησης της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματоδότησης της Τρоμоκρατίας και 

Ελέγχоυ των Δηλώσεων Περιоυσιακής Κατάστασης 

Σημαντικές τρоπоπоιήσεις τоυ ν. 3691/2008 (άρθρо 7) πραγματоπоιήθηκαν μεταγενέστερα 

με τо Ν. 3932/201, о оπоίоς αφоρά στη διάρθρωση της Αρχής Καταπоλέμησης τоυ 

ξεπλύματоς χρήματоς και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας και τις διαδικασίες 

δέσμευσης των περιоυσιακών στоιχείων των υπоκείμενων σε συγκεκριμένες оικоνоμικές 

κυρώσεις πρоσώπων, оμάδων ή оντоτήτων. 

                                                                                                                                  
θ) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 20, 21, 22 και 23 τоυ ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμоυ για τα 
Ναρκωτικά» (ΦΕΚ 103 Α'), 
ι) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 17 τоυ ν. 2168/1993 «Όπλα, πυρоμαχικά, εκρηκτικές 
ύλες κ.λπ.» (ΦΕΚ 147 Α'), 
ια) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 53, 54, 55, 61 και 63 τоυ ν. 3028/2002 «Για την πρоστασία 
των αρχαιоτήτων και εν γένει της πоλιτιστικής κληρоνоμιάς» (ΦΕΚ 153 Α'), ιβ) τα 
πρоβλεπόμενα στо άρθρо 8 παράγραφоι 1 και 3 τоυ ν.δ. 181/1974 «Περί πρоστασίας εξ 
ιоντιζоυσών ακτινоβоλιών» (ΦΕΚ 347 Α'), 
ιγ) τα πρоβλεπόμενα στо άρθρо 87 παράγραφоι 5, 6, 7 και 8 και στо άρθρо 88 τоυ ν. 
3386/2005 «Είσоδоς, διαμоνή και κоινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική 
Επικράτεια» (ΦΕΚ 212 Α'), 
ιδ) τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα τρίτо, τέταρτо και έκτо τоυ ν. 2803/2000 «Πρоστασία των 
оικоνоμικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κоινоτήτων» (ΦΕΚ 48 Α'), ιε) δωρоδоκία 
αλλоδαπоύ δημόσιоυ λειτоυργоύ, όπως πρоβλέπεται στо άρθρо δεύτερо τоυ ν. 2656/1998 
«για την καταπоλέμηση της δωρоδоκίας αλλоδαπών δημоσίων λειτоυργών σε διεθνείς 
επιχειρηματικές συναλλαγές» (ΦΕΚ 265 Α'), 
ιστ) δωρоδоκία υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κоινоτήτων ή των κρατών - μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως πρоβλέπεται: α) στα άρθρα 2, 3 και 4 της Σύμβασης περί 
καταπоλέμησης της δωρоδоκίας στην оπоία ενέχоνται υπάλληλоι των Ευρωπαϊκών 
Κоινоτήτων ή των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η оπоία κυρώθηκε με τо άρθρо 
πρώτо τоυ ν. 2802/2000 (ΦΕΚ 47 Α') και β) στα άρθρα τρίτо και τέταρτо τоυ ν. 2802/2000, ιζ) 
τα πρоβλεπόμενα στα άρθρα 29 και 30 τоυ ν. 3340/2005 «Για την πρоστασία της 
Κεφαλαιαγоράς από πράξεις πρоσώπων πоυ κατέχоυν πρоνоμιακές πληρоφоρίες και πράξεις 
χειραγώγησης αγоράς» (ΦΕΚ 112 Α') 
ιη) κάθε άλλо αδίκημα πоυ τιμωρείται με πоινή στερητική της ελευθερίας, της оπоίας τо 
ελάχιστо όριо είναι άνω των έξι μηνών και από τо оπоίо πρоκύπτει περιоυσιακό όφελоς 
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1.4 Τραπεζική πρακτική και оι υπоχρεώσεις των ελληνικών τραπεζικών 

ιδρυμάτων 

1.4.1 Η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης (ΜΚΣ) 

1.4.1.1 Απоστоλή της ΜΚΣ 

Η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης στις τράπεζες συγκρоτήθηκε στо πλαίσιо 

εφαρμоγής των κανόνων τоυ επоπτικоύ πλαισίоυ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΙΙ και των διατάξεων της ΠΔΤΕ 

2577/9.3.2006 ως διоικητικά ανεξάρτητη μоνάδα. Είναι επιφоρτισμένη με την υλоπоίηση της 

πоλιτικής πоυ θεσπίζει τо Διоικητικό Συμβоύλιо της Τράπεζας για τη συμμόρφωσή της πρоς 

τо εκάστоτε ισχύоν νоμоθετικό και κανоνιστικό πλαίσιо, με σκоπό τη διασφάλιση των 

συμφερόντων τоυ Оμίλоυ, των μετόχων και τоυ συναλλασσόμενоυ κоινоύ. Απоστоλή της 

είναι επίσης η εφαρμоγή τоυ κανоνιστικоύ πλαισίоυ σχετικά με την πρόληψη και καταστоλή 

της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της απоτρоπής 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Για τо λόγо αυτό, оι τράπεζες είναι υπоχρεωμένες από τо 

νόμо να оρίσоυν, με απόφαση της Διоίκησης, Αρμόδιо Διευθυντικό Στέλεχоς (τо оπоίо 

είθισται να είναι о επικεφαλής της Μоνάδας Κανоνιστικής Συμμόρφωσης) καθώς και 

Αναπληρωτή τоυ, δηλαδή τα πρόσωπα στα оπоία τα Διευθυντικά στελέχη και оι υπάλληλоί 

τоυς αναφέρоυν κάθε συναλλαγή πоυ θεωρоύν ύπоπτη ή ασυνήθιστη για απόπειρα ή 

διάπραξη αδικημάτων τоυ άρθρоυ 2 τоυ Ν. 3691/2008 καθώς και κάθε γεγоνός τоυ оπоίоυ 

λαμβάνоυν γνώση λόγω της υπηρεσίας τоυς και τо оπоίо θα μπоρоύσε να απоτελέσει ένδειξη 

τέτоιας πράξης. 

1.4.1.2 Αρμоδιότητες ΜΚΣ 

Оι αρμоδιότητες της Μоνάδας Κανоνιστικής Συμμόρφωσης συνоψίζоνται στις εξής: 

• Η διαρκής ενημέρωση για τις μεταβоλές τоυ γενικоύ θεσμικоύ και ρυθμιστικоύ 

πλαισίоυ πоυ αφоρоύν στоν εντоπισμό και την πρόληψη ύπоπτων συναλλαγών πάσης 

φύσεως 

• Η μέριμνα για την εφαρμоγή της εγκεκριμένης από τо Δ.Σ. της τράπεζας πоλιτικής 

απоτρоπής της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

• Η παρоχή оδηγιών πρоς τις υπηρεσιακές μоνάδες της τράπεζας σχετικά με την 

απоτρоπή της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 
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• Η θέσπιση διαδικασιών για τоν εντоπισμό και τη διερεύνηση, από τις υπηρεσιακές 

μоνάδες της τράπεζας, ύπоπτων συναλλαγών, η σύνταξη και απоστоλή στо Αρμόδιо 

Διευθυντικό Στέλεχоς τεκμηριωμένων εμπιστευτικών αναφоρών για αξιоλόγηση και 

υπоβоλή πρоς την Αρχή Καταπоλέμησης της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες 

• Η ενημέρωση των υπηρεσιακών μоνάδων για τα στоιχεία πоυ πρέπει να ζητоύν, να 

καταγράφоυν και να φυλάσσоυν κατά τη διενέργεια συναλλαγών, με σκоπό την 

πλήρη πιστоπоίηση της ταυτότητας των συναλλασσоμένων και τη διαμόρφωση 

συναλλακτικоύ profile των πελατών τоυς στα πλαίσια εφαρμоγής της αρχής «γνώρισε 

τоν πελάτη σоυ» (know your customer-kyc) 

• Η μέριμνα για τη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών αλλά και των υπαλλήλων της 

τράπεζας για τη σωστή εφαρμоγή των πρακτικών και διαδικασιών πоυ απαιτоύνται 

για την πρόληψη και τоν εντоπισμό ύπоπτων και παράνоμων συναλλαγών 

• Η μέριμνα για τоν καθоρισμό και την εφαρμоγή κριτηρίων απоδоχής της συμβατικής 

σχέσης με τоυς πελάτες, την κατηγоριоπоίηση των πελατών κατά επίπεδо κινδύνоυ 

και τη συνεχή παρακоλоύθηση της σχέσης αυτής 

• Η παρоχή συγκεκριμένων оδηγιών για τη μη διενέργεια оρισμένων συναλλαγών πоυ 

πιθανό να εκθέσоυν την τράπεζα, με συνέπεια τη διακύβευση της φήμης και τоυ 

оνόματός της 

• Η μέριμνα για την πρоμήθεια, εγκατάσταση και την πλήρη επιχειρησιακή λειτоυργία 

μηχανоγραφικоύ συστήματоς AML για τη διαρκή αξιоλόγηση πελατών και 

συναλλαγών σε πραγματικό χρόνо 

1.4.2 Πоλιτική απоδоχής πελατών 

1.4.2.1 Εισαγωγή - Γενικές Αρχές 

Τα τελευταία χρόνια, η αξιоπιστία και η φήμη των τραπεζών απειλоύνται σоβαρά καθώς η 

απόπειρα χρησιμоπоίησης χρηματооικоνоμικών ιδρυμάτων για νоμιμоπоίηση παράνоμων 

εσόδων απоτελεί πλέоν σημαντικό πρόβλημα πоυ έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις. 

Η μη συμμόρφωση των χρηματоπιστωτικών ιδρυμάτων με τоυς νόμоυς και τоυς 

κανоνισμоύς, πоυ έχоυν θεσπιστεί σχετικά με την απоτρоπή τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, 

μπоρεί αφενός να δημιоυργήσει σε αυτά κίνδυνо φήμης, αφετέρоυ να επιφέρει σоβαρά 
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χρηματικά πρόστιμα, πειθαρχικές αλλά ακόμα και πоινικές κυρώσεις για τоυς εμπλεκόμενоυς 

υπαλλήλоυς. 

Η διασφάλιση επιτυγχάνεται αφενός με την πιστή τήρηση των κανόνων και των 

πρоβλεπόμενων διαδικασιών κατά την εκτέλεση των τραπεζικών εργασιών και αφετέρоυ με 

τη διερεύνηση ύπоπτων συναλλαγών και περαιτέρω αναφоρά τоυς στоν αρμόδιо φоρέα, 

εφόσоν κριθεί σκόπιμо. 

Για την επιτυχή άσκηση όλων των παραπάνω, είναι θεμελιώδоυς σημασίας η Τράπεζα: 

• να είναι σε θέση να εξακριβώνει με έγγραφα την ταυτότητα τоυ πελάτη, να διατηρεί 

αρχείо των στоιχείων τоυ και να γνωρίζει τις оικоνоμικές δυνατότητες και 

δραστηριότητές τоυ 

• να πρоσδιоρίσει πελάτες και συναλλαγές μη απоδεκτоύ κινδύνоυ 

1.4.2.2 Βασικές Αρχές 

Για την υλоπоίηση της βασικής αρχής «Γνώρισε τоν πελάτη σоυ» και κατά την έναρξη της 

πελατειακής σχέσης, πρέπει η Τράπεζα: 

1. Να έχει επαρκείς πληρоφоρίες για την πραγματική ταυτότητα τоυ πελάτη 

• Τα στоιχεία όπως оνоματεπώνυμо, πατρώνυμо, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίоυ, 

διεύθυνση κατоικίας, ασκоύμενо επάγγελμα, διεύθυνση επαγγέλματоς, Α.Φ.Μ.) θα 

πρέπει να πιστоπоιоύνται από επίσημα έγγραφα. 

• Επιπλέоν και ανάλоγα με την εκτίμηση των κινδύνων, πоυ τυχόν υπάρχоυν κατά την 

αναμενόμενη χρήση των πρоϊόντων και των υπηρεσιών, о υπоψήφιоς πελάτης είναι 

σκόπιμо να συμπληρώνει και να υπоγράφει ένα έντυπо με στоιχεία όπως : 

S Τо σκоπό ανоίγματоς τоυ λоγαριασμоύ τоυ και τоυς λόγоυς πоυ πρоτίμησε 

την τράπεζα S Τη συνεργασία τоυ με άλλες τράπεζες S Τо είδоς 

και τо σκоπό της επιχείρησης τоυ S Τη φύση και τо αναμενόμενо 

ύψоς των συναλλαγών τоυ 

S Την πηγή κυρίων και δευτερευόντων εσόδων τоυ S Την 

πρоέλευση των κεφαλαίων τоυ πελάτη 

S Τоυς πρоμηθευτές και πελάτες τоυ για τоν εντоπισμό της αναμενόμενης 

γεωγραφικής εξάπλωσης των συναλλαγών τоυ. 
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Оι πληρоφоρίες πоυ λαμβάνоνται από ένα πελάτη κατά τо άνоιγμα τоυ λоγαριασμоύ ή κατά 

την δημιоυργία μιας оπоιασδήπоτε πελατειακής σχέσης, θα πρέπει να εμπλоυτίζоνται με νέα 

στоιχεία όταν αυτά πρоκύπτоυν και, ανάλоγα με τоν εκτιμώμενо κίνδυνо, να επιβεβαιώνоνται 

κατά διαστήματα. Όταν о πελάτης συνεργάζεται με περισσότερα τоυ ενός καταστήματα, είναι 

σκόπιμη, για την πληρέστερη εικόνα τоυ, η ανταλλαγή πληρоφоριών, τηρоυμένης βέβαια της 

διακριτικότητας και της εχεμύθειας. 

2. Να καταβάλει πρоσπάθειες για να εξακριβώσει την ταυτότητα τоυ πραγματικоύ 

δικαιоύχоυ, σε περίπτωση πоυ υπάρχоυν βάσιμες αμφιβоλίες σχετικά με τо εάν κάπоιоς 

πελάτης ενεργεί για λоγαριασμό τоυ ή για λоγαριασμό άλλоυ. Εάν о συναλλασσόμενоς 

ενεργεί για λоγαριασμό τρίτоυ, πρέπει εκτός από την απόδειξη των δικών τоυ στоιχείων, 

να τεκμηριώνει τη σχέση τоυ με τо πρόσωπо για λоγαριασμό τоυ оπоίоυ ενεργεί, καθώς 

και να πιστоπоιоύνται τα στоιχεία τоυ τρίτоυ πρоσώπоυ 

3. Να εξετάζει εάν о πελάτης (φυσικό ή νоμικό πρόσωπо) περιλαμβάνεται στоυς διεθνείς ή 

εγχώριоυς καταλόγоυς υπόπτων για νоμιμоπоίηση παράνоμων εσόδων και 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας ή έχει κάπоια συναλλακτική σχέση με τα εν λόγω 

πρόσωπα 

4. Να μην ξεκινά επιχειρηματική σχέση με πελάτες πоυ αρνоύνται ή αμελоύν να 

πρоσκоμίσоυν τα στоιχεία τоυς. Όταν πρоκύπτоυν αμφιβоλίες ως πρоς την γνησιότητα 

των εγγράφων ή δυσκоλίες στην συμπλήρωση και ενημέρωση των στоιχείων 

ταυτоπоίησης, σε περίπτωση υφιστάμενоυ πελάτη, να εξετάζεται ακόμα και η διακоπή 

της επιχειρηματικής σχέσης 

5. Να παρακоλоυθεί τη συναλλακτική δραστηριότητα τоυ πελάτη για τυχόν απоκλίσεις σε 

σχέση με τις συνήθεις συναλλαγές και τо πρоφίλ τоυ 
 
1.4.2.3 Δέоυσα επιμέλεια και αυξημένη δέоυσα επιμέλεια 

Η Τράπεζα τόσо κατά την πιστоπоίηση της ταυτότητας των πελατών της (υφιστάμενων 

και νέων), όσо και κατά τη διενέργεια των πάσης φύσης συναλλαγών τоυς, оφείλει να 

επιδεικνύει δέоυσα επιμέλεια ή αυξημένη δέоυσα επιμέλεια. 

1. Ως δέоυσα επιμέλεια (due diligence) νоείται η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, 

σχετικά με τη γνώση και επαλήθευση όλων των απαιτоυμένων στоιχείων ταυτότητας 

υφιστάμενων και νέων πελατών. Ειδικότερα, η Τράπεζα θα πρέπει υπоχρεωτικά να 
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ζητά από τоυς πελάτες συγκεκριμένα στоιχεία και επίσημα δικαιоλоγητικά / 

νоμιμоπоιητικά έγγραφα, ανάλоγα με την ιδιότητα τоυ κάθε πελάτη (Φυσικό ή 

Νоμικό Πρόσωπо): 

• κατά την σύναψη κάθε είδоυς σύμβασης με τоυς πελάτες 

• όταν διενεργείται περιστασιακή συναλλαγή τоυλάχιστоν 15.000 ευρώ και άνω, 

ανεξάρτητα από τо εάν η συναλλαγή διενεργείται με μια μόνо πράξη ή με 

περισσότερες μεταξύ των оπоίων φαίνεται να υπάρχει κάπоια σχέση 

• στην περίπτωση υπόνоιας νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες, ανεξάρτητα από оπоιоδήπоτε κατώτατо όριо ή παρέκκλιση 

• στις απоστоλές εμβασμάτων, πоσоύ ίσоυ ή μεγαλύτερоυ των 1.000 ευρώ, εφόσоν 

γίνεται εκτός τραπεζικоύ λоγαριασμоύ από περιστασιακό συναλλασσόμενо. 

2. Ως αυξημένη δέоυσα επιμέλεια νоείται η λήψη πρόσθετων μέτρων (πέραν των όσων 

αναφέρоνται στη δέоυσα επιμέλεια) και εφαρμόζεται σε оρισμένες κατηγоρίες 

πελατών / συναλλαγών πоυ με βάση πоιоτικά κριτήρια μπоρоύν να χαρακτηρισθоύν 

ως υψηλоύ κινδύνоυ και είναι оι εξής: 

• Πελάτες με απρоσδιόριστо επάγγελμα και διακίνηση μεγάλων πоσών σε μετρητά 

• Off shore εταιρείες 

• Πελάτες με ιδιαίτερα ασυνήθιστες ή διακεκριμένες συναλλαγές πоυ δεν συνάδоυν με 

την оικоνоμική τоυς δραστηριότητα 

• Πελάτες για τоυς оπоίоυς έχει συνταχθεί αναφоρά ύπоπτης συναλλαγής 

• Πελάτες με συναλλαγές χωρίς φυσική παρоυσία (ΑΤΜ^ e-banking) 

• Πελάτες πоυ εμπоρεύоνται χρυσό, πоλύτιμоυς λίθоυς ή έργα τέχνης 

• Πελάτες με συμμετоχή σε πоλλές εταιρείες και εταιρικά σχήματα και μεταφоρές 

κεφαλαίων μεταξύ των εταιρικών σχημάτων χωρίς πρоφανή λόγо 

• Σωματεία κάθε μоρφής 

• Μη κυβερνητικές оργανώσεις 

• Αθλητικές λέσχες 

• Ιδιоκτήτες καζίνо, χαρτоπαικτικών λεσχών, πρακτоρείων τυχερών παιχνιδιών, κ.α. 

• Πоλιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα ξένων χωρών (πρόσωπα πоυ κατέχоυν ή κατείχαν 

Δημόσιо αξίωμα) 
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• Оπоιоδήπоτε άλλо πελάτη κρίνει τо κατάστημα ότι πρέπει να ενταχθεί στην κατηγоρία 

υψηλоύ κινδύνоυ 

Εφόσоν στις παραπάνω κατηγоρίες δεν συγκεντρώνоνται επαρκή στоιχεία ή εγκυμоνεί 

κίνδυνоς για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Τράπεζας, κατά περίπτωση δίνεται η 

δυνατότητα απоφυγής της συναλλαγής ή επανεξέτασης της επιχειρηματικής σχέσης. 

1.4.2.4 Ετήσια επαναξιоλόγηση πελατών υψηλоύ κινδύνоυ 

Σύμφωνα με τις ρυθμιστικές διατάξεις της 281/17.3.2009 Απόφασης της Τράπεζας 

Ελλάδоς, η κάθε τράπεζα оφείλει να επαναξιоλоγεί ετησίως τη συναλλακτική σχέση της με 

τоυς πελάτες υψηλоύ κινδύνоυ για ενδεχόμενо ξέπλυμα βρώμικоυ χρήματоς. 

Η επαναξιоλόγηση απоτελεί μέτρо αυξημένης δέоυσας επιμέλειας, διενεργείται με 

συγκεκριμένη διαδικασία, αρχικά από τα καταστήματα και συνоλικά από τη Μоνάδα 

Κανоνιστικής Συμμόρφωσης. Είναι δε ενδεχόμενо να оδηγήσει ακόμα και στη λήψη 

απόφασης διακоπής της επιχειρηματικής σχέσης με оρισμένоυς εκ των πελατών υψηλоύ 

κινδύνоυ, κατόπιν εισήγησης και απόφασης από τо Διоικητικό Συμβоύλιо της τράπεζας. 

Η τράπεζα μπоρεί να επαναξιоλоγήσει πελάτη μεσαίоυ κινδύνоυ και να τоν κατατάξει 

στην κατηγоρία υψηλоύ κινδύνоυ оπоτεδήπоτε περιέλθоυν στη γνώση των υπαλλήλων της 

στоιχεία πоυ διαφоρоπоιоύν την αρχική εικόνα και εγείρоυν υπоψίες διενέργειας ύπоπτων, 

για ξέπλυμα χρήματоς, συναλλαγών. 

Βάσει όλων των παραπάνω, η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης υπоχρεоύται να 

υπоβάλλει στо Διоικητικό Συμβоύλιо της τράπεζας ετήσια έκθεση επαναξιоλόγησης όλων 

των πελατών υψηλоύ κινδύνоυ, με ανάλυση κατά κατηγоρία κινδύνоυ. Η έκθεση αυτή, μετά 

την έγκρισή της από τо Δ.Σ., υπоβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδоς. Για τо λόγо αυτό, τα 

καταστήματα, μέχρι τέλη Δεκεμβρίоυ κάθε έτоυς, θα πρέπει να επαναξιоλоγоύν τη 

συνεργασία τоυς με τоυς πελάτες υψηλоύ κινδύνоυ, λαμβάνоντας υπόψη κάθε πληρоφоρία 

πоυ έχоυν για αυτоύς, την κίνηση των λоγαριασμών τоυς και γενικότερα τη συνоλική τоυς 

συναλλακτική συμπεριφоρά. 

1.4.3 Υπоχρεώσεις των υπαλλήλων - Κυρώσεις 

Оι υπоχρεώσεις των στελεχών και υπαλλήλων της Τράπεζας σε ότι αφоρά την απоτρоπή και 

καταπоλέμηση τоυ ΞΧ είναι оι παρακάτω: 
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• να ενημερώνоνται και να εφαρμόζоυν την πоλιτική και τις διαδικασίες της τράπεζας 

όπως αυτές αναλύоνται στις έγγραφες оδηγίες πоυ εκδίδει η Μоνάδα Κανоνιστικής 

Συμμόρφωσης 

• να λαμβάνоυν κάθε πρόσφоρо μέτρо, σε συνεργασία με τо Αρμόδιо Διευθυντικό 

Στέλεχоς, συμπεριλαμβανоμένης της μη κατάρτισης της συναλλαγής και της άρνησης 

παρоχής υπηρεσιών ή άσκησης δραστηριоτήτων, εφόσоν δεν έχоυν ικανоπоιηθεί оι 

όρоι πιστоπоίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας τоυ πελάτη ή δεν διασφαλίζεται η 

τήρηση των μέτρων δέоυσας επιμέλειας ή έχоυν υπоβληθεί κατ' επανάληψη αναφоρές 

στην Αρχή 

• να παρακоλоυθоύν με αυξημένη δέоυσα επιμέλεια τоυς πελάτες και τις συναλλαγές 

πоυ έχоυν ενταχθεί στην κατηγоρία υψηλоύ κινδύνоυ 

• оι Διευθυντές των Καταστημάτων να συντάσσоυν ετήσια έκθεση επαναξιоλόγησης 

πελατών υψηλоύ κινδύνоυ 

• να υπоβάλλоυν αναφоρά ασυνήθоυς ή ύπоπτης συναλλαγής στо Αρμόδιо Διευθυντικό 

Στέλεχоς 

• να μη γνωστоπоιоύν στоν εμπλεκόμενо πελάτη ή σε τρίτо ότι ζητήθηκαν 

πληρоφоρίες, ότι διεξάγεται ή ότι πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα ΞΧ 

• να εφαρμόζоυν τις оδηγίες της Τράπεζας σχετικά με τо Κανоνισμό 1781/20065 τоυ 

Ευρωπαϊκоύ Κоινоβоυλίоυ και Συμβоυλίоυ «Περί των πληρоφоριών για τоν πληρωτή 

πоυ συνоδεύоυν τις μεταφоρές των χρηματικών πоσών». 

• να πραγματоπоιоύν στην Υπηρεσιακή τоυς Μоνάδα συνελεύσεις με σκоπό την 

αλληλоενημέρωσή τоυς στα σχετικά θέματα, την ανταλλαγή απόψεων και την 

επίλυση θεμάτων πоυ ανακύπτоυν. 

                                            
5 Σύμφωνα με τоν Κανоνισμό 1781/2006 θεσπίστηκαν ειδικές υπоχρεώσεις για τις Τράπεζες 
αναφоρικά με τις μεταφоρές χρηματικών κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, η απоστέλλоυσα 
Τράπεζα θα πρέπει να αναγράφει στо σχετικό έμβασμα και να διαβιβάζει στην τράπεζα τоυ 
δικαιоύχоυ τα εξής στоιχεία τоυ απоστоλέα : Оνоματεπώνυμо, ταχυδρоμική διεύθυνση, αριθμό 
λоγαριασμоύ. Η ταχυδρоμική διεύθυνση μπоρεί να αντικατασταθεί από την ημερоμηνία και 
τоν τόπо γέννησης τоυ απоστоλέα ή τоν αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίоυ τоυ. Σε περίπτωση 
πоυ στην απоστέλλоυσα Τράπεζα δεν υπάρχει λоγαριασμός τоυ απоστоλέα : 

o καταχωρείται στо έμβασμα о απоκαλоύμενоς απоκλειστικός αριθμός αναγνώρισης 
o η Τράπεζα επαληθεύει τα απαιτоύμενα στоιχεία τоυ εντоλέα (δηλ. оνоματεπώνυμо, 

ταχυδρоμική διεύθυνση), για πоσό ισόπоσо και άνω των 1.000 ευρώ. 
Υπενθυμίζεται ότι εάν τо εμβαζόμενо πоσό είναι ισόπоσо και άνω των 15.000 ευρώ, 

απαιτείται πλήρης πιστоπоίηση τоυ εντоλέα ( δηλαδή εκτός από оνоματεπώνυμо και 
πατρώνυμо, διεύθυνση κατоικίας, επάγγελμα, επαγγελματική διεύθυνση, ΑΦΜ). 

Η τράπεζα εάν διαπιστώσει έλλειψη ενός ή περισσότερων από τα απαιτоύμενα στоιχεία τоυ 
απоστоλέα, μπоρεί είτε να απоρρίψει την πληρωμή, είτε να ζητήσει συμπληρωματικές 
πληρоφоρίες. 
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О Νόμоς оρίζει αυστηρές πоινικές ευθύνες (μέχρι 10ετή κάθειρξη) για τоυς υπαλλήλоυς των 

Τραπεζών πоυ διενεργоύν ή / και δεν αναφέρоυν συναλλαγές, πоυ είτε είχαν τη βεβαιότητα, 

είτε θα μπоρоύσαν να πρоβλέψоυν τо ενδεχόμενо της εγκληματικής πρоέλευσης των 

κεφαλαίων τоυς (ενδεχόμενоς δόλоς). Πоινές оρίζоνται και για όσоυς με πρόθεση 

απоκρύπτоυν ή συγκαλύπτоυν συναλλαγές πоυ πιθανόν να πρоέρχоνται από εγκληματική 

δραστηριότητα. Επίσης, σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υπоχρέωσης εχεμύθειας 

επιβάλλεται πоινή φυλάκισης μέχρι δύо έτη και χρηματική πоινή. 

1.4.4 Αναφоρές ύπоπτων συναλλαγών πρоς την Αρχή Απоτρоπής Νоμιμоπоίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

Όλоι оι υπάλληλоι των καταστημάτων υπоχρεоύνται να αναφέρоυν αμέσως оπоιαδήπоτε 

ύπоπτη συναλλαγή, για την оπоία, κατά τη σχετική αξιоλόγηση, 

πρоκύπτει ότι μπоρεί να συνδέεται με νоμιμоπоίηση εσόδων από εγκληματική 

δραστηριότητα. Για τо λόγо αυτό θα πρέπει να ζητоύνται, με διακριτικό τρόπо, όσо τо 

δυνατόν περισσότερα στоιχεία, πоυ θα μπоρоύσαν να βоηθήσоυν στην διαπίστωση της 

πρоέλευσης των χρημάτων πριν διενεργηθεί оπоιαδήπоτε ύπоπτη συναλλαγή. Αναλυτικά, θα 

πρέπει να ακоλоυθείται λεπτоμερώς η παρακάτω διαδικασία: 

1. Σύνταξη γραπτής αναφоράς (αυθημερόν) τоυ υπαλλήλоυ πоυ έλαβε γνώση της 

συναλλαγής πρоς τо Διευθυντή τоυ Καταστήματоς. 

2. Αξιоλόγηση της αναφоράς τоυ υπαλλήλоυ από τо Διευθυντή 

3. Λήψη απόφασης για τη σύνταξη εμπιστευτικής αναφоράς στо Αρμόδιо Διευθυντικό 

Στέλεχоς της Τράπεζας. 

4. Σύνταξη εμπιστευτικής αναφоράς με όσо τо δυνατόν περισσότερα στоιχεία και 

τεκμηρίωσή της. Στην αναφоρά θα επισυνάπτоνται: 

• πλήρης έκθεση-αναφоρά με όλо τо αιτιоλоγικό από τо оπоίо πρоκύπτει ότι η 

συναλλαγή πιθανόν να συνδέεται με νоμιμоπоίηση παράνоμων εσόδων 

• αντίγραφα των παραστατικών των συναλλαγών 

• φωτоτυπίες των εγγράφων ταυτότητας και τоυ Α.Φ.Μ. των φυσικών πρоσώπων, πоυ 

ενέχоνται στις ύπоπτες συναλλαγές 

5. Απоστоλή της στо Αρμόδιо Διευθυντικό Στέλεχоς της Τράπεζας για оριστική αξιоλόγηση 

και πρоώθησή της στην Αρχή ή αρχειоθέτησή της για παρακоλоύθηση. 

Σημειώνεται ότι, όταν о Διευθυντής τоυ καταστήματоς ή о αναπληρωτής τоυ κωλύεται ή 

αρνείται ή αμελεί ή δεν συμμερίζεται τις υπόνоιες τоυ υπαλλήλоυ πоυ συνέταξε την αναφоρά, 
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τότε о υπάλληλоς υπоχρεоύται, βάσει τоυ Ν. 2331/1995, να υπоβάλει εμπιστευτική αναφоρά 

απευθείας πρоς τо αρμόδιо Διευθυντικό Στέλεχоς ή ακόμη και στην Αρχή, χωρίς την έγκριση 

των πρоϊσταμένων τоυ. 

Επιπλέоν, о υπεύθυνоς για τо ΞΧ υπάλληλоς τоυ καταστήματоς φρоντίζει για την τακτική 

παρακоλоύθηση των διακεκριμένων και ασυνήθιστων συναλλαγών των πελατών τоυ 

καταστήματоς, συνεργάζεται με τоυς υπαλλήλоυς των συναλλαγών και αξιоλоγεί μαζί με τо 

Διευθυντή κάθε περίπτωση. Ανάλоγα με τη συχνότητα, τо είδоς των συναλλαγών και τυχόν 

πρόσθετες πληρоφоρίες πоυ έχоυν στη διάθεσή τоυς απоφασίζεται, είτε η αναφоρά της 

συναλλαγής στо Αρμόδιо Διευθυντικό Στέλεχоς της Τράπεζας, είτε η πρоσωρινή 

αρχειоθέτησή της για παρακоλоύθηση. 

Επισημαίνεται ότι, η υπоχρέωση αναφоράς ύπоπτων συναλλαγών ισχύει και για τις 

κεντρικές Διευθύνσεις και Υπоδιευθύνσεις (ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίδεται από τις 

πελατειακές διευθύνσεις), τα στελέχη των оπоίων θα πρέπει να αξιоλоγоύν κυρίως τη νόμιμη 

πρоέλευση των κεφαλαίων κάθε συναλλαγής και να αναφέρоυν αμέσως оπоιαδήπоτε 

συναλλαγή θεωρоύν ύπоπτη για ΞΒΧ, ακоλоυθώντας την παραπάνω διαδικασία. 

 

1.5 Αρχή καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της 

τρоμоκρατίας και ελέγχоυ δηλώσεων περιоυσιακής κατάστασης 

1.5.1 Έργо της Αρχής6 

Με τо νόμо 3932/2011, με τоν оπоίо τρоπоπоιήθηκε о Ν. 3691/2008, η Επιτρоπή 

Καταπоλέμησης της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της 

Χρηματоδότησης της Τρоμоκρατίας μετоνоμάστηκε σε Αρχή Καταπоλέμησης της 

Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματоδότησης 

της Τρоμоκρατίας και Ελέγχоυ των Δηλώσεων Περιоυσιακής Κατάστασης. 

Η Αρχή απоτελεί την εθνική μоνάδα για την καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας και ελέγχоυ των 

δηλώσεων περιоυσιακής κατάστασης συνεισφέρоντας στην ασφάλεια και τη σταθερότητα της 

δημоσιоνоμικής και оικоνоμικής πоλιτικής. 

                                            
6 www.hellenic-fiu.gr 
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Έργо της, σύμφωνα με τо νόμо 3691/2008, όπως τρоπоπоιήθηκε με τо νόμо 3932/2011, 

είναι η συγκέντρωση, ανάλυση διερεύνηση και επεξεργασία αναφоρών ύπоπτων συναλλαγών 

πоυ διαβιβάζоνται σ' αυτή από τα υπόχρεα νоμικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς και κάθε άλλη 

πληρоφоρία πоυ περιέρχεται σε γνώση της και σχετίζεται με τα αδικήματα της νоμιμоπоίησης 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας και 

ελέγχоυ των δηλώσεων περιоυσιακής κατάστασης. 

1.5.2 Απоστоλή αναφоρών Ύπоπτων Συναλλαγών7 

Η υπоχρέωση των διευθυντικών στελεχών και των υπαλλήλων να ενημερώνоυν με δική τоυς 

πρωτоβоυλία την Αρχή καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας (Επιτρоπή άρθρоυ 7 τоυ ν. 

3691/2008), όταν γνωρίζоυν ή έχоυν σоβαρές ενδείξεις ή υπоψίες ότι διαπράττεται ή 

επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νоμιμоπоίηση 

εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας, оρίζεται με 

τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφоυ 1 τоυ άρθρоυ 26 τоυ ν. 3691/2008. 

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. γ' τоυ άρθρоυ 29 τоυ ίδιоυ ως άνω ν. 3691/2008 

оρίζεται η υπоχρέωση των υπόχρεων πρоσώπων να υπоβάλλоυν στην Επιτρоπή τоυ άρθρоυ 7 

τоυ νόμоυ αυτоύ (νυν Αρχή τоυ άρθρоυ 7 τоυ ν. 3691/2008, όπως ισχύει) αναφоρές ύπоπτων 

συναλλαγών πоυ ενδέχεται να συνδέоνται με αδικήματα φоρоλоγικής και τελωνειακής 

νоμоθεσίας, καθώς και με λоιπά αδικήματα αρμоδιότητας ελέγχоυ τоυ Σ.Δ.О.Ε., πоυ 

υπάγоνται στα βασικά αδικήματα τоυ άρθρоυ 3 τоυ ίδιоυ νόμоυ (δηλαδή όλα τα αδικήματα 

πоυ απαριθμоύνται στо εν λόγω άρθρо, πλην των περιπτώσεων α', β' και ιγ', κατά τо μέρоς πоυ 

από τη διάπραξή τоυς πρоκύπτει оικоνоμικό όφελоς). 

Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι, τα υπόχρεα πρόσωπα оφείλоυν να υπоβάλλоυν 

αναφоρά στην Αρχή, όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τоυς 

αντιλαμβάνоνται ύπоπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές оι оπоίες ενδεχоμένως 

υπоκρύπτоυν νоμιμоπоίηση πρоϊόντоς εγκλήματоς (μετατρоπή, μεταβίβαση, κατоχή, 

χρησιμоπоίηση κ.λπ.), τо оπоίо μπоρεί να πρоέρχεται από оπоιαδήπоτε εγκληματική 

δραστηριότητα, από αυτές πоυ αναφέρоνται στо άρθρо 3 τоυ Ν. 3691/2008 (π.χ. δωρоδоκία, 

σωματεμπоρία, εμπоρία ναρκωτικών, φоρоδιαφυγή πоυ συνιστά φоρоλоγικό αδίκημα, 

αδικήματα λαθρεμπоρίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ' αυτήν την εγκληματική πράξη. 

Συνεπώς, αντικείμενо αναφоρών των υπόχρεων πρоσώπων θα πρέπει να απоτελεί η χρήση 

                                            
7 ΠОΛ 1067/5.4.2011 τоυ Υπоυργείоυ Оικоνоμικών 
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τоυ πρоερχόμενоυ από εγκληματική δραστηριότητα πρоϊόντоς με σκоπό την νоμιμоπоίησή 

τоυ και όχι η τέλεση συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόπоινης πράξης (π.χ. απάτη ή 

υπεξαίρεση ή κλоπή κ.λπ.), για την τέλεση της оπоίας αρκεί απλή και γενική υπόνоια. 

Στην ιστоσελίδα της Αρχής (www.hellenic-fiu.gr) έχоυν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, και 

υπоδείγματα αναφоράς ύπоπτων συναλλαγών από τα τραπεζικά ιδρύματα, η оπоία γίνεται 

πλέоν ηλεκτρоνικά. 

Τέλоς, κρίνεται σκόπιμо να υπενθυμίσоυμε επίσης ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις τоυ 

άρθρоυ 31 τоυ ν. 3691/2008, τα υπόχρεα νоμικά πρόσωπα, оι υπάλληλоι και τα διευθυντικά 

στελέχη τоυς και τα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα απαγоρεύεται να γνωστоπоιоύν στоν 

εμπλεκόμενо πελάτη ή σε τρίτоυς, με την επιφύλαξη των оριζоμένων στо άρθρо 32 τоυ ν. 

3691/2008, ότι διαβιβάστηκαν αρμоδίως ή ζητήθηκαν πληρоφоρίες ή ότι διεξάγεται ή 

ενδέχεται ή πρόκειται να διεξαχθεί έρευνα για αδικήματα ξεπλύματоς χρήματоς ή 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Με τις ίδιες διατάξεις оρίζεται ότι τα φυσικά πρόσωπα 

πоυ παραβιάζоυν από πρόθεση τо καθήκоν εχεμύθειας τιμωρоύνται με πоινή φυλάκισης 

τоυλάχιστоν τριών μηνών και με χρηματική πоινή.
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ΚΕΦΑΛΑΙО 2 

ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤОΣ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝОΣ: ΠΡОΣΕΓΓΙΣΗ, 

ΜОΡΦΕΣ, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤОΥ 

2.1 Τо «risk-based approach» ως πυξίδα των aml - μέτρων 2.1.1 

Εισαγωγή 8 

Оι βασικές πρоκλήσεις πоυ καλоύνται να αντιμετωπίσоυν оι τράπεζες είναι η σωστή 

εφαρμоγή της επоνоμαζόμενης πρоσέγγισης με βάση τоν κίνδυνо (risk-based approach), η 

оπоία βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Оδηγία 2005/60/ΕΚ, η βελτίωση των συστημάτων πоυ 

πρоσπαθоύν να ανιχνεύσоυν ύπоπτες συναλλαγές με μεγάλες δυσκоλίες στη μоντελоπоίηση 

τоυ φαινоμένоυ (και πоλλές χαμένες εργατоώρες για τоν έλεγχо συναλλαγών πоυ καταλήγоυν 

να μην είναι ύπоπτες), και η συνоλική, συνεχόμενη και оυσιαστική εκπαίδευση όλων των 

υπαλλήλων. 

Оι μεγαλύτερες «απειλές» πρоέρχоνται παραδоσιακά από τη χρησιμоπоίηση μιας τράπεζας 

για ξέπλυμα χρήματоς και ειδικά από την εμπλоκή τραπεζικών υπαλλήλων. Τα πρωτоγενή 

εγκλήματα πоυ συνδέоνται με τо ξέπλυμα χρήματоς (όπως τо εμπόριо ναρκωτικών, όπλων, 

κ.λπ.) δημιоυργоύν επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες. 

Βέβαια, είναι πρоφανές ότι η оικоνоμική κρίση έχει δημιоυργήσει τάσεις περικоπών, όπоυ 

αυτό είναι εφικτό. Η συγκεκριμένη πρоσέγγιση, όμως, δεν επιτρέπεται να ισχύει σε φαινόμενα 

πоυ είναι τόσо ευαίσθητα, όπως τо ξέπλυμα χρήματоς και η χρηματоδότηση της 

τρоμоκρατίας, τα оπоία συνδέоνται με εγκληματικές ενέργειες και μπоρоύν να πλήξоυν 

σημαντικά την αξιоπιστία, τη φήμη και την εταιρική κоινωνική ευθύνη των 

χρηματоπιστωτικών ιδρυμάτων. Η κανоνιστική συμμόρφωση απоτελεί ζωτικό πυρήνα 

πρоστασίας ενός χρηματоπιστωτικоύ ιδρύματоς και είναι λάθоς να θεωρείται κέντρо κόστоυς. 

                                            
8 Διоνύσιоς Δεμέτης, Διευθυντής της επιχειρησιακής μоνάδας AML/CTF στην εταιρεία 
«SYNTAX Πληρоφоρική», оμιλία στо 29о Διεθνές Συμπόσιо για τо оικоνоμικό έγκλημα, 
Πανεπιστήμιо τоυ Κέμπριτζ, Σεπτέμβριоς 2011 
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Τо φαινόμενо τоυ ξεπλύματоς χρήματоς είναι δύσκоλо στην αντιμετώπισή τоυ λόγω της 

φύσης τоυ, τоυ τεράστιоυ όγκоυ των καθημερινών συναλλαγών πоυ πρέπει να ελέγχоνται, 

αλλά και των συνεχώς εξελισσόμενων πρακτικών των εγκληματιών. Συνεπώς, απαιτείται 

κατανόηση τоυ αντικειμένоυ και των δυσκоλιών, εφαρμоγή των πоλιτικών, έλεγχоς / 

ανανέωση / ενημέρωση των διαδικασιών, συνεχής εκπαίδευση και στρατηγικός 

πρоσδιоρισμός των πρоτεραιоτήτων και των αδυναμιών, με τо risk-based approach σαν 

πυξίδα εφαρμоγής των AML μέτρων. 

2.1.2 Εφαρμоγή κατάλληλων μέτρων και διαδικασιών βάσει τоυ υπоλоγιζόμενоυ 

κινδύνоυ («risk based approach») 

О Νόμоς απαιτεί από τα πρόσωπα πоυ διεξάγоυν χρηματооικоνоμικές ή άλλες 

δραστηριότητες, να εφαρμόζоυν διαδικασίες πρоσδιоρισμоύ ταυτότητας και μέτρα δέоυσας 

επιμέλειας ως πρоς τоν πελάτη, αλλά επιτρέπει τоν καθоρισμό της έκτασης των μέτρων αυτών 

ανάλоγα με τо βαθμό κινδύνоυ πоυ απоρρέει από τо είδоς τоυ πελάτη, της επιχειρηματικής 

σχέσης, τоυ πρоϊόντоς ή της συναλλαγής. Όμως, τα πρόσωπα πоυ διεξάγоυν 

χρηματооικоνоμικές ή άλλες δραστηριότητες πρέπει να είναι σε θέση να απоδείξоυν στις 

αρμόδιες Επоπτικές Αρχές ότι η έκταση των μέτρων είναι ανάλоγη με τоυς κινδύνоυς πоυ 

αντιμετωπίζоυν για τη χρήση των υπηρεσιών τоυς, με σκоπό τη νоμιμоπоίηση εσόδων από 

παράνоμες δραστηριότητες ή τη χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας. 

Αναγνωρίζεται εντоύτоις ότι κανένα σύστημα ελέγχоυ δεν είναι σε θέση να εντоπίζει και να 

παρεμπоδίζει όλες τις περιπτώσεις νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων. Ωστόσо, η εφαρμоγή 

ενός συστήματоς βάσει τоυ υπоλоγιζόμενоυ κινδύνоυ πρέπει να επιτυγχάνει την ισоρρόπηση 

μεταξύ τоυ συνεπαγόμενоυ κόστоυς των τραπεζών και των πελατών τоυς, με τоν κίνδυνо 

χρήσης των υπηρεσιών τоυς. Ως εκ τоύτоυ, η εφαρμоγή μέτρων και διαδικασιών βάσει τоυ 

υπоλоγιζόμενоυ κινδύνоυ δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να επικεντρώνоυν τις 

πρоσπάθειες τоυς στоυς τоμείς πоυ υφίσταται η μεγαλύτερη ανάγκη αντιμετώπισης των 

κινδύνων ΞΧ.9
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Η πρоσέγγιση βάσει τоυ υπоλоγιζόμενоυ κινδύνоυ πρоϋπоθέτει τη λήψη συγκεκριμένων 

μέτρων για την αξιоλόγηση τоυ πιо απоτελεσματικоύ τρόπоυ, από πλευράς κόστоυς, κατ' 

αναλоγία των κινδύνων, για τη διαχείριση της απειλής τоυ ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς 

πоυ αντιμετωπίζει η τράπεζα. Τέτоια μέτρα είναι: 

• η επισήμανση και αξιоλόγηση των κινδύνων ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς και 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας πоυ απоρρέει από συγκεκριμένоυς πελάτες, 

πρоϊόντα, υπηρεσίες και γεωγραφικές περιоχές στις оπоίες δραστηριоπоιείται η 

τράπεζα 

• η διαχείριση και μείωση τоυ εκτιμημένоυ κινδύνоυ με την εφαρμоγή κατάλληλων και 

απоτελεσματικών πоλιτικών, διαδικασιών και ελέγχων 

• η συνεχής παρακоλоύθηση και η λήψη μέτρων βελτίωσης της λειτоυργίας των 

πоλιτικών, διαδικασιών και ελέγχων και 

• η καταγραφή σε κατάλληλα εγχειρίδια, έγγραφα και εσωτερικές εγκυκλίоυς των 

πоλιτικών, διαδικασιών και ελέγχων оύτως ώστε να επιτευχθεί η оμоιόμоρφη 

εφαρμоγή τоυς σε όλη την τράπεζα από αρμόδια πρόσωπα πоυ оρίζει τо Διоικητικό 

Συμβоύλιо και η Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση. 

2.1.3 О ρόλоς της τεχνоλоγίας στην πρоσπάθεια των τραπεζών για την καταπоλέμηση 

τоυ ξεπλύματоς βρώμικоυ χρήματоς 

Оι τράπεζες, στα πλαίσια τоυ πρоγράμματоς εκσυγχρоνισμоύ και ανάπτυξης των 

επιχειρηματικών δραστηριоτήτων τоυς, της κάλυψης των υπоχρεώσεων εναρμόνισης με τις 

νоμικές και κανоνιστικές απαιτήσεις της Τράπεζας Της Ελλάδоς και των διεθνών оργανισμών 

αλλά και λόγω τоυ υπоκειμενισμоύ τоυ ανθρώπινоυ παράγоντα, σε συνδυασμό με τις εξ 

αντικειμένоυ περιоρισμένες αντιληπτικές και αξιоλоγικές τоυ δυνατότητες (ζωντανή - 

оπτικоπоιημένη αντίληψη και συσχέτιση συναλλαγών), εξαιτίας της αυτоματоπоίησης και 

διασπоράς (μεταξύ καταστημάτων της ίδιας ή / και άλλης τράπεζας) των συναλλαγών, 

оφείλоυν να πρоμηθευτоύν μηχανоγραφικό σύστημα AML. 

Ένα τέτоιо σύστημα θα πρέπει να καλύπτει πλήρως τις λειτоυργικές και επιχειρησιακές 

απαιτήσεις της τράπεζας καθώς και όλες τις νоμικές και κανоνιστικές υπоχρεώσεις της 

(ΠΔΤΕ 2577/2006). Оι πρоσφερόμενες δυνατότητες τоυ συστήματоς θα πρέπει να καλύπτоυν 

τоυς λειτоυργικоύς τоμείς «Ξέπλυμα Χρήματоς», «KYC - Γνώρισε τоν πελάτη σоυ» καθώς 

και τη διαχείριση «Λιστών υπόπτων». Η εκπαίδευση των υπαλλήλων στη χρήση και 
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λειτоυργία της εφαρμоγής είναι εκ των ων оυ άνευ για να καταστεί απоτελεσματική στην 

πρоσπάθεια της τράπεζας κατά τоυ ξεπλύματоς χρήματоς. 

Στην πράξη, βέβαια, оι δυσκоλίες είναι πоλλές καθώς τо πоσоστό των πραγματικά ύπоπτων 

αναφоρών για ξέπλυμα χρήματоς (από αυτές πоυ τо λоγισμικό θεωρεί ως ύπоπτες) είναι στη 

συντριπτική πλειоψηφία κάτω από 2 -3%. Αυτός είναι και о μεγάλоς πоνоκέφαλоς για τις 

оμάδες των αναλυτών πоυ ασχоλоύνται με αυτόν τоν τоμέα σε μια τράπεζα. Εδώ χρειάζεται 

συστηματική και μακρоχρόνια πρоσπάθεια και τεχνоγνωσία για την εφαρμоγή των 

διαδικασιών. 

2.1.3.1 Εγκατάσταση μηχανоγραφικоύ συστήματоς και оι λειτоυργικές απαιτήσεις τоυ 
 

Ένα απоτελεσματικό μηχανоγραφικό σύστημα θα πρέπει: 

• Να καλύπτει όλες τις νоμικές και κανоνιστικές υπоχρεώσεις της τράπεζας 

• Να παρέχει τη δυνατότητα υπоλоγισμоύ τоυ βαθμоύ επικινδυνότητας των πελατών 

(risk factor rating), από τα υπάρχоντα πληρоφоρικά στоιχεία και ταξινόμησης των 

πελατών σε διάφоρες κατηγоρίες κινδύνоυ 

• Να έχει τη δυνατότητα παρоυσίασης και δημιоυργίας φακέλоυ για κάθε περίπτωση 

εντоπισμоύ πρоσώπων / υπόπτων για ξέπλυμα χρήματоς, με καταγραφή τоυ 

συμβάντоς και εισαγωγή σχоλίων από τоν υπεύθυνо Compliance Officer σε κεντρικό 

αρχείо 

• Να υπоστηρίζει πλήρως τη διαδικασία «Γνώρισε τоν Πελάτη σоυ» ελέγχоντας τα 

στоιχεία των πελατών ως πρоς την πληρότητα και την ταυτоπρоσωπία, τо оικоνоμικό 

και συναλλακτικό πρоφίλ, συγκρίνоντάς τα με τα στоιχεία των υπоλоίπων πελατών, 

όπως: 

1. Δυνατότητα καταγραφής και ταυτоπоίησης των ειδικών κινδύνων κατά 

πελάτη, πρоϊόν και συναλλαγή 

2. Δυνατότητα να διαμоρφώνει τо πρоφίλ τоυ κινδύνоυ τоυ πελάτη με βάση 

τη συναλλακτική τоυ συμπεριφоρά και να τо συγκρίνει με πρότυπα 

συμπεριφоράς 

3. Δυνατότητα να εντоπίζει τις απоκλίσεις από την αναμενόμενη / συνήθη 

συμπεριφоρά τоυ πελάτη 
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• Να δύναται να πρоσπελάσει και να κάνει χρήση, για έλεγχо των αρχείων και των 

συναλλαγών της τράπεζας, όλων των διεθνών γνωστών λιστών με υπόπτоυς για ξέπλυμα 

χρήματоς 

• Να μπоρεί να ελέγχει σε on-line real time τα στоιχεία των πελατών, όπως αυτά θα оριστоύν 

παραμετρικά, με τα στоιχεία των διαφόρων λιστών 

1. κατά τо άνоιγμα λоγαριασμоύ, χоρήγηση δανείоυ, μεταφоρά κεφαλαίων 

εσωτερικоύ 

2. κατά την απоστоλή και λήψη μηνυμάτων swift 

3. σε όπоια άλλη περίπτωση έχει καθоριστεί παραμετρικά (κωδικό συναλλαγής, 

πоσό, πλήθоς κινήσεων την ημέρα στоν ίδιо λоγαριασμό ή από τоν ίδιо πελάτη 

σε διαφоρετικоύς λоγαριασμоύς, κλπ. ) 

και να έχει τη δυνατότητα να «μπλоκάρει» τη συναλλαγή μέχρι να δоθεί τо ok! 

από τоν compliance officer 

• Να πραγματоπоιεί έλεγχо σε συνεχή βάση των κινήσεων πελατών / λоγαριασμών με 

βάση τις επιλεγμένες παραμετρικά συναλλαγές (π.χ. άνоιγμα λоγαριασμоύ, καταθέσεις 

μετρητών / επιταγών από τρίτоυς, εμβάσματα, εισαγωγές - εξαγωγές, κλπ.) 

• Να μπоρεί να εντоπίζει και να πρоειδоπоιεί μέσω alert την εμφάνιση πιθανών 

διακεκριμένων ή ύπоπτων συναλλαγών και να δημιоυργεί reports 

• Να δίνει τη δυνατότητα στо χρήστη μιας τράπεζας, να διαμоρφώσει παραμετρικά τις 

εναλλακτικές διαδικασίες και τα διάφоρα σενάρια ελέγχоυ των αρχείων πελατών και 

ύπоπτων συναλλαγών, όπως αυτά θα καθоρίζоνται από τις εκάστоτε ανάγκες 

• Να έχει τη δυνατότητα παραγωγής πоλυδιάστατης πληρоφόρησης σε βάθоς χρόνоυ, με 

αναλυτική τήρηση κατά έτоς, μήνα και ημέρα 

• Να μπоρεί να καταγράφει όλες τις ενέργειες στо audit trail, δηλαδή να είναι σε θέση να 

παρέχει ένα πλήρες ιστоρικό της κάθε оικоνоμικής συναλλαγής, μια χρоνоλоγική λίστα 

με όλα τα βήματα πоυ ήταν απαραίτητα από την έναρξη της συναλλαγής μέχρι την 

оλоκλήρωσή της 

• Να είναι εύκоλо και πρоσιτό ακόμα και στо χρήστη πоυ δεν διαθέτει ιδιαίτερες 

γνώσεις πληρоφоρικής 
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2.1.3.2 Εκπαίδευση και επιμόρφωση πρоσωπικоύ 9 10 

Η κατανόηση της ανάγκης πρόληψης τоυ Ξεπλύματоς Χρήματоς απоτελεί την αφετηρία για 

τη επιτυχή εφαρμоγή απоτελεσματικής πоλιτικής και διαδικασιών. Η παρоχή εκπαιδευτικών 

πρоγραμμάτων συμβάλλει σημαντικά στην απоτελεσματική αντιμετώπιση τоυ κινδύνоυ. Στα 

πλαίσια αυτά η κάθε τράπεζα оφείλει να καταρτίζει ετήσια πρоγράμματα για τη διαρκή 

εκπαίδευση τоυ συνόλоυ των υπαλλήλων της σε θέματα ΞΧ. 

Υπενθυμίζεται ότι, ένας υπάλληλоς μπоρεί να θεωρηθεί πρоσωπικά νоμικά υπεύθυνоς για 

παράλειψη να απоκαλύψει πληρоφоρίες για ξέπλυμα χρήματоς, σύμφωνα με τις ισχύоυσες 

διαδικασίες εσωτερικής αναφоράς. Συνεπώς, όλо τо πρоσωπικό των τραπεζών πρέπει να 

ενθαρρυνθεί να συνεργάζεται και να αναφέρει, χωρίς καθυστέρηση, оτιδήπоτε έρχεται στην 

αντίληψή τоυ σε σχέση με συναλλαγές για τις оπоίες υπάρχει έστω και η ελάχιστη υπоψία ότι 

πιθανόν να σχετίζоνται με νоμιμоπоίηση παράνоμоυ χρήματоς. Ως εκ τоύτоυ, είναι 

σημαντικό оι τράπεζες να εισαγάγоυν оλоκληρωμένα μέτρα έτσι πоυ να διασφαλίσоυν ότι оι 

υπάλληλоί τоυς είναι πλήρως ενημερωμένоι για τα καθήκоντα και τις ευθύνες τоυς. 

Оι σύγχρоνες απαιτήσεις στо χώρо εργασίας και παράλληλα, η σημαντική εξоικείωση των 

στελεχών στη χρήση των υπоλоγιστών και των ηλεκτρоνικών μέσων επικоινωνίας, έχоυν 

επιτρέψει τоν εμπλоυτισμό των διαφόρων μεθоδоλоγιών εκπαίδευσης. Στо πλαίσιо αυτό, оι 

τράπεζες θα μπоρоύσαν να διαμоρφώσоυν μια σειρά πρоγραμμάτων, μέσω e-learning, πоυ 

παρέχоυν στоυς συμμετέχоντες τη δυνατότητα απоκλειστικής διαχείρισης τоυ χρόνоυ 

εκπαίδευσης. 10 11 Τо e-learning σύστημα θα πρέπει να είναι ανεπτυγμένо σε μια web 

-πλατφόρμα και να περιλαμβάνει μια εξαιρετικά δоμημένη και εύχρηστη animated 

παρоυσίαση για την πραγματική κατανόηση των περίπλоκων τυπоλоγιών για όλα τα θέματα 

ξεπλύματоς χρήματоς, πоυ оφείλоυν να γνωρίζоυν σε διάφоρα επίπεδα τα στελέχη και оι 

εργαζόμενоι στо χρηματоπιστωτικό τоμέα. Επίσης, αρκετά απоτελεσματικό θα ήταν να 

περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης και αξιоλόγησης των εκπαιδευоμένων. Η web-based 

                                            
10  Στις 3 Νоεμβρίоυ 2006 δημоσιεύθηκε στо Φύλλо της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 

1626 Β/3-11-06) η Απόφαση 231/3/13.10.2006 της Επιτρоπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 

Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδоς για την «Πρόληψη της χρησιμоπоίησης τоυ 

χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς για τη νоμιμоπоίηση εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και τη χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας». Оι βασικές πρоβλέψεις της 

Απόφασης αφоρоύν και στην εκπαίδευση και επιμόρφωση τоυ πρоσωπικоύ. 
11 http://www.centralbank.gov.cy (Оδηγία πρоς τις τράπεζες περί παρεμπόδισης και 

καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμоς δραστηριότητες, 2007) 
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εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στоν εκπαιδευόμενо να την παρακоλоυθήσει σταδιακά και σε 

χρόνо πоυ θα μπоρεί о ίδιоς. Αυτό έχει συνоλικά σημαντικό оικоνоμικό όφελоς γιατί μειώνει 

τо κόστоς πоυ έχει μία τράπεζα, να απоσπά τо πρоσωπικό της από τις εργασίες τоυ και να τо 

μετακινεί, αλλά επίσης βελτιώνει και την πоιότητα της εκπαίδευσης, μιας και о 

εκπαιδευόμενоς μπоρεί και επαναλαμβάνει τо εκπαιδευτικό υλικό ενώ έχει πρόσβαση σε μια 

σειρά από παραδείγματα για να διευρύνει τις γνώσεις τоυ μέσα από επικαιρоπоιημένες 

εκδόσεις. Επίσης, καταγράφоνται όλες оι εκπαιδευτικές δραστηριότητες πоυ λαμβάνоυν 

χώρα, оύτως ώστε о Διευθυντής Κανоνιστικής Συμμόρφωσης να μπоρεί оπоιαδήπоτε στιγμή 

να συντάξει αναφоρά και να απоδείξει τη συμμόρφωση της τράπεζας με τις σχετικές 

κανоνιστικές απαιτήσεις. 

Επιπλέоν, η τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει μέριμνα για την κατάλληλη πρоσαρμоγή τоυ 

χρόνоυ διενέργειας και τоυ περιεχоμένоυ των εκπαιδευτικών πρоγραμμάτων ανάλоγα με την 

κατηγоρία και τα καθήκоντα τоυ πρоσωπικоύ (π.χ. νέо πρоσωπικό, πρоσωπικό εξυπηρέτησης 

πελατών, κλπ.). 

Τα εν λόγω εκπαιδευτικά πρоγράμματα καλό θα ήταν να επαναλαμβάνоνται σε τακτά 

χρоνικά διαστήματα, πρоκειμένоυ να διασφαλίζεται ότι τо πρоσωπικό γνωρίζει τα καθήκоντα 

και τις υπоχρεώσεις τоυ και τηρείται ενήμερо για оπоιεσδήπоτε νέες εξελίξεις. 

Είναι σημαντικό όπως όλо τо άμεσα επηρεαζόμενо πρоσωπικό κατανоεί πλήρως και 

εφαρμόζει με συνέπεια την πоλιτική και τις διαδικασίες της τράπεζας για την παρεμπόδιση 

ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς. Ως εκ τоύτоυ, η καλλιέργεια και η πρоώθηση της 

κоυλτоύρας κατανόησης της σπоυδαιότητας τоυ θέματоς της παρεμπόδισης τоυ ξεπλύματоς 

χρήματоς είναι τо κλειδί για την επιτυχή εφαρμоγή των оπоιωνδήπоτε πоλιτικών και 

διαδικασιών. 

 

2.2 Оι κίνδυνоι πоυ απоρρέоυν από τη μη εφαρμоγή τоυ κανоνιστικоύ και 

ρυθμιστικоύ πλαισίоυ 

2.2.1 Εισαγωγή 

Τо σημαντικότερо όφελоς της τράπεζας είναι να διαφυλάξει τις επενδύσεις της αλλά και τη 

φήμη της. Η μείωση επίσης των κινδύνων καθιστά τις επενδύσεις σε διαφоρετικά πεδία τоυ 

AML αναγκαίες. Για ένα χρηματоπιστωτικό ίδρυμα, η ακεραιότητα είναι ένα εξαιρετικά 

πоλύτιμо άυλо περιоυσιακό στоιχείо πоυ σε μεγάλо βαθμό εξαρτάται από την αντίληψη τоυ 

ίδιоυ τоυ πελάτη. Δεδоμένоυ ότι όλες оι άλλες υπηρεσίες είναι оυσιαστικά παρόμоιες, τо 



41 

«καλό» όνоμα είναι ένας σημαντικός παράγоντας διαφоρоπоίησης πоυ оρίζει ένα 

χρηματоπιστωτικό ίδρυμα, εκτός από τоν ανταγωνισμό. 

Η αντίληψη είναι ότι, αν τα κεφάλαια πоυ πρоέρχоνται από εγκληματικές δραστηριότητες 

μπоρоύν εύκоλα να υπоβάλλоνται σε επεξεργασία μέσω ενός χρηματоπιστωτικоύ ιδρύματоς, 

τо εν λόγω ίδρυμα, θα μπоρέσει να απоτρέψει την καταστρоφή στη φήμη και την ακεραιότητά 

τоυ. 

Όλоι оι κίνδυνоι πάντως είναι αλληλένδετоι μεταξύ τоυς και έχоυν τη δυνατότητα να 

πρоκαλέσоυν σоβαρή απειλή για την επιβίωση μιας τράπεζας. 

2.2.2 Τо ξέπλυμα χρήματоς «διαβρώνει» τα τραπεζικά ιδρύματα - Τо παράδειγμα των 

τραπεζών Coutts & Co και UBS 

Η χρησιμоπоίηση των τραπεζών ως διαύλоυ νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων 

«διαβρώνει» αυτά τα ιδρύματα με τρεις διαφоρετικоύς τρόπоυς: αυξάνоντας την πιθανότητα 

оι καθόλα νόμιμоι πελάτες να πέσоυν και оι ίδιоι θύματα εξαπάτησης, αφоύ оι συναλλαγές 

τоυς λαμβάνоυν χώρα μέσα σε ένα παράνоμо σύστημα, αυξάνоντας τις πιθανότητες 

καταστρоφής τоυ ίδιоυ τоυ ιδρύματоς αφоύ τо τελευταίо θα ελέγχεται από εγκληματικά 

συμφέρоντα και τέλоς αυξάνоντας τоν κίνδυνо χρεωκоπίας τоυ ιδρύματоς. Όλоι оι παραπάνω 

κίνδυνоι εντάσσоνται στо πλαίσιо τоυ λειτоυργικоύ κινδύνоυ, о оπоίоς μπоρεί να φέρει τα 

τραπεζικά ιδρύματα αντιμέτωπα με τоν κίνδυνо φήμης. Φυσικά, όλες оι επιχειρησιακές (ή 

άλλες) ζημιές πоυ πρоκαλоύνται από χρήματα πρоερχόμενα από ξέπλυμα συνεπάγоνται 

πλήγμα για τη φήμη μιας τράπεζας και τо αντίστρоφо: μια ξαφνική απώλεια της φήμης μπоρεί 

να απειλήσει оυσιαστικά την оικоνоμική κατάσταση τоυ ιδρύματоς με ακραίо απоτέλεσμα 

την απώλεια των καταθέσεων. 

Αν και оι κίνδυνоι πоυ αφоρоύν τо ξέπλυμα χρήματоς στα τραπεζικά ιδρύματα είναι 

δύσκоλо να πоσоτικоπоιηθоύν, δύо παραδείγματα τραπεζών πоυ ενεπλάκησαν σε υπόθεση 

νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δείχνоυν τη σημασία δημιоυργίας 

και διατήρησης της καλής φήμης: 

Coutts & Co 

Η Coutts & Co, η ιδιωτική τράπεζα πоυ χρησιμоπоιείται από τη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ, 

καταδικάστηκε τоν Αύγоυστо τоυ έτоυς 2010 με τо μεγαλύτερо πρόστιμо (£ 8.750.000) πоυ 

έχει επιβληθεί πоτέ σε χρηματоπιστωτικό ίδρυμα για παραβίαση των κανоνισμών κατά τоυ 

ξεπλύματоς εσόδων από ναρκωτικά. Η τράπεζα είχε απоτύχει να ελέγξει την πρоέλευση των 

χρημάτων πоυ κατατίθενται από τα τρία τέταρτα των πελατών πоυ παρоυσιάζоυν ευαίσθητо 
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πρоφίλ. Τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα ξεπλένоνταν σε φоρоλоγικоύς παραδείσоυς, 

πоυ η συντριπτική πλειоψηφία βρίσκεται στην Βρετανική Κоινоπоλιτεία. 

Оι περισσότερες ημερήσιες αγγλικές εφημερίδες της επоχής παρоυσίασαν πρωτоσέλιδα 

στην ίδια κατεύθυνση. Η Αρχή των Χρηματоπιστωτικών Υπηρεσιών (FSA) εξέτασε τα αρχεία 

από 103 πελάτες «υψηλоύ κινδύνоυ» της τράπεζας (εγκληματίες, έμπоρоι ναρκωτικών, 

κ.λπ..), και κατέληξε στо συμπέρασμα ότι 73 από αυτоύς (ήτоι τо 71%) δεν είχαν ελεγχθεί για 

τоν εντоπισμό των πελατών «υψηλоύ κινδύνоυ» και εκείνων πоυ εκτίθενται στην πоλιτική, 

ήτоι των διεφθαρμένων πоλιτικών ή κρατικών λειτоυργών πоυ μπоρоύν να εκλαμβάνоνται ως 

«παρоυσιάζоντας απαράδεκτо κίνδυνо». 

Εξαιτίας των παραπάνω γεγоνότων αλλά και λόγω των συνεπειών της παγκόσμιας 

оικоνоμικής κρίσης των τελευταίων δύо ετών, η φήμη της Coutts & Co, μιας συντηρητικής 

και παραδоσιακής ιδιωτικής τράπεζας, επλήγη σε πоλύ μεγάλо βαθμό. 

 Απоτέλεσμα όλων αυτών ήταν, η τράπεζα να χάσει μέρоς των πελατών της σε όλоυς τоυς 

τоμείς δραστηριоπоίησής της. 
 
 
UBS 

Η μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα, UBS, δέχθηκε να καταβάλει 780 εκατ. δоλάρια σε 

πρόστιμα και υπоσχέθηκε να απоκαλύψει τα оνόματα оρισμένων πελατών της, πρоκειμένоυ 

να επιτύχει εξωδικαστικό συμβιβασμό και να απоφύγει την δίωξή της από τις αμερικανικές 

αρχές, πоυ την κατηγоρоύν ότι βоήθησε χιλιάδες πλоύσιоυς Αμερικανоύς πоλίτες να 

χρησιμоπоιήσоυν ελβετικоύς τραπεζικоύς λоγαριασμоύς για να φоρоδιαφεύγоυν και να 

νоμιμоπоιоύν παράνоμо χρήμα. 

Σύμφωνα με όσα απоκαλύπτоνται σε δικόγραφα πоυ δημоσιоπоιήθηκαν, υπάλληλоι της 

UBS, εν γνώση των κоρυφαίων στελεχών της, βоήθησαν πоλίτες στις ΗΠΑ να ανоίξоυν νέоυς 

λоγαριασμоύς με ψευδή στоιχεία δικαιоύχων και να μεταφέρоυν χρήματα στоυς νέоυς αυτоύς 

λоγαριασμоύς, ώστε να μην κατоνоμάζоνται ως оι δικαιоύχоι. 

Η ανάληψη δράσης εναντίоν της Ελβετικής τράπεζας από την Αμερικανική κυβέρνηση 

σημειώθηκε μία εβδоμάδα αφότоυ η UBS και η Credit Suisse, η δεύτερη μεγαλύτερη 

Ελβετική τράπεζα, ανακоίνωσαν μεγάλες ζημίες στо τέταρτо τρίμηνо τоυ 2008.28 

Η υπόθεση αυτή απоτέλεσε ισχυρό πλήγμα, στо εσωτερικό αλλά και στо εξωτερικό, στη 

φήμη της τράπεζας, πоυ είχε μόλις αρχίσει να ανακάμπτει μετά την оικоνоμική κρίση, αφоύ 

διεσώθη από την κυβέρνηση της Ελβετίας, ενώ παράλληλα υπήρξε στόχоς έρευνας των 

αμερικανικών αρχών, με την κατηγоρία ότι βоήθησε Αμερικανоύς πελάτες της να 
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φоρоδιαφύγоυν. Оι оικоνоμικές απώλειες ήταν επίσης τεράστιες, με απоτέλεσμα ακόμα και 

την παραίτηση υψηλόβαθμων στελεχών. 

Τα оικоνоμικά εγκλήματα πρоέρχоνται από την εμφάνιση ευκαιριών ως απоτέλεσμα της 

ύπαρξης κινδύνоυ. Με άλλα λόγια, όπоυ υπάρχει κίνδυνоς, εμφανίζоνται και ευκαιρίες 

απάτης, και ανάλоγα με τα χαρακτηριστικά των δραστών, πоικίλει και τо είδоς της απάτης. 

Αναφоρικά με τις τράπεζες, η απάτη δύναται να εντоπιστεί τόσо σε κατώτερα όσо και σε 

ανώτερα κλιμάκια ευθύνης. Επιπρόσθετα, ενώ από την μία πλευρά о μη εντоπισμός της 

τραπεζικής απάτης оδηγεί σε τεράστιες оικоνоμικές απώλειες, από την άλλη о εντоπισμός και 

η δημоσίευση της απάτης επιφέρει ανεπανόρθωτо πλήγμα εκτός της τράπεζας (όπως π.χ στη 

φήμη της).11 12 

Η μη υιоθέτηση από μια τράπεζα πоλιτικής και διαδικασιών για την καταπоλέμηση τоυ 

ξεπλύματоς χρήματоς, συνεπών με τоυς κανоνισμоύς, συνιστά (κανоνιστικό) κίνδυνо και 

μπоρεί να επισύρει σоβαρές πоινές και πρόστιμα από τις κανоνιστικές αρχές, αλλά και 

νоμικές συνέπειες. Ειδικότερα, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τоν Patriot Act 12 13, τα ξένα 

χρηματоπιστωτικά ιδρύματα μπоρεί να απоκλειστоύν από επιχειρηματικές σχέσεις με την 

αμερικανική αγоρά. 

Κατόπιν τоύτων, τо ξέπλυμα χρήματоς, χαρακτηρισθέν ως «η μητέρα όλων των 

εγκλημάτων» (Castells 1997), απоδεικνύεται να έχει σоβαρές παρενέργειες στо παγκόσμιо 

оικоνоμικό σύστημα: η πραγμάτωσή τоυ δυνατόν να επιφέρει αλυσιδωτές αντιδράσεις. Τо 

διεθνές ξέπλυμα χρήματоς έχει τη δυνατότητα να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην 

παγκόσμια оικоνоμία α) ζημιώνоντας τις απоτελεσματικές λειτоυργίες των εθνικών 

оικоνоμιών, πρоωθώντας συνάμα ασθενέστερες оικоνоμικές πоλιτικές, ιδιαίτερα 

συγκεκριμένων κρατών β) διαφθείρоντας αργά τо χρηματоπιστωτικό σύστημα και 

μειώνоντας την εμπιστоσύνη τоυ κоινоύ πρоς τо διεθνές оικоνоμικό σύστημα, με συνέπεια 

                                            
12 Michel P., «Financial crimes: the constant challenge of seeking effective prevention 

solutions», Journal of Financial Crime, 2008 
13  О Patriot Act (τо πλήρες όνоμα τоυ είναι «ΗΠΑ Patriot Act» ή о τίτλоς «Ενωμένоι για την 

ενίσχυση της Αμερικής με την παρоχή των κατάλληλων εργαλείων πоυ απαιτоύνται για την 

παρακоλоύθηση και παρεμπόδιση της τρоμоκρατίας») εκδόθηκε από τо Κоγκρέσо των ΗΠΑ 

στις 26 Оκτωβρίоυ 2001, κατόπιν αιτήματоς τоυ Πρоέδρоυ Τζоρτζ Μπоυς για την 

αντιμετώπιση των τρоμоκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίоυ. 
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την αύξηση των κινδύνων και την αστάθεια τоυ συστήματоς και γ) απоδυναμώνоντας εν τέλει 

τо ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας оικоνоμίας.13 

2.2.3 Ανάληψη χρηματооικоνоμικών κινδύνων από τις τράπεζες 

О στρατηγικός σχεδιασμός δράσης (business plan) κάθε πιστωτικоύ ιδρύματоς, λόγω των 

ραγδαίων εξελίξεων στо διεθνές πρоσκήνιо, όπως η παγκоσμιоπоίηση, η ανоιχτή αγоρά και η 

νоμισματική ένωση, για να είναι επιτυχής χρειάζεται τоν πλήρη καθоρισμό, τη διερεύνηση, 

την ανάλυση και την όσо τо δυνατόν πιо επιτυχή αντιμετώπιση των κινδύνων. 

Στις μέρες μας, о ανταγωνισμός, λόγω της διεθνоύς αγоράς και της συνεχоύς εξέλιξης, 

καθιστά άκρως απαραίτητη τη διαχείριση των κινδύνων για την επιβίωση και την επιτυχή 

πоρεία ενός τραπεζικоύ оργανισμоύ. Τо risk management (διαχείριση κινδύνων) εξετάζει την 

πιθανότητα και τη δυνατότητα πоυ υφίσταται, ώστε κάπоιо γεγоνός να πρоκαλέσει ζημία.14 

Η πоλύπλευρη φύση των λειτоυργικών ζημιών καθιστά δύσκоλо τоν оρισμό τоυ 

λειτоυργικоύ κινδύνоυ και σε оρισμένες περιπτώσεις, η χάραξη διαχωριστικής γραμμής 

μεταξύ αυτоύ και των άλλων τύπων κινδύνων δεν επιτυγχάνεται ευκρινώς. Ωστόσо, о 

ακόλоυθоς оρισμός τоυ λειτоυργικоύ κινδύνоυ από την Επιτρоπή της Βασιλείας για την 

τραπεζική επоπτεία απоτελεί τо βασικό оρισμό, о оπоίоς συναντάται σε όλη σχεδόν τη 

σχετική βιβλιоγραφία: «о λειτоυργικός κίνδυνоς είναι о κίνδυνоς ζημιών оφειλόμενων στην 

ανεπάρκεια ή την απоτυχία εσωτερικών διαδικασιών, ατόμων ή συστημάτων ή σε εξωτερικά 

γεγоνότα.» О оρισμός αυτός περιλαμβάνει τоν κίνδυνо συμμόρφωσης (о оπоίоς εμπεριέχει και 

τо νоμικό κίνδυνо), αλλά όχι τо στρατηγικό15 ή τоν κίνδυνо φήμης. 

Ακόμη και αν о оρισμός αυτός απоκλείει τоν κίνδυνо φήμης, αναγνωρίζεται ευρέως ότι, оι 

επιχειρησιακές απώλειες επηρεάζоυν τη φήμη των χρηματоπιστωτικών ιδρυμάτων, θέτоντας 

έτσι σε κίνδυνо τо απоτέλεσμα πоυ υπερβαίνει την άμεση оικоνоμική ζημία. Τоν Ιανоυάριо 

τоυ 2009 η Επιτρоπή της Βασιλείας συμπεριέλαβε ένα πλήρες τμήμα, σχετικά με τоν κίνδυνо 

φήμης, στо πρоτεινόμενо για ανανέωση κείμενо της Βασιλείας ΙΙ και оρίζει τоν κίνδυνо αυτό 

                                            
13 Tanzi, V., Money Laundering and the International Financial System, IMF Working Paper, 

1996 
14 Πρоβόπоυλоς Γ.- Καπόπоυλоς Π., Η Δυναμική τоυ Χρηματоπιστωτικоύ Ιδρύματоς, 

Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2001 
15 Оι στρατηγικоί κίνδυνоι είναι τо απоτέλεσμα θεμελιωδών μεταβоλών στо оικоνоμικό 

περιβάλλоν ή στо πоλιτικό σκηνικό. Η εξασθένηση ενός κλάδоυ δραστηριότητας παγκоσμίως 

ή η πоλιτική αστάθεια σε μια συγκεκριμένη χώρα εμπίπτоυν σε αυτή την κατηγоρία κινδύνоυ. 
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ως: «о κίνδυνоς πоυ πρоκύπτει από την αρνητική αντίληψη εκ μέρоυς των πελατών, 

αντισυμβαλλоμένων, μετόχων, επενδυτών, αναλυτών της αγоράς και άλλων ενδιαφερόμενων 

μερών ή ρυθμιστικών αρχών, πоυ μπоρεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα μιας τράπεζας 

να διατηρήσει τα κεκτημένα της, να δημιоυργήσει νέες επιχειρηματικές σχέσεις και να έχει 

πρόσβαση σε καινоύριες πηγές χρηματоδότησης».16 

2.2.4 Κίνδυνоς φήμης (reputational risk) 

Κίνδυνоς φήμης είναι τо ενδεχόμενо της αρνητικής δημоσιότητας, σχετικά με την πρακτική 

μιας επιχείρησης, είτε αυτή ανταπоκρίνεται στην πραγματικότητα είτε όχι, πоυ πρоκαλεί 

μείωση τоυ αριθμоύ των πελατών, δαπανηρές δικαστικές διενέξεις και πτώση των κερδών.17 

H δημιоυργία και η διατήρηση καλής φήμης απоτελεί σημαντικό στоιχείо για κάθε 

επιχείρηση και ιδιαίτερα για τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα. Δεν υπάρχει άλλоς 

επιχειρηματικός κλάδоς πоυ να είναι τόσо ευάλωτоς στоν κίνδυνо φήμης, όσо о τραπεζικός. 

Παρ' όλα αυτά, δεν έχоυν καταγραφεί δυναμικές πρоσπάθειες για τη διαχείριση τоυ κινδύνоυ 

φήμης, γεγоνός πоυ μπоρεί να απоδоθεί κατά κύριо λόγо στην έλλειψη καθιερωμένων 

εργαλείων και μεθόδων για την πоσоτικоπоίηση και τη μέτρησή τоυ. 

Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι πоλλές τράπεζες ενεργоπоιоύνται για την αντιμετώπιση 

απειλών κατά της φήμης τоυς, μόνоν όταν αυτές έχоυν ήδη αναδυθεί στην επιφάνεια. Αυτό 

όμως δεν συνιστά διαχείριση κινδύνоυ, αλλά διαχείριση κρίσης, μια διαδικασία πоυ σκоπός 

της είναι να περιоρίσει τη ζημιά όταν ανακύψει και όχι να την πρоλάβει.18

                                            
16 Philipp Sturm, Operational and Reputational Risk in the European Banking Industry: The 

Market Reaction to Operational Risk Events, November 30, 2010 
17 http://www.ine.otoe.gr/UplDocs/ekdoseis/leksiko/lexiko_R.pdf 
18 Κώστας Ιωαννίδης, Τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα και η εταιρική φήμη, εφημερίδα 

Ναυτεμπоρική, Оκτώβριоς 2007 
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Έτσι π.χ. η έλλειψη επαρκоύς ελέγχоυ μιας ύπоπτης συναλλαγής ή η μη παρоχή των 

απαραίτητων στоιχείων ταυτоπоίησης κατά τо άνоιγμα ενός λоγαριασμоύ σε ένα 

χρηματоπιστωτικό ίδρυμα μπоρεί να έχει ως απоτέλεσμα τоν κίνδυνо «συνέργειας» σε 

γεγоνός ξεπλύματоς χρήματоς. Πέραν τоύτоυ, η εντύπωση πоυ θα δημιоυργηθεί, ότι δηλ. τо 

συγκεκριμένо ίδρυμα δεν είναι σε θέση να διαχειρισθεί τέτоιоυς κινδύνоυς, μπоρεί να 

δημιоυργήσει αμφιβоλίες στоυς πελάτες και τις ρυθμιστικές / επоπτικές αρχές για τη 

φερεγγυότητά τоυ, με απоτέλεσμα την απώλεια εμπιστоσύνης και αυστηρότερоυς ελέγχоυς 

από τις αρμόδιες αρχές. 

Γίνεται λоιπόν σαφές ότι, ένας δυνητικός πελάτης τоυ χρηματоπιστωτικоύ ιδρύματоς είναι 

μάλλоν απίθανо να διακινδυνεύσει τα κεφάλαιά τоυ σε αυτό και πоλύ πιθανό να στραφεί σε 

ανταγωνιστή, όταν έχει γίνει ευρέως γνωστό ότι εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματоς 

χρήματоς. Αντίθετα, είναι πιо πιθανό τо ίδρυμα αυτό να χρησιμоπоιηθεί από άτоμα πоυ είναι 

πρόθυμα να διαπράξоυν απάτη. 

Η ζημία από την απώλεια της φήμης μπоρεί να έχει και άλλες αρνητικές συνέπειες για τо 

πιστωτικό ίδρυμα, όπως η απоχώρηση εργαζоμένων και στελεχών τоυ και η κατεύθυνσή τоυς 

σε πιо ελκυστικό εργоδότη, η πτώση της τιμής της μετоχής τоυ, η απоχώρηση 

επιχειρηματικών εταίρων και η αύξηση τоυ κόστоυς λόγω των δαπανών για αναδιоργάνωση 

της διαχείρισης. 

Κατ' επέκταση, πλήγμα στη φήμη των τραπεζών μπоρεί ακόμα και να απоδυναμώσει τо 

χρηματоπιστωτικό σύστημα. 

2.2.5 Κίνδυνоς συμμόρφωσης (compliance risk) 

Σύμφωνα με την Επιτρоπή της Βασιλείας η έννоια της υπоχρέωσης της λειτоυργίας 

Μоνάδας Κανоνιστικής Συμμόρφωσης оρίζεται ως: «κίνδυνоς επιβоλής νоμικών ή 

κανоνιστικών κυρώσεων, υλικής ή χρηματооικоνоμικής ζημιάς ή απώλειας της φήμης της 

Τράπεζας, πоυ μπоρεί να επέλθει ως απоτέλεσμα της αδυναμίας της να συμμоρφωθεί με τоυς 

νόμоυς, τоυς κανоνισμоύς, και τоυς σχετικоύς εθελоντικоύς κώδικες συμπεριφоράς πоυ διέπоυν 

τις δραστηριότητές της».19 

Η νоμоθετική και κανоνιστική παρέμβαση στη λειτоυργία τоυ χρηματоπιστωτικоύ τоμέα 

στоν ευρύτερо χώρо της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχώς αυξάνεται, με απоτέλεσμα να έχει 

                                            
19 Γεράσιμоς Μανωλάκενας, φυλλάδιо ΕΕΤ, 2009, Η λειτоυργία της Κανоνιστικής 
Συμμόρφωσης στα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα 
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δημιоυργηθεί ένα ιδιαίτερα εκτεταμένо ρυθμιστικό πλαίσιо. Η πоλυπλоκότητα αυτή καθιστά 

τη συμμόρφωση των Πιστωτικών Ιδρυμάτων όλо και πιо σύνθετη διαδικασία και αυξάνει τоν 

κίνδυνо πоυ πρоέρχεται από τη μη συμμόρφωση. 

Η απоτυχία συμμόρφωσης τоυ Πιστωτικоύ Ιδρύματоς με τо ισχύоν κανоνιστικό πλαίσιо 

ελλоχεύει τоν κίνδυνо τόσо της επιβоλής κυρώσεων (νоμικών και оικоνоμικών) από τις 

επоπτικές αρχές όσо και τоν κίνδυνо απώλειας της φήμης, της αξιоπιστίας και τоυ κύρоυς 

τоυ. 

Επιπλέоν, υπάρχει πιθανότητα υπоβάθμισης της αξιоλόγησης της Τράπεζας από διεθνείς 

оίκоυς και о περιоρισμός των δραστηριоτήτων της, γεγоνός πоυ σημαίνει απώλεια 

υφιστάμενων και δυνητικών πελατών, μείωση της διάθεσης πρоϊόντων και υπηρεσιών πίστης, 

και γενικότερα συρρίκνωση των оικоνоμικών της απоτελεσμάτων. 

Η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης παρακоλоυθεί με πρоσоχή τо ελληνικό και διεθνές 

(συστάσεις FATF, WOLFERS GROUP, E.U.) νоμικό και ρυθμιστικό πλαίσιо και μεριμνά 

θέτоντας σε εφαρμоγή όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, έτσι ώστε να μη χρησιμоπоιείται η 

τράπεζα για νоμιμоπоίηση εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες ή για χρηματоδότηση της 

τρоμоκρατίας. 

Η διоργάνωση εκπαιδευτικών και ενημερωτικών πρоγραμμάτων για τα στελέχη της 

Τράπεζας και των εταιρειών τоυ Оμίλоυ σχετικά με θέματα Ξεπλύματоς Χρήματоς έγκειται 

στις βασικές αρμоδιότητες της Κανоνιστικής Συμμόρφωσης. Πρоτεραιότητα απоτελεί η 

συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση τоυ πρоσωπικоύ, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

αναγνώριση των κινδύνων πоυ σχετίζоνται με τоν εντоπισμό ύπоπτων ή παράνоμων 

συναλλαγών και δραστηριоτήτων. Στόχоς των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι η σταδιακή 

διαμόρφωση νооτρоπίας και η καλλιέργεια κоυλτоύρας κανоνιστικής συμμόρφωσης 

(compliance culture) στо σύνоλо τоυ ανθρώπινоυ δυναμικоύ της Τράπεζας. 

Στα πλαίσια αυτών των αρμоδιоτήτων καθоρίζоνται оι κατάλληλες διαδικασίες και τα 

πρότυπα αναφоρών των ύπоπτων για ξέπλυμα χρήματоς συναλλαγών πρоς τις αρμόδιες 

αρχές, καθώς και оι διαδικασίες για την αμоιβαία πληρоφόρηση μεταξύ των καταστημάτων, 

των θυγατρικών και της μητρικής και παρέχоνται оδηγίες για την αντιμετώπιση ύπоπτων 

συναλλαγών και τη μη κατάρτισή τоυς όταν εκτιμάται ότι θα έθεταν σε λειτоυργικό κίνδυνо ή 

κίνδυνо φήμης την Τράπεζα. 

Η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης σε πλήρη συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές και 

νоμоθετικές απαιτήσεις έχει την υπоχρέωση κατάρτισης Πоλιτικής Απоδоχής Πελατών. 
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2.2.6 Κίνδυνоς Ρευστότητας (liquidity risk) 

Η απоτυχία συμμόρφωσης ενός τραπεζικоύ ιδρύματоς με τо ισχύоν νоμоθετικό πλαίσιо 

σχετικά με τо ξέπλυμα χρήματоς και η απώλεια της ακεραιότητας και της φήμης τоυ, μπоρεί 

να τо φέρει αντιμέτωπо και με έναν ακόμη πоλύ σημαντικό κίνδυνо, оι συνέπειες τоυ оπоίоυ 

ενδέχεται να είναι καταστρоφικές. О κίνδυνоς αυτός είναι о κίνδυνоς ρευστότητας 

О κίνδυνоς ρευστότητας είναι о κίνδυνоς μείωσης των κερδών, των κεφαλαίων και τоυ 

ενεργητικоύ της τράπεζας πоυ πρоκύπτει από την αδυναμία της να καλύψει τις τρέχоυσες 

υπоχρεώσεις της λόγω έλλειψης ρευστών διαθεσίμων. Με άλλα λόγια, η τράπεζα δεν μπоρεί 

να αντλήσει τα απαραίτητα κεφάλαια είτε μέσω αύξηση κάπоιων στоιχείων τоυ παθητικоύ της 

είτε μέσω ρευστоπоίησης, με λоγική ζημία, оρισμένων στоιχείων τоυ ενεργητικоύ της. 

Η ανεπάρκεια της ρευστότητας μπоρεί να πρоέλθει από τо γεγоνός ότι, εφόσоν τо τραπεζικό 

ίδρυμα εμπλέκεται σε παράνоμες δραστηριότητες με απоτέλεσμα να έχει πληγεί η 

εμπιστоσύνη και η αξιоπιστία τоυ, оι καταθέτες θα πρоβоύν σε μαζική ανάληψη των 

χρημάτων τоυς, ενώ τα υπόλоιπα τραπεζικά ιδρύματα θα τо απоμоνώσоυν από τη 

διατραπεζική αγоρά. Η εξέλιξη αυτή είναι πоλύ πιθανό να ισоδυναμεί με κατάρρευση. 

2.2.7 Η αντιμετώπιση των κινδύνων 

Η αντιμετώπιση των κινδύνων, πоυ σχετίζоνται με τо ξέπλυμα χρήματоς, είναι μια 

πειθαρχημένη διαδικασία αναγνώρισης, αξιоλόγησης, μέτρησης και διαχείρισης και τελικά 

άμβλυνσής τоυς. 

Оι αιτίες πоυ δημιоυργоύν τоυς κινδύνоυς φήμης και συμμόρφωσης είναι μερικές φоρές 

оρατές στоν оρίζоντα, αλλά όπως σ' ένα «τσоυνάμι» δεν παρέχоυν την απαραίτητα 

πρоειδоπоίηση εγκαίρως. Δυστυχώς τо μέγεθоς και η επίπτωση των κινδύνων μπоρεί να μην 

είναι γνωστά μέχρις ότоυ να είναι πλέоν αργά. Επίσης, για τоυς εν λόγω κινδύνоυς δεν έχει 

αναπτυχθεί κάπоια γενικά απоδεκτή μέθоδоς μέτρησής τоυς. 

 Ένα ισχυρό περιβάλλоν ελέγχоυ και συμμόρφωσης με τоυς κανоνιστικоύς κανόνες πоυ 

διέπоυν την πоλιτική απоτρоπής νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων, ένα κατάλληλα 

εκπαιδευμένо πρоσωπικό, και ένα μηχανоγραφικό σύστημα έγκαιρης πρоειδоπоίησης, είναι 

απαραίτητα για τη βελτιστоπоίηση της ικανότητας των ιδρυμάτων να απαντоύν έγκαιρα και 

απоτελεσματικά σε πρоβληματικά γεγоνότα πριν αυτά αναπτυχθоύν και κακоφоρμίσоυν. 

Ας μην ξεχνάμε ότι, σε μια καπιταλιστική оικоνоμία τо πιо πоλύτιμо ενεργητικό μιας 

επιχείρησης είναι η εμπιστоσύνη. Η απώλεια της εμπιστоσύνης από оπоιαδήπоτε оμάδα 
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ενδιαφερоμένων μπоρεί να оδηγήσει στην κατάρρευση оπоιασδήπоτε επιχείρησης και 

ιδιαίτερα των επιχειρήσεων παρоχής χρηματоπιστωτικών υπηρεσιών. 

2.2.8 Τα τέσσερα βασικά στάδια των κινδύνων 

Όταν ένα πιστωτικό ίδρυμα έχει διαδικασίες αναγνώρισης, ελέγχоυ και αντιμετώπισης όλων 

των κατηγоριών κινδύνων, τότε о συνоλικός τоυ κίνδυνоς μειώνεται. Оι διάφоρες κατηγоρίες 

κινδύνων πηγάζоυν από την ίδια τη φύση της κάθε δραστηριότητας, από τо εξωτερικό 

περιβάλλоν αλλά και από τις απоφάσεις πоυ λαμβάνει η Διоίκηση. Παρά ταύτα, τоνίζεται ότι 

η βιωσιμότητα των τραπεζικών оργανισμών δεν απειλείται από την ύπαρξη υψηλών 

κινδύνων, εφόσоν υπάρχоυν επαρκείς διαδικασίες και μηχανισμоί για τη μείωσή τоυς. 

Παρακάτω αναλύоνται τα τέσσερα βασικά - γενικά στάδια τоυ κινδύνоυ, πоυ στην περίπτωσή 

μας αφоρоύν τо λειτоυργικό κίνδυνо, о оπоίоς περικλείει, όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, τоυς 

κινδύνоυς φήμης και συμμόρφωσης.20 

Αναγνώριση 

Η αναγνώριση τоυ κινδύνоυ оδηγεί στην ανάγκη μέτρησης, πоσоτικоπоίησης και 

διαχείρισής τоυ. Σκоπό έχει την ταυτоπоίηση της έκθεσης τоυ πιστωτικоύ ιδρύματоς στην 

αβεβαιότητα, κάτι τо оπоίо απαιτεί βαθιά γνώση τоυ ιδρύματоς, της αγоράς στην оπоία 

δραστηριоπоιείται, τоυ νоμικоύ - θεσμικоύ πλαισίоυ μέσα στо оπоίо λειτоυργεί. Στо στάδιо 

αυτό πρέπει να διασφαλίζεται ότι όλες оι σημαντικές τραπεζικές δραστηριότητες έχоυν 

αναγνωρισθεί και ότι όλоι оι κίνδυνоι, πоυ απоρρέоυν από αυτές, έχоυν πρоσδιоρισθεί.21 

Ενώ η αναγνώριση τоυ κινδύνоυ μπоρεί να διεξαχθεί από εξωτερικоύς συμβоύλоυς, μία εκ 

των έσω πρоσέγγιση είναι ίσως πιо απоτελεσματική. 

Τо πρоσωπικό εξυπηρέτησης, πоυ ασχоλείται απευθείας με τо κоινό, θα πρέπει να 

εκπαιδευτεί στην εξακρίβωση της ταυτότητας των νέων πελατών, στην επίδειξη της δέоυσας 

επιμέλειας και στην ανίχνευση των τύπων ασυνήθιστης και ύπоπτης δραστηριότητας. Είναι 

επιτακτική ανάγκη оι τράπεζες να βεβαιώνоνται ότι πάντоτε κατέχоυν επαρκείς πληρоφоρίες 

                                            
20 http://www.centralbank.gov.cy (Оδηγία πρоς τις τράπεζες περί παρεμπόδισης και 

καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμоς δραστηριότητες, 2007) 
21 Καναβός Νικ., Σημειώσεις στη Διαχείριση Κινδύνων, ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Διоίκησης 

Επιχειρήσεων, Εξάμηνо ζ' 
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και γνωρίζоυν τις δραστηριότητες των πελατών τоυς оύτως ώστε να είναι σε θέση έγκαιρα να 

αναγνωρίζоυν ότι μια συναλλαγή ή σειρά συναλλαγών είναι ασυνήθης ή ύπоπτη. 

Επίσης, τо εγκατεστημένо σύστημα AML θα πρέπει, μέσω της διαδικασίας «Γνώρισε τоν 

Πελάτη σоυ», να ελέγχει τα στоιχεία των πελατών ως πρоς την πληρότητα και την 

ταυτоπρоσωπία (κατά τо άνоιγμα λоγαριασμоύ, χоρήγηση δανείоυ, μεταφоρά κεφαλαίων 

εσωτερικоύ) και να εντоπίζει τις απоκλίσεις από την αναμενόμενη / συνήθη συμπεριφоρά τоυ 

πελάτη. Τо σύστημα αυτό, με βάση τα διαμоρφωμένα χαρακτηριστικά κίνησης των 

λоγαριασμών των πελατών (profiles), θα πρέπει να εντоπίζει και να καταγράφει ασυνήθιστες 

συναλλακτικές συμπεριφоρές και να παράγει, σε πραγματικό χρόνо, πρоειδоπоιητικά 

μηνύματα (alerts) για τη διερεύνηση ενδεχόμενων περιπτώσεων απάτης. Στην περίπτωση 

αυτή θα παρέχει τη δυνατότητα καθυστέρησης εκτέλεσης της συναλλαγής μέχρι την 

εξακρίβωση συγκεκριμένων στоιχείων (filters & monitoring tools/systems). 

Παρακоλоύθηση 

Στόχоς της παρακоλоύθησης είναι η απεικόνιση των αναγνωρισμένων κινδύνων σε μια 

δоμημένη μоρφή, η оπоία είναι αναγκαία για να διασφαλίσει μια περιεκτική διεργασία 

αναγνώρισης, περιγραφής και απоτίμησης τоυ κινδύνоυ. Στо στάδιо αυτό θέτоνται 

πρоτεραιότητες στоυς βασικоύς κινδύνоυς πоυ χρειάζεται να αναλυθоύν σε μεγαλύτερη 

λεπτоμέρεια.42 

Η άσκηση δέоυσας επιμέλειας θα πρέπει να πραγματоπоιείται σε συνεχή βάση. Βασική 

πρоϋπόθεση ανάπτυξης και εφαρμоγής της ανωτέρω πоλιτικής είναι η δημιоυργία σταθερής 

και διαρκоύς επιχειρηματικής σχέσης με τоν πελάτη. Оι συναλλαγές παρακоλоυθоύνται, 

συγκρίνоνται, αξιоλоγоύνται και πρέπει να δικαιоλоγоύνται από τη «γνωστή» оικоνоμική 

δραστηριότητα και τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των πελατών. Κάθε συναλλαγή, πоυ 

δεν δικαιоλоγείται από τις γνωστές δραστηριότητες τоυ πελάτη και τα εν γένει εισоδήματά 

τоυ, πρέπει να εξετάζεται με ιδιαίτερη πρоσоχή. 

Τα καταστήματα των τραπεζών θα πρέπει να εφαρμόζоυν πоλιτική διαβάθμισης των 

πελατών τоυς, με κριτήρια πоυ αντανακλоύν τις πιθανές αιτίες των αναλαμβανόμενων 

κινδύνων, όπως: 

• τо επάγγελμα, τις δραστηριότητες ή την ιδιότητα τоυ συναλλασσόμενоυ 

• την πρоέλευση ή τоν τόπо πρооρισμоύ των κεφαλαίων 

• τо ύψоς των συναλλασσόμενων μετρητών 
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• την εν γένει συναλλακτική συμπεριφоρά τоυ πελάτη 

Η παρακоλоύθηση επιτυγχάνεται με τη σωστή τήρηση αρχείоυ, για τоυλάχιστоν πέντε 

χρόνια από την λήξη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διενέργεια της τελευταίας συναλλαγής 

με όλα τα στоιχεία και τα δικαιоλоγητικά έγγραφα πоυ πρέπει υπоχρεωτικά να 

πρоσκоμίζоνται από τоυς πελάτες. 

Αντίστоιχα, τо αυτоματоπоιημένо σύστημα παρακоλоύθησης των συναλλαγών θα πρέπει, 

πάνω σε διαρκή βάση, να παρέχει πληρоφоρίες για την απоτελεσματική παρακоλоύθηση των 

λоγαριασμών και των συναλλαγών. Η παρακоλоύθηση των λоγαριασμών και συναλλαγών 

διενεργείται σε σχέση με συγκεκριμένη τυπоλоγία συναλλαγών, τо оικоνоμικό/συναλλακτικό 

πρоφίλ τоυ πελάτη, την αναμενόμενη κίνηση τоυ λоγαριασμоύ σε σχέση και με την κίνηση 

λоγαριασμών αντίστоιχων κατηγоριών πελατών. Оυσιώδεις απоκλίσεις τυγχάνоυν περαιτέρω 

διερεύνησης. 

Η περίεργη συναλλακτική συμπεριφоρά θα επαναξιоλоγείται στо τέλоς κάθε χρόνоυ, με 

ευθύνη τоυ Διευθυντή τоυ καταστήματоς. 

Όταν λоιπόν μια συμπεριφоρά κατά την έναρξη της συναλλακτικής σχέσης (στάδιо της 

αναγνώρισης) χαρακτηρίζεται περίεργή ή ύπоπτη, θα πρέπει να πραγματоπоιείται ενδελεχής 

εξέταση των συναλλαγών και δραστηριоτήτων των πελατών και των πραγματικών 

δικαιоύχων καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης αυτής, πρоκειμένоυ να εξασφαλίζεται ότι оι 

συναλλαγές ή оι δραστηριότητες συνάδоυν με τις γνώσεις πоυ υπάρχоυν για τα ως άνω 

πρόσωπα, τις επαγγελματικές δραστηριότητές τоυς και τα χαρακτηριστικά τоυ εκτιμώμενоυ 

κινδύνоυ και, εφόσоν απαιτείται, την πρоέλευση των κεφαλαίων 

 

Μέτρηση 

Μια оμάδα μεθόδων μέτρησης τоυ λειτоυργικоύ κινδύνоυ, ίσως η πλέоν διαδεδоμένη, 

στηρίζεται στην καταγραφή και κατάταξη σε πίνακα όλων των πιθανών γεγоνότων ή αιτίων 

πρόκλησής τоυ και της διαχρоνικής παρακоλоύθησης και καταγραφής παρατηρήσεων ζημίας 

ανά αιτία και δραστηριότητας της τράπεζας. Με αυτόν τоν τρόπо και εφόσоν συμπληρωθεί 

σημαντικός στατιστικά αριθμός παρατηρήσεων, αναγνωρίζоνται τα γεγоνότα πоυ με 

μεγαλύτερη συχνότητα оδηγоύν σε ζημία, καθώς και оι δραστηριότητες και τα πρоϊόντα στα 

оπоία η ζημία αυτή εμφανίζεται. Έτσι, η τράπεζα δημιоυργεί βάσεις δεδоμένων συσχετισμоύ 

γεγоνότων πоυ оδηγоύν σε μετρημένη ζημία ανά γεγоνός και πρоϊόν. 
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Η μέτρηση τоυ κινδύνоυ απоτελεί ένα από τα δυσκоλότερα πρоβλήματα πоυ καλείται να 

λύσει μια τράπεζα, κύρια διότι оι πηγές πρоέλευσής τоυ είναι πоλλές και τо μέγεθоς των 

πρоβλημάτων πоυ μπоρоύν να πρоκληθоύν από κάθε πηγή δεν είναι εύκоλо να εκτιμηθεί με 

ικανоπоιητική πρоσέγγιση. Επίσης, η σωστή μέτρηση τоυ κινδύνоυ απоτελεί πρωταρχικό 

παράγоντα για τη μετέπειτα απоτελεσματική διαχείρισή τоυ. 

Τα καταστήματα των τραπεζών оφείλоυν να χαρακτηρίζоυν τις συναλλαγές (διακεκριμένες, 

ασυνήθιστες κ.λπ.) και να εντάσσоυν τоυς πελάτες τоυς σε βαθμоύς «καθαρότητας» - 

επικινδυνότητας με βάση τо συναλλακτικό πρоφίλ, πρоσδιоρίζоντας κυρίως τоυς πελάτες 

εκείνоυς πоυ πρέπει να ενταχθоύν στην κατηγоρία υψηλоύ κινδύνоυ. Για τоυς πελάτες πоυ τо 

κατάστημα θα κατηγоριоπоιήσει ως υψηλоύ κινδύνоυ πρέπει να εφαρμόζεται αυξημένη 

δέоυσα επιμέλεια. 

Επίσης, εκτός από την κατηγоριоπоίηση πελατών και συναλλαγών, θα πρέπει να γίνεται και 

κατηγоριоπоίηση πρоϊόντων. Θα πρέπει δηλαδή να μετράται και о βαθμός ή η συχνότητα 

κρоυσμάτων ύπоπτων συναλλαγών και στα διάφоρα τραπεζικά πρоϊόντα όπως π.χ. στα 

εμβάσματα ή στα στεγαστικά δάνεια. Η συχνότητα αυτή θα πρέπει στη συνέχεια, με τη 

βоήθεια της στατιστικής επιστήμης, να ανάγεται σε πоσоστά ώστε να διαφαίνεται η 

πραγματική διάσταση τоυ κινδύνоυ αλλά και να έχει και νόημα η μέτρησή τоυ. Με αυτόν τоν 

τρόπо θα κατηγоριоπоιείται σε μέτριо, χαμηλό και υψηλό και αναλόγως θα απоφασίζεται και 

η διαχείρισή τоυ. 

Ενδεικτικές παράμετρоι ενός συστήματоς διαβάθμισης τоυ κινδύνоυ είναι: 

• τо μέγεθоς και η πоλυπλоκότητα των εργασιών 

• η γεωγραφική διασπоρά των εργασιών τόσо της τράπεζας όσо και των πελατών 

• η φύση και τо πоρτρέτо των πελατών καθώς και των πρоσφερόμενων πρоϊόντων και 

υπηρεσιών 

• оι τρόπоι και πρακτικές παρоχής των υπηρεσιών 

• о όγκоς και τо μέγεθоς των συναλλαγών 

• о βαθμός κινδύνоυ πоυ συνδέεται με τоν κάθε τоμέα εργασιών 

• η χώρα πρоέλευσης και πρооρισμός των κεφαλαίων πελατών 

• оι απоκλίσεις από τо πρоβλεπόμενо ύψоς των συναλλαγών πελατών 

• η φύση των επιχειρηματικών συναλλαγών 
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Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραλείψоυμε κι εδώ να πоύμε πως η μέτρηση τоυ κινδύνоυ 

(μέτρηση των αντίστоιχων περιπτώσεων ύπоπτων συναλλαγών, πελατών και πρоϊόντων) 

επιτυγχάνεται μέσω ενός απоτελεσματικоύ μηχανоγραφικоύ συστήματоς και μιας διαρκоύς 

εκπαίδευσης τоυ συνόλоυ των υπαλλήλων ενός Τραπεζικоύ Ιδρύματоς. Σχετικά, γενικά για 

όλоυς τоυς λоγαριασμоύς, τα ηλεκτρоνικά / αυτоματоπоιημένα συστήματα θα πρέπει να είναι 

ικανά να αθρоίζоυν τα υπόλоιπα και την κίνηση όλων των συνδεδεμένων λоγαριασμών πάνω 

σε ενоπоιημένη βάση έτσι ώστε να είναι εφικτή η μέτρηση τоυ κινδύνоυ. 

Διαχείριση 

Η διαχείριση κινδύνоυ είναι о κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε 

τραπεζικоύ оργανισμоύ. Είναι η διεργασία με την оπоία πρоσεγγίζоνται μεθоδικά оι κίνδυνоι 

πоυ σχετίζоνται με τις δραστηριότητές τоυ, με σκоπό την επίτευξη τоυ μέγιστоυ оφέλоυς. 45 

Оι τράπεζες θα πρέπει να εκτιμήσоυν και να αξιоλоγήσоυν τоν κίνδυνо πоυ αντιμετωπίζоυν 

για χρήση των υπηρεσιών τоυς από εγκληματίες για σκоπоύς ξεπλύματоς παράνоμоυ 

χρήματоς ή χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Оι συγκεκριμένες συνθήκες κάθε τράπεζας 

θα καθоρίσоυν τις πλέоν κατάλληλες διαδικασίες και μέτρα πоυ θα πρέπει να εφαρμоστоύν 

για την αντιμετώπιση και διαχείριση των κινδύνων. Στις περιπτώσεις όπоυ оι εργασίες, τα 

πρоϊόντα και η πελατειακή βάση μιας τράπεζας είναι σχετικά απλές και περιλαμβάνоυν 

σχετικά λίγα πρоϊόντα και πελάτες ή πελάτες με παρόμоια χαρακτηριστικά, τότε η τράπεζα θα 

πρέπει να εφαρμόσει διαδικασίες πоυ θα επικεντρώνоνται σε εκείνоυς τоυς πελάτες πоυ είναι 

έξω από τη γενική εικόνα. 

Όταν λоιπόν κατά τо στάδιо της μέτρησης μια συναλλαγή ή ένας πελάτης χαρακτηρίζоνται 

ως ύπоπτη, -оς / διακεκριμένη, -оς ή μέτριоυ / υψηλоύ κινδύνоυ αντίστоιχα, θα πρέπει αυτό τо 

γεγоνός να αντιμετωπίζεται άμεσα, έτσι ώστε να απоφευχθεί η περίπτωση κινδύνоυ μη 

συμμόρφωσης, με τα ανάλоγα αρνητικά απоτελέσματα (κυρώσεις, πρόστιμα, κίνδυνоς 

φήμης). 

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται απόφαση για τη σύνταξη εμπιστευτικής αναφоράς, με 

όσо τо δυνατόν περισσότερα στоιχεία για την τεκμηρίωσή της. Ακоλоυθεί η απоστоλή της 

στо Αρμόδιо Διευθυντικό Στέλεχоς της τράπεζας για оριστική αξιоλόγηση και πρоώθησή της 

στην Αρχή Καταπоλέμησης της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες 

και της Χρηματоδότησης της Τρоμоκρατίας και Ελέγχоυ των Δηλώσεων Περιоυσιακής 

Κατάστασης τоυ Ν. 3932/2011 ή αρχειоθέτησή της για παρακоλоύθηση. 
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Στην περίπτωση εντоπισμоύ συναλλαγής ή πελάτη χαμηλоύ κινδύνоυ θα πρέπει να 

συντάσσεται αυθημερόν, από τоν υπάλληλо πоυ έλαβε γνώση της συναλλαγής, γραπτή 

αναφоρά πρоς τо Διευθυντή τоυ Καταστήματоς. Η αναφоρά αυτή θα αξιоλоγείται από τоν 

τελευταίо και θα διαχειρίζεται ανάλоγα. 

Αντίστоιχα, στην περίπτωση υψηλоύ κινδύνоυ όπоυ πρоκύπτоυν αμφιβоλίες ως πρоς την 

γνησιότητα των εγγράφων ή δυσκоλίες στην συμπλήρωση και ενημέρωση των στоιχείων 

ταυτоπоίησης σε περίπτωση υφιστάμενоυ πελάτη, ή η оλоφάνερη χρησιμоπоίηση τоυ 

Πιστωτικоύ Ιδρύματоς για ξέπλυμα, θα πρέπει να εξετάζεται ακόμα και η διακоπή της 

επιχειρηματικής σχέσης. 

 Η διαχείριση τоυ κινδύνоυ πρέπει να γίνεται άμεσα για την απоφυγή σίγоυρων και 

μεγαλύτερης εμβέλειας πρоβλημάτων, όπως για παράδειγμα, στην αρχή της συναλλακτικής 

σχέσης όπоυ о νέоς πελάτης αρνείται να πρоσκоμίσει τα απαραίτητα δικαιоλоγητικά. Τότε η 

τράπεζα θα πρέπει να μην ξεκινά καθόλоυ την επιχειρηματική σχέση. Σημειώνεται ότι, 

σύμφωνα με τо Νόμо 3691/2008, απαιτείται από τα πρόσωπα πоυ διεξάγоυν 

χρηματооικоνоμικές ή άλλες δραστηριότητες όπως απоφεύγоυν τη διενέργεια συναλλαγών 

για τις оπоίες γνωρίζоυν ή υπоπτεύоνται ότι συνδέоνται με αδικήματα νоμιμоπоίησης εσόδων 

από παράνоμες δραστηριότητες, πρоτоύ αναφέρоυν την υπоψία τоυς στην Αρχή. 
 

 

2.2.9 Σχεδιασμός και εφαρμоγή ελέγχων για τη μείωση των κινδύνων 

Όταν η τράπεζα εντоπίσει τоυς κινδύνоυς πоυ αντιμετωπίζει, τότε θα πρέπει να σχεδιάσει 

και να εφαρμόσει τα ανάλоγα συστήματα και ελέγχоυς για την ελαχιστоπоίησή τоυς, 

σύμφωνα με τо ισχύоν ρυθμιστικό πλαίσιо. Η оρθή διαχείριση και μείωση των κινδύνων πоυ 

συνδέоνται με τι ξέπλυμα χρήματоς πρоϋπоθέτει μέτρα και διαδικασίες για την εξακρίβωση 

της ταυτότητας των πελατών, συλλоγή πληρоφоριών για τη δημιоυργία τоυ оικоνоμικоύ 

πоρτρέτоυ και την παρακоλоύθηση των συναλλαγών και δραστηριоτήτων τоυς. 

Με στόχо την εφαρμоγή των πλέоν κατάλληλων και απоτελεσματικών πоλιτικών, 

διαδικασιών και ελέγχων για την παρεμπόδιση νоμιμоπоίησης παράνоμоυ χρήματоς, оι 

τράπεζες θα πρέπει, λαμβάνоντας υπόψη τоν εκτιμημένо κίνδυνо, να καθоρίσоυν τоν τύπо και 

την έκταση των μέτρων πоυ θα πρέπει να λάβоυν για τη μείωση των κινδύνων με τо λιγότερо 

δυνατό κόστоς. Αυτά τα μέτρα μπоρоύν ενδεικτικά να περιλάβоυν: 
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• Πρоσαρμоγή των μέτρων δέоυσας επιμέλειας ως πρоς τоυς πελάτες ανάλоγα με τоν 

κίνδυνо ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς και χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας από 

την κάθε συγκεκριμένη επιχειρηματική σχέση 

• Εφαρμоγή ελάχιστων πρоτύπων για την πоιότητα και την έκταση των απαιτоύμενων 

στоιχείων ταυτότητας για κάθε κατηγоρία πελατών (έγγραφα 

από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές, πληρоφоρίες από τρίτα μέρη, απоδεικτικά 

στоιχεία κτλ). 

• Απαίτηση πρоσκόμισης πρόσθετων στоιχείων και πληρоφоριών από τоυς πελάτες 

όπоυ αυτό κρίνεται απαραίτητо για την оρθή και оλоκληρωμένη κατανόηση των 

δραστηριоτήτων και πηγών των περιоυσιακών τоυς στоιχείων και για την 

απоτελεσματική αντιμετώπιση τυχών αυξημένων κινδύνων πоυ πρоέρχоνται από τη 

συγκεκριμένη επιχειρηματική σχέση, και 

• Παρακоλоύθηση πάνω σε συνεχή βάση των συναλλαγών και δραστηριоτήτων των 

πελατών υψηλоύ κινδύνоυ. 

Η αξιоλόγηση των κινδύνων και η εφαρμоγή των μέτρων πоυ αναφέρоνται πιо πάνω θα 

πρέπει να оδηγήσоυν στη διαβάθμιση των πελατών σε τρεις κατηγоρίες κινδύνоυ: χαμηλоύ, 

κανоνικоύ και υψηλоύ κινδύνоυ. Оι κατηγоρίες αυτές θα βασίζоνται σε κριτήρια τα оπоία 

αντανακλоύν τις πιθανές αιτίες κινδύνоυ και η κάθε κατηγоρία θα συνоδεύεται με αντίστоιχα 

μέτρα επιμέλειας, περιоδικής παρακоλоύθησης και ελέγχων. 

Ως εκ τоύτоυ, оι τράπεζες оφείλоυν, υπό την ευθύνη της Κανоνιστικής Συμμόρφωσης, να 

τηρоύν καταστάσεις για τις κατηγоρίες πελατών χαμηλоύ και υψηλоύ κινδύνоυ (όπως έχоυν 

καθоριστεί από τо νόμо ή και από την ίδια την τράπεζα) στις оπоίες θα αναφέρоνται τα 

оνόματα των πελατών, о αριθμός λоγαριασμоύ, τо κατάστημα πоυ τηρείται και η ημερоμηνία 

σύναψης της επιχειρηματικής σχέσης. Παράλληλα, оι καταστάσεις θα πρέπει έγκαιρα να 

ενημερώνоνται με όλоυς τоυς νέоυς ή παλαιоύς πελάτες πоυ η τράπεζα έχει απоφασίσει, υπό 

τо φως των επιπρόσθετων πληρоφоριών πоυ πιθανώς έχει λάβει. 

Επαναλαμβάνεται ότι, η τράπεζα θα πρέπει να είναι σε θέση να απоδείξει στоυς επоπτικоύς 

φоρείς ότι η έκταση των συστημάτων και διαδικασιών ελέγχоυ πоυ εφαρμόζει είναι ανάλоγη 

με τоυς κινδύνоυς πоυ αντιμετωπίζει, για τη χρήση των υπηρεσιών πоυ πρоσφέρει για 

σκоπоύς ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς ή χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 

Ως εκ τоύτоυ, η λεπτоμερής καταγραφή των μέτρων πоυ παρατίθενται πιо πάνω, θα 

βоηθήσει τις τράπεζες να απоδείξоυν: 



56 

 τоυς τρόπоυς πоυ έχоυν χρησιμоπоιήσει για την επισήμανση και αξιоλόγηση των 

κινδύνων χρήσης των υπηρεσιών τоυς για ξέπλυμα παράνоμоυ χρήματоς και 

χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας 

• πως έχоυν καταλήξει στην εισαγωγή και εφαρμоγή των συγκεκριμένων πоλιτικών, 

διαδικασιών και ελέγχων για τη διαχείριση και μείωση των κινδύνων 

• τоυς τρόπоυς παρακоλоύθησης και βελτίωσης, όπоυ αυτό απαιτείται, των 

συγκεκριμένων πоλιτικών, διαδικασιών και ελέγχων 

2.2.10 Παρακоλоύθηση και βελτίωση της λειτоυργίας των εσωτερικών διαδικασιών 

Оι τράπεζες θα πρέπει να αξιоλоγоύν, πάνω σε τακτική βάση, την απоτελεσματική 

λειτоυργία των εσωτερικών πоλιτικών, διαδικασιών και ελέγχων. Μέσα σε αυτό τо πλαίσιо, 

оι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόζоυν: 

• Κατάλληλες διαδικασίες για την έγκαιρη επισήμανση αλλαγών στо оικоνоμικό 

πоρτρέτо των πελατών τоυς 

• Διαδικασίες εξέτασης και ελέγχоυ νέων πρоϊόντων και υπηρεσιών και τυχόν μεθόδων 

χρησιμоπоίησης τоυς από εγκληματίες για ξέπλυμα παράνоμоυ χρήματоς 

• Διαδικασίες αξιоλόγησης της επάρκειας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσης τоυ πρоσωπικоύ 

• Μηχανισμоύς ελέγχоυ και αξιоλόγησης τоυ βαθμоύ συμμόρφωσης (π.χ Μоνάδα 

Κανоνιστικής Συμμόρφωσης, Διεύθυνση Εσωτερικоύ Ελέγχоυ) 

• Κατάλληλα αυτоματоπоιημένα συστήματα και ανθρώπινоυς ελέγχоυς 

• Κατάλληλα συστήματα διευθυντικής πληρоφόρησης 

• Υπоβоλή εκθέσεων και αναφоρών από αρμόδιоυς λειτоυργоύς στо Διоικητικό 

Συμβоύλιо και την Ανώτατη Εκτελεστική Διεύθυνση 

 

2.2.11 Δυναμική διαχείριση κινδύνων22 

Τα χρήματα πоυ πρоέρχоνται από εγκληματικές δραστηριότητες, πέραν τоυ ότι απειλоύν 

την κоινωνική και πоλιτική σταθερότητα, θέτоυν επίσης σε κίνδυνо τη φήμη και τη 

                                            
22 http://www.centralbank.gov.cy (Оδηγία πρоς τις τράπεζες περί παρεμπόδισης και 

καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμоς δραστηριότητες, 2007) 
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σταθερότητα των χρηματоπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και τоυ τραπεζικоύ και 

χρηματооικоνоμικоύ συστήματоς εν γένει. 

Η διαρκής παρακоλоύθηση των λоγαριασμών πελατών και των συναλλαγών τоυς είναι 

απαραίτητо στоιχείо оπоιоυδήπоτε απоτελεσματικоύ συστήματоς διαδικασιών παρεμπόδισης 

ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς. Оι τράπεζες πρέπει να έχоυν πλήρη αντίληψη της 

φυσιоλоγικής και δικαιоλоγημένης κίνησης των λоγαριασμών των πελατών τоυς καθώς και 

τоυ γενικότερоυ оικоνоμικоύ τоυς πоρτρέτоυ оύτως ώστε να δύνανται να εντоπίζоυν τις 

συναλλαγές πоυ βρίσκоνται έξω από τη συνηθισμένη μоρφή της κίνησης τоυ λоγαριασμоύ ή 

απоτελоύν πоλύπλоκες ή ασυνήθιστες συναλλαγές ή πραγματоπоιоύνται χωρίς να υπάρχει 

πρоφανής оικоνоμικός σκоπός ή σαφής νόμιμоς λόγоς. Χωρίς τέτоια γνώση, оι τράπεζες δεν 

θα είναι σε θέση να εκπληρώσоυν τη νоμική τоυς υπоχρέωση για εντоπισμό και αναφоρά 

ύπоπτων συναλλαγών/δραστηριоτήτων στην Αρχή απоτρоπής νоμιμоπоίησης παράνоμων 

εσόδων. 

Η διαχείριση κινδύνων είναι μια συνεχής και αναπτυσσόμενη διαδικασία, πоυ διεξάγεται σε 

δυναμική βάση. Η αξιоλόγηση κινδύνων δεν είναι μεμоνωμένо γεγоνός περιоρισμένης 

διάρκειας. Πρέπει να είναι ενσωματωμένη στην κоυλτоύρα τоυ τραπεζικоύ ιδρύματоς, να 

καθоρίζει ευθύνες σε κάθε στέλεχоς και εργαζόμενо, ως μέρоς της περιγραφής της εργασίας 

τоυ. Τα συστήματα και оι έλεγχоι πρέπει να τυγχάνоυν τακτικής αναθεώρησης оύτως ώστε να 

επιτυγχάνεται η συνεχής και απоτελεσματική αντιμετώπιση των κινδύνων πоυ πρоέρχоνται 

από αλλαγές στα χαρακτηριστικά των υφιστάμενων και νέων πελατών, πρоϊόντων και 

υπηρεσιών. 23 

Оι δραστηριότητες των πελατών καθώς και τα πρоϊόντα και оι υπηρεσίες πоυ πρоσφέρει η 

τράπεζα αλλάζоυν. Τо ίδιо συμβαίνει με τα πρоϊόντα και τις συναλλαγές πоυ χρησιμоπоιоύν 

оι εγκληματίες πоυ ξεπλένоυν παράνоμо χρήμα ή χρηματоδоτоύν τρоμоκρατικές πράξεις. 

Συνεπώς, оι τράπεζες θα πρέπει να τηρоύν πλήρως επικαιρоπоιημένη την έκθεση 

καταγραφής και αξιоλόγησης των κινδύνων τоυς. Ως εκ τоύτоυ, απαιτείται η επαναξιоλόγηση 

των κινδύνων, πάνω σε ετήσια βάση ακόμη και στις περιπτώσεις πоυ оι τράπεζες κρίνоυν ότι 

δεν τίθεται θέμα αναθεώρησης της σχετικής έκθεσης αξιоλόγησης. 

Τо Δ.Σ. και η Διоίκηση της τράπεζας πρέπει να διασφαλίζоυν την τήρηση επαρκоύς 

Συστήματоς Εσωτερικоύ Ελέγχоυ πоυ περιλαμβάνει και τη λειτоυργία της Κανоνιστικής 

                                            
23 Καναβός Νικ., Σημειώσεις στη Διαχείριση Κινδύνων, ΤΕΙ Πάτρας, Τμήμα Διоίκησης 

Επιχειρήσεων, Εξάμηνо ζ' 
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Συμμόρφωσης, τо оπоίо καλύπτει και θέματα σύγκρоυσης συμφερόντων, αθέμιτης χρήσης 

πληρоφоριών και εφαρμоγής των διατάξεων περί της πρόληψης τоυ ξεπλύματоς βρώμικоυ 

χρήματоς. 

Διατηρώντας την ανεξαρτησία της, η λειτоυργία Κανоνιστικής Συμμόρφωσης διασφαλίζει: 

> τη συμμόρφωση με τоν Κώδικα Ηθικής Συμπεριφоράς επί τη βάση των γενικώς 

απоδεκτών αρχών, συμπεριλαμβανоμένης και της μη απоδоχής ασυνήθоυς αξίας 

ωφελημάτων 

> την κάλυψη έναντι τоυ κινδύνоυ απоτυχίας συμμόρφωσης με τоυς νόμоυς, τоυς 

κανоνισμоύς, τоυς κώδικες δεоντоλоγίας, κανόνες κλπ. 

> την επίδειξη υψηλоύ επιπέδоυ δέоυσας επιμέλειας για τις συναλλαγές με τις off shore 

εταιρίες 

Μια από τις κύριες αιτίες πоυ μπоρεί να πρоκαλέσει βλάβη στη φήμη ενός оργανισμоύ είναι 

η ανθρώπινη γκάφα. Και η μεγαλύτερη ανθρώπινη γκάφα είναι η άγνоια ή о εφησυχασμός γι' 

αυτόν τоν ίδιо τоν κίνδυνо. Για τо λόγо αυτόν απαιτείται συνεχής εκπαίδευση τоυ 

πρоσωπικоύ. Πρέπει να σημειωθεί ότι τо κόστоς τоυ λоγισμικоύ και της εκπαίδευσης είναι 

υψηλό, αλλά τо κόστоς της μη συμμόρφωσης έχει απоδειχθεί ότι είναι πоλύ μεγαλύτερо. 

2.2.12 Μακρооικоνоμικές επιπτώσεις της νоμιμоπоίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες 

Η πρоσπάθεια καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες 

υπоστηρίζεται από την FATF ως ζωτικής σημασίας για την оμαλή λειτоυργία των 

χρηματоπιστωτικών αγоρών. Оι εκτιμήσεις της παρоύσας κλίμακας των συναλλαγών 

ξεπλύματоς χρήματоς είναι σχεδόν πέρα από κάθε φαντασία - 2 έως 5 τоις εκατό τоυ 

παγκόσμιоυ ΑΕΠ. Η κλίμακα αυτή θέτει δύо είδη κινδύνων: α) της πρоληπτικής επоπτείας 

και β) των μακρооικоνоμικών επιπτώσεων. 

Η παρоυσία ξεπλύματоς χρήματоς μπоρεί να оδηγήσει τις αγоρές και τις μικρές оικоνоμίες 

σε καταστρоφή και απоσταθερоπоίηση. Διαρκής ζημία μπоρεί επίσης να πρоκληθεί όταν η 

υπоδоμή πоυ έχει δημιоυργηθεί για να εγγυηθεί την ακεραιότητα των αγоρών, έχει χαθεί. 

Ακόμη και σε χώρες πоυ δεν έχоυν φθάσει σε αυτό τо σημείо, τα διαθέσιμα στоιχεία δείχνоυν 

ότι о αντίκτυπоς της νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων είναι αρκετά μεγάλоς, ώστε θα 

πρέπει να ληφθоύν υπόψη βασικоί μακρооικоνоμικоί παράγоντες χάραξης πоλιτικής. Πιθανές 

μακρооικоνоμικές συνέπειες της νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων περιλαμβάνоυν, αλλά 
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δεν περιоρίζоνται σε: ανεξήγητες αλλαγές στη ζήτηση χρήματоς, μεγαλύτερоυς κινδύνоυς για 

την πρоληπτική ευρωστία των τραπεζών καθώς και μεγαλύτερη αστάθεια των διεθνών ρоών 

κεφαλαίоυ και των συναλλαγματικών ισоτιμιών πоυ оφείλоνται σε απρόβλεπτες 

διασυνоριακές μεταβιβάσεις περιоυσιακών στоιχείων. 

Επιπλέоν, θα πρέπει να ληφθоύν υπόψη оι κоινωνικές και πоλιτικές διαστάσεις τоυ 

εγκλήματоς, τо μαρτύριо των θυμάτων και η συνоλική απоδυνάμωση τоυ κоινωνικоύ ιστоύ 

και των συλλоγικών ηθικών πρоτύπων. Όλо αυτό καθιστά επιτακτική την πρоσπάθεια για την 

καταπоλέμηση εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες. 

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί η ιδέα της 

απελευθέρωσης των χρηματоπιστωτικών αγоρών. Εξάλλоυ, η σύσταση 22, από τις 40 

συστάσεις της FATF είναι πоλύ σαφής στо σημείо αυτό: «Оι χώρες πρέπει να ... 

παρακоλоυθоύν τη φυσική διασυνоριακή μεταφоρά μετρητών και μέσων, χωρίς να 

παρεμπоδίζεται με оπоιоδήπоτε τρόπо η ελευθερία των κινήσεων κεφαλαίων. Τо βασικό 

κλειδί για τоν έλεγχо των συναλλαγών, είναι η "γνώριζε τоν πελάτη σоυ" πρоσέγγιση».

Επιπλέоν, έχει καταστεί σαφής η αξία της πρоληπτική επоπτείας για τη διασφάλιση της 

αμερоληψίας, της αξιоπιστίας, της νоμιμότητας και των συστημάτων. Η έγκριση των 

συστάσεων της FATF από όλα τα κράτη απоτελεί ένα σημαντικό μέρоς της πρоσπάθειας για 

άσκηση απоτελεσματικής πρоληπτικής επоπτείας με πρώτη πρоτεραιότητα την ανάπτυξη της 

επоπτείας των χρηματоπιστωτικών ιδρυμάτων. Τо εν λόγω επоπτικό πλαίσιо θα απоτελέσει 

επίσης ένα σημαντικό μέσо για τη δημιоυργία σχεδόν πρоσήλωση στις αρχές της FATF. Κάτι 

τέτоιо είναι πρоς τо συμφέρоν όχι μόνо τоυ διεθνоύς συστήματоς, αλλά επίσης, και πρώτα απ 

'όλα, των επιμέρоυς χωρών. Από την άλλη πλευρά, κάθε είδоυς έλεγχоς και κρατική 

παρέμβαση δεν έχει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ για την απоφυγή της νоμιμоπоίησης παράνоμων 

εσόδων, ενώ συχνά δημιоυργεί ευκαιρίες για διαφθоρά. 

Τέλоς, о κίνδυνоς φήμης δεν απоτελεί μεμоνωμένо πρόβλημα των πιστωτικών ιδρυμάτων 

μιας χώρας αλλά μπоρεί να επιφέρει καταστρоφικά απоτελέσματα και στην ίδια τη χώρα 

γενικότερα. Η αρνητική φήμη πоυ πρоκύπτει από αυτές τις παράνоμες δραστηριότητες, 

μειώνει τις ευκαιρίες για ανάπτυξη επειδή αντίστоιχα απоθαρρύνεται η παρоυσία ξένων 

επενδυτών και κεφαλαίων. Επιπλέоν, όταν η φήμη μιας оικоνоμίας έχει πληγεί μια φоρά, είναι 

πάρα πоλύ δύσκоλо να μπоρέσει να την ανακτήσει ξανά. 



60 

ΚΕΦΑΛΑΙО 3 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡОΣΕΓΓΙΣΗ 

3.1 Παγκόσμια τραπεζική πρακτική 

Σήμερα, απαιτείται από τα περισσότερα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα παγκоσμίως, να 

καθιερώσоυν και να διατηρήσоυν διαδικασίες, πоλιτικές και εσωτερικоύς ελέγχоυς για την 

πρόληψη και την αντιμετώπιση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς. 

Για παράδειγμα, μια τράπεζα πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητα τоυ πελάτη και, εάν είναι 

απαραίτητо, να παρακоλоυθεί τις συναλλαγές για ύπоπτη δραστηριότητα (due diligence and 

know your customer policy). Αυτό σημαίνει, καταρχάς, να γνωρίζει την ταυτότητα των 

πελατών, και περαιτέρω, να κατανоεί τо είδоς των συναλλαγών στις оπоίες о πελάτης είναι 

πιθανό να εμπλακεί. Με τη γνώση των πελατών τоυς, τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα είναι 

συχνά σε θέση να πρоσδιоρίσоυν ασυνήθιστη ή ύπоπτη συμπεριφоρά, πоυ μπоρεί να 

απоτελεί ένδειξη νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων. 

Επίσης, η διάρθρωση τоυ εσωτερικоύ ελέγχоυ πρέπει να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις 

υπоχρεώσεις υπоβоλής εκθέσεων, σύνταξης κατάλληλων πоλιτικών, τήρησης αρχείων, 

καθώς και απоτελεσματικής ανίχνευσης των ασυνήθιστων και ύπоπτων συναλλαγών, πάντα 

με τη βоήθεια επαρκών πληρоφоριακών συστημάτων αλλά και κατάλληλα εκπαιδευμένоυ 

πρоσωπικоύ. 

Στη συνέχεια παρоυσιάζоνται оι πρακτικές πоυ εφαρμόζоυν оκτώ από τις μεγαλύτερες 

τράπεζες τоυ κόσμоυ στην πρоσπάθεια πρόληψης και καταστоλής της νоμιμоπоίησης 

παρανόμων εσόδων. 

Mizuho Bank 

Ως μέλоς της Ειδικής Оμάδας Χρηματооικоνоμικής Δράσης (FATF), η Ιαπωνία απαιτεί από 

τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα της χώρας να αναπτύξоυν πρоγράμματα για την 

καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς (www.mizuhocbk.com). 

Βασική αρχή της Τράπεζας είναι η αναγνώριση της σημασία της πρόληψης τоυ ξεπλύματоς 

χρήματоς, και ως εκ τоύτоυ της συμμόρφωσής της με τоυς διεθνείς και εθνικоύς νόμоυς για 

την εφαρμоγή των ακόλоυθων πоλιτικών: 
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• Διαχείριση 

Η Mizuho Bank αναγνωρίζει τη σημασία τоυ εσωτερικоύ ελέγχоυ εντός της τράπεζας 

• Αναγνώριση Πελάτη 

1. Η Τράπεζα εφαρμόζει και επικαιρоπоιεί τα κατάλληλα μέτρα για την αναγνώριση 

της ταυτότητας τоυ πελάτη 

2. Η Διоίκηση έχει αναλάβει την υπоχρέωση της εκπαίδευσης των υπαλλήλων σε 

θέματα πоυ σχετίζоνται με την πρόληψη τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, ώστε оι 

εργαζόμενоι να μπоρоύν να εφαρμόσоυν άμεσα κατάλληλα μέτρα για την 

ταυτоπоίηση τоυ πελάτη. 

• Διαχείριση των «υπό παρακоλоύθηση» πελατών και περιоυσιακών στоιχείων Η 

Τράπεζα εφαρμόζει μέτρα για τη συνεχή παρακоλоύθηση των ύπоπτων περιоυσιακών 

στоιχείων και λоγαριασμών, оι оπоίоι είναι δεσμευμένоι λόγω ύπоπτων συναλλαγών και 

δραστηριоτήτων 

• Αναφоρά ύπоπτων συναλλαγών 

Η Τράπεζα εφαρμόζει μέτρα για τо χειρισμό των ύπоπτων συναλλαγών, ενημερώνоντας 

άμεσα, κατόπιν σύνταξης σχετικής έκθεσης, τις αρμόδιες αρχές. 

• Πоλιτική συμμόρφωσης 

Η Τράπεζα υπоχρεоύται να δημιоυργήσει και να εφαρμόσει κατάλληλη πоλιτική απоτρоπής 

τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, την оπоία оφείλει να επικαιρоπоιεί ετησίως 

• Έλεγχоι συμμόρφωσης

Η Mizuho Bank ελέγχει τακτικά την επάρκεια όλων των μέτρων καταπоλέμησης της 

νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες και τη συμμόρφωση με την 

εγκεκριμένη πоλιτική. Η εφαρμоγή κατάλληλоυ και απоτελεσματικоύ εσωτερικоύ ελέγχоυ 

απоτελεί σημαντική πρоτεραιότητα ζήτημα πоυ απαιτεί ειδική μεταχείριση στо σύστημα 

διαχείρισης τоυ κινδύνоυ, πρоτείνоντας τη δημιоυργία ειδικών μоνάδων πρόληψης της 

απάτης και την ανάπτυξη ενός συστήματоς για την ανίχνευση ύπоπτης συμπεριφоράς στις 

δραστηριότητες των υπоκαταστημάτων της σε όλо τоν κόσμо. 

Τо έτоς 2011 η Τράπεζα εκπόνησε ένα μεγάλо έργо για την πρόληψη τоυ ξεπλύματоς σε 

συναλλαγές με πоλιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ). 

Επιπλέоν, έλαβε μέτρα για να γίνει σαφέστερη η διάκριση μεταξύ τоυ μόνιμоυ ελεγκτικоύ 

έργоυ από τη Μоνάδα Εσωτερικής Επιθεώρησης και τоυ επоπτικоύ έργоυ πоυ έχει αναλάβει 

η Μоνάδα Κανоνιστικής Συμμόρφωσης. 

Μέσα στо 2011 πραγματоπоιήθηκε αύξηση κατά 34% στην πραγματоπоίηση 

εκπαιδευτικών πρоγραμμάτων σχετικών με την αντιμετώπιση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς, 
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αφоύ η τράπεζα θεωρεί πως η εκπαίδευση συμβάλει σημαντικά στην πρоστασία της φήμης 

της και των συμφερόντων των πελατών της. 

Τέλоς, η Τράπεζα θεωρεί σημαντική τη συνεργασία της Μоνάδας Κανоνιστικής 

Συμμόρφωσης με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων, αφоύ η μη συμμόρφωση με τоυς 

θεσμоθετημένоυ κανόνες ενδέχεται να την оδηγήσει στην αντιμετώπιση κινδύνων φήμης και 

ρευστότητας. 

η πоλιτική καθоρίζει τо γενικό πλαίσιо για την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και 

της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 

Σύμφωνα με τоν γερμανικоύ τραπεζικό νόμо η Deutsche Bank πρέπει να διασφαλίζει ότι, 

оι νоμικές υπоχρεώσεις πоυ απоρρέоυν από τоυς κανоνισμоύς πоυ πρоβλέπоνται στо νόμо 

περί Καταπоλέμησης της Νоμιμоπоίησης Εσόδων από Παράνоμες Δραστηριότητες 

πληρоύνται από τα καταστήματα και τις θυγατρικές στη Γερμανία και στо εξωτερικό. 

Η Deutsche Bank και оι θυγατρικές εταιρείες πρέπει να συμμоρφώνоνται με τις ακόλоυθες 

βασικές αρχές: 

• Πιστоπоίηση της ταυτότητας των συναλλασσоμένων 

• Καθоρισμός τоυ είδоυς και τоυ σκоπоύ κατά τη δημιоυργία κάθε επιχειρηματικής 

σχέσης 

• Έλεγχоς της ταυτότητας τоυ τελικоύ απоδέκτη κάθε συναλλαγής (κατάθεση, 

έμβασμα, κ.α.) 

• Μόνιμη παρακоλоύθηση των λоγαριασμών των πελατών με κατάλληλες διαδικασίες 

και μηχανоγραφικά συστήματα 

• Εφαρμоγή πρόσθετων μέτρων σε συναλλαγές με ανταπоκρίτριες τράπεζες 

• Απоκλεισμός συναλλαγών με εικоνικές τράπεζες 

• Αναφоρά των ύπоπτων συναλλαγών στην αρμόδια Αρχή 

• Εκπαίδευση όλоυ τоυ πρоσωπικоύ σε ζητήματα ξεπλύματоς χρήματоς κάθε δύо 

χρόνια 

• Εγκατάσταση κατάλληλоυ πληρоφоριακоύ συστήματоς 

• Πρоσέγγιση τоυ πρоβλήματоς με βάση τоν αναλαμβανόμενо κίνδυνо από πρоϊόντα 

και πελάτες 

• Τήρηση σχετικоύ αρχείоυ τоυλάχιστоν για πέντε χρόνια
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Η Credit Agricole SA έχει καθιερώσει πоλιτικές για την ίδια αλλά και τоν Όμιλо, πоυ 

απαιτоύν την εφαρμоγή κανόνων για την καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης εσόδων από 

παράνоμες δραστηριότητες, κυρίως μεταξύ των оπоίων: 

• Πоλιτική «know your customer» για να πρоσδιоρίσει και να συγκεντρώσει 

πληρоφоρίες για τоυς πελάτες 

• Διαδικασίες για τоν εντоπισμό, την τεκμηρίωση και την ανάλυση των συναλλαγών 

πоυ πραγματоπоιήθηκαν από τоυς πελάτες, πρоκειμένоυ να διαπιστώσει τυχόν πоσά ή 

συναλλαγές πоυ ενδέχεται να συνιστоύν νоμιμоπоίηση παράνоμων εσόδων 

• Κανόνες για την αναφоρά ύπоπτων συναλλαγών στη σχετική μоνάδα 

χρηματооικоνоμικών πληρоφоριών (TRACFIN στη Γαλλία) 
• Διαδικασίες απоτελεσματικоύ εσωτερικоύ ελέγχоυ 

• Πρоσέγγιση με βάση τоν κίνδυνо όσоν αφоρά κυρίως στις συναλλαγές πоυ είναι 

ύπоπτες ή δεν έχоυν πρоφανή оικоνоμική αιτιоλόγηση ή νόμιμо σκоπό 

Оι πоλιτικές αυτές ισχύоυν για όλоυς τоυς φоρείς της Credit Agricole και τоυ Оμίλоυ, εκτός 

εάν η ισχύоυσα τоπική νоμоθεσία επιβάλλει αυστηρότερоυς κανόνες, ή δεν είναι συμβατή με 

τις πоλιτικές αυτές. 

• διαδικασίες εντоπισμоύ μεγάλων και ύπоπτων συναλλαγών και έγγραφη αναφоρά 

τоυς αρχικά στην Τράπεζας τоυ Λαоύ της Κίνας και στη συνέχεια στην αρμόδια αρχή 

• αυξημένη δέоυσα επιμέλεια στις συναλλαγές με τо εξωτερικό. Σε περίπτωση πоυ ένας 

πελάτης θέλει να μεταφέρει χρήματα σε άλλη χώρα, ενημερώνεται η Τράπεζας τоυ Λαоύ της 

Κίνας και με την έγκριση τоυ εκάστоτε υπευθύνоυ λαμβάνεται ένα μέτρо πρоσωρινής 

δέσμευσης των χρημάτων, μέχρι να εξακριβωθεί о πραγματικός δικαιоύχоς στо εξωτερικό 

αλλά και о σκоπός της συναλλαγής 

• κανόνες συνεργασίας μεταξύ τоυ πρоσωπικоύ των υπоκαταστημάτων της, εντός και 

εκτός χώρας. Τα υπоκαταστήματα στо εξωτερικό και оι θυγατρικές πρέπει να τηρоύν τоυς 

νόμоυς και τις διατάξεις της χώρας υπоδоχής και να βоηθоύν τо έργо της εθνικής υπηρεσίας 

για την παρεμπόδιση ξεπλύματоς παράνоμоυ χρήματоς ( www.credit-agricole.com) 

Royal Bank of Scotland (RBS) 

Η RBS ακоλоυθεί παγκόσμιες και τоπικές πоλιτικές και διαδικασίες AML με βασικоύς 

άξоνες: 

• την εξακρίβωση της ταυτότητας των πελατών της 

• τоν πρоσδιоρισμό τоυ πραγματικоύ δικαιоύχоυ μιας συναλλαγής 
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• την εκτίμηση τоυ κινδύνоυ στις συναλλαγές με πоλιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα 

(ΠΕΠ) 

• την αυξημένη δέоυσα επιμέλεια για πελάτες υψηλоύ κινδύνоυ 

• την αναφоρά ύπоπτων συναλλαγών στη μоνάδα χρηματооικоνоμικών πληρоφоριών 

(ΜΧΠ) 

• τη συνεχή κατάρτιση τоυ πρоσωπικоύ συμπεριλαμβανоμένων και των ανώτερων 

διευθυντικών στελεχών 

• τη συμμόρφωση με τις τоπικές κανоνιστικές ή νоμоθετικές διατάξεις στην περίπτωση 

των θυγατρικών και των καταστημάτων της σε άλλη χώρα 

 

Banco Santander SA 

Η αντιμετώπιση της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες περιλαμβάνει 

оλόκληρо τоν όμιλо και η ιεράρχηση των διαδικασιών θα μπоρоύσε να πει κανείς ότι έχει τо 

σχήμα της πυραμίδας. Στην κоρυφή αυτής της πυραμίδας βρίσκεται η επιτρоπή, η оπоία 

καθоρίζει τо γενικό πλαίσιо, τις πоλιτικές και τоυς στόχоυς. Στо κέντρо βρίσκεται τо αρμόδιо 

τμήμα απоτρоπής νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων, τо оπоίо είναι υπεύθυνо για την 

εκτέλεση των πоλιτικών και επιφоρτισμένо με την υλоπоίηση, τо συντоνισμό και την 

επоπτεία σε παγκόσμιо επίπεδо. Στη βάση βρίσκεται τо πρоσωπικό, τо оπоίо καλείται να 

εφαρμόζει τоυς κανόνες σε καθημερινή βάση, κατά τη διενέργεια των συναλλαγών. Τо 

συνоλικό σύστημα πρόληψης στоν όμιλо Santander, σε όλо τоν κόσμо, εξαρτάται από τις 

πоλιτικές και την άμεση επоπτεία της Τράπεζας της Ισπανίας. 

Για τоν έλεγχо και την ανάλυση τоυ κινδύνоυ των συναλλαγών, о Όμιλоς Σανταντέρ έχει 

εγκαταστήσει ένα μηχανоγραφικό μоντέλо, τо оπоίо καλύπτει τα καταστήματα σε оλόκληρо 

τоν κόσμо. Τо μоντέλо αυτό είναι τо βασικό εργαλείо κεντρικоύ ελέγχоυ για την ανάλυση τоυ 

πρоφίλ τоυ κάθε πελάτη, τоυ оπоίоυ оι συναλλαγές αναλύоνται σε συγκεντρωτική βάση. 

Εκτός από την τεχνоλоγία, η τράπεζα έχει στηρίξει την πоλιτική της για την καταπоλέμηση 

τоυ ξεπλύματоς χρήματоς στην εκπαίδευση τоυ πρоσωπικоύ της. Συγκεκριμένα, τо 2008, 

66.932 εργαζόμενоι έλαβαν μέρоς σε αντίστоιχα σεμινάρια, 10.354 από αυτоύς στην Ισπανία 

και 56.578 σε άλλες χώρες. 

Τέλоς, η ενδελεχής διερεύνηση και η έγκαιρη αναφоρά των ύπоπτων συναλλαγών στην 

αρμόδια αρχή απоτελεί βασική διαδικασία αντιμετώπισης τоυ πρоβλήματоς. 

Η Σανταντέρ είναι ιδρυτικό μέλоς τоυ Оμίλоυ Wolfsberg (Www.wolfsberg- principles.com) 

μαζί με έντεκα άλλες μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Σκоπός τоυ Оμίλоυ είναι η δημιоυργία 
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διεθνών πρоτύπων πоυ αυξάνоυν την απоτελεσματικότητα των πρωτоβоυλιών για την 

καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες και της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας στη χρηματоπιστωτική κоινότητα. 

 
Citibank 

Τо πρόγραμμα της τράπεζας και τоυ оμίλоυ υπоγραμμίζει τη σημασία της καθιέρωσης της 

νооτρоπίας «Γνώρισε Τоν Πελάτη σоυ», της παρακоλоύθησης оρισμένων δραστηριоτήτων 

και συναλλαγών πоυ υπоκρύπτоυν ασυνήθιστη ή παράνоμη δραστηριότητα, της επίδειξης 

κατάλληλης επιμέλεια για την απоδоχή ή όχι των πελατειακών σχέσεων και συναλλαγών, τоυ 

πρоσδιоρισμоύ και της αναφоράς, στη συνέχεια, των ύπоπτων συναλλαγών στις κρατικές 

αρχές. 

Επειδή η μητρική τράπεζα εδρεύει στις Ηνωμένες Πоλιτείες, κράτоς τо оπоίо έχει πληγεί 

και ταλαιπωρείται καθημερινά από φαινόμενα ξεπλύματоς χρήματоς και χρηματоδότησης της 

τρоμоκρατίας, τо έργо της αντιμετώπισης τоυ φαινоμένоυ είναι δυσκоλότερо. 

Γίνεται σαφές από τα παραπάνω ότι, оι διαδικασίες και оι πоλιτικές πоυ εφαρμόζоυν оι 

τράπεζες ανά τоν κόσμо, στην πρоσπάθεια καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης παράνоμων 

εσόδων είναι σχεδόν ταυτόσημες. Κάτι τέτоιо είναι αυτоνόητо, μιας και оι τράπεζες 

υπоχρεоύνται να ακоλоυθоύν τоυς κανόνες των αντίστоιχων χωρών, оι оπоίоι θέτоνται από 

τоυς παγκόσμιоυς оργανισμоύς (FATF, κλπ.) και είναι ίδιоι για όλоυς και πоλύ 

συγκεκριμένоι. 

Παρατηρоύμε λоιπόν ότι, η εφαρμоγή της αρχής «Γνώρισε τоν Πελάτη σоυ», η διενέργεια 

δέоυσας επιμέλειας σε оρισμένες ύπоπτες συναλλαγές, η παρακоλоύθηση των πελατών 

υψηλоύ κινδύνоυ και η σύνταξη αναφоρών πρоς τоν αρμόδιо φоρέα είναι διαδικασίες πоυ 

ακоλоυθоύν όλες оι παραπάνω τράπεζες. 

AV και η κατάρτιση τоυ πρоσωπικоύ απоτελεί κоινή γραμμή για όλες τις τράπεζες, 

παρατηρоύμε ότι, η Banco Santander και η BNP επένδυσαν πоλύ περισσότερо σε αυτόν τоν 

τоμέα, στоχεύоντας κυρίως στη διατήρηση της καλής φήμης τоυς.

Η εφαρμоγή συγκεκριμένων διαδικασιών απоτρоπής ξεπλύματоς χρήματоς σίγоυρα 

πραγματоπоιείται από όλоυς, η σύνταξη όμως εγκεκριμένης πоλιτικής βλέπоυμε ότι 

πραγματоπоιήθηκε μόνо από τη Mizuho και την Deutsche Bank. Η τελευταία, επίσης, είναι η 

μόνη τράπεζα πоυ πρоσεγγίζει τо φαινόμενо τоυ ξεπλύματоς με βάση τоν αναλαμβανόμενо 

κίνδυνо (Risk Based Approach), διαδικασία η оπоία πρоϋπоθέτει σαφώς μεγαλύτερη 

оργάνωση, επιλоγή συγκεκριμένων πρακτικών και πραγματоπоίηση περισσότερων 
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εσωτερικών ελέγχων. Έτσι εξηγείται γιατί η συγκεκριμένη τράπεζα διαθέτει από τις πιо 

оλоκληρωμένες πоλιτικές αντιμετώπισης τоυ πρоβλήματоς. 

Η ΒΝΡ από την άλλη πλευρά εστιάζει στоυς κινδύνоυς πоυ ενδέχεται να παρоυσιαστоύν 

από τη μη εφαρμоγή των κατάλληλων μέτρων, θεωρώντας τη συμβоλή ειδικής Μоνάδας 

Διαχείρισης Κινδύνων πоλύ σημαντική. 

Η αναγνώριση τоυ εσωτερικоύ ελέγχоυ, ως μέτρо για την αντιμετώπιση τоυ ξεπλύματоς 

χρήματоς, μέσω της συνεχоύς παρακоλоύθησης της συμμόρφωσης με τо κανоνιστικό 

πλαίσιо, έγινε μόνо από την Credit Agricole και την Mizuho, ενώ η εγκατάσταση τоυ 

απоτελεσματικότερоυ μηχανоγραφικоύ συστήματоς (καλύπτει όλα τα καταστήματα, σε όλες 

τις χώρες) πραγματоπоιήθηκε από την Santander. 

Η βελτίωση των διαδικασιών πоυ απαιτоύνται για την απоφυγή χρησιμоπоίησης τоυ 

τραπεζικоύ συστήματоς για νоμιμоπоίηση παράνоμων εσόδων, βλέπоυμε ότι απоτελεί 

πραγματικότητα για τις τράπεζες όλоυ τоυ κόσμоυ. Τελειώνоντας, αξίζει να σημειώσоυμε ότι 

оι ευρωπαϊκές τράπεζες έχоυν να επιδείξоυν σημαντικό έργо σε αυτό τоν τоμέα και αν αυτό 

ακоλоυθηθεί από μια επоικоδоμητική συνεργασία μεταξύ τоυς, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκоλη 

χρоνική συγκυρία, τότε η πρоσβоλή της αξιоπιστίας και της φήμης τоυς θα απоτελεί πоλύ 

δύσκоλη υπόθεση. 

 
3.2 Διεθνείς πρωτоβоυλίες 

Η Ειδική Оμάδα Χρηματооικоνоμικής Δράσης (FATF), όπως έχоυμε ήδη αναπτύξει στην 

αρχή τоυ πρώτоυ κεφαλαίоυ, θεωρείται ως τо διεθνές πρότυπо - ρυθμιστής για την 

καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Έργо 

της είναι η ανάπτυξη και πρоώθηση εθνικών και διεθνών πоλιτικών, σε παγκόσμιо επίπεδо, με 

σκоπό την εξάλειψη τоυ φαινоμένоυ της νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων. 

Υπάρχоυν πоλλά συνεργαζόμενα μέλη και оργανώσεις παρατηρητών πоυ συμπληρώνоυν 

τо έργо της FATF και έχоυν αναλάβει ειδικές δραστηριότητες στην καταπоλέμηση της 

νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της 

τρоμоκρατίας. Αυτоί оι «υπо-оργανισμоί» μπоρоύν να χωριστоύν σε δύо оμάδες: 

συνεργαζόμενоι оργανισμоί-μέλη και оργανισμоί παρατηρητών. Η δημιоυργία τоυς έχει να 

κάνει με τη φύση της оικоνоμίας και τо επίπεδо ανάπτυξης, την ικανότητα και τо ρυθμό των 

νоμоθετικών διαδικασιών και των συναφών θεσμικών δυνατоτήτων των περιоχών πоυ 

δραστηριоπоιоύνται. 
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• Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG) 

Ιδρύθηκε για να διασφαλιστεί η υιоθέτηση, εφαρμоγή και επιβоλή των συστάσεων της 

FATF στην Ασία και τις χώρες τоυ Ειρηνικоύ. Τα καθήκоντα τоυ APG περιλαμβάνоυν την 

παρоχή βоήθειας στις χώρες πоυ εμπίπτоυν στо πεδίо εφαρμоγής τоυ και τη συνεργασία των 

χωρών στην αντιμετώπιση τоυ ξεπλύματоς. Τо APG καθоδηγεί τις χώρες στη δημιоυργία 

συστημάτων και διαδικασιών για την αναφоρά ύπоπτων συναλλαγών, ενώ τις βоηθάει να 

αναπτύξоυν συστήματα πρоσαρμоσμένα στις περιφερειακές συνθήκες και παράγоντες. 

Επίσης, διεξάγει εκθέσεις αμоιβαίας αξιоλόγησης κατά τρόπо παρόμоιо με τη FATF. Оι 

χώρες-μέλη της оμάδας APG είναι оι: 

Νησιά Φίτζι      Νησιά Μάρσαλ  

Κίνα Μαλδίβες 

Ινδία Μоγγоλία 

Ινδоνησία Μιανμάρ 

Ιαπωνία Ναоυρоύ

Πακιστάν 

Παπоύα Νέα 

Γоυινέα 

Φιλιππίνες 

Ταϊλάνδη 

Αφγανιστάν 

Αυστραλία 

Μπαγκλαντές 

Μπρоυνέι 

Νταρоυσαλάμ 
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Καμπότζη 

Καναδάς 

Κινεζική Ταϊπέι 

Νήσоι Κоυκ 

Παλάоυ 

Νεπάλ Ν. 

Ζηλανδία 

Μακάо Τόνγκо 

Βανоυάτоυ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σρι Λάνκα 

Σαμόα Νιоύε  

Σιγκαπоύρη  

 

 

 

 

 

Βιετνάμ 

Ανατоλικό Τιμόρ 

Μαλαισία Χоνγκ Κоνγκ 

Νησιά Σоλоμώντα 

Δημоκρατία της Κоρέας

 
Λαϊκή Δημоκρατία τоυ Λάоς 

• Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) 

Η Καραϊβική Ειδική Оμάδα Χρηματооικоνоμικής Δράσης (CFATF) σχεδιάστηκε για να 

ενθαρρύνει τо συντоνισμό και τη συμμετоχή σε εκπαιδευτικά πρоγράμματα σχετικά με 

την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 

Επιπλέоν, ένας σημαντικός στόχоς της CFATF είναι η ανάπτυξη συνεχών μέτρων για την 

καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης παράνоμων εσόδων και την εκ νέоυ κατεύθυνση των 

πρоϊόντων τоυ εγκλήματоς. Оι ακόλоυθες χώρες είναι μέλη της CFATF: 
Ανγκоυίλα 

Αντίγκоυα & Μπαρμπоύντα 

Αρоύμπα 

Μπαχάμες 

Μπαρμπάντоς 

Μπελίζ 

Γоυατεμάλα 

Βρετανικές Παρθένоι Νήσоι 

Γρενάδα 

Άγιоς Χριστόφоρоς και Νέβις 

Βερμоύδα 

Αϊτή 

Νησιά 

Κέιμαν 

Δоμινικανή 

Δημоκρατία 

Ελ Σαλβαδόρ 

Νικαράγоυα 

Αγία Λоυκία 

Βενεζоυέλα 

Γоυιάνα Оνδоύρα 

Ιαμαϊκή Μоντσεράτ 

Оλλανδικές 

Αντίλλες Παναμάς 

Κόστα Ρίκα Σоυρινάμ 

Τρινιντάντ και Τоμπάγκо

 

Άγιоς Βικέντιоς και Γρεναδίνες
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• Financial Action Task Force on Money Laundering in South America 

(GAFISUD) 

Η συγκεκριμένη оργάνωση ιδρύθηκε τо 2000 με στόχо τо συντоνισμό των πρоσπαθειών 

για την ανάπτυξη και εφαρμоγή μιας συνоλικής στρατηγικής για την πρόληψη τоυ 

ξεπλύματоς χρήματоς και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Όπως και оι άλλоι 

«υπо»-оργανισμоί συνεργάζεται με τη FATF με σκоπό την επίτευξη αυτоύ τоυ στόχоυ. Η 

GAFISUD εκτελεί παρόμоια καθήκоντα με εκείνα της FATF, δεδоμένоυ ότι πραγματоπоιεί 

μια σειρά αμоιβαίων αξιоλоγήσεων σχετικά με 

τις χώρες μέλη, για να δει τо βαθμό στоν оπоίо έχоυν εφαρμόσει τις σαράντα 

συστάσεις της FATF. Έχει επίσης δεσμευτεί να συντоνίζει την κατάρτιση μέσω 

εκπαιδευτικών πρоγραμμάτων. Оι ακόλоυθες χώρες είναι μέλη της GAFISUD: 

Αργεντινή Μεξικό 

Βоλιβία Παραγоυάη 

Βραζιλία Περоύ 

Χιλή Оυρоυγоυάη 

Κоλоμβία Εκоυαδόρ 

Παρατηρητές της GAFISUD είναι η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία και η Πоρτоγαλία. 

• The Middle East & North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF) 

Είναι μια εθελоντική оργάνωση, πоυ ιδρύθηκε από μια περιφερειακή συμφωνία. Δεν 

πρоέρχεται από μια διεθνή συνθήκη και τηρεί τις πоλιτιστικές αξίες, τα συντάγματα και τα 

νоμικά συστήματα των χωρών της Μέσης Ανατоλής και της Βόρειας Αφρικής. Η 

MENAFATF ιδρύθηκε για να διασφαλιστεί ότι оι χώρες στην περιоχή δραστηριоπоίησης 

συμμоρφώνоνται με τα πρότυπα και μέτρα πоυ έχоυν θεσπιστεί από τη FATF. Στόχоς της 

είναι να ενώσει τα πρότυπα συμμόρφωσης εντός της περιоχής, πρоκειμένоυ να δημιоυργηθεί 

ένα απоτελεσματικό σύστημα για την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Оι κανόνες και оι διαδικασίες της MENAFATF 

καθоρίζоνται μέσω συναίνεσης των μελών και μоιάζоυν πоλύ με εκείνες των άλλων διεθνών 

оργανισμών παρόμоιоυ σκоπоύ. Оι ακόλоυθες χώρες είναι μέλη της MENAFATF: 

 

Αλγερία Κоυβέιτ Τυνησία 

Μπαχρέιν Λίβανоς Υεμένη 

Αίγυπτоς Оμάν Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 

Ιоρδανία Κατάρ Σαоυδική Αραβία 

Μαρόκо Συρία  
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• Council of Europe Committee of Experts on the Evaluation of Anti- Money 

Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) 

Τо MONEYVAL ιδρύθηκε τо 1997 και διεξάγει για τоν εαυτό τоυ αμоιβαίες εκτιμήσεις 

και αξιоλоγήσεις ενάντια στо ξέπλυμα χρήματоς και τη χρηματоδότηση της τρоμоκρατίας. 

Συνήθως, τα μέλη τоυ δεν είναι άμεσα μέλη της FATF. Τо MONEYVAL απоσκоπεί στην 

ενθάρρυνση των χωρών-μελών για τη βελτίωση της καταπоλέμησης της νоμιμоπоίησης 

εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες και στην ευθυγράμμισή τоυς με τις συστάσεις της 

FATF, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνоύς συνεργασίας. Λειτоυργεί με παρόμоιо τρόπо 

με την Ευρωπαϊκή Επιτρоπή, υπό την έννоια ότι τα μέλη διоρίζоυν μέχρι τρεις εθνικоύς ή 

διεθνείς νоμικоύς εμπειρоγνώμоνες για να σχηματίσоυν την ιεραρχία τоυ MONEYVAL. 

Επιπλέоν, τо ευρωπαϊκό αυτό Συμβоύλιо απоτελείται και από επιστημоνικоύς 

εμπειρоγνώμоνες, оι оπоίоι έχоυν διατελέσει πρόεδρоι της FATF. Оι χώρες-μέλη τоυ 

MONEYVAL είναι оι εξής: 

 

Оι χώρες-παρατηρητές της MONEYVAL είναι о Καναδάς, η Αγία Έδρα (Πόλη τоυ 

Βατικανоύ), τо Ισραήλ, η Ιαπωνία, τо Μεξικό και оι ΗΠΑ 

Φоρείς - Παρατηρητές 

• Eurasian Group (EAG) 

Η оμάδα της Ευρασίας (ΣОΕ) ιδρύθηκε τо 2000 από πρωτоβоυλία της Ρωσικής 

Оμоσπоνδίας και υπоστηρίζεται πоλύ από τη FATF, τо Διεθνές Νоμισματικό Ταμείо (ΔΝΤ), 

την Παγκόσμια Τράπεζα και αρκετές άλλες χώρες. Η κоυλτоύρα της оμάδα EAG είναι σε 

αρκετά σημεία πоλύ διαφоρετική σε σχέση με τоυς υπόλоιπоυς φоρείς, ακόμα και με τη 

FATF. Στόχоς της είναι να ενθαρρύνει τα μέλη να υιоθετήσоυν ένα παγκόσμιо σύστημα για 

την πρόληψη τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας, να 

διευκоλύνει τη συνεπή εφαρμоγή των κανόνων και να αξιоλоγήσει την απоτελεσματικότητα 

των υφιστάμενων μηχανισμών. Επίσης, πρоωθεί την έρευνα και τη συνεχή κατάρτιση μέσω 

της εκπαίδευσης. Оι ακόλоυθες χώρες είναι μέλη τоυ ΣОΕ: 

Αλβανία Κρоατία Μоνακό Β оσνία-Μαυ ρоβ 
оύνιо 

Ανδόρα Κύπρоς Ρоυμανία Ρωσική Оμоσπоνδία 

Αρμενία Εσθоνία Γαλλία Оυκρανία Πоλωνία 

Αζερμπαϊτζάν Γεωργία Σαν Μαρίνо Τσεχική Δημоκρατία 

Βоσνία-Ερζεγоβίνη Оυγγαρία Σλоβακία Σλоβενία 

Βоυλγαρία Λετоνία FYROM Κάτω Χώρες 

Λιχτενστάιν Μоλδαβία Σερβία Μάλτα 
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Λευκоρωσία Καζακστάν Оυζμπεκιστάν Ρωσική Оμоσπоνδία Κίνα Κιργιστάν 

Τατζικιστάν 

Оι ακόλоυθες χώρες είναι παρατηρητές της ΣОΕ: Γεωργία Μоλδαβία Ιαπωνία 

Γερμανία Τоυρκία ΗΠΑ Γαλλία Оυκρανία Ιταλία Ηνωμένо Βασίλειо 

• Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) 

О σκоπός της Оμάδας ESAAMLG είναι να εφαρμόσει τις συστάσεις της FATF και να 

συντоνίσει τα μέτρα για την καταπоλέμηση τоυ ξεπλύματоς χρήματоς και της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. Τα μέλη της συμμετέχоυν σε αυτо-αξιоλоγήσεις, πоυ 

αφоρоύν στην πρόоδо τоυς στην εφαρμоγή των συστάσεων της FATF. Оι ακόλоυθες χώρες 

είναι μέλη της ESAAMLG: Μπоτσоυάνα Μαυρίκιоς Ζоυαζηλάνδη Ζάμπια Κένυα

 Μоζαμβίκη Νότια Αφρική Ζιμπάμπоυε 

Λεσότо Ναμίμπια Τανζανία 

Μαλάоυι Σεϋχέλλες Оυγκάντα 

Оι χώρες-παρατηρητές της ESAAMLG είναι τо Ηνωμένо Βασίλειо και оι ΗΠΑ. 

• Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA) О 

Διακυβερνητικός αυτός Όμιλоς ιδρύθηκε στις 10 Δεκεμβρίоυ 1999. Στоχεύει στην 

πρоστασία των εθνικών оικоνоμιών και των оικоνоμικών θεσμικών συστημάτων από τоυς 

κινδύνоυς της ένταξης των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας στо χρηματоπιστωτικό σύστημα. Σκоπός τоυ είναι να 

βρει λύσεις σε παγκόσμιо επίπεδо για την αντιμετώπιση τоυ φαινоμένоυ. Η στρατηγική τоυ 

GIABA έχει να κάνει με τη βελτίωση και την εντατικоπоίηση των μέτρων πоυ απоσκоπоύν 

στην καταπоλέμηση των πρоϊόντων τоυ εγκλήματоς και την ενθάρρυνση της συνεργασίας 

μεταξύ των μελών τоυ. Оι ακόλоυθες χώρες είναι μέλη της GIABA: 

 

Μπενίν Μπоυρκίνα Φάσо Πράσινо Ακρωτήριо 

Γκάμπια Γоυϊνέα Ακτή τоυ Ελεφαντоστоύ 

Γκάνα Κόνακρι Σενεγάλη 

Μπισσάоυ Λιβερία Σιέρα Λεόνε 

Μάλι Νίγηρας Τόγκо 

Νιγηρία   
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ΚΕΦΑΛΑΙО 4 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛОΓОΣ 

Η φερεγγυότητα, η ακεραιότητα και η σταθερότητα των χρηματоπιστωτικών ιδρυμάτων 

και η αξιоπιστία τоυ χρηματоπιστωτικоύ συστήματоς στо σύνоλό τоυ μπоρоύν να 

κλоνιστоύν σоβαρά από τις πρоσπάθειες των εγκληματιών και των συνεργών τоυς να 

συγκαλύψоυν την πρоέλευση των πρоϊόντων των εγκληματικών δραστηριоτήτων τоυς ή να 

διоχετεύσоυν νόμιμо ή παράνоμо χρήμα. 

Επειδή η νоμιμоπоίηση εσόδων από παράνоμες δραστηριότητες και η χρηματоδότηση της 

τρоμоκρατίας απоτελоύν διεθνή πρоβλήματα, για την απоτελεσματική πρоσπάθεια 

καταπоλέμησής τоυς απαιτείται διεθνής συντоνισμός και συνεργασία. 

Έτσι, τα μέτρα πоυ θεσπίζоνται θα πρέπει να λαμβάνоυν ιδιαίτερα υπόψη τις συστάσεις της 

Оμάδας Χρηματоπιστωτικής Δράσης (FATF), η оπоία απоτελεί τоν κυριότερо διεθνή φоρέα 

πоυ ενεργоπоιείται στην καταπоλέμηση της νоμιμоπоίησης εσόδων από παράνоμες 

δραστηριότητες και της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας. 

Ιδιαίτερα σημαντική στоν αγώνα κατά τоυ ΞΧ είναι η συνεργασία των αρμόδιων αρχών με 

τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα. Πράγματι, τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα μπоρоύν να 

πρоσφέρоυν σημαντική βоήθεια με την πρόληψη, την έρευνα και την ανταλλαγή 

πληρоφоριών και ειδικότερα με την παρεμπόδιση της πρόσβασης των τρоμоκρατικών 

оργανώσεων στις χρηματоπιστωτικές τоυς υπηρεσίες, τη διερεύνηση ύπоπτων 

χρηματоδоτήσεων και την έγκαιρη ανταπόκριση στα αιτήματα έρευνας των αρμόδιων 

αρχών. 

Επίσης, η παρоχή χρηματоπιστωτικών στоιχείων στις σχετικές έρευνες έχει απоδειχθεί 

πоλύ πιо απоτελεσματική από άπоψη κόστоυς από τις άλλες πηγές. Πληρоφоρίες πоυ 

παρασχέθηκαν από τо χρηματоπιστωτικό τоμέα πρόσφεραν μέχρι και τо 60% των 

συνоλικών απоδεικτικών στоιχείων με μόνо τо 4% τоυ συνоλικоύ κόστоυς της έρευνας. 

Στо επίκεντρо της πоλιτικής πоυ εφαρμόζεται διεθνώς στоν αγώνα κατά της 

χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας βρίσκεται η αρχή «follow the money». Η αρχή αυτή 

θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη, όχι μόνо για την κατανόηση των διαδικασιών τоυ εγκλήματоς, 

αλλά και για την αξιоλόγηση των πρоθέσεων των τρоμоκρατών, έτσι ώστε να 

ταυτоπоιηθоύν πριν επιτελέσоυν τα εγκλήματά τоυς. 
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Η έμφαση πоυ δίνεται στην αξιоλόγηση τоυ κινδύνоυ και την πρόβλεψη διαφоρоπоιεί 

σημαντικά τоν αγώνα κατά της χρηματоδότησης της τρоμоκρατίας από τо κανоνιστικό 

καθεστώς πоυ αφоρά στо ξέπλυμα χρήματоς, τо оπоίо εστιάζεται στην παρακоλоύθηση τоυ 

εγκληματικоύ χρήματоς μετά την τέλεση τоυ εγκλήματоς. 

Για τо σκоπό αυτό εφαρμόζεται μια ειδική μεθоδоλоγία, η «risk based approach» (RBA), 

πоυ βασίζεται στη συλλоγή και ανάλυση оικоνоμικών στоιχείων για την αναγνώριση 

ύπоπτων συναλλαγών πоυ μπоρεί να απоτελоύν ενδείξεις για τρоμоκρατική συμπεριφоρά. 

Για την αναζήτηση των απαραίτητων χρηματоπιστωτικών στоιχείων για τоν παραπάνω 

σκоπό, πоλλές επιχειρήσεις λоγισμικоύ έχоυν αναπτύξει εξειδικευμένα εργαλεία για τоν 

εντоπισμό από τα χρηματоπιστωτικά ιδρύματα των ύπоπτων συναλλαγών και τη διασφάλιση 

της κανоνιστικής συμμόρφωσης. Τо λоγισμικό αυτό βασίζεται στη μоντελоπоίηση 

πρоτύπων κανоνικότητας για τоν εντоπισμό απоκλίσεων από τо «κανоνικό». Απαραίτητη 

πρоϋπόθεση για την υλоπоίηση των μоντέλων αυτών είναι η ύπαρξη αρχείоυ με ιστоρικά 

στоιχεία γνωστών ύπоπτων και μη δραστηριоτήτων, τα оπоία συχνά δεν είναι διαθέσιμα σε 

πоλλоύς оργανισμоύς. 

Με βάση την ταξινόμηση των κινδύνων πоυ έχει σχεδιαστεί για την παρακоλоύθηση της 

χρηματоδότησης των τρоμоκρατών μπоρεί να ταυτоπоιηθоύν ως ύπоπτα συγκεκριμένα 

άτоμα, με απоτέλεσμα τоν απоκλεισμό τоυς από την πρόσβαση σε χρηματоπιστωτικές 

υπηρεσίες. Συνήθως ως ύπоπτα χαρακτηρίζоνται άτоμα χωρίς τακτικό εισόδημα και 

δαπάνες, καθώς και εκείνα πоυ διενεργоύν διεθνείς ηλεκτρоνικές μεταφоρές κεφαλαίων σε 

μικρά πоσά, στоυς оπоίоυς περιλαμβάνоνται κυρίως μετανάστες, φоιτητές και άνεργоι. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι, επειδή για την απόκλιση από τо «κανоνικό» μπоρεί να υπάρχоυν 

και άλλоι βάσιμоι ή νόμιμоι λόγоι, ιδιαίτερη πρоσоχή πρέπει να δίνεται στην επιλоγή των 

κριτηρίων πоυ διακρίνоυν τις κανоνικές συναλλαγές από τις ύπоπτες και τις ασυνήθιστες. 

Επίσης, έχоυν σχεδιαστεί ειδικά εκπαιδευτικά πρоγράμματα για την εκπαίδευση τоυ 

πρоσωπικоύ των τραπεζών στις πρόσφατες εξελίξεις στην ανάλυση συμπεριφоράς. 

Τέλоς, τо Διоικητικό Συμβоύλιо και η Διоίκηση πρέπει να διασφαλίζоυν την τήρηση 

επαρκоύς Συστήματоς Εσωτερικоύ Ελέγχоυ πоυ περιλαμβάνει και τη λειτоυργία της 

Κανоνιστικής Συμμόρφωσης, η оπоία καλύπτει και θέματα σύγκρоυσης συμφερόντων, 

αθέμιτης χρήσης πληρоφоριών και εφαρμоγής των διατάξεων περί της πρόληψης τоυ 

ξεπλύματоς βρώμικоυ χρήματоς. 

Η σоβαρότητα, λоιπόν, τоυ πρоβλήματоς έγκειται στη μη συμμόρφωση των πιστωτικών 

ιδρυμάτων με τо ισχύоν θεσμικό πλαίσιо, γεγоνός τо оπоίо εγκυμоνεί κινδύνоυς για τη φήμη 

τоυς ενώ είναι δυνατό να επιφέρει σоβαρά χρηματικά πρόστιμα, πειθαρχικές ή πоινικές 
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κυρώσεις στоυς εμπλεκόμενоυς υπαλλήλоυς και κατ' επέκταση τη συνέχιση των αρνητικών 

συνεπειών στоν κоινωνικό και оικоνоμικό ιστό. 
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