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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

          Αλακθίβνια, έλα απφ ηα πιένλ εθηεηακέλα, ζχλζεηα θαη πνιπδηάζηαηα πξνβιήκαηα 

πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο, είλαη ην θαηλφκελν ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, επξέσο γλσζηφ θαη σο 

«μέπιπκα ρξήκαηνο». ηελ εξγαζία απηή θαηαγξάθνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αλαιχνληαη νη νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο 

ηνπ παγθνζκίσο θαη ζηελ Διιάδα, θαζψο θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ θνξνδηαθπγή, ηελ 

δσξνδνθία θαη ηελ δηαθνξά. Πεξηγξάθνληαη ηα ζηάδηα θαη ε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη νη ζπλεζέζηεξεο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη. Καηαγξάθνληαη δείθηεο εληνπηζκνχ ησλ αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ, 

κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή 

ηελ απφθξπςε θαη ηελ δηθαηνιφγεζε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζεο, ηεο ξνήο θαη ηεο θαηνρήο 

ησλ ρξεκάησλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο λνκνζεηηθήο αζπίδαο πξνζηαζίαο ηεο 

λνκηκφηεηαο. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία γίλεηαη εθηελήο παξνπζίαζε ησλ λνκνζεηεκάησλ 

πνπ πθίζηαληαη απφ ην 1990 θαη κεηά. 
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« MONEY LAUNDERING  

 FROM  ILLEGAL - CRIMINAL ACTIVITIES  »  

Abstract 
 

Undoubtedly, one of the most extensive, complex and multidimensional problems faced by 

modern societies is the phenomenon of legalizing proceeds from criminal activities, widely 

known as "money laundering". In this paper we record all the necessary information for 

understanding the phenomenon and we analyze the economic and social impact worldwide 

and in Greece in particular, as well as its relation with tax evasion,  kickback and 

corruption. We describe the stages and the money laundering process and the most 

common techniques used. We also record tracking indicators of unusual transactions, 

through tax audits and banking institutions, which make it possible to hide and justify the 

illegal origin, flow and possession of money or property. Subsequently, we study the 

treatment of this phenomenon on international, European and national level and the 

institutions formed for the creation of a legislative protective shield of legality. In the Greek 

legislation there is an extensive presentation of the statutes that have been in force from 

1990 onwards. 
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1 
 

ΕΙΑΓΩΓΗ 
 

            Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (πξαθηηθή γλσζηή ζηελ 

αγγιηθή νξνινγία σο «money laundering» θαη ζηελ ειιεληθή σο «μέπιπκα ρξήκαηνο»)  

είλαη έλα θαηλφκελν ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζέκαηα ζηελ αηδέληα ηεο 

δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θνηλφηεηαο. Σα ηεξάζηηα θέξδε, πνπ απνθέξνπλ νη παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε λα εμεπξεζνχλ πξαθηηθέο γηα λα δψζνπλ ζηα 

θέξδε απηά κηα επίθαζε λνκηκφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηέπεηηα 

επαλεπέλδπζή ηνπο ζηελ λφκηκε νηθνλνκία ή ηνπνζέηεζή ηνπο ζε παξάλνκεο πξάμεηο  

αιιά  ηαπηφρξνλα λα κελ θηλδπλεχνπλ λα απνθαιπθζνχλ.  

           ηελ εξγαζία απηή γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα θαηαλνήζνπκε ην θαηλφκελν ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε απψηεξν ζθνπφ ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ. Παξαηίζεληαη άξζξα θαη κειέηεο, ζρεηηθά κε ην «μέπιπκα 

ρξήκαηνο», θαζψο θαη εθηελήο αλαθνξά ζηηο θάζεηο θαη ηηο ηερληθέο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ θαη ηνλ ηξφπν εληνπηζκνχ ηνπο κέζσ ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαη ησλ 

ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ. Αλαιχνληαη νη Οηθνλνκηθέο θαη Κνηλσληθέο επηπηψζεηο ηνπ 

«μεπιχκαηνο ρξήκαηνο» παγθνζκίσο θαη ζηελ Διιάδα εηδηθφηεξα, θαζψο θαη ε ζχλδεζή 

ηνπ κε ηελ θνξνδηαθπγή, ηελ δσξνδνθία θαη ηελ δηαθζνξά. Μειεηάηαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ 

ζρεκαηίζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία κίαο λνκνζεηηθήο αζπίδαο πξνζηαζίαο ηεο 

λνκηκφηεηαο. Θα αλαιπζνχλ νη λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιάδα απφ ην 

1990 θαη κεηά. 

        Σέινο, ζα δηεμαρζεί έξεπλα κε ζπκκεηνρή  θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ηεο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Κέληξνπ 

Διέγρνπ Μεγάινπ Πινχηνπ (ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) θαη ηεο Τπεξεζίαο Έξεπλαο Γηαζθάιηζεο 

Γεκφζησλ Δζφδσλ  (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. ), κε ζθνπφ λα  δηεξεπλεζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, θαζψο θαη ν βαζκφο εηνηκφηεηαο θαη ελεκέξσζήο ηνπο, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  1.  

 ΑΝΑΛΤΖ ΔΝΝΟΗΧΝ 

1.1 Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο (εγθιεκαηηθέο) 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

        Έρνπλ δνζεί πνιιέο εξκελείεο σο πξνο ην νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, γλσζηή σο θαη «μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο».  

Σν «μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο» είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ νξγαλσκέλνπ θαη φρη 

κφλν εγθιήκαηνο, λα πξνζδψζεη λνκηκνθάλεηα ζηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, επηρεηξείηαη δειαδή ε ζπγθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο πξνέιεπζήο ησλ 

εζφδσλ θπξίσο κέζσ δηαδνρηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη επελδχζεσλ, κε ζθνπφ λα κελ γίλεηαη 

αληηιεπηή απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο ε παξάλνκε πξνέιεπζή ηνπο. Πεξηθιείεη φιεο εθείλεο 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα απνθξχςνπλ ηελ παξάλνκε πξνέιεπζε 

θεθαιαίσλ θαη λα ηνπο δψζνπλ κηα επίθαζε λνκηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε 

κεηέπεηηα επαλεπέλδπζε ηνπο ζηελ λφκηκε νηθνλνκία.(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην εηδηθή 

επηηξνπή-2009-2014-,2009 ζει 1).    

Ο νξηζκφο ηεο «Πξνεδξηθήο Δπηηξνπήο γηα ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα ησλ Ζ.Π.Α.» 

απνηέιεζε ηε βάζε γηα κηα πιεηάδα κεηαγελέζηεξσλ νξηζκψλ θαη αλαθέξεη φηη «Ωο 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο απνθξχπηεηαη ε χπαξμε, ε παξάλνκε πεγή ή ε παξάλνκε ρξήζε εζφδσλ, ηα 

νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηακθηέδνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε πξνέιεπζή ηνπο λα 

εκθαλίδεηαη λφκηκε. » (ηαχξνο Α. Κάηζηνο, 1998 ζει 27)  

Σν μέπιπκα ρξήκαηνο είλαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη πξνθεηκέλνπ νη 

εγθιεκαηίεο λα απνθξχςνπλ ηελ παξάλνκε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ πνπ απνθηνχλ θαη 

λα κεηαβάινπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ψζηε λα θαίλεηαη φηη απνθηήζεθαλ ή φηη πξνέξρνληαη 

απφ λφκηκε πεγή, πξνθεηκέλνπ  λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε ζε λφκηκεο επελδχζεηο είηε ζε 

λέεο παξάλνκεο ελέξγεηεο (Γ.Σξαγάθεο, δειηίν ΔΔΣ Σεχρνο 2 1995).  

Γεληθά, αθνξά ζηελ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απνθξχπηεηαη ή κεηακθηέδεηαη ε 

χπαξμε, ε παξάλνκε πεγή, ε δηαθίλεζε, ν πξννξηζκφο ή ρξεζηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη θεθαιαίσλ παξάλνκεο πξνέιεπζεο, κε ζθνπφ λα εκθαληζηνχλ σο λφκηκα. 

Απηή ε δηαδηθαζία είλαη ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο γηα ηνπο εγθιεκαηίεο, αθνχ ηνπο 
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επηηξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα θέξδε απφ ηηο εγθιεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο 

λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο(ηαχξνο Κάηζηνο 2009, ζει. 31-43).  

          Δπίζεο «λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο –κε ηελ έλλνηα 

ηεο δηάπξαμεο ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ– είλαη ην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ κε ηηο νπνίεο απνθξχπηεηαη ε πξαγκαηηθή πξνέιεπζε θαη ν δηθαηνχρνο ησλ 

παξάλνκα απνθηνχκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε ηξφπν ψζηε, εκθαλίδνληαο φηη 

πξνέξρνληαη απφ λφκηκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν απηψλ»  

(ηαχξνο Α. Κάηζηνο  1998 ζει.30) .  

          ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ Ν. 3691/2008, άξζξν 2 ζηελ παξάγξαθν 2, νξίδεηαη 

φηη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ νη αθφινπζεο 

πξάμεηο :  

α) Ζ κεηαηξνπή ή κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ.  

β) Ζ απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν, φζνλ αθνξά 

ζηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε, δηαθίλεζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο ή ζηνλ ηφπν φπνπ απηή 

απνθηήζεθε ή επξίζθεηαη ή ηελ θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηή 

δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο.  

γ) Ζ απφθηεζε, θαηνρή, δηαρείξηζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη θαηά ην ρξφλν ηεο 

θηήζεο ή ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο.   

δ) Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή ηε 

δηαθίλεζε κέζσ απηνχ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ζθνπφ λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα. 

ε) Ζ ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία α' έσο δ' θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή νκάδα. 

 (Νφκνο 2145/1993 - ΦΔΚ 88/Α/28-5-1993, Ν. 3691/2008-ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008). 
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1.2  Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο (εγθιεκαηηθέο)  

δξαζηεξηφηεηεο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ 

 

Ζ Οδεγία 91/308/ΔΟΚ(L 166 ηεο 28.6.1991 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο) ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζπκπεξηιακβάλεη ηηο εθ πξνζέζεσο ηειεπκέλεο πξάμεηο πνπ 

είλαη νη εμήο:  

 Ζ κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη ηνπ φηη πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ 

απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο πξνέιεπζήο ηεο, ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε 

ελέρεηαη ζηε δξαζηεξηφηεηα απηή, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεψλ ηνπ. 

  Ζ απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο φζνλ αθνξά ηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε ή 

δηαθίλεζε πεξηνπζίαο ή ηνλ ηφπν ζηνλ νπνίν απηή επξίζθεηαη, ή ηελ θπξηφηεηα επί 

πεξηνπζίαο ή εθ ζρεηηθψλ κ' απηή δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ φηη πξνέξρεηαη απφ 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα.  

 Ζ απφθηεζε, ε θαηνρή ή ε ρξήζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο θηήζεο, ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ή απφ πξάμε 

ζπκκεηνρήο ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. 

  Ζ ζπκκεηνρή ζε κηα απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνπλ ηα πξνεγνχκελα ηξία ζεκεία, ε 

ζχζηαζε νξγαλψζεσο γηα ηε δηάπξαμή ηεο, ε απφπεηξα δηάπξαμεο, ε ππνβνήζεζε, ε 

ππνθίλεζε, ε παξνρή ζπκβνπιψλ ζε ηξίην πξφζσπν γηα ηε δηάπξαμή ηεο ή ε δηεπθφιπλζε 

ηεο ηέιεζεο ηεο πξάμεο. 

         Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη αθφκε θαη αλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη ηα πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

δηαπξάηηνληαη ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο κέινπο ή ηξίηεο ρψξαο, εθφζνλ απηέο ζα ήηαλ 

βαζηθφ αδίθεκα αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζεσξνχληαλ αμηφπνηλεο (Θεκηζηνθιήο 

Η. νθφο 2011, ζει 147).  

        Σν Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζε έγγξαθν εξγαζίαο αλαθέξεη                                 

«λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πεξηθιείεη  φιεο εθείλεο ηηο 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ σο ζηφρν έρνπλ λα απνθξχςνπλ ηελ παξάλνκε πξνέιεπζε θεθαιαίσλ 

θαη λα ηνπο δψζνπλ κηα επίθαζε λνκηκφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηέπεηηα 

επαλεπέλδπζε ηνπο ζηελ λφκηκε νηθνλνκία»(Δπξσπατθφ θνηλνβνχιην εηδηθή επηηξνπή - 

2009-2014-, 2009 ζει 2). 

  
          

Ζ FATF (Financial Action Task Force), ( www.fatf-gafi.org ) νξίδεη φηη ζηφρνο ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ είλαη λα δεκηνπξγήζεη έλα θέξδνο γηα ην 

άηνκν ή ηελ νκάδα πνπ δηεμάγεη ηελ πξάμε θαη «λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο» σο ηελ επεμεξγαζία ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ψζηε λα ππνθξπθζεί ε παξάλνκε πξνέιεπζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα 

λνκηκνπνηεζνχλ ηα παξάλνκα θηεζέληα έζνδα απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο εγθιεκαηίεο λα απνιαχζνπλ 

απηά ηα θέξδε, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ πεγή ηνπο.  

        Ζ UNODC (Γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ην Έγθιεκα),  

( www.unodc.org), νξίδεη φηη λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

ε δηαδηθαζία πνπ θξχβεη ηα παξάλνκα θέξδε, ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο εγθιεκαηίεο 

πνπ ζέινπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηα έζνδα. Τπάξρνπλ δχν ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη 

εγθιεκαηίεο πξέπεη λα μεπιχλνπλ ρξήκαηα:  (α) ηα ρξήκαηα είλαη απφδεημε ηνπ εγθιήκαηφο 

ηνπο θαη (β) ην ίδην ην ρξήκα είλαη επάισην ζε θαηάζρεζε θαη πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη.    

    1.3  Οη «εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» 

 

  Γηα λα ζπληειεζηεί ην θαθνχξγεκα ηνπ «μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο»  

απαηηείηαη πξψηα ε δηάπξαμε θάπνηνπ εγθιήκαηνο, π.ρ. ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο 

[ΠΚ 187], ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο [ΠΚ 187 Α], παζεηηθή δσξνδνθία [ΠΚ 235], εκπνξία 

αλζξψπσλ [ΠΚ 323 Α], ζσκαηεκπνξία [ΠΚ 351], εκπνξία λαξθσηηθψλ [άξζξα 4, 5, 6, 7, 8 

Ν. 1729/ 87] θιπ. Ζ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ (μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο) 

έξρεηαη ζαλ επφκελε –ρξνληθά- εγθιεκαηηθή πξάμε θαη απνζθνπεί ζην λα λνκηκνπνηήζεη 

ηα βξψκηθα έζνδα πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

θπξίσο κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. « Έηζη δεκηνπξγείηαη κηα ζρέζε θχξηαο 

θαη επνκέλεο πξάμεο, φπνπ θχξηα πξάμε είλαη ην αδίθεκα απφ ην νπνίν δεκηνπξγείηαη ην 

πξντφλ θαη επφκελε εθείλε ε εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά κε ηελ νπνία ην πξντφλ απηφ 

απνθηά λνκηκνθαλή ππφζηαζε. Ζ πξνεγνχκελε πξάμε νξίδεηαη ζηνλ  λ.2331/1995 σο 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» (Γεκήηξαηλαο Γηψξγνο,2002, ζει.105).
   

http://www.fatf-gafi.org/
http://www.unodc.org/


  

 

7 
 

          «ηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθήο ππνζηάζεηο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ νπνηαδήπνηε 

κνξθήο απνηειεί ε πξνζέιεπζή ηεο πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζίαο, άκεζα θαη αηηηαθά απφ 

ηελ ηέιεζε πξνεγνπκέλεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σν γεγνλφο φηη θάπνηνο δελ 

κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνζέιεπζε ησλ ρξεκάησλ, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή 

ηνπ, δελ απνηειεί έλδεημε γηα ηελ ζεκειίσζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο».(Σζηξίδεο Πνιπρξφλεο(2009, ζει 79).  

        Κχξην πξντφλ ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη ηα κεηξεηά, αθνχ είλαη 

αλψλπκα θαη δχζθνια αληρλεχζηκα. κσο θαη άιιεο κνξθέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

φπσο κεηνρέο, ρξπζφο, αθίλεηα θαη θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, έξγα ηέρλεο θιπ κπνξνχλ 

λα απνηειέζνπλ πξντφλ παξάλνκσλ θαη εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ.  

       ηελ ειιεληθή λνκνζεζία κε ηνλ φξν «εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ελλννχκε ηηο 

παξαθάησ αμηφπνηλεο, εγθιεκαηηθέο πξάμεηο φπσο αξρηθά νξίζηεθαλ κε ηνλ Νφκν 2331/95 

(Ν.2331/95-ΦΔΚ 173/Α/24-8-1995),
 

θαη ζηελ ζπλέρεηα ζπκπιεξσζήθαλ κε ηνλ Ν. 

3691/2008 (Άξζξν 3), (Ν. 3691/2008 -ΦΔΚ 166 Α'/05.08.2008)  θαη Ν. 3842/2010 (Ν 

3842/2010 (ΦΔΚ Α' 58/23-04-2010), πνπ θαινχληαη εθεμήο «βαζηθά αδηθήκαηα»: 

α) εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (άξζξν 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (ΠΚ)), 

β) ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 187Α ΠΚ) 

γ) παζεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 235 ΠΚ), 

δ) ελεξγεηηθή δσξνδνθία (236 ΠΚ),  

ε) δσξνιεςία θαη δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ (άξζξα 

159, 159Α θαη 237 ΠΚ), 

ζη) εκπνξία αλζξψπσλ (άξζξν 323Α ΠΚ),
 

δ) απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξν 386Α ΠΚ), 

ε) ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ),     

ζ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 20, 21, 22 θαη 23 ηνπ λ.3459/2006 «Κψδηθαο Νφκνπ γηα ηα 

Ναξθσηηθά»(ΦΔΚ 103 Α’), 

η) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 17 ηνπ λ.2168/1993 «πια, ππξνκαρηθά, εθξεθηηθέο 

χιεο θ.ιπ.» (ΦΔΚ 147 Α’), 

ηα) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 53, 54, 55, 61 θαη 63 ηνπ λ.3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο» (ΦΔΚ 153 Α’), 

ηβ) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ λ.δ. 181/1974 «Πεξί πξνζηαζίαο 

εμ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ» (ΦΔΚ 347 Α’), 

ηγ) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 87 παξάγξαθνη 5, 6, 7 θαη 8 θαη ζην άξζξν 88 ηνπ 

λ.3386/2005 «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/25
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Διιεληθή Δπηθξάηεηα» (ΦΔΚ 212 Α’), 

ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα ηέηαξην θαη έθην ηνπ λ.2803/2000 «Πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 48 Α΄)  

ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 29 θαη 30 ηνπ λ.3340/2005 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη 

πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο αγνξάο» (ΦΔΚ 112 Α’), 

ηε) Σα αδηθήκαηα: α) ηεο θνξνδηαθπγήο, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17, ζην άξζξν 18 κε 

ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 19 κε ηελ εμαίξεζε ηεο 

πεξίπησζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 2523/1997 (Α’ 179), φπσο 

ηζρχνπλ, β) ηεο ιαζξεκπνξίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 155, 156 θαη 157 ηνπ λ. 

2960/2001 (Α’ 265), φπσο ηζρχνπλ, θαη 

γ) ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 

1882/1990 (Α’ 43), φπσο ηζρχεη, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α’ ηεο παξαγξάθνπ 1, 

θαζψο θαη ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πξφζηηκα 

πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ή απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξρέο.  

ηζ) ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηκσξνχκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 3 

εδάθην α’ ηνπ λ. 1650/1986.                                                                                               

θ) θάζε άιιν αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο νπνίαο ην 

ειάρηζην φξην είλαη άλσ ησλ έμη κελψλ θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πεξηνπζηαθφ φθεινο.  

1.4    χλδεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηνο  

κε ηελ θνξνδηαθπγή  

 

Σα «θνξνινγηθά εγθιήκαηα» ηα ζρεηηθά κε άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ επξχ νξηζκφ ηεο «εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» δπλάκεη ηεο 

Οδεγίαο 2015/849/ΔΚ, ( L 141/73 ηεο 5-6-2015 Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο), ζχκθσλα κε ηηο αλαζεσξεκέλεο ζπζηάζεηο ηεο FATF. Γεδνκέλνπ φηη δηάθνξα 

θνξνινγηθά αδηθήκαηα κπνξνχλ λα νξηζζνχλ ζε θάζε θξάηνο κέινο, σο «εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα» νη νξηζκνί ησλ θνξνινγηθψλ εγθιεκάησλ ζην εζληθφ δίθαην ελδέρεηαη λα 

δηαθέξνπλ. Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζπλδέεηαη κε ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ιαζξεκπφξην νπιψλ, λαξθσηηθψλ, 

αλζξψπσλ, πξντφλησλ θιπ), ζπρλά φκσο έρεη άκεζε ζπλάθεηα κε ηελ δηαθζνξά, ηελ 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/119
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/8
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/517
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
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θνξνδηαθπγή θαη ηελ θνξναπαιιαγή(Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, εηδηθή επηηξνπή, 2009 

ζει.3). 

ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ λ. 3691/2008 (ΦΔΚ A 166) «Πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο», θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

εγθιεκαηηθέο πξάμεηο - βαζηθά αδηθήκαηα, ε ηέιεζε ησλ νπνίσλ ζηνηρεηνζεηεί ην αδίθεκα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη θαη ηα πξνζηεζέληα κε ηελ παξ. 1 άξζξνπ 77 ηνπ 

λ.3842/2010 (ΦΔΚ Α 58) αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17 

ηνπ λ.2523/1997(ΦΔΚ Α 179) (αδίθεκα θνξνδηαθπγήο γηα ηελ παξάιεηςε ππνβνιήο ή ηελ 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί 

ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ απνθξπβεί ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην 

πνζφ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) επξψ θαζψο θαη ε απνθπγή πιεξσκήο θφξνπ 

πινίσλ ), ζην άξζξν 18 ηνπ λ.2523/1997(ΦΔΚ Α 179) (αδίθεκα θνξνδηαθπγήο γηα κε 

απφδνζε ή αλαθξηβή απφδνζε Φ.Π.Α. θαη παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, 

εθφζνλ ην πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ ΦΠΑ πνπ 

ζπκςεθίζηεθε, επηζηξάθεθε ή δελ απνδφζεθε ππεξβαίλεη ηα 3.000 επξψ ζε εηήζηα βάζε) 

θαη ζην άξζξν 19 ηνπ λ.2523/1997(ΦΔΚ Α 179) (αδίθεκα θνξνδηαθπγήο γηα πιαζηά, 

εηθνληθά ή λνζεπκέλα θνξνινγηθά ζηνηρεία, θαζψο θαη γηα κε εθαξκνγή δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Β., εθφζνλ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ 

ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ (3.000) επξψ), θαζψο θαη ηα αδηθήκαηα ηεο ιαζξεκπνξίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 155, 156 θαη 157 ηνπ λ. 2360/2001  (ΦΔΚ 265Α), φπσο ηζρχνπλ. 

Δπίζεο,  ε κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 

1882/1990 (Α' 43), φπσο ηζρχεη, (εθφζνλ ην ζπλνιηθφ ρξένο απφ θάζε αηηία, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε είδνπο ηφθσλ ή πξνζαπμήζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

ζχληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεψλ, ππεξβαίλεη ηηο δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ),  κε ηελ εμαίξεζε 

ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πξφζηηκα πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ή απφ δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξρέο.                                                                                                        

          Σν αδίθεκα ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο δηαπξάηηεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαηά ηελ ηέιεζή ηεο, δειαδή ζηελ κε ππνβνιή δήισζεο εηζνδήκαηνο, ή 

άιισλ θφξσλ, ζηελ κε απφδνζε ΦΠΑ θαη ινηπψλ παξαθξαηνπκέλσλ  θφξσλ. 

http://www.forin.gr/laws/law/24/prolhpsh-kai-katastolh-ths-nomimopoihshs-esodwn-apo-egklhmatikes-drasthriothtes-kai-ths-xrhmatodothshs-ths-tromokratias-kai-alles-diatakseis
http://www.forin.gr/laws/law/10/apokatastash-forologikhs-dikaiosunhs-antimetwpish-ths-forodiafughs-kai-alles-diatakseis
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/90
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1.5  χλδεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο   δξαζηεξηφηεηεο  

κε ηελ δσξνδνθία θαη δηαθζνξά    
  
           Ζ δσξνδνθία θαη δηαθζνξά, ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (Δγρεηξίδην Δλεκέξσζεο ησλ 

Δθνξηαθψλ θαη Φνξνινγηθψλ Διεγθηψλ γηα ηε Γσξνδνθία θαη ηε Γηαθζνξά ζει 18) είλαη 

γελεζηνπξγά αδηθήκαηα γηα ζθνπνχο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα, φηαλ νη  

θνξνινγηθνί ειεγθηέο εληνπίδνπλ ελδείμεηο πηζαλήο δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο, πξέπεη 

επίζεο λα εμεηάδνπλ ηελ χπαξμε πηζαλψλ ελδείμεσλ γηα μέπιπκα ρξήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ 

λα ζπγθαιχςνπλ απνδεηθηηθά ζηνηρεία δσξνδνθίαο θαη δηαθζνξάο, νη εγθιεκαηίεο ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ίδηεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θνξνδηαθχγνπλ ή γηα λα 

μεπιχλνπλ έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο δξάζεηο. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο αλαγλψξηζεο 

ελδείμεσλ γηα πηζαλή θνξνδηαθπγή ή μέπιπκα ρξήκαηνο, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξέπεη 

λα είλαη ζε εγξήγνξζε θαη γηα ελδείμεηο πηζαλήο δσξνδνθίαο ή δηαθζνξάο. 

          Σν 2003 ζηελ πφιε Merida ηνπ Μεμηθφ ππνγξάθεθε ε ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ θαηά ηεο δηαθζνξάο (United Nations Convention against Corruption), φπνπ ηα 

θξάηε ππνρξεψλνληαη λα πνηληθνπνηήζνπλ θαη ην μέπιπκα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνζέξρνληαη απφ ηελ δηαθζνξά. Ζ ρψξα καο έρεη ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε χκβαζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ ΔΠΗΠΣΧΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

    2.1  Οηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλέπεηεο 

 

Ζ  κε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ «μεπιχκαηνο ρξήκαηνο απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» θαη ε αλεμέιεγθηε γηγάλησζή ηνπ, πξνθαιεί έληνλεο  

θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλέπεηεο. Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή επηξξνή ησλ 

εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ κπνξεί λα απνδπλακψζεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ηα ζπιινγηθά 

θαη εζηθά πξφηππα θαη  ηειηθά ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο ηεο θνηλσλίαο. Σν «μέπιπκα 

ρξήκαηνο» ζπλεηζθέξεη θαη πνιιαπιαζηάδεη ηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

ηξνκνθξαηία. Οη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα παξάλνκα 

θεθάιαηα. Ζ κε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ επηηξέπεη ζηνπο 

εγθιεκαηίεο λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα θέξδε απφ ηηο εγθιεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, 

ρσξίο λα γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο δησθηηθέο αξρέο. Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα κπνξεί λα 

δηεηζδχζεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, λα απνθηήζεη ηνλ έιεγρν ησλ κεγάισλ 

ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο κέζσ ησλ επελδχζεσλ ή δηα κέζσ δσξνδνθηψλ ζε αμησκαηνχρνπο 

ηνπ δεκνζίνπ θαη κειψλ ηεο θπβέξλεζεο, απεηιψληαο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ηεο 

θνηλσλίαο, απνδπλακψλνληαο ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ, ηα ζπιινγηθά εζηθά πξφηππα 

ππνλνκεχνληαο ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο θαη ην θξάηνο ηνπ λφκνπ. Σν μέπιπκα 

ρξήκαηνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ ππνθείκελε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

παξάγεηαη. Σν θέξδνο είλαη ζεκειηψδεο ζθνπφο γηα ηελ επίηεπμε  ησλ ζηφρσλ ησλ 

πεξηζζφηεξσλ εγθιεκάησλ θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη εγθιεκαηίεο θάλνπλ κεγάιεο πξνζπάζεηεο 

γηα λα μεπιχλνπλ ηα παξάλνκα απνθηεζέληα ρξήκαηα θαη άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.   

Υσξίο ην πξνθαλέο φθεινο, ε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα ζηακαηήζεη. Σν μέπιπκα 

βξψκηθνπ ρξψκαηνο επηηξέπεη ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα λα ζπλερίδεηαη.         

Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ησλ ρσξψλ επεξεάδεηαη αξλεηηθά αθνχ ην παξάλνκν 

ρξήκα θαηεπζχλεηαη ζε ζηείξεο δξαζηεξηφηεηεο(έξγα ηέρλεο, θνζκήκαηα, πνιπηειή 

πξντφληα) κε απνηέιεζκα ε παξαγσγηθφηεηα ζηελ νηθνλνκία λα κεηψλεηαη. Δπίζεο, ε 

δηαθζνξά απμάλεηαη επηβξαδχλνληαο ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ζ απμεκέλε 

κεηαβιεηφηεηα ησλ δηεζλψλ ξνψλ θεθαιαίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ιφγσ 
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απξφβιεπησλ δηαζπλνξηαθψλ κεηαβηβάζεσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, είλαη απνηέιεζκα 

ηνπ θαηλφκελνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη νηθνλνκίεο 

ησλ ρσξψλ κε ραιαξνχο ειεγθηηθνχο θαη επνπηηθνχο κεραληζκνχο, πξνζειθχνπλ ηνπο 

εγθιεκαηίεο λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα παξάλνκα θηεζέληα θεθάιαηα,  πξνθαιψληαο πςειφ 

πιεζσξηζκφ, απνζηεξψληαο ξεπζηφηεηα απφ ηνλ επίζεκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, 

δηαβξψλνληαο  ελ ηέιεη ηελ νηθνλνκία ελφο έζλνπο.  

Ζ δηαθζνξά δηεηζδχεη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο. Αξρηθά ζηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αιιά θαη ζε επαγγέικαηα πνπ εκπιέθνληαη άκεζα, φπσο 

δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη, αιιά θαη δεκφζηνη ιεηηνπξγνί θαη πνιηηηθά πξφζσπα, πνπ 

βνεζνχλ ζηελ ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζεο ησλ θεθαιαίσλ.  

Ζ θεξεγγπφηεηα, ε αθεξαηφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο θαη ε αμηνπηζηία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ, κπνξνχλ λα θινληζηνχλ ζνβαξά απφ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

εγθιεκαηηψλ θαη ησλ ζπλεξγψλ ηνπο λα ζπγθαιχςνπλ ηελ πξνέιεπζε ησλ πξντφλησλ ησλ 

εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα απεηιεζεί ε εζσηεξηθή αγνξά ηεο Έλσζεο, θαζψο 

θαη ε δηεζλήο αλάπηπμε(Οδεγία 2015/849/ΔΚ ).     

Πνιιέο θνξέο ην παξάλνκν ρξήκα πνπ έρεη λνκηκνπνηεζεί, απεηθνλίδεη εηζφδεκα 

πνπ δελ έρεη θνξνινγεζεί, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ εζφδσλ, κε 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη (κε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ, ησλ 

επελδχζεσλ, ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο), απμάλνληαο ηηο αλάγθεο γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ, 

φπνπ ηα ζρεηηθά πςειά επηηφθηα  νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Δπίζεο, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, δαπαλψληαη θπβεξλεηηθνί πφξνη κε 

ζπλεπεία ηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο κε εκθαλείο επηπηψζεηο ζηνπο πνιίηεο πνπ 

πιεξψλνπλ θαλνληθά ηνπο θφξνπο ηνπο, δηεπξχλνληαο ηελ θνηλσληθή αληζφηεηα.  

Ζ κε ζπιινγή θφξσλ απφ εηζνδήκαηα πνπ δελ έρεη θνξνινγεζεί ιφγσ ηεο 

παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηνπο, επηδξά έκκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο 

δεκνζηνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο. Ζ δεκηνπξγία δεκνζίσλ 

ειιεηκκάησλ απαηηεί ρξεκαηνδφηεζε είηε κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ δεζκεχνληαο ηδησηηθά 

θεθάιαηα πνπ νδεγεί ζε κείσζε ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, είηε θαηαθεχγνληαο ζε 

εμσηεξηθφ δαλεηζκφ απμάλνληαο ην δεκφζην ρξένο. Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη 

ηδησηηθέο επελδχζεηο είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε, φζν θαη γηα 



  

 

13 
 

ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ρψξαο. Ζ αχμεζε δήηεζεο ξεπζηνχ ρξήκαηνο, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο σο 

πξνο ην επηηφθην, θαη’ επέθηαζε, επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο 

λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Γηαρξνληθά, δεκηνπξγείηαη ζηξέβισζε ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο 

θαη πξνθαινχληαη ζεκαληηθέο αληζνξξνπίεο, θαζψο επεξεάδεη ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ην 

νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά ζηηο απνθάζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζθνξά 

εξγαζίαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ θαηαλάισζεο, 

επέλδπζεο θαη απνηακίεπζεο. 

Δλδεηθηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο δήηεζεο ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο/θιάδνπο, γηα ιφγνπο φρη απαξαίηεηα ζρεηηδφκελνπο κε ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο έλαληη άιισλ, αιιά δηφηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

επηζεκνπνίεζεο ηνπ πιαζκαηηθά απμεκέλνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο απφ ηε θνξνδηαθπγή 

(π.ρ. θαηαλαισηηθά αγαζά, αγνξά αθίλεησλ). Σέινο, παξαηεξνχληαη  ζηξεβιψζεηο ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ επηκέξνπο ηεο θιάδσλ ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ζε κηα νηθνλνκία. 

Δπεξεάδεηαη αξλεηηθά ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πγηψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. Γεδνκέλνπ φηη νη επηρεηξήζεηο ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία δελ κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ην θφζηνο παξαγσγήο, γηα λα αληαγσληζηνχλ ηελ 

πιαζκαηηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ή 

δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο, ην απνηέιεζκα είλαη ε εθδίσμε ησλ πγηψλ 

επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ θιάδν θαη, θαη’ επέθηαζε, ε κείσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο φιεο 

ηεο νηθνλνκίαο(Ernst & Young  (EY)  2016, ζει 10) .   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

     

 3.1   Φάζεηο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 

 

 ηαλ κηα εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα παξάγεη ζεκαληηθά θέξδε, ην άηνκν ή ε 

νκάδα πνπ εκπιέθνληαη πξέπεη λα βξνχλε έλαλ ηξφπν γηα λα ειέγρνπλ ηα θεθάιαηα ρσξίο 

λα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή ζηελ ππνθείκελε δξαζηεξηφηεηα ή ζηα πξφζσπα πνπ 

εκπιέθνληαη. Απηφ επηηπγράλεηαη  κε ηελ ζπγθάιπςε ησλ πεγψλ, αιιάδνληαο ηε κνξθή, ή 

ηελ κεηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ ζε έλα κέξνο φπνπ είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα πξνζειθχζνπλ 

ηελ πξνζνρή. 

 Έρεη παξαηεξεζεί φηη ην μέπιπκα γίλεηαη θπξίσο κε ζπγθεθξηκέλεο 

επαλαιακβαλφκελεο πξάμεηο, γεγνλφο πνπ βνεζά ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ, απεηθνλίδνληαο ηηο πξάμεηο απηέο ζε 

κνληέια. Ζ δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη 

απεηθνληζζεί θαη αλαιπζεί ζαλ έλα θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν ηα 

έζνδα ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ  εηζέξρνληαη ζηε λφκηκε αγνξά, φπνπ ηνπνζεηνχληαη 

θαη δηαζηξσκαηψλνληαη / ζπζζσξεχνληαη. ηε ζπλέρεηα, επαλαηνπνζεηνχληαη είηε άκεζα 

ζε λέεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είηε έκκεζα κέζσ λφκηκσλ επελδχζεσλ. Ζ 

ζπζηεκαηνπνίεζε, ε νπνία γίλεηαη επξέσο απνδεθηή ηφζν απφ ηελ ακεξηθαληθή φζν θαη 

απφ ηελ επξσπατθή ζεσξία, είλαη απηή ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ζρεηηθή έθζεζε ησλ 

ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη κε βάζε απηήλ δηαθξίλνληαη ηξείο θάζεηο ζηε 

δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο(Κάηζηνο η. 1998, 

ζει 81-82) . 

 

Α. Σνπνζέηεζε (placement stage)   

Πξφθεηηαη γηα ηελ αξρηθή ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκάησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηε κνξθή επελδχζεσλ ζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, φπσο ηξάπεδεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξίεο, αληαιιαθηήξηα 

ζπλαιιάγκαηνο θιπ. ην ζηάδην απηφ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε θπζηθή δηαζπλνξηαθή 

κεηαθνξά ρξεκάησλ. Κχξηεο κνξθέο ηνπνζέηεζεο είλαη ε θαηάζεζε κεηξεηψλ ζε 
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πηζησηηθά ηδξχκαηα, ε θπζηθή εμαγσγή κεηξεηψλ, θαζψο θαη ε ρξήζε κεηξεηψλ γηα αγνξά 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο, φπσο αθίλεηα, έξγα ηέρλεο, εηαηξηθά κεξίδηα. Σν 

ζηάδην απηφ ζεσξείηαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλν, δηφηη ην παξάλνκν ρξήκα είλαη επθνιφηεξα λα 

εληνπηζηεί απφ ηηο αξρέο. Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηαδίνπ απηνχ ηα παξάλνκα έζνδα δελ 

έρνπλ ηελ κνξθή ξεπζηνχ ρξήκαηνο(Κάηζηνο η. 1998 ζει 82-93).   

 

 Β. Γηαζηξσκάησζε (layering stage)  

 

ηφρνο ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ε απφθξπςε ηεο εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο ησλ πξντφλησλ 

θαη γίλεηαη ην πξψην βήκα γηα ηελ απνθνπή ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ απφ ηελ εγθιεκαηηθή 

ηνπο πεγή θαη ηελ απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο πξνέιεπζήο ηνπο. Σα ρξήκαηα κπνξνχλ λα 

κεηαθέξνληαη θαη λα δηαηξνχληαη ζπρλά κέζσ πνιιαπιψλ επηθαιππηφκελσλ ζπλαιιαγψλ 

κεηαμχ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ρσξψλ, αηφκσλ ή θαη εηαηξεηψλ. Δίζηζηαη επίζεο ρξήζε 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε ρψξεο κε ραιαξνχο λφκνπο σο πξνο ην ηξαπεδηθφ απφξξεην 

θαη ε ίδξπζε ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ. Οη δηαρεηξηζηέο απηψλ ησλ θεθαιαίσλ 

εθκεηαιιεπφκελνη λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά απφξξεηα (ηξαπεδηθά, 

ρξεκαηηζηεξηαθά, δηθεγνξηθά θιπ) εμαζθαιίδνπλ ηελ αλσλπκία ησλ δηθαηνχρσλ ησλ 

θεθαιαίσλ παξάλνκεο πξνέιεπζεο(Κάηζηνο η. 1998 ζει 82-93).  

 

Γ. Δλζσκάησζε (integration stage)   

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ελζσκάησζε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ ζε θιάδνπο λφκηκεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θαηλνκεληθά λφκηκεο πξνέιεπζεο ησλ 

πξντφλησλ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο. Ζ θάζε ελζσκάησζεο κπνξεί λα δηαρσξηζηεί 

πεξαηηέξσ ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: ηε δηθαηνιφγεζε (justification), φπνπ επηλννχληαη ηξφπνη 

λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ κέζσ ηεο  δεκηνπξγίαο κηαο θαηλνκεληθά λφκηκεο πεγήο 

πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ θαη ηελ επέλδπζε (investment), φπνπ ζηφρνο είλαη ε ρξήζε ησλ 

πξντφλησλ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο γηα ίδην φθεινο(Κάηζηνο η. 1998 ζει 82-93). 
 
ην 

παξάξηεκα ηνπ πξψηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ ζαξάληα ζπζηάζεσλ ηεο FATF(Απξίιηνο 1990) 

επηζεκαίλεηαη φηη ε ηερληθή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

έρεη κάθξν-  θαη κίθξν - επίπεδα. ην κάθξν-επίπεδν ζπκπεξηιακβάλνληαη νη θάζεηο ηεο 

ηνπνζέηεζεο, ηεο δηαζηξσκάησζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θάζε κηα έρεη 

άπεηξεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγψλ αιιά θαη κηθξφ-ππνδηαηξέζεηο. Καη νη ηξεηο βαζηθέο απηέο 
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θάζεηο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα σο ηειείσο μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα βήκαηα ή αθφκα 

θαη λα παξαιεηθζεί θάπνην απφ απηά. Ο ηξφπνο θαη ε κέζνδνο εμαξηάηαη απφ ηνπο 

δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο θαη ηηο αλάγθεο θάζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο. 

3.2   Σερληθέο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  

 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα λα απνηππσζνχλ νη ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη εγθιεκαηίεο ζηελ πξνζπάζεηα λα λνκηκνπνηήζνπλ ην πξντφλ ηεο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Οη εγθιεκαηίεο έρνπλ λα επηδείμνπλ κηα  αμηνζαχκαζηε 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε θάζε πξνζπάζεηα ησλ δησθηηθψλ αξρψλ λα εληνπίζνπλ ηηο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κε απνηέιεζα νη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο ζπλερψο λα 

εμειίζζνληαη ή λα επηλννχληαη λένη(ηαχξνο Α. Κάηζηνο 1998,  ζει 82-83) . 

 Μέζνδνο  ηνπ κπξκεγθηνχ  (Smurfing or structuring) - Πνιιαπιέο 

θαηαζέζεηο κε πνζά θάησ ησλ θάησ απφ ην φξην αλαθνξάο ή αλαγλψξηζεο. Ζ «κέζνδνο 

ηνπ κπξκεγθηνχ» πξφθεηηαη γηα κηα επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή, κε ηελ νπνία 

δηνρεηεχεηαη ην «βξψκηθν ρξήκα» ζην λφκηκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα  

θαηαθεξκαηίδνληαο ηνλ φγθν ησλ ρξεκάησλ ζε πνιιέο ζπλαιιαγέο θάησ απφ ην φξην 

αλαθνξάο ή αλαγλψξηζεο.  Γηα λα εθαξκνζηεί ε  ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ρξεηάδεηαη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ, νη θνηλψο ιεγφκελνη «απεζηαικέλνη» (runners/smurfs/ 

strawmen) νη νπνίνη δελ θηλνχλ ηηο ππνςίεο. Οη «απεζηαικέλνη», είηε πξνβαίλνπλ 

απεπζείαο ζε θαηαζέζεηο (ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο), είηε κεηαηξέπνπλ ηα πνζά ζε  

ηαρπδξνκηθέο θαη ηξαπεδηθέο επηηαγέο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχλ ζε κεζάδνληεο, 

νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο επαλαπξνσζνχλ ζε άιιεο ηξάπεδεο, νπνχ θαηαηίζεληαη ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ησλ «δηθαηνχρσλ». Σέινο, γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ structuring, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε νπνηαζδήπνηε κνξθήο ζπλέξγηα απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο, είηε ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη ελεξγεηηθή, είηε παζεηηθή.  

 πλέξγηα  απφ  ην εζσηεξηθφ θάπνηνπ  ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ 

 Ζ δηαθζνξά ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ θαη ν έιεγρνο ρξεκαηνπηζησηηθψλ  

ηδξπκάησλ απφ παξάλνκα ζπκθέξνληα. Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηδεψδε ηξφπν ηνπνζέηεζεο 

κεγάισλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ. Οη  δξάζηεο κέζσ ηεο  δσξνδνθίαο, ηνπ εθβηαζκνχ, θαζψο 

θαη ηεο εθκεηάιιεπζεο κηαο δχζθνιεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, λνκηκνπνηνχλ ρξήκα. Βέβαηα, ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, είλαη 



  

 

18 
 

ε απφθηεζε ηνπ ειέγρνπ ελφο ηξαπεδηθνχ ηδξχκαηνο( ηαχξνο Α. Κάηζηνο 1998,  ζει 88-

89) . 

 Ζ ιαζξαία  θπζηθή κεηαθνξά ηνπ  ρξήκαηνο 

Θεσξείηαη ε πην «πξσηφγνλε» κέζνδνο. Ο  δξάζηεο κεηαθέξεη ρξήκαηα, είηε 

γεκίδνληαο  ηηο βαιίηζεο κε ρξήκα, είηε ηα θξχβεη ζε θνξηία κε  δήζελ εκπνξεχκαηα, είηε  

ηα απνζηέιιεη κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν. θνπφο ηνπ είλαη λα κεηαθέξεη ηα ρξήκαηα ζε 

θάπνην «θνξνινγηθφ παξάδεηζν» ή ππεξάθηην ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν θαη πξνπάλησλ ζε 

κηα ρψξα πνπ έρεη απζηεξή λνκνζεζία ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ θαη δελ δηαζέηεη 

ζπλαιιαγκαηηθνχο  πεξηνξηζκνχο. Έηζη, κπνξεί κε επθνιία  ην ρξήκα λα επαλεμαρζεί κέζσ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ,  ρσξίο λα αθήζεη ίρλε γηα ηηο  δησθηηθέο αξρέο(ηαχξνο Α. 

Κάηζηνο 1998, ζει 88-89).  

 Απφθηεζε πιηθψλ αληηθεηκέλσλ (απηνθίλεηα, πινία, αεξνπιάλα, αθίλεηα, 

πνιχηηκα κέηαιια) ή ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ (κεηνρέο, ηαμηδησηηθέο επηηαγέο, 

ηξαπεδηθέο επηηαγέο, κεηνρέο), φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έιεγρνο « πφζελ έζρεο ». 

 Αλάκεημε παξάλνκσλ εζφδσλ κε λφκηκα  

      Δπεηδή ηα έζνδα απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα είλαη ζπλήζσο ζε κνξθή κεηξεηψλ, ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηαζθεπάδνληαη επηρεηξήζεηο βηηξίλα κε ζπλζήθεο πψιεζεο ηνηο 

κεηξεηνίο ψζηε λα κελ είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο ησλ πειαηψλ θαη ηεο πξνέιεπζεο ησλ 

ρξεκάησλ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ν εγθιεκαηίαο θαηαζέηεη 

ηα παξάλνκα θεθάιαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, καδί κε θεθάιαηα 

απφ πξαγκαηηθέο πσιήζεηο. Σα παξάλνκα θεθάιαηα θαηαγξάθνληαη ζηα βηβιία θαη αξρεία 

σο ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ πξαγκαηηθά ζπλνιηθά θέξδε θαη ην δηνγθσκέλν 

εηζφδεκα αλαθέξεηαη ζηελ θνξνινγηθή δήισζε ηνπ εγθιεκαηία. Ζ εηαηξεία ελδερνκέλσο 

λα κελ ρξεηάδεηαη λα θαηαβάιεη θφξν επ’ απηνχ ηνπ δηνγθσκέλνπ εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ε 

εηαηξεία κπνξεί λα απνδείμεη εκπνξηθέο δεκίεο (Δγρεηξίδην γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε 

ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θνξνινγηθνχο 

επηζεσξεηέο θαη θνξνινγηθνχο  ειεγθηέο  2009 www.orcd.org/ctp/taxcrimes). 

 Τπεξηηκνινγφληαο  ππνηηκνινγφληαο πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

Τπεξηηκνινγφληαο ή ππνηηκνινγφληαο ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, ην θεθάιαην κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί θαη λα λνκηκνπνηεζεί κε ηε κνξθή αγαζψλ ή ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Ζ 

ππνηηκνιφγεζε θαη ππεξηηκνιφγεζε κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή πξνζαξκνγψλ ζηελ ηηκή, 

ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα ή έλα ζπλδπαζκφ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Σα αγαζά πνπ 

πξνζδηνξίδνληαη ζην ηηκνιφγην ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ηα αγαζά πνπ εηζήρζεζαλ ή 
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εμήρζεζαλ. Σα έγγξαθα ελδερνκέλσο λα αλαγξάθνπλ κηα ηηκή πνπ αληηζηνηρεί ζηα 

θαζνξηζκέλα αγαζά, σζηφζν ε πξαγκαηηθή ηηκή αγνξάο γηα ηα αγαζά πνπ εηζήρζεζαλ ή 

εμήρζεζαλ λα είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ή ρακειφηεξε. Σέινο, νη ζπλαιιαγέο κπνξεί λα 

είλαη πιαζκαηηθέο. Σα αγαζά δελ παξαδίδνληαη πνηέ θαη νη ππεξεζίεο δελ παξέρνληαη πνηέ. 

Ωζηφζν, εθφζνλ ππάξρεη ηηκνιφγην, ηα θεθάιαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ή λα ιεθζνχλ. 

Απηφ εμππεξεηεί ζηελ αζθαιή κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ κέζσ εηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ηελ 

πιαζηνγξάθεζε θεξδψλ, ηε ζπγθάιπςε ή ηνλ δηαθαλνληζκφ πηζαλψλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ (Δγρεηξίδην γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θνξνινγηθνχο επηζεσξεηέο θαη θνξνινγηθνχο  

ειεγθηέο  2009, www.orcd.org/ctp/taxcrimes). 

 Γηα κέζσ δαλεηζκνχ  

Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα κέζσ δαλείσλ είλαη κηα 

εχθνιε θαη κε δαπαλεξή κέζνδνο. Ζ ζπλαιιαγή κέζσ δαλείνπ ηχπνπ «loan-back» είλαη ε 

πην γλσζηή θαη πην ζπρλή κέζνδνο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

κέζσ δαλείνπ(www.oecd.org/ctp/taxcrimes-Δγρεηξίδην γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε 

ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θνξνινγηθνχο 

επηζεσξεηέο θαη θνξνινγηθνχο ειεγθηέο 2009). Μέζσ απηνχ ηνπ δηαθαλνληζκνχ, έλα 

άηνκν «δαλείδεηαη» ηα ίδηα ηνπ ηα ρξήκαηα, ηα νπνία έρεη απνθηήζεη απφ παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα, ρσξίο απηφ λα θαζίζηαηαη νξαηφ. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο ζχλαςεο κηαο 

δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε θάπνην «θηιηθφ πξφζσπν» ή θάπνηνλ «ζπγγελή ζην εμσηεξηθφ». 

ε απηφ ην πιαίζην, ε πην θνηλή κνξθή δαλεηζηή είλαη ε ππεξάθηηα επηρείξεζε ζην 

εμσηεξηθφ, ε νπνία δηαζέηεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε κηα ρψξα κε απζηεξνχο λφκνπο σο 

πξνο ην ηξαπεδηθφ απφξξεην. Ο εγθιεκαηίαο γηα παξάδεηγκα δηαζέηεη κεγάια ρξεκαηηθά 

πνζά ζε κεηξεηά, ηα νπνία ζέιεη λα λνκηκνπνηήζεη. Σα κεηξεηά θαηαηίζεληαη ζε 

δηάθνξνπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε πνζά πνπ δελ ζα πξνζειθχζνπλ ηελ πξνζνρή 

ησλ ξπζκηζηψλ. ηε ζπλέρεηα, απηά ηα πνζά κεηαβηβάδνληαη ζε κηα ηξάπεδα ηεο 

αιινδαπήο φπνπ ελνπνηνχληαη ζε έλαλ ινγαξηαζκφ πνπ ειέγρεηαη απφ κηα εηαηξεία «Α» 

ηεο αιινδαπήο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ειέγρεηαη απφ ηνλ εγθιεκαηία. Σα θεθάιαηα ηα 

δαλείδεηαη εθ λένπ ε εγρψξηα εηαηξεία «Β» ηνπ εγθιεκαηία, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα 

θαηαθέξεη λα  ηα ρξεζηκνπνηήζεη. Ζ πξνέιεπζε ησλ ελ ιφγσ θεθαιαίσλ εκθαλίδεηαη ζηα 

βηβιία ηεο εηαηξείαο «Β» σο δάλεην πιεξσηέν ζηελ εηαηξεία «Α».  

http://www.oecd.org/ctp/taxcrimes
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 Αγνξαπσιεζία αθηλήησλ   

 Ζ αθίλεηε πεξηνπζία απνηειεί εδψ θαη θαηξφ ηελ πξνηηκψκελε επηινγή ησλ 

εγθιεκαηηψλ γηα ηελ απφθξπςε παξάλνκα θηεζέλησλ εζφδσλ ελψ ε ρεηξαγψγεζε ηηκψλ 

αθηλήησλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ηξφπνπο παξάλνκεο κεηαθνξάο θεξδψλ 

κεηαμχ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ζε κηα ζπκθσλία. Καηά ηελ αγνξά ελφο αθηλήηνπ, ν 

εγθιεκαηίαο ζα επηρεηξήζεη λα λνκηκνπνηήζεη ηα παξάλνκα θηεζέληα έζνδα παξέρνληαο 

έλα κέξνο ηεο ηηκήο αγνξάο (απφ παξάλνκα θηεζέληα έζνδα) ζε κεηξεηά «θάησ απφ ην 

ηξαπέδη», ελψ ζηα επίζεκα έγγξαθα πψιεζεο ζα αλαθέξεηαη κηα ηηκή ρακειφηεξε ηεο 

αγνξάο. ηαλ έλαο αγνξαζηήο ζηε ζπλέρεηα κεηαπσιεί ην αθίλεην έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο 

πνπ θαηέβαιε αξρηθά, απηφ ζεκαίλεη φηη είρε θέξδνο. Ωο απνηέιεζκα απηήο ηεο 

ζπλαιιαγήο, ηα παξάλνκα θηεζέληα έζνδα έρνπλ κεηαηξαπεί ζε έλα θαηλνκεληθά λφκηκν 

πνζφ θαηάζεζεο.  Ζ αγνξά αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ ππεξάθηηεο εηαηξείεο, φπνπ ν κέηνρνο 

θαη ε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ζπγθαιχπηνληαη, απνηειεί άιινλ έλαλ ηξφπν ρξήζεο 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. Αθφκε κπνξεί ν  ηδηνθηήηεο ηνπ 

αθηλήηνπ λα ην αλαθαηλίδεη θαη λα πιεξψλεη ηηο ελ ιφγσ εξγαζίεο απφ ρξήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. Μηα άιιε πηζαλφηεηα είλαη ε ελνηθίαζε κηαο 

θαηνηθίαο απφ ηνλ εγθιεκαηία θαη ε απνπιεξσκή ηνπ ελνηθίνπ ηνηο κεηξεηνίο, απφ ηα 

παξάλνκα θηεζέληα έζνδα (Δγρεηξίδην γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θνξνινγηθνχο επηζεσξεηέο θαη θνξνινγηθνχο 

ειεγθηέο 2009, www.oecd.org/ctp/tax/crimes).   

 Φεθηαθά λνκίζκαηα  

Μηα πνιχ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή είλαη κέζσ ςεθηαθψλ λνκηζκάησλ ηχπνπ Bitcoin. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή. Αγνξάδνπλ νη εγθιεκαηίεο ςεθηαθά λνκίζκαηα 

ρξεζηκνπνηψληαο "καχξν" ρξήκα θαη ζηε ζπλέρεηα θάλεη πιεξσκέο ζε ηξίην άηνκν, ην 

νπνίν κεηαηξέπεη ην ςεθηαθφ λφκηζκα ζε θπζηθφ. Με δεδνκέλν φηη  ζηελ πεξίπησζε ησλ 

ππεξεζηψλ απηψλ δελ έρνπλ πηζηνπνίεζε ηαπηφηεηαο, φπσο ι.ρ. ζην PayPal, φια γίλνληαη 

πνιχ πην εχθνια.  

 Online Gaming   

ζν θαη αλ αθνχγεηαη πεξίεξγν, αλάκεζα ζηνπο θαλαηηθνχο ησλ online παηρληδηψλ, 

ππάξρνπλ θαη νη "επαγγεικαηίεο". ε παηρλίδηα ή ςεθηαθνχο θφζκνπο (φπσο ι.ρ. ζην 

Second Life ή ζην World of Warcraft) κπνξεί θαλείο λα αγνξάζεη κε πξαγκαηηθφ ρξήκα 
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ςεθηαθά αγαζά θαη ππεξεζίεο θαη φζα δε ρξεζηκνπνηήζεη, ζηε ζπλέρεηα λα ηα 

μαλακεηαηξέςεη ζε ξεπζηφ, απηή ηε θνξά λφκηκν. 

 Online ζηνηρεκαηηθέο ππεξεζίεο   

Απνηειεί κάιινλ θαη ηνλ πην γλσζηφ ηξφπν μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ζηε ρψξα καο, 

θαζψο πνιιά έρνπλ αθνπζηεί ζρεηηθά κε ην ζηνίρεκα θαη ηνπο αγψλεο πνδνζθαίξνπ ζηελ 

Διιάδα. Ζ δηαδηθαζία είλαη απιή, αξθεί λα έρεηο ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο, 

πξνέδξνπο νκάδσλ, πνδνζθαηξηζηέο ή δηαηηεηέο. Σνπνζεηείο ηα ρξήκαηα πνπ ζέιεηο λα 

μεπιχλεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο αγψλεο θαη ζηε ζπλέρεηα εηζπξάηηεηο ην θέξδνο σο λφκηκν 

ρξήκα. Πξνθαλψο, ζπλελλνεκέλε πξέπεη λα είλαη θαη ε online ζηνηρεκαηηθή εηαηξεία.  

 Πιαζηηθφ ρξήκα   

  Μηα δηαδεδνκέλε ηαθηηθή είλαη έθδνζε πηζησηηθψλ θαξηψλ (ζπλήζσο ρσξίο 

πηζησηηθφ φξην), νη νπνίεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηξάπεδεο ππεξάθηησλ (offshore) 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ νπφηε θαη φιεο νη  ρξεψζεηο ηεο θάξηαο αλά ηνλ θφζκν 

εμνθινχληαη ρσξίο θακία δπλαηφηεηα ειέγρνπ πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ πιεξσκήο. 

Δπίζεο, κηα ηαθηηθή ζρεηηθά πξφζθαηε είλαη ε ρξήζε πξνπιεξσκέλσλ κέζσλ (φπσο 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο είλαη αλψλπκεο (είηε δηαζέηνπλ 

δπλαηφηεηα επαλαθφξηηζεο, είηε φρη) θαη ιεηηνπξγνχλ ζε εγρψξηα δηεζλή ζπζηήκαηα. Οη 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο επηηξέπνπλ ζε άηνκα λα δηαζέηνπλ έλα κέζν πιεξσκψλ πνπ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εθηφο δηθηχνπ (off-line) (ζαλ κεηξεηά), αιιά θαη - ην 

ζεκαληηθφηεξν - ειεθηξνληθά, γηα λα αγνξάδνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζην Γηαδίθηπν. Οη 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο έρνπλ θαηεγνξεζεί φηη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηξνκνθξάηεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζή ηνπο ζε ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο, αλψλπκα(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 

Αλαθνίλσζε  2006 ζει 7). 

 ΚΑΕΗΝΟ 

 Έζνδα  απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο  λνκηκνπνηνχληαη  θαη κέζσ ησλ θαδίλν, απφ ηα 

θιαζζηθά παηρλίδηα (ξνπιέηα, black-Jack) θαη απφ ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα 

(fruitmachines-slotmachines), αθνχ ηα θέξδε απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο παηρληδηψλ είλαη 

πξαθηηθά αδχλαην λα πξνζδηνξηζηνχλ κε θάπνηα αθξίβεηα(ηαχξνο Α. Κάηζηνο 1998,  ζει 

14). Ο δξάζηεο  αγνξάδεη έλαληη κεηξεηψλ κάξθεο ή θαηαζέηεη κεηξεηά ζην ηακείν ηνπ 

θαδίλν γηα κειινληηθά παηρλίδηα. Ο δξάζηεο, αθνχ παξακείλεη γηα θάπνην ρξνληθφ 
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δηάζηεκα ζηνπο ρψξνπο ηνπ θαδίλν παίδνληαο ειάρηζηα ή αθφκα θαη θαζφινπ,  μαλαιιάδεη  

ηηο κάξθεο ηνπ ή θιείλεη ηνλ πηζησηηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ζην ηακείν ηνπ  θαδίλν θαη δεηά  

απφ ην ινγηζηήξην λα ηνπ δψζεη επηηαγή ζην φλνκά ηνπ ή ζην φλνκα θάπνηνπ ηξίηνπ 

πξνζψπνπ, πξνθαζηδφκελνο ιφγνπο αζθαιείαο. Σν ρξήκα είλαη  πιένλ «θαζαξφ».  

 Δπελδχζεηο θεθαιαηαγνξάο   

ηελ ηξίηε θάζε ηεο νινθιήξσζεο, γηα λα απνθεπρζεί ε ζπζζψξεπζε κεγάισλ 

πνζνηήησλ ζε κεηξεηά, πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην Υ.Α.Α., 

νκνιφγσλ, κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ή ρξεκαηηζηεξηαθψλ παξάγσγσλ πξντφλησλ, 

ηνπνζεηήζεηο ζε repos θαη ζπκκέηνρεο ζε δεκφζηεο εγγξαθέο εηαηξεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα 

εηζάγνπλ ηηο κεηνρέο ηνπο ζην Υ.Α.Α. Δπίζεο πξαγκαηνπνηνχληαη αγνξέο ρξπζνχ, 

δηακαληηψλ, αθηλήησλ, αγαζψλ πνιπηειείαο (απηνθίλεηα, θφηεξα αεξνπιάλα), εμαγνξέο 

επηρεηξήζεσλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. 

ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΠΔΡΗΠΣΧΔΧΝ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ 

ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

4.1  Δληνπηζκφο κέζσ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ    

       

4.1.1 Ο  ξφινο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ   

 
            Οη Φνξνινγηθέο Αξρέο έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

θαηλφκελνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο - εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ, πνπ πξνθαιεί ε 

αλεμέιεγθηε γηγάλησζή ηνπ, ηφζν ζε νηθνλνκηθφ, φζν θαη ζε θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ 

επίπεδν. Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο, θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  ζηνλ 

έιεγρν ησλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ ησλ θνξνινγνχκελσλ, βξίζθνληαη ζε πιενλεθηηθή ζέζε 

γηα λα εληνπίδνπλ φρη κφλν θνξνινγηθά εγθιήκαηα, αιιά θαη ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη αξρέο πξέπεη λα αζθνχλ ηα θαζήθνληα θαη ηηο αξκνδηφηεηέο 

ηνπο, ψζηε λα βνεζνχλ θαη άιιεο θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ζηελ θαηαπνιέκεζε απηψλ ησλ 

εγθιεκάησλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε δχν βαζηθνχο ηξφπνπο. 

Καηαξρήλ, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε είλαη ππεχζπλε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηελ εζληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ απζηεξή εθαξκνγή ησλ λνκνζεζηψλ θαη ε 

θνξνιφγεζε ησλ παξάλνκσλ εηζνδεκάησλ ή εζφδσλ θαη ε επηβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ 

θπξψζεσλ, πεξηνξίδεη ηα σθειήκαηα απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη νη 

θνξνινγηθέο αξρέο ζπκβάιινπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζην πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ.  

Καηά δεχηεξνλ, φπνπ δηαπηζηψλεηαη «μέπιπκα ρξήκαηνο», ζπλήζσο παξαπέκπεη ζε πνηληθφ 

αδίθεκα θαη νη  Φνξνινγηθέο Αξρέο είλαη ππνρξεσκέλεο λα αλαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία 

ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο. Απηφ κπνξεί λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

επηηπρεκέλεο δίσμεο πνηληθνχ ραξαθηήξα.  

        θνπφο ησλ Φνξνινγηθψλ Αξρψλ ζα πξέπεη λα είλαη ε αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, αλαθνξηθά κε ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ην θαηλφκελν ηνπ μεπιχκαηνο. Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

θαηαλνήζνπλ πψο ε ζπλεηζθνξά ηνπο κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ 

θαη ηελ κείσζε ησλ επηπησζεψλ ηνπ. ηα πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο (έιεγρνο ησλ 

θνξνινγηθψλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε ησλ πεγψλ εηζνδήκαηνο θαη ηνλ 

εληνπηζκφ απνθξπθζέληνο εηζνδήκαηνο), νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο είλαη ζε ζέζε λα 

εληνπίζνπλ ελδείμεηο μεπιχκαηνο «καχξνπ ρξήκαηνο», εμεηάδνληαο νηθνλνκηθέο ζρέζεηο, 

ζπλαιιαγέο θαη αξρεία εθαηνκκπξίσλ αηφκσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο εζληθήο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, 

νη  θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα είλαη  ζε εγξήγνξζε γηα ελδείμεηο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο – εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

         Σα βαζηθά εξγαιεία ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ γηα λα απνηξέςνπλ ηε ζπκκεηνρή 

ησλ θνξνινγνχκελσλ ζε πξάμεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

είλαη : 

(α) ε δπλαηφηεηα λα κεηψζνπλ ηα σθειήκαηα απφ ην μέπιπκα «καχξνπ ρξήκαηνο», κε ηελ 

θνξνιφγεζε ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ απφ ηα εγθιήκαηα απηά, ζχκθσλα κε ηελ εζληθή 

θνξνινγηθή λνκνζεζία, θαη 

(β) ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αλαθνξάο ζε εηζαγγειηθέο αξρέο, γηα δηεξεχλεζε θαη πηζαλή 

πνηληθή δίσμε ησλ εκπιεθφκελσλ ζε παξάλνκεο πξάμεηο θαη ζηελ Δζληθή Αξρή γηα ηελ  

Καηαπνιέκεζε Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο(www.hellrnic-

fiu.gr).  

4.1.2 Δληνπίδνληαο ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο - 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

 

        Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο λα είλαη ελήκεξνη γηα ηελ πηζαλή 

κνξθή ησλ ελδείμεσλ γηα μέπιπκα «καχξνπ ρξήκαηνο», ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο 

αλαγλσξίζνπλ. 

        πγθεθξηκέλνη θαλφλεο, ζην πνηέο πξάμεηο, ζπκπεξηθνξέο ή ραξαθηεξηζηηθά κηαο 

ζπλαιιαγήο πξέπεη λα ππνςηάζνπλ ηνλ θνξνινγηθφ ειεγθηή ζην λα ππνπηεπζεί πηζαλφ 

μέπιπκα «καχξνπ ρξήκαηνο», δελ ππάξρνπλ. Κάζε πεξίπησζε εμαξηάηαη απφ ηα δηθά ηεο 

ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη αμηνινγείηαη κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ θνξνινγηθνχ 
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ειεγθηή. Ωζηφζν, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κηα πξνζπάζεηα απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο 

(ΟΟΑ, FATF), λα θαηαγξαθνχλ νη ηππηθέο ελδείμεηο κηαο πηζαλήο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο - εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε νδεγίεο θαη εγρεηξίδηα, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ Αξρψλ, αιιά θαη σο ζεκείν αλαθνξάο 

ησλ θνξνινγηθψλ ειέγρσλ.  

        Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηηο ελδείμεηο κηαο πηζαλήο πεξίπησζεο 

μεπιχκαηνο «καχξνπ ρξήκαηνο», ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη απηέο ιακβάλνληαη ππ φςηλ 

θαηά ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο ειέγρνπ θαη φηη κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ φηαλ 

πθίζηαληαη. Δλδείμεηο κπνξεί λα εληνπηζηνχλ ζε θνξνινγηθέο δειψζεηο, ηζνινγηζκνχο θαη  

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Αθφκα, ρξήζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ φπνπ κπνξνχλ λα 

μαλαδεηεζνχλ ηέηνηεο ελδείμεηο είλαη ζε δεκνζηνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο άξζξα ζηνλ 

ηχπν, ηζηνζειίδεο θαη αλψλπκεο θαηαγγειίεο. Ωζηφζν, νη ζπλζήθεο θαη ηα γεγνλφηα 

μεπεξλνχλ πνιιέο θνξέο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

επηζηξαηεχζνπλ ηηο ειεγθηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο, καδί κε ηελ θξίζε ηνπο, γηα 

ηνλ εληνπηζκφ πηζαλήο λνκηκνπνηήζεηο παξάλνκνπ πινχηνπ. 

       Ζ δηεξεχλεζε αδηθεκάησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

μεθηλά κε ηελ αλάζεζε ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο ζηνλ ειεγθηή. Καηά  ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ ή ηεο εμέηαζεο ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

νξηζκέλνη παξάγνληεο ή «δείθηεο» πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ 

πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη λα 

δηεξεπλψληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ειεγρφκελνπ, θαζψο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θιάδνπ ζηνλ νπνίν απηή εληάζζεηαη. Αθφκα, πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ειεγρφκελνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηεθκαίξεηαη κηα μεθάζαξε εηθφλα ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί. Οη  θνξνινγηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε φιεο ηηο 

αζπλήζηζηεο ή χπνπηεο  ζπλαιιαγέο πνπ ζπλαληνχλ, ή ζε αλαθνξέο πνπ ιακβάλνπλ απφ 

άιιεο αξρέο.   

         Ο εληνπηζκφο αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ νδεγεί πνιιέο θνξέο ζε ζπκπεξάζκαηα   

ζρεηηθά κε ηε ξνή ησλ ρξεκάησλ θαη ηνλ πξννξηζκφ ησλ λνκηκνπνηεζέλησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, δειαδή ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φπσο 

αθίλεηε πεξηνπζία, νρήκαηα, ζθάθε αλαςπρήο θαη ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ζα ζπλδξάκεη ηηο Δηζαγγειηθέο Αξρέο ζηελ θαηάζρεζε απηψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαηά ηε δηελέξγεηα κηαο πνηληθήο έξεπλαο. 
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      Ο φξνο «αζπλήζηζην» ππνδειψλεη φηη ε ζπλαιιαγή παξεθθιίλεη απφ ηα πξφηππα ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ θιάδνπ ή δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλαιιαθηηθή, επηρεηξεκαηηθή ή 

επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππφβαζξν, ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ην δεισζέλ εηζφδεκα ή πνπ δελ έρνπλ πξνθαλή ζθνπφ ή θίλεηξν 

νηθνλνκηθήο, επαγγεικαηηθήο ή πξνζσπηθήο θχζεσο. Σν Δγρεηξίδην ηνπ ΟΟΑ «Money 

Laundering Awareness Handbook for Tax Examiners and Tax Auditors» πεξηιακβάλεη ηελ 

αθφινπζε εξκελεία κηαο αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγήο: «Αζπλήζηζηε ζεκαίλεη φηη κία 

ζπλαιιαγή δηαθέξεη απφ ηα ηζρχνληα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ή απφ 

ηηο ζπλήζεηεο ησλ αηφκσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ππφβαζξφ ηνπο, ηηο ζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ή ην δεισζέλ εηζφδεκα». Απφθιηζε απφ ηελ θαλνληθή ή 

αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε θηλδχλνπ. ζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απφθιηζε ζηε ζπκπεξηθνξά θαη φζν ζπρλφηεξε είλαη ε εκθάληζε αζπλήζηζησλ 

θαηαζηάζεσλ, ηφζν κεγαιχηεξνο είλαη ν θίλδπλνο. ηαλ γηα παξάδεηγκα ηα θπζηθά 

πξφζσπα δελ δηαζέηνπλ επαξθέο λφκηκν εηζφδεκα, πνπ λα δηθαηνινγεί ηελ ρξήζε ή ηελ 

απφθηεζε  αθξηβψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ ή δηάγνπλ πνιπηειή δσή, απηφ ζεσξείηαη σο 

«αζπλήζηζην» πνπ παξεθθιίλεη απφ ηελ θαλνληθή ή αλακελφκελε ζπκπεξηθνξά θαη 

απνηειεί  έλδεημε θηλδχλνπ.  

          ε γεληθέο γξακκέο, νη αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο έρνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, 

φπσο ε αζαθήο πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ, ε αζαθήο ηαπηφηεηεο ησλ κεξψλ ηεο 

ζπλαιιαγήο, ε ζπλαιιαγή δελ αξκφδεη ζην ππφβαζξν ηνπ αηφκνπ ή ζην λφκηκν εηζφδεκά 

ηνπ, ή δελ πθίζηαηαη νηθνλνκηθή ή ινγηθή εμήγεζε γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

Απηά ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ κεηαηξέπνληαη ζε «δείθηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο». Αλαιπηηθφηεξα, ζε Δγρεηξίδην 

ηνπ ΟΟΑ (OECD Δγρεηξίδην γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θνξνινγηθνχο επηζεσξεηέο θαη θνξνινγηθνχο ειεγθηέο 

www.oecd.org/ctp/taxcrimes 2009), έρνπλ θαηαγξαθεί νη παξαθάησ δείθηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο:  

 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα θπζηθά πξφζσπα     

 Αζπλήζηζην εηζφδεκα 

Έλα πςειφ θφζηνο δηαβίσζεο (αγνξάο, θηήζεο ή θαηαλάισζεο αθξηβψλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ), ζε ζπλδπαζκφ κε κεδεληθφ ή ρακειφ εηζφδεκα, ελδερνκέλσο λα ππνδειψλεη 

πξφζζεην εηζφδεκα απφ κηα παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα. Γηα παξάδεηγκα απφ έιεγρν ησλ 

ηξαπεδηθψλ δεδνκέλσλ δελ πξνθχπηνπλ δηαζέζηκα θεθάιαηα πνπ λα αηηηνινγείηαη κηα 

ζπζζψξεπζε πινχηνπ ή κηα αγνξά πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή έλαο  πνιπηειήο ηξφπν 

http://www.oecd.org/ctp/taxcrimes
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δηαβίσζεο. Αθφκα, φηαλ ν θνξνινγνχκελνο ρξεζηκνπνηεί πηζησηηθέο θάξηεο ππεξάθηηαο 

επηρείξεζεο, ρσξίο εκθαλή πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ.  

 Αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο  

Μηα αγνξά πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε πνιχ ρακειή ηηκή απφ ηελ ζπλήζε ηεο αγνξάο ή 

ζπλαιιαγέο κε κεηξεηά κε άγλσζηα πξφζσπα   

 Αζπλήζηζηε θαηνρή ή ρξήζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

Καηνρή θαη ρξήζε αθξηβψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (απηνθίλεην, ζθάθνο, αθίλεην, 

αεξνζθάθνο) ή ε θαηνρή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζην εμσηεξηθφ, ηα νπνία δελ έρνπλ 

δεισζεί. 

 Αζπλήζηζηε αχμεζε ηεο θαζαξήο αμίαο 

Πιαζκαηηθή θιεξνλνκία ή θαη’ επαλάιεςε θεξδνθνξία ηπρεξψλ παηρληδηψλ (ιαρεία, 

ινηαξίεο, ΠΡΟΠΟ) 

 Αζπλήζηζην ρξένο 

Λήςε δαλείνπ απφ κε πξνζδηνξίζηκα κέξε ή ιήςε ππνζήθεο κε ρακειφ εηζφδεκα.  

 

 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθά κε ηε 

θνξνινγηθή δήισζε. 

Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνθαηαξθηηθνχ ειέγρνπ, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο πξνβαίλνπλ ζε 

έιεγρν ησλ ππνβιεζεηζψλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ θαη αξθεηά ζπρλά εληνπίδνληαη 

αζπλήζηζηνη δείθηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, φπσο 

αδηθαηνιφγεηεο εηζθνξέο θεθαιαίνπ, κεγάιεο πνζφηεηεο ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ, ή κηα 

κεγάιε αχμεζε εζφδσλ- θεξδψλ.  

Μηα αδηαθαλήο ηδηνθηεζία εγείξεη εξσηήκαηα γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ. Οη εγθιεκαηίεο ζπγθαιχπηνπλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία παξάλνκεο 

πξνέιεπζεο κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπλερίζνπλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ ή 

λα ηα απνιακβάλνπλ, ή λα έρνπλ απφδνζε επί ησλ παξάλνκα θηεζέλησλ θεξδψλ ηνπο. Γηα 

ηελ ζπγθάιπςε ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ζρήκαηα 

ππεξάθηησλ νληνηήησλ, φπσο ελψζεσλ (trusts) ή ππεξάθηησλ επηρεηξήζεσλ (offshore). 

Άιινη δείθηεο πνπ κπνξεί λα αλαθεξζνχλ είλαη: 

Δηζθνξέο θεθαιαίνπ ηδηνθηεζίαο πνπ δελ ππνζηεξίδνληαη απφ πξνεγνχκελεο θνξνινγηθέο 

δειψζεηο, κεγάιε αχμεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ/πσιήζεσλ, κεγάιε αχμεζε ζην 

πεξηζψξην θέξδνπο ή θαη αθφκα ν ιφγνο θφζηνπο/πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ 

ζπκβαδίδεη κε εθείλνλ ηνπ θιάδνπ.  
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 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  πνπ εληνπίδνληαη 

θαηά ηνλ έιεγρν. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ν θνξνινγηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα εμεηάδεη θαη 

κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγέο, φπνπ ελδέρεηαη λα απνθαιπθζνχλ έζνδα πνπ έρνπλ πξνέιζεη 

απφ κε λφκηκν ηξφπν. Αξθεηά ζπρλά εληνπίδνληαη αζπλήζηζηνη δείθηεο, νη νπνίνη πξέπεη λα 

εμεηάδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ θαη ζρεηίδνληαη κε αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο, 

ζπκβαιιφκελα κέξε, αζπλήζηζηεο ξνέο ρξεκάησλ, αζπλήζηζηα ζπλνιηθά έζνδα/πσιήζεηο. 

Δηδηθφηεξα, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε  

αζπλήζηζηεο ή χπνπηεο  ζπλαιιαγέο φπσο:  

• πλαιιαγέο ζε αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ δελ ηαηξηάδνπλ κε ην πξνθίι ηεο εηαηξείαο 

• πλαιιαγέο ρσξίο εκθαλή εκπνξηθή βάζε 

• πλαιιαγέο ή ζπκβάζεηο ρσξίο ζπλαθή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

• πλαιιαγέο κε ππεξάθηηεο εηαηξείεο 

• πλαιιαγέο κε χπνπηνπο εγθιεκαηίεο ή ζπλεηαίξνπο ηνπο 

• Αδηαθαλείο / κε ηαπηνπνηήζηκνη πειάηεο, πηζησηέο ή δαλεηζηέο 

• πλαιιαγέο κε επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο ή πειάηεο κε θνηλή δηεχζπλζε 

• πλαιιαγέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί σο πσιήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ρσξίο  

φκσο λα κπνξνχλ λα ηεθκεξησζνχλ ηα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

• Ο επηρεηξεκαηίαο επηδεηθλχεη ειάρηζηεο γλψζεηο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ 

• Πιεξσκέο πξνο ή απφ ηξίηα κέξε ηα νπνία δελ εκπιέθνληαη ζηε ζπλαιιαγή 

• Πιεξσκέο πξνο ή απφ κε ζπζρεηηδφκελεο ππεξάθηηεο εηαηξείεο ή ινγαξηαζκνχο  

• Ο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ηεο εηαηξείαο ρξεζηκνπνηείηαη σο ινγαξηαζκφο ξνήο 

κεηξεηψλ 

• Αδηαθαλήο ή κε επαιεζεχζηκε πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ 

• Οη νλνκαζηηθέο αμίεο θαη ην λφκηζκα δελ αληηζηνηρεί ζηα πξφηππα ηνπ θιάδνπ 

• Σξαπεδηθέο θαηαζέζεηο πνπ δελ έρνπλ δεισζεί σο ζπλνιηθά έζνδα (πσιήζεηο) 

• Υξεκαηηθέο ξνέο ρσξίο εκθαλή νηθνλνκηθφ ιφγν ή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα 

• Αζπλήζηζηε ρξήζε πηζησηηθψλ νξγάλσλ ή ρξεσζηηθψλ ηίηισλ 

• εκαληηθή αχμεζε ηνπ (αλψλπκνπ) δείθηε κεηξεηψλ/πσιήζεσλ 

• Απφθηεζε κεγάισλ πνζψλ ζε κεηξεηά απφ ηελ πψιεζε αγαζψλ πνιπηειείαο 

• Απφθηεζε κεγάισλ πνζψλ ζε κεηξεηά γηα αγαζά πνπ δελ παξαδφζεθαλ πνηέ 

(εηθνληθέο πσιήζεηο) 

• Γεληθή πεξηγξαθή ζε ηηκνιφγηα πνπ ζρεηίδνληαη κε αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο 
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• Σηκνιφγεζε θφζηνπο πσιήζεσλ απφ αδηαθαλείο επηρεηξήζεηο 

• πκβάζεηο ζπκκεηνρήο ζε θέξδε επηρείξεζεο ρσξίο ζπλαθή νηθνλνκηθή βάζε 

• Έιιεηςε ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ 

• Πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ πνπ δελ νδεγνχλ ζε ζπλνιηθά έζνδα/πσιήζεηο 

 

 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα ηελ αθίλεηε 

πεξηνπζία.  

Έλαο δεκνθηιήο ηξφπνο απφθξπςεο παξάλνκσλ θηεζέλησλ εζφδσλ είλαη ε αγνξά, θαηνρή 

ή πψιεζε αθηλήησλ κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο ησλ ηηκψλ ηνπο. Καηά ηελ αγνξά ελφο 

αθηλήηνπ ζηα επίζεκα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα ζα αλαθέξεηαη ε ειάρηζηε 

αληηθεηκεληθή αμία, ελψ ην πξαγκαηηθφ ηίκεκα ζα είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν, 

ρξεκαηνδνηνχκελν απφ παξάλνκα θηεζέληα έζνδα. Μηα ππεξάθηηα εηαηξεία (offshore) 

ζπλήζσο αλαιακβάλεη ηνλ ξφιν ηνπ αγνξαζηή, ζπγθαιχπηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηνλ 

πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε. Αθφκε, ν εγθιεκαηίαο κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αγνξά ηνπ 

αθηλήηνπ κέζσ δαλεηζκνχ απφ ηα δηθά ηνπ παξάλνκα θηεζέληα έζνδα, δειαδή  κέζσ 

δαλείσλ ηχπνπ «loan-back». Οη ππεξάθηηεο  επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ ειέγρνληαη 

απφ ηνλ εγθιεκαηία, απνηεινχλ ζπλήζσο ηνλ δαλεηζηή. Άιινο ηξφπνο απνηειεί ε 

αλαθαίληζε αθηλήησλ απφ παξάλνκα θηεζέληα θεθάιαηα ή ελνηθίαζε κηα ζπλήζσο 

πνιπηεινχο νηθίαο απφ ηνλ εγθιεκαηία, φπνπ ε απνπιεξσκή ηνπ ελνίθνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ηνηο κεηξεηνίο απφ παξάλνκα θηεζέληα έζνδα. Οη ππεξάθηηεο  

επηρεηξήζεηο ηεο αιινδαπήο, πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ εγθιεκαηία, απνηεινχλ ζπλήζσο ηνλ 

ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ. Σέινο, ε πψιεζε ελφο αθηλήηνπ ζε κηα ππεξάθηηα επηρείξεζε, ζε 

ηηκή πνιχ πςειφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηεο αγνξάο, δεκηνπξγεί θαηλνκεληθά 

λφκηκν θέξδνο ή γξήγνξε κεηαπψιεζε αθηλήηνπ κπνξεί λα απνηειεί έλα κέζν 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκα θηεζέλησλ εζφδσλ. Ο αγνξαζηήο πιεξψλεη πεξηζζφηεξα απφ 

ηελ ηηκή πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε, κε παξάιιειε ζπκθσλία 

επηζηξνθήο ησλ ρξεκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα κεηαπσιεί ην αθίλεην έλαληη ηεο ίδηαο ηηκήο 

πνπ θαηέβαιε αξρηθά, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί θέξδνο κε παξάιιειε 

λνκηκνπνίεζε παξαλφκσο θηεζέλησλ εηζνδεκάησλ.    

Δλδεηθηηθά, ζε ζρέζε κε ηελ αθίλεηε πεξηνπζία έρνπλ θαηαγξαθεί νη παξαθάησ δείθηεο:  

• Αδηαθαλήο ηδηνθηεζία 

• Έιιεηςε εηζνδήκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή αγνξάο 

• Άηνκα κε πνηληθφ κεηξψν ή πνηληθφ παξειζφλ 
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• Υαξηνθπιάθην ηαρείαο αλάπηπμεο 

• Αζπλήζηζηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζηε ζπλαιιαγή 

• Αζπλήζηζηεο ηηκέο ζπλαιιαγήο 

• Αζπλήζηζηα απνηειέζκαηα ζπλαιιαγήο 

• Αζπλήζηζηε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ 

• Αζπλήζηζηνο δαλεηζηήο 

• Αζπλήζηζηνο δαλεηνιήπηεο 

• Αζπλήζηζηε δαλεηαθή ζχκβαζε 

• Αζπλήζηζην ρξεκαηνδνηηθφ απνηέιεζκα 

• Αζπλήζηζηνο ηδηνθηήηεο ή ρξήζηεο  

• Αζπλήζηζηεο δειψζεηο 

 

 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα κεηξεηά.  

Οη παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θινπή, ε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ε 

θνξνδηαθπγή, δεκηνπξγνχλ ηεξάζηηα θέξδε ζε κεηξεηά. Οη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ησλ 

εγθιεκάησλ γίλνληαη θπξίσο ζε κεηξεηά. Άξα, ν θνξνινγηθφο ειεγθηήο επηβάιιεηαη λα 

εζηηάζεη ζε ζπλαιιαγέο ηνηο κεηξεηνίο θαη έηζη κπνξεί λα νδεγεζεί ζε έζνδα απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ζηηο ελέξγεηεο ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ 

απηψλ. Ζ αλσλπκία ζρεηηθά κε ηελ  πξνέιεπζε, ηελ θαηνρή θαη ηε ρξήζε ησλ κεηξεηψλ, 

φπνπ ζπλήζσο δελ ππάξρεη θάπνην έγγξαθν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ θαηφρνπ, δίλεη ζηνλ εγθιεκαηία έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα. Ζ θαηνρή 

κεηξεηψλ έρεη φκσο θαη κεηνλεθηήκαηα. Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα, φζνλ αθνξά ηα 

κεηξεηά, είλαη νη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηε δαπάλε θαη ηελ επέλδπζή ηνπο. Οη 

θαλνληζκνί γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ν εληνπηζκφο θαη ε αλαθνξά 

ζπλαιιαγψλ, δελ δηεπθνιχλνπλ ηνλ εγθιεκαηία ζηελ αιφγηζηε ζπαηάιε ρξεκάησλ.  

Ωο δείθηεο έρνπλ αλαθεξζεί: 

• Αζπλήζηζηε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ 

• Μεηξεηά πνπ ειήθζεζαλ απφ ρψξεο κε πςειφ δείθηε δηαθζνξάο ή πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο 

• Αζπλήζηζηε θαηνρή 

• Σν πνζφ, ε νλνκαζηηθή αμία θαη ην λφκηζκα δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ππφβαζξν 

ηνπ θαηφρνπ  
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• Αζπλήζηζηε κέζνδνο κεηαθνξάο 

• πγθαιπκκέλε κεηαθνξά κεηξεηψλ 

• αθήο θίλδπλνο αζθαιείαο ζηε κέζνδν κεηαθνξάο 

• Μεγαιχηεξν θφζηνο κεηαθνξάο ζπγθξηηηθά κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κεηαθνξάο 

• Γελ δίλνληαη εμεγήζεηο σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ησλ κεηξεηψλ ή είλαη αηειείο, 

απίζαλεο ή ελ κέξεη αλαιεζείο 

• Γελ ππάξρεη αιιεινγξαθία ή δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ πεγή 

πξνέιεπζεο ή ηνλ θάηνρν 

• Αζπλήζηζηνο πξννξηζκφο θαη δαπάλεο 

• Υψξεο θηλδχλνπ (ρψξεο πνπ παξάγνπλ λαξθσηηθά, κε αλαπνηειεζκαηηθνχο 

θαλνληζκνχο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε απζηεξή λνκνζεζία σο πξνο ην ηξαπεδηθφ απφξξεην) 

• Λήςε κεηξεηψλ ζε ρψξεο πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζην ππφβαζξν ηνπ θαηφρνπ 

• Γαπάλε κεηξεηψλ ζε είδε πνιπηειείαο 

• Αζπλήζηζηεο ξνέο κεηξεηψλ εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

• Γείθηεο κεηξεηψλ/πσιήζεσλ πνπ δελ είλαη αλακελφκελνη ζηνλ θιάδν 

• Μεγάιε αχμεζε ζηνπο δείθηεο κεηξεηψλ/πσιήζεσλ απφ κε ηαπηνπνηήζηκνπο 

πειάηεο 

• Μεγάιε αχμεζε ζηνπο δείθηεο κεηξεηψλ/πσιήζεσλ ζε ζπλδπαζκφ κε δαπάλεο 

πσιήζεσλ πιεξσηέεο κέζσ ηξαπέδεο 

• Καηαζέζεηο ή ζπλάιιαγκα ζε κεηξεηά ζε νλνκαζηηθή αμία ή λφκηζκα πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 

• Καηαζέζεηο ζε κεηξεηά νη νπνίεο δελ είλαη θαηαρσξεκέλεο σο ζπλνιηθά 

έζνδα/πσιήζεηο 

• Γάλεηα απφ ην εμσηεξηθφ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζε κεηξεηά θαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα 

• Τςειή επέλδπζε ηνηο κεηξεηνίο απφ θάηνρν ή δαλεηζηή ηεο αιινδαπήο  

• Πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή κεγάινπ πνζνχ ζε κεηξεηά (ζπλνιηθά θέξδε/πσιήζεηο, 

ηηκνιφγην δαπάλεο) 

 

 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα ην δηεζλέο 

εκπφξην 

Τπεξηηκνινγφληαο  ή ππνηηκνινγφληαο ηηο εηζαγσγέο θαη ηηο εμαγσγέο, ην θεθάιαην κπνξεί 

λα κεηαθεξζεί θαη λα λνκηκνπνηεζεί κε ηε κνξθή αγαζψλ ή ρξεκαηηθψλ ξνψλ. Ζ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ εκπνξίνπ, 
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πξαγκαηνπνηείηαη ζπλήζσο κέζσ ηεο ππεξηηκνιφγεζεο ή ππνηηκνιφγηζεο εηζαγσγψλ θαη 

εμαγσγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Έηζη, ηα παξάλνκα θηεζέληα έζνδα λνκηκνπνηνχληαη κε 

ηελ  κνξθή  αγαζψλ ή ρξεκαηηθψλ ξνψλ.  Ζ ππνηηκνιφγεζε θαη ππεξηηκνιφγεζε κπνξεί 

λα έρεη ηε κνξθή πξνζαξκνγψλ ζηελ ηηκή, ηελ πνζφηεηα, ηελ πνηφηεηα ή έλα ζπλδπαζκφ 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. Σα αγαζά πνπ αλαγξάθνληαη ζηα θνξνινγηθά θαη κεηαθνξηθά 

έγγξαθα ελδερνκέλσο λα κελ είλαη ηα αγαζά πνπ εηζήρζεζαλ ή εμήρζεζαλ ή  ε πξαγκαηηθή 

ηηκή αγνξάο γηα ηα αγαζά πνπ εηζήρζεζαλ ή εμήρζεζαλ λα είλαη θαηά πνιχ πςειφηεξε ή 

ρακειφηεξε. Αθφκα, νη ζπλαιιαγέο κπνξεί λα είλαη πιαζκαηηθέο. Σα αγαζά δελ 

παξαδίδνληαη πνηέ θαη νη ππεξεζίεο δελ παξέρνληαη πνηέ. Ωζηφζν, εθφζνλ ππάξρεη 

ηηκνιφγην, ηα θεθάιαηα κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ή λα ιεθζνχλ. 

 Ωο δείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ κέζσ ηνπ εκπνξίνπ έρνπλ θαηαγξαθεί νη παξαθάησ:  

• Αζπλήζηζηε πξνέιεπζε ή πξννξηζκφο αγαζψλ 

• Ζ ρψξα δελ είλαη γλσζηή γηα ηελ εηζαγσγή ή εμαγσγή παξφκνηνπ είδνπο αγαζψλ 

• Υψξεο θηλδχλνπ 

• Αζπλήζηζηνο πξνκεζεπηήο ή αγνξαζηήο 

• Νενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο κε κεγάιν αξηζκφ εηζαγσγψλ θαη εμαγσγψλ 

• Ο φγθνο ή ν ηχπνο ησλ αγαζψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζην πξνθίι ησλ πξνκεζεπηψλ ή 

αγνξαζηψλ 

• Τπεξάθηηεο εηαηξείεο ζην ξφιν ηνπ πξνκεζεπηή ή αγνξαζηή 

• Αζπλήζηζηε κεηαθνξά αγαζψλ 

• Τςειφ θφζηνο κεηαθνξάο ζπγθξηηηθά κε ηελ αμία ησλ αγαζψλ 

• Σν κέγεζνο ή ην είδνο ησλ αγαζψλ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε κέζνδν κεηαθνξάο 

• Αζπλήζηζηε πεξηγξαθή αγαζψλ 

• εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεισληαθψλ αξρείσλ θαη ηηκνινγίσλ 

• εκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο πεξηγξαθήο ησλ αγαζψλ ζην ηηκνιφγην θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ αγαζψλ πνπ κεηαθέξνληαη 

• Δπηθίλδπλα αγαζά: αγαζά πςειήο αμίαο 

• Αζπλήζηζηε ηηκνιφγεζε  

• εκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεισζείζαο ηηκήο θαη ηεο ηηκήο αγνξάο 

• εκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο αζθαιηζκέλεο ηηκήο θαη ηνπ ηηκνινγίνπ 

• Αζπλήζηζηε ρξεκαηνδφηεζε/πιεξσκέο 

• Γηαθνξά κεηαμχ ηεο πξνέιεπζεο ησλ αγαζψλ θαη ηνπ πξννξηζκνχ ησλ ρξεκάησλ 

(θαη αληηζηξφθσο) 
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• Γηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ησλ θαηαβεβιεκέλσλ ρξεκάησλ θαη ηνπ πνζνχ ηνπ 

ηηκνινγίνπ 

• Ζ πιεξσκή έγηλε κέζσ ππεξάθηηαο εηαηξείαο ή απφ ππεξάθηην ινγαξηαζκφ 

• Πιεξσκή πξνκήζεηαο ζε ηξίην κέξνο ρσξίο δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ή νηθνλνκηθή 

αηηηνιφγεζε. 

 

 Γείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  γηα ηα δάλεηα 

Ζ κέζνδνο ηνπ δαλεηζκνχ  ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο σο κέζν λνκηκνπνίεζεο παξάλνκα 

θηεζέλησλ θεθαιαίσλ, δηφηη είλαη κηα εχθνιε θαη κε δαπαλεξή κέζνδνο. Ζ πην γλσζηή θαη 

πην δηαδηδνκέλε κέζνδνο είλαη ε ζπλαιιαγή κέζσ δαλείνπ ηχπνπ «loan-back». Έλα άηνκν 

«δαλείδεηαη» ηα ίδηα ηνπ ηα ρξήκαηα, ηα νπνία έρεη απνθηήζεη απφ παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα. Απηφ γίλεηαη κέζσ ηεο ζχλαςεο κηαο δαλεηαθήο ζχκβαζεο κε θάπνην 

«θηιηθφ πξφζσπν» ή θάπνηνλ «ζπγγελή ζην εμσηεξηθφ». ε απηφ ην πιαίζην, ε πην θνηλή 

κνξθή δαλεηζηή είλαη ε ππεξάθηηα επηρείξεζε ζην εμσηεξηθφ, ε νπνία δηαζέηεη ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ζε κηα ρψξα κε απζηεξνχο λφκνπο σο πξνο ην ηξαπεδηθφ απφξξεην. Άιιε 

κνξθή δαλεηζκνχ είλαη κηα ζπλαιιαγή κέζσ δαλείνπ ηχπνπ «back-to-back». ε απηή ηε 

κνξθή δαλεηζκνχ, ε αζθάιεηα ηνπ δαλεηζηή ζπλίζηαηαη ζε κηα πξν-πθηζηάκελε εγγχεζε, 

φπσο έλα πηζησηηθφ ππφινηπν ινγαξηαζκνχ ζε ηξάπεδα ηεο αιινδαπήο, κηα θαηάζεζε 

κεηξεηψλ ή έλα πνζφ ζε κεηξεηά. Αλ ε αζθάιεηα ζπλίζηαηαη ζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

έρνπλ απνθηεζεί άκεζα ή έκκεζα απφ παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, ηφηε ππάξρεη 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ωο δείθηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ κέζσ ησλ δαλείσλ έρνπλ θαηαγξαθεί νη παξαθάησ:  

• Αζπλήζηζηε πξνέιεπζε ηεο ξνήο θεθαιαίσλ 

• Υψξεο κε απζηεξνχο λφκνπο σο πξνο ην ηξαπεδηθφ απφξξεην ή/θαη ππεξάθηηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα 

• Ζ ξνή ρξεκάησλ δελ πξνέξρεηαη απφ ηε ρψξα ηνπ δαλεηζηή 

• Σα ρξήκαηα δηέξρνληαη κέζσ θαηαπηζηεπηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηξίηνπ κέξνπο ρσξίο 

εκθαλή ιφγν 

• Αζπλήζηζηνο δαλεηζηήο 

• Ο δαλεηζηήο δελ είλαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα (δελ ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

δαλεηνιήπηε) 

• Ο δαλεηζηήο πξνέξρεηαη απφ ρψξα κε ππεξάθηην ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν ή ρψξα 

κε απζηεξνχο λφκνπο σο πξνο ην ηξαπεδηθφ απφξξεην 
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• Αζπλήζηζηε ρξεκαηνδφηεζε 

• Γελ έρνπλ δηεξεπλεζεί ελαιιαθηηθέο κέζνδνη ρξεκαηνδφηεζεο 

• Αζπλήζηζηνο ζπκβαιιφκελνο εηαίξνο / δελ ππάξρνπλ επηρεηξεκαηηθνί ή 

νηθνγελεηαθνί δεζκνί κε ηε ρψξα πξνέιεπζεο 

• Απνπζία δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

• Γελ ππάξρεη γξαπηή δαλεηαθή ζχκβαζε 

• Ζ ηαπηφηεηα ηνπ δαλεηζηή είλαη άγλσζηε (αδηαθαλήο δαλεηζηήο) 

• Απνπζία ή έιιεηςε επαξθψλ εγγπήζεσλ 

• Με ξεαιηζηηθφ ρξνλνδηάγξακκα εμφθιεζεο 

• Σν επηηφθην δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ ην επηηφθην ηεο αγνξάο 

• Απνπζία δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

• Σν δάλεην απνδίδεηαη ζε κεηξεηά 

• Ζ θχζε ηεο ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ απφ ηνλ δαλεηνιήπηε 

• Ο ηφθνο εηζνδήκαηνο απφ απνηακηεχζεηο θαη ε απνπιεξσκή δελ ιακβάλνπλ ρψξα ή 

δελ ηεξνχληαη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα   

• Γελ έρνπλ ιεθζεί κέηξα γηα ηελ είζπξαμε ηνπ ρξένπο 

• Ζ απνπιεξσκή ιακβάλεη ρψξα ρσξίο πξαγκαηηθή ξνή ρξεκάησλ πξνο ην δαλεηζηή 

• Γηαγξαθή ζεκαληηθνχ πνζνχ απφ ην δαλεηζηή είηε ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ 

δαλείνπ ή έπεηηα απφ ρξφληα θαη παξνρή αλεπαξθνχο εγγχεζεο  

• Απνπζία δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ 

• Αζπλήζηζηνο δαλεηνιήπηεο 

• Άηνκα κε ρακειφ εηζφδεκα ζπγθξηηηθά κε ηα δαλεηαθά νκφινγα θαη ηηο ελππφζεθεο  

νκνινγίεο  

 

             χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ N.3691/2008, νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα ειεγθηηθά θέληξα, 

φηαλ δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ 

N.3691/2008, ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 N.3691/2008, 

ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, εθφζνλ θαηά ηελ έξεπλα ηεο Αξρήο ζπληξέρνπλ νη νξηδφκελεο απφ ην άξζξν 48 

ηνπ N.3691/2008 πξνυπνζέζεηο, ν Πξφεδξνο ηεο Αξρήο δηαηάζζεη, ζε επείγνπζεο 

πεξηπηψζεηο, ηελ απαγφξεπζε ηεο θίλεζεο ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

πξντφλησλ, θαζψο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ζπξίδσλ θαη ηεο κεηαβίβαζεο ή εθπνίεζεο 
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νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ  ζηνηρείνπ, κε ζθνπφ λα εκπνδίζεη νπνηαδήπνηε δηάζεζε ηνπ 

εθάζηνηε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, είηε απφ ηνλ ίδην ηνλ θαηεγνξνχκελν, είηε απφ 

νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πνηληθήο δηαδηθαζίαο, νχησο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί, φηη ζε πεξίπησζε 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ζα είλαη δπλαηή ε δήκεπζε απηψλ, είηε σο παξεπφκελεο πνηλήο, 

είηε σο κέηξνπ αζθαιείαο. ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

N.3691/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ N.4174/2013 

(Α΄ 170), νξίζηεθε φηη ε Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N.3691/2008 νθείιεη λα ελεκεξψλεη κέζα 

ζε δχν εξγάζηκεο εκέξεο ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θνξνινγηθά αδηθήκαηα, ηεισλεηαθά αδηθήκαηα ή αδηθήκαηα κε 

θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην απνζηέιινληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (απνθάζεηο). Γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο δηαηάμεηο (απνθάζεηο) ηεο 

Αξρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N.3691/2008 απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή ηνπο ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Ο.Τ., ειεγθηηθά θέληξα θαη 

Δπηρεηξεζηαθή Μνλάδα Δίζπξαμεο θαηά πεξίπησζε), πξνθεηκέλνπ νη ππεξεζίεο απηέο λα 

είλαη ελήκεξεο γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ θνξνινγνπκέλσλ πνπ έρνπλ δεζκεπηεί απφ 

ηελ Αξρή, ψζηε λα πξνβνχλ ζηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο ελέξγεηεο κε ζηφρν ηε δηαζθάιηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

εθδίδεη πνιπγξαθεκέλεο δηαηαγέο (ε πην πξφζθαηε ε ΠΟΛ 1194/2014), φπνπ πεξηγξάθεη 

ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα πξνβαίλνπλ ππεξεζίεο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ  

δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο  πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ N.3691/2008. 

            χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.)  

(www.publicrevenue.gr), ππνβιήζεθαλ γηα βεβαησκέλε θνξνδηαθπγή πξνο «Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο» βάζεη ηνπ Ν.3691/2008,   327  θαη   215 αλαθνξέο,  

γηα ην έηνο 2015 θαη 2016  αληίζηνηρα. Αθφκα , ππνβιήζεθαλ  γηα ρξέε πξνο ην Γεκφζην 

άλσ ησλ 50.000 €,  γηα ηα έηε 2015 θαη 2016 ,  14218  θαη  2473 αλαθνξέο αληίζηνηρα.    

 

 



  

 

36 
 

4.2 Δληνπηζκφο κέζσ ηξαπεδηθψλ  ηδξπκάησλ 

 

  Ωο δίαπινη γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο – εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη αζθαιηζηηθέο  

επηρεηξήζεηο θαη νη θεθαιαηαγνξέο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε φκσο εηδηθά ζην πξφβιεκα 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο σο δηαχινπ γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

ηέηνησλ εζφδσλ.  

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο πεξλά κέζα απφ ην ηξαπεδηθφ 

ζχζηεκα θαη ην ρξεκαηηζηεξηαθφ ζχζηεκα θαη ηα πξντφληα ηνπο. Δθηηκψληαο φηη φηαλ νη 

δηακεζνιαβνχληεο ρξεκαηνπηζησηηθνί θνξείο, θαη εηδηθφηεξα ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο δίαπινη γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ πξντφληνο παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε θεξεγγπφηεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ελερφκελνπ θνξέα, αιιά θαη ε 

αμηνπηζηία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ κπνξνχλ λα θινληζηνχλ 

ζνβαξά, κε απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζε απηφ. Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, νη αξκφδηεο επνπηηθέο αξρέο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο, λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο ξπζκηζηηθήο παξέκβαζεο (Γθφξηζνο 

Υξήζηνο, 2005).   
 

            Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο (www.bankofgreece.gr )
 
απνηειεί ηελ αξκφδηα επνπηηθή 

αξρή γηα ηελ εθαξκνγή απφ ηα επνπηεπφκελα απφ απηήλ ηδξχκαηα ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο) θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηα 

επνπηεπφκελα απφ απηήλ ηδξχκαηα. (Πηζησηηθά Ηδξχκαηα, Δηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο, Δηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ, Σαρπδξνκηθέο 

Δηαηξείεο αλ δηελεξγνχλ κεηαθνξέο θεθαιαίσλ, Αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, Δηαηξείεο 

παξνρήο πηζηψζεσλ).  

Σν ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην, έρεη θπξίσο δηακνξθσζεί απφ ηελ ελζσκάησζε ηεο 

ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, ε νπνία είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηηο «αξάληα (40) 

πζηάζεηο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο, ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη ηεο Γηαζπνξάο πισλ Μαδηθήο Καηαζηξνθήο (ΟΜΚ)», φπσο 

πηνζεηήζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 απφ ηελ  Οκάδα Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο 

(Financial Action Task Force-FATF) σο δηεζλή θνξέα ζέζπηζεο ησλ ζρεηηθψλ πξνηχπσλ 

θαη νδεγηψλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζην πιαίζην ησλ επνπηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ, 

http://www.bankofgreece.gr/
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ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ επνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην θαη αμηνινγεί ηελ επάξθεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ εθαξκφδνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο έρεη απνζηείιεη ζηα Δπνπηεπφκελα Ηδξχκαηα εθηελή ηππνινγία χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ κε βάζε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Δπίζεο κε 

πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, νξίδνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ ειέγρνπ, πνπ 

ζα αθνινπζνχλ νη ηξάπεδεο θαη ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο θάζε 

«αζπλήζε ή χπνπηε ζπλαιιαγή πνπ παξέρεη ελδείμεηο ή ππφλνηεο δηάπξαμεο θνξνδηαθπγήο 

ή λνκηκνπνίεζεο ηνπ εμ απηήο πεξηνπζηαθνχ νθέινπο». Μάιηζηα, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα 

επαιεζεχνπλ ηα εηζνδήκαηα ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, αληηπαξαβάιινληάο ηα κε 

ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΝΟΜΟΘΔΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ Δ ΓΗΔΘΝΔ, ΔΤΡΧΠΑΗΚΟ  ΚΑΗ 

ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΠΔΓΟ 

          

 

            Ζ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ, ε απειεπζέξσζε ηεο 

θίλεζεο θεθαιαίσλ, ν ηεξάζηηνο φγθνο θαη ε αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηεο ξνήο ησλ εζληθψλ 

θαη δηεζλψλ πξντφλησλ θαη πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ε ηεξάζηηα εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

θαη ε ηαρεία θαη επξεία δηάρπζή ηεο, απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ  

γηγάλησζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ 

θαηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκψλ θαη εκπνδίσλ αλάκεζα ηεο εζληθέο νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ, 

ζε φ,ηη αθνξά θπξίσο ην εκπφξην θαη ηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, δηεπθφιπλαλ ηελ ηαπηφρξνλε 

δηαρείξηζε ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ νπνπδήπνηε ζηνλ θφζκν. 

  

Ζ παγθφζκηα εμάπισζε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ λαξθσηηθψλ θαη 

ηεο  ηξνκνθξαηίαο δηεπθφιπλε ηελ ηεξάζηηα ζπζζψξεπζε πινχηνπ. Οη εγθιεκαηίεο ζα 

επηρεηξήζνπλ λα απνθξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ θαη ζα 

πξνζπαζήζνπλ λα  παξέρνπλ λφκηκε θάιπςε γηα ηελ πεγή  πξνέιεπζήο ηνπο.  Δάλ ην 

επηηχρνπλ, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εζφδσλ θαη λα 

επσθειεζνχλ ησλ πξαμεψλ ηνπο, θαζηζηψληαο ηελ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ειθπζηηθή. 

Οη πξνζπάζεηεο ζε παγθφζκην επίπεδν επηθεληξψζεθαλ ζην λα ππάξρεη έλα ζπκθσλεκέλν 

δηεζλέο λνκηθφ ππφβαζξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο 

παξάλνκσλ εζφδσλ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη ησλ δηαθφξσλ εγθιεκάησλ. Σα θξάηε ζα πξέπεη λα ζπκθσλήζνπλ λα 

κεηαθέξνπλ ζηελ εζληθή ηνπο λνκνζεζία ην δηεζλέο λνκηθφ ππφβαζξν κε θχξην ζηφρν ηελ 

νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη ηελ ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο  ζπλεξγαζίαο.     

  Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ απαηηνχληαη ζπληνληζκέλεο 

πξνζπάζεηεο,  ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη ζε εζληθφ επίπεδν.    
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5.1 Γηεζλέο πεξηβάιινλ 

 

Ζ πξψηε λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζε δηεζλέο επίπεδν ήηαλ ην 1988, ε χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ 

θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, γλσζηή σο «χκβαζε ηεο Βηέλλεο». Πξφθεηηαη γηα ην 

πξψην δηεζλέο κέζν πνπ παξείρε έλαλ νξηζκφ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο (θπξίσο εζφδσλ πξνεξρφκελσλ απφ δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ),  ν νπνίνο ζα 

ρξεζηκεχζεη σο βάζε γηα ηηο θαλνληζηηθέο εμειίμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ζ χκβαζε 

ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 11ε Ννεκβξίνπ 1990 θαη έρεη θπξσζεί απφ 170 θξάηε, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα κε ηνλ Ν. 1990/1991(ΦΔΚ η. Α 193/16.12.1991).  

Μηα κεηαγελέζηεξε ζχκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ δηεζλνχο  

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο απνηειεί ε χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηνπ δηεζληθνχ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (United Nations Convention against Transnational Organized 

Crime), Παιέξκν 2000 θαη ηα ηξία ζπκπιεξσκαηηθά ηεο Πξσηφθνιια α) γηα ηελ πξφιεςε, 

θαηαζηνιή θαη ηηκσξία ηεο εκπνξίαο πξνζψπσλ θαη ηδηαίηεξα γπλαηθψλ θαη αλειίθσλ, β) 

ηελ πξφιεςε θαη ηηκσξία ηεο δηεπθφιπλζεο ηεο παξάλνκεο κεηαλάζηεπζεο θαη γ) ηεο 

παξάλνκεο θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο κηθξψλ φπισλ (Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, εηδηθή 

επηηξνπή 2009). Ζ χκβαζε εμεηάδεη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θάζε κνξθήο ππφ ηε ζθνπηά 

ηνπ δηεζληθνχ ηνπ ραξαθηήξα,  θαζψο θαη φηαλ νη νξγαλσκέλεο νκάδεο εγθιεκαηηψλ δξνπλ 

θαηά θαλφλα ζε πνιιέο ρψξεο. Ζ χκβαζε ξπζκίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ζηνπο ηνκείο αλαθξίζεσλ, δίσμεο θαη έθδνζεο ζε πεξηπηψζεηο μεπιχκαηνο 

ρξεκάησλ, δηαθζνξάο, παξεκπνδίζεηο ηεο δηθαηνζχλεο. Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη θαη 

εθαξκφδεη κε ηνλ Ν. 3875/20-10-2010 ηελ αλσηέξσ χκβαζε θαηά ηνπ Οξγαλσκέλνπ 

Δγθιήκαηνο καδί κε ηα ηξία ζπκπιεξσκαηηθά Πξσηφθνιια.  

5.1.1 FATF 

ε δηεζλέο επίπεδν,
 
 ν θχξηνο θνξέαο απφ ηνλ νπνίν εθπνξεχνληαη νη θαλφλεο ηνπ 

δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε 

«Δηδηθή Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force), ελ ζπληνκία 

«FATF» (www.fatf-gafi.org). Πξφθεηηαη γηα κηα αλεμάξηεηε νκάδα δξάζεο, ηεο νπνίαο ε 

http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/
http://www.unodc.org/unodc/treaties/CTOC/
http://www.fatf-gafi.org/


  

 

41 
 

λνκηκνπνηεηηθή βάζε είλαη ε πνιηηηθή δέζκεπζε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ Κξαηψλ-Μειψλ 

πνπ ζπκκεηέρνλ ζε απηήλ.  Ηδξχζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 ζηελ δηάζθεςε  ησλ Δπηά (G-7) 

πνπ δηεμήρζε ζην Παξίζη, αξρηθά γηα λα εμεηάζεη θαη λα αλαπηχμεη κέηξα γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2001, ε FATF επέθηεηλε ηελ 

εληνιή ηεο γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, παξάιιεια κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο. ήκεξα ε FATF 

αξηζκεί ζήκεξα 36 ρψξεο-κέιε θαη 2 πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο, πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 

πεξηζζφηεξα κεγάια νηθνλνκηθά θέληξα ζε φια ηα κέξε ηνπ πιαλήηε. Οη ζηφρνη ηεο FATF 

είλαη λα ζέζεη ηα δηεζλή πξφηππα θαη ηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηνπ 

λνκηθνχ - θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη επηρεηξεζηαθά κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθφο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο ζρεηηθέο απεηιέο γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ 

δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ FATF είλαη,επνκέλσο, έλα «φξγαλν ράξαμεο 

πνιηηηθήο», ε νπνία εξγάδεηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη ηελ απαξαίηεηε πνιηηηθή βνχιεζε γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ζε απηνχο ηνπο 

ηνκείο (Σζηξίδεο Π. Πνιπρξφλεο, 2009 ζει 4 ). 

ην πιαίζην απηφ ε FATF ην 1990, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εμέδσζε 40 πζηάζεηο νη νπνίεο 

ηξνπνπνηήζεθαλ δπν θνξέο, ην 1996 θαη ην 2003. Σν  2001 επεθηάζεθαλ ζηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο δηάδνζεο ησλ φπισλ 

καδηθήο θαηαζηξνθήο κέζα απφ ελλέα εηδηθέο ζπζηάζεηο. Οη ζπζηάζεηο ηεο FATF 

επηθαηξνπνηνχληαη  ηαθηηθά (κε πην πξφζθαηε αλαλέσζε εθείλε ηνπ Φεβξνπαξίνπ 2012). 

Οη  ζαξάληα ζπζηάζεηο απνηεινχλ ίζσο ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξνζπάζεηα λα δνζεί κηα 

ζπληνληζκέλε θαη απνηειεζκαηηθή απάληεζε ζε ζπγθεθξηκέλα εγθιεκαηηθά θαηλφκελα θαη 

έρνπλ σο ζηφρν λα παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην δξάζεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, σζηφζν φκσο δελ έρνπλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα. 

Πνιχ γξήγνξα πηνζεηήζεθαλ θαη κέζα απφ ηηο ζπκβάζεηο ηνπ ΟΖΔ, ηνπ πκβνχιηνπ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απέθηεζαλ δεζκεπηηθφ 

ραξαθηήξα. Σν ςήθηζκα 1617 (2005) ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ην νπνίν πξνζαξηάηαη ηνπ ςεθίζκαηνο 60/288 ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο ηνπ ΟΖΔ (20 επ 2006), ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ 40 

ζπζηάζεσλ ηεο FATF θαη ηηο 9 Δηδηθέο πζηάζεηο γηα ηελ ηξνκνθξαηηθε ρξεκαηνδφηεζε. 

Οη επηηαγέο ησλ ζπζηάζεσλ ηεο FATF είλαη θπξίσο ε άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, ε 
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εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο, ε 

πνηληθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ε κε ηήξεζε αλσλχκσλ θαη 

ςεπδψλ, αλαθνξηθά κε ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ απφ ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε αλαθνξά ππφπησλ ζπλαιιαγψλ(Σζηξίδεο Π. 

Πνιπρξφλεο, 2009 ζει 4 ). 

Ζ FATF παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν ησλ κειψλ ηεο ζηελ εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ 

κέηξσλ, εμεηάδεη ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηξνκνθξαηηθέο κεζφδνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

αληίκεηξα θαη πξνσζεί ηελ πηνζέηεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. ε ζπλεξγαζία κε άιινπο δηεζλείο παξάγνληεο, ε FATF εξγάδεηαη γηα 

λα εληνπίδνληαη ηα ηξσηά ζεκεία ζε εζληθφ επίπεδν, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο (www.fatf-gafi.org) .   

5.2 Δπξσπατθφ πεξηβάιινλ  

Ζ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ζε επξσπατθφ επίπεδν ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο έρεη 

ηελ κνξθή απνθάζεσλ–πιαηζίσλ, θαλφλσλ, νδεγηψλ. Οη θαλφλεο ηεο ΔΔ  ζε κεγάιν βαζκφ 

πηνζεηνχλ ηηο επηηαγέο ησλ ζπζηάζεσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δηδηθή Οκάδα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (FATF).   

5.2.1 χκβαζε πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

Με ηε χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 1990 γηα ηε λνκηκνπνίεζε, ηελ 

αλίρλεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

γλσζηή σο «χκβαζε ηνπ ηξαζβνχξγνπ», επηδηψθεηαη ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, κέζα απφ ην νπνίν παξέρνληαη ζηα θξάηε πνπ                                       

έρνπλ πξνζρσξήζεη ζε απηήλ κεραληζκνί ζπλεξγαζίαο ζε κέηξα αλίρλεπζεο (π.ρ. εηδηθέο 

αλαθξηηηθέο εμνπζίεο θαη πξαθηηθέο, έλδηθα βνεζήκαηα, ακνηβαία ζπλδξνκή) γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, Δπηπξφζζεηα, πξνβιέπεηαη ε ιήςε απφ ηα κέξε ηεο 

χκβαζεο: (α) πξνζσξηλψλ κέηξσλ απαγφξεπζεο θίλεζεο ινγαξηαζκψλ ή θαηάζρεζεο 

κεηά απφ αίηεζε άιινπ κέξνπο, πνπ έρεη θηλήζεη πνηληθή δηαδηθαζία ή δηαδηθαζία 

δήκεπζεο, θαη (β) κέηξσλ γηα ηελ ππνρξέσζε δήκεπζεο ησλ νξγάλσλ θαη πξντφλησλ πνπ 

http://www.fatf-gafi.org/
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πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα νπνία επξίζθνληαη ζην έδαθνο ελφο 

κέξνπο ηεο ζχκβαζεο, θαηφπηλ αίηεζεο δήκεπζεο απφ άιιν κέξνο.  

Ζ χκβαζε ηνπ ηξαζβνχξγνπ ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1993 θαη έρεη 

θπξσζεί απφ φια ηα θξάηε-κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Απφ ηα κε-κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ, κφλν ε Απζηξαιία έρεη πξνζρσξήζεη ζηελ Δπξσπατθή χκβαζε θαη 

εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο απφ ηελ 1ε Ννεκβξίνπ ηνπ 1997. Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη θαη 

εθαξκφδεη κε ηνλ Ν. 2655/1998 ηελ αλσηέξσ χκβαζε (Ν. 2655/1998  ΦΔΚ 264/01-12-

1998).                                                     

5.2.2   1ε Οδεγία 91/308/ΔΟΚ 

 

           Σελ πξψηε απνθαζηζηηθή παξέκβαζε απνηειεί ε νδεγία 91/308/ΔΟΚ (Οδεγία 

91/308/ΔΟΚ, Δθεκεξίδα ΔΔ L 166 ηεο 28.6.1991) ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 10εο Ηνπλίνπ 1991, 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία ζπλέδεε ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο κε έζνδα απφ αδηθήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ 

κε λαξθσηηθέο νπζίεο θαη επέβαιε ππνρξεψζεηο κφλν ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. 

Δλζσκάησζε ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην ηηο 40 πζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Γξάζεο (Financial Action Task Force – FATF). Βαζηθφο ζηφρνο ήηαλ λα αληηκεησπηζηεί ην 

μέπιπκα κε εληαίν ηξφπν απφ φια ηα θξάηε. Οη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ελζσκαηψζεθαλ ζην 

ειιεληθφ δίθαην κε ην Νφκν 2331/1995 (ΦΔΚ 173/Α/24-8-1995).  

 2ε Οδεγία 2001/97/ΔΚ  

 

Με ηελ νδεγία 2001/97/ΔΚ (Οδεγία 2001/97/ΔΚ, Δθεκεξίδα ΔΔ L 344 ηεο 

28.12.2001,ζει 76) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ επεθηάζεθε ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ, ηφζν απφ ηελ άπνςε ησλ θαιππηφκελσλ 

εγθιεκάησλ (έπαςε λα αλαθέξεηαη πιένλ κφλν ζηα έζνδα απφ ην εκπφξην λαξθσηηθψλ), 

φζν θαη σο πξνο ην θάζκα ησλ θαιππηφκελσλ επαγγεικάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξνζαξκφζηεθαλ ην Κνηλνηηθφ Γίθαην θαη νη 40 αλαζεσξεκέλεο πζηάζεηο ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force – FATF), νη νπνίεο εθδφζεθαλ 

ην 1996. Οη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην λφκν 
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3424/2005. Με ηελ ελ ιφγσ Οδεγία, κεηαμχ άιισλ, δηεπξχλζεθε ην πξνζσπηθφ πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, κε ηελ επηβνιή ππνρξεψζεσλ θαη ζε άιια, πέξαλ ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ (ειεγθηέο, εμσηεξηθνί ινγηζηέο, 

θνξνινγηθνί ζχκβνπινη, θηεκαηνκεζίηεο, ζπκβνιαηνγξάθνη, δηθεγφξνη, έκπνξνη αγαζψλ 

πςειήο αμίαο, θαη θαδίλν), επζπγξακκίζηεθε ν νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο κε απηφλ ηεο θσδηθνπνηεηηθήο Οδεγίαο 2000/12/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηελ αλάιεςε θαη ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηφηεηαο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, δηεπξχλζεθε ην θάζκα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ θαη ζπγθεθξηκελνπνηήζεθε ν 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο. 

5.2.4    3ε Οδεγία 2005/60/ΔΚ      

 

ηελ νδεγία 2005/60/ΔΚ (Οδεγία 2005/60/ΔΚ, Δθεκεξίδα ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005) ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ζηελ νδεγία 

006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο απνηππψλνληαη νη αλαζεσξεκέλεο ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force - FATF), δηεχξπλε πεξαηηέξσ ην 

πιαίζην ησλ ππφρξεσλ κεξψλ θαη εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ «πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ 

πξνζψπνπ» (θπζηθά πξφζσπα πνπ έρεη ή είρε αλαηεζεί ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα). 

Αλαπηχζζεηαη, θπξίσο, ε έλλνηα ηεο «πξνζέγγηζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθηίκεζε ηνπ 

θηλδχλνπ», ψζηε λα ππάξμεη δηαβάζκηζε ησλ ππνρξεψζεσλ δένπζαο επηκέιεηαο ησλ 

πειαηψλ κε εληζρπκέλν ή απινπνηεκέλν ηξφπν, αλάινγα κε ηελ χπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ 

πξνβιέςηκνπ θηλδχλνπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πξέπεη λα εθαξκφδνπλ πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Δπηπιένλ, 

θαζηεξψλνληαη δηαηάμεηο γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη αξκφδησλ εζληθψλ θνξέσλ, ηε δηαζθάιηζε, φπνπ είλαη δπλαηφ, έγθαηξεο αλάδξαζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αλαθνξψλ χπνπησλ πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη ηελ εμέιημε πνπ ππήξμε ζε ζρέζε κε 

ηηο αλαθνξέο απηέο. Σα θξάηε-κέιε ππνρξεψλνληαη λα ζπζηήζνπλ κηα κνλάδα 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (UIF) σο θεληξηθή εζληθή αξρή αξκφδηα γηα ηελ 

παξαιαβή, ηελ αλάιπζε θαη ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ελδερφκελε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ελδερφκελε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
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ηξνκνθξαηίαο. Καζηεξψλεηαη ε ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ-κειψλ λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 

πνηληθνπνίεζε, ηφζν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φζν 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη δηεπξχλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο, ψζηε λα ππαρζνχλ ζε απηφ θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, 

θαζψο θαη νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ ζε εηαηξείεο θαηαπηζηεπηηθήο δηαρείξηζεο.  

Πξνζαξκφζηεθαλ ην Κνηλνηηθφ Γίθαην θαη νη 40 αλαζεσξεκέλεο πζηάζεηο ηεο 

Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action Task Force – FATF), νη νπνίεο 

εθδφζεθαλ ην 2003, θαζψο θαη νξηζκέλεο απφ ηηο ελλέα Δηδηθέο πζηάζεηο ηεο FATF γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ Οδεγία 2005/60/ΔΚ 

αληηθαζηζηά πιήξσο θαη θαηαξγεί ηελ Οδεγία 91/308/ΔΟΚ, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ην 

2001. Οη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο ελζσκαηψζεθαλ ζην ειιεληθφ δίθαην κε ην Νφκν 

3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α/05-8-2008).   

5.2.5    4ε Οδεγία 2015/849/ΔΚ   

 

 Με ηελ νδεγία 2015/849/ΔΚ (Οδεγία 2015/849/ΔΚ, Δθεκεξίδα ΔΔ L 141 ηεο 05.06.2015)  

απζηεξνπνηείηαη  ε επξσπατθή λνκνζεζία θαηά ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ζρεηηθά κε ηελ 

πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θάλνληαο πην απζηεξφ ην πιαίζην επνπηείαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ 

ρξήκαηνο. Ζ αλαζεψξεζε πξνθιήζεθε απφ ηελ αλάγθε πξνζαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε λέσλ απεηιψλ ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ηηο πξφζθαηεο αιιαγέο ιφγσ 

αλαζεσξεκέλσλ πζηάζεσλ ηεο Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial Action 

Task Force – FATF). 

Έλα βαζηθφ ζηνηρείν ησλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ πξφιεςε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ε πξνζέγγηζε κε βάζε ηνλ θίλδπλν, ε 

νπνία απαηηεί ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ ζε φια ηα επίπεδα. χκθσλα κε ην άξζξν 6 

ηεο 4εο Οδεγίαο, ε εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε επξσπατθφ 

επίπεδν απφ ηελ Δπηηξνπή, κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2017. 

Δπηπιένλ, ην άξζξν 30 ηεο 4εο Οδεγίαο ππνρξεψλεη ηα θξάηε-κέιε λα ζεζπίζνπλ 

έλα θεληξηθφ κεηξψν ζε θάζε θξάηνο κέινο, ην νπνίν θαηαγξάθεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 
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ηελ εηαηξηθή θαη άιια λνκηθά πξφζσπα εληφο ηεο επηθξάηεηάο ηνπο, θξαηψληαο «επαξθείο, 

αθξηβείο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπο». Απηφ ην θεληξηθφ κεηξψν 

πξννξίδεηαη λα είλαη πξνζβάζηκν απφ ηηο κνλάδεο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

(ΜΥΠ), θαζψο θαη «θάζε πξφζσπν ή νξγαληζκφ πνπ κπνξεί λα απνδείμεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ». Απηά ηα εζληθά κεηξψα πξννξίδνληαη λα ελαξκνληζηνχλ θαη λα δηαζπλδένληαη 

ζε επξσπατθφ επίπεδν ζε καθξνπξφζεζκε βάζε.  

Τπνρξενχηαη νη θνξείο λα εμαζθαιίδνπλ φηη θάζε ζπλαιιαγή ζα αλαιπζεί 

ζχκθσλα κε ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά θηλδχλνπ ηεο. Ωο εθ ηνχηνπ, ππνρξενχληαη νη θνξείο 

λα αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο, δηαδηθαζίεο θαη κεραληζκνχο ειέγρνπ γηα λα ζπιιάβνπλ 

φινπο ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο ηεο ζπλαιιαγήο. Απηφ απαηηεί επίζεο έλα πςειφ επίπεδν 

γλψζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, δεδνκέλνπ φηη πξέπεη λα 

εθαξκφζνπλ απηή ηελ πξνζέγγηζε κε βάζε ηνλ θίλδπλν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο εξγαζία. 

Μεηαμχ άιισλ, ε νδεγία νξίδεη πσο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη απφ ηηο ππφρξεεο 

νληφηεηεο (π.ρ. πηζησηηθά ηδξχκαηα, ειεγθηέο, θνξνινγηθνχο ζπκβνχινπο) νη πειάηεο, 

φηαλ πξαγκαηνπνηνχλ πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή πνπ απνηειεί κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

άλσ ησλ 1.000 επξψ.  

Ζ Οδεγία 2015/849/ΔΚ αληηθαζηζηά πιήξσο θαη θαηαξγεί ηηο Οδεγίεο 2005/60/ΔΚ 

θαη 2006/70/ΔΚ. Σα θξάηε-κέιε ζα πξέπεη λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ παξνχζα Οδεγία ην 

αξγφηεξν έσο ηηο 26 Ηνπλίνπ 2017. 

5.3 Διιεληθφ πεξηβάιινλ 

 

Γηα ηελ πξφιεςε, αληηκεηψπηζε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε Διιάδα κεηαθέξεη ζην εζσηεξηθφ ηεο δίθαην φια ηα ελ 

ηζρχ επξσπατθά θαη δηεζλή λνκνζεηηθά κέζα, Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη Απνθάζεηο,    

πκβάζεηο (ηεο Βηέλλεο, ηνπ ηξαζβνχξγνπ, ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ), θαζψο θαη ηηο 

ζπζηάζεηο ηεο FATF. 
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5.3.1 Νφκνο 2145/93  (ΦΔΚ 88/Α/28-5-1993) 

 

Με ηνλ Ν. 2145/93 (ΦΔΚ 88/Α/28-5-1993), ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε ζεκάησλ 

εθηειέζεσλ πνηλψλ, επηηαρχλζεσλ θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο 

δηθαηνζχλεο θαη άιισλ ζεκάησλ, ε Διιάδα πνηληθνπνηεί ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Με ην 

άξζξν 5 ηνπ λφκνπ, πξνζηέζεθε ζηνλ πνηληθφ καο θψδηθα ην άξζξν 394 Α ΠΚ κε ηίηιν 

«Ννκηκνπνίεζε  εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα».  

Σν άξζξν πξνέβιεπε φηη ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ φπνηνο απφ θεξδνζθνπία 

ή κε ζθνπφ λα ζπγθαιχςεη ηελ αιεζή πξνέιεπζε ή λα παξάζρεη ζπλδξνκή ζε πξφζσπν, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ δίσμε ή δέρεηαη ζηε θαηνρή ηνπ, κεηαηξέπεη ή κεηαβηβάδεη 

νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ εγθιήκαηα αξπαγήο,  

ιεζηείαο ή εθβίαζεο ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο, θινπήο, παξαγσγήο, εκπνξίαο θαη 

δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, θαηαζθεπήο, δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο φπισλ, εθξεθηηθψλ ή απφ 

εγθιήκαηα πνπ αθνξνχλ αθαίξεζε θαη κεηακφζρεπζε αλζξψπηλσλ ηζηψλ. Δπίζεο, 

επηβάιιεηαη δήκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεζίκεπαλ ή πξννξίδνληαλ γηα ηε 

ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο. Οη πνηλέο  επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ηηκσξεηένο ή 

φρη ν ππαίηηνο ηνπ εγθιήκαηνο ή αλ ην έγθιεκα απηφ ηειέζηεθε ζηελ αιινδαπή. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λννχληαη θηλεηά θαη αθίλεηα πξάγκαηα, δηθαηψκαηα θαη έγγξαθα 

πνπ απνηεινχλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή ελζσκαηψλνπλ ή απνδεηθλχνπλ πεξηνπζηαθά 

δηθαηψκαηα, ην ηίκεκά ηνπο θαη ηα αληηθείκελα πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ απηψλ. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο λφκνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί κία θαιή βάζε θαη αξρή ησλ 

φζσλ επαθνινχζεζαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, παξνπζίαδε φκσο αξθεηά θελά.  

5.3.2 Νφκνο 2331/95 (ΦΔΚ 173/Α/24-8-1995) 

 

Με ηνλ Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173/Α/24-8-1995) «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο πνηληθέο δηαηάμεηο - 

Οινκέιεηα Αξείνπ Πάγνπ - Γηαηηεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ε ρψξα καο ελζσκαηψλεη ζην 

εζληθφ δίθαην ηελ θνηλνηηθή νδεγία  91/308/ΔΟΚ, έρνληαο ήδε  θαζπζηεξήζεη, ζε ζρέζε κε 

ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα ζεζπίζεη έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν 

λνκνζέηεκα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο επηθίλδπλεο θαηάζηαζεο πνπ 

δεκηνπξγεί ε "λνκηκνπνίεζε" εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ην άξζξν 1, ππφ 

ηχπνπ νξηζκνχ, πεξηιακβάλεη έλαλ πίλαθα απνθιεηζηηθά απαξηζκνχκελσλ εγθιεκαηψλ. 
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Με ηνλ Ν.2331/1995 ε ρψξα καο εθπιεξψλεη ηηο θνηλνηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο, εληζρχεη ηελ 

θεξεγγπφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ζπγρξφλσο 

εληζρχεη απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηεο λενθαλνχο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ηεο "λνκηκνπνίεζεο" εζφδσλ. Γηαζαθελίδνληαη νη φξνη 

"εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα", "λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα", 

"πεξηνπζία", "πηζησηηθφ ίδξπκα", "ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο", "αξκφδηα αξρή" θαη 

"αξκφδηνο θνξέαο". Θεζπίδνληαη σο εγθιήκαηα νη ελέξγεηεο εθείλεο πνπ απνβιέπνπλ ή 

ζπληεινχλ ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε αθξηβή 

πεξηγξαθή ηεο θάζε ελδερφκελεο ζρεηηθήο ελέξγεηαο θαη πξνβιέπεηαη ε ηηκσξία ηνπο 

αθφκε θαη αλ ηειέζηεθαλ ζην εμσηεξηθφ. Αθφκε, ζπληζηάηαη Δπηηξνπή, έξγν ηεο νπνίαο 

είλαη ε ζπγθέληξσζε, αμηνιφγεζε θαη δηεξεχλεζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πξνσζνχληαη ζε απηήλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θ.ιπ. σο χπνπηεο λνκηκνπνηήζεσο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

5.3.3 Νφκνο 3424/05  (ΦΔΚ 305 Α'/13.12.2005) 

 

Με ηνλ Ν.3424/05 «Σξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη αληηθαηάζηαζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν. 2331/1995 θαη πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2001/97/ ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» αλαβαζκίδεηαη ην λνκνζεηηθφ, δηνηθεηηθφ θαη 

ιεηηνπξγηθφ πιαίζην γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ πεξαηηέξσ ζσξάθηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Με ηνλ Ν.3424/05 (Παχινπ ηέθαλνο, Γεκήηξαηλαο Γηψξγνο, 2009 ζει 191), 

γίλνληαη νη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2331/1995, 

ψζηε λα ελζσκαησζεί ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε επξσπατθή νδεγία  2001/97/ΔΚ, θαζψο 

θαη νξηζκέλεο αλαζεσξεκέλεο πζηάζεηο ηεο Γηεζλνχο Οκάδαο Γξάζεο γηα ηελ πξφιεςε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο (Financial Action Task Force –

FATF). Ζ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2331/95 αληηθαζίζηαηαη απφ Αλεμάξηεηε 

Γηνηθεηηθή Αξρή, κε αλακνξθσκέλε ζχλζεζε θαη απμεκέλεο αξκνδηφηεηεο. 

Οξζνινγηθνπνηνχληαη νη πνηληθέο θπξψζεηο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη 

επεθηείλνληαη θαη ζηνπο κε ππνβάιινληεο αλαθνξά χπνπηεο ζπλαιιαγήο απφ πξφζεζε. 
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Οξίδεηαη ην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ σο θεληξηθή ζπληνληζηηθή αξρή, έηζη 

ψζηε φινο ν κεραληζκφο ησλ δεκνζίσλ αξρψλ θαη θνξέσλ λα δξα ζπληνληζκέλα θαη 

απνηειεζκαηηθά. Σέινο, εμεηδηθεχνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ πηζησηηθψλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, θαζψο θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ην έγθιεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

5.3.4 Νφκνο 3691/08 (ΦΔΚ 166 Α'/05.08.2008 ) 

 

  Ο Ν. 3691/08 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο», ζηελ 

εηζεγεηηθή έθζεζε αλαθέξεη φηη «κε ηνλ παξφληα λφκν επηδηψθεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ελ 

γέλεη κεραληζκψλ ηεο ρψξαο γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη θήκεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα» (Γηψξγνο Γεκήηξαηλαο 2008, ζει 6). Δλζσκαηψλνληαη ζηε 

λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2006/70/EK ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη αληηθαζίζηαληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α’). Με ην άξζξν 3, θαηαγξάθνληαη σο «βαζηθά αδηθήκαηα» 

δεθανθηψ θαηεγνξίεο εγθιεκάησλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ απηέο πνπ θαηαγξάθεθαλ ζην 

άξζξν 2 ηνπ λ 3424/2005. Γηα πξψηε θνξά πεξηιακβάλνληαη ε ελεξγεηηθή δσξνδνθία, ε 

δσξνδνθία δηθαζηή, ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 87 παξάγξαθνη 5, 6, 7 θαη 8 θαη ζην 

άξζξν 88 ηνπ Ν.3386/2005 «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα» θαη ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 29 θαη 30 ηνπ 

Ν.3340/2005 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ 

θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο αγνξάο». Δπίζεο 

αθαηξέζεθε ην φξην πεξηνπζηαθνχ νθέινπο ησλ 15.000 επξψ, πνπ πξνβιεπφηαλ απφ ηνλ Ν. 

3424/2005 θαη έηζη σο «βαζηθφ αδίθεκα» ζεσξείηαη θαη θάζε άιιν αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη 

http://www.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9597
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/25
http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/119
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κε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο νπνίαο ην ειάρηζην φξην είλαη άλσ ησλ έμη κελψλ 

θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πεξηνπζηαθφ φθεινο.     

         πληζηάηαη Δπηηξνπή κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη κηα 

επηηξνπή κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο» ζην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

νξίδεηαη σο Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, γηα ηελ αμηνιφγεζε θαη ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κεραληζκψλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, γηα ην ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο 

ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη γηα ηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο.  

5.3.5 Νφκνο 3842/10 (ΦΔΚ58 Α'/23.04.2010) 

 

Με ην Ν. 3842/2010 άξζξν 77 πξνζηέζεθαλ ζηηο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

(«βαζηθά εγθιήκαηα») ηνπ Ν. 3691/2008 θαη ηα αθφινπζα:  

 ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 17, 18 θαη 19 ηνπ Ν. 

2523/1997 θαη 

 ηα αδηθήκαηα ηεο ιαζξεκπνξίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 155, 156 θαη 157 ηνπ 

Ν. 2960/2001. 

       Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο, λννχληαη ηα παξαθάησ: 

 Με ππνβνιή δήισζεο ή ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

θαη απνθπγήο πιεξσκήο πινίσλ (άξζξν 17 Ν. 2523/1997) 

 Με απφδνζε ή αλαθξηβήο απφδνζε ΦΠΑ θαη ελ γέλεη παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ (άξζξν 18 Ν. 2523/1997) 

 Έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγή 

ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο (άξζξν 19 Ν. 2523/1997, άξζξν 40 λ. 

3220/2004). 
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5.3.6 Νφκνο 3932/11 (ΦΔΚ 49 Α'/10.03.2011) 

 

Με ηνλ Ν. 3932/11 «χζηαζε αξρήο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ειέγρνπ 

ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο» πξαγκαηνπνηείηαη κηα αλαδηνξγάλσζε ησλ 

ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, ζσξάθηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη αλφξζσζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο αμηνπηζηίαο ηεο ρψξαο, κε ηελ δεκηνπξγία κηαο αλεμάξηεηεο θαη 

αλαβαζκηζκέλεο  «Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο». Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπ λένπ θνξέα είλαη ε θαηνρχξσζε ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ε απεμάξηεζή ηνπ απφ ηελ 

επνπηεία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, Σν νπνίν παξακέλεη αξκφδην γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

έδξαο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο λέαο Αξρήο. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ παξακέλεη, 

επίζεο, ν «Κεληξηθφο πληνληζηηθφο Φνξέαο» γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Ν. 3691/2008. Ζ 

Αξρή απνηειείηαη απφ έλαλ αλψηαην εηζαγγειηθφ ιεηηνπξγφ ελ ελεξγεία, σο Πξφεδξν, θαη 

απφ έλδεθα κέιε, ηξηεηνχο ζεηείαο. πλίζηαηαη ζε ηξία απηνηειή ηκήκαηα , ηελ Α ́ Μνλάδα 

Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ηε Β ́ Μνλάδα Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ 

θαηά Τπφπησλ Σξνκνθξαηίαο θαη ηε Γ ́ Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο. 

5.3.7 Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο 

 

        χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3691/2008 (ΦΔΚ 166 Α'/05.08.2008) ζπληζηάηαη 

Δπηηξνπή κε ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο». Με ην 

Ν.3932/10.03.2011 έγηλε ηξνπνπνίεζε ηνπ αλσηέξνπ άξζξνπ θαη πιένλ ζπλίζηαηαη «Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο». Ζ Αξρή απνηειεί ηελ εζληθή κνλάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζπλεηζθέξνληαο ζηελ 

αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο  θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ Αξρή 
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απνιακβάλεη δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα. πγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

έλδεθα (11) Μέιε, θαζψο θαη απφ ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ ηηο απηέο ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα κε απηνχο. Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο 

Αξρήο απνιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν θαη ηε ζπλείδεζή ηνπο. Ο 

Πξφεδξνο είλαη αλψηαηνο Δηζαγγειηθφο Λεηηνπξγφο ελ ελεξγεία (Αληεηζαγγειέαο Αξείνπ 

Πάγνπ) θαη επηιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Έξγν ηεο Αξρήο, ζχκθσλα κε 

ην Ν.3691/2008, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν.3932/2011 θαη ην Ν.4389/2016, είλαη ε 

ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, είλαη ε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία αλαθνξψλ 

ππφπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζ’ απηή απφ ηα ππφρξεα λνκηθά θαη θπζηθά 

πξφζσπα, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο θαη ζρεηίδεηαη 

κε ηα αδηθήκαηα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο 

ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζη ́ έσο θαη ηε ́ ηεο παξ . 1 ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ Ν.3213/2003 (ΦΔΚ Α 309/31-12-2003).  Ζ Αξρή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο απηνηειείο 

Μνλάδεο, κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο, πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, ππφ θνηλφ Πξφεδξν 

(Νφκνο 3932/11 (ΦΔΚ 49 Α'/10.03.2011). 

Α΄ Μνλάδα Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ . 

Σν πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο ζπγθεληξψλεη, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο αλαθνξέο ππφπησλ 

ή αζχλεζσλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππνβάιινπλ ζηελ Αξρή ηα ππφρξεα πξφζσπα, θαζψο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Αξρή απφ άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο ή 

πεξηέξρνληαη ζε απηήλ απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο, ην δηαδίθηπν ή νπνηαδήπνηε άιιε πεγή 

θαη αθνξνχλ επηρεηξεκαηηθέο, επαγγεικαηηθέο ή ζπλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οκνίσο, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί θάζε ηέηνηα 

πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ Αξρή απφ θνξείο ηεο αιινδαπήο, κε ηνπο νπνίνπο θαη 

ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο. Ζ Μνλάδα δίλεη θαηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ζηα ππφρξεα πξφζσπα θαη ηνπο αλσηέξσ θνξείο αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε κηαο 

ππφζεζεο πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηά ηεο. πκκεηέρεη ζε δηεζλείο θνξείο αληαιιαγήο 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αληίζηνηρσλ κε απηήλ αξρψλ, ηδίσο ζην Γίθηπν ησλ Μνλάδσλ 
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Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (FIUNet) θαη 

ζηε δηεζλή Οκάδα Έγθκνλη (Egmont Group), παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ.   

Β΄ Μνλάδα Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ θαηά Τπφπησλ Σξνκνθξαηίαο. 

 Σν πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο ζπγθεληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαβηβάδνληαη ζηελ Αξρή απφ ηηο αζηπλνκηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ή πεξηέξρνληαη ζε 

απηήλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ ηξφπν θαη αθνξνχλ ζηελ ηέιεζε πξάμεο απφ απηέο πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Οκνίσο, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί 

θάζε ηέηνηα πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ Αξρή απφ θνξείο ηεο αιινδαπήο, κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο. 

Γ΄ Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. 

Ζ Μνλάδα δέρεηαη ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ηέηνηαο δήισζεο. Γηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ δηαβηβάδνληαη ή πεξηέξρνληαη ζηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηε κε ππνβνιή ή κε αλαθξίβεηεο 

ησλ δειψζεσλ απηψλ, πξνβαίλνληαο ζε δεηγκαηνιεπηηθφ, θαηά ηελ θξίζε ηεο, ή 

ζηνρεπκέλν έιεγρν ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Οη Μνλάδεο 

ηεο Αξρήο έρνπλ πξφζβαζε ζε θάζε κνξθήο αξρείν δεκφζηαο αξρήο ή νξγαληζκνχ πνπ 

ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα, θαζψο θαη ζην ζχζηεκα «Σεηξεζίαο». Καηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ ηνπο, γίλεηαη άξζε νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ, 

θνξνινγηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ απφξξεηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6. 

  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά  ζηνπο ζηφρνπο, ηηο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη  ηελ 

κεζνδνινγία  πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ κειέηε ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

6.1  Αληηθείκελν ηεο έξεπλαο  

 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ θαηαλφεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο πινχηνπ πξνεξρνκέλνπ απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζηα 

πιαίζηα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δπίζεο, λα δηεξεπλήζεη ηνλ βαζκφ εηνηκφηεηαο θαη 

εθπαίδεπζεο ηνπ θνξνειεγθηηθνχ κεραληζκνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

ην πιαίζην απηφ ζα απαληεζνχλ εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηνπ θαηλφκελνπ σο 

πξνο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο, απφςεηο γηα ηνλ βαζκφ επάξθεηαο ησλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ζηελ Διιάδα, παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, 

ηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο θαη πξνζαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, εάλ ε απζηεξνπνίεζε κέηξσλ φπσο ε εθαξκνγή ηνπ 

«πφζελ έζρεο», ε ζχληαμε πεξηνπζηνινγίνπ ή ην θίλεηξν ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

θαηαζρεκέλσλ πνζψλ γηα θνηλσληθνχο ζθνπνχο ζεσξνχληαη ηθαλά σο κέηξα  

αληηκεηψπηζεο ή πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ.     

6.2 Δξεπλεηηθέο ππνζέζεηο 

 

Ζ δηαηχπσζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ είλαη ζεκαληηθή ππφζεζε, θαζψο θαζνδεγεί ηελ 

έξεπλα θαη βνεζά ηνλ εξεπλεηή λα ζπιιέμεη φια ηα ζηνηρεία πνπ ηνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ έξεπλα.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζα απνηειέζνπλ ην 

δεηνχκελν ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο είλαη ηα εμήο: 
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 Να πξνζδηνξηζηεί ν βαζκφο αληίιεςεο ηνπ θαηλφκελνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο 

ζηνπο ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο σο πξνο ηα αίηηα, σο θνηλσληθφ θαηλφκελν, 

ηελ εκπηζηνζχλε ζην θξάηνο θαη ηηο επηπηψζεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία.  

 Να εθηηκεζεί  ν βαζκφο γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ  ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ θξάηνπο, σο πξνο ζηνλ εληνπηζκφ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Να εθηηκεζεί εάλ παξέρνληαη ζηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο  ην ζεζκηθφ πιαίζην, ε 

πξφζβαζε ζε πφξνπο  ή εάλ είλαη απαξαίηεηε ε  δπλαηφηεηα απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο ησλ 

ειεγθηηθψλ  ππεξεζηψλ  γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Πνηνο είλαη  ν ηξφπνο αληηκεηψπηζεο απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, φηαλ θαηά 

ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο  δηαπηζησζεί  λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο ή 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Πνηα ε άπνςε ηνπ θνξνινγηθνχ ειεγθηή γηα κηα ζεηξά κέηξσλ σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ή πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο». 

 Να εθηηκεζεί ν βαζκφο αηζηνδνμίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειεγθηή σο πξνο γεληθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

 Να δηεξεπλεζεί αλ ην  κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ειηθία, ην θχιν, ε ζέζε ή ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο  ελφο  θνξνινγηθνχ ειεγθηνχ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν αληίιεςεο ή 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλφκελνπ. 

 Αλ ην θξάηνο βειηηψζεη ην ζεζκηθφ πιαίζην, βειηηψζεη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

επηηξέςεη ηελ πξφζβαζε ζε κέζα πξφζβαζεο πιεξνθνξηψλ, κε δεδνκέλν φηη ε ειηθηαθή 

νκάδα ειεγθηψλ 31-50 εηψλ έρεη αλψηαην επίπεδν γλψζεσλ θαη κηα αληίιεςε ηνπ 

θαηλφκελνπ σο θαηαζηξεπηηθφ γηα ηελ θνηλσλία θαζψο θαη κε κηα απμεκέλε απνδνρή 

κέηξσλ, φπσο ε αχμεζε αλεμαξηεζίαο ησλ αξρψλ, ε ζέζπηζε πεξηνπζηνινγίνπ θαη πφζελ 

έζρεο, θαζψο θαη ε ρσξίο φξην πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθά δεδνκέλα θαη αξρεία, ζα ήηαλ 

δπλαηφλ λα ειαηησζεί ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο.         

 6.3 Καζνξηζκφο κεζφδνπ δεηγκαηνιεςίαο 

 

Μνλάδα δεηγκαηνιεςίαο είλαη νη ππεξεζίεο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα νη ειεγθηηθέο ππεξεζίαο ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μεγάινπ Πινχηνπ 

(ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) θαη ηεο Τπεξεζίαο Έξεπλαο Γηαζθάιηζεο Γεκφζησλ Δζφδσλ  
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(Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.). Οη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, κεηαμχ ησλ άιισλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, είλαη 

επηθνξηηζκέλεο απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηψλ ζηνλ εληνπηζκφ εηζνδεκάησλ πνπ δελ 

έρνπλ θνξνινγεζεί θαη πηζαλψλ λα πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο.      

ηελ παξνχζα έξεπλα, σο πιεζπζκφο νξίδνληαη νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο ησλ ππεξεζηψλ  

ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π. Αηηηθήο  θαη Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Αηηηθήο. Σν ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ αλέξρεηαη ζε 

220 ειεγθηέο. Σν εξσηεκαηνιφγην ρνξεγήζεθε ζε 124 ειεγθηέο απφ ηνπο 220. Σν δείγκα 

πνπ επηιέρζεθε είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ, θαζψο απνηειεί ην 56,3% ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

κπνξεί λα καο παξέρεη αμηφπηζηα απνηειέζκαηα. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ 24/2/2017 έσο 06/3/2017. 

6.4 Γνκή εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ειέγρζεθε σο πξνο ηε κνξθή ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ, ηε ζαθήλεηά ηνπ, ηε 

δπζθνιία θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ ζε κηα πηινηηθή έξεπλα, πνπ πξνεγήζεθε ηεο θχξηαο 

δεηγκαηνιεςίαο, ζε κηθξφ αξηζκφ δέθα ηπραία επηιεγκέλσλ, πνπ κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο 

ζπλέβαιαλ ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ.  

θνπφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ λα ελζαξξχλεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ψζηε λα νινθιεξψζνπλ ηελ έξεπλα. Ο ρξφλνο ζπκπιήξσζήο ηνπ δελ μεπεξλάεη ηα 10 

ιεπηά.  

Ζ πξψηε ζειίδα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είρε έλα ζπλνδεπηηθφ ζεκείσκα, πνπ πεξηγξάθεη 

ηνλ ζθνπφ ηεο έξεπλαο.   

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα απηή ηε κειέηε δνκήζεθε ζε ηξία ηκήκαηα:                                                                                                                              

Σν πξψην πεξηιακβάλεη γεληθέο εξσηήζεηο αληίιεςεο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ην 

θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ.  

ην δεχηεξν ηκήκα πεξηιακβάλεη πέληε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ σο πξνο ην δηεξεπλψκελν ζέκα.   

ην ηξίην ηκήκα πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη απφςεηο ησλ 

εξσηεζέλησλ σο πξνο ην πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο».                                                                                                                             

Σν ηειεπηαίν ηέηαξην ηκήκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έρεη ζηφρν λα ζπιιέμεη ηα δεκνγξαθηθά 
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ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο θαη πεξηιακβάλεη γεληθέο εξσηήζεηο πνπ ζθηαγξαθνχλ ην πξνθίι 

ηνπ ζπκκεηέρνληα.  

Ζ δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ έρεη γίλεη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.                                         

Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ κε ηππνπνηεκέλεο  

απαληήζεηο, πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ εξσηψκελν κεγαιχηεξε επηινγή,  επηηξέπνληαο έηζη ηελ 

απφθηεζε πην νινθιεξσκέλσλ απαληήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα νη απαληήζεηο ηαμηλνκνχληαη 

επθνιφηεξα απφ εθείλεο ησλ αλνηρηψλ εξσηήζεσλ. ηηο εξσηήζεηο, φπνπ θξίζεθε 

απαξαίηεην, πεξηιακβάλεηαη θαη ε απάληεζε «δε γλσξίδσ». Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη 

εξψηεζεο  βαζκνιφγεζεο κε ρξήζε Likert-θιίκαθαο ησλ πέληε βαζκψλ. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα απεηθνλίδεηαη ζην παξάξηεκα. 

 Γηα ιφγνπο αμηνπηζηίαο ηα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξψζεθαλ αλψλπκα θαη εκπηζηεπηηθά.  

6.5 Καηαρψξηζε, επεμεξγαζία θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ 

 

          Σν εξσηεκαηνιφγην δεκηνπξγήζεθε κέζσ ηεο θφξκαο ηνπ Google Docs θαη 

ζηάιζεθα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κέζσ e-mail. Ζ ζπιινγή ησλ πξσηνγελψλ δεδνκέλσλ απφ 

ηα εξσηεκαηνιφγηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ινγηζηηθά θχιια ζην Google Drive. ηελ 

ζπλέρεηα, θαηαρσξήζεθαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηαηηζηηθήο SPSS. Ζ 

δηαρείξηζε, επεμεξγαζία, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, ε αλάιπζε απνηειεζκάησλ κε ζρήκαηα 

θαη δηαγξάκκαηα, ε εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο θαη εμαγσγή αληίζηνηρσλ  

ζπκπεξαζκάησλ  πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο  SPSS.  

6.6 Ζζηθά δεηήκαηα 

 

              Ζ επηζηνιή πνπ ζπλφδεπε ην εξσηεκαηνιφγην εμεγνχζε ζηνλ θάζε ζπκκεηέρνληα 

φηη ε επηινγή ηνπ έγηλε ηπραία θαη φ,ηη ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη πξναηξεηηθή. Δμεγνχζε φηη ν 

ιφγνο εθπφλεζεο ηεο έξεπλαο είλαη ε απφθηεζε ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο απφ ην 

ΣΔΗ Πεηξαηά. Καηά ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο ηεξήζεθαλ φινη νη θαλφλεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη δενληνινγίαο, ηνλίδνληαο φηη νη απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ 

εκπηζηεπηηθέο θαη αλψλπκεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  7 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΔΤΝΑ 

7.1 Αλάιπζε δείγκαηνο  

Θα παξνπζηαζηνχλ αξρηθά ηα  δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο. 
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1.Φύλο  
ηελ έξεπλά καο ζπκκεηείραλ 124 άηνκα, απφ ηα νπνία ηα 60 ήηαλ άλδξεο θαη ηα 63 

γπλαίθεο. Οη άλδξεο αλέξρνληαη ζην 48.4% ηνπ δείγκαηνο ελψ νη γπλαίθεο ζην 51.6%.  

 

Πίλαθαο 7.1 Φχιν 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άλδξαο 60 48,4 48,4 48,4 

Γπλαίθα 64 51,6 51,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 7.1  Φχιν 
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2.Ηλικία  
Σν 5,6 % ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 έσο 30, ην 31,5% ζηελ νκάδα 31 

έσο 40 εηψλ, ην 36,3% ζηελ νκάδα 41 έσο 50 εηψλ,  ην 14,5% ζηελ νκάδα 51 έσο 55  εηψλ  

θαη ην 12,1 % αλήθεη ζηελ νκάδα άλσ ησλ 56 εηψλ. πλνςίδνληαο, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εξσηψκελνη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

41 έσο 50, απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρεηφ γηα ηελ έξεπλά καο, θαζψο ζεσξείηαη φηη βξίζθεηαη 

ζηελ θαιχηεξε παξαγσγηθή ειηθία.       

Πίλαθαο 7.2 Ζιηθία 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 18 έσο 30 7 5,6 5,6 5,6 

31 έσο 40 39 31,5 31,5 37,1 

41 έσο 50 45 36,3 36,3 73,4 

51 έσο 55 18 14,5 14,5 87,9 

Άλσ ησλ 56 15 12,1 12,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 7.2  Ζιηθία 
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3.Εκπαιδεσηικό Επίπεδο  
Σν 7,3% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 15,3% απφθνηηνη 

ΑΣΔΗ, ην 34,7% απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ, ην 41,9% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο θαη κφιηο ην 0,8%  είλαη θάηνρνη  δηδαθηνξηθνχ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο δηαζέηνπλ αλψηεξε κφξθσζε, ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

 
Πίλαθαο 7.3 Δθπαηδεπηηθφ Δπίπεδν 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 9 7,3 7,3 7,3 

ΑΤΕΙ (ΤΕ) 19 15,3 15,3 22,6 

ΑΕΙ (ΠΕ) 43 34,7 34,7 57,3 

Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε 52 41,9 41,9 99,2 

Δηδαθηνξηθό 1 ,8 ,8 100,0 

Total   124 100,0 100,0  

Γηάγξακκα 7.3 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 
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Γηάγξακκα 7.4 Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν 
 

 
 

 

 
4.Έηη Προϋπηρεζίας  
Ωο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο ην 29,8% ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη  απφ 1 έσο 10 έηε, ην 

36,3% απφ 11 έσο 20 έηε, ην 9,7% 21 έσο 25 έηε, ην 12,1% 26 έσο 30 έηε θαη ηέινο ην 

12,1% εξγάδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πεξηζζφηεξα απφ 31 έηε. 

 

Πίλαθαο 7.4 Έηε πξνυπεξεζίαο 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1-10 37 29,8 29,8 29,8 

11-20 45 36,3 36,3 66,1 

21-25 12 9,7 9,7 75,8 

26-30 15 12,1 12,1 87,9 

Άλσ ησλ 31 15 12,1 12,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.5 Έηε πξνυπεξεζίαο 

 

 

Γηάγξακκα 7.6 Έηε πξνυπεξεζίαο 
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5.Θέζε εξγαζίαο  
Ωο πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο ην 90,3% είλαη ππάιιεινη, ην 6,5% 

πξντζηάκελνη ηκήκαηνο, ην 1,6% ππνδηεπζπληέο δηεχζπλζεο θαη ην 1,6% πξντζηάκελνη 

δηεχζπλζεο. 

Πίλαθαο 7.5 Θέζε εξγαζίαο 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Απιό Σηέιερνο 112 90,3 90,3 90,3 

Πξντζηάκελνο Τκήκαηνο 8 6,5 6,5 96,8 

Υπν/δληήο 2 1,6 1,6 98,4 

Δηεπζπληήο 2 1,6 1,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 

Γηάγξακκα 7.7 Θέζε εξγαζίαο 
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6.πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα  
Σν 55,6%  ηνπ δείγκαηνο δελ  ζπκκεηείρε ζε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην 22,6% 

ζπκκεηείρε ζε έλα, ην 8,9% ζε δπν ην 8,9% ζε ηξία θαη πάλσ.    

Πίλαθαο 7.6  πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καλέλα 69 55,6 55,6 55,6 

Έλα 33 26,6 26,6 82,3 

Δπν 11 8,9 8,9 91,1 

Τξία θαη πάλσ 11 8,9 8,9 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

Γηάγξακκα 7.8 πκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
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7.Αμηνιφγεζε  εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  
Καηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, σο πξνο ην φθεινο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, δήισζαλ ην 0,8% «θαζφινπ», ην 11,3% «ιίγν», ην 22,6% 

«αξθεηά», ην 7,3% «πνιχ» θαη ην 2,4% «πάξα πνιχ».   

Πίλαθαο 7.7 Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Καζόινπ 1 ,8 1,8 1,8 

Λίγν 14 11,3 25,5 27,3 

Αξθεηά 28 22,6 50,9 78,2 

Πνιύ 9 7,3 16,4 94,5 

Πάξα Πνιύ 3 2,4 5,5 100,0 

Total 55 44,4 100,0  

Missing System 69 55,6   

Total 124 100,0   

Γηάγξακκα 7.9 Αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ  
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7.2 Πίνακεσ ςχετικών ςυχνοτήτων 
ηελ ζπλέρεηα ζα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηε Α΄, Β΄ & Γ΄ ελφηεηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ. 

1. Ζ απμεκέλε παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο  δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρψξα καο πηζηεχεηε φηη νθείιεηαη:   

α) ηελ απμεκέλε δηαθζνξά β) ηελ απμεκέλε παξανηθνλνκία θαη 

θνξνδηαθπγή γ) ζηελ κε έγθαηξε εθδίθαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ 

αθνξνχλ παξαπηψκαηα ηνπ λφκνπ πεξί λνκηκνπνίεζεο δ) πξνζηαζία 

απνξξήηνπ; ε) κε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ δ) δελ 

γλσξίδσ. 

       Έλα κεγάιν πνζνζηφ, ην 64,5% ηνπ δείγκαηνο δειψλεη φηη ε απμεκέλε 

παξανηθνλνκία θαη θνξνδηαθπγή είλαη ε αηηία ηεο γηγάλησζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

«μεπιχκαηνο καχξνπ» ρξήκαηνο. Με απμεκέλν πνζνζηφ 16,9% εκθαλίδεηαη ε 

δηαθζνξά θαη αθνινπζνχλ κε 7,3%  ε κε έγθαηξε εθδίθαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, 

κε 5,6% ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, κε 4% ε πξνζηαζία 

απνξξήηνπ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 1.6% δειψλεη φηη «δελ γλσξίδεη». Ζ 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 81,4% πηζηεχεη  φηη ε 

απμεκέλε παξανηθνλνκία, θνξνδηαθπγή θαη δηαθζνξά είλαη ε βαζηθή αηηία ηνπ 

θαηλφκελνπ θαη απνδεηθλχεηαη ε ζηελή ζχλδεζε ηνπο κε ην «μέπιπκα καχξνπ 

ρξήκαηνο».                                         Πίλαθαο 7.8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Σηελ απμεκέλε δηαθζνξά 21 16,9 16,9 16,9 

Σηελ απμεκέλε 

παξανηθνλνκία θαη 

θνξνδηαθπγή  

80 64,5 64,5 81,5 

Σηελ κε έγθαηξε εθδίθαζε 

δηθαζηηθώλ ππνζέζεσλ 

9 7,3 7,3 88,7 

Πξνζηαζία απνξξήηνπ 5 4,0 4,0 92,7 

Με εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ 

ειεθηξνληθώλ πιεξσκώλ 

7 5,6 5,6 98,4 

Δελ γλσξίδσ 2 1,6 1,6 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.10 

 

Γηάγξακκα 7.11 
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2. Σν θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο: α) Έλα θαηλφκελν πνπ 

ζπλέβαηλε πάληα, β) Έλα θαηλφκελν ην νπνίν  ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή 

εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο  θαη  ηνλ άλζξσπν γ) 

Έλα θαηλφκελν ρσξίο ζνβαξέο ζπλέπεηεο  ζηνλ ηξφπν δσήο καο, δ) Έλα 

θαηλφκελν κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, ε) Γελ 

γλσξίδσ .      

Σν κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, 84,7%, αλαγλσξίδεη φηη ην θαηλφκελν ηεο 

λνκηκνπνίεζεο απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή 

εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηνλ άλζξσπν. Οη 

θνξνινγηθνί ειεγθηέο θαίλεηαη φηη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο 

θαη εζληθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, θάηη πνπ ζα σθειήζεη ζην λα εξγάδνληαη 

κε απηαπάξλεζε ζην λα απνθαιχςνπλ ηέηνηα θαηλφκελα θαη λα ηα νδεγήζνπλ ζηηο 

δηθαζηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ, 10,5 %, ην απνδέρεηαη 

σο θαηλφκελν πνπ ζπλέβαηλε πάληα, ην 2,4% σο έλα θαηλφκελν ρσξίο ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο ζηνλ ηξφπν δσήο καο, ην 1,6 % βιέπεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία θαη ηέινο, ην 0,8% δειψλεη φηη «δελ γλσξίδεη».      

Πηλάθαο 7.9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Έλα θαηλόκελν πνπ 

ζπλέβαηλε πάληα 

13 10,5 10,5 10,5 

Έλα θαηλόκελν ην νπνίν  

ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή 

εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο                             

αμίεο, ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο  

θαη  ηνλ άλζξσπν 

105 84,7 84,7 95,2 

Έλα θαηλόκελν ρσξίο 

ζνβαξέο ζπλέπεηεο  ζηνλ 

ηξόπν δσήο  καο 

3 2,4 2,4 97,6 

Έλα θαηλόκελν κε ζεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηελ 

θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία 

2 1,6 1,6 99,2 

Δελ γλσξίδσ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.12 

Γηάγξακκα 7.13 
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3. Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ 

έρεη γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; α) Φπζηθά, αθνχ είλαη θαηαζηξνθηθφ 

γηα ηελ  νηθνλνκία, β) Όρη, νη λφκνη είλαη κηα βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε 

εζηθή θνηλσλία, γ) Όρη, γηαηί έρεη ζπκθέξνληα απφ απηέο ηηο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, δ) Κάλεη φ,ηη κπνξεί αιιά εκπνδίδεηαη απφ ην νξγαλσκέλν  

έγθιεκα, ε) Γελ γλσξίδσ.                                  

Παξαηεξνχκε φ,ηη κφλν ην 25,8 % ηνπ δείγκαηνο έρεη ζεηηθή άπνςε (7,3 % -

Φπζηθά, αθνχ είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ νηθνλνκία θαη 23,4% -Κάλεη φ,ηη  

κπνξεί, αιιά εκπνδίδεηαη απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα), αλ θαη αλαγλσξίδεη φηη 

ππάξρνπλ εκπφδηα απφ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Δπίζεο ην 14,5% δελ παίξλεη 

ζέζε. Σν 59,7 % δειψλεη φηη ην θξάηνο δελ εμαληιεί θάζε λνκηθφ δηθαίσκα (36,3 % 

-νη λφκνη  είλαη κηα βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε εζηθή θνηλσλία θαη 23,4 % -ρη, 

γηαηί έρεη ζπκθέξνληα απφ απηέο ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο) θαη εθθξάδεη κηα 

απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ.  

Πίλαθαο 7.10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Φπζηθά, αθνύ είλαη 

θαηαζηξνθηθό γηα ηελ  

νηθνλνκία. 

9 7,3 7,3 7,3 

Όρη,νη λόκνη  είλαη κηα βηηξίλα 

γηα κηα ππνηηζέκελε εζηθή 

θνηλσλία. 

45 36,3 36,3 43,5 

Όρη, γηαηί έρεη ζπκθέξνληα 

από ηηο  παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηεο απηέο. 

29 23,4 23,4 66,9 

Κάλεη ό,ηη  κπνξεί, αιιά 

εκπνδίδεηαη από ην 

νξγαλσκέλν  έγθιεκα. 

23 18,5 18,5 85,5 

Δελ γλσξίδσ 18 14,5 14,5 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.14 

 

 

Γίγξακκα 7.15 
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4. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  

ρξήκαηνο» κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; α) Σα πξάγκαηα δελ 

είλαη φπσο θαίλνληαη,  ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη  νθέιε β) Σα πξάγκαηα δελ 

είλαη φπσο θαίλνληαη,  ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη  νθέιε γ) Σα  απνηειέζκαηα 

καθξνρξφληα ζα είλαη  νιέζξηα δ) Γελ γλσξίδσ   

Παξαηεξνχκε φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 60,4 % δειψλεη κηα αξλεηηθή 

ζέζε σο ηελ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 42,7% δειψλεη φηη καθξνρξφληα ζα έρεη νιέζξηα απνηειέζκαηα 

θαη 17,7% δειψλεη φηη γηα ηελ Διιάδα δελ ζεψξεη φηη είλαη κηα ειθπζηηθή 

δηαδηθαζία. Μφλν ην 27,4% πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ νθέιε γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Σέινο ην  12,1 % δειψλεη « δελ γλσξίδεη».  

 

Πίλαθαο 7.11  

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Τα πξάγκαηα δελ είλαη όπσο 

θαίλνληαη,  ε ειιεληθή 

νηθνλνκία έρεη  νθέιε. 

34 27,4 27,4 27,4 

Γηα θάπνηεο άιιεο ρώξεο 

ίζσο λα είλαη ειθπζηηθό, γηα 

ηελ Ειιάδα όρη 

22 17,7 17,7 45,2 

Τα  απνηειέζκαηα 

καθξνρξόληα ζα είλαη  

νιέζξηα 

53 42,7 42,7 87,9 

Δελ γλσξίδσ 15 12,1 12,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.16 

 

Γηάγξακκα 7.17 
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ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί  κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ ζθνπφ έρνπλ λα δηαπηζηψζνπλ ηνλ 

βαζκφ αληίιεςεο θαη γλψζεσλ ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, σο πξνο ην θαηλφκελν ηελ 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ.  

1. Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; α) ηελ εγρψξηα 

αγνξά πνιιέο β) Όρη κνπ  είλαη δχζθνιν λα πσ κε ζηγνπξηά γ) Τπνςηάδνκαη πνιιέο 

αιιά  δχζθνια κπνξψ λα ηηο απνδείμσ δ) Μφλν φπνηεο έρνπλ θαηαδείμεη ηα ΜΜΔ . 

Σν 46% ηνπ δείγκαηνο ππνςηάδεηαη πνιιέο πεξηπηψζεηο αιιά είλαη δχζθνιν λα ηηο 

απνδείμεη, ην 15,3% αλαγλσξίδεη κφλν φζεο θαηαδεηθλχνπλ ηα ΜΜΔ θαη ην 10,5% ηνπ 

δείγκαηνο είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζεη κε ζηγνπξηά. πλνιηθά, δειαδή, ην 71,80% ηνπ 

δείγκαηνο δελ κπνξεί κε ζηγνπξηά λα αλαγλσξίζεη θάπνηα πεξίπησζε «μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο».  

 

Πίλαθαο 7.12 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Σηελ εγρώξηα αγνξά πνιιέο 35 28,2 28,2 28,2 

Όρη κνπ  είλαη δύζθνιν λα 

πσ κε ζηγνπξηά 

13 10,5 10,5 38,7 

Υπνςηάδνκαη πνιιέο αιιά  

δύζθνια κπνξώ λα ηηο 

απνδείμσ 

57 46,0 46,0 84,7 

Μόλν όπνηεο έρνπλ 

θαηαδείμεη ηα ΜΜΕ 

19 15,3 15,3 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηαγξακκα7.18 
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Γηάγξακκα 7.19 

2. Πνηα απφ ηηο παξαθάησ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλδεημε 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ  εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα; α)  Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε κεηξεηψλ/πσιήζεσλ  β) 

Οη δηνγθσκέλεο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο  γ) Γελ γλσξίδσ.          

Σν 71,8% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε 

κεηξεηψλ/πσιήζεσλ  ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλδεημε γηα «μέπιπκα καχξνπ 

ρξήκαηνο». Δίλαη ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ζην θεθάιαην 3.2 

(ηερληθέο λνκηκνπνίεζεο), φπνπ θαηαζθεπάδνληαη επηρεηξήζεηο βηηξίλα κε  

ζπλζήθεο πψιεζεο ηνηο κεηξεηνίο θαη θαηαζέηνληαη ηα παξάλνκα θεθάιαηα ζηνλ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, καδί κε θεθάιαηα απφ πξαγκαηηθέο 

πσιήζεηο.  Σν 16,1% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη νη δηνγθσκέλεο δεκηέο ίζσο είλαη 

κηα έλδεημε θαη ηέινο ην 12,1 % δελ έιαβε ζέζε δειψλνληαο «δελ γλσξίδσ».   

Πίλαθαο 7.13 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Η ζεκαληηθή αύμεζε ηνπ 

δείθηε κεηξεηώλ/πσιήζεσλ 

89 71,8 71,8 71,8 

Οη δηνγθσκέλεο δεκίεο ηεο 

επηρείξεζεο 

20 16,1 16,1 87,9 

Δελ γλσξίδσ 15 12,1 12,1 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

79 
 

 

Γηάγξακκα 7.20 

 

Γηάγξακκα 7.21 
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3. Ζ θίλεζε θεθαιαίσλ πξνο θαη απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ ε επηρείξεζε δελ 

πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο ή εμαγσγέο αγαζψλ, κπνξεί λα ππνδειψλεη 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ; α) ΝΑΗ β) ΟΥΗ             

γ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ 

 

Σν 90,3% ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδεη φηη κηα θίλεζε θεθαιαίσλ πξνο θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ, ρσξίο ε επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο ή εμαγσγέο, κπνξεί λα 

ππνδειψζεη ελδείμεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

4,8 % απάληεζε ΟΥΗ θαη ην ππφινηπν 4,8% απάληεζε φηη «δελ γλσξίδεη».  

Πίλαθαο 7.14 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΦΙ 6 4,8 4,8 4,8 

ΝΑΙ 112 90,3 90,3 95,2 

Δελ γλσξίδσ 6 4,8 4,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.22 

 

Γηάγξακκα 7.23 
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4. Μηα ζεκαληηθή αχμεζε θαηαζέζεσλ, ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, δχλαηαη λα απνηειεί έλδεημε αλάκημεο 

λφκηκσλ εζφδσλ κε έζνδα απφ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ; α) ΝΑΗ   β)  ΟΥΗ γ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ 
Σν 93,5% ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδεη φηη κηα αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ρσξίο 

κηα αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα 

ππνδειψζεη ελδείμεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Σν 2,4 % απάληεζε ΟΥΗ θαη ην ππφινηπν  4% απάληεζε φηη 

«δελ γλσξίδεη».  

Πίλαθαο 7.15 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΦΙ 3 2,4 2,4 2,4 

ΝΑΙ 116 93,5 93,5 96,0 

Δελ Γλσξίδσ 5 4,0 4,0 100,0 

Total 124 100,0 100,0  
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Γηάγξακκα 7.24 

 

Γηάγξακκα 7.25 
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5. Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο χπνπηε ζπλαιιαγή, ην ζπάζηκν ελφο ζπκβνιαίνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

θαηάξηηζή ηνπ ;  α) ΝΑΗ   β)  ΟΥΗ γ) ΗΧ δ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ.   

Παξαηεξνχκε φηη κφλν ην 23,45 ηνπ δείγκαηνο απάληεζε μεθάζαξα «ΝΑΗ», δειαδή 

φηη ην ζπάζηκν ελφο ζπκβνιαίνπ ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθά 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί χπνπηε 

ζπλαιιαγή. Σν 15,3 % απάληεζε «ΟΥΗ», ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ κε 40,3% 

απάληεζε «ίζσο» θαη ηέινο ην 21% απάληεζε φηη «δελ γλσξίδεη». 

Πίλαθαο 7.16 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΦΙ 19 15,3 15,3 15,3 

ΝΑΙ 29 23,4 23,4 38,7 

Ίζσο 50 40,3 40,3 79,0 

Δελ Γλσξίδσ 26 21,0 21,0 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

Γηάγξακκα 7.26 
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Αθνινπζεί κηα ζεηξά εξσηήζεσλ κε ζθνπφ λα θαηαγξαθνχλ νη αληηιήςεηο, νη  ελέξγεηεο ή 

νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο γηα ην θαηλφκελν ηεο 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ. 

1. Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ ;  

      α) Πνιχ Λίγν β)  Λίγν γ) Αξθεηά δ)  Πνιχ ε) Πάξα Πνιχ. 

Παξαηεξνχκε φηη 77,4% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην δελ είλαη 

απνηειεζκαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 55,6% δειψλεη «Λίγν» θαη ην 21,8% «Πνιχ 

Λίγν». Σν 20,2% είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ. Σέινο, ην 1,6% δειψλεη  « Πνιχ» θαη ην 0,8% «Πάξα Πνιχ».    

Πίλαθαο 7.17 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Πνιύ Λίγν 27 21,8 21,8 21,8 

Λίγν 69 55,6 55,6 77,4 

Αξθεηά 25 20,2 20,2 97,6 

Πνιύ 2 1,6 1,6 99,2 

Πάξα Πνιύ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

  

 Γηάγξακκα 7.27 
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2. Ζ Τπεξεζία, ζαο παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα 

εθηειέζεηε  ηελ εξγαζία ζαο κε απνηειεζκαηηθφηεηα; α) Πνιχ Λίγν β)  Λίγν γ) 

Αξθεηά δ)  Πνιχ ε) Πάξα Πνιχ. 

Παξαηεξνχκε φηη 68,5% ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί φηη δελ ηνπο παξέρεηαη αξθεηή 

πξφζβαζε πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

54%  δειψλεη «Λίγν» θαη ην 14,5% «Πνιχ Λίγν». Σν 27,4% δειψλεη αξθεηά. 

Σέινο, ην 3,2% δειψλεη  « Πνιχ» θαη ην 0,8% «Πάξα Πνιχ».    

Πίλαθαο 7.18 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πνιύ Λίγν 18 14,5 14,5 14,5 

Λίγν 67 54,0 54,0 68,5 

Αξθεηά 34 27,4 27,4 96,0 

Πνιύ 4 3,2 3,2 99,2 

Πάξα Πνιύ 1 ,8 ,8 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 Γηάγξακκα 7.28   
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3. Πηζηεχεηε φηη νη ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  ζα πξέπεη λα 

ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο;  

Α) ΝΑΗ   β) ΟΥΗ  γ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ 

Παξαηεξνχκε φηη ην 88,7% ηνπ δείγκαηνο έρεη ζεηηθή άπνςε απαληψληαο «ΝΑΗ».            

Ζ αλεμαξηεζία ησλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ηεο λνκηκνπνίεζεο 

παξάλνκσλ εζφδσλ είλαη κηα απαίηεζε ησλ «ζεζκψλ» θαη ηνπ Γ.Ν.Σ. , θάηη πνπ 

βξίζθεη ζχκθσλνπο ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, αθνχ έρνπλ ηελ άπνςε φηη ην 

ειιεληθφ θξάηνο δελ εμαληιεί θάζε λφκηκν κέζν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ  θαζψο ην λνκηθφ πιαίζην δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ.   Σν 8,1% έρεη ηελ 

άπνςε «ΟΥΗ» θαη ην 3,2% «δελ γλσξίδεη.».   

Πίλαθαο 7.19 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid Όρη 10 8,1 8,1 8,1 

Ναη 110 88,7 88,7 96,8 

Δελ Γλσξίδσ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 Γηάγξακκα 7.29 
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4. Όηαλ δηαπηζηψλεηε φηη ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο πσο έλα πξφζσπν 

(θπζηθφ ή λνκηθφ) εκπιέθεηαη ζε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο, πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο  πνπ αθνινπζείηε ζηελ ππεξεζία ζαο ; 

Α) Πξνθνξηθή αλαθνξά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζαο  β) Απιή έγγξαθε 

αλαθνξά ζηελ «Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο»  γ) χληαμε θαη θνηλνπνίεζε έθζεζεο, κε βάζε ηηο 

δηαπηζηψζεηο ζαο, ζηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο»  δ) Κακία ελέξγεηα 

Σν 36,3% ηνπ δείγκαηνο ζα ζπληάμεη έθζεζε θαη ζα ηελ θνηλνπνηήζεη  ζηελ «Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο», ην 29% 

δειψλεη φηη ζα  θάλεη κηα πξνθνξηθή αλαθνξά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελφ ηνπ, ην 

25,8% ζα θάλεη κηα απιή έγγξαθε αλαθνξά πξνο ηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο» θαη ηέινο, ην 8,9% δελ ζα 

θάλεη θακία ελέξγεηα. 

Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ N.3691/2008,  νη 

Γ.Ο.Τ. θαη ηα ειεγθηηθά θέληξα, φηαλ δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, 

πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ N.3691/2008, ππνβάιινπλ αλαθνξέο 

ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 N.3691/2008, ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Δπίζεο, ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ κε  ηελ 

πνιπγξαθεκέλε Γηαηαγή ΠΟΛ 1194/2014 πεξηγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

νθείινπλ λα πξνβνχλ νη ππεξεζίεο ηνπ, ζε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνπλ 

παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αδηθεκάησλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ N.3691/2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

 

89 
 

 Πίλαθαο  7.20 

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Πξνθνξηθή αλαθνξά ζηνλ 

άκεζα πξντζηάκελν ζαο; 

36 29,0 29,0 29,0 

Απιή έγγξαθε αλαθνξά ζηελ 

«Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο                                                     

Ννκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο» 

32 25,8 25,8 54,8 

Σύληαμε θαη θνηλνπνίεζε 

έθζεζεο, κε βάζε ηηο 

δηαπηζηώζεηο                                                                     

ζαο, ζηελ «Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Εζόδσλ                                                                   

από εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο 

45 36,3 36,3 91,1 

Κακία ελέξγεηα 11 8,9 8,9 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 Γηάγξακκα 7.30 
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5. Πηζηεχεηε φηη ε πξνψζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ θαη 

ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο; 

α)  ΝΑΗ  β) ΟΥΗ    γ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ 

Σν 72,6% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ε πξνψζεζε ηνπ κέηξνπ ηνπ ειεθηξνληθνχ 

πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο» ζα κείσλε ην 

θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

20,2% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε «ΟΥΗ» θαη ην 7,3% δελ γλσξίδεη. Σν κέηξν ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο» 

είλαη έλα κέηξν πνπ πξνζπαζεί ην ειιεληθφ θξάηνο λα  εθαξκφζεη ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  αιιά δελ ηα έρεη θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα.  

Πίλαθαο 7.21 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΦΙ 25 20,2 20,2 20,2 

ΝΑΙ 90 72,6 72,6 92,7 

Δελ Γλσξίδσ 9 7,3 7,3 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

Γηάγξακκα 7.31 
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6. Πηζηεχεηε φηη ε πξνψζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θαηαζρεκέλσλ αγαζψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο,  ζα πεξηφξηδε  ην θαηλφκελν ;  

α)  ΝΑΗ  β) ΟΥΗ    γ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ 

ηελ παξαπάλσ εξψηεζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα θίλεηξν πξνο ηελ 

θνηλσλία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, ην 50% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε 

«ΟΥΗ», ην 30,6% «ΝΑΗ» θαη ην 19,4% «δελ γλσξίδσ».  

Πίλαθαο 7.22 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΦΙ 62 50,0 50,0 50,0 

ΝΑΙ 38 30,6 30,6 80,6 

Δελ Γλσξίδσ 24 19,4 19,4 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

 

 Γηάγξακκα 7.32 
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7. Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε 

ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε 

δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε 

αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ;α)  ΝΑΗ  β) ΟΥΗ  γ) ΓΔΝ ΓΝΧΡΗΕΧ 

Παξαηεξνχκε φηη ην 68,5% ηνπ δείγκαηνο ζα ζπκθσλνχζε ζηελ ρσξίο φξην 

πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ινηπψλ 

πξνζσπηθψλ αξρείσλ, παξφιν πνπ ζηελ πξάμε θαηαξγείηαη κηα απφ ηηο 

ζεκειηψδεο αξρέο, απηή ηνπ απνξξήηνπ. Σν 28,2% είλαη αξλεηηθφ ζε απηήλ 

ηελ πξννπηηθή απαληψληαο «ΟΥΗ» θαη ην 3,2% απάληεζε φηη «δελ 

γλσξίδεη». 

Πίλαθαο 7.23 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΦΙ 35 28,2 28,2 28,2 

ΝΑΙ 85 68,5 68,5 96,8 

Δελ Γλσξίδσ 4 3,2 3,2 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

  Γηάγξακκα 7.33 
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8. Καηά  ηελ άπνςή ζαο κπνξεί ην θαηλφκελν λα ειαηησζεί ή αθφκα  θαη λα 

εμαιεηθζεί απφ ηηο  θνηλσλίεο; α) . Δίκαη αηζηφδνμνο, πηζηεχσ πσο είλαη ζέκα  ρξφλνπ  

β)  Δίλαη  πνιχ αξγά πηα, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη  γηγαλησζεί γ) Αλ ηα θξάηε 

ζπζπεηξσζνχλ θαη εθαξκφζνπλ  θνηλή πνξεία  κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. 

Σν 88,7 % ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη αλ ηα θξάηε ζπζπεηξσζνχλ θαη εθαξκφζνπλ  θνηλή 

πνξεία  κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, άπνςε πνπ  αληηθαηνπηξίδεη ηελ παγθφζκηα 

αληίιεςε  ζπλεξγαζίαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίεο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

γηα ηελ αληηκεησπίζεη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν 5,6% δειψλεη αηζηφδνμνο 

θαη ην 5,6 φηη είλαη πηα αξγά θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη γηγαλησζεί.   

Πίλαθαο 7.24 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Είκαη αηζηόδνμνο, πηζηεύσ πσο είλαη ζέκα  

ρξόλνπ 

7 5,6 5,6 5,6 

Είλαη  πνιύ αξγά πηα, ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα έρεη  γηγαλησζεί 

7 5,6 5,6 11,3 

Αλ ηα θξάηε ζπζπεηξσζνύλ θαη εθαξκόζνπλ  

θνηλή πνξεία  κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα 

πξάγκαηα 

110 88,7 88,7 100,0 

Total 124 100,0 100,0  

Γηάγξακκα 7.34 
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7.2 πζρέηηζε 

 

1. πζρέηηζε Πξνυπεξεζίαο  κε  ην αλ ην ειιεληθφ θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα  πνπ έρεη  

γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν. 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο θαη ην αλ ην θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν 

δηθαίσκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθχπηεη φηη γηα πξνυπεξεζία 1 έσο 10 θαη 11-20 

εηψλ, πνζνζηφ 37,8% θαη 42,20%  αληίζηνηρα, δειαδή ζρεηηθά λένη θνξνινγηθνί ειεγθηέο,  δειψλνπλ 

φηη «νη λφκνη είλαη κηα βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε επλνκνχκελε θνηλσλία», εθθξάδνληαο κε απηφλ ην 

ηξφπν ηελ απνγνήηεπζή πξνο ην θξάηνο. 
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Πίλαθαο 7.25 

Έηε πξνυπεξεζίαο Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν;  

   Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ έρεη  γηα λα 

θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

Total 

   

Φπζηθά, αθνχ 

είλαη 

θαηαζηξνθηθφ γηα 

ηελ  νηθνλνκία. 

ρη,νη λφκνη  

είλαη κηα βηηξίλα 

γηα κηα 

ππνηηζέκελε 

εζηθή θνηλσλία. 

ρη, γηαηί έρεη 

ζπκθέξνληα απφ 

ηηο  παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο. 

Κάλεη φηη  

κπνξεί αιιά 

εκπνδίδεηαη απφ 

ην νξγαλσκέλν  

έγθιεκα. 

Γελ 

γλσξίδσ 

Έηε πξνυπεξεζίαο : 1-10 Count 2 14 6 7 8 37 

Expected Count 2,7 13,4 8,7 6,9 5,4 37,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο  5,4% 37,8% 16,2% 18,9% 21,6% 100,0% 

% within Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ 

έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

22,2% 31,1% 20,7% 30,4% 44,4% 29,8% 

% of Total 1,6% 11,3% 4,8% 5,6% 6,5% 29,8% 

11-20 Count 1 19 9 9 7 45 

Expected Count 3,3 16,3 10,5 8,3 6,5 45,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο  2,2% 42,2% 20,0% 20,0% 15,6% 100,0% 

% within Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ 

έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

11,1% 42,2% 31,0% 39,1% 38,9% 36,3% 

% of Total ,8% 15,3% 7,3% 7,3% 5,6% 36,3% 

21-25 Count 2 4 5 1 0 12 

Expected Count ,9 4,4 2,8 2,2 1,7 12,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο  16,7% 33,3% 41,7% 8,3% ,0% 100,0% 

% within Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ 

έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

22,2% 8,9% 17,2% 4,3% ,0% 9,7% 

% of Total 1,6% 3,2% 4,0% ,8% ,0% 9,7% 

26-30 Count 3 4 4 2 2 15 

Expected Count 1,1 5,4 3,5 2,8 2,2 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο  20,0% 26,7% 26,7% 13,3% 13,3% 100,0% 

% within Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ 

έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

33,3% 8,9% 13,8% 8,7% 11,1% 12,1% 

% of Total 2,4% 3,2% 3,2% 1,6% 1,6% 12,1% 

Άλσ 

ησλ 31 

Count 1 4 5 4 1 15 

Expected Count 1,1 5,4 3,5 2,8 2,2 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο  6,7% 26,7% 33,3% 26,7% 6,7% 100,0% 

% within Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ 

έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

11,1% 8,9% 17,2% 17,4% 5,6% 12,1% 

% of Total ,8% 3,2% 4,0% 3,2% ,8% 12,1% 

Total Count 9 45 29 23 18 124 

Expected Count 9,0 45,0 29,0 23,0 18,0 124,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο  7,3% 36,3% 23,4% 18,5% 14,5% 100,0% 

% within Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ 

θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκε δηθαίσκα πνπ 

έρεη  γηα λα θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,3% 36,3% 23,4% 18,5% 14,5% 100,0% 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,476a 16 ,420 

Likelihood Ratio 17,225 16 ,371 

Linear-by-Linear Association 1,056 1 ,304 

N of Valid Cases 124   

a. 15 cells (60,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,87. 

Symmetric Measures Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,093 ,087 -1,028 ,306c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,089 ,091 -,983 ,328c 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c. Based on normal approximation. 
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Γηάγξακκα 7.35 

 
 

 

 

 

 

 

2.  πζρέηηζε Πξνυπεξεζίαο κε  ηελ άπνςε  γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ «παξάλνκνπ  

ρξήκαηνο»  κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία 

 

Μειεηψληαο ηελ ζπζρέηηζε ηεο  πξνυπεξεζίαο κε ηελ άπνςε ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ «παξάλνκνπ  

ρξήκαηνο»  κέζσ θνξνιφγεζεο,  ζε φια ηα έηε πξνυπεξεζίαο επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε λνκηκνπνίεζε 

ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο, καθξνρξφληα ζα επηθέξεη απνηειέζκαηα πνπ ζα 

είλαη νιέζξηα. πγθεθξηκέλα,  θνξνινγηθνί ειεγθηέο κε έηε  πξνυπεξεζίαο 1 έσο 10 έηε δήισζε   ην 

40,5% , απφ 11 έσο 20 ην  42,2% , απφ 21 έσο 25 ην 41,7% , απφ 26 έσο 30 ην 46,7% θαη άλσ ησλ 31 

εηψλ ην 46,7%. 
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Πίλαθαο 7.26 

Έηε πξνυπεξεζίαο  Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»  κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία;  

   Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»                                     

κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

Total 

   Σα πξάγκαηα δελ είλαη 

φπσο θαίλνληαη,  ε 

ειιεληθή νηθνλνκία έρεη  

νθέιε. 

Γηα θάπνηεο άιιεο 

ρψξεο ίζσο λα είλαη 

ειθπζηηθφ, γηα ηελ 

Διιάδα φρη 

Σα  

απνηειέζκαηα 

καθξνρξφληα ζα 

είλαη  νιέζξηα 

Γελ 

γλσξίδσ 

Έηε πξνυπεξεζίαο : 1-10 Count 8 8 15 6 37 

Expected Count 10,1 6,6 15,8 4,5 37,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 21,6% 21,6% 40,5% 16,2% 100,0% 

% within Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»   

κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

23,5% 36,4% 28,3% 40,0% 29,8% 

% of Total 6,5% 6,5% 12,1% 4,8% 29,8% 

11-20 Count 15 7 19 4 45 

Expected Count 12,3 8,0 19,2 5,4 45,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 33,3% 15,6% 42,2% 8,9% 100,0% 

% within Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»   

κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

44,1% 31,8% 35,8% 26,7% 36,3% 

% of Total 12,1% 5,6% 15,3% 3,2% 36,3% 

21-25 Count 3 3 5 1 12 

Expected Count 3,3 2,1 5,1 1,5 12,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 25,0% 25,0% 41,7% 8,3% 100,0% 

% within Πνηα είλαη ε άπνςε ζαο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»  κέζσ 

θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

8,8% 13,6% 9,4% 6,7% 9,7% 

% of Total 2,4% 2,4% 4,0% ,8% 9,7% 

26-30 Count 4 0 7 4 15 

Expected Count 4,1 2,7 6,4 1,8 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 26,7% ,0% 46,7% 26,7% 100,0% 

% within Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»  κέζσ 

θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

11,8% ,0% 13,2% 26,7% 12,1% 

% of Total 3,2% ,0% 5,6% 3,2% 12,1% 

Άλσ 

ησλ 31 

Count 4 4 7 0 15 

Expected Count 4,1 2,7 6,4 1,8 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 26,7% 26,7% 46,7% ,0% 100,0% 

% within Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»  κέζσ 

θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

11,8% 18,2% 13,2% ,0% 12,1% 

% of Total 3,2% 3,2% 5,6% ,0% 12,1% 

Total Count 34 22 53 15 124 

Expected Count 34,0 22,0 53,0 15,0 124,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 27,4% 17,7% 42,7% 12,1% 100,0% 

% within Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»  κέζσ 

θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 27,4% 17,7% 42,7% 12,1% 100,0% 

Chi-Square Tests 

Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,831a 12 ,543 

Likelihood Ratio 14,483 12 ,271 

Linear-by-Linear Association ,061 1 ,805 

N of Valid Cases 124   

a. 10 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,45. 

 Symmetric Measures Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,022 ,086 -,246 ,806c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,034 ,088 -,371 ,711c 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c. Based on normal approximation 



  

 

98 
 

 

Γηάγξακκα 7.36 

 

 

 

 

 

 

 

3. πζρέηηζε Θέζεο εξγαζίαο κε ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»    

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηελ ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, πξφθπςε φηη ζηα απιά ζηειέρε, ην 59,8% δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θαλέλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ην 25% κφλν ζε έλα.   
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Πίλαθαο 7.27 

Θέζε εξγαζίαο  ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έρεηε 

ζπκκεηάζρεη; 

   ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ηεο   λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,  έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

Total    Καλέλα Έλα Γπν Σξία θαη πάλσ 

Θέζε εξγαζίαο : Απιφ ηέιερνο Count 67 28 9 8 112 

Expected Count 62,3 29,8 9,9 9,9 112,0 

% within Θέζε εξγαζίαο : 59,8% 25,0% 8,0% 7,1% 100,0% 

% within ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,   έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

97,1% 84,8% 81,8% 72,7% 90,3% 

% of Total 54,0% 22,6% 7,3% 6,5% 90,3% 

Πξντζηάκελνο 

Σκήκαηνο 

Count 2 3 1 2 8 

Expected Count 4,5 2,1 ,7 ,7 8,0 

% within Θέζε εξγαζίαο : 25,0% 37,5% 12,5% 25,0% 100,0% 

% within ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,   έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

2,9% 9,1% 9,1% 18,2% 6,5% 

% of Total 1,6% 2,4% ,8% 1,6% 6,5% 

Τπν/δληήο Count 0 1 0 1 2 

Expected Count 1,1 ,5 ,2 ,2 2,0 

% within Θέζε εξγαζίαο : ,0% 50,0% ,0% 50,0% 100,0% 

% within ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,   έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

,0% 3,0% ,0% 9,1% 1,6% 

% of Total ,0% ,8% ,0% ,8% 1,6% 

Γηεπζπληήο Count 0 1 1 0 2 

Expected Count 1,1 ,5 ,2 ,2 2,0 

% within Θέζε εξγαζίαο : ,0% 50,0% 50,0% ,0% 100,0% 

% within ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,   έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

,0% 3,0% 9,1% ,0% 1,6% 

% of Total ,0% ,8% ,8% ,0% 1,6% 

Total Count 69 33 11 11 124 

Expected Count 69,0 33,0 11,0 11,0 124,0 

% within Θέζε εξγαζίαο : 55,6% 26,6% 8,9% 8,9% 100,0% 

% within ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο,   έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 55,6% 26,6% 8,9% 8,9% 100,0% 

 
Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,127a 9 ,064 

Likelihood Ratio 14,076 9 ,120 

Linear-by-Linear Association 8,001 1 ,005 

N of Valid Cases 124   

a. 12 cells (75,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,18. 

Symmetric Measures Value Asymp. Std. Errora 

Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,255 ,083 

2,913 ,004c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,277 ,083 

3,182 ,002c 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c. Based on normal approximation. 
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Πίλαθαο 7.37 

 

 

 

4. πζρέηηζε Δθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ κε ηελ εξψηεζε «Γλσξίδεηε πεξηπηψζεηο  

μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»;   

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ πεξηπηψζεηο «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο» πξνθχπηεη φηη ζε φια ηα 

επίπεδα εθπαίδεπζεο νη ειεγθηέο ππνςηάδνληαη πνιιέο πεξηπηψζεηο, αιιά είλαη δχζθνιν λα ηηο 

απνδείμνπλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 44,4%, ζε επίπεδν ΑΣΔΗ 

κε πνζνζηφ 42,1%, ζε επίπεδν ΑΔΗ ζε πνζνζηφ 44,2%, ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 48,1% θαη ζε 

δηδαθηνξηθφ επίπεδν ζε πνζνζηφ 100%.  
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Πίλαθαο 7.28 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»;  

   Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

Total 

   

ηελ εγρψξηα 

αγνξά πνιιέο 

ρη, κνπ  είλαη 

δχζθνιν λα πσ 

κε ζηγνπξηά 

Τπνςηάδνκαη πνιιέο, 

αιιά  δχζθνια 

κπνξψ λα ηηο 

απνδείμσ 

Μφλν φπνηεο 

έρνπλ 

θαηαδείμεη ηα 

ΜΜΔ 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε Count 3 0 4 2 9 

Expected Count 2,5 ,9 4,1 1,4 9,0 

% within Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 33,3% ,0% 44,4% 22,2% 100,0% 

% within Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

8,6% ,0% 7,0% 10,5% 7,3% 

% of Total 2,4% ,0% 3,2% 1,6% 7,3% 

ΑΣΔΗ (ΣΔ) Count 5 3 8 3 19 

Expected Count 5,4 2,0 8,7 2,9 19,0 

% within Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 26,3% 15,8% 42,1% 15,8% 100,0% 

% within Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

14,3% 23,1% 14,0% 15,8% 15,3% 

% of Total 4,0% 2,4% 6,5% 2,4% 15,3% 

ΑΔΗ (ΠΔ) Count 13 8 19 3 43 

Expected Count 12,1 4,5 19,8 6,6 43,0 

% within Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 30,2% 18,6% 44,2% 7,0% 100,0% 

% within Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

37,1% 61,5% 33,3% 15,8% 34,7% 

% of Total 10,5% 6,5% 15,3% 2,4% 34,7% 

Μεηαπηπρηαθή εθπαίδεπζε Count 14 2 25 11 52 

Expected Count 14,7 5,5 23,9 8,0 52,0 

% within Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 26,9% 3,8% 48,1% 21,2% 100,0% 

% within Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

40,0% 15,4% 43,9% 57,9% 41,9% 

% of Total 11,3% 1,6% 20,2% 8,9% 41,9% 

Γηδαθηνξηθφ Count 0 0 1 0 1 

Expected Count ,3 ,1 ,5 ,2 1,0 

% within Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

,0% ,0% 1,8% ,0% ,8% 

% of Total ,0% ,0% ,8% ,0% ,8% 

Total Count 35 13 57 19 124 

Expected Count 35,0 13,0 57,0 19,0 124,0 

% within Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 28,2% 10,5% 46,0% 15,3% 100,0% 

% within Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,2% 10,5% 46,0% 15,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,257
a
 12 ,507 

Likelihood Ratio 13,046 12 ,366 

Linear-by-Linear Association ,492 1 ,483 

N of Valid Cases 124   

a. 11 cells (55,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

 Symmetric Measures Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,063 ,093 ,700 ,485
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,094 ,093 1,048 ,297
c
 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Γηάγξακκα 7.38 

 

 

5. πζρέηηζε Ζιηθίαο κε εθπαηδεπηηθφ επίπεδν 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο  ειηθηαθήο νκάδαο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ θαη 

ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο επίπεδν, πξνθχπηεη φηη ην 69,2% ηεο ειηθίαο απφ 31 έσο 40 εηψλ 

θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 41 έσο 50 εηψλ ην 51,1% θαη ην 

28,9% θαηέρεη πηπρίν ΑΔΗ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν αληίζηνηρα. Γειαδή, ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, ειηθίαο 31 έσο 50, ζηελ θαιχηεξε παξαγσγηθή 

ειηθία, θαηέρνπλ αλψηεξεο γλψζεηο.  
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Πίλαθαο 7.29 

 

   Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 

Total 

   Γεπηεξνβάζ

κηα 

εθπαηδεπζε ΑΣΔΗ (ΣΔ) ΑΔΗ (ΠΔ) 

Μεηαπηπρηαθή 

εθπαίδεπζε Γηδαθηνξηθφ 

Ζιηθία:            18 έσο 30 

Count 0 0 0 7 0 7 

Expected Count ,5 1,1 2,4 2,9 ,1 7,0 

% within Ζιηθία:            ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 100,0% 

% within Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν: 

,0% ,0% ,0% 13,5% ,0% 5,6% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 5,6% ,0% 5,6% 

31 έσο 40 

Count 0 5 6 27 1 39 

Expected Count 2,8 6,0 13,5 16,4 ,3 39,0 

% within Ζιηθία:            ,0% 12,8% 15,4% 69,2% 2,6% 100,0% 

% within Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν: 

,0% 26,3% 14,0% 51,9% 100,0% 31,5% 

% of Total ,0% 4,0% 4,8% 21,8% ,8% 31,5% 

41 έσο 50 

Count 2 7 23 13 0 45 

Expected Count 3,3 6,9 15,6 18,9 ,4 45,0 

% within Ζιηθία:            4,4% 15,6% 51,1% 28,9% ,0% 100,0% 

% within Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν: 

22,2% 36,8% 53,5% 25,0% ,0% 36,3% 

% of Total 1,6% 5,6% 18,5% 10,5% ,0% 36,3% 

51εσο55 

Count 1 4 8 5 0 18 

Expected Count 1,3 2,8 6,2 7,5 ,1 18,0 

% within Ζιηθία:            5,6% 22,2% 44,4% 27,8% ,0% 100,0% 

% within Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν: 

11,1% 21,1% 18,6% 9,6% ,0% 14,5% 

% of Total ,8% 3,2% 6,5% 4,0% ,0% 14,5% 

Άλσ ησλ 

56 

Count 6 3 6 0 0 15 

Expected Count 1,1 2,3 5,2 6,3 ,1 15,0 

% within Ζιηθία:            40,0% 20,0% 40,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν: 

66,7% 15,8% 14,0% ,0% ,0% 12,1% 

% of Total 4,8% 2,4% 4,8% ,0% ,0% 12,1% 

Total 

Count 9 19 43 52 1 124 

Expected Count 9,0 19,0 43,0 52,0 1,0 124,0 

% within Ζιηθία:            7,3% 15,3% 34,7% 41,9% ,8% 100,0% 

% within Δθπαηδεπηηθφ 

επίπεδν: 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 7,3% 15,3% 34,7% 41,9% ,8% 100,0% 
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Γηάγξακκα 7.39 

 

6. πζρέηηζε Ζιηθίαο ειεγθηή κε ηελ εξψηεζε «Σν θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο:   

1.Έλα θαηλφκελν πνπ ζπλέβαηλε πάληα,                                                                                

2 Έλα θαηλφκελν ην νπνίν  ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο, 

αμίεο, ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο  θαη  ηνλ άλζξσπν,                                                                 

3. Έλα θαηλφκελν ρσξίο ζνβαξέο ζπλέπεηεο  ζηνλ ηξφπν δσήο  καο,                                  

4. Έλα θαηλφκελν κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία,                

5. Γελ γλσξίδσ».   

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειεγθηή θαη ην πψο 

αληηιακβάλεηαη ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, πξνθχπηεη φηη ζε ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ 84,7%, ζεσξεί ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο 

εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηνλ άλζξσπν. Δπίζεο θαη αλά ειηθηαθή νκάδα ηα πνζνζηά είλαη 

αξθεηά πςειά. 
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Πίλαθαο 7.30 
  Σν θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  πξέπεη λα  γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

Total 

   

Έλα θαηλφκελν 

πνπ ζπλέβαηλε 

πάληα 

Έλα θαηλφκελν ην νπνίν  ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ εζληθή εμνπζία, ηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο εζληθέο 

νηθνλνκίεο  θαη  ηνλ άλζξσπν 

Έλα θαηλφκελν 

ρσξίο ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο  ζηνλ 

ηξφπν δσήο  καο 

Έλα θαηλφκελν κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα 

γηα ηελ θνηλσλία θαη 

ηελ νηθνλνκία 

Γελ 

γλσξίδσ 

Ζιηθία:            18 έσο 30 

Count 2 5 0 0 0 7 

Expected Count ,7 5,9 ,2 ,1 ,1 7,0 

% within Ζιηθία:            28,6% 71,4% ,0% ,0% ,0% 100,0% 

% within Σν θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πξέπεη λα  γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

15,4% 4,8% ,0% ,0% ,0% 5,6% 

% of Total 1,6% 4,0% ,0% ,0% ,0% 5,6% 

31 έσο 40 

Count 4 32 2 1 0 39 

Expected Count 4,1 33,0 ,9 ,6 ,3 39,0 

% within Ζιηθία:            10,3% 82,1% 5,1% 2,6% ,0% 100,0% 

% within Σν θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

30,8% 30,5% 66,7% 50,0% ,0% 31,5% 

% of Total 3,2% 25,8% 1,6% ,8% ,0% 31,5% 

41 έσο 50 

Count 3 41 0 1 0 45 

Expected Count 4,7 38,1 1,1 ,7 ,4 45,0 

% within Ζιηθία:            6,7% 91,1% ,0% 2,2% ,0% 100,0% 

% within Σν θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

23,1% 39,0% ,0% 50,0% ,0% 36,3% 

% of Total 2,4% 33,1% ,0% ,8% ,0% 36,3% 

51 έσο 55 

Count 2 15 1 0 0 18 

Expected Count 1,9 15,2 ,4 ,3 ,1 18,0 

% within Ζιηθία:            11,1% 83,3% 5,6% ,0% ,0% 100,0% 

% within Σν θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πξέπεη λα  γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

15,4% 14,3% 33,3% ,0% ,0% 14,5% 

% of Total 1,6% 12,1% ,8% ,0% ,0% 14,5% 

Άλσ ησλ 

56 

Count 2 12 0 0 1 15 

Expected Count 1,6 12,7 ,4 ,2 ,1 15,0 

% within Ζιηθία:            13,3% 80,0% ,0% ,0% 6,7% 100,0% 

% within Σν θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πξέπεη λα γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

15,4% 11,4% ,0% ,0% 100,0% 12,1% 

% of Total 1,6% 9,7% ,0% ,0% ,8% 12,1% 

Total 

Count 13 105 3 2 1 124 

Expected Count 13,0 105,0 3,0 2,0 1,0 124,0 

% within Ζιηθία:            10,5% 84,7% 2,4% 1,6% ,8% 100,0% 

% within Σν θαηλφκελν  ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

πξέπεη λα    γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 10,5% 84,7% 2,4% 1,6% ,8% 100,0% 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 15,144a 16 ,514 

Likelihood Ratio 13,216 16 ,657 

Linear-by-Linear Association ,614 1 ,433 

N of Valid Cases 124   

a. 20 cells (80,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

Symmetric Measures Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,071 ,111 ,782 ,435c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,031 ,102 ,343 ,732c 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. c. Based on normal approximation 
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Γηάγξακκα 7.40 

 

 

 

7. πζρέηηζε Ζιηθίαο ειεγθηή κε ηελ εξψηεζε «Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ». 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηνπ ειεγθηή θαη θαηά πφζν ζεσξεί ην 

ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεζκαηηθφ, κε ζπλνιηθφ πνζνζηφ 55,6% νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο 

ζεσξνχλ φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη ιίγν απνηειεζκαηηθφ θαη ην 21,8% πνιχ ιίγν. Ζ 

ειηθηαθή νκάδα 31 έσο 40 ζε πνζνζηφ 64,1% ζπκθσλεί κε ηελ παξαπάλσ άπνςε.             
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Πίλαθαο 7.31 

Ζιηθία Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ ;    

   Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ ;  

Total    Πνιχ Λίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Ζιηθία:            18 έσο 30 Count 1 3 3 0 0 7 

Expected Count 1,5 3,9 1,4 ,1 ,1 7,0 

% within Ζιηθία:            14,3% 42,9% 42,9% ,0% ,0% 100,0% 

% within Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ   

3,7% 4,3% 12,0% ,0% ,0% 5,6% 

% of Total ,8% 2,4% 2,4% ,0% ,0% 5,6% 

31 έσο 40 Count 7 25 7 0 0 39 

Expected Count 8,5 21,7 7,9 ,6 ,3 39,0 

% within Ζιηθία:            17,9% 64,1% 17,9% ,0% ,0% 100,0% 

% within Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ  

25,9% 36,2% 28,0% ,0% ,0% 31,5% 

% of Total 5,6% 20,2% 5,6% ,0% ,0% 31,5% 

41 έσο 50 Count 12 26 6 1 0 45 

Expected Count 9,8 25,0 9,1 ,7 ,4 45,0 

% within Ζιηθία:            26,7% 57,8% 13,3% 2,2% ,0% 100,0% 

% within Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ   

44,4% 37,7% 24,0% 50,0% ,0% 36,3% 

% of Total 9,7% 21,0% 4,8% ,8% ,0% 36,3% 

51 έσο 55 Count 4 8 5 1 0 18 

Expected Count 3,9 10,0 3,6 ,3 ,1 18,0 

% within Ζιηθία:            22,2% 44,4% 27,8% 5,6% ,0% 100,0% 

% within Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ   

14,8% 11,6% 20,0% 50,0% ,0% 14,5% 

% of Total 3,2% 6,5% 4,0% ,8% ,0% 14,5% 

Άλσ ησλ 56 Count 3 7 4 0 1 15 

Expected Count 3,3 8,3 3,0 ,2 ,1 15,0 

% within Ζιηθία:            20,0% 46,7% 26,7% ,0% 6,7% 100,0% 

% within Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ   

11,1% 10,1% 16,0% ,0% 100,0% 12,1% 

% of Total 2,4% 5,6% 3,2% ,0% ,8% 12,1% 

Total Count 27 69 25 2 1 124 

Expected Count 27,0 69,0 25,0 2,0 1,0 124,0 

% within Ζιηθία:            21,8% 55,6% 20,2% 1,6% ,8% 100,0% 

% within Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ   

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 21,8% 55,6% 20,2% 1,6% ,8% 100,0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,173a 16 ,441 

Likelihood Ratio 13,090 16 ,666 

Linear-by-Linear Association ,640 1 ,424 

N of Valid Cases 124   

a. 17 cells (68,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,06. 

 

Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,072 ,101 ,799 ,426c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,022 ,095 ,242 ,809c 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Γηάγξακκα 7.41 

 

 

 

8. πζρέηηζε Έησλ πξνυπεξεζίαο ειεγθηή κε ηελ εξψηεζε « Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο 

παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα» 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ηνπ ειεγθηή θαη ηελ άπνςε εάλ ε 

ππεξεζία παξέρεη ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ απαηηεί ε εξγαζία ηνπ, ην 54% ησλ 

θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ζεσξεί φηη ε ππεξεζία παξέρεη «ιίγν» πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. πγθεθξηκέλα αλά 

έηνο πξνυπεξεζίαο, 1-10, 11-20, 21-25, 26-30  θαη άλσ ησλ 31, ηα πνζνζηά αλέξρνληαη ζε 

56,8%, 60%,  50%,  53.3% θαη 8,1% αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 7.32 

 Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα εθηειέζεηε  ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

Total    Πνιχ Λίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα Πνιχ 

Έηε πξνυπεξεζίαο  1-10 Count 4 21 11 1 0 37 

Expected Count 5,4 20,0 10,1 1,2 ,3 37,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 10,8% 56,8% 29,7% 2,7% ,0% 100,0% 

% within Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα εθηειέζεηε  ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

22,2% 31,3% 32,4% 25,0% ,0% 29,8% 

% of Total 3,2% 16,9% 8,9% ,8% ,0% 29,8% 

11-20 Count 6 27 11 1 0 45 

Expected Count 6,5 24,3 12,3 1,5 ,4 45,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 13,3% 60,0% 24,4% 2,2% ,0% 100,0% 

% within Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

33,3% 40,3% 32,4% 25,0% ,0% 36,3% 

% of Total 4,8% 21,8% 8,9% ,8% ,0% 36,3% 

21-25 Count 2 6 3 1 0 12 

Expected Count 1,7 6,5 3,3 ,4 ,1 12,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 16,7% 50,0% 25,0% 8,3% ,0% 100,0% 

% within Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

11,1% 9,0% 8,8% 25,0% ,0% 9,7% 

% of Total 1,6% 4,8% 2,4% ,8% ,0% 9,7% 

26-30 Count 2 8 4 0 1 15 

Expected Count 2,2 8,1 4,1 ,5 ,1 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 13,3% 53,3% 26,7% ,0% 6,7% 100,0% 

% within Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

11,1% 11,9% 11,8% ,0% 100,0% 12,1% 

% of Total 1,6% 6,5% 3,2% ,0% ,8% 12,1% 

Άλσ ησλ 

31 

Count 4 5 5 1 0 15 

Expected Count 2,2 8,1 4,1 ,5 ,1 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 26,7% 33,3% 33,3% 6,7% ,0% 100,0% 

% within Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

22,2% 7,5% 14,7% 25,0% ,0% 12,1% 

% of Total 3,2% 4,0% 4,0% ,8% ,0% 12,1% 

Total Count 18 67 34 4 1 124 

Expected Count 18,0 67,0 34,0 4,0 1,0 124,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 14,5% 54,0% 27,4% 3,2% ,8% 100,0% 

% within Ζ Τπεξεζίαο ζαο, ζαο παξέρεη 

πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε 

γηα λα εθηειέζεηε ηελ εξγαζία ζαο κε 

απνηειεζκαηηθφηεηα; 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 14,5% 54,0% 27,4% 3,2% ,8% 100,0% 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 13,427a 16 ,641 

Likelihood Ratio 10,359 16 ,847 

Linear-by-Linear Association ,034 1 ,853 

N of Valid Cases 124   

a. 16 cells (64,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,10. 

Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. Errora Approx. Tb Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,017 ,099 ,185 ,854c 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,010 ,095 -,115 ,909c 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c. Based on normal approximation 
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Γηάγξακκα 7.42 

 

 

 

9. πζρέηηζε ηνπ θχινπ ηνπ ειεγθηή κε ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη νη ππεξεζίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο»  

 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ ηνπ ειεγθηή θαη ην αλ νη ππεξεζίεο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ 

θαζεζηψο απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο, πξνθχπηεη φηη  ην 91,7% ησλ αλδξψλ θαη ην 85,9% ησλ 

γπλαηθψλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ απάληεζε «λαη».  
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Πίλαθαο 7.33 

 

   Πηζηεύεηε όηη νη ππεξεζίεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 
έξεπλα λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο,  ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ππό 

θαζεζηώο απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο;  

Total    Όρη Ναη Δελ Γλσξίδσ 

Φύιν : Άλδξαο Count 3 55 2 60 

Expected Count 4,8 53,2 1,9 60,0 

% within Φύιν : 5,0% 91,7% 3,3% 100,0% 

% within Πηζηεύεηε όηη νη ππεξεζίεο 
πνπ αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ππό θαζεζηώο 
απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο;  

30,0% 50,0% 50,0% 48,4% 

% of Total 2,4% 44,4% 1,6% 48,4% 

Γπλαίθα Count 7 55 2 64 

Expected Count 5,2 56,8 2,1 64,0 

% within Φύιν : 10,9% 85,9% 3,1% 100,0% 

% within Πηζηεύεηε όηη νη ππεξεζίεο 
πνπ αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ππό θαζεζηώο 
απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο;  

70,0% 50,0% 50,0% 51,6% 

% of Total 5,6% 44,4% 1,6% 51,6% 

Total Count 10 110 4 124 

Expected Count 10,0 110,0 4,0 124,0 

% within Φύιν : 8,1% 88,7% 3,2% 100,0% 

% within Πηζηεύεηε όηη νη ππεξεζίεο 
πνπ αζρνινύληαη κε ηελ έξεπλα 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο,  ζα 
πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ ππό θαζεζηώο 
απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο;  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 8,1% 88,7% 3,2% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,473
a
 2 ,479 

Likelihood Ratio 1,517 2 ,468 

Linear-by-Linear Association 1,049 1 ,306 

N of Valid Cases 124   

a. 3 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,94. 

Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,092 ,087 -1,025 ,308
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,094 ,087 -1,039 ,301
c
 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Γηάγξακκα 7.43 

 

 

 

 

10. πζρέηηζε ηνπ Φχινπ ειεγθηή κε ηελ εξψηεζε «Πηζηεχεηε φηη ε πξνψζεζε 

ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο» ζα 

κείσλε ην θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο». 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ ηνπ ειεγθηή θαη ην εάλ ε πξνψζεζε ηνπ 

ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο» ζα κείσλε ην 

θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην 73,3% ησλ 

αλδξψλ θαη ην 71,9% ησλ γπλαηθψλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ απάληεζε «λαη».  

 

 

 

 

 

 



  

 

113 
 

Πίλαθαο 7.34 

 

   Πηζηεύεηε όηη ε πξνώζεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ 
πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πόζελ 

έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλόκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ 
από εγθιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

Total    
ΟΦΙ ΝΑΙ Δελ Γλσξίδσ 

Φύιν : 
Άλδξαο Count 13 44 3 60 

Expected Count 12,1 43,5 4,4 60,0 

% within Φύιν : 21,7% 73,3% 5,0% 100,0% 

% within Πηζηεύεηε νηη  ε πξνώζεζε 
ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνπζηνινγίνπ θαη 
ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πόζελ 
έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλόκελν  ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

52,0% 48,9% 33,3% 48,4% 

% of Total 10,5% 35,5% 2,4% 48,4% 

Γπλαίθα Count 12 46 6 64 

Expected Count 12,9 46,5 4,6 64,0 

% within Φύιν : 18,8% 71,9% 9,4% 100,0% 

% within Πηζηεύεηε όηη ε πξνώζεζε 
ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνπζηνινγίνπ θαη 
ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πόζελ 
έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλόκελν  ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

48,0% 51,1% 66,7% 51,6% 

% of Total 9,7% 37,1% 4,8% 51,6% 

Total Count 25 90 9 124 

Expected Count 25,0 90,0 9,0 124,0 

% within Φύιν : 20,2% 72,6% 7,3% 100,0% 

% within Πηζηεύεηε όηη ε πξνώζεζε 
ηνπ ειεθηξνληθνύ πεξηνπζηνινγίνπ θαη 
ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πόζελ 
έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλόκελν  ηεο 
λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από 
εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 20,2% 72,6% 7,3% 100,0% 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,956
a
 2 ,620 

Likelihood Ratio ,975 2 ,614 

Linear-by-Linear Association ,634 1 ,426 

N of Valid Cases 124   

a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,35. 

Symmetric Measures 

  Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,072 ,089 ,795 ,428
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,069 ,089 ,761 ,448
c
 

N of Valid Cases 124    

a. Not assuming the null hypothesis. 

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 

c. Based on normal approximation. 
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Γηάγξακκα 7.44 

 
 

11.  πζρέηηζε Έησλ πξνυπεξεζίαο ειεγθηή κε ηελ εξψηεζε «Θα ζπκθσλνχζαηε 

ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά 

πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» 

 

Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ηνπ ειεγθηή κε ην αλ ζα 

ζπκθσλνχζε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην 65,5% ησλ θνξνινγηθψλ 

ειεγθηψλ ζα ζπκθσλνχζε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξνχκε φηη αλάινγα κε 

ην έηνο πξνυπεξεζίαο, ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο:   1-10 πνζνζηφ 70,3%, 11-20 

πνζνζηφ 73,3%, 21-25 πνζνζηφ 58,3% , 26-30 πνζνζηφ 60% θαη 31 θαη άλσ πνζνζηφ 

66,7%. 
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Πίλαθαο 7.35 

  Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά 

αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ; 

Total 

   

ΟΥΗ ΝΑΗ 

Γελ 

Γλσξίδσ 

Έηε 

πξνυπεξεζίαο   

1-10 Count 10 26 1 37 

Expected Count 10,4 25,4 1,2 37,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 27,0% 70,3% 2,7% 100,0% 

% within Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

28,6% 30,6% 25,0% 29,8% 

% of Total 8,1% 21,0% ,8% 29,8% 

11-20 Count 11 33 1 45 

Expected Count 12,7 30,8 1,5 45,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 24,4% 73,3% 2,2% 100,0% 

% within Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

31,4% 38,8% 25,0% 36,3% 

% of Total 8,9% 26,6% ,8% 36,3% 

21-25 Count 5 7 0 12 

Expected Count 3,4 8,2 ,4 12,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 41,7% 58,3% ,0% 100,0% 

% within Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

14,3% 8,2% ,0% 9,7% 

% of Total 4,0% 5,6% ,0% 9,7% 

26-30 Count 4 9 2 15 

Expected Count 4,2 10,3 ,5 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 26,7% 60,0% 13,3% 100,0% 

% within Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

11,4% 10,6% 50,0% 12,1% 

% of Total 3,2% 7,3% 1,6% 12,1% 

Άλσ 

ησλ 

31 

Count 5 10 0 15 

Expected Count 4,2 10,3 ,5 15,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 33,3% 66,7% ,0% 100,0% 

% within Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

14,3% 11,8% ,0% 12,1% 

% of Total 4,0% 8,1% ,0% 12,1% 

Total Count 35 85 4 124 

Expected Count 35,0 85,0 4,0 124,0 

% within Έηε πξνυπεξεζίαο : 28,2% 68,5% 3,2% 100,0% 

% within Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ  

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 28,2% 68,5% 3,2% 100,0% 

 

Chi-Square Tests Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,476
a
 8 ,486 

Likelihood Ratio 6,178 8 ,627 

Linear-by-Linear Association ,110 1 ,740 

N of Valid Cases 124   

a. 8 cells (53,3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,39. 

 

Symmetric Measures Value Asymp. Std. Error
a
 Approx. T

b
 Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,030 ,091 -,330 ,742
c
 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,036 ,092 -,395 ,694
c
 

N of Valid Cases 124    

 
a. Not assuming the null hypothesis. b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis c. Based on normal approximation 
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Γηάγξακκα 7.45 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ  8 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

  Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο 

γηγάλησζαλ ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο-παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.  

 Οη ηεινχληεο ηηο παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαδεηνχλ ζπλερψο 

ηξφπνπο, ψζηε λα δψζνπλ ζηα ηεξάζηηα θέξδε πνπ ζπζζσξεχνπλ κηα επίθαζε 

λνκηκφηεηαο, πξνθείκελνπ λα δηεπθνιπλζεί ε κεηέπεηηα επέλδπζή ηνπο ζηελ λφκηκε 

νηθνλνκία ή ηελ δηνρέηεπζε ζε λέεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα λα κελ 

θηλδπλεχνπλ λα απνθαιπθζνχλ νη δξάζηεο ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ.  

Οη επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ θνηλσλία, ζηελ νηθνλνκία θαη θπξίσο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζηζηνχλ επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηφζν ζε εζληθφ, φζν θαη ζε 

επξσπατθφ θαη δηεζλέο επίπεδν.  

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, απνηειεί ε ηαρεία θαη ζπλεθηηθή δξάζε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηεο, βειηίσζε ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηελ αληαιιαγή βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ν ζπληνληζκφο αλάκεζα ζηηο 

δησθηηθέο αξρέο ζε ζηξαηεγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Ζ ζπλεξγαζία απηή αθνξά 

αθελφο ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ, αιιά θαη ζηελ πηνζέηεζε βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ρξήζεο ζχγρξνλσλ παξεκβαηηθψλ δξάζεσλ κε 

ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ πιηθψλ πφξσλ.   

ηελ  Διιάδα νη πξνζπάζεηεο επηθεληξψλνληαη ζην λα κεηαθέξνληαη ζην εζσηεξηθφ 

δίθαην φια ηα ελ ηζρχ επξσπατθά θαη δηεζλή λνκνζεηηθά κέζα, Κνηλνηηθέο Οδεγίεο θαη 

Απνθάζεηο, πκβάζεηο (ηεο Βηέλλεο, ηνπ ηξαζβνχξγνπ, ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ), θαζψο 

θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο FATF. Με ηνλ Ν. 3691/2008 ζπζηάζεθε ε «Αξρή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο», ε νπνία απνιακβάλεη δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή απηνηέιεηα θαη απνηειεί 

ηελ εζληθή κνλάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ 
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πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο  θαη νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

          Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε έξεπλα ζε 

124 θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, πνπ ππεξεηνχλ ζηα δπν κεγάια ειεγθηηθά θέληξα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π. θαη Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. Αηηηθήο. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24/2/2017 έσο 06/3/2017, ζην 56,3% ηνπ 

πιεζπζκνχ, δειαδή ζε 124 ειεγθηέο απφ ηνπο 220 ππεξεηνχληεο ειεγθηέο. ηα πιαίζηα ηεο 

έξεπλαο εμεηάζηεθε  ν βαζκφο θαηαλφεζεο,  γλψζεο θαη αληίιεςεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

«μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο», σο πξνο ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπ επηπηψζεηο, 

απφςεηο γηα ηνλ βαζκφ επάξθεηαο ησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ζηελ Διιάδα, παξάγνληεο 

πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, ηελ δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ εηνηκφηεηαο θαη 

πξνζαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ, εάλ ε 

απζηεξνπνίεζε κέηξσλ φπσο ε εθαξκνγή ηνπ «πφζελ έζρεο», ε ζχληαμε πεξηνπζηνινγίνπ,  

ή ην θίλεηξν ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαηαζρεκέλσλ πνζψλ γηα θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο ζεσξνχληαη σο ηθαλά κέηξα αληηκεηψπηζεο ή πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο πινχηνπ πξνεξρνκέλνπ απφ παξάλνκεο ή εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

          Απφ ηα 124 άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ, ηα 60 ήηαλ άλδξεο θαη ηα 63 γπλαίθεο. Οη 

άλδξεο αλέξρνληαη ζην 48,4% ηνπ δείγκαηνο ελψ νη γπλαίθεο ζην 51,6%.  

          Σν 5,6% ηνπ δείγκαηνο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 έσο 30, ην 31,5% ζηελ 

νκάδα 31 έσο 40 εηψλ, ην 36,3% ζηελ νκάδα 41 έσο 50 εηψλ, ην 14,5% ζηελ νκάδα 51 έσο 

55  εηψλ  θαη ην 12,1 % αλήθεη ζηελ νκάδα άλσ ησλ 56 εηψλ.  

         Σν 7,3% ηνπ δείγκαηνο είλαη απφθνηηνη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ην 15,3% 

απφθνηηνη ΑΣΔΗ, ην 34,7% απφθνηηνη Παλεπηζηεκίνπ, 41,9% είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ 

δηπιψκαηνο θαη κφιηο ην 0,8% είλαη θάηνρνη  δηδαθηνξηθνχ. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ, θνξνινγηθνί ειεγθηέο δηαζέηνπλ αλψηεξε κφξθσζε, ζηνηρείν 

απαξαίηεην γηα ηε ζσζηή επηηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο. 

         Ωο πξνο ηα έηε πξνυπεξεζίαο, ην 29,8% ηνπ δείγκαηνο εξγάδεηαη απφ 1 έσο 10 έηε, 

ην 36,3% απφ 11 έσο 20 έηε, ην 9,7% 21 έσο 25 έηε, ην 12,1% 26 έσο 30 έηε θαη ηέινο, ην 

12,1% εξγάδεηαη ζηηο ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πεξηζζφηεξα απφ 31 έηε. Ζ πιεηνςεθία ηνπ 

δείγκαηνο απνηειείηαη απφ ζρεηηθά λένπο ζηνλ θιάδν ειεγθηέο, κε πξνυπεξεζία κέρξη 20 

έηε. Σν αξλεηηθφ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη φηη ιείπεη ε εκπεηξία θαη ην ζεηηθφ φηη 
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ππάξρεη ν ελζνπζηαζκφο ηνπ λένπ πνπ ζέιεη λα πξνζθέξεη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν. Αθφκα 

δηαζέηνπλ, ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξνπο, απμεκέλεο γλψζεηο θαη εμνηθείσζε κε ηηο λέεο 

ηερλνινγίεο. 

        Ωο πξνο ηελ ζέζε εξγαζίαο ηνπ δείγκαηνο, ην 90,3% είλαη ππάιιεινη, ην 6,5% 

πξντζηάκελνη ηκήκαηνο, ην 1,6% ππνδηεπζπληέο δηεχζπλζεο θαη ην 1,6% πξντζηάκελνη 

δηεχζπλζεο. Ωο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ζε ζέκαηα «μεπιχκαηνο 

καχξνπ ρξήκαηνο» παξαηεξνχκε φηη  ην 55,6%  ηνπ δείγκαηνο δελ  ζπκκεηείρε ζε θαλέλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, ην 22,6% ζπκκεηείρε ζε έλα, ην 8,9% ζε δπν, ην 8,9% ζε ηξία 

θαη πάλσ. Δληνπίδεηαη εδψ κηα αδπλακία ησλ Αξρψλ σο πξνο ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ, αθνχ ην 55,6% ηνπ δείγκαηνο δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θαλέλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα, παξφιν πνπ ην θεθάιαην Δθπαίδεπζε απνηειεί γηα ηηο 

επξσπατθέο αξρέο θχξηα πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ.     

         ηελ εξψηεζε ηεο έξεπλαο «πφζν ζαο σθέιεζε ε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ», 

παξαηεξνχκε φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα δελ έρνπλ θαηαθέξεη λα πεηχρνπλ έλα 

θαιφ επίπεδν εθπαίδεπζεο, αθνχ ην 22,6% δειψλεη «αξθεηά», ην 11,3% «ιίγν», ην  0,8% 

θαζφινπ θαη κφλν ην 7,3% «πνιχ» θαη ην 2,4% «πάξα πνιχ». 

          Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, κε πνζνζηφ 81,4%, πηζηεχεη  φηη ε 

απμεκέλε παξανηθνλνκία, θνξνδηαθπγή θαη δηαθζνξά είλαη ε βαζηθή αηηία ηνπ 

θαηλνκέλνπ. Αλαιπηηθφηεξα, έλα κεγάιν πνζνζηφ, ην 64,5% ηνπ δείγκαηνο, δειψλεη φηη ε 

απμεκέλε παξανηθνλνκία θαη θνξνδηαθπγή είλαη ε αηηία ηεο γηγάλησζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηνπ «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο». Με απμεκέλν πνζνζηφ 16,9% εκθαλίδεηαη ε 

δηαθζνξά θαη αθνινπζνχλ κε 7,3% ε κε έγθαηξε εθδίθαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ, κε 

5,6% ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ, κε 4% ε πξνζηαζία 

απνξξήηνπ θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 1,6% δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη. 

           Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο, ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ 84,7% θαίλεηαη φηη έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο κεγάιεο θνηλσληθέο θαη εζληθέο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, θάηη πνπ 

ζα σθειήζεη ζην λα εξγάδνληαη κε απηαπάξλεζε γηα ηελ απνθάιπςε θαηλφκελσλ, 

νδεγψληαο απηά ζηηο δηθαζηηθέο θαη θνξνινγηθέο αξρέο. Έλα κηθξφηεξν πνζνζηφ 10,5% ην 

απνδέρεηαη σο θαηλφκελν πνπ ζπλέβαηλε πάληα, ην 2,4% σο θαηλφκελν ρσξίο ζνβαξέο 

ζπλέπεηεο  ζηνλ ηξφπν δσήο καο, ην 1,6 % βιέπεη ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία 

θαη ηελ νηθνλνκία θαη ηέινο ην 0,8% δειψλεη φηη δελ γλσξίδεη. 

          Έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο, ην 59,7 %  δειψλεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ην 

θξάηνο θαη ηνλ βαζκφ πνπ απηφ εμαζθεί φια ηα λφκηκα δηθαηψκαηα σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλφκελνπ (36,3 % «νη λφκνη είλαη κηα βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε 
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εζηθή θνηλσλία» θαη 23,4% «ρη, γηαηί έρεη ζπκθέξνληα απφ ηηο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο»). Σν 14,5% δελ παίξλεη ζέζε θαη κφλν ην 25,8% πνζνζηφ ηνπ 

δείγκαηνο έρεη ζεηηθή άπνςε (7,3% «Φπζηθά, αθνχ είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ νηθνλνκία» 

θαη 23,4% «Κάλεη φ,ηη  κπνξεί, αιιά εκπνδίδεηαη απφ ην νξγαλσκέλν  έγθιεκα»). 

         Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε, ζπρλά εθθξάδνληαο αδπλακία λα εθηειέζεη ην ειεγθηηθφ ηεο 

έξγν ή ππνθχπηνληαο ζηελ επηηαθηηθή αλάγθε είζπξαμεο θφξσλ, δεηεί θαηά πεξηφδνπο απφ 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο ηελ νηθεηνζειή δήισζε εηζνδεκάησλ πνπ δελ έρνπλ θνξνινγεζεί, 

ρσξίο φκσο λα εμεηάδεη ηελ πεγή πξνέιεπζεο απηψλ ή ηελ νηθεηνζειή ππνδνρή ηεθκαξηψο 

εηζνδεκάησλ, πξφζθαην παξάδεηγκα ηνλ λφκν 4446/2016. ε απηή ηελ ηαθηηθή ηεο 

θνξνινγηθήο αξρήο, έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο 60,4% δειψλεη κηα αξλεηηθή ζέζε 

σο πξνο ηελ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ην 42,7% δειψλεη φηη καθξνρξφληα ζα έρεη νιέζξηα απνηειέζκαηα, ελψ ην  17,7% δειψλεη 

φηη γηα ηελ Διιάδα δελ ζεσξεί φηη είλαη κηα ειθπζηηθή δηαδηθαζία. Μφλν ην 27,4% 

πηζηεχεη φηη ππάξρνπλ νθέιε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Σέινο, ην 12,1% δειψλεη φηη           

«δελ γλσξίδεη».  

         

        Ωο πξνο ηνλ εληνπηζκφ πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ απφ ηνπο 

θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, δηαπηζηψλεηαη κηα έιιεηςε αληίιεςεο ζην πσο κπνξεί λα 

εθδειψλεηαη κηα πεξίπησζε «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο», αθνχ ην 71,80% ηνπ 

δείγκαηνο δπζθνιεχεηαη λα αλαγλσξίζεη θάπνηα πεξίπησζε «μεπιχκαηνο καχξνπ 

ρξήκαηνο» (46% ηνπ δείγκαηνο ππνςηάδεηαη πνιιέο πεξηπηψζεηο, αιιά είλαη δχζθνιν λα 

ηηο απνδείμεη, ην 15,3% αλαγλσξίδεη κφλν φζεο θαηαδεηθλχνπλ ηα ΜΜΔ θαη ην 10,5% ηνπ 

δείγκαηνο είλαη δχζθνιν λα αλαγλσξίζεη κε ζηγνπξηά). Μφλν ην 28.3% απαληά φηη κε 

ζηγνπξηά κπνξεί  λα αλαγλσξίζεη πεξηπηψζεηο «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο». 

        ε κηα ζεηξά εξσηήζεσλ γλψζεσλ πεξί δεηθηψλ γηα ηελ λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ 

εζφδσλ, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο απάληεζαλ ζσζηά ζχκθσλα κε ηηο δηαηππσκέλεο ζε 

εγρεηξίδηα ζεσξίεο, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε παξαπάλσ απάληεζε, φπνπ δηαηππψζεθε φηη 

δπζθνιεχνληαη λα εληνπίζνπλ πεξηπηψζεηο «μεπιχκαηνο», κάιινλ δελ είλαη εχθνιν λα ηηο 

εθαξκφζνπλ ζηελ ειεγθηηθή ηνπο εξγαζία. Αλαιπηηθφηεξα, ην 71,8% ηνπ δείγκαηνο 

απάληεζε φηη κηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε κεηξεηψλ/πσιήζεσλ ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλδεημε γηα «μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο». Δίλαη ε πεξίπησζε πνπ  αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ ζην θεθάιαην 3.2 (ηερληθέο λνκηκνπνίεζεο), φπνπ θαηαζθεπάδνληαη 

επηρεηξήζεηο βηηξίλα κε ζπλζήθεο πψιεζεο ηνηο κεηξεηνίο θαη θαηαζέηνληαη ηα παξάλνκα 
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θεθάιαηα ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηεο επηρείξεζεο, καδί κε θεθάιαηα απφ πξαγκαηηθέο 

πσιήζεηο.  Σν 16,1% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη νη δηνγθσκέλεο δεκηέο ίζσο είλαη κηα 

έλδεημε θαη ηέινο ην 12,1% δελ έιαβε ζέζε δειψλνληαο «δελ γλσξίδσ». ε κηα επφκελε 

εξψηεζε, ην 90,3% ηνπ δείγκαηνο αλαγλσξίδεη φηη κηα θίλεζε θεθαιαίσλ πξνο θαη απφ ην 

εμσηεξηθφ, ρσξίο ε επηρείξεζε λα πξαγκαηνπνηεί εηζαγσγέο ή εμαγσγέο, κπνξεί λα 

ππνδειψζεη έλδεημε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 4,8% 

απάληεζε ΟΥΗ θαη ην ππφινηπν  4,8% απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη. Αθφκα, ην 93,5% ηνπ 

δείγκαηνο αλαγλσξίδεη φηη κηα αχμεζε ησλ θαηαζέζεσλ, ρσξίο κηα αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο,  κπνξεί λα ππνδειψζεη έλδεημε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 2,4% απάληεζε ΟΥΗ θαη ην ππφινηπν 4% απάληεζε 

φηη δελ γλσξίδεη. Σέινο, ζε κηα πην εηδηθεπκέλε  εξψηεζε, παξαηεξνχκε φηη κφλν ην 23,4% 

ηνπ δείγκαηνο απάληεζε μεθάζαξα «ΝΑΗ», δειαδή φηη ην ζπάζηκν ελφο ζπκβνιαίνπ 

ζπληαμηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάξηηζή 

ηνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί χπνπηε σο ζπλαιιαγή. Σν 15,3% απάληεζε «ΟΥΗ», ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ κε 40,3% απάληεζε «ίζσο» θαη ηέινο ην 21% απάληεζε φηη δελ γλσξίδεη. 

        Ωο πξνο ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, ην 77,4% ηνπ δείγκαηνο 

ζεσξεί φηη   δελ είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 55,6% δειψλεη «Λίγν» θαη ην 

21,8% «Πνιχ Λίγν». Σν 20,2% είλαη ηθαλνπνηεκέλν κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ. Σέινο, ην 1,6% δειψλεη  «Πνιχ» θαη ην 0,8% «Πάξα Πνιχ».   

        Ωο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αιιαγήο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, νη θνξνινγηθνί 

ειεγθηέο δελ ζα ήηαλ αξλεηηθνί (88,7%) ζηελ αλεμαξηεζία ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ (ήδε ππάξρεη ε 

αλεμάξηεηε αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Νφκνπ 3691/08 (ΦΔΚ 166/Α/5-8-2008) θαη πξφζθαηα 

απφ 1/1/2017 νη ειεγθηηθέο θνξνινγηθέο ππεξεζίεο κε ην λ.4389/2016) 

είλαη αλεμάξηεηεο κε ηελ δεκηνπξγία ηεο Α.Α.Γ.Δ. (Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ). 

Σν 8,1% έρεη ηελ αληίζεηε άπνςε θαη ην 3,2%  δελ έιαβε ζέζε.   

         Αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε δπν κέηξσλ «ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ» θαη ηελ 

ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο», ην 72,6% ηνπ δείγκαηνο πηζηεχεη φηη ζα κείσλε ην 

θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 20,2% ηνπ 

δείγκαηνο απάληεζε «ΟΥΗ» θαη ην 7,3% δελ γλσξίδεη.  

        Παξφηη ε πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο απνηειεί 

ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα, φπνπ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην πξνζηαηεχεηαη κε απζηεξφ 
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ηξφπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ ΝΓ 1059/1971, φπσο θαη ην απφξξεην ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ κε ηνλ λφκν 2472/1997, ην 68,5% ηνπ δείγκαηνο ζα ζπκθσλνχζε 

ζηελ ρσξίο φξην πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ινηπψλ 

πξνζσπηθψλ αξρείσλ. Σν 28,2% είλαη αξλεηηθφ ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή απαληψληαο 

«ΟΥΗ» θαη ην 3,2% απάληεζε «δελ γλσξίδεη».  

       Σέινο ζε πξφηαζε, πνπ ζα κπνξνχζε λα ήηαλ έλα θίλεηξν πξνο ηελ θνηλσλία γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, δειαδή εάλ ε πξνψζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θαηαζρεκέλσλ αγαζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε θνηλσληθνχο 

ζθνπνχο ζα πεξηφξηδε ην θαηλφκελν, ην 50% ηνπ δείγκαηνο απάληεζε «ΟΥΗ», ην 30,6% 

«ΝΑΗ» θαη ην 19,4% «δελ γλσξίδσ».  

       χκθσλα κε ην άξζξν 29 ηνπ N.3691/2008, νη Γ.Ο.Τ. θαη ηα ειεγθηηθά θέληξα, φηαλ 

δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ 

ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ 

N.3691/2008, ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 N.3691/2008, 

ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Σν 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, κε ηελ πνιπγξαθεκέλε 

Γηαηαγή ΠΟΛ 1194/2014, πεξηγξάθεη ηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο νθείινπλ λα πξνβνχλ  νη 

ππεξεζίεο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ  δηαπηζηψλνπλ παξαβάζεηο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, 

θαζψο θαη ησλ ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηάο ηνπο, πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά 

αδηθήκαηα ηνπ N.3691/2008. Ωο πξνο ηελ δηεξεχλεζε ηεο ηήξεζεο ηεο νξζήο δηαδηθαζίαο  

απφ ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο, δηαπηζηψλεηαη κηα έιιεηςε εληαίαο δηαδηθαζίαο, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ην 36,3% ηνπ δείγκαηνο ζα ζπληάμεη έθζεζε θαη ζα ηελ 

θνηλνπνηήζεη  ζηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο», ην 29% δειψλεη φηη ζα θάλεη κηα πξνθνξηθή αλαθνξά ζηνλ άκεζν πξντζηάκελφ 

ηνπ, ην 25,8% ζα θάλεη κηα απιή έγγξαθε αλαθνξά πξνο ηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο» θαη ηέινο ην 8,9%  δελ ζα θάλεη 

θακία ελέξγεηα. 

       Σέινο, ην πψο ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ειαηησζεί ή θαη αθφκα λα απαιεηθζεί απφ ηηο θνηλσλίεο, ην    

88,7 % ηνπ δείγκαηνο απάληεζε φηη, αλ ηα θξάηε ζπζπεηξσζνχλ θαη εθαξκφζνπλ θνηλή 

πνξεία,κπνξεί λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, άπνςε πνπ αληηθαηνπηξίδεη ηελ παγθφζκηα 

αληίιεςε  ζπλεξγαζίαο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 



  

 

123 
 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν 5,6% δειψλεη αηζηνδνμία 

θαη ην 5,6% φηη είλαη πηα αξγά θαη φηη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη γηγαλησζεί.   

           Ήδε απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2014 θαη ζηα πιαίζηα ηνπ παγθφζκηνπ Φφξνπκ γηα ηε 

δηαθάλεηα θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΟΟΑ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνινγηθήο απνθπγήο, πεξηζζφηεξεο απφ 80 ρψξεο δεζκεχηεθαλ λα 

εθαξκφζνπλ κέρξη ην 2017-18 έλα ζχζηεκα απηφκαηεο αληαιιαγήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Τπφρξενη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ δελ είλαη κφλν νη Σξάπεδεο, αιιά θαη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο. Με βάζε απηή ηε ζπκθσλία, 51 ρψξεο 

δεζκεχνληαη λα μεθηλήζνπλ ηελ εηήζηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, πνπ αθνξνχλ θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα, απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017. Άιιεο 30 ρψξεο δεζκεχηεθαλ, κε 

μερσξηζηή ζπκθσλία, φηη ζα είλαη έηνηκεο κέρξη ην 2018. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε Απζηξία, ε 

Διβεηία θαη άιια ζεκαληηθά ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα φπσο νη Μπαράκεο θαη ηα 

Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα. 

        Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο θαη ην αλ ην θξάηνο 

εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, πξνθχπηεη φηη νη 

λένη θνξνινγηθνί ειεγθηέο, κε πξνυπεξεζία 1 έσο 10 θαη 11-20 εηψλ, πνζνζηφ 37,8% θαη 

42,20%  αληίζηνηρα, δειψλνπλ φηη νη «λφκνη είλαη κηα βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε 

επλνκνχκελε θνηλσλία», εθθξάδνληαο κε απηφλ ην ηξφπν ηελ απνγνήηεπζή ηνπο  πξνο ην 

θξάηνο. Αθφκα, κειεηψληαο ηελ ζπζρέηηζε ηεο πξνυπεξεζίαο κε ηελ άπνςε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»  κέζσ θνξνιφγεζεο,  ζε φια ηα έηε 

πξνυπεξεζίαο επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε λνκηκνπνίεζε ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ κέζσ ηεο 

θνξνιφγεζεο, καθξνρξφληα ζα έρεη νιέζξηα  απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα θνξνινγηθνί 

ειεγθηέο κε έηε  πξνυπεξεζίαο 1 έσο 10 έηε δήισζαλ  ην 40,5%, απφ 11 έσο 20 ην 42,2% , 

απφ 21 έσο 25 ην 41,7% , απφ 26 έσο 30 ην 46,7% θαη άλσ ησλ 31 εηψλ ην 46,7%.                                       

        ηελ ζπλέρεηα, εμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ηελ 

ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, παξαηεξνχκε φηη  ζηα απιά ζηειέρε ην 59,8% 

δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη ην 25% κφλν ζε έλα. Δπίζεο, 

απφ ηελ ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ επηπέδνπ ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαγλσξίζνπλ θαηλφκελα «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο», πξνθχπηεη φηη  ζε 

φια ηα επίπεδα εθπαίδεπζεο νη ειεγθηέο ππνςηάδνληαη πνιιέο πεξηπηψζεηο, αιιά είλαη 

δχζθνιν λα ηηο απνδείμνπλ. πγθεθξηκέλα, ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε κε πνζνζηφ 

44,4%, ζε επίπεδν ΑΣΔΗ κε πνζνζηφ 42,1%, ζε επίπεδν ΑΔΗ ζε πνζνζηφ 44,2%, ζε 

κεηαπηπρηαθφ επίπεδν 48,1% θαη ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν ζε πνζνζηφ 100%.  
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        Γηαπηζηψλνπκε φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ είλαη αξθεηά 

πςειφ. Ζ δηαπίζησζε απηή πξφεθπςε απφ ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ησλ 

θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ θαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη πξνθχπηεη φηη ην 69,2% ηεο 

ειηθίαο απφ 31 έσο 40 εηψλ θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν θαη ζηελ ειηθηαθή νκάδα απφ 41 

έσο 50 εηψλ ην 51,1% θαη ην 28,9%  θαηέρεη πηπρίν ΑΔΗ θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν 

αληίζηνηρα.   

        Μειεηψληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειεγθηή θαη ην πψο 

αληηιακβάλεηαη πεξηπηψζεηο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ, πξνθχπηεη φηη ζε 

πνζνζηφ 84,7% ζεσξεί ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ σο έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο 

εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηνλ άλζξσπν. Δπίζεο θαη αλά ειηθηαθή νκάδα ηα πνζνζηά είλαη 

αξθεηά πςειά. Δπηπιένλ παξαηεξνχκε φηη ην 68,5% ηνπ δείγκαηνο ζα ζπκθσλνχζε ζηελ 

ρσξίο φξην πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη ινηπψλ πξνζσπηθψλ  

αξρείσλ, παξφιν πνπ ζηελ πξάμε θαηαξγείηαη κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο απηή ηνπ 

απνξξήηνπ. Σν 28,2% είλαη αξλεηηθφ ζε απηήλ ηελ πξννπηηθή απαληψληαο «ΟΥΗ» θαη ην 

3,2% απάληεζε «δελ γλσξίδσ». 

         Δμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ηνπ ειεγθηή θαη ηελ 

άπνςε εάλ ε ππεξεζία ηνπ παξέρεη ηελ πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ απαηηεί ε εξγαζία ηνπ, ην 

54% ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ζεσξεί φηη ε ππεξεζία  παξέρεη «ιίγν» πξφζβαζε ζε 

πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ηνπο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. 

πγθεθξηκέλα, αλά έηνο πξνυπεξεζίαο, 1-10, 11-20, 21-25, 26-30  θαη άλσ ησλ 31, ηα 

πνζνζηά αλέξρνληαη ζε 56,8%, 60%,  50%,  53,3% θαη 8,1% αληίζηνηρα. 

        ηελ έξεπλα εμεηάζακε εάλ νη ππεξεζίεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο απμεκέλεο αλεμαξηεζίαο,    

φπνπ  ην 91,7% ησλ αλδξψλ θαη ην 85,9% ησλ γπλαηθψλ ειεγθηψλ απάληεζε «λαη». Δπίζεο 

εμεηάζηεθε αλ ην κέηξν ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ κέηξνπ ηνπ 

«πφζελ έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, ην 73,3% ησλ αλδξψλ 

θαη ην 71,9% ησλ γπλαηθψλ ειεγθηψλ απάληεζε «λαη».  

Σέινο, εμεηάδνληαο ηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο ηνπ ειεγθηή κε ην αλ ζα 

ζπκθσλνχζε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη 

ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, παξά ην γεγνλφο φηη 

θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ην 65,5% ησλ θνξνινγηθψλ 

ειεγθηψλ ζα ζπκθσλνχζε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο 
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ινγαξηαζκνχο θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία. Αλαιπηηθφηεξα παξαηεξνχκε φηη  αλάινγα ην 

έηνο πξνυπεξεζίαο ηα πνζνζηά δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 1-10 πνζνζηφ 70,3%, 11-20 

πνζνζηφ 73,3%, 21-25 πνζνζηφ 58,3% , 26-30 πνζνζηφ 60% θαη 31 θαη άλσ πνζνζηφ 

66,7%. 

           Απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ, ζα κπνξνχζακε λα 

δηακνξθψζνπκε κηα πξφηαζε, ζην πψο ζα ήηαλ δπλαηφλ, ηνπιάρηζηνλ ζε εζληθφ επίπεδν, 

λα ειαηησζεί ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

          Κπξίαξρνο παξάγνληαο είλαη ν αλζξψπηλνο  θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ έξεπλά καο νη 

θνξνινγηθνί ειεγθηέο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πιένλ ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Α.Α.Γ.Δ.). Ζ έξεπλα επηθεληξψζεθε ζε δπν ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, ην  

ΚΔΦΟΜΔΠ θαη ηελ ΤΔΓΓΔ, φπνπ δηαζέηνπλ πεξίπνπ 220 θνξνινγηθνχο ειεγθηέο.  

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ 124 ειεγθηέο, πνζνζηφ δείγκαηνο 56,3%.  

Σν 67,80% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 31 έσο 40. 

Σν 66,13% ηνπ δείγκαηνο έρεη πξνυπεξεζία απφ 1 έσο 20 έηε.    

Δπίζεο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 31 έσο 40 θαη 41 έσο 50, ην 69,20% θαη 28,9% αληίζηνηρα 

θαηέρεη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν.  

Σέινο, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 18 έσο 30 εηψλ θαη 31 έσο 40  εηψλ, ην 71,4% θαη 82,10% 

αληίζηνηρα, αληηιακβάλνληαη ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ σο έλα 

θαηλφκελν ην νπνίν ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηηο 

εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηνλ άλζξσπν.  

         Απφ ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα ζπκπεξαίλνπκε φηη νη Φνξνινγηθέο Αξρέο δηαζέηνπλ 

έλα ζχλνιν θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ζηελ θαιχηεξε παξαγσγηθή ειηθία, κε ηελ θαιχηεξε 

δπλαηή εκπεηξία, κε αλψηαην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαη, θπξίσο φηη νη θνξνινγηθνί 

ειεγθηέο έρνπλ θαηαλνήζεη  ζε κεγάιν βαζκφ ηηο νιέζξηεο επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ.  

         ηελ ζπλέρεηα, έρνπκε κηα ζεηξά κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ, πνπ πνιιέο 

θνξέο δχζθνια έρνπλ ηελ απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο, είηε γηα ηδενινγηθνχο 

ιφγνπο, είηε γηα δηάθνξνπο άιινπο ιφγνπο θπξίσο νηθνλνκηθνχο. Σέηνηα κέηξα είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπ πεξηνπζηνινγίνπ θαη ηνπ «πφζελ έζρεο», ε πξφζβαζε ζε ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη πξνζσπηθά αξρεία, θαζψο θαη ε απμεκέλε αλεμαξηεηνπνίεζε ησλ 
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αξρψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. ηελ έξεπλα πνπ δηελεξγήζεθε απνηππψλνληαη ζηνηρεία απνδνρήο απφ 

ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο ησλ δχζθνισλ κέηξσλ, δειαδή είλαη έηνηκνη λα ηα 

εθαξκφζνπλ φηαλ απηά γίλνπλ λφκνη ηνπ θξάηνπο. πγθεθξηκέλα ηελ ε εθαξκνγή ηνπ 

πεξηνπζηνινγίνπ θαη ηνπ «πφζελ έζρεο» ην απνδέρηεθε ην 72,58%, ηελ πξφζβαζε ζε 

ηξαπεδηθά δεδνκέλα θαη πξνζσπηθά αξρεία ην 68,55% (70,3% ζηελ ειηθία απφ 1 έσο 10 

εηψλ θαη 73,3% απφ 11 έσο 20 εηψλ) θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ ππεξεζηψλ ην 88,71%. 

           Απφ άιιε κεξηά, ην θξάηνο απνηειεί ηνλ ζεζκηθφ παξάγνληα πνπ παίδεη θπξίαξρν 

ξφιν ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δμεηάδνληαο ζην δείγκα καο εάλ ην θξάηνο 

εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ, δηαπηζηψλνπκε  

φηη νη ζρεηηθά λένη θνξνινγηθνί ειεγθηέο, κε έηε πξνυπεξεζίαο απφ 1 έσο 10 θαη απφ 11 

έσο 20 έηε, ζε πνζνζηφ 37,8% θαη 42,20% αληίζηνηρα, δειψλνπλ φηη νη «λφκνη είλαη κηα 

βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε επλνκνχκελε θνηλσλία», εθθξάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπο  πξνο ην θξάηνο.   

         ηελ έξεπλα εμεηάζακε αθφκα ην εάλ νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο ζεσξνχλ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην απνηειεζκαηηθφ. ε πνζνζηφ 55,6%, νη θνξνινγηθνί ειεγθηέο 

ζεσξνχλ φηη ην ζεζκηθφ πιαίζην είλαη «ιίγν» απνηειεζκαηηθφ θαη ην 21,8% «πνιχ 

ιίγν». Σέινο, ε ειηθηαθή νκάδα απφ 31 έσο 40, ζε πνζνζηφ 64,1%, ζπκθσλεί κε ηελ 

παξαπάλσ άπνςε.    

        Δπίζεο, εμεηάζηεθε αλ νη ειεγθηέο έρνπλ ηελ απαηηνχκελε πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ 

απαηηεί ην έξγν ηνπο θαη πξνέθπςε φηη ην 54% ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ ζεσξεί φηη ε 

ππεξεζία παξέρεη «ιίγν» πξφζβαζε ζε πφξνπο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο ηνπο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν.  

        Σέινο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην 55,65% ησλ ειεγθηψλ δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

θαλέλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ εθπαίδεπζε αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκνπ ρξήκαηνο. Δπίζεο, ην 26,6% έρεη ζπκκεηάζρεη κφλν ζε έλα. ε 

ζπλδπαζκφ κε φηη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν δελ παίδεη θαλέλα ξφιν ζηελ αλαγλψξηζε 

πεξηζηαηηθψλ «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο», θαηαιαβαίλνπκε πφζν επηηαθηηθή είλαη ε 

αλάγθε εμεηδηθεπκέλεο  εθπαίδεπζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ.                                   
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            Κπξίαξρν ξφιν ζηελ απνθπγή ηέηνησλ θαηλνκέλσλ παίδεη ε βνχιεζε ηεο πνιηηείαο  

ζην λα δψζεη έκθαζε ζηελ ελίζρπζε, εθζπγρξνληζκφ θαη ζσξάθηζε ηνπ ηζρχνληα ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ψζηε λα θαιπθηνχλ ηα λνκνζεηηθά θελά, λα δηαζθαιηζηεί ε απνηειεζκαηηθή θαη 

απζηεξή εθαξκνγή ησλ λφκσλ θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξφιεςε 

θαη θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. 

Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο έρνληαο ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο νιέζξηεο ζπλέπεηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, παξάιιεια κε φζα αλαθέξζεθαλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ  ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηνπο, είλαη έηνηκνη λα πξνζθέξνπλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Σαπηφρξνλα, ε πνιηηεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο θαη 

ηερλνινγηθά κέζα ζηνπο ειεγθηέο, ψζηε λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθφ ην έξγν ηνπο. Σέινο, 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ θαη ε πνιηηεία 

ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε ηνπο, ηελ θαηάξηηζε εηδηθψλ 

πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα ηνπο βνεζνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηπρφλ 

ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3691/08 θαη παξάιιεια λα ελεξγνχλ 

ζσζηά ζε πεξηπηψζεηο εληνπηζκνχ «καχξνπ ρξήκαηνο».   
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Αγαπεηέ/ή  ζπλάδειθε  

ε επραξηζηψ πξνθαηαβνιηθά γηα ηελ αλάγλσζε ηεο παξνχζαο ζπλνδεπηηθήο επηζηνιήο 

θαη ηνπ επηζπλαπηνκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ολνκάδνκαη Αξηζηείδεο Γεσξγίνπ θαη είκαη 

εθνξηαθφο ππάιιεινο, κε νξγαληθή ζέζε ειεγθηή ζηελ ΤΔΓΓΔ Αηηηθήο. Παξάιιεια,  

εθπνλψ ηε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία ζην ΑΣΔΗ Πεηξαηά, Γεκφζηα Οηθνλνκηθή θαη 

Πνιηηηθή, ππφ ηελ επίβιεςε ηεο θαζεγήηξηαο θ. . Υαηδεδήκα, θαζεγήηξηαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο. 

Ζ δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία δηεξεπλά ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο-εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  επξέσο γλσζηφ θαη σο «Ξέπιπκα καχξνπ 

ρξήκαηνο». Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί ζνβαξή 

απεηιή ζηε λφκηκε νηθνλνκία, ιφγσ ηεο λνκηκνπνίεζεο ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη 

ηεο ζηξέβισζεο ηεο αγνξάο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ, κεηαβάιινληαο ηελ νηθνλνκηθή ηζρχ 

ζε νξηζκέλνπο ηνκείο θαη δηαθζείξνληαο ελ ηέιεη ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 

Πηζηεχσ αθξάδαληα, φηη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ ηνκέα απνηειεί 

ηνλ ζεκαληηθφηεξν ζπληειεζηή επηηπρίαο θαη εθηηκψ φηη ηα επξήκαηα θαη ζπκπεξάζκαηα 

απφ ηελ έξεπλα, ζα δψζνπλ ηελ επθαηξία θαηαγξαθήο θαη αλάιπζεο απφςεσλ, πνπ κέρξη 

ζήκεξα είλαη θξπκκέλεο θαη δελ έρνπλ αμηνπνηεζεί πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ 

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ. 

Με ηελ παξνχζα επηζηνιή, δεηάσ ηελ ζπκβνιή ζνπ ζηελ έξεπλα, ζπκπιεξψλνληαο ην 

εξσηεκαηνιφγην πνπ αθνινπζεί. Ζ επηινγή ζαο έγηλε ηπραία. Ζ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ 

έξεπλα είλαη πξναηξεηηθή θαη νη απαληήζεηο ζα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθέο θαη αλψλπκεο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 ιεπηά. Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο ή 

ιάζνο απαληήζεηο. Απιά θαηαγξάθεηε ηελ άπνςή ζαο. Καηαγξάθεηε απηφ πνπ εζείο 

θξίλεηε φηη ζπκβαίλεη. 

   

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο. 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην ζπληάρζεθε ζην πιαίζην κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο κε ζέκα: 

«ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕ- ΕΓΚΛΗΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ» 

ΜΔΡΟ Α΄ 

 1. Ζ απμεκέλε παξαηήξεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ρψξα καο πηζηεχεηε φηη νθείιεηαη:  

 Α. ηελ απμεκέλε δηαθζνξά                                                                          

 Β. ηελ απμεκέλε παξανηθνλνκία θαη θνξνδηαθπγή                                     

 Γ. ηελ κε έγθαηξε εθδίθαζε δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ αθνξνχλ                                                        

παξαπηψκαηα ηνπ λφκνπ πεξί λνκηκνπνίεζεο                                                                                             

 Γ. Πξνζηαζία απνξξήηνπ 

   Δ. Με εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ   

   Ε. Γελ γλσξίδσ                               

2. Σν θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ  εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  πξέπεη λα                     

γίλεηαη αληηιεπηφ σο: 

 

Α. Έλα θαηλφκελν πνπ ζπλέβαηλε πάληα                                                                       

Β. Έλα θαηλφκελν ην νπνίν  ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ εζληθή εμνπζία, ηηο δεκνθξαηηθέο                                       

αμίεο, ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο  θαη  ηνλ άλζξσπν                                                                                   

Γ. Έλα θαηλφκελν ρσξίο ζνβαξέο ζπλέπεηεο  ζηνλ ηξφπν δσήο  καο  

Γ. Έλα θαηλφκελν κε ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία       

Δ. Γελ γλσξίδσ  

                                                            

 3. Πηζηεχεηε  πσο ην ειιεληθφ θξάηνο εμαληιεί θάζε λφκηκν δηθαίσκα πνπ έρεη  γηα λα 

θαηαπνιεκήζεη ην θαηλφκελν; 

 

Α. Φπζηθά, αθνχ είλαη θαηαζηξνθηθφ γηα ηελ  νηθνλνκία                                         

Β. ρη, λφκνη  είλαη κηα βηηξίλα γηα κηα ππνηηζέκελε εζηθή θνηλσλία                   

Γ. ρη, γηαηί έρεη ζπκθέξνληα απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο απηέο            

Γ. Κάλεη φ,ηη  κπνξεί, αιιά εκπνδίδεηαη απφ ην νξγαλσκέλν  έγθιεκα   

Δ. Γελ γλσξίδσ              

 4. Πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε ηνπ  «παξάλνκνπ  ρξήκαηνο»                                     

κέζσ θνξνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή  νηθνλνκία; 

 

Α. Σα πξάγκαηα δελ είλαη φπσο θαίλνληαη,  ε ειιεληθή νηθνλνκία έρεη  νθέιε            

Β. Γηα θάπνηεο άιιεο ρψξεο ίζσο λα είλαη ειθπζηηθφ, γηα ηελ Διιάδα φρη                    

Γ. Σα  απνηειέζκαηα καθξνρξφληα ζα είλαη  νιέζξηα                                                             

Γ. Γελ γλσξίδσ   



  

 

135 
 

ΜΔΡΟ Β΄ 

 5. Γλσξίδεηε  πεξηπηψζεηο  «μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο»; 

Α. ηελ εγρψξηα αγνξά πνιιέο                                                        

Β. ρη κνπ  είλαη δχζθνιν λα πσ κε ζηγνπξηά                                                              

Γ. Τπνςηάδνκαη πνιιέο αιιά  δχζθνια κπνξψ λα ηηο απνδείμσ             

Γ. Μφλν φπνηεο έρνπλ θαηαδείμεη ηα ΜΜΔ    

 

6.  Πνηα απφ ηα παξαθάησ ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλδεημε λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ  

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα; 

 

 Α. Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ δείθηε κεηξεηψλ/πσιήζεσλ            

 Β. Οη δηνγθσκέλεο δεκίεο ηεο επηρείξεζεο                                     

 Γ. Γελ γλσξίδσ                                                                                  

7. Ζ θίλεζε θεθαιαίσλ πξνο θαη απφ ην εμσηεξηθφ, ελψ ε επηρείξεζε δελ πξαγκαηνπνηεί 

εηζαγσγέο ή εμαγσγέο αγαζψλ, κπνξεί λα ππνδειψλεη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο;    

ΝΑΗ                                ΟΥΗ                      Γελ γλσξίδσ          

8.Μηα ζεκαληηθή αχμεζε θαηαζέζεσλ, ρσξίο αληίζηνηρε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο, δχλαηαη λα απνηειεί έλδεημε αλάκημεο λφκηκσλ εζφδσλ κε έζνδα απφ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ;  

ΝΑΗ                               ΟΥΗ                       Γελ Γλσξίδσ          

9.Μπνξεί λα ζεσξεζεί σο χπνπηε ζπλαιιαγή, ην ζπάζηκν ελφο ζπκβνιαίνπ ζπληαμηνδνηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ θαηάξηηζή ηνπ;  

ΝΑΗ                   ΟΥΗ                 Ίζσο             Γελ Γλσξίδσ      

ΜΔΡΟ  Γ΄ 

10.Θεσξείηε φηη ην ππάξρνλ ζεζκηθφ πιαίζην είλαη απνηειεζκαηηθφ ;  

                   1. Πνιχ Λίγν        2.Λίγν        3.Αξθεηά          4. Πνιχ        5. Πάξα Πνιχ   

                                                                                              

11. Ζ Τπεξεζίαο, ζαο παξέρεη πξφζβαζε ζηνπο πφξνπο πνπ ρξεηάδεζηε γηα λα εθηειέζεηε                 

ηελ εξγαζία ζαο κε απνηειεζκαηηθφηεηα; 

                   1. Πνιχ Λίγν        2.Λίγν     3.    Αξθεηά         4. Πνιχ        5. Πάξα Πνιχ   
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12.Πηζηεπεηε φηη νη ππεξεζίεο, πνπ αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,  ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ππφ θαζεζηψο απμεκέλεο 

αλεμαξηεζίαο;  

                           Ναη                           ρη                        Γελ Γλσξίδσ      

13. Όηαλ δηαπηζηψλεηε φηη πθίζηαληαη βάζηκεο ππνςίεο πσο έλα πξφζσπν (θπζηθφ ή 

λνκηθφ)   εκπιέθεηαη ζε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, πνηεο είλαη 

νη ελέξγεηεο πνπ αθνινπζείηε ζηελ ππεξεζία ζαο; 

 Α.   Πξνθνξηθή αλαθνξά ζηνλ άκεζα πξντζηάκελν ζαο                                  

 Β.   Απιή έγγξαθε αλαθνξά ζηελ «Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο                                                     

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο»                               

 Γ.   χληαμε θαη θνηλνπνίεζε έθζεζεο, κε βάζε ηηο δηαπηζηψζεηο                                                                     

ζαο, ζηελ «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ                                                                   

απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο                                                                   

Γ.   Κακία ελέξγεηα                                                                                               

14. Πηζηεχεηε φηη ε πξνψζεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ πεξηνπζηνινγίνπ θαη ε ελίζρπζε ηνπ 

κέηξνπ ηνπ «πφζελ έζρεο» ζα κείσλε ην θαηλφκελν  ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ; 

         

                              ΝΑΗ                            ΟΥΗ                         Γελ Γλσξίδσ      

15. Πηζηεχεηε φηη ε πξνψζεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηαζρεκέλσλ αγαζψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζε θνηλσληθνχο ζθνπνχο,  ζα πεξηφξηδε 

ην θαηλφκελν;  

                              ΝΑΗ                            ΟΥΗ                         Γελ Γλσξίδσ       

16.Θα ζπκθσλνχζαηε ζηελ ρσξίο φξηα πξφζβαζε ησλ αξρψλ ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

θαη ινηπά πξνζσπηθά αξρεία, κε ηαπηφρξνλε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, παξά ην 

γεγνλφο φηη θαηαζηξαηεγείηαη ε αξρή ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ; 

                            

                              ΝΑΗ                             ΟΥΗ                          Γελ Γλσξίδσ      

17. Καηά  ηελ άπνςή ζαο, κπνξεί ην θαηλφκελν λα ειαηησζεί ή αθφκα  θαη λα εμαιεηθζεί 

απφ ηηο  θνηλσλίεο; 

 

Α. Δίκαη αηζηφδνμνο, πηζηεχσ πσο είλαη ζέκα  ρξφλνπ                                

Β. Δίλαη  πνιχ αξγά πηα, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη  γηγαλησζεί               

Γ. Αλ ηα θξάηε ζπζπεηξσζνχλ θαη εθαξκφζνπλ  θνηλή πνξεία  κπνξεί λα 

αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα         
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ΜΔΡΟ Γ΄ 

 

 

18. Φχιν :             Άλδξαο                              Γπλαίθα 

19. Ζιηθία:           18 έσο 30      31 έσο 40      41 έσο 50      51 έσο 55      Άλσ ησλ 56    

                           

20.  Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν: 

                       Γεπηεξνβάζκηα       ΑΣΔΗ            ΑΔΗ          Μεηαπηπρηαθή      Γηδαθηνξηθφ                              

εθπαίδεπζε           (ΣΔ)             (ΠΔ)          εθπαίδεπζε 

  

21. Έηε πξνυπεξεζίαο : 

                         1-10               11-20            21-25              26-30             Άλσ ησλ 31     

   

22. Θέζε εξγαζίαο : 

          Απιφ ηέιερνο        Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο      Τπνδ/ληήο       Γηεπζπληήο 

           

23.  ε πφζα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο   

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,   έρεηε ζπκκεηάζρεη; 

           Καλέλα                        Έλα                       Γπν                   Σξία θαη πάλσ     

24.  Αμηνινγείζηε, πφζν ζαο σθέιεζε ε παξαθνινχζεζε ησλ ζεκηλαξίσλ;                                    
(Σσμπληρώστε σε περίπτωση θετικής απάντησης στην προηγούμενη ερώτηση)    

          Καζφινπ                 Λίγν                 Αξθεηά            Πνιχ             Πάξα Πνιχ  

 

αο επραξηζηψ γηα ηνλ ρξφλν πνπ δηαζέζαηε γηα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζε  απηήλ ηελ έξεπλα. 

 

 

 


