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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο θαη 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζηε ζθαίξα ηεο παξανηθνλνκίαο, δελ 

απνηειεί απνθιεηζηηθφ θαηλφκελν ησλ θαηξψλ καο. Ζ απαξρή ηνπ ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί 

ζηηο Ζ.Π.Α. ζηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη ζηε δξάζε ησλ ζπκκνξηψλ ηνπ δξφκνπ. 

Χζηφζν, νη δηεζλείο δηαζηάζεηο πνπ έιαβε ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη νη 

πνιπδηάζηαηεο δπζκελείο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη δηεζλέο επίπεδν, νδήγεζαλ ηνπο ζεζκηθνχο παξάγνληεο, αιιά θαη 

ηνπο αθαδεκατθνχο θχθινπο λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζην θαηλφκελν, 

απνζθνπψληαο ζηελ εθηελή κειέηε θαη ηειηθά ζηελ πάηαμε  ηνπ. 

Απφ ηελ άιιε, ε θχζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ 

δεκηνπξγεί, επηπιένλ, ζεκαληηθά θνξνινγηθά δεηήκαηα θαη ζπλδέεηαη πνηθηινηξφπσο κε ην 

επίζεο δπζκελέο θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο.  

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκα απνθηεζέλησλ ρξεκάησλ θαζψο θαη ηνπ ηξφπνπ πνπ απηφ 

ζπλδέεηαη κε εθείλν ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Απφ ηελ εξγαζία πξνθχπηεη φηη νη πθηζηάκελεο πξνζπάζεηεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα 

ηελ θαηαζηνιή θαη πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ, δελ έρνπλ απνδψζεη ζηνλ αλακελφκελν βαζκφ, 

γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ επαλεμέηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ξφινπ ησλ εζληθψλ 

εγθιεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ηδίσο ζε 

εγθιήκαηα πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηηο πην επηδήκηεο απνκαθξπζκέλεο 

εθδειψζεηο.  

Ηδηαίηεξε, σζηφζν, αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, φπνπ ην άλεπ 

πξνεγνπκέλσλ επίπεδν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαζηζηά ηε δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή 

επηηαθηηθή αλάγθε θαη ηελ πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ηεο 

ρψξαο. Καηαιήγνπκε ζε κία ζεηξά κέηξσλ πνιηηηθήο δξάζεο ηα νπνία, ζεσξνχκε φηη ζα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ 

θαηαζηνιή θαη θπξίσο ζηελ πξφιεςε ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο. 

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ, μέπιπκα ρξήκαηνο, παξανηθνλνκία, θνξνδηαθπγή, 

θνξνινγηθνί παξάδεηζνη. 
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SUMMARY 

Money laundering, which falls within the sphere of the black economy, is not a 

phenomenon of our times. Its origin should be sought in the United States, in the 1920s and 

in the action of street gangs. 

 

However, the international dimensions it has taken over the years, as well as the 

multidimensional adverse economic, social and political repercussions that has brought on 

both national and international levels have led political and academic circles to re-focus 

their interest on the phenomenon, aiming at its extensive study and ultimately fight. 

 

On the other hand, the nature of the procedure of money laundering also creates important 

tax issues and is linked in various ways to the adverse phenomenon of tax evasion. 

 

The purpose of this issue is the theoretical investigation of the phenomenon of money 

laundering and the presentation of the way it is linked to the phenomenon of tax evasion. 

 

We conclude that the existing efforts of the international community to combat the 

phenomenon have not yielded to the expected extent and it is necessary to reconsider the 

respective role of national criminal systems and international cooperation in criminal 

matters, especially those which due to their nature, cause the most damaging distant effects. 

 

However, a particular reference is made to Greece, where the unprecedented level of public 

debt makes fiscal adjustment imperative and countering the phenomena of the black 

economy and tax evasion a prerequisite for economic consolidation and development of the 

country. We end up with a series of policy measures which we believe that they will 

contribute to the improvement of the tax system and ultimately will lead to repression and 

mostly to the prevention of the shadow economy. 

 

 

 

 

Keywords: Money Laundering, Shadow Economy, Tax Evasion, Tax Heaven. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή «μέπιπκα βξψκηθνπ ή 

καχξνπ ή παξάλνκνπ ρξήκαηνο», φπσο ζπλήζσο αλαθέξεηαη, αθνξά ζηε δηαδηθαζία 

λνκηκνθάλεηαο νπνηνπδήπνηε είδνπο εζφδνπ απφ παξάλνκε πξάμε, ή αθφκα θη απφ λφκηκε 

ην νπνίν, φκσο, δελ δειψλεηαη θαηά παξάβαζε ηεο πθηζηάκελεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο  

αλαγφκελν, έηζη,  ζε νηθνλνκηθφ έγθιεκα.
1
 

Οη ξίδεο ηνπ φξνπ «μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο» ζα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ ζηηο Ζ.Π.Α. 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920, φηαλ νη ζπκκνξίεο ηνπ δξφκνπ αλαδεηνχζαλ κία θαηλνκεληθά 

εχινγε εμήγεζε γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιάκβαλαλ επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ, θαη θπξίσο ζε πιπληήξηα ξνχρσλ θαη απηνθηλήησλ, νπφηε ην 

παξάλνκν ρξήκα αλακεηγλχνληαλ κε ην λφκηκν θαη ηειηθά εκθαλίδνληαλ σο θέξδε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζήκεξα δηεμάγεηαη ζε ηξία ζηάδηα αληί 

ηνπ ελφο θαη κέζσ πνηθίισλ ηερληθψλ, έρεη ηνλ ίδην αθξηβψο ζηφρν κε εθείλν ησλ 

ζπκκνξηψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη έσο θαη ζήκεξα.    

Δπίζεο, ελψ παξαδνζηαθά ε λνκνζεζία εζηίαδε ζηελ πνηληθνπνίεζε ηεο παξάλνκεο πξάμεο 

απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαλ ηα πξνο λνκηκνπνίεζε έζνδα, απφ ην 1986 θαη κε αθεηεξία 

μαλά ηηο Ζ.Π.Α., ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαη ζηελ θαζ‟ απηφ πξάμε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

ησλ παξάλνκσλ ρξεκάησλ, αλεμάξηεηα απφ ην αδίθεκα απφ ην νπνίν πξνέξρνληαη θαη 

ρσξίο λα απνθιείεηαη νη πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ πξάμε απηή λα είλαη απζηεξφηεξεο απφ 

εθείλεο ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο γηα απηή ηελ ζηξνθή είλαη ε 

απνδνρή ηεο ζεσξίαο φηη δελ γίλεηαη λα ηηκσξείο ηνλ εγθιεκαηία, αθήλνληαο αλέπαθα ηα 

έζνδα, ηα νπνία αθελφο απνηεινχλ ην θίλεηξν γηα ηελ παξάλνκε πξάμε ηνπ θαη αθεηέξνπ 

ην κέζν – θεθάιαην θίλεζεο ηνπ γηα πεξαηηέξσ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.    

Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη ηα παξάλνκα ρξήκαηα, ε λνκηκνπνίεζε ηνπο 

ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο κία δπλακηθή ηξίπηπρε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηηο 

αθφινπζεο θάζεηο: ηελ απνζχλδεζε ησλ απνθηεζέλησλ θεξδψλ απφ ηελ παξάλνκε πεγή 

ηνπο, ηελ απφθξπςε ησλ ηρλψλ ηεο παξάλνκεο πξάμεο θαη ηέινο ηελ εθ λένπ δηάζεζε ηνπ 

πνζνχ ζηνλ εγθιεκαηία σο λφκηκα, δειαδή κεηά ηελ απφθξπςε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη 

γεσγξαθηθήο πξνέιεπζεο ηνπο.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο αληηιεπηή ε έλλνηα ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ 

εζφδσλ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο απφθξπςεο ηεο 

χπαξμεο παξάλνκσλ ρξεκάησλ θαη ηεο ζπγθάιπςεο ηεο θχζεο ηνπο. Απφθξπςε ηεο 

χπαξμεο ησλ παξάλνκσλ απνθηεζέλησλ ρξεκάησλ επέξρεηαη φηαλ απηά δαπαλψληαη κε ηε 

κνξθή «αλψλπκσλ» κεηξεηψλ ή κεηαθηλνχληαη ζε θαζεζηψηα φπνπ δελ ππάξρνπλ 

θπξψζεηο θαηά ηεο ρξήζεο παξάλνκα απνθηεζέλησλ ρξεκάησλ. Ζ ζπγθάιπςε ηεο 

παξάλνκεο θχζεο ηνπο, απφ ηελ άιιε, έγθεηηαη ζηε ρξήζε πνηθίισλ ηερληθψλ κε ηηο νπνίεο 

ηα παξάλνκα ρξήκαηα απνθηνχλ λνκηκνθάλεηα θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

θαζεζηψηα φπνπ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ρξήκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη ε έλλνηα ηνπ «μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο» 

αθνξά κφλν ηε δεχηεξε πεξίπησζε. 

                                                           
1
 www.inefan.gr  

http://www.inefan.gr/
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Ζ θχζε ηεο δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ δεκηνπξγεί, επίζεο, 

ζεκαληηθά θνξνινγηθά δεηήκαηα θαη ζπλδέεηαη πνηθηινηξφπσο κε ηελ έλλνηα ηεο 

θνξνδηαθπγήο. Χο θνξνδηαθπγή ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί θάζε παξάλνκε πξάμε ή 

παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ απνζθνπεί ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

θνξνινγηθψλ λφκσλ θαη ηειηθά ζηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ επηβάξπλζεο ή ηελ 

απνθπγή θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ θφξσλ.
2
 Έηζη, ελψ εμ‟ νξηζκνχ ηα παξαλφκσο 

απνθηεζέληα ρξήκαηα επηδηψθνπλ λα κελ γίλνπλ αληηιεπηά απφ ηηο αξρέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνξνινγηθήο, κφιηο απηά λνκηκνπνηεζνχλ ε αξρή απηή παχεη λα 

πθίζηαηαη. Δπίζεο, παξά ηηο θνηλέο ηερληθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε 

δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ ρξεκάησλ θαη ηεο απφθξπςεο 

θνξνινγεηέαο χιεο, απφ επηρεηξεζηαθή άπνςε πξφθεηηαη γηα δχν μερσξηζηέο δηαδηθαζίεο. 

Έηζη, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξνδηαθπγήο ην λνκίκσο απνθηεζέλ ρξήκα είηε 

απνθξχπηεηαη είηε ζπγθαιχπηεηαη ε θχζε ηνπ (κε ηελ εκθάληζε ηνπ ζε κε θνξνινγεηέα 

θαηεγνξία) θαη κεηαηξέπεηαη ζε παξάλνκν, ζηελ πεξίπησζε ηνπ μεπιχκαηνο ην παξάλνκα 

απνθηεζέλ ρξήκα κεηαηξέπεηαη, κέζσ πνηθίισλ ηερληθψλ, ζε λφκηκν. Δπίζεο, αληίζεηεο 

είλαη θαη νη επηπηψζεηο πνπ ηα δχν απηά θαηλφκελα έρνπλ ζηε δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηνπ θξάηνπο, θαζψο ελψ νη θνξνθπγάδεο δειψλνπλ κηθξφηεξα έζνδα πξνθεηκέλνπ λα 

κεηψζνπλ ηνλ αλαινγνχληα θφξν, νη εγθιεκαηίεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ ηε 

λνκηκνπνίεζε ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ ηνπο φρη κφλν δειψλνπλ φια ηα έζνδα ηνπο απφ ηηο 

λφκηκεο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα θάιπςε, αιιά επηπιένλ κε πνηθίιεο ηερληθέο, 

ηα εκθαλίδνπλ απμεκέλα πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβνπλ ζε απηά θαη κέξνο ησλ 

παξάλνκσλ εζφδσλ θαη λα ηνπο απνδψζνπλ λνκηκφηεηα. Σν γεγνλφο απηφ έξρεηαη ζε 

αληίθαζε κε ην κέρξη ηψξα ζηεξεφηππν ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν ηελ 

ήζειε κε θαηαγεγξακκέλε θαη ζπλεπψο αθνξνιφγεηε.
3
       

 ηελ παξνχζα εξγαζία, επηρεηξείηαη αξρηθά λα νξηζηεί θαη λα παξνπζηαζηεί ην θαηλφκελν 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

πεξηγξάθνληαο ηα δηάθνξα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί, ηηο θάζεηο απφ ηηο νπνίεο 

δηέξρεηαη ε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο θαζψο θαη ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ην ζθνπφ απηφ. Δπίζεο, κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε ηεο ππάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, 

γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζηελ αθαδεκατθή  πξνζπάζεηα απνηχπσζεο θαη κειέηεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, πνπ ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο αιιά θαη ηεο παξάλνκεο θχζεο ηνπ, θξίλεηαη 

ηδηαίηεξα δχζθνιν εγρείξεκα.  

ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ε λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη εζληθφ επίπεδν, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ επέθεξε ζε απηήλ ην λενεηζαρζέλ λνκνζέηεκα 

ηνπ Ν.4557, πνπ δεκνζηεχηεθε θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 30/07/2018 (ΦΔΚ 139/30-07-2018, 

ΣΔΤΥΟ Α΄). Ηδηαίηεξα δε αλαθνξά γίλεηαη ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο θνξείο πνπ είλαη 

ηαγκέλνη ζηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν ζε δηεζλέο φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

ην επφκελν θεθάιαην επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο, λα 

πεξηγξάθεη ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ην θαηλφκελν, κε ζαθή αλαθνξά ζηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ – Ν.4172/2013) θαζψο θαη ζηνλ Κψδηθα 

Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ (ΚΦΓ – Ν.4174/2013), λα  δηαρσξηζηεί απφ ηηο ζπλαθείο 

έλλνηεο ηεο θνξναπνθπγήο, ηεο θνξνθινπήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο αιιά θαη λα 

ζπζρεηηζηεί κε απηή ηνπ μεπιχκαηνο ηνπ «βξψκηθνπ» ρξήκαηνο.  Ηδηαίηεξα δε κλεία γίλεηαη 

                                                           
2
 Ernst & Young (EY) (2016), «Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα: Αηηίεο, Έθηαζε θαη Πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο» - δηαΝΔΟζηο 
3
 Jack A. Blum, Esq., Prof. Michael Levi, Prof. R. Thomas Naylor, Prof. Phil Williams “Financial Heavens, 

Banking Secrecy and Money Laundering” – United Nations Office for Drug Control and Crime Prevention. 
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ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, κε ζαθή αλαθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

εκθάληζε θαη αλάπηπμε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, ζε κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί θαη αθνξνχλ ηελ 

έθηαζε πνπ ηα δχν απηά θαηλφκελα έρνπλ ιάβεη ζηε ρψξα θαζψο θαη ζηηο δπζκελείο 

ζπλέπεηεο πνπ επηθέξνπλ ζηελ Διιάδα ηεο θξίζεο θαη ηνπ ππέξνγθνπ δεκνζηνλνκηθνχ 

ειιείκκαηνο. Ζ εξγαζία θιείλεη κε ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηάζεηο πνιηηηθήο        
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Χο «βξψκηθν» ή «καχξν» ρξήκα, έρεη θαζηεξσζεί λα ραξαθηεξίδεηαη νπνηαδήπνηε κνξθή 

εζφδνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ παξάλνκε ή αθφκα θη απφ λφκηκε πξάμε ε νπνία, θαηά 

παξάβαζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, δελ δειψλεηαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Φνξείο 

καχξνπ ρξήκαηνο κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, αθφκα θαη θπβεξλήζεηο 

ρσξψλ!
4
 

Με ηνλ φξν δε «μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο», ελλννχκε ηε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

απνθξχπηεηαη ε χπαξμε, ε παξάλνκε πεγή ή ρξήζε εζφδσλ, κε ηξφπν ηέηνην ψζηε ηειηθά ε 

πξνέιεπζε ηνπο λα εκθαλίδεηαη λφκηκε (President‟s Commission on Organized Crime, 

1986). Έηζη, ν φξνο αλαθέξεηαη ζην ζχλνιν ησλ πξάμεσλ ή παξαιήςεσλ κε ηηο νπνίεο 

απνθξχπηεηαη ε πξαγκαηηθή πξνέιεπζε θαη ν δηθαηνχρνο ησλ παξάλνκα απνθηεκέλσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γεληθά ην "βξψκηθν" ρξήκα θαη νη φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο επ‟ 

απηνχ ζπληζηνχλ επξχηεξα ηελ έλλνηα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη απνηεινχλ νηθνλνκηθφ 

έγθιεκα.
5
 

χκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία, ε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλεη ηξία βαζηθά ζηάδηα. Καηά ην πξψην, ηδηαίηεξα ξηςνθίλδπλν 

ζηάδην, ην καχξν ρξήκα «ηνπνζεηείηαη» κε θαηάζεζε ζε έλα λφκηκν ηξαπεδηθφ ίδξπκα, 

ζπλήζσο γηα κία εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν, δηαηξνχκελν ζε κηθξά ρξεκαηηθά πνζά θαη 

ζε πνιινχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, ψζηε λα κε γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρέο. Σν δεχηεξν ζηάδην είλαη ε ζηξσκαηνπνίεζε, φπνπ κέζσ πνιιαπιψλ ζπλαιιαγψλ ζε 

δηαθφξνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο ην ρξήκα δηνρεηεχεηαη, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

απνκάθξπλζε θάζε χπνπηνπ ίρλνπο πνπ ζα παξέπεκπε ζηελ παξάλνκε πεγή πξνέιεπζεο 

ηνπ. Σέινο, ζηε θάζε ηεο ελζσκάησζεο ην ρξήκα επαλέξρεηαη ζηελ νηθνλνκία 

κεηακθηεζκέλν θαζφια λφκηκν θαη εζηθφ.  

Γηα ην ζθνπφ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκεο πξνέιεπζεο εζφδσλ, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθίιεο ηερληθέο νη νπνίεο αθνινπζψληαο ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζθαίξαο, ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ,  

παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά έληνλε κεηαβιεηφηεηα θαη κπνξεί λα ζπλδένληαη κφλν κε κία 

απφ ηηο ηξείο θάζεηο ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ απηέο.  

Ο ξφινο ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηνπ ππεξάθηηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

δηαδηθαζία απηή θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο. Έηζη, ηα ηειεπηαία, θπξίσο, ρξφληα γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εθαξκφδεηαη εθηελψο ε ηαθηηθή ησλ καδηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο πνπ εδξεχνπλ ζε 

θξάηε πνπ δελ έρνπλ ζπκθσλίεο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο ηφζν ζε δηκεξέο επίπεδν κε ηε 

ρψξα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ θαη εθαξκφδνπλ πηζηά ην ηξαπεδηθφ 

απφξξεην, ην νπνίν εγγπάηαη απφιπηε αλσλπκία γηα ηνλ θαηαζέηε θαη θαζηζηά δχζθνιν 

έσο αλέθηθην ηνλ εληνπηζκφ ηεο αξρηθήο πεγήο ησλ ρξεκάησλ απφ ηηο αξρέο. Δπίζεο, ε 

ρξήζε ηνπ ππεξάθηηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, κέζσ ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζπλερείο θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο απφ θαη πξνο εμσρψξηεο ηξάπεδεο, επηηξέπεη ηε 

κεγαιχηεξε δπλαηή ζπζθφηηζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ πξνο λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ 

ρξεκάησλ.     

                                                           
4
 Νηθφιανο Αγγειηλφο (2014), http://www.creteplus.gr/news/xepluma-bromikou-hrimatos-i-istoriki-proeleusi-

tou-orou-kai-i-methodos-tou-murmigkiou-81411.html 
5
 https://powerpolitics.eu 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αξθεί λα αλαθέξνπκε φηη  

ζχκθσλα κε ηηο εθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ην κέγεζνο ηνπ ρξήκαηνο πνπ μεπιέλεηαη 

εηεζίσο θαίλεηαη λα πξνζεγγίδεη ην 5% ηνπ παγθφζκηνπ Α.Δ.Π.! 

Αθξηβψο, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο θαζψο θαη ησλ βαξπζήκαλησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ πνπ 

επηθέξεη ζηε δηεζλή νηθνλνκία ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ 

αιιά θη εθείλν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα ην ειέγμνπλ θαη λα θαηνξζψζνπλ λα ην θαηαζηείινπλ  πξνέβεζαλ ζηε 

ζχζηαζε κίαο ζεηξάο θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε δηεζλέο, 

επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ. Έηζη, κε πξσηνβνπιία ησλ επηά 

πην αλεπηπγκέλσλ βηνκεραληθά ρσξψλ, G-7, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πξφεδξν ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξνέβε ζηε ζχζηαζε ελφο δηεζλή 

θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ (IGO), ηελ «Οκάδα Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» (Financial Action 

Task Force on Money laundering, F.A.T.F.), ε νπνία απνηειεί ηνλ θχξην θνξέα 

δεκηνπξγίαο θαλφλσλ δηεζλνχο δηθαίνπ θαηά ηνπ μεπιχκαηνο ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο. 

Μέιε ηεο F.A.T.F. είλαη 31 θξάηε θαη πεξηνρέο, 2 πεξηθεξεηαθέο νξγαλψζεηο (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη πκβνχιην πλεξγαζίαο ησλ Αξαβηθψλ Κξαηψλ ηνπ Κφιπνπ), ελψ 

ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλδεδεκέλνπ κέινπο θαη ηνπ παξαηεξεηή. 

θνπφο ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ, απνηειεί, αθελφο, ε αμηνιφγεζε κέζσ ησλ εηήζησλ 

εθζέζεσλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

παξάλνκεο πξνέιεπζεο θεθαιαίσλ θαη, αθεηέξνπ, ε κειέηε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ πξνο 

ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. Παξάιιεια, ε F.A.T.F., κεξηκλά γηα ηελ εηζαγσγή 

δηεζλψλ πξνηχπσλ, ηελ εμαζθάιηζε δηεζλνχο δξάζεο θαη ηελ εηζαγσγή ζην λνκηθφ πιαίζην 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ησλ κέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ν νξγαληζκφο εθδίδεη έγγξαθα πνπ έρνπλ ηε κνξθή ζπζηάζεσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ πξνο ηα θξάηε-κέιε. Σνλ Απξίιην ηνπ 1990 εμέδσζε έθζεζε κε θαηάινγν 40 

πζηάζεσλ (Recommendations), νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Ζ έθζεζε απηή έρεη αλαζεσξεζεί πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηεί κε ηηο 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο πνιιέο θνξέο, κε ηειεπηαία αλαζεψξεζε ην 2012, κε ηελ νπνία 

νξίδνληαη ηδηαίηεξα ζπγθεθξηκέλεο θαη απζηεξέο νδεγίεο νη νπνίεο κάιηζηα ζεσξνχληαη 

απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα σο έλα δηεζλέο λνκηθφ πιαίζην δεζκεπηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο, ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο δηάδνζεο ησλ ππξεληθψλ 

φπισλ.
6
 

Οη πζηάζεηο ηεο F.A.T.F. ελζσκαηψζεθαλ γξήγνξα απφ ηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα, ελψ 

ηαπηφρξνλα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο εθάζηνηε πζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ 

αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θξαηψλ ηεο Γεξαηάο Hπείξνπ, εληζρχζεθαλ κε 

επηπιένλ Οδεγίεο, Απνθάζεηο – Πιαίζην πξνο ηα θξάηε – κέιε απηήο. Σν ηζρχνλ θνηλνηηθφ 

θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο βαζίδεηαη ζηελ Οδεγία 

2005/60/ΔΚ θαζψο θαη ζε εθείλε ηεο 2006/70/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ 1781/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ 

                                                           
6
 Νίθνο ηεξγίνπ, 2016 “Ξέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη ν ξφινο ηεο F.A.T.F.”,   

Πεγή: https://powerpolitics.eu 
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πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ηνπλίνπ 2001 γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ, ηελ 

θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ νξγάλσλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο. 
7
 

ηε ρψξα καο, ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αξρήο 

γελνκέλεο ην 1993 κε ηνλ Ν.2145, έρεη απνηειέζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηθείκελν 

αιιεπάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη βειηηψζεσλ. Ζ ηζρχνπζα λνκνζεζία, απνηειείηαη απφ 

ηνλ Ν.4557/2018, ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2015 «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.» (Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 141/73/05.06.2015)
8
, ηνλ Ν.4174/2013, θαζψο θαη 

κία ζεηξά πξάμεσλ ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, απνθάζεηο ΔΣΠΘ/ΔΠΑΘ θαη 

δηεπθξηληζηηθψλ εγθπθιίσλ (ΠΟΛ).   

Αληίθαζε, σζηφζν, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ελψ ε ρψξα καο, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ηεο 

F.A.T.F. ην 2011, βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο ζπζηάζεηο ηεο κε 

ζπλέπεηα θαη θαηαγξάθεη ζεκαληηθέο επηδφζεηο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο, ζηε ζθαίξα 

ηνπ νπνίνπ εκπίπηνπλ θαη νη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, εμαθνινπζεί λα ζεκεηψλεη 

αμηνζεκείσηα πςειά πνζνζηά. Ζ επφκελε αμηνιφγεζε ηεο απφ ηνλ νξγαληζκφ έρεη 

πξνγξακκαηηζηεί γηα ην δίκελν Οθησβξίνπ – Ννεκβξίνπ 2018.
9
   

Απφ ηελ άιιε, ηα θνξνινγηθά έζνδα εμαζθαιίδνπλ ζηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ χπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπηπιένλ, ε 

θνξνινγηθή λνκνζεζία θάζε θξάηνπο αληηθαηνπηξίδεη ηηο ζεκειηψδεηο επηινγέο ηνπ ζε 

ζεκαληηθνχο ηνκείο δεκνζίσλ δαπαλψλ φπσο ε παηδεία, ε πγεία θαη νη ζπληάμεηο ελψ 

ηαπηφρξνλα επεξεάδεη βαζηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε 

θαη απνηακίεπζε θαζνξίδνληαο έηζη ην δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, ηελ καθξνπξφζεζκε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ πνιηηψλ.
10

 

Χο ζπλέπεηα απηψλ, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε ελδειερήο κειέηε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ε εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο, είλαη πξνθαλείο 

θαη άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηεο επίδξαζεο πνπ αζθεί ζην 

επίπεδν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ έρεη ζηα δεκνζηνλνκηθά έζνδα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

αζθνχκελεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

ηελ Διιάδα, ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη βπζηζηεί ε ρψξα 

απφ ην 2008, έρεη έληνλν νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ αληίθηππν. χκθσλα κε 

έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

ηνλ Μάξηην ηνπ 2016, απφ ηελ έλαξμε ηεο θξίζεο έρεη ζεκεησζεί ζεκαληηθή πηψζε ηνπ 

βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ Διιήλσλ κε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο 

                                                           
7
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content 

8
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content 

9
 Θαλάζεο Κνπθάθεο, 2018 «Αμηνινγνχληαη ηνλ Οθηψβξην νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ “Ξεπιχκαηνο” ρξήκαηνο.» 

 Πεγή:https://www.cnn.gr/oikonomia/story/134758/axiologoyntai-ton-oktovrio-oi-epidoseis-tis-elladas-stin-

katapolemisi-toy-xeplymatos-xrimatos 
10

 https://publications.europa.eu 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
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θηψρεηαο, ηδίσο ησλ λέσλ, ηεο αλεξγίαο αιιά θαη ηε ξαγδαία αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο 

θαη ησλ αλαγθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ρψξαο.
11

 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ε πξνζθπγή ηεο ρψξαο ζην 

κεραληζκφ ζηήξημεο πνπ ζπγθξνηείηαη απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ), ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) θαη ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ), ηνλ Απξίιην ηνπ 

2010, νδήγεζαλ ζηε ιήςε κίαο ζεηξάο κέηξσλ ιηηφηεηαο θαη δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο. 

Αλάκεζα ζηηο παζνγέλεηεο ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, πνπ επηδηψθεηαη λα αληηκεησπηζηνχλ 

κε ηα κέηξα απηά, ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην κείδνλ πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ 

έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ 

έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε, ην θαηέζηεζαλ αληηθείκελν ζπλερψλ λνκνζεηηθψλ 

εμειίμεσλ, ηξνπνπνηήζεσλ θαη πνιηηηθψλ δεζκεχζεσλ.  Χζηφζν, παξά ηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πάηαμή ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα ηνπ ΟΟΑ, ην πξφβιεκα 

ηεο θνξνδηαθπγήο παξακέλεη κείδνλ κέρξη θαη ζήκεξα. 

Απφ ηελ άιιε, ε πξνζπάζεηα ηεο απνηχπσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ 

καχξνπ ρξήκαηνο ζε κία ρψξα, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεξηγξαθή θαη εθηίκεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ απηή παξνπζηάδεη. Ζ άκεζε απηή ζρέζε, απνξξέεη 

απφ ην γεγνλφο φηη ε παξνπζία ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο ζηελ νπζία αληαλαθιά ηελ 

πξνζπάζεηα ησλ αηφκσλ λα απνθξχςνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα, είηε γηαηί αλ 

απηή ιάκβαλε ρψξα ζηελ επίζεκε νηθνλνκία ζα ήηαλ ιηγφηεξν επσθειήο, είηε επεηδή είλαη 

παξάλνκε. Αθξηβψο, ιφγσ ηεο παξάλνκεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, πνπ απαηηεί αμηνιφγεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνξξέεη απφ αλεπίζεκεο ζπλαιιαγέο, ε εθηίκεζε 

ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα.  

Δλλνηνινγηθά, σο «παξανηθνλνκία» ή «ππφγεηα νηθνλνκία» θαη «ζθηψδεο νηθνλνκία», 

κπνξνχκε λα ραξαθηεξίζνπκε ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο 

ελφο δεδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη δελ θαηαγξάθεηαη ζηνπο εζληθνχο 

ινγαξηαζκνχο θαη ζηηο ππφινηπεο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο. Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή, κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηφζν λφκηκεο νηθνλνκηθέο πξάμεηο νη νπνίεο, φκσο, έιαβαλ ρψξα παξάλνκα, 

φπσο ε πψιεζε πξντφλησλ ρσξίο ηελ έθδνζε ηνπ αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ θαη ε 

αδήισηε εξγαζία, φζν θαη παξάλνκεο, φπσο ην εκπφξην φπισλ θαη λαξθσηηθψλ.
12

 Ζ 

εκθάληζε θαη έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ζα 

πξέπεη λα απνδνζεί ζηα ζεκαληηθά δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο, ηελ πνηφηεηα  δηαθπβέξλεζεο, ην εθαξκνζηέν ζεζκηθφ πιαίζην ζηηο αγνξέο 

πξντφληνο, εξγαζίαο θαη ρξήκαηνο, ζηε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαη ηελ 

επηβάξπλζε πνπ απηή απνθέξεη, ηφζν ππφ ηε κνξθή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φζν θη απηνχ ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, θαζψο θαη ζε 

άιινπο θνηλσληθνχο θαη αηνκηθνχο παξάγνληεο.
13

  

Όζνλ αθνξά ηελ θνξνδηαθπγή πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ παξάλνκε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζχκθσλα κε εξεπλά ηνπ ΟΟΑ (2011), ππνινγίδεηαη φηη ηα δηαθπγφληα 

έζνδα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο ζηηο ζθηψδεηο νηθνλνκηθέο 

                                                           
11

 http://www.oecd.org 
12

 https://athens.indymedia.org 
13

 Ligita Gaspareniene, Jekaterina Kartasova, Rita Remeikiene (2014), “Evaluation of Shadow Economy 

Emergence and Development. Factors in Service Sector: Greek Case” 
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δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζχζηεκα αδπλαηεί λα εληνπίζεη, θπκαίλνληαη απφ 2 έσο 4% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (Α.Δ.Π.) αλά έηνο.
14

 

Όπσο ζα πεξίκελε θαλείο, ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, δελ απνηειεί απνθιεηζηηθή 

παζνγέλεηα ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ εληχπσζε, σζηφζν, φηη πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα 

εθηεηακέλν θαηλφκελν, θαζψο θαη ε εμέιημε πνπ απηφ παξνπζηάδεη ζηε δηαρξνλία αιιά θαη 

ε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ νηθνλνκηθή εμπγίαλζε θαη ηελ έμνδν ηεο ρψξαο απφ ηελ θξίζε, 

έρνπλ νδεγήζεη ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζηελ επηθαηξφηεηα θαη ζε έληνλε θπβεξλεηηθή θαη 

αθαδεκατθή ελαζρφιεζε κε απηφ. Ζ αλάγθε γηα ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ πνιηηηθήο 

δξάζεο κε ζθνπφ ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ θξίλεηαη επηηαθηηθή θαζψο απηφ ζπλδέεηαη 

αθελφο κε ηελ απψιεηα εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηε ζπλεπαγφκελε δπζθνιία ηνπ θξάηνπο 

λα θαιχςεη ηα ρξφληα δεκφζηα ειιείκκαηα θαη αθεηέξνπ κε ηελ θνξνινγηθή αληζφηεηα θαη 

ηνλ αζέκηην αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ θνξνθπγάδσλ θαη ησλ εηιηθξηλψλ θνξνινγνπκέλσλ, 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ. Σα κέηξα απηά ζα πξέπεη λα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο 

παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ην κέγηζην δπλαηφ εχξνο πνιηηψλ, λα απνζθνπνχλ 

ζηε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά λα νδεγνχλ ζηελ θαηαζηνιή θαη 

θπξίσο ζηελ πξφιεςε ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 δηαΝΔΟζηο (Ηνχληνο 2016) “Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα: Αηηίεο, Έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο”. 
15

 Nikolaos Artavanis, Adair Morse θαη Margarita Tsoutsoura (2015), “Tax Evasion across Industries: Soft 

Credit Evidence from Greece”. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

                         2. ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ: 

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο αιιά θαη ηεο έθηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, έρεη απνηειέζεη 

πνιιέο θνξέο αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο. Οη έξεπλεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

πξνζπάζεηα ππνινγηζκνχ θαη θαηαγξαθήο ηνπ κεγέζνπο ηνπ ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ, 

απνηχπσζεο ησλ κεραληζκψλ πνπ δηέπνπλ ηε δξάζε ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ 

θαζψο θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνζηέαο πνιηηηθήο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ.
16

   

2.2 ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΟΤ WALKER: 

Σν κνληέιν “Walker” (Walker, 1995, 1999, 2002, 2003a,b), ην νπνίν αλήθεη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ κνληέισλ βαξχηεηαο, απνηέιεζε ηελ πξψηε ζνβαξή πξνζπάζεηα 

πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο παγθνζκίσο. Ζ εθαξκνγή ηνπ «πξσηφηππνπ» 

κνληέινπ, παξνπζίαζε έλα φγθν λνκηκνπνίεζεο ηεο ηάμεσο ησλ $2,85 δηζ. παγθνζκίσο, 

πνζφ πνπ ππεξέβαηλε ην αλψηαην φξην πνπ είρε αλαθεξζεί ζε δήισζε ηνπ εθηειεζηηθνχ 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ ηνπ Γ.Ν.Σ.  Michel Camdessus ($ 1,5δηζ.)
17

,  ζέηνληαο πνιιά 

εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ππνεθηίκεζε ηεο ζπλνιηθήο έθηαζεο ηεο απάηεο. 

Σν κνληέιν απηφ, έγηλε μαλά δεκνθηιέο ην 2005, φηαλ ν Walker ρξεζηκνπνηψληαο κία 

παξφκνηα κεζνδνινγία κε απηή ηνπ αξρηθνχ ηνπ κνληέινπ, επηρείξεζε λα πξνβιέςεη ηελ 

παγθφζκηα ξνή ρξεκάησλ απφ ηα λαξθσηηθά.  

χκθσλα κε ην κνληέιν, πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα πξνζδηνξίζεη ην πψο πξαγκαηνπνηείηαη ε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ζηελ 

θνηλσλία, ζα πξέπεη αξρηθά λα απαληήζεη ζηα εξσηήκαηα: «πφζν έγθιεκα ππάξρεη;», 

«πφζν θέξδνο ππάξρεη ζην έγθιεκα;» θαη «πνηεο νη αλαινγίεο ηνπ ζηα πνζά πνπ 

μεπιέλνληαη;». Δπίζεο, ην ελ ιφγσ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζην αμίσκα φηη θαζψο ην θφζηνο 

ηνπ εγθιήκαηνο είλαη κέξνο ηεο νηθνλνκίαο, θαηά ζπλέπεηα θαη ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ππνζχλνιν ηνπ θφζηνπο απηνχ. Μεξηθά απφ 

ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο  λνκηκνπνηνχληαη ελψ άιια 

απιά δαπαλψληαη ρσξίο λα πεξάζνπλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο. Δπηπιένλ, 

νξηζκέλα απφ ηα ρξήκαηα πνπ μεπιέλνληαη εηζέξρνληαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία απφ 

εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζε άιιεο ρψξεο. πλεπψο, ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν, φρη 

κφλν κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε αλψηεξα θαη θαηψηεξα φξηα ζηηο εθηηκήζεηο γηα ην 

κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά κπνξνχκε, επηπιένλ, λα ηηο εληζρχζνπκε ζε αμηνπηζηία 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα επξχ θάζκα άιισλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ εθηηκήζεσλ γηα ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο, ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ.   
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνληέιν ηνπ Walker απνηειείηαη απφ δχν κέξε: Πξψηα ππνινγίδεη 

ηα έζνδα απφ ην εγρψξην έγθιεκα θαη έπεηηα ηα έζνδα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ εγρψξηα 

νηθνλνκία απφ εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη ζηελ αιινδαπή. Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ 

ελ ιφγσ κνληέινπ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ππνινγίδεη κφλν ηελ πξψηε ζπλαιιαγή πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ ηνπνζέηεζε θεθαιαίσλ. Έηζη, ελψ ηα ρξήκαηα κπνξνχλ λα 

κεηαθηλεζνχλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηελ πξνζπάζεηα ησλ εγθιεκαηηψλ λα ζπγθαιχςνπλ 

ηελ παξάλνκε δξάζε ηνπο, ην κνληέιν δελ ππνινγίδεη θαζεκία απφ απηέο ηηο ζπλαιιαγέο ή 

θηλήζεηο θεθαιαίσλ απνθεχγνληαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, ηελ πνιιαπιή θαηακέηξεζε ηνπο. 

Έλα ρξφλν κεηά, νη  Unger et al. (2006), ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ηνπ Walker ζηελ 

εθηίκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο γηα ηελ Οιιαλδία, ππνιφγηζαλ ηνλ φγθν ηνπ ρξήκαηνο 

πνπ μεπιχζεθε ζηε ρψξα κεηαμχ ησλ $18 έσο 25 δηο. γηα ην έηνο 2004-2005, πνζφηεηα πνπ 

αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην 5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. ην ίδην κνληέιν γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ, απφ ην Γ.Ν.Σ., θαζψο παξακέλεη ην θνξπθαίν κνληέιν 

κέηξεζεο ηεο δηεζλνχο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
18

 

Δπίζεο, ε Unger (2007), αλαπαξήγαγε ηελ πνζφηεηα ρξήκαηνο πνπ μεπιχζεθε θαηά ηα έηε 

1995 έσο 2005 θαζψο θαη ηηο 20 ζεκαληηθφηεξεο ρψξεο εηζξνήο ησλ θεθαιαίσλ απηψλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο, ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ πνπ μέπιπλαλ ην 

67,1% ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ην έηνο 

2005, έρεη σο εμήο: 

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (18,9%), Νήζνη Κάηκαλ (4,9%), Ρσζία (4,2%), Ηηαιία (3,7%), Κίλα 

(3,3%), Ρνπκαλία (3,1%), Καλαδάο (3,0%), Βαηηθαλφ (2,8%), Λνπμεκβνχξγν (2,8%), 

Γαιιία (2,4%), Μπαράκεο (2,3%), Γεξκαλία (2,2%), Διβεηία (2,1%), Βεξκνχδεο (1,9%), 

Κάησ Υψξεο (1,7%), Ληρηελζηάηλ (1,7%), Απζηξία (1,7%), Υνλγθ Κνλγθ (1,6%), 

Ζλσκέλν Βαζίιεην (1,6%), Ηζπαλία (1,2%). 

 Αίζζεζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ρψξεο απηέο είλαη πνιχ 

αλαπηπγκέλεο κε αμηνζεκείσηεο λφκηκεο/επίζεκεο νηθνλνκίεο, ελψ ζηε ιίζηα ππάξρνπλ 

κφλν κεξηθά κηθξά ππεξάθηηθα θέληξα (OFCS) θαζψο θαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη: Νήζνη 

Κάηκαλ, Βαηηθαλφ, Βεξκνχδεο θαη Ληρηελζηάηλ. Χζηφζν, δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ ηα ρξήκαηα 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο απιά μεπιχζεθαλ ζηηο ρψξεο ή αλ παξέκεηλαλ ζε απηέο.
19

 

O Reuter (2007), επηθξίλνληαο ην κνληέιν ηνπ Walker, παξνπζηάδεη έληνλν ζθεπηηθηζκφ ζε 

ζπλνιηθέο εθηηκήζεηο θαζψο θαη ζε θάζε πξνζπάζεηα εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε 

δηεζλέο επίπεδν. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ, ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ρξήκαηνο πνπ 

μεπιέλεηαη εηεζίσο αλέξρεηαη ζε εθαηνληάδεο δηζ. δνιάξηα, ρσξίο σζηφζν λα θαζίζηαηαη 

δπλαηή ε αθξηβήο εθηίκεζε ηνπ. Αλαθέξεη, επίζεο, φηη ε αζάθεηα απηψλ ησλ εθηηκήζεσλ 

είλαη απνηέιεζκα ακθφηεξσλ δηαθσληψλ σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη αληηιεπηή ε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ θαζψο θαη ησλ αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηερληθέο 

πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θαηαιήγνληαο φηη εθηηκψκελεο αιιαγέο ζηνλ φγθν ηνπ 

ρξήκαηνο πνπ μεπιέλεηαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέηξν ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη. Έηζη, θαηά ηνλ Reuter, ηα ζπλνιηθά 

αξηζκεηηθά ζηνηρεία είλαη κεδακηλήο αμίαο γηα ηνπο ζπληάρηεο ησλ κέηξσλ, θαζψο ζηφρνο 
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ησλ κέηξσλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ δελ είλαη ηφζν ε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηφ θαζ‟ απηφ, αιιά θπξίσο ησλ εγθιεκάησλ πνπ παξάγνπλ εηζφδεκα, ε ελίζρπζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ν έιεγρνο ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
20

  

Απφ ηελ άιιε ε Unger (2007) ππνζηήξημε κε ζζέλνο ηελ έξεπλα ηνπ Walker, αλαθέξνληαο 

φηη απφ ηελ πξσηνπνξηαθή κειέηε ηνπ ην 1994, είλαη δπλαηφ λα δεκηνπξγεζεί έλα πιαίζην 

κέηξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν ζε εζληθή φζν θαη ζε δηεζλή θιίκαθα, ελψ ηαπηφρξνλα ην 

ραξαθηεξίδεη σο έλα ζεηηθφ παξάδεηγκα δηεπηζηεκνληθήο εξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

εγθιεκαηνινγίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ. Δπίζεο, ζηελ έξεπλα ηεο πξνζπάζεζε λα απνδψζεη 

έλα ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ζην κνληέιν ηνπ Walker, ρξεζηκνπνηψληαο ην παιηφ κνληέιν 

βαξχηεηαο ηνπ Tinbergen, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εμαγσγηθέο ξνέο κεηαμχ δχν ρσξψλ, 

εμαξηψληαη ηφζν απφ ην ΑΔΠ ησλ δχν ρσξψλ φζν θαη απφ ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. 

Αληίζηνηρα, ινηπφλ, ε Unger απέδεημε φηη ε ειθπζηηθφηεηα κίαο ρψξαο γηα ζθνπνχο 

λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ εμαξηάηαη κεηαμχ άιισλ απφ ην ηξαπεδηθφ απφξξεην 

πνπ εθαξκφδεηαη θαη ηε ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηε δηαθζνξά θαη ην έγθιεκα. 
21

  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ην κνληέιν απηφ, αλάκεζα ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ κεηαθέξεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε 

ηνπο, αλήθνπλ ηφζν ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

ηεο, φζν θαη ε γεσγξαθηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή απφζηαζε ηεο απφ ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ. Έηζη, θαζεζηψηα κε απζηεξή πνιηηηθή 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο, πςειά πνζνζηά δηαθζνξάο θαζψο 

θαη πνιηηηθή αζηάζεηα, είλαη ιηγφηεξα ειθπζηηθά έλαληη εθείλσλ πνπ δηαζέηνπλ κεγάιεο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη πςειφ ηξαπεδηθφ απφξξεην. Δπίζεο, ηδηαίηεξα ειθπζηηθέο 

είλαη νη ρψξεο κε πςειφ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, θαζψο ε απφθξπςε ησλ πξνο λνκηκνπνίεζε 

παξάλνκσλ εζφδσλ θαζίζηαηαη επθνιφηεξε ζε κεγάιεο θαη πινχζηεο ρψξεο.  Ληγφηεξν 

ειθπζηηθέο, απφ ηελ άιιε, εκθαλίδνληαη νη ρψξεο πνπ είλαη απνκαθξπζκέλεο κεηαμχ ηνπο, 

ρσξίο έληνλνπο εκπνξηθνχο δεζκνχο θαη κεγάιεο πνιηηηζηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο.
22

  

 

ηελ ηειεπηαία θνηλή έξεπλα ηνπο, νη Walker θαη Unger (2009), επηρείξεζαλ μαλά λα 

εθηηκήζνπλ ην φγθν ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο πνπ μεπιέλεηαη παγθνζκίσο θαζψο θαη/ή ηα 

έζνδα απφ ηα δηαθξαηηθά εγθιήκαηα πνπ αληινχληαη κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδνληαο έλα κνληέιν ην νπνίν θαζηζηά δπλαηή ηελ εθηίκεζε ησλ 

ξνψλ παξάλνκσλ θεθαιαίσλ απφ θαη πξνο θάζε δηθαηνδνζία παγθνζκίσο. ηελ νπζία, 

πξφθεηηαη γηα κία πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηνπ  κνληέινπ  Walker (“Walker Model”), ην 

νπνίν αλαπηχρζεθε αξρηθά ην 1994 θαη ηζρπξνπνίεζεο ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ, θαζψο νη 

εθηηκήζεηο ηνπ αξρηθνχ απηνχ κνληέινπ απνδείρηεθαλ ζπκβαηέο κε ηα πξφζθαηα 

επξήκαηα γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο. χκθσλα ινηπφλ κε ηνπο Walker θαη Unger, εθφζνλ ε 

θιίκαθα ηνπ θαηλνκέλνπ θαηαζηεί γλσζηή, ζα κπνξνχλ επίζεο λα κεηξεζνχλ ηα 

καθξννηθνλνκηθά ηνπ απνηειέζκαηα, ν αληίθηππνο ηνπ ζηελ πξφιεςε ηνπ εγθιήκαηνο 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ λνκνζεηηθψλ πξνζπαζεηψλ. Καηαιήγνπλ, επίζεο, ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ην κνληέιν ηνπο απνηειεί ηελ πην αμηφπηζηε θαη εχξσζηε κέζνδν 
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ππνινγηζκνχ ηνπ θαηλνκέλνπ παγθνζκίσο θαη ζπλεπψο ηνπ νηθνλνκηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

πνιηηηθνχ  αληίθηππνπ πνπ απηφ επηθέξεη.
23

 

2.3 ΑΛΛΔ ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ: 

Δπίζεο, νη Bagella et al (2009), ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζεσξεηηθφ, δχν ηνκέσλ, δπλακηθφ 

κνληέιν γεληθήο ηζνξξνπίαο γηα λα κεηξήζνπλ ην μέπιπκα ρξήκαηνο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη 

δεθαπέληε ρψξεο ηεο ΔΔ ζε δείγκαηα ηξηκεληαίαο βάζεο απφ ην 2000 έσο ην 2007, 

θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ην μέπιπκα ρξήκαηνο αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 19%  

ηνπ ΑΔΠ (GPD) γηα ηηο 15 Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ην 13% γηα απηέο ησλ ΖΠΑ, 

παξνπζηάδνληαο ηαπηφρξνλα κηθξφηεξε κεηαβιεηφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ην ΑΔΠ ησλ 

ρσξψλ απηψλ.
24

 

Έλα ρξφλν κεηά, νη Schneider θαη Windischbauer, (2010), ζε κία πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο 

ηνπ θαηλνκέλνπ, δηαθξίλνπλ ηελ νηθνλνκία ζε επίζεκε (“official economy”) θαη αλεπίζεκε 

(“Underground Economy”). Ζ δεχηεξε, πεξηιακβάλεη φια ηα είδε εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, ελψ ηα παξαγφκελα απφ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θέξδε απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ. Καηέιεμαλ, επίζεο, φηη ην μέπιπκα ρξήκαηνο 

απνηειεί κία απαξαίηεηε δηαδηθαζία,  θαζψο φιεο νη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε κεηξεηψλ, εμαθαλίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηα ίρλε ηεο 

ζπλαιιαγήο.  

Δπηπιένλ, επηζεκαίλνπλ φηη νη εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν 

ζε εζληθφ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν ζε παγθφζκην επίπεδν, πιήηηνληαη απφ κεγάιε 

αβεβαηφηεηα, ηελ νπνία απνδίδνπλ ζηνπο απνθιίλνληεο νξηζκνχο ηνπ φξνπ «μέπιπκα 

ρξήκαηνο» πνπ παξαηεξείηαη ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζηελ ελδερφκελε πνιιαπιή 

θαηακέηξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαηά ην ζηάδην ηεο ζηξσκαηνπνίεζεο, αιιά θαη ζην 

γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ εθηηκήζεηο ή άιια ζηνηρεία ηα φπνηα 

αλαθέξνληαη εζθαικέλα ή έρνπλ παξεξκελεπηεί. 

Σέινο, δηαθξίλνπλ ηηο κεζφδνπο πνζνηηθνπνίεζεο ζε άκεζεο θαη έκκεζεο. Οη πξψηεο, παξά 

ην γεγνλφο φηη εζηηάδνπλ ζηελ θαηαγεγξακκέλε ξνή αλαθνξψλ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα έπξεπε 

λα παξέρνπλ, ηνπιάρηζηνλ εθ πξψηεο φςεσο, αθξηβή δεδνκέλα, είλαη ζπρλά ιαλζαζκέλα 

ιφγσ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ γίλνληαη γηα ηηο κε θαηαγεγξακκέλεο πεξηπηψζεηο. Δμαίξεζε, 

απνηειεί ε πξνζζήθε ησλ θαηαζρεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε αληηπαξάζεζε 

ηνπο κε ην μέπιπκα ρξήκαηνο πνπ έρεη εληνπηζηεί. Χζηφζν, θαζψο αθνξά κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε πξνβνιή ηεο ζηνλ πιεζπζκφ δελ είλαη εθηθηή. 25  

Σν ίδην έηνο, 2010, ν Schneider, ζε έξεπλα ηνπ, κε ηε βνήζεηα κίαο εθηίκεζεο MIMIC,  

επηδίσμε  λα πνζνηηθνπνηήζεη θαη ηειηθά λα εθηηκήζεη ηνλ φγθν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, γηα ηα ρξφληα 1995 έσο 2005 γηα είθνζη 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Διιάδαο.  

Χο απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο απηήο κπνξεί λα αλαθεξζεί φηη ε αλάγθε γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ εμεγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιεο νη παξάλνκεο (εγθιεκαηηθέο) 
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University of Wollongong, Australia; Utrecht University School of Economics 
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 Bagella, Busato θαη Argentiero (2009), “Money Laundering in a Microfounded Dynamic Model: 

Simulations for the U.S. and the EU-15 Economies” 
25 Schneider, Friedrich; Windischbauer, Ursula (February 2010), “Money Laundering: Some Facts” 
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δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα κε ηε ρξήζε ησλ κεηξεηψλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

μεπιπζνχλ, λα πξαγκαηνπνηεζεί θάπνηα επέλδπζε ή θαηαλάισζε ζηε λφκηκε/επίζεκε 

νηθνλνκία, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη θάπνην λφκηκν θέξδνο. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε δηαθφξσλ 

αηηησδψλ κεηαβιεηψλ σο δείθηεο θαηαζρεζέλησλ ρξεκάησλ (δηαδηθαζία εθηίκεζεο 

MIMIC), γηα ηα δηάθνξα είδε εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα αιιά θαη κεηξεηά, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

δησθφκελσλ πξνζψπσλ, παξαηήξεζε κία αχμεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απφ $270 δηο.  ην 1995, ζε $614 δηζ. ην 2006,  ζηηο 20 ππφ 

εμέηαζε  ρψξεο. 

Απφ ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα ν Schneider, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ζπλνιηθφ 

πνζφ ησλ εζφδσλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα μεπιπζεί είλαη 

εμαηξεηηθά δχζθνιν λα θαζνξηζηεί, θαζψο ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

σο πξνο ηνλ νξηζκφ θαη ηα ιακβαλφκελα κέηξα, νη νπνίεο θαζηζηνχλ αζαθείο ηηο έλλνηεο 

ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπο, ελψ απέδσζε, 

ηελ αδπλακία θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, θπξίσο, ζηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ.
26

 

Οη Ferwerda et al.(2011), ρξεζηκνπνηψληαο ην κνληέιν ησλ Walker θαη Unger, επηρείξεζαλ 

λα πξνβιέςνπλ ηηο ξνέο ηνπ ρξήκαηνο πνπ μεπιέλεηαη κέζσ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, φπνπ 

ηα παξάλνκα έζνδα κεηαθέξνληαη αλά ηελ πθήιην κε πιαζηά ηηκνιφγηα, κε ηα νπνία 

ππεξηηκνινγνχληαη ή ππνηηκνινγνχληαη ηα εηζαγφκελα θαη εμαγφκελα πξντφληα. 

Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ ΖΠΑ κε 199 ρψξεο, 

θαηέιεμαλ φηη ε ηερληθή απηή λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκεο πξνέιεπζεο εζφδσλ, είλαη 

επξέσο δηαδεδνκέλε ζε ρψξεο νη νπνίεο εθαξκφδνπλ απζηεξή πνιηηηθή ελάληηα ζην 

μέπιπκα.
27

     

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Schneider (2012), ε ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ 

μεπιχζεθε κέζσ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ην έηνο 2009, ηζνδπλακεί κε 

2,7% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 1,6 $ ηξηζ.  Απφ ην πνζφ δε απηφ, 

εθείλν πνπ αθνξά ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δηεζλνχο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ζηελ 

εκπνξία λαξθσηηθψλ, πνπ απνηειεί θαη ηελ θπξηφηεξε πεγή ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ πνπ 

πξννξίδνληαη πξνο λνκηκνπνίεζε, κε πνζνζηφ πεξίπνπ 20%, ππνινγίδεηαη ζηα 650 $ δηζ.  

εηεζίσο γηα ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο λέαο ρηιηεηίαο θαη αληηζηνηρεί ζην 1,5% ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ. 
28

 

2.4 ΜΔΘΟΓΟΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ 

ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ   

Έληνλν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ πξνθαινχλ, επίζεο, νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ην ζθνπφ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ αιιά θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 
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χκθσλα κε ηνπο Masciandaro (2004, 2005, 2006), Picarelli (2006), Shelley (2005) and 

Yepes (2008), ηα εγθιήκαηα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο έρνπλ ηηο αθφινπζεο θνηλέο πηπρέο: 

 Οη δηαθξαηηθέο εγθιεκαηηθέο θαη ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

ηξαπεδηθά εκβάζκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ κέζσ 

πνιιαπιψλ δηθαηνδνζηψλ. 

 Οη δηελεξγνχληεο ηα αλσηέξσ εγθιήκαηα, εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε παξφκνην ηξφπν κε απηφ ησλ δηαθηλεηψλ άιισλ εγθιεκαηηθψλ 

ζπλδηθάησλ. 

 Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο εγθιεκαηηψλ επσθεινχληαη απφ ηηο εμσρψξηεο ηξαπεδηθέο 

δηεπθνιχλζεηο (offshore bank facilities) θαη ηηο εηαηξείεο “θέιπθνο” (shell 

corporations)
29

. 

 

Δπίζεο, νη Unger (2007) θαη Zdankowicz (2004), σο θπξηφηεξεο κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην μέπιπκα ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο, αλαγλσξίδνπλ ηηο αθφινπζεο: 

 

 Μεηαθνξέο, κέζσ ηνπ επίζεκνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Καηαζέζεηο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα (smurfing), 

 Μεηαθνξέο, κέζσ ηνπ αλεπίζεκνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 Φπζηθή δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ, 

 Ηδηνθηεζία εηαηξεηψλ, 

  Παξάλνκα ηπρεξά παηρλίδηα,  

 Τπνηηκνινγήζεηο θαη ππεξηηκνινγήζεηο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ.
30

 

 

O Yepes (2008), ζε κία πξνζπάζεηα εμήγεζεο ηνπ ηξφπνπ δηείζδπζεο ηνπ δηαθξαηηθνχ 

εγθιήκαηνο ζηε λφκηκε νηθνλνκία, δηαθξίλεη ηηο κεζφδνπο ηεο βίαο ή απεηιήο γηα ρξήζε 

βίαο, ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ηε ζπλεξγαζία κε δηεθζαξκέλνπο 

ππαιιήινπο θαη ζηειέρε. Πεξαηηέξσ, κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ 

κπνξεί λα αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε εηαηξείεο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα, ηε κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ κέζσ ησλ αλεπίζεκσλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, ηε 

δηεμαγσγή εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο αιιά θαη ζπλήζσλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

επηηπγράλεηαη ηειηθά ν δηεζλήο έιεγρνο εηαηξεηψλ θαη ε δηνρέηεπζε ηνπ παξάλνκνπ 

ρξήκαηνο ζηε δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθή αγνξά.
31

    

Όζνλ αθνξά ηα αλεπίζεκα ζπζηήκαηα δηνρέηεπζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ, ν Schneider 

(2012), ζεσξεί ην αλεπίζεκν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ειθπζηηθφ κέζν γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ 

εζφδσλ απηψλ, θαζψο θαζηζηά δπζθνιφηεξν ηνλ εληνπηζκφ ηνπο απφ ηηο αξρέο.
32

 Σν πην 

δηάζεκν θαη παιαηφηεξν αλεπίζεκν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ην Hawala. χκθσλα κε ηνλ 

Bunt (2007), νη ηξαπεδίηεο ηνπ Hawala είλαη πάξνρνη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη 

νπνίνη δηεμάγνπλ ζπλαιιαγέο ρσξίο άδεηα θαη ζπλεπψο ρσξίο θξαηηθφ έιεγρν. Λακβάλνπλ 

κεηξεηά, επηηαγέο θαη αγαζά αμίαο (π.ρ. δηακάληηα θαη ρξπζφ) απφ κία ηνπνζεζία θαη 
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 Πξφθεηηαη γηα εηαηξείεο  πνπ ππάξρνπλ κφλν ζηα ραξηηά. Γελ έρνπλ γξαθεία ή ππαιιήινπο, αιιά κπνξνχλ 

λα έρνπλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ή λα θαηέρνπλ παζεηηθέο επελδχζεηο ή λα είλαη νη εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ή ηα πινία (Wikipedia). 
30 Haigner Stefan, Schneider Friedrich θαη Wakolbinger, Florian (2012),“The Financial Flows of Terrorism 

and Transnational Crime”. 
31

 Schneider Friedrich (2011), “The Financial Flows of Transnational Crime: Some Preliminary Empirical 

Result” 
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 Schneider Friedrich (2012), “The Financial Flows of Transnational Crime and Tax Fraud in OECD 

Countries: What Do we (Don‟t) know?” 
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θαηαβάιινπλ ηελ αληίζηνηρε αμία ζε κεηξεηά ή άιιε αληακνηβή ζε θάπνηα άιιε. Παξά 

ηνλ απμαλφκελν αληαγσληζκφ απφ ηηο επίζεκεο ππεξεζίεο εκβαζκάησλ, ε δξάζε ηνπο 

δηαηεξείηαη ζε ίδηα επίπεδα κε εθείλα ηνπ επίζεκνπ, θαζψο θαίλεηαη λα ην εκπηζηεχνληαη 

πεξηζζφηεξν νη ρακειφκηζζνη εξγάηεο θαη νη κεηαλάζηεο γηα ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ ζηηο 

ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπο. Ο Bunt θαηαιήγεη φηη ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαη ζε απηφ ην 

«ππφγεην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα» νη έιεγρνη πεξί εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, 

ηεο θαηαγξαθήο θαη ηεο αλαθνξάο αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

κεηαηξαπεί ζε θαηαθχγην ησλ εγθιεκαηηψλ θαη ησλ ηξνκνθξαηψλ.
33

   

Αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ ρξήκαηνο πνπ δηαθηλείηαη θαη ηειηθά μεπιέλεηαη κέζσ ηνπ 

Hawala, ν Fischer (2002) εθηίκεζε φηη γηα ηε ανπδηθή Αξαβία, αλέξρεηαη ζηα $40  δηζ. 

εηεζίσο, ελψ ηα αληίζηνηρα πνζά γηα ην Παθηζηάλ θαη ην Αθγαληζηάλ, αλέξρνληαη ζε $2,5 

θαη 3,0 δηζ. ην ρξφλν. ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ησλ Page θαη Plaza (2006), ππνιφγηζαλ ην 

αληίζηνηρν πνζφ ζε $57,53  δηζ.  παγθνζκίσο, γηα ην 2004, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη κία 

ζαθέζηαηε πηψζε ζηε δηαρξνληθή ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο.
34

 

Δπίζεο, νη Anderson et al. (2012), ζε έξεπλα ηνπο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ δηαδηθηπαθνχ 

εγθιήκαηνο θαη ησλ εζφδσλ πνπ απηφ απνθέξεη, παξαηήξεζαλ κία ξαγδαία αχμεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηα ηειεπηαία δέθα κε δεθαπέληε ρξφληα. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή επηηξνπή 

(2007), σο δηαδηθηπαθά εγθιήκαηα νξίδνληαη εθείλα πνπ αθνξνχλ παξαδνζηαθά 

εγθιήκαηα, φπσο ε απάηε θαη ε πιαζηνγξαθία, ηα νπνία δηαπξάηηνληαη κέζσ 

ειεθηξνληθψλ κέζσλ, δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε δεκνζίεπζε παξάλνκνπ 

πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή κνξθή θαη ηα δηάθνξα εγθιήκαηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

απνθιεηζηηθά κέζσ ειεθηξνληθψλ δηθηχσλ. ηε ζπλέρεηα ζηελ θαηεγνξία απηή 

πξνζηέζεθαλ θαη άιιεο κνξθέο εγθιεκάησλ φπσο ε ειεθηξνληθή ηξαπεδηθή απάηε 

(phishing). Όζνλ αθνξά ην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ εγθιεκάησλ, ζε παγθφζκην επίπεδν, νη 

Anderson et al. εθηίκεζαλ φηη αλέξρεηαη ζε $ 222.697 δηζ., κε εθείλν ηεο δηαδηθηπαθήο 

θνξνινγηθήο απάηεο λα θαιχπηεη ην 67,5% απηνχ, ελψ γηα ην κέιινλ πξνέβιεςαλ 

πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ θαζψο ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα ηελ ηέιεζε εγθιεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαζίζηαηαη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φιν θαη πην ειθπζηηθή.     

ε έξεπλα ησλ Dobovsek θαη Slak (2013) αλαθνξηθά κε ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

πξνο ηελ επίηεπμε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ θαη κειεηψληαο ηε 

δηαρξνληθή εμέιημε ηεο «ηέρλεο» ηνπ εγθιήκαηνο, ζπκπέξαλαλ φηη ηα άηνκα πνπ 

δηαπξάηηνπλ νξγαλσκέλα εγθιήκαηα έρνπλ κεηαθηλεζεί απφ ηελ αλάπηπμε εγθιεκαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ζηε ζθαίξα ηεο νηθνλνκίαο (δεχηεξε θάζε), ζε εθείλε ηεο πνιηηηθήο (ηξίηε 

θάζε) θαη επηζεκαίλνπλ φηη πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε πξφβιεςε ηεο εμέιημεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, απαηηείηαη κία εηο βάζνο αλάιπζε ηνπ ηξφπνπ πνπ αλαπηχζζεηαη.
35

 

Ο Knoop (2017), εξεπλψληαο ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ν ηνκέαο ησλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε ηέζζεξηο 

ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηηο ΖΠΑ, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν ελ ιφγσ 

ηνκέαο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ζθνπνχο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ, παξά 

γηα εθείλνπο πνπ αθνξνχλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πεξαηηέξσ δηαθξίλεη ηηο 
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κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην μέπιπκα ζηνλ ηνκέα ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο: ηελ πξψηε, πεξηιακβάλνληαη ηερληθέο, φπσο ν ηζρπξηζκφο ςεχηηθσλ 

θεξδψλ, πνπ αθνξνχλ ακηγψο ηνλ ηνκέα απηφ, ελψ ζηε δεχηεξε εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζε άιινπο ηνκείο, αιιά δηεπθνιχλνληαη απφ ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα (πνιιέο θαη γξήγνξεο ζπλαιιαγέο κε ηε ρξήζε 

κεηξεηψλ). Σν ζπκπέξαζκα ζην νπνίν θαηαιήγεη είλαη φηη νη ιαρεηνθφξεο αγνξέο, ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα θαζψο θαη ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα πνπ δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν 

εκθαλίδνληαη ιηγφηεξν επάισηα ζε θηλδχλνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ επθαηξηψλ πνπ παξέρνπλ γηα ην ζθνπφ απηφ  

αιιά θαη ηεο απμεκέλεο δπλαηφηεηαο γηα θαζηέξσζε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ θηλδχλνπ. Σα αληίζεηα απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη γηα ηα θαδίλν, ηα 

παξάλνκα εζληθά αζιεηηθά ζηνηρήκαηα θαη ηδίσο ηα παξάλνκα δηαδηθηπαθά ηπρεξά 

παηρλίδηα.
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Μία ζχγρξνλε ηερληθή λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ, απνηειεί ε ρξήζε ησλ 

θξππηνλνκηζκάησλ. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα πιεξσκψλ, κε ηα νπνία νη 

ζπλαιιαζζφκελνη κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο. Γηαζέηνπλ ηε 

δηθή ηνπο κνλάδα ινγαξηαζκνχ, φπσο ην BTC γηα ην BITCOIN, ελψ ε αμία ηνπο δελ 

ζπλδένληαη κε θάπνην επίζεκν λφκηζκα, αιιά θαζνξίδεηαη απφ ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ νη ρξήζηεο απνδίδνπλ ζην ζχζηεκα (Velde 2013,  

Descôteaux 2014). Ο θάζε ζπλαιιαζζφκελνο ζπλδέεηαη κε έλα ινγαξηαζκφ κέζσ ελφο 

αζχκκεηξνπ ζρεδίνπ θξππηνγξάθεζεο θιεηδηψλ, νη νπνίνη δηαθέξνπλ απφ ηνπο 

παξαδνζηαθνχο θαζψο ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα δεπγάξηα απφ ηδησηηθά θαη δεκφζηα 

θιεηδηά θαη ε κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο, πξαγκαηνπνηείηαη 

ρσξίο ηε κεζνιάβεζε θάπνηνπ θεληξηθνχ νξγαληζκνχ (Dostov θαη Shust 2014). Ζ θαηνρή 

ελφο ηέηνηνπ ινγαξηαζκνχ ζπλδέεηαη κε ηε γλψζε ηνπ αληίζηνηρνπ ηδησηηθνχ θιεηδηνχ, ελψ 

θάπνηνο κπνξεί λα θαηέρεη πεξηζζφηεξνπο απφ έλα ηαπηφρξνλα, ρσξίο λα ππνρξενχηαη ζηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ (Möser et al. 2013).
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  Ζ θαηαιιειφηεηα ηνπο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο 

εξεπλεηψλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, φπσο εθείλσλ ηεο επηζηήκεο ησλ 

ππνινγηζηψλ (Meiklejohn et al. 2013), ηεο λνκηθήο (Stockes, 2012) αιιά θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο επηζηήκεο (Dostov θαη Shust, 2014). Αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο κειέηεο 

απηέο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηα 

θξππηνλνκίζκαηα, ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ηηο 

πξνθιήζεηο πνπ απηά δεκηνπξγνχλ ζηηο πνιίηηθεο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ (Brezo θαη 

Bringa 2012), εκθαλίδνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο σο πξνο ηελ αλάιπζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

παξαγφλησλ πνπ ηα ραξαθηεξίδνπλ θαη πνπ ηειηθά επλννχλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία μεπιχκαηνο ηνπ παξάλνκνπ  ρξήκαηνο. Δπίζεο, ελψ νη ππάξρνπζεο κειέηεο 

απνδίδνπλ ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ θξππηνλνκηζκάησλ γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηε 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ εζφδσλ ζηα ηδηαίηεξα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαζψο θαη 

ζηα ιίγα πεξηζηαηηθά μεπιχκαηνο πνπ έρνπλ ππνπέζεη ζηελ αληίιεςε ησλ αξρψλ, σζηφζν, 

απηά ζα απνηειέζνπλ απεηιή ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ, κφλν εθφζνλ 

νη λνκηκνπνηνχληεο παξάλνκα έζνδα απνθνκίδνπλ ηδηαίηεξα νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηε 

ρξήζε ηνπο, φπσο είλαη ε επίηεπμε πςεινχ βαζκνχ αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο κεηαμχ 

απηψλ θαη ησλ επνπηηθψλ αξρψλ κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  
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Μεηαμχ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ θξππηνλνκηζκάησλ πνπ ηα θαζηζηνχλ 

ειθπζηηθφηεξα κέζα μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, έλαληη ησλ παξαδνζηαθψλ, ν Hochstein (2014), 

αλαθέξεη ηελ επειημία πνπ ηα ραξαθηεξίδεη θαη ε νπνία αθελφο επηηξέπεη ηελ άκεζε δηεζλή 

κεηαθνξά ηνπο θαη αθεηέξνπ δπζρεξαίλεη ηνλ εληνπηζκφ ηνπο απφ ηηο επνπηηθέο αξρέο. 

Δπίζεο, νη Brenig et al. (2015), ζε έξεπλα ηνπο γηα ην πσο ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα 

δηαθφξσλ θξππηνλνκηζκάησλ, φπσο ηα Bitcoin, Litecoin, Peercoin, ζπκβάινπλ ηειηθά ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πιεηνςεθία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο 

παξέρνπλ ζεηηθά θίλεηξα πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλππαξμία ειέγρνπ 

θαη δηαρείξηζεο ηνπο απφ θάπνηα θεληξηθή ηξάπεδα, ε αλσλπκία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, ν 

πςειφο βαζκφο επειημίαο ηνπο, ε έιιεηςε κεζαδφλησλ θαη ε δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 

απεξηφξηζηνπ πιήζνπο άκεζσλ ζπλαιιαγψλ κε ειάρηζην ή κεδακηλφ θφζηνο, αθφκα θαη 

δηεζλψο, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θξππηνλνκηζκάησλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο. Αληίζεηα, απνηξεπηηθά σο πξνο ηε ρξήζε ηνπο 

ιεηηνπξγνχλ ε πεξηνξηζκέλε απνδνρή πνπ απνιακβάλνπλ θαζψο θαη ε πςειή 

κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο ηνπο.
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2.5 ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΠΑΣΑΞΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ: 

Σέινο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη ελάληηα ζηε λνκηκνπνίεζε 

ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, έρεη, επίζεο, απνηειέζεη 

αληηθείκελν έληνλεο κειέηεο θαη ζρνιηαζκνχ. 

Ο ηεθαλίδεο (2006), επηθεθαιήο ζπκκφξθσζεο θαη ειέγρνπ ηεο ηξάπεδαο HSBC, ζε 

άξζξν ηνπ ζρεηηθά κε ηηο «επηπηψζεηο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ 

πξάμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξαξηήκαηνο 4 ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/9.3.2006» ζην αθηέξσκα ηεο 

Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλαθέξεηαη ηφζν ζηηο ζεηηθέο 

φζν θαη ζηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο. 

 ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ηεο Απφθαζεο εληάζζεη ηελ ελίζρπζε ηεο εθηίκεζεο πνπ 

απνιακβάλεη ε Διιάδα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηεο ΔΔ, επηζεκαίλνληαο, σζηφζν,  ηηο 

ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζηηο νπνίεο ν ηξαπεδηθφο ηνκέαο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ λα επηηχρεη κία αξκνληθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πηζηήο εθαξκνγήο ησλ ελ 

ιφγσ δηαηάμεσλ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

δηεζλέο επίπεδν. ρνιηάδνληαο ηα επί κέξνπο ζεκεία ηεο Απφθαζεο, αλαθέξεηαη ζηελ 

ππνρξέσζε ηεο αλαγλψξηζεο θαη πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, αξρή πνπ, 

φπσο αλαθέξεη, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ επηηαθηηθή αλάγθε ησλ ηξαπεδψλ λα απμήζνπλ 

ή έζησ λα δηαηεξήζνπλ ην κεξίδην ηνπο ζε κία απμαλφκελα αληαγσληζηηθή αγνξά, κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο θαη βαζκφ γξαθεηνθξαηίαο. Δπίζεο, ε ππνρξέσζε πξνζέγγηζεο 

κε βάζε ηνλ θίλδπλν (risk-based approach), ε νπνία αλ θαη παξέρεη ζηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηελ επθαηξία λα πξνζαξκφζνπλ ζηα δηθά ηνπο δεδνκέλα ηελ πνιηηηθή θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο, ζπλεπάγεηαη, σζηφζν, κία ζεκαληηθή, 

απφ πιεπξάο θφζηνπο, εξγαζίαο θαη νξγάλσζεο, επέλδπζε ζε κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα 

θαη εθπαίδεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα νηθνδνκεζεί ν κεραληζκφο 

πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηάηαμε ηεο πειαηείαο ηνπο ζε θαηεγνξίεο θηλδχλνπ, ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ εηδηθψλ θηλδχλσλ θαηά πειάηε, πξντφλ θαη ζπλαιιαγή θαη ηε δηαξθή 

παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ. Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ 
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ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή κίαο πνιηηηθήο 

απνδνρήο πειαηψλ (customer acceptance policy), αλαθέξεη φηη αλ θαη κία ηέηνηνπ είδνπο 

πνιηηηθή εθαξκφδνληαλ αλέθαζελ απφ ηηο ηξάπεδεο θαζψο δελ δέρνληαλ ηε ζχλαςε 

ζπκβαηηθψλ ζρέζεσλ κε πειάηεο πνπ δελ πιεξνχζαλ θάπνηα, κε θαζνξηζκέλα πάληνηε, 

θξηηήξηα, ε θαηαγξαθή ηεο ζε εληαίν θείκελν ζα εμαζθαιίζεη ηελ εληαία εθαξκνγή ηεο θαη 

ζα πξνθπιάμεη ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ιάζε θαη παξαιήςεηο πνπ ζα επέηξεπαλ ηελ 

απνδνρή πειαηψλ επηθηλδχλσλ γηα ηε θήκε θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο. 

πκπεξαζκαηηθά, ηάζζεηαη ππέξ ηεο εληζρπκέλεο επνπηείαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα απφ ηελ 

ΣηΔ θαζψο απνηειεί παξάγνληα νκαιήο θαη εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αιιά θαη 

πξνζηαζίαο ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ πειαηψλ ηνπ. Χζηφζν, φπσο αλαθέξεη, ε επηβνιή 

θαλνληζηηθψλ κέηξσλ νθείιεη λα είλαη πάληνηε εζηηαζκέλε ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα 

θαη λα είλαη πξαθηηθά εθαξκφζηκε θαη απνηειεζκαηηθή θαη θπξίσο λα ζπκβάιεη ζηελ 

εζληθή θαη δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ηξαπεδψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα.
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Γηα ην ίδην ζέκα, νη Alkaabi et al. (2010), ζε εξεπλά ηνπο απέδσζαλ ηελ έμαξζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηελ έιιεηςε κίαο θνηλήο άπνςεο ζρεηηθά κε ηνπο ηχπνπο ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

πξέπεη λα νξηζηνχλ σο εγθιήκαηα «πιεξνθνξηθήο» θαζψο θαη λνκηθνχ νξηζκνχ ησλ 

εγθιεκάησλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο θαη πξνβαίλνπλ ζηελ παξνπζίαζε κίαο νινθιεξσκέλεο 

ηαμηλφκεζεο ησλ εγθιεκάησλ απηψλ. 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο έξεπλαο ηνπο, δηαθξίλνπλ ηα εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ 

ππνινγηζηή ζε δχν ηχπνπο, βάζεη ηνπ ξφινπ πνπ ζπληειεί ζηε δηάπξαμε ηνπο θαζψο θαη ηε 

θαζ‟ απηφ θχζε ηνπ εγθιήκαηνο. ηνλ ηχπν I, πεξηιακβάλνληαη εγθιήκαηα ζηα νπνία ν 

Ζ/Τ είλαη ν ζηφρνο κίαο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο φπσο ην ραθάξηζκα ηνπ θαη ε 

κεηάδνζε ηψλ, ελψ ζε απηά ηνπ ηχπνπ II, αλήθνπλ ηα εγθιήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

Ζ/Τ, ζαλ κέζσ γηα ηε δηάπξαμε ηνπο. ηελ θαηεγνξία απηνχ ηνπ ηχπνπ ππάγνληαη κεηαμχ 

άιισλ ε δηαδηθηπαθή απάηε θαη εκπνξία λαξθσηηθψλ θαζψο θαη ην δηαδηθηπαθφ μέπιπκα 

ρξήκαηνο.
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Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηελ 

πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ, νη Halliday et al. (2014), ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη έληνλνο 

ζθεπηηθηζκφο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ εζληθψλ 

θαζεζηψησλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο  

 Αλαθνξηθά κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, εληνπίδνπλ ηηο θπξηφηεξεο αδπλακίεο ηνπο ζηελ 

έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο κεζνδνινγίαο ζπιινγήο δεδνκέλσλ απφ ηνπο δηαθφξνπο, θξαηηθνχο 

θαη κε, νξγαληζκνχο θάζε ρψξαο, αιιά θαη αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, θαζψο θαη 

ζηελ χπαξμε κεξνιεςίαο σο πξνο ηελ επηινγή ησλ πεγψλ ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηδησηηθήο ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο, ζε εζληθφ επίπεδν, επηζεκαίλνπλ φηη ε 

πηζηή πξνζήισζε πξνο ηηο πζηάζεηο ηεο FATF θαη πηνζέηεζε ελφο απζηεξνχ θαζεζηψηνο 

απφ ην 2003, άθεζαλ ειάρηζηα πεξηζψξηα γηα δεκηνπξγηθέο ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο, 
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 Θάλνο ηεθαλίδεο (2006), «νη επηπηψζεηο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ 
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πνπ ελδερνκέλσο ζα ήηαλ θαιχηεξα πξνζαξκνζκέλεο ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε ρψξαο, 

ελψ ηαπηφρξνλα θαζηζηά εθηθηφ ηνλ εκπαηγκφ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά ηελ παξάθακςε 

ηνπ λφκνπ.  

Πξνθεηκέλνπ, λα μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα απηά,  θαηαιήγνπλ ζε κία ζεηξά απφ 

ζπζηάζεηο γηα ηελ πεξαηηέξσ δξάζε ηεο FATF θαζψο θαη ηνπ ΓΝΣ, πνπ ε πηνζέηεζε ηνπο 

απφ ηνπο ελ ιφγσ νξγαληζκνχο ζα νδεγήζεη ζε ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

δξάζεο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζεσξνχλ φηη ε FATF, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε θαζνξηζκφ 

ηεο ζεκαζίαο ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ζε ζηφρνπο πςεινχ επηπέδνπ, 

ελδηάκεζνη ζηφρνη ή άκεζα απνηειέζκαηα θαζψο θαη ζε απνζαθήληζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεσλ. Δπίζεο, ζθφπηκνο θξίλεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο ηερληθήο ζπκκφξθσζεο κε ηα 

αλεμάξηεηα κεηξνχκελα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο δηάθαλσλ θξηηεξίσλ πνπ 

ζα θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ κέηξεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ κέηξσλ. 

Σν ΓΝΣ, απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε παξαγσγή θαη ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ 

εθείλσλ πνπ ζα θαζηζηνχλ εθηθηή ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ 

παξεκβάζεσλ πνπ επηηπγράλνληαη κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί, θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε απηψλ φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν.
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2.6 ΣΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΣΟΤ 

Χ ΠΡΟ ΣΗ ΤΣΑΔΗ ΣΖ  FATF 

ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα ησλ Alkaabi et al. (2010), επηζεκαίλνληαο ηε δπζθνιία αθξηβήο 

κέηξεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηελ νπνία απέδσζαλ ζηελ παξάλνκε θχζε ηνπ, επηρείξεζαλ λα 

κειεηήζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηεο Απζηξαιίαο, ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ, ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, ζηηο πζηάζεηο ηεο 

FATF γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη λα 

εμεηάζνπλ ηελ επίπησζε πνπ έρνπλ νξηζκέλα πνιηηηζηηθά θαη εζηθά δεηήκαηα ησλ ρσξψλ 

απηψλ ζην βαζκφ ζπκκφξθσζεο , αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ρξεζηή δηαθπβέξλεζε ηνπο.  

Υξεζηκνπνηψληαο ηηο αλαθνξέο ηεο FATF, θαηαιήγνπλ φηη ν κεγαιχηεξνο βαζκφο 

ζπκκφξθσζεο εκθαλίδεηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζε αληίζεζε κε ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ κηθξφηεξν. Όζνλ αθνξά ηελ Απζηξαιία, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ηηο ΖΠΑ, αλ θαη θαηά ην 2008, ζπκθψλα κε ην US Department of State, 

έρνπλ θαηαηαρηεί, κεηαμχ άιισλ ζηηο θπξηφηεξεο ρψξεο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ε 

αλακφξθσζε πνπ ππέζηε ε λνκνζεζία ησλ ρσξψλ απηψλ πξνθείκελνπ λα ελζσκαηψζεη ηηο 

πζηάζεηο ηεο FATF, θαίλεηαη λα επέθεξε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ζπκκφξθσζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, νη ζεκαληηθφηεξεο απνθιίζεηο πξνο ηηο 

πζηάζεηο ηεο FATF, εληνπίδνληαη ζηε κε ελζσκάησζε αδηθεκάησλ φπσο ε δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ θαη ε δηαθζνξά ζηα βαζηθά αδηθήκαηα θαζψο θαη ε κε ζπκπεξίιεςε ζηα 

κέηξα πξφιεςεο απηά ηεο δένπζαο επηκέιεηαο θαη ηεο αλαθνξάο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ. 

Άιιεο ειιείςεηο ηνπ Οκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο, απνηεινχλ ε κε δεκνζίεπζε εηήζηαο 

έθζεζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά κε ηελ αλαιεθζείζα δξάζε ζηνλ ηνκέα 

απηφ θαζψο θαη ε εκθάληζε ηνπ κηθξφηεξνπ βαζκνχ δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. Δηδηθά σο πξνο 

ην ηειεπηαίν ζηνηρείν (ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο), νη ππφινηπεο ππφ εμέηαζε ρψξεο 

παξνπζηάδνπλ πιήξε ζπκκφξθσζε.   
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Ο κηθξφηεξνο απηφο βαζκφο ζπκκφξθσζεο πνπ εκθαλίδεηαη ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηνπο ηδηαίηεξνπο ζξεζθεπηηθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο Ηζιακηθέο πεξηνρέο. Οη Kanatas θαη Stefanadis (2005), 

ππνζηεξίδνπλ φηη θαζψο ε θνπιηνχξα θαη ην λνκηθφ ζχζηεκα κίαο πεξηνρήο 

αιιεινυπνζηεξίδνληαη, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο δνκέο ηεο, δελ 

επεξεάδνληαη κφλν απφ ην λνκηθφ ηεο ζχζηεκα, αιιά θαη ηελ επηθξαηνχζα θνπιηνχξα, 

ελψ απέδεημαλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ λνκηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζρεηίδεηαη κε ηηο ζξεζθεπηηθέο πεπνηζήζεηο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο, νη Kwok θαη Tadesse 

(2005), ππνζηεξίδνπλ φηη νη δηαθνξέο πνπ εληνπίδνληαη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ζπζηήκαηα 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ, νθείινληαη θπξίσο ζηε δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα ησλ ρσξψλ απηψλ.
42

 

Δπηπξνζζέησο, ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Choo et al. (2014), ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνζηέα πνιηηηθή γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζηελ Μαιαηζία, επηζεκαίλνπλ φηη ε αδπλακία 

πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, παξά ηε πιεζψξα ησλ ππνδεηγκάησλ πνπ έρνπλ 

αλαπηπρζεί γηα ην ζθνπφ απηφ (Alkaabi et al., 2010), δπζρεξαίλεη ηελ εθηίκεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ (Walker, 1999) αλαγάγνληαο ηελ ζε έλα 

δηαρξνληθφ επίκαρν δήηεκα (Tang et al. 2010). Δπίζεο αδχλαηε, ραξαθηεξίδεη ηελ εχξεζε 

ελφο αμηφπηζηνπ ηξφπνπ ζπζρέηηζεο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ σθειεηψλ ησλ εθαξκνδφκελσλ 

κέηξσλ. Γεληθά, έλα ζχζηεκα αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ, 

εθφζνλ ηα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ απηφ, ππεξηεξνχλ ην θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ (Biagoli,  

2008). 

Όζνλ αθνξά ηε Μαιαηζία, σο κέινο ηεο Έλσζεο ησλ Δζλψλ ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Αζίαο 

(Association of Asian Nations –ASEAN), έρεη πξνβεί ζηε ιήςε δηαθφξσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε ζέζπηζε εηδηθνχ λφκνπ ν νπνίνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 15.1.2002. Χζηφζν, 

ζχκθσλα κε ηνπο Choo et al. (2014), θαζψο ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

εθαξκνζηέαο πνιηηηθήο έξρεηαη αληηκέησπε κε ηελ έιιεηςε επαξθψλ ζηνηρείσλ γηα ην 

θαηλφκελν, εθηηκήζεηο, φπσο ηα αληηιεπηά θφζηε ηεο εθαξκνγήο ηεο, ζα κπνξνχζαλ λα 

θαλνχλ ρξήζηκεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή.
43

     

Δπίζεο, νη Halliday et al. (2014), ζε έξεπλα ηνπο αλαθνξηθά κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

επηζεκαίλνπλ φηη παξά ηε γεληθφηεξε επηζπκία γηα κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ κέζσ ηεο 

ιήςεο κέηξσλ ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηε δπζρεξή ρξεκαηνδφηεζε ησλ εγθιεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ απνιαβή νθέινπο απφ ηε δηάπξαμε ηνπο αιιά θαη ηελ αλαζηνιή 

ηεο ηθαλφηεηαο γηα δξάζε ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε πξφζθαηεο 

απνθαιχςεηο αλαθνξηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ θαζεζηψησλ αληηκεηψπηζεο αθφκα θαη απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηξάπεδεο ζηνλ θφζκν, ηελ εκπινθή ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο ζηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε ηεο Κχπξνπ θαζψο θαη ηηο παξφκνηεο εθζέζεηο αμηνιφγεζεο 

ρσξψλ κε πςειά επίπεδα δηαθζνξάο θαη ξνέο ρξεκάησλ κε απηψλ πνπ εκθαλίδνπλ 

κηθξφηεξα πνζνζηά ζηνπο ηνκείο απηνχο, θαηαιήγνπλ φηη ππάξρεη νπζηαζηηθφο 
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ζθεπηηθηζκφο αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηεζλψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εζληθψλ θαζεζηψησλ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαηλνκέλνπ. 
44

 

2.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑ: 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξά ην γεγνλφο φηη έρνπλ αλαπηπρζεί 

πνηθίια κνληέια πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ε πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ μεπιέλεηαη, θαλέλα απφ απηά δελ είλαη ζπλνιηθά απνδεθηφ γηα ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε έλα δεδνκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα (Norwen, 

2008).
45

 Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, αλαθέξνληαη ηφζν ε θαζ‟ απηφ παξάλνκε θχζε ηνπ φζν θαη νη 

δηαθνξνπνηήζεηο ζηνλ νξηζκφ ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρεη απνδψζεη ε 

θάζε ρψξα αιιά θαη ζηα κέηξα πνπ έρεη ιάβεη γηα ηελ πάηαμε ηνπ. Δπίζεο, ε αδπλακία 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κέξνπο ησλ εζφδσλ απηψλ πνπ παξακέλνπλ ζηελ θάζε ρψξα θαη 

εθείλνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζε άιιεο, ειινρεχεη ηνλ θίλδπλν πνιιαπιψλ κεηξήζεσλ ηνπο 

(Schneider, 2012).   

  Απφ ηελ άιιε, ε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο θαη εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηνπο θαηφρνπο ηνπο, θαζψο νη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ιακβάλνπλ ρψξα ζρεδφλ απνθιεηζηηθά κε ηε ρξήζε ησλ κεηξεηψλ ηα νπνία πξέπεη 

λα δηνρεηεχζνπλ ζην λφκηκν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηθαξπσζνχλ ηα νθέιε ησλ πξνζφδσλ απηψλ. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην 

ζθνπφ απηφ είλαη πάξα πνιιέο, ελψ ε επηινγή ηεο θαηάιιειεο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο 

ηνπο (Schneider, 2012). Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο πνπ παξαηεξείηαη θαη ε ζπλαθφινπζε 

αλάπηπμε ηνπ δηαδηθηχνπ, θπζηθά δελ άθεζε αλεπεξέαζην ην θαηλφκελν ηνπ μεπιχκαηνο, 

φπνπ ζηηο ππάξρνπζεο ηερληθέο πξνζηέζεθαλ θη άιιεο πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Σν δηαδηθηπαθφ έγθιεκα πνπ αλαπηχρηεθε πξφζθαηα απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απφ ηνπο εγθιεκαηίεο, ελψ 

ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζην κέιινλ είλαη ζρεδφλ βέβαηε (Anderson et al.,2012). 

Έληνλα επηθξηηηθνί εκθαλίδνληαη νη εξεπλεηέο, αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ είλαη ηαγκέλνη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. Δλψ 

ζεσξνχλ φηη ε πάηαμε ηεο θνξνινγηθήο απάηεο θαη ηεο παξάλνκεο δηαζπλνξηαθήο 

κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν, ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

πξνηεξαηφηεηα ηφζν ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ φζν θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

(Schneider, 2012), ηζρπξίδνληαη φηη ε πξνζήισζε ζηηο πζηάζεηο ηεο FATF, δελ επαξθεί 

γηα ηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ θαζεζηψηνο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ (Reddington, 2011) θαη πξνηείλνπλ ηελ χπαξμε αληηθεηκεληθψλ θαη γεληθά 

απνδερηψλ θξηηήξησλ θαηαγξαθήο θαη επηκέηξεζεο ηνπ αιιά θαη επειημίαο σο πξνο ηελ 

επηβνιή ησλ κέηξσλ θαη πξνζαξκνγήο απηψλ ζηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θάζε ρψξαο.   
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

3. ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

3.1 ΓΗΔΘΝΔ: 

Ζ εθξίδσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζεσξείηαη δηαρξνληθά απφ ηνπο εκπλεπζηέο ησλ ζρεηηθψλ λνκνζεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ, σο 

απνιχησο αλαγθαία. Μέζα ζηα πιαίζηα απηήο ηνπο ηεο πξνζπάζεηαο, έρνπλ ιάβεη κία 

ζεηξά απφ κέηξα κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ησλ 

λαξθσηηθψλ θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηφζν ζε δηεζλέο, φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν.
46

 

Ζ δξακαηηθή δηάζηαζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ηδηαηηέξσο ηνπ εκπνξίνπ ησλ 

λαξθσηηθψλ πνπ έιαβε ζηηο Ζ.Π.Α. ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αληίιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο σο «ππεξεζία ππνζηήξημεο» (“support 

service”) πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εγθιεκαηία λα ζπλερίδεη αλεκπφδηζηα ηελ επηδίσμε 

ησλ κέζν-καθξνπξφζεζκσλ εγθιεκαηηθψλ ηνπ ζηφρσλ, νδήγεζε ηε ρψξα ζηελ αλάπηπμε 

κίαο ζεηξάο λνκνζεηηθψλ, θαλνληζηηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο, νη νπνίεο εθηείλνληαη απφ ην εκπφξην λαξθσηηθψλ θαη φπισλ κέρξη ηε δηάπξαμε 

θαζαξά νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, φπσο ε απάηε θαη ε πιαζηνγξαθία, θαζηζηψληαο ηηο 

Ζ.Π.Α. παγθνζκίσο πξσηνπφξεο ζηελ θαζηέξσζε πξνηχπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.
47

   

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πνηληθνπνίεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ έιαβε ρψξα ζηηο Ζ.Π.Α.  αθνξά 

ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ “ Black Secrecy Act” ην 1970, ν νπνίνο αληηθαηνπηξίδεη ηελ 

πεπνίζεζε φηη βαζηθφ φπιν γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  απνηειεί ε επνπηεία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα. Με ηνλ λφκν απηφ, νπζηαζηηθά επηβιήζεθε ε θαηάξγεζε ηνπ 

ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, ζεζπίδνληαο εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο κεηαμχ 

ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ δηθαηνχρσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, 

θαζηζηψληαο ηνπο ηξαπεδηθνχο ππαιιήινπο ππφρξενπο λα αλαθέξνπλ ρξεκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ ππεξέβαηλαλ ην πνζφ ησλ 10.000 $ (Currency Transaction Report). 
48

  

Ζ ίδηα ρψξα, ην 1986, πξνέβε ζηε ζέζπηζε εηδηθνχ λφκνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ ζρεηηθψλ κε ηε ρξήζε θαη ην εκπφξην λαξθσηηθψλ θαη ησλ 

ζπλαθψλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γλσζηφο σο “Anti-Drug Abuse Act”. Με ην 

λνκνζέηεκα απηφ ηππνπνηήζεθαλ ηα «δίδπκα εγθιήκαηα», ηεο «λνκηκνπνίεζεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ» (“Laundering of monetary instruments”)  θαη ηεο 

«εκπινθήο ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο πξνεξρφκελεο απφ ζπγθεθξηκέλε 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα» (“Engaging in monetary transaction derived from specified 

unlawful activity”) θαη επηρεηξήζεθε λα θαιπθζεί ην επξχ θάζκα θαη ε κεγάιε 

πνηθηινκνξθία ζπκπεξηθνξψλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ μεπιχκαηνο.
49

  

Ζ ξαγδαία ζρεηηθνπνίεζε ηεο έλλνηαο ησλ εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ηεο ιεγφκελεο 

«παγθνζκηνπνίεζεο» είρε σο απνηέιεζκα ηελ έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ 

ζπλαθφινπζε εληαηηθνπνίεζε ηεο λνκνζεηηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ.  
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Ο θχξηνο θνξέαο απφ ηνλ νπνίν εθπνξεχνληαη νη θαλφλεο δηεζλνχο δηθαίνπ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ε 

«Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο» ( Financial Action Task Force – FATF). Πξφθεηηαη 

γηα κία αλεμάξηεηε νκάδα δξάζεο ηεο νπνίαο ε λνκηκνπνηεηηθή βάζε είλαη ε πνιηηηθή 

δέζκεπζε ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ – κειψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. 

πγθξνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1989 ζηε δηάζθεςε θνξπθήο ησλ G-7 ζην Παξίζη θαη 

εμππεξεηείηαη γξακκαηεηαθά απφ ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΟΟΑ). Μέιε ηεο FATF είλαη 37 θξάηε, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ ηα 

επηά ηδξπηηθά θξάηε ηνπ G-7, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ 

Πεξζηθνχ Κφιπνπ. θνπφο ηεο FATF είλαη ε θαζηέξσζε θαη εθαξκνγή, απφ ηα θξάηε κέιε 

ηεο, δηεζλψλ πξνηχπσλ πνπ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο αθνξνχζαλ 

απνθιεηζηηθά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ελψ πιένλ αθνξνχλ θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ε FATF, εμέδσζε ην 1990, 40 πζηάζεηο (“Forty Recommendations of 

Money Laundering”), νη νπνίεο ηζρχνπλ ζήκεξα φπσο δηακνξθψζεθαλ κεηά ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπο ην 1996 θαη ην 2003, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε νη εμειίμεηο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ελ ησ κεηαμχ ζηηο πξαθηηθέο θαη ηηο κεζφδνπο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ηελ πξφλνηα σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε 

κειινληηθψλ θηλδχλσλ. 

Ώο πξνο ην δεχηεξν ζθέινο, δειαδή εθείλν ηεο θαηαζηνιήο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, εμέδσζε ην 2001, 9 Δηδηθέο πζηάζεηο (“Nine Special Recommendations on 

Terrorist Financing”), νη νπνίεο ηζρχνπλ φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ, κε 

ηελ έθδνζε ηεο ελάηεο πνπ αθνξά ηε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ, ην 2004. 
50

   

Οη βαζηθφηεξεο θαηεπζχλζεηο ησλ πζηάζεσλ απηψλ αθνξνχλ ζηελ άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ, ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο 

ζπλδξνκήο, ζηελ πνηληθνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ζηε 

κε ηήξεζε απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα αλψλπκσλ θαη ςεπδψλ, σο πξνο ηα 

ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη ζηελ αλαθνξά χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ.
51

 

Οη αλσηέξσ πζηάζεηο ηεο FATF, σο κία κνξθή «ήπηνπ δηεζλέο νηθνλνκηθνχ δηθαίνπ» 

(soft International economic law), θπβεξλεηηθήο δηθαηνζεζίαο, ιφγσ ηεο πνιηηηθήο 

επίδξαζεο ησλ θξαηψλ πνπ κεηέρνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ, πήξαλ πνιχ γξήγνξα 

δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηαζεξνπνηήζεθαλ κέζα απφ ζπκβάζεηο ηνπ Ο.Ζ.Δ., ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο λνκνζεζίαο ηεο Δ.Δ. . Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Ζ Γηεζλήο χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1988, «χκβαζε ηεο Βηέλλεο», ε 

νπνία επηθεληξψλεηαη εμεηδηθεπκέλα ζηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. 

 Ζ χκβαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο ηνπ 1990, «χκβαζε ηνπ 

ηξαζβνχξγνπ», γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε ησλ 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε 
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δηακφξθσζε ελφο δηεζλνχο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Ζ Γηεζλήο χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ηνπ 1999 γηα ηελ θαηαζηνιή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ην 2002 θαη έρεη 

θπξσζεί απφ 132 θξάηε, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα. 
52

 

 

Πεξαηηέξσ, ζε δηεζλέο επίπεδν ε Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ ηξαπεδηθή επνπηεία, ζην 

πιαίζην ελφο εθ ησλ επηθνπξηθψλ ηεο ζηφρσλ, έρεη δηαηππψζεη θαηά θαηξνχο ηηο ζέζεηο ηεο 

ζε ζέκαηα πξφιεςεο ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαηαζηνιήο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηφρνο ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο νκνηφκνξθεο 

εξκελείαο θαη ε αληηκεηψπηζε, απφ ηεο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο, 

ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ. ην πιαίζην απηφ εθδφζεθε, κεηαγελέζηεξα ηεο 

Δγθπθιίνπ Γηνίθεζεο 16/2.8.2004, ε έθζεζε κε ηίηιν “Consolidated KYC (Know Your 

Customer) Risk Management”, ε νπνία πεξηέρεη δηεμνδηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ζην πιαίζην ηεο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο θαη 

πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ.
53

  

 

3.2 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ: 

 

Αληίζηνηρε λνκνζεηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ζηελ 

Δπξψπε, παξαηεξείηαη ζηηο αξρέο ηνπ 1980, νπφηε θαη έγηλε θνηλή πεπνίζεζε κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ – κειψλ φηη ε ειεχζεξε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ε παξνρή ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ν εληαίνο ρξεκαηνπηζησηηθφο ρψξνο, δηεπθνιχλεη ηνπο 

κεηεξρφκελνπο ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο λα 

ζπλερίδνπλ ηελ εγθιεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, κε αηηηνινγηθή βάζε ηελ απψιεηα 

ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ θνηλνχ ζηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, ιφγσ ηεο πηζαλήο ζρέζεο ηνπο κε 

εγθιεκαηίεο θαη ηνλ ζνβαξφ θινληζκφ ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ 

ελερφκελνπ ηδξχκαηνο ή νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιν ηνπ, ην ηξαπεδηθφ απφξξεην θαηαξγήζεθε. Οη ηξαπεδηθνί 

νξγαληζκνί απνθηνχλ ην δηθαίσκα λα απαηηνχλ ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ κε 

ηνπο νπνίνπο έρνπλ εκπνξηθέο ζρέζεηο ή πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο νη νπνίεο 

ππεξβαίλνπλ νξηζκέλν πνζφ, ελψ ηαπηφρξνλα νη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη θαζίζηαληαη 

ππφρξενη λα αλαθέξνπλ αξκνδίσο ηηο χπνπηεο ζπλαιιαγέο θαη ηα εκπιεθφκελα πξφζσπα. 

Οη ζπλαθφινπζεο εμειίμεηο σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν, αθνινπζεί ζρεδφλ θαηά γξάκκα ηηο επηηαγέο ησλ πζηάζεσλ ηεο FATF. Έηζη: 

Ζ πξψηε Οδεγία 91/308/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 10
εο

 

Ηνπλίνπ 1991 «γηα ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο» (“Money Laundering 

Directive”), φξηδε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο σο αδίθεκα 

ζρεηηθφ κε ηα λαξθσηηθά θαη ππέβαιε ππνρξεψζεηο κφλν ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα.
54

 

ηελ νπζία κε ηελ Οδεγία απηή πηνζεηνχληαλ νη αξρηθέο 40 πζηάζεηο ηεο FATF κε κφλε 

δηαθνξά φηη ελψ νη πζηάζεηο πξνέβιεπαλ πξναηξεηηθή γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ 
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λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηελ  Οδεγία απηή θαζίζηαηαη  

ππνρξεσηηθή.
55

    

Χο ηα πην θξίζηκα θαη ακθηζβεηνχκελα ζεκεία ηεο Οδεγίαο ζεσξνχληαη ν νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (άξζξν 1), ε 

δηαβάζκηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο σο πνηληθά 

θνιάζηκεο πξάμεο (άξζξα 2, 14), ε γλσζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο πεξηζηαζηαθψλ πειαηψλ 

(άξζξν 3 II) θαη ε ππνρξέσζε θαηαγγειίαο (αλαθνξάο) εθ κέξνπο ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ.
56

  

Ζ Οδεγία απηή, ζεσξείηαη σο «ε απαξρή εγέξζεσο απαηηήζεσλ γηα θνηλνηηθή αλάκεημε ζε 

εζσηεξηθά δεηήκαηα ησλ θξαηψλ – κειψλ, ηα νπνία άπηνληαη νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο 

ηεο πνηληθήο δηθαηνζχλεο, αλαγάγνληαο αλαινγηθά ηελ –απεξηνξίζηνπ ηζρχνο - αξρή ηεο 

πξνιήςεσο ηνπ εγθιήκαηνο ζε λνκηθφ ζεκέιην απνλνκήο αζηπλνκηθψλ αξκνδηνηήησλ θαη 

ιήςεο θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ, ηνπιάρηζηνλ γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ζεκαληηθέο θεξδνζθνπηθέο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θάλνπλ ζε θάπνην ζηάδην ρξήζε 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο»
57

  

Ζ αλαζεψξεζε ησλ πζηάζεσλ ηεο FATF ην 1996 θαη ε ζπλαθφινπζε επέθηαζε ηνπ 

θαηαιφγνπ ησλ θχξησλ αδηθεκάησλ ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαζψο θαη ε δηεχξπλζε ησλ 

θαζεθφλησλ πξφιεςεο θαη αλαθνξάο ησλ χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ζε θνξείο εθηφο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη ε ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ζηελ εμαθξίβσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ έθδνζε ηεο δεχηεξεο Οδεγίαο 

2001/97/ΔΚ ζηηο 4.12.2001, απφ ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο Δ.Δ., ε 

νπνία ηξνπνπνηεί ηελ πξψηε (Οδεγία 91/308/ΔΚ). 

χκθσλα κε ηελ Οδεγία απηή, σο βαζηθφ αδίθεκα ζεσξείηαη θάζε αδίθεκα πνπ κπνξεί λα 

απνθέξεη νπζηψδεηο πξνζφδνπο θαη ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ πνηληθή λνκνζεζία θάζε 

θξάηνπο – κέινπο, επαπεηιείηαη in abstracto κε ειάρηζην φξην πνηλήο θπιάθηζεο αλψηεξεο 

ησλ 6 κελψλ. Χο ζνβαξά εγθιήκαηα ινγίδνληαη, εθηφο απφ εθείλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηεο βαξηάο απάηεο θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο δσξνδνθίαο θαη θάζε άιιν αδίθεκα, ην νπνίν κπνξεί 

λα επηθέξεη νπζηψδεηο πξνζφδνπο θαη ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ εζληθή πνηληθή λνκνζεζία 

θάζε θξάηνπο – κέινπο, ηηκσξείηαη κε ζνβαξή πνηλή θπιάθηζεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν,  

επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα θάζε θξάηνπο – κέινπο λα νξίζεη ηφζν ηα βαζηθά φζν 

θαη ηα ζνβαξά εγθιήκαηα.  

Δπηπιένλ, ε Οδεγία απηή, επεμέηεηλε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη νξγαληζκψλ ζε κία ζεηξά λέσλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

ζπκπεξηειήθζεζαλ νη δηθεγφξνη θαη νη ζπκβνιαηνγξάθνη, φηαλ απηνί ζπκκεηέρνπλ ζην 

ζρεδηαζκφ ή ηελ πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ ζρεηηθψλ κε ηελ αγνξά θαη πψιεζε επηρεηξήζεσλ 

ή αθηλήησλ, ηε δηαρείξηζε ρξεκαηηθψλ ηίηισλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην 

άλνηγκα ή ηε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ ή 

ινγαξηαζκψλ ηίηισλ, ηελ νξγάλσζε ησλ εηζθνξψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία, 

ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε ησλ εηαηξεηψλ ή ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε 

θαηαπηζηεπκαηηθψλ εηαηξεηψλ, επηρεηξήζεσλ ή αλαιφγσλ κνλάδσλ θαζψο θαη φηαλ 
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ελεξγνχλ εμ‟ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο ζην πιαίζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ζπλαιιαγψλ επί αθηλήησλ.
58

 

 

Ζ ηξίηε Οδεγία 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. 

ηεο 26
εο

 Οθησβξίνπ 2005, ελζσκαηψλεη ζην επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηηο 

αλαζεσξεκέλεο 40 πζηάζεηο ηνπ 2003 θαη νξηζκέλεο απφ ηηο Δηδηθέο πζηάζεηο ηεο FATF 

θαη θσδηθνπνηεί ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, αληηθαζίζηαηαη πιήξσο ε πξψηε Οδεγία 

(91/308/ΔΚ), φπσο απηή ίζρπε κεηά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ ην 2001 κε ηελ Οδεγία 

2001/97/ΔΚ ηεο 4
εο

 Γεθεκβξίνπ 2001 θαη θαινχληαη ηα θξάηε – κέιε λα επζπγξακκηζηνχλ 

πξνο ηα λέα δηεζλή δεδνκέλα εσο ηελ 15
ε 

Ννεκβξίνπ 2007.  

Με ηελ Οδεγία απηή (2005/60/ΔΚ), εηζήρζεζαλ πξφζζεηεο ππνρξεψζεηο γηα ηα «ππφρξεα 

πξφζσπα» ιήςεο επηπιένλ κέηξσλ «δένπζαο επηκέιεηαο» (due diligence) σο πξνο ηνλ 

πειάηε θαη απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο ζε πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ πνπ ελέρνπλ πςειφ 

θίλδπλν. Παξάιιεια, παξέρνληαλ ζηηο εζληθέο αξκφδηεο αξρέο ε δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλεο ππνρξεψζεηο ζηα λέα ππφρξεα πξφζσπα, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζρέζεο.
59

 

Ζ Οδεγία 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 1
εο

 Απγνχζηνπ 2006, αθνξά ζηε ζέζπηζε 

κέηξσλ εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ «πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ» θαη ηα 

ηερληθά θξηηήξηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ 

πειάηε θαζψο θαη ηεο εμαίξεζεο ζε πεξηπηψζεηο άζθεζεο ρξεκαηνπηζησηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζηαζηαθή ή πνιχ πεξηνξηζκέλε βάζε. 

Ζ Οδεγία απηή, φπσο θαη ε πξνεγνχκελε (Οδεγία 2005/60/ΔΚ), ελζσκαηψλεη ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ πζηάζεσλ ηεο FATF πνπ έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην 2003 θαη ε νπνία 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο πξνέβιεπε ιεπηνκεξέζηεξεο 

απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηελ εμαθξίβσζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ, ηηο 

θαηαζηάζεηο φπνπ ν πςειφηεξνο θίλδπλνο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο κπνξεί λα δηθαηνινγεί ηε ιήςε 

εληζρπκέλσλ κέηξσλ, θαζψο θαη ηηο θαηαζηάζεηο φπνπ ν κεησκέλνο θίλδπλνο ελδέρεηαη λα 

δηθαηνινγεί ιηγφηεξν απζηεξνχο ειέγρνπο.
60

 Σαπηφρξνλα ξπζκίδεη νξηζκέλα κέηξα 

εθαξκνγήο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ θαζψο θαη ηελ ελζσκάησζε ηεο ζηελ έλλνκε ηάμε 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο έσο ηελ 15
ε
 Ννεκβξίνπ 2007.

61
 

 

ε Κνηλνηηθφ επίπεδν, ε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ Οδεγηψλ 

ζπκπιεξψζεθε θαη κε κία ζεηξά απφ Απνθάζεηο – Πιαίζην αιιά θαη θαλνληζκνχο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη: 

 Ζ Απόθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 2001/500/ΓΔΤ, ε νπνία θαηά θχξην ιφγν 

ξπζκίδεη δεηήκαηα εθαξκνγήο ηεο χκβαζεο ηνπ ηξαζβνχξγνπ.  
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 Ζ Απόθαζε-Πιαίζην 2003/577/ΓΔΤ, ε νπνία πξνσζεί ηελ αξρή ηεο ακνηβαίαο 

αλαγλψξηζεο θαη επηδηψθεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εθηέιεζεο ησλ απνθάζεσλ 

δέζκεπζεο θαη δήκεπζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιια θξάηε-κέιε. 

 Ζ Απόθαζε-Πιαίζην 2005/212/ΓΔΤ, γηα ηε δήκεπζε πξντφλησλ, νξγάλσλ θαη 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ εγθιήκαηνο, κε ηελ νπνία επηδηψθεηαη ε 

δηεπθφιπλζε ηεο δήκεπζεο κε κεηξηαζκφ ηνπ βάξνπο απφδεημεο ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα 

αδηθήκαηα ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηελ ηξνκνθξαηία. 

 Ο Καλνληζκόο 1889/2005 αθνξά ηνπο ειέγρνπο ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ εληφο 

ηεο Δ.Δ., θαη επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε δήισζεο γηα θάζε πξφζσπν πνπ εηζέξρεηαη 

ή εμέξρεηαη απφ ην έδαθνο ηεο Δ.Δ. κε πνζφ ίζεο ή κεγαιχηεξεο αμίαο ησλ 

10.000 €.  

 

Ο Καλνληζκόο 1781/2006 ηεο 15
εο

 Ννεκβξίνπ 2006 θαη κε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηελ 

1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2007, ελζσκαηψλεη ζην επξσπατθφ ξπζκηζηηθφ πιαίζην ηελ 7

ε
 Δηδηθή 

χζηαζε (SR VII) ηεο FATF. Ζ Δηδηθή απηή χζηαζε αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη 

λα ζπλνδεχνπλ ηνλ πιεξσηή κίαο κεηαθνξάο ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε νπνηνδήπνηε λφκηζκα 

θαη νπνηαδήπνηε ρψξα, απφ θαη πξνο ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
62

 

 

Σν ηζρχνλ θνηλνηηθφ θαλνληζηηθφ πιαίζην γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

κέρξη πξφηηλνο βαζίδνληαλ ζηελ Οδεγία 2005/60/ΔΚ θαζψο θαη ζε εθείλε ηεο  

2006/70/ΔΚ, ηνλ Καλνληζκφ 1781/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. θαη ηελ Απφθαζε – Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 Ηνπλίνπ 2001 

γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ηνλ εληνπηζκφ, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ νξγάλσλ θαη 

ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο. 
63

 

Χζηφζν, ζηηο 20 Γεθεκβξίνπ 2017 νη πξέζβεηο ηεο ΔΔ επηβεβαίσζαλ ηελ πνιηηηθή 

ζπκθσλία ζηελ νπνία είραλ θαηαιήμεη λσξίηεξα ε Πξνεδξία θαη ην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ηελ θαζηέξσζε απζηεξφηεξσλ ελσζηαθψλ θαλφλσλ γηα ηελ 

πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ πξφηαζε απηή είλαη κέξνο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαηά 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ην νπνίν θαηέζηξσζε ε Δπηηξνπή ην 2016, έπεηηα 

απφ ηηο αιιεπάιιειεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ ζηελ Δπξψπε. 

Σξνπνπνηψληαο, γηα ην ζθνπφ απηφ, ηελ νδεγία 2015/849, ην θείκελν πνπ ηειηθά 

ζπκθσλήζεθε επηρεηξεί λα εμηζνξξνπήζεη ηελ αλάγθε απμεκέλεο αζθάιεηαο κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ ειεπζεξηψλ. Οη θπξηφηεξεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο νδεγίαο 2015/849 αθνξνχλ: 

 ηελ επθνιφηεξε πξφζβαζε ζηα κεηξψα πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, κε ζθνπφ λα 

βειηησζεί ε δηαθάλεηα ζρεηηθά κε ηελ θπξηφηεηα εηαηξεηψλ θαη θαηαπηζηεπκάησλ, 

 ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πξνπιεξσκέλεο θάξηεο θαη 

ηα εηθνληθά λνκίζκαηα, 

 ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (ΜΥΠ) ησλ θξαηψλ κειψλ, θαη 
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 ζηε βειηίσζε ησλ ειέγρσλ φζνλ αθνξά ηηο ηξίηεο ρψξεο πςεινχ θηλδχλνπ.
64

 

 

 

3.3 ΔΘΝΗΚΟ: 

 

ηε ρψξα καο ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη απνηειέζεη 

ηα ηειεπηαία ρξφληα αληηθείκελν αιιεπάιιεισλ ηξνπνπνηήζεσλ θαη βειηηψζεσλ. Ζ 

λνκνζεηηθή απηή πξνζπάζεηα ελζσκαηψλεηαη ζηνπο εμήο λφκνπο:  

 

3.3.1 Ν.2145/1993 

 

Ζ πξψηε λνκνζεηηθή πξνζπάζεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πάηαμεο ηνπ θαηλνκέλνπ, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1993 κε ηνλ λφκν 2145 «Ρχζκηζε ζεκάησλ εθηειέζεσο πνηλψλ, 

επηηαρχλζεσο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιισλ 

ζεκάησλ» (ΦΔΚ 88/Α/1993), ν νπνίνο άξρηζε λα ηζρχεη απφ ηελ 28
ε
 Μαΐνπ 1993 θαη ζην 

ηξίην θεθάιαην ηνπ λφκνπ, άξζξα 5 θαη 6, γίλεηαη κλεία ζηελ θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηελ νπζία, πξφθεηηαη γηα κία 

πξνζπάζεηα ελζσκάησζεο ηεο πξψηεο Οδεγίαο 91/308/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Έηζη, ζην άξζξν 5 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

πεξηνπζίαο σο ηα «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» θαζψο θαη νη πνηληθέο θπξψζεηο 

ζηηο νπνίεο ππφθεηηαη φπνηνο θαζίζηαηαη δηθαηνχρνο, κεηαηξέπεη ή κεηαβηβάδεη 

νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ πξνέξρεηαη απφ κία ζεηξά εγθιεκάησλ, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ είλαη ηηκσξεηένο ή φρη ν ππαίηηνο ηνπ εγθιήκαηνο ή αλ ην έγθιεκα ηειέζηεθε 

ζηελ αιινδαπή.
65

 Δπίζεο, ζην επφκελν άξζξν, 6, νξίδεηαη ξεηά ε αξκνδηφηεηα ηεο 

δηθαζηηθήο εμνπζίαο, λα δηαηάζζεη ηελ άξζε ηνπ απνξξήηνπ πξνο νπνηνδήπνηε πηζησηηθφ 

ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε αλνίγκαηνο ζπξίδσλ ζε 

πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ δηελέξγεηα πξνθαηαξθηηθήο εμεηάζεσο, πξναλαθξίζεσο, ή 

αλαθξίζεσο γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα πξνθχςνπλ ππφλνηεο γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Οξίδνληαη, επίζεο, νη πνηλέο πνπ επηζχξεη ε κε ζπκκφξθσζε 

ησλ ηξαπεδηθψλ ππαιιήισλ ζηηο πξναλαθεξφκελεο επηηαγέο.
66

 

 

3.3.2 Ν.2331/1995 

 

Ζ θνηλή δηαπίζησζε πεξί κε ηθαλνπνηεηηθήο ελζσκάησζεο ηεο Οδεγίαο ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε,
67

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απειεπζέξσζε ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ηεο νινθιήξσζεο ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Δζσηεξηθήο Αγνξάο 

θαη ηελ απηνλφεηε ζέζε φηη θακία ρψξα δελ είλαη αζθαιήο απφ ηηο δηαζπλνξηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ππνρξέσζε ηελ Διιάδα, σο θνηλνηηθφ 

εηαίξν, ζηελ αλάιεςε ελφο λένπ, πνιχ πην απνθαζηζηηθνχ ξφινπ ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηε 
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λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη, θπξίσο, απφ ην εκπφξην φπισλ θαη λαξθσηηθψλ, 

ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηελ βαιθαληθή ζθαίξα ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
68

    

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ζηηο 24.8.1995 εθδφζεθε απφ ην ζεξηλφ ηκήκα ηεο Βνπιήο ν 

πξψηνο εηδηθφο πνηληθφο λφκνο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
69

. 

Ο λένο λφκνο, Ν.2331/1995 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο Πνηληθέο δηαηάμεηο – Οινκέιεηα Αξείνπ Πάγνπ – 

Γηαηηεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  ελζσκαηψλεη θαη κεηαθέξεη ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε 

ηηο επηηαγέο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο, φπσο απηέο δηαηππψλνληαλ ζηελ πξψηε Οδεγία 

91/308/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. ηφρνο ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο, απνηέιεζε ν εληνπηζκφο 

θαη ε δέζκεπζε ησλ πξνεξρφκελσλ απφ βαξηάο κνξθήο εγθιήκαηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαζψο θαη ε παξνρή ζηηο δησθηηθέο αξρέο ρξήζηκσλ ζηνηρείσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.
70

 

 Ζ λνκνζεηηθή απηή δηάηαμε, ε νπνία εηζάγεη γηα πξψηε θνξά ζην ειιεληθφ δίθαην ηελ 

έλλνηα ηνπ «νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο» σο παξάγνληα απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαζψο θαη ηελ αλάγθε 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ, εκπεξηέρεη θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε θχξηνπο άμνλεο ηελ αλαγλψξηζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπο (Άξζξν 4 I - “Know your customer”) θαη ηελ ππνρξέσζε 

δηαηήξεζεο αξρείνπ ησλ ζηνηρείσλ γηα κία πεληαεηία (Άξζξν 4 VII). Δπίζεο, ζχκθσλα κε 

ηελ Οδεγία 91/308/ΔΟΚ, εηζάγεηαη «ε ππνρξέσζε αλαθνξάο» θάζε ζπλαιιαγήο χπνπηεο 

γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Άξζξν 4 X), θαζψο θαη ε 

ππνρξέσζε ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ λα 

ζεζπίζνπλ δηαδηθαζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο, ψζηε λα πξνιακβάλνπλ θαη 

λα εκπνδίδνπλ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
71

  

 Σέινο, ζην άξζξν 7, ηνπ Ν.2331/1995, πξνβιέπνληαλ ε ζχζηαζε, ε ιεηηνπξγία θαζψο θαη 

νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δζληθήο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, σο Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή πνπ δέρεηαη, αμηνινγεί 

θαη δηεξεπλά θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ζπλαιιαγέο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαθηάλνπλ ζε απηήλ ηφζν απφ εκεδαπνχο φζν θαη 

αιινδαπνχο θνξείο. Δπηπιένλ, ζην άξζξν 8 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, νξίδνληαλ νη ξεηέο 

ππνρξεψζεηο πεξί γλσζηνπνίεζεο ησλ άξζξσλ 4 θαη 6, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη λα 

ππεξηζρχνπλ νπνηαδήπνηε ηπρφλ άιιεο ζπληξέρνπζαο αληίζεηεο ππνρξέσζεο ερεκχζεηαο 

θαζψο θαη νη πεξηπηψζεηο εμαίξεζεο απφ ηελ ππνρξέσζε απηή.
72

 

 

Ο Ν.2331/1995, απφ ηε ςήθηζή ηνπ ηξνπνπνηήζεθε δηαδνρηθά, απφ ηνλ λφκν Ν.2479/1997 

«Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην, επηηάρπλζε ησλ δηθψλ, δηθνλνκηθέο απινπζηεχζεηο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο»
73

 θαζψο θαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ Ν.2515/1997
74

. Άιιεο ηξνπνπνηήζεηο 

ζηνλ ελ ιφγσ λφκν επήιζαλ κε ην Ν.2655/1998 «Κχξσζε ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα 

ην μέπιπκα, ηελ έξεπλα, ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο»
75

, ην Ν.2656/1998 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηελ 
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θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζε δηεζλείο 

επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο»
76

, ην Ν.2733/1999 «χζηαζε Νέαο Υξεκαηηζηεξηαθήο 

Αγνξάο (ΝΔ.Υ.Α.), ξπζκίζεηο γεληθφηεξσλ ζεκάησλ ηεο Κεθαιαηαγνξάο, ησλ Γεκνζίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο Γηψξπγαο Κνξίλζνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο»
77

, ην Ν.2803/2000 «Κχξσζε ηεο χκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ κε απηήλ 

Πξσηνθφιισλ»
78

, ην Ν.2928/2001 «Σξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηνπ 

Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε απφ 

αμηφπνηλεο εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ»
79

. Σξνπνπνηήζεηο ζην Ν.2331/1995, επήιζαλ, 

επίζεο, κε ην Ν.3028/2002 «Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο 

Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο»
80

 θαζψο θαη ην Ν.3148/2003 «Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, Ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, πξνζηαζία επξψ, 

επηρεηξήζεηο δηακεζνιάβεζεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ»
81

. 

 

 

3.3.3 Ν.3424/2005 

 

Με ην Ν.3424/2005 «Σξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη αληηθαηάζηαζε δηαηάμεσλ ηνπ 

Ν.2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α΄) 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»
82

, επήιζε κία γεληθεπκέλε 

αλαζεψξεζε ζηνλ Ν.2331/1995.  

Αμηνζεκείσηα ζηνηρεία ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, απνηεινχλ αθελφο φηη εθηφο απφ ηε δηεχξπλζε 

ηεο ιίζηαο κε ηα βαζηθά αδηθήκαηα, ζχκθσλα κε ην πξννίκην ηεο 2
εο

 Οδεγίαο,  εληάρζεθαλ 

ζηα βαζηθά αδηθήκαηα θάζε πιεκκέιεκα ην νπνίν ηηκσξείηαη κε πνηλή ζηεξεηηθή ηεο 

ειεπζεξίαο άλσ ησλ έμη κελψλ θαη απφ ηελ ηέιεζε ηνπ πξνέθππηε πεξηνπζία αμίαο 

ηνπιάρηζηνλ 15.000 €, δηεπξχλνληαο έηζη ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο,
83

 θαη αθεηέξνπ 

ην γεγνλφο φηη ν Ννκνζέηεο, ρσξίο λα ππάξρεη αληίζηνηρε ππνρξέσζε, εθηηκψληαο φηη κε 

ηνλ ηξφπν απηφ «ζα βειηίσλε ζεκαληηθά ηελ αληεγθιεηηθή πνιηηηθή καο ζην ηνκέα απηφ 

πνπ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή, κε ηα δηεζλή θξηηήξηα, σο 

πξνο ην ζέκα ησλ ειαρίζησλ θαηαδηθαζηηθψλ απνθάζεσλ», θαη κε ην επηρείξεκα φηη ζηε 

ρψξα καο δελ ππάξρνπλ δίθηπα θαη εηαηξείεο πνπ ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα 

«μεπιέλνπλ» ην ρξήκα άιισλ πξνζψπσλ θαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ δηελεξγείηαη απφ 

ηνλ δξάζηε, ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο (απηνμέπιπκα), ηάρζεθε 

ηειηθά ππέξ ηεο πξφβιεςεο πνηληθήο επζχλεο ηνπ απηνπξγνχ ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο θαη 

γηα ηελ πξάμε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξαρζέλησλ εζφδσλ απφ ηε δηάπξαμε ηεο.
84

   

εκαληηθή αιιαγή, σο πξνο ηνλ Ν.2331/1995, πνπ επήιζε κε ηνλ λέν λφκν, ήηαλ ε 

πξναπαηηνχκελε γλψζε κεηά βεβαηφηεηαο ηνπ δξάζηε φηη ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία 
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απνηειεί πξντφλ βαζηθνχ αδηθήκαηνο, ελψ δελ αξθεί ν ελδερφκελνο δφινο ηνπ ππαηηίνπ σο 

πξνο ηελ πξνέιεπζε ηεο πξνο λνκηκνπνίεζεο πεξηνπζίαο.
85

 

Δπίζεο, ν έιιελαο λνκνζέηεο, αληηγξάθνληαο ηνλ αληίζηνηρν νξηζκφ πνπ δφζεθε γηα πξψηε 

θνξά ζηε χκβαζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ 

θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ (Ν.1990/91), θαη ν νπνίνο επαλαιακβάλεηαη έθηνηε απηνιεμεί ζε 

φια ηα δηεζλή θείκελα πνπ αθνξνχλ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ, εηζήγαγε ηξείο δηαθνξεηηθέο 

ππνζηάζεηο: ηεο επηδίσμεο, ηεο ζπγθάιπςεο θαη ηεο θαηνρήο/απνκφλσζεο. Κάζε κία απφ 

ηηο ππνζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε 

κεηαηξνπή, κεηαβίβαζε, απφθξπςε, απνδνρή, ρξήζε θαη θαηνρή, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

θαηαηαγνχλ ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο: ζε  απηέο πνπ ζθνπφ έρνπλ  λα καηαηψλνπλ ηε 

δίσμε ή ηελ εμηρλίαζε ηεο πξφηεξεο πξάμεο θαη ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ε ππφζηαζε 

ηεο ζπγθάιπςεο θαη ηεο επηδίσμεο θαζψο θαη ζε εθείλεο πνπ απνζθνπνχλ λα δηαζθαιίζνπλ 

ηελ πεξαηηέξσ δηάζεζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ πξνήιζε απφ ηελ πξφηεξε πξάμε θαη 

πεξηιακβάλεη ηελ ππφζηαζε ηεο απνκφλσζεο.
86

   

Δπηπιένλ, κε ηνλ Ν.3424/2005,  δφζεθαλ λένη νξηζκνί ησλ βαζηθψλ νξηζκψλ ηνπ λφκνπ 

Ν.2331/1995 θαη ζπκπιεξψζεθαλ νη κνξθέο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, ελψ, κε ζην άξζξν 3, πξνβιέπνληαλ λέεο πνηληθέο θπξψζεηο. Δπίζεο, 

δηεπξχλνληαλ ν θαηάινγνο ησλ ππνρξέσλ εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξψηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπ Ν.2331/1995 θαη γλσζηνπνίεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην λφκν ζηνηρείσλ, 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη αλεμάξηεηα λνκηθά επαγγέικαηα, δηθεγφξνπο θαη 

ζπκβνιαηνγξάθνπο,
87

 θαζψο θαη ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο.
88

 

Δπίζεο, κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3424/2005, ην νπνίν αληηθαηέζηεζε πιήξσο ην αληίζηνηρν 

άξζξν ηνπ 2331/1995, ζπγθξνηήζεθε ε Δζληθή Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, επίζεο, σο Αλεμάξηεηε Γηνηθεηηθή Αξρή, ελψ 

ζηνλ πξφεδξν ηεο Αξρήο, εθρσξήζεθε ε αξκνδηφηεηα λα επηβάιεη απαγφξεπζε θίλεζεο 

ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη κεηαβίβαζεο ή εθπνίεζεο νπνηνπδήπνηε άιινπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ.
89

 

Σέινο, κε ην άξζξν 10, κε ην νπνίν ζπκπιεξψζεθε ην άξζξν 8 ηνπ Π.Γ. 178/2000
90

,  

νξίδεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, απφ ηνπο αξκφδηνπο επνπηηθνχο θνξείο θαη ηα ππνθείκελα ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηεο λνκνζεζίαο απηήο θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα, ε εηζήγεζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθψλ 

κέηξσλ γηα ην κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα θαζψο θαη ε ιεηηνπξγία εηδηθνχ Σκήκαηνο 

Αληηκεηψπηζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο ζηε Γηεχζπλζε πηζησηηθψλ θαη Γεκνζηνλνκηθψλ 

Τπνζέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.
91

  

 

 

3.3.4 Ν.3691/2008 

 

Ο N. 3691/05.08.2008, ελζσκαηψλνληαο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
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ΝΟΜΗΚΖ ΒΗΛΗΟΘΖΚΖ 2009 (ζει. 56) 
87

 Άξζξν 4, Ν.3424/2005 
88

 Άξζξν 8, Ν.3424/2005 
89

 Άξζξν 6, Ν.3424/2005 
90

 ΦΔΚ Α 165/4-7-2000 
91

https://www.forin.gr 

http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D.3691-5.8.2008-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CE%BA%CE%B1%CE%B9_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B4%CF%89%CE%BD.pdf
http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B1.60-26.10.2005-%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D_%CF%83%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CF%80%CF%8C_%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B5%CF%82_%CE%B4%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82.pdf
https://www.forin.gr/


 
41 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» (Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 309/15/25.11.2005)
92

 , θαζψο θαη ηεο Οδεγίαο 

2006/70/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  L 

214/29/4.8.2006)
93

 πνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειεί εθαξκνζηηθφ κέηξν ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ, απνηέιεζε επί ζεηξά εηψλ ηε βάζε ηνπ ηζρχνληνο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

αλαβαζκίδνληαο ζεκαληηθά ηνπο κεραληζκνχο πξφιεςεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ζηε ρψξα καο. Δληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ελψ 

ε 3
ε
 Οδεγία (2005/60/ΔΚ) επαλέιαβε ηηο απηέο ξπζκίζεηο κε ηελ 2

ε
, σο πξνο ηελ 

ηππνπνίεζε ησλ κνξθψλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζην 

δεχηεξν άξζξν ηνπ Ν.3691/2008, ν νπνίνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή απφ ηηο 5.8.2008, 

πξνβιέπεηαη ε ηππνπνίεζε θαη άιισλ πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο, θαζ‟ ππέξβαζε ηεο 

Οδεγίαο.
94

 

εκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3691/2008 πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαγελέζηεξα κε ην 

Ν.3875/2010 (αθνξνχλ θπξίσο ζην πνηληθφ αδίθεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο), ην Ν.3932/2011 (αθνξνχλ ζηε δηάξζξσζε ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δέζκεπζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ππνθείκελσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο 

θπξψζεηο πξνζψπσλ, νκάδσλ ή νληνηήησλ), ην άξζξν 74 ηνπ Ν.4170/2013, αλαθνξηθά κε 

ηελ εθαξκνγή κέηξσλ απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο ζηα Πνιηηηθψο Δθηεζεηκέλα 

Πξφζσπα πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ηνλ Ν.4174/2013, αλαθνξηθά 

κε ηελ ππνρξέσζε επαιήζεπζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ πειαηψλ απφ ηα επνπηεπφκελα 

ηδξχκαηα, βάζεη ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο.
95

  

Σέινο, κε ηνλ Ν.4478/2017 (ΦΔΚ Α΄91/23.6.2017) «Κχξσζε θαη πξνζαξκνγή ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ελζσκαηψζεθε ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε ε Οδεγία 2014/42/ΔΔ θαη νδήγεζε 

ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3691/2008. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν πξνζηέζεθαλ 

ζηα εγθιήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ νη ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ 

εθδίδνπλ δηθαζηήξηα άιισλ θξαηψλ – κειψλ ηεο χκβαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

ηνπ έηνπο 2005, γηα ηε λνκηκνπνίεζε, αλίρλεπζε, θαηάζρεζε θαη δήκεπζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Με ηνλ ίδην 

λφκν, νξίδνληαλ, επίζεο, νη ιεπηνκέξεηεο θαηάζρεζεο θαη δήκεπζεο ηεο πεξηνπζίαο πνπ 

απνηειεί πξντφλ εγθιήκαηνο. Έηζη, ζε πεξίπησζε αλάκεημεο ηνπ πξντφληνο ηνπ αδηθήκαηνο 

κε πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη απφ λφκηκεο πεγέο, ε θαηάζρεζε θαη ε δήκεπζε επηβάιινληαη 

κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηνπ πξντφληνο απηνχ, ελψ ην Γεκφζην δηαηεξεί ηε δπλαηφηεηα, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, γηα αμίσζε θάζε άιιεο 

πεξηνπζίαο πνπ ν ακεηαθιήησο θαηαδηθαζκέλνο ζε ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο πνηλή 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ γηα ηε δηάπξαμε ελφο απφ ηα βαζηθά αδηθήκαηα, έρεη απνθηήζεη 

δηαπξάηηνληαο άιιν αδίθεκα ηεο θαηεγνξίαο απηήο, έζησ θη αλ γηα ην αδίθεκα απηφ δελ 

αζθήζεθε ή ε δίσμε πνπ αζθήζεθε έπαπζε νξηζηηθά. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ην πξντφλ 

ηνπ εγθιήκαηνο έρεη κεηαβηβαζηεί ζε ηξίην, ν θαηαδηθαζκέλνο ππνρξενχηαη ζε 

απνδεκίσζε ίζε κε ηελ αμία ηνπ, ελψ αλ ε κεηαβίβαζε έιαβε ρψξα κε ραξηζηηθή αηηία ή ζε 

ρξφλν κεηαγελέζηεξν ηεο άζθεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ, ηφζν ν 
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θαηαδηθαζκέλνο φζν θαη ν ηξίηνο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ.  Σέινο, κε ηνλ Ν.4478/2017, 

σο Κεληξηθή Αξρή γηα ηελ παξαιαβή θαη απνζηνιή αηηεκάησλ πνπ ππνβάιινληαη ζην 

πιαίζην ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηε 

δηαβίβαζή ηνπο ζηηο αξκφδηεο πξνο εθηέιεζε αξρέο, νξίδεηαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
96

  

Χο ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ Ν.3691/2008, ν νπνίνο απνηέιεζε ηε βάζε ηεο ηζρχνπζαο 

λνκνζεζίαο γηα πεξίπνπ δέθα ζπλαπηά έηε, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη κεηά ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηε απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο λφκνπο, ζα κπνξνχζακε λα 

επηζεκάλνπκε ηα αθφινπζα: 

I. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ Ν.3691/2008 (ΑΡΘΡΟ 2) 

Χο αληηθείκελν ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ, νξίδεηαη ε πξφιεςε θαη ε θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ. 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), απνηεινχλ 

νη αθφινπζεο πξάμεηο:  

 Ζ κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμεηο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο 

πξνέιεπζεο ηεο ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζηνλ δηαπξάηησλ απηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ. 

 Ζ απφθξπςε ή ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν, φζνλ 

αθνξά ζηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε, δηαθίλεζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο ή  θπξηφηεηα 

επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηήλ δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμεηο ζπκκεηνρήο ζε 

ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

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

θηήζεο ή ηεο δηαρείξηζεο ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμεηο ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 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. 

 Ζ ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο πξάμεηο θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε 

ή νκάδα. 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ππάξρεη θαη φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε πξνο λνκηκνπνίεζε 

πεξηνπζία έιαβαλ ρψξα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, εθφζνλ απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα 
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αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο απηνχ.
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II. ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ – ΒΑΗΚΑ ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ (ΑΡΘΡΟ 3)  

Χο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη ε δηάπξαμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα 

θάησζη αδηθήκαηα πνπ θαινχληαη εθεμήο «βαζηθά αδηθήκαηα» : 

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

 Σξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 187Α ΠΚ), 

 Ζ παζεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 235 ΠΚ), 

 Ζ ελεξγεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 236 ΠΚ), 

 Ζ δσξνιεςία θαη δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ 

(άξζξα 159, 159Α θαη 237 ΠΚ),
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 Ζ εκπνξία αλζξψπσλ (άξζξν 323Α ΠΚ), 

 Ζ απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξν 386Α Π Κ), 

 Ζ ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), 

 Σα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 20, 21, 22 θαη 23 ηνπ Ν. 3459/2006 "Κψδηθαο Νφκνπ 

γηα ηα Ναξθσηηθά" (ΦΔΚ 103 Α`), 

 Σα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 17 ηνπ Ν. 2168/1993 "Όπια, ππξνκαρηθά, 

εθξεθηηθέο χιεο θ.ιπ." (ΦΔΚ 147 Α`), 

 Σα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 53, 54, 55, 61 θαη 63 ηνπ Ν. 3028/2002 "Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο" (ΦΔΚ 153 

Α`), 

 Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ λ.δ. 181/1974 "Πεξί 

πξνζηαζίαο εμ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ" (ΦΔΚ 347 Α`), 

 Σα 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" (ΦΔΚ 212 Α`), 

 Σα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα ηέηαξην θαη έθην ηνπ Ν. 2803/2000 "Πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ" (ΦΔΚ 48 Α`),
99

 

 Σα 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" (ΦΔΚ 112 Α`), 

 Σν αδίθεκα ηεο θνξνδηαθπγήο, 

 Σεο ιαζξεκπνξίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 155,156 θαη 157 ηνπ λ. 2960/2001 

(Α 265), φπσο ηζρχνπλ, 

 Σεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ Ν. 

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

παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη ηεο κε θαηαβνιήο ρξεψλ
100

 πνπ πξνθχπηνπλ απφ 
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ΦΔΚ Α΄85/7.4.2014  
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 ηνλ αξρηθφ λφκν πεξηιακβάλνληαλ θαη ην ηξίην άξζξν ην νπνίν δηαγξάθζεθε  κε ην άξζξν1 ππνπαξ.ΗΔ.20 

πεξ.12 Ν.4254/2014,ΦΔΚ Α 85/7.4.2014. 
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 Αξζξν 25, παξ.1  Ν.1882/1990 « Πνηληθφ αδίθεκα κε θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην θαη ηξίηνπο», 

φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε  απφ ηνλ Ν.  4337/2015 – ΦΔΚ A 129 – 17.10.2015 

«1. Όπνηνο δελ θαηαβάιιεη ηα βεβαησκέλα ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε  ρξέε πξνο ην Γεκφζην, ηα λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα 

ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ ηηκσξείηαη κε πνηλή θπιάθηζεο:  
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ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πξφζηηκα πνπ επηβιήζεθαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ή απφ 

δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξρέο.», 

 Σα πξνβιεπφκελα θαη ηηκσξνχκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 παξάγξαθνο 3 

εδάθην α΄` ηνπ λ. 1650/1986, 

 Κάζε 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.
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Δηδηθφηεξα γηα ηα εγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ 

Ν.4174/2013, πξνθχπηεη φηη έγθιεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο απφ πξφζεζε: 

 Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, εληαίνπ θφξνπ 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) ή εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΦΑ), απνθξχπηεη απφ 

ηα φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε 

πεγή ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο παξαιείπνληαο λα ππνβάιεη δήισζε ή 

ππνβάιινληαο αλαθξηβή δήισζε ή θαηαρσξίδνληαο ζηα ινγηζηηθά αξρεία 

εηθνληθέο (νιηθά ή κεξηθά) δαπάλεο ή επηθαινχκελνο ζηε θνξνινγηθή δήισζε 

ηέηνηεο δαπάλεο, ψζηε λα κελ εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέα χιε ή λα εκθαλίδεηαη απηή 

κεησκέλε,  

 Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ 

θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή 

ζπκςεθίζεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο, θαζψο θαη φπνηνο παξαπιαλά ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή κε ηελ 

αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ θαη δελ απνδίδεη ή 

απνδίδεη αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο ή ιακβάλεη 

επηζηξνθή, θαζψο θαη φπνηνο δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε ή εηζθνξέο,  

 Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ πινίσλ δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 

αλαθξηβψο ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ.
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III. ΤΠΟΥΡΔΑ ΠΡΟΧΠΑ (ΑΡΘΡΟ 5) 

 

Χο Τπφρξεα πξφζσπα ηα νπνία ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ λννχληαη 

ηα εμήο θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα: 

 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα (credit institutions), 

 Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί (financial institutions), 

 Οη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο, νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, νη 

ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη ηδηψηεο 

ειεγθηέο. (chartered accountants, audit firms, independent accountants and private 

auditors), 

 Οη θνξνινγηθνί ή θνξνηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη εηαηξείεο θνξνινγηθψλ ή 

θνξνηερληθψλ ζπκβνχισλ (Tax consultants and Tax consulting firms), 

                                                                                                                                                                                 
α) Δλφο (1) ηνπιάρηζηνλ έηνπο, εθφζνλ ην ζπλνιηθφ ρξένο απφ θάζε αηηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θάζε 

είδνπο ηφθσλ ή πξνζαπμήζεσλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ πίλαθα ρξεψλ, 

ππεξβαίλεη ην πνζφ "ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ θαη ησλ δηαθνζίσλ (200.000) επξψ, αληίζηνηρα. 
101

 Άξζξν 3, Ν.3691/2008 ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008 
102

 Άξζξν 66, Ν.4174/2013,  ΦΔΚ Α' 170/26-07-2013 



 
45 

  Οη θηεκαηνκεζίηεο θαη νη θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο (real estate agents and related 

firms), 

 Οη επηρεηξήζεηο Καδίλν θαη ηα Καδίλν επί πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη άιινη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ ή θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά παηρλίδηα θαη πξαθηνξεία πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, 

 Οη νίθνη δεκνπξαζίαο (Auction houses) 

 Οη έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, φηαλ ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή γίλεηαη ζε κεηξεηά 

θαη ε αμία ηεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, 

αλεμάξηεηα αλ απηή δηελεξγείηαη κε κία κφλν πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε. (Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο νξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εκπφξσλ αγαζψλ κεγάιεο αμίαο πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία 

απηή), 

 Οη εθπιεηζηεξηαζηέο  (Auctioneers), 

 Οη ελερπξνδαλεηζηέο (Pawnbrokers), 

 Οη δηθεγφξνη θαη ζπκβνιαηνγξάθνη, φηαλ ζπκκεηέρνπλ ή ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηνπ πειάηε ηνπο κία ζεηξά πξάμεσλ νη νπνίεο αλαθέξνληαη παξαθάησ, 

  Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη 

εκπηζηεχκαηα (trusts), εμαηξνπκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ θαη θνξνηερληθψλ 

ζπκβνχισλ θαη ησλ εηαηξεηψλ θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ  

ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθεγφξσλ, φηαλ νη ππεξεζίεο απηέο παξέρνληαη ζε ηξίηνπο, 

θαηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο πκλνχληαη θαησηέξσ.
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Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. γ΄ ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν. 3691/2008 νξίδνληαλ ε 

ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα ππνβάιινπλ ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, αλαθνξέο χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ελδερνκέλσο ζπλδένληαλ κε αδηθήκαηα θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο, θαζψο θαη κε ινηπά αδηθήκαηα αξκνδηφηεηαο ειέγρνπ ηνπ .Γ.Ο.Δ. πνπ 

ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ίδηνπ λφκνπ (δειαδή φια ηα αδηθήκαηα 

πνπ απαξηζκνχληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ ηεο εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο, ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη παξάλνκεο 

κεηαλάζηεπζεο, θαηά ην κέξνο πνπ απφ ηε δηάπξαμή ηνπο πξνθχπηεη νηθνλνκηθφ 

φθεινο.)
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Σέινο, κε ηελ ΠΟΛ.1196/16.10.2012, κε ηελ νπνία ηξνπνπνηνχληαη νη νδεγίεο ηεο 

ΠΟΛ.1067/5.4.2011, νξίδνληαλ φηη ηα ππφρξεα πξφζσπα φθεηιαλ λα ππνβάιινπλ αλαθνξά 

ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3691/2008, φηαλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο 

ή ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγήο κε πειάηε ηνπο, φπσο, ελδεηθηηθά, παξνρή ππεξεζηψλ, πψιεζε 

αγαζψλ ή δηακεζνιάβεζε, εθηηκνχζαλ, αληηιακβάλνληαλ ή δηαπίζησλαλ χπνπηεο 

ζπλαιιαγέο, δειαδή ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ελδερνκέλσο ππέθξππηαλ λνκηκνπνίεζε 

πξντφληνο εγθιήκαηνο, ην νπνίν κπνξνχζε λα πξνέξρεηαη απφ νπνηαδήπνηε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3691/2008, θαη φρη γηα 

απηήλ θαζ' απηήλ ηελ εγθιεκαηηθή πξάμε. Δπνκέλσο, αληηθείκελν αλαθνξψλ ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζηελ Αξρή ηνπ  άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3691/2008 απνηεινχζε ε απιή ή 
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γεληθή ππφλνηα ή ε ππνςία ηέιεζεο ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο αμηφπνηλεο πξάμεο 

(π.ρ. θνξνδηαθπγή, απάηε ή ππεμαίξεζε ή θινπή θ.ιπ.), θαη φρη θαη' αλάγθε ε 

απνδεδεηγκέλε πξαγκαηνπνίεζε απηήο.
105

 

 

IV. ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ  

 

Χο αξκφδηεο αξρέο, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λφκνπ, λννχληαη νη δεκφζηεο αξρέο νη νπνίεο 

επνπηεχνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. Απηέο 

είλαη:
106

 

Α. Ζ ΑΡΥΖ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ, ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 

ΣΧΝ ΓΖΛΧΔΧΝ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ (ΑΡΘΡΟ 7). 

ην άξζξν 7 ηνπ Ν.3691/2008 πξνβιέπνληαλ ε ζχζηαζε ηεο «Δπηηξνπήο Καηαπνιέκεζεο 

ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο», ε νπνία έρεη σο έδξα ηελ Αζήλα θαη βξίζθεηαη ππφ ηελ επνπηεία ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ.  

Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηε απφ ηνλ πξφεδξν θαη νθηψ κέιε κε δηεηήο ζεηεία, κε δπλαηφηεηα 

αλαλέσζεο γηα δχν αθφκα. Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ νξίδεηαη, κε 

απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ, ελ ελεξγεία αλψηαηνο εηζαγγειηθφο 

ιεηηνπξγφο. Σα κέιε ηεο επηηξνπήο νξίδνληαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο. Χο κέιε ηεο επηηξνπήο δηνξίδνληαη: 

α) έλα ζηέιερνο απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη έλα απφ ηελ 

Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, β) έλα ζηέιερνο απφ ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, γ) έλα ζηέιερνο απφ ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ, δ) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ε) έλα ζηέιερνο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο, 

ζη) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο θαη δ) έλα 

ζηέιερνο απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ πνπ πξνηείλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, ελψ θαηά ηελ 

ίδηα δηαδηθαζία πξνηείλεηαη θαη δηνξίδεηαη έλαο αλαπιεξσηήο γηα θάζε ηαθηηθφ κέινο. 

 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6, ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, νη αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο είλαη: 

α) πγθεληξψλεη, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηήλ απφ 

ππφρξεα πξφζσπα θαη άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο θαη αθνξνχλ χπνπηεο ή 

αζπλήζεηο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο, ή επηρεηξεκαηηθέο, επαγγεικαηηθέο ή 

ζπλαιιαθηηθέο ζρέζεηο πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη δεηεί θάζε 

επηπξφζζεηε πιεξνθνξία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο. 

β) Γέρεηαη, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί θάζε πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ζπλαιιαγέο ή 

δξαζηεξηφηεηεο, ζρεηηδφκελεο ελδερνκέλσο κε ηα αδηθήκαηα ηνπ ζηνηρείνπ α΄, πνπ 

δηαβηβάδνληαη ζε απηήλ απφ αιινδαπνχο θνξείο, κε ηνπο νπνίνπο θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ 

παξνρή θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο, θαζψο θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε 

ηεο απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, ην δηαδίθηπν ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πεγή. 
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γ) Γίλεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηα ππφρξεα πξφζσπα θαη θνξείο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

σο άλσ ζηνηρεία α΄ θαη β΄, φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε κηαο ππφζεζεο ή ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε ησλ εξεπλψλ ηεο. 

δ) Μπνξεί λα δηελεξγεί εηδηθνχο επηηφπηνπο ειέγρνπο, ζε ζνβαξέο θαηά ηελ θξίζε ηεο 

ππνζέζεηο, ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα ππεξεζία ή ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ή ζε εγθαηαζηάζεηο ππφρξεσλ πξνζψπσλ, κε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο ηεο 

εθάζηνηε αξκφδηαο αξρήο ή άιιεο δεκφζηαο αξρήο. 

ε) Εεηεί ηε ζπλεξγαζία δεκφζησλ ππεξεζηψλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη νξγαληζκψλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο, θαζψο θαη ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ, ζην πιαίζην ειέγρνπ θαη έξεπλαο ππνζέζεσλ ζρεηηθψλ κε ηα αδηθήκαηα ησλ 

άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ.  

ζη) Δλεκεξψλεη εγγξάθσο ή κε αζθαιέο ειεθηξνληθφ κέζν ηνλ δηαβηβάδνληα ηελ 

πιεξνθνξία φηη ηελ έιαβε θαη ηνπ παξέρεη άιια ζρεηηθά ζηνηρεία, κε ηξφπν πνπ λα κελ 

παξαβηάδεηαη ην απφξξεην ησλ εξεπλψλ ηεο ή λα δπζρεξαίλεηαη ε άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο. 

δ) Δλεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο αξρέο γηα πεξηπηψζεηο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε κε 

ζπκκφξθσζε ή ειιηπή ζπλεξγαζία κε απηήλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηέο ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 

ε) Εεηεί θάζε πιεξνθνξία πνπ απαηηείηαη γηα ηηο έξεπλέο ηεο απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηα 

ππφρξεα πξφζσπα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη νκαδνπνηεκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ή θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

λνκηθψλ ζρεκάησλ ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο. Μπνξεί λα δεηεί νπνηαδήπνηε ζηνηρεία 

θαη απφ δηθαζηηθέο, πξναλαθξηηηθέο ή αλαθξηηηθέο αξρέο, θαη δηαζέηεη πξφζβαζε ζε θάζε 

κνξθήο αξρείν δεκφζηαο αξρήο ή Οξγαληζκνχ πνπ ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα, 

πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζπζηήκαηνο «Σεηξεζίαο». 

ζ) Γχλαηαη λα εμεηάδεη, ζην πιαίζην ησλ εξεπλψλ ηεο, ζηνηρεία θαη ελδείμεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ απφπεηξαο ή δηάπξαμεο βαζηθνχ αδηθήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηνλ 

παξάλνκν ραξαθηήξα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ πηζαλή λνκηκνπνίεζή ηνπο ή ηε 

ζχλδεζή ηνπο κε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

η) πλεξγάδεηαη θαη αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο κε ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 40 

θνξείο. 

ηα) Σεξεί ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

ηβ) Πξνβαίλεη ζηηο ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 49 ηνπ παξφληνο λφκνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηβάιιεηαη κε 

απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη κε 

Καλνληζκνχο θαη απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.
107

 

 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ επήιζαλ ζηνλ Ν.3691/2008, κε ηνλ 

Ν.3932/2011 θαη αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ επηηξνπή, πεξηιακβάλνληαη θαη νη αθφινπζεο: 

Ζ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3691/2008, κεηνλνκάδεηαη ζε «Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο, θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο».   

θνπφο ηεο Αξρήο, ε νπνία απνιακβάλεη δηνηθεηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία, θαη έρεη 

σο έδξα ην λνκφ Αηηηθήο, απνηειεί ε ιήςε θαη ε εθαξκνγή αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαζηνιή θαη θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ 
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δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο νξηζκέλσλ πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ ζέζεηο επζχλεο 

ζηε δηθαζηηθή εμνπζία, ζην δεκφζην ηνκέα, αιιά θαη ηνπο Ο.Σ.Α. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε Αξρή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη έλδεθα κέιε θαζψο θαη ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη 

απνιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

αλεμαξηεζίαο, ελψ δεζκεχνληαη κφλν απφ ηνλ λφκν θαη ηε ζπλείδεζε ηνπο. Ο πξφεδξνο, 

πνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ελεξγφο αλψηαηνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο, γλψζηεο ηεο 

αγγιηθήο, δηνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ηεο απφθαζεο ηνπ 

Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Σα κέιε ηεο Αξρήο θαη νη αλαπιεξσηέο ηνπο δηνξίδνληαη, θαηφπηλ γλσκνδνηήζεσο ηεο 

Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο, κε θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ησλ  Οηθνλνκηθψλ, 

θαηφπηλ πξνηάζεσο θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ,  Οηθνλνκηθψλ, Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κεθαιαηαγνξάο, θαη πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, ην ήζνο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία ζηνλ ηξαπεδηθφ, νηθνλνκηθφ, λνκηθφ ή επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ ηεο Αξρήο. 

 

Δπηπιένλ, κε ηνλ Ν.3932/2011, πξνζηέζεθαλ ζηνλ Ν.3691/2008 ηα άξζξα 7Α, 7Β θαη 7Γ, 

κε ηα νπνία νξίδνληαη νη ηξείο απηνηειείο Μνλάδεο πνπ απαξηίδνπλ ηελ Αξρή:  

 

Ζ Α΄ Μνλάδα Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζπκκεηέρεη ζε 

δηεζλείο θνξείο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ αληίζηνηρσλ κε απηήλ Αξρψλ θαη ηδίσο 

κε ην Γίθηπν ησλ Μνλάδσλ Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (FIU-Net) θαη ηε δηεζλή Οκάδα Egmont Group, ε νπνία 

παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ ελ ιφγσ θνξέσλ. 

 

Ζ Β΄ Μνλάδα Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ θαηά Ύπνπησλ Σξνκνθξαηίαο, κε θχξηεο 

αξκνδηφηεηεο ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

επηβάιινληαη κε απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαη ησλ Οξγάλσλ ηνπ 

θαζψο θαη κε θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Δ., ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ αιιά 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη  νληνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηε 

δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο 

ζηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε.  

 

Ζ Γ΄ Μνλάδα ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ε νπνία δέρεηαη, δηεξεπλά θαη 

αμηνινγεί ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο φισλ ησλ ππφρξεσλ ζηελ Αξρή θαη 

απνθαίλεηαη αλ ζπληξέρεη ιφγνο αλαθνξάο ζηελ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή. Σέινο, 

ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή εηήζηαο έθζεζεο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο 

ηεο Βνπιήο θαζψο θαη ζηνπο Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 
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Δπηπιένλ, κε ην άξζξν 7Β, νξίδνληαη νη εμνπζίεο ησλ Μνλάδσλ απηψλ γηα πιήξε 

πξφζβαζε ζε δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο, ελψ κε ην άξζξν 7Γ, ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο.
108

 

 

Δπίζεο, κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν.3691/2008, ζπλίζηαηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

«Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο», κε πξφεδξν ηνλ Γεληθφ 

Γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη κέιε πςειφβαζκα 

ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, 

Δμσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκίαο,  

Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ, Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο, ηεο Αξρήο ηνπ άξζξνπ 7, 

ηεο ΣηΔ, ηεο Δπηηξνπήο ηεο Κεθαιαηαγνξάο, ηεο ΔΛΣΔ θαη ηεο ΔΔΔΠ.  Έξγν ηεο 

επηηξνπήο νξίδεηαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ε πξνεηνηκαζία θαη ν 

ζρεδηαζκφο πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε εληνπηζκέλσλ αδπλακηψλ ζην γεληθφ 

κεραληζκφ ηεο ρψξαο θαζψο θαη κέηξσλ λνκνζεηηθήο, θαλνληζηηθήο θαη νξγαλσηηθήο 

θχζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ  επνπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο ζηα δηεζλή 

πξφηππα θαη απαηηήζεηο.
109

  

 

Πεξαηηέξσ, κε ην άξζξν 10, νξίδνληαη νη άιιεο δεκφζηεο αξρέο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλνληαη νη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο θαη θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε 

Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

νη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.
110

 

 

Δπηπξνζζέησο, ζην άξζξν 11, πξνβιέπεηαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ εηδηθνχ «Φνξέα 

Γηαβνχιεπζεο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο», κε πξφεδξν ην 

Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ θαη κέιε απφ ηνπο επί κέξνπο θνξείο 

ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Αξκνδηφηεηεο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα νξίδνληαη ελδεηθηηθά ε 

ζπλεξγαζία θαη ε δηαβνχιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο, ε αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη γλψζεο, ε παξνρή 

δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε θαη δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ 

ζεκηλαξίσλ. Δπίζεο, ν θνξέαο ζπληάζζεη εληφο ησλ δχν πξψησλ κελψλ θάζε έηνπο, αξρήο 

γελφκελεο ην 2009,  έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαη ηελ 

ππνβάιεη ζηηο Αξκφδηεο Αξρέο, ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ειέγρνπ 

ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ζηελ Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή (Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ) θαη ζηελ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο. Ζ ελ ιφγσ έθζεζε αλαξηάηαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ.
111

  

 

ηα επφκελα άξζξα ηνπ Ν.3691/2008 νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο δένπζαο 

επηκέιεηαο
112

 θαη ν ρξφλνο εθαξκνγήο ηνπο,
113

 ηα κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ 
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 Ν.3932/2011 (ΦΔΚ 49 10.3.2011 ΣΔΤΥΟ Ά) 
109

 Άξζξν 9, Ν.3691/2008, φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 57 Ν.4370/2016,ΦΔΚ Α 37/7.3.2016. 
110

 Άξζξν 10, Ν.3691/2008 ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008 
111

 Άξζξν 11, Ν.3691/2008 ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008 
112

 Άξζξν 12, Ν.3691/2008 ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008 
113

 Άξζξν 14, Ν.3691/2008 ΦΔΚ Α' 166/05-08-2008 
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νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ νη ππφρξενη ζηνλ λφκν 
114

 ε απαγφξεπζε ηήξεζεο αλψλπκσλ 

ινγαξηαζκψλ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα
115

 θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ θαδίλν.
116

  

 

ηε ζπλέρεηα, δηεπζεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο 

απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο
117

 θαη ηεο απαγφξεπζεο εθαξκνγήο ηεο ζε κε 

αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθαζε πνπ εθδίδεη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ,
118

. Δπίζεο, ηεο ππνρξέσζεο εθαξκνγήο κέηξσλ απμεκέλεο δένπζαο 

επηκέιεηαο, επηπιένλ ησλ κέηξσλ ζπλήζνπο επηκέιεηαο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθηηκνχλ φηη 

ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο, 
119

 ηνλ ηξφπν αληηκέησπεο ησλ ζπλαιιαγψλ ζηηο νπνίεο δελ 

παξίζηαηαη ν πειάηεο 
120

 θαη ησλ δηαζπλνξηαθψλ ζρέζεσλ ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο κε 

αληίζηνηρα ηδξχκαηα απφ ηξίηεο ρψξεο
121

. ηε ζπλέρεηα ν λνκνζέηεο πξνβαίλεη ζε 

απαξίζκεζε ησλ «πνιηηηθψο εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ» θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ 

θαηά ηε δηεμαγσγή ζπλαιιαγψλ κε απηά
122

, ηεο ππνρξέσζεο γηα ακειιεηί θαη κε δηθή ηνπο 

πξσηνβνπιία ελεκέξσζε θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ πξνο ηηο Αξκφδηεο Αξρέο
123

, ηνπ 

ηξφπνπ δηεμαγσγήο ζπλαιιαγψλ πςεινχ θηλδχλνπ αιιά θαη ηεο απνθπγήο απηψλ
124

, θαζψο 

θαη ηεο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο ζηνλ εκπιεθφκελν φηη δηαβηβάζηεθαλ αξκνδίσο ή 

δεηήζεθαλ πιεξνθνξίεο ή φηη δηεμάγεηαη ή ελδέρεηαη ή πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα 

βαζηθά εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 2
125

,  θαη νη εμαηξέζεηο ηεο απαγφξεπζεο
126

. 

 

 ην έθην θεθάιαην ηνπ Ν.3691/2008, νξίδεηαη ε ππνρξέσζε θχιαμεο αξρείσλ θαη 

ζηνηρείσλ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαηά ηξφπν ηέηνην ψζηε λα κπνξνχλ λα 

αληαπνθξηζνχλ άκεζα ζε αίηεκα ησλ Αξκνδίσλ Αξρψλ γηα ηελ αλαδξνκηθή απεηθφληζε ηεο 

ζεηξάο πνπ έιαβαλ ρψξα νη ζπλαιιαγέο
127

 θαζψο θαη ε θχιαμε ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ απφ 

ζπγαηξηθέο θαη ππνθαηαζηήκαηα απηψλ ζε άιιεο ρψξεο
128

.  

 

Σέινο ζην φγδνν θεθάιαην ηνπ παξφληνο λφκνπ, γίλεηαη αλαθνξά επί ησλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ πνπ επηθέξνπλ ε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2,
129

 θαζψο θαη άιισλ 

ζπλαθψλ ζεκάησλ φπσο ε δήκεπζε,
130

 ε απνδεκίσζε ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, 
131

 ε δέζκεπζε 

θαη ε απαγφξεπζε εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ,
132

 ε εθαξκνγή θπξψζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, 
133

  θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, ζε 

πεξηπηψζεηο κε ζπκκφξθσζεο, αλά θαηεγνξία ππφρξεσλ.
134
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Β.  Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 

ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3691/2008, κεηαμχ ησλ αξκνδίσλ (δεκφζησλ) αξρψλ νη νπνίεο 

επνπηεχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ απφ ηνπο ππφρξενπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ, νξίδεηαη 

ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο  γηα: 

 Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Σηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing companies). 

 Σηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ (factoring 

companies). 

 Σα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο (bureaux de change) . 

 Σα ηδξχκαηα πιεξσκψλ (payment institutions).
135

  

 Σηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ, 

 Άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ησλ νπνίσλ ε θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε κίαο ή 

πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θάησζη δξαζηεξηφηεηεο: 

 Πξάμεηο δηελέξγεηαο πιεξσκψλ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ. 

 Έθδνζε θαη δηαρείξηζε κέζσλ πιεξσκήο (πηζησηηθψλ θαη ρξεσζηηθψλ 

θαξηψλ, ηαμηδησηηθψλ θαη ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ). 

 Δγγπήζεηο θαη αλαιήςεηο ππνρξεψζεσλ. 

 πλαιιαγέο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηδξχκαηνο ή ηεο πειαηείαο ηνπ 

θαη αθνξνχλ κέζα ρξεκαηαγνξάο (αμηφγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ 

θ.η.ι.), ζπλάιιαγκα, πξνζεζκηαθά ζπκβφιαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθά δηθαηψκαηα, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο επηηνθίσλ θαη 

ζπλαιιάγκαηνο, θηλεηέο αμίεο θαζψο θαη ηε θχιαμε θαη δηαρείξηζε απηψλ, 

ζπκκεηνρέο ζε εθδφζεηο ηίηισλ θαη παξνρή ζπλαθψλ ππεξεζηψλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθφηεξα θαη ησλ ππεξεζηψλ αλαδφρνπ εθδφζεσλ 

ηίηισλ, παξνρή ζπκβνπιψλ ζε επηρεηξήζεηο φζνλ αθνξά ηε δηάξζξσζε ηνπ 

θεθαιαίνπ, ηε βηνκεραληθή ζηξαηεγηθή θαη ζπλαθή ζέκαηα παξνρήο 

ζπκβνπιψλ θαζψο θαη ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο ζπγρψλεπζεο θαη ηεο 

εμαγνξάο επηρεηξήζεσλ, δηακεζνιάβεζε ζηηο ηξαπεδηθέο αγνξέο, δηαρείξηζε 

ραξηνθπιαθίνπ ή παξνρή ζπκβνπιψλ δηαρείξηζεο απηνχ.
136

 

 

 Σηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζηελ έθηαζε πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ.
137

 

 «Σα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο» (electronic money institutions).
138

  

 

                                                           

135 Ζ θξάζε « ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ» ηνπ 

ζηνηρείνπ αληηθαηαζηήζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 166 παξ.4 Ν.4261/2014, ΦΔΚ Α 107/5.5.2014.  

136
 Ν.3601/2007 (ΦΔΚ 178 Ά), παξ.1, άξζξν 1 

137
 ηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο απηήο ηεο επνπηείαο ε ΣηΔ ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ θαη κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ (postal companies).  
138

 Οη ιέμεηο «Σα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο», πξνζηέζεθαλ ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ ά κε ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 29 Ν.4021/2011 ΦΔΚ Ά 218/3.10.2011. 
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Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εμέδσζε ηελ  ππ‟ αξηζκφ 2577/9.3.2006, 

Πξάμε Γηνηθεηή, (ΠΓ/ΣΔ 2577/2006) κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο θαη ηα 

θξηηήξηα ηα νπνία πξέπεη λα πιεξνχληαη απφ θάζε πηζησηηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα 

πνπ ηειεί ππφ ηελ επνπηεία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη δηαζέηνπλ ηφζν ζε 

αηνκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν νκίινπ απνηειεζκαηηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη επαξθέο 

χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ), δειαδή ελφο ζπλφινπ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ θαιχπηεη ζε ζπλερή βάζε θάζε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο θαη 

ζπληειεί ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
139

 

 

Με ηελ Πξάμε απηή : 

 

 Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο αλεμάξηεηεο ππεξεζηαθήο Μνλάδαο 

Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ ζε φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζνχληαη φιεο νη κνξθέο θηλδχλσλ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ. 

Δπηπιένλ, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

θάζε ηδξχκαηνο, ζεζπίδεηαη θαη ππνρξέσζε ζχζηαζεο Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο 

Κηλδχλσλ. 

 Θεζπίδεηαη ε ππνρξέσζε ζχζηαζεο ιεηηνπξγίαο θαλνληζηηθήο ζπκκφξθσζεο, ε 

νπνία ζα θαιχπηεη ζέκαηα ζπκκφξθσζεο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ην ηζρχνλ 

λνκνζεηηθφ θαη θαλνληζηηθφ πιαίζην, κε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηα ζέκαηα ηεο 

πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 Πξνβιέπεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ λα δηαζέηεη, ζπιινγηθά, 

επαξθείο γλψζεηο θαη εκπεηξία γηα ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο, ψζηε λα έρεη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο επνπηείαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 Δληζρχεηαη ε ζεκαζία ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

παξέρνληαη ζηνπο πειάηεο, θαζψο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ, σο 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θηλδχλνπ.  

 Καζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο πνπ ζα ηζρχνπλ ζηελ πεξίπησζε εθρψξεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ ζε ηξίηνπο (outsourcing), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εξγαζηψλ 

είζπξαμεο νθεηιψλ θαη δηαρείξηζεο θαξηψλ.
140

 

 

Ζ ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, ζπκπιεξψζεθε θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Πξάμε Γηνηθεηή 

2597/31.10.2007 «Σξνπνπνίεζε θαη ζπκπιήξσζε ηεο ΠΓ/ΣΔ 2577/2006, ζρεηηθά κε ην 

πιαίζην αξρψλ ιεηηνπξγίαο θαη θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ 

πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξγάλσλ». 

 

Με ηελ πξάμε απηή, σο εμσηεξηθή αλάζεζε, νξίδεηαη «ε ζπκθσλία νπνηαδήπνηε κνξθήο 

κεηαμχ ελφο πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη ελφο παξφρνπ ππεξεζηψλ, κε ηελ νπνία ν δεχηεξνο 

εθηειεί δηαδηθαζία, παξέρεη ππεξεζία ή αζθεί δξαζηεξηφηεηα, ηηο νπνίεο, ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε, ζα εθηεινχζε, ζα παξείρε ή ζα αζθνχζε ην ίδην ην πηζησηηθφ ίδξπκα.» Δπίζεο, 

κε ηελ ίδηα πξάμε γίλεηαη  δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζε 

«νπζηψδεηο ή ζεκαληηθέο» θαη κε. ηελ πξψηε θαηεγνξία εκπίπηνπλ δξαζηεξηφηεηεο, ε 

                                                           

139
 Π.Γ.Σ.Δ.2577/2006 – ΦΔΚ 59/20.3.2006 ΣΔΤΥΟ Α΄ 

140
 https://www.bankofgreece.gr 

https://www.bankofgreece.gr/


 
53 

άζθεζε ησλ νπνίσλ πξνυπνζέηεη άδεηα πηζησηηθνχ ή ρξεκαηνδνηηθνχ ηδξχκαηνο ή 

αλσλχκνπ εηαηξείαο παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, ππνθείκελσλ ζηελ επνπηεία ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ή ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο αιιά θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

Δζσηεξηθήο Δπηζεψξεζεο, Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ θαη θαλνληζηηθήο πκκφξθσζεο θαζψο 

θη εθείλσλ ησλ θεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο. Σέινο, νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο 

πνπ ε αλάζεζε νπζησδψλ δξαζηεξηνηήησλ δελ απαηηεί πξνεγνχκελε άδεηα ηεο ΣηΔ, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ηεο Γηνίθεζεο θαη ησλ αξκνδίσλ ζηειερψλ 

θαηά ηελ αλάζεζε θαζψο θαη ηνπ εληνινδφρνπ ηεο αλάζεζεο.
141

    

 

Γ.  Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ 

Ζ Δπηηξνπή θεθαιαηαγνξάο απνηειεί, ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Ν.3691/2008, αξκφδηα 

επνπηηθή αξρή, γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο: 

 Σηο επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ (portfolio investment companies in the form of a 

société anonyme), 
 Σε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ (mutual fund management in the form of a 

S.A.), 

 Σε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζε αθίλεηε πεξηνπζία (real estate investment 

companies (REIC) in the form of a S.A.), 

 Σε δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη ηηο εηαηξείεο 

θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί 

ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ε αδεηνδφηεζε ηνπο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα 

(management companies of mutual funds for venture capital),
142

  

 Σε παξνρή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (investment services firms in the form of a 

S.A.), 

 Σελ επελδπηηθή δηακεζνιάβεζεο (investment intermediary firms). 

 

Χο επνπηεχνπζα αξρή ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δπηηξνπήο 

ηεο Κεθαιαηαγνξάο πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο 1/506/8.4.2009, κε ηελ νπνία 

νξίδνληαη ηα κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ απηέο, 

ελψ δηεπθξηλίδεηαη φηη ε έθηαζε θαη ε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ην βαζκφ 

επηθηλδπλφηεηαο. Δλδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ βαζκνχ επηθηλδπλφηεηαο απνηεινχλ ην είδνο ηνπ 

πειάηε, ν ζθνπφο θαη ν ζρεδηαδφκελνο ραξαθηήξαο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε απηφλ, 

νη παξερφκελεο επελδπηηθέο ππεξεζίεο, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ζηα νπνία αθνξά ε 

παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο θαζψο θαη ε πξνέιεπζε ησλ 

θεθαιαίσλ. 

  

Δπίζεο, ε Απφθαζε απηή επηβάιεη ηελ έληαμε ζηελ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ ησλ 

πνιηηηθψο εθηηζέκελσλ πξνζψπσλ, ησλ ππεξάθηησλ (offshore) εηαηξεηψλ θαζψο θαη ησλ 

εηαηξεηψλ εηδηθνχ ζθνπνχ, αιιά θαη ησλ κε εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά εηαηξεηψλ 

κε αλψλπκεο κεηνρέο. ηελ ίδηα θαηεγνξία εληάζζνληαη, επίζεο, νη ινγαξηαζκνί πνπ 

αλνίγνληαη  ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ πειάηε, νη ινγαξηαζκνί ελψζεσλ πξνζψπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα θαζψο θαη ησλ ζηεξνχκελσλ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο 

ζρεκάησλ ή νληνηήησλ πνπ δηαρεηξίδνληαη θεθάιαηα ή άιιεο νκάδεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ.  
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χκθσλα κε ηελ Απφθαζε απηή, νη ππφρξενη ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ, ππνρξενχληαη ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ/ζπλαιιαθηηθνχ πξνθίι ηνπ πειάηε, ην νπνίν κεηαμχ άιισλ 

ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν αλνίγεηαη ν επελδπηηθφο ινγαξηαζκφο, 

ην πξνβιεπφκελν χςνο ησλ θεθαιαίσλ πξνο επέλδπζε, ηα είδε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

κπνξνχλ λα γίλνπλ, ην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζηνλ νπνίν επηζηξέθνληαη ηα θεθάιαηα, ηηο 

πεγέο θαη ην κέγεζνο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε θαζψο 

θαη ηελ πεξηγξαθή ηεο επαγγεικαηηθήο ή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ. 

 

Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πεξηνδηθή βάζε, αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ ηνπ θάζε πειάηε 

θαζψο θαη ζε έθηαηε βάζε ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, φπσο φηαλ ν πειάηεο 

πξαγκαηνπνηεί κία ζεκαληηθή γηα ηα δεδνκέλα ηνπ ζπλαιιαγή ή επέξρεηαη κία νπζηαζηηθή 

αιιαγή ζηα ζηνηρεία ηνπ ή  ηνπ ηξφπνπ πνπ θηλείηαη ν ινγαξηαζκφο ηνπ. 

 

Δπηπιένλ, ζε πεξηπηψζεηο χπνπησλ ή αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ νη ππφρξεεο εηαηξείεο 

εθαξκφδνπλ αλαγθαζηηθά απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, ελψ νθείινπλ λα ηεξνχλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο ηνπο θαζψο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα ηεθκεξίσζεο, ζε έγγξαθε 

ή ειεθηξνληθή κνξθή, γηα κία ηνπιάρηζηνλ πεληαεηία απφ ηε ιήμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο. Τπνρξενχληαη, επίζεο, λα εθαξκφδνπλ επηπξφζζεηεο δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κε πειάηεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ FATF σο κε ζπλεξγάζηκεο ή δελ 

εθαξκφδνπλ επαξθψο ηεο πζηάζεηο ηεο. 

 

Δλ ζπλερεία, ζηελ Απφθαζε επαλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε πνπ ηεξνχλ νη ππφρξενη θαη  

απνξξέεη απφ ην άξζξν 44 ηνπ Ν.3691/2008, γηα νξηζκφ Τπεπζχλνπ γηα ηε ζπκκφξθσζε 

ηεο εηαηξείαο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ζθνπνχο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη  ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

 

Σέινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ηεο Απφθαζεο  1/506/8.4.2009, νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ηεο 

εηαηξείαο (ηαθηηθνί ή κε), ππνβάιινπλ θάζε ηξία ρξφληα θαη ην αξγφηεξν εληφο ηνπ κελφο 

Ηνπλίνπ, κε πξψηε ππνβνιή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009, έθζεζε αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο θαη 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ απνηξνπή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Ζ έθζεζε απηή, αθνχ αμηνινγεζεί θαη εγθξηζεί απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο εηαηξείαο, ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηεο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο.
143

  

 

Με ηελ Απφθαζε 34/586/26.5.2011 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο, κε ζέκα ηελ εθαξκνγή κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο ζε πεξηπηψζεηο 

εμσηεξηθήο αλάζεζεο ή αληηπξνζψπεπζεο, νξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο θάησ απφ ηηο νπνίεο 

νη ππφρξεεο εηαηξείεο κπνξνχλ λα αλαζέζνπλ, ζε θνξέα παξνρήο εμσηεξηθήο ππεξεζίαο ή 

ζε αληηπξφζσπν ηνπο, ηελ  εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο ελψ ηαπηφρξνλα 

επηζεκαίλεηαη φηη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε εηαηξεία δηαηεξεί ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απηψλ.
144
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Δπηπξνζζέησο, κε ηελ Απφθαζε 35/586/26.5.2011 ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο, ε νπνία ηξνπνπνηεί ηελ 1/506/8.4.2009, πξνζηίζεηαη ζηα κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνπο πειάηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία πςεινχ 

θηλδχλνπ  φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 1/506/8.4.2009, ε 

επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξία ρξφληα, ελψ νξίδεηαη φηη 

εθαξκφδεηαη, αλαγθαζηηθά, θαηά ηελ άζθεζε ηεο ζπλερνχο επνπηείαο. Ζ ίδηα θαηεγνξία 

κέηξσλ εθαξκφδεηαη, επίζεο, θαη θαηά ηελ άζθεζε ηεο ζπλερνχο επνπηείαο ζηηο 

πεξηπηψζεηο λέσλ πξντφλησλ ή ηερλνινγηψλ πνπ ελέρνπλ απμεκέλνπο θηλδχλνπο. 

ην παξάξηεκα ηεο ίδηαο Απφθαζεο παξαηίζεηαη πιήξεο πίλαθαο κε ηα απαηηνχκελα θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζηνηρεία γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαζψο θαη ησλ 

απαξαηηήησλ εγγξάθσλ γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ ελ ιφγσ ζηνηρείσλ γηα φιεο ηηο πηζαλέο 

θαηεγνξίεο πειαηψλ (θπζηθά πξφζσπα - Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. - πξνζσπηθέο εηαηξείεο - ινηπά 

λνκηθά πξφζσπα ή ζρήκαηα ή νληφηεηεο ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα.)
145

  

 

Σέινο, κε ηελ Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο  20/735/22.10.2015, 

κε ηελ νπνία ηξνπνπνηείηαη ην άξζξν 2 ηεο Απφθαζεο 1/506/8.4.2009, νξίδνληαη ηα 

απαηηνχκελα γηα πηζηνπνίεζε ζηνηρεία ησλ πειαηψλ κε πνζά επέλδπζεο θαηψηεξα ησλ 

10.000 € θαζψο θη εθείλσλ πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πειαηψλ πςεινχ θηλδχλνπ 

θαη έρνπλ ζπλνιηθφ θεθάιαην πξνο επέλδπζε άλσ ησλ 75.000 €.
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Καη‟ αλαινγία ηεο ΔΣΠΘ 285/9.7.2009 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηεο ΣηΔ, κε ηελ εγθύθιην 

41/8.4.2009, ε Δπηηξνπή θεθαιαηαγνξάο πξνβαίλεη ζε ελδεηθηηθή ηππνινγία χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ/δξαζηεξηνηήησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

χκθσλα κε ηελ εγθχθιην απηή, ζπκπεξηθνξέο φπσο ε αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε ή 

άξλεζε ηνπ πειάηε λα πξνζθνκίζεη ηα λνκηκνπνηεηηθά δηθαηνινγεηηθά, ην άλνηγκα 

επελδπηηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην φλνκα πειάηε, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, ηνπ νπνίνπ ν 

ηφπνο θαηνηθίαο ή ν ηφπνο εξγαζίαο, γηα θπζηθά πξφζσπα, ή ηεο  έδξαο γηα ηα λνκηθά δελ 

είλαη ζηελ πεξηνρή πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηελ εηαηξεία ή ην ζπγθεθξηκέλν ππνθαηάζηεκα, 

ε απνηπρία απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε λα πηζηνπνηήζεη ηε λφκηκε πξνέιεπζε ησλ 

θεθαιαίσλ ή ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ, είηε ηα ζηνηρεία πνπ παξέρεη είλαη ςεχηηθα ή 

παξαπιαλεηηθά θαζψο θαη ζπλαιιαγέο/δξαζηεξηφηεηεο, φπσο, ν πειάηεο λα έρεη 

επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο ή λα πξνέξρεηαη ή λα  εδξεχεη ή λα έρεη ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ζε 

κε ζπλεξγάζηκεο ρψξεο ή ζε ρψξεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ή εθαξκφδνπλ αλεπαξθψο ηηο 

πζηάζεηο ηεο FATF ή ζε ρψξεο παξαγσγήο ή δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ, ε θίλεζε 

ινγαξηαζκψλ κε κεγάια πνζά πνπ ηεξνχληαη ζην φλνκα ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ (offshore 

companies) αιιά θαη ε ζεκαληηθή θαη αηθλίδηα αχμεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ζε ζρέζε κε 

ην επελδπηηθφ ηνπ πξνθίι θ.η.ι., ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο αζπλήζεηο ή χπνπηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κπνξνχλ λα αθνξνχλ ζηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε ή θαη ζηηο θηλήζεηο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ. 

ηε ζπλέρεηα ηεο εγθπθιίνπ αλαθέξνληαη ελδείμεηο ζηε ζπκπεξηθνξά ππαιιήινπ ηεο 

εηαηξείαο, φπσο ε πηνζέηεζε ελφο πνιπδάπαλνπ ηξφπνπ δσήο πνπ δε δηθαηνινγείηαη απφ ην 

κηζζφ ηνπ, ε άξλεζε ζπκκφξθσζεο κε αλαγλσξηζκέλεο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη 

κεζφδνπο, ε απξνζπκία ηνπ λα πάξεη άδεηα θαζψο θαη ε αιιαγέο ζηελ απφδνζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη χπνπηεο φηη ζπλδένληαη κε πξφζεζε 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηνχλ 

ηελ πξνβιεπφκελε ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο δηαδηθαζία. 
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Δπίζεο, ε Δγθχθιηνο αλαθέξεη φηη νη εηαηξείεο νθείινπλ λα εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζπλαιιαγέο θαη λα εθαξκφδνπλ επηπξφζζεηεο δηαδηθαζίεο ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κε πξφζσπα θπζηθά ή 

λνκηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε FATF σο κε 

ζπλεξγάζηκεο ή ρψξεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ ή εθαξκφδνπλ αλεπαξθψο ηεο πζηάζεηο ηεο. 

 

Δπηπιένλ, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδεη κία ρψξα γηα ην μέπιπκα 

ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, νη εηαηξείεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ 

ππφςε ηνπο, ηηο αλαθνηλψζεηο ηεο FATF, ζρεηηθά κε ηηο ρψξεο ή πεξηνρέο πνπ δελ 

εθαξκφδνπλ επαξθψο ηηο πζηάζεηο ηεο, ηηο Δθζέζεηο αμηνιφγεζεο ρσξψλ πνπ εθδίδνληαη 

απφ ηε FATF, ηα πεξηθεξεηαθά ζψκαηα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα πξφηππα 

ηεο, φπσο ε επηηξνπή Moneyval ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα, ηνλ θαηάινγν ησλ ρσξψλ ή πεξηνρψλ, νη νπνίεο 

ζχκθσλα κε ηελ Κνηλή Θέζε ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Πξφιεςε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ 

απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηε Υξεκαηνδφηεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο πνπ επηθνπξεί 

ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, δηαζέηνπλ θαλνληζηηθφ πιαίζην ηζνδχλακφ κε ην θνηλνηηθφ, ην 

ραξαθηεξηζκφ ρσξψλ ηεο FATF σο κε ζπλεξγάζηκεο ή σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, ηνπο 

θαηάινγνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο,  ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο OFAC 

(Office of Financial Assets Control), κε πξφζσπα ή νληφηεηεο γηα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί 

πεξηνξηζηηθά κέηξα, ηηο ζρεηηθέο Οδεγίεο ηεο Δ.Δ. θαζψο θαη ηηο Αξρέο ηνπ Wolfsberg 

Group. 

 

Σέινο, θαηά, αλαινγία ηεο ΠΓ/ΣΔ 2652/29.2.2012, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

θνξνδηαθπγήο ησλ πειαηψλ ηνπο ή λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνθχπηνληνο απφ απηφ ην αδίθεκα 

νθέινπο, ε Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πξνέβε ζηελ έθδνζε ηεο εγθπθιίνπ ππ’ αξηζκό 49, 

ζηελ νπνία επίζεο νξίδνληαη ελδεηθηηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ 

θνξνδηαθπγήο, νη χπνπηεο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη ή 

ζπλδένληαη κε θνξνδηαθπγή θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ησλ επνπηεπφκελσλ εηαηξεηψλ ζηελ 

ηήξεζε αξρείνπ.
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Γ. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΤΠΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΧΝ – ΔΛΣΔ (HELLENIC 

ACCOUNTING AND AUDITING STANDARDS OVERSIGHT BOARD) 

 

Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (ΔΛΣΔ) είλαη λνκηθφ πξφζσπν 

δεκνζίνπ δηθαίνπ, επνπηεπφκελν απφ ηνλ ππνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Δίλαη αξκφδηα γηα ηε 

ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο νξζήο θη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ θη έρεη σο ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο δηαθαλνχο ιεηηνπξγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ. 

 

ην πιαίζην εθπιήξσζεο ηνπ ζθνπνχ απηνχ, είλαη αξκφδηα θαη γηα ηε ρνξήγεζε 

επαγγεικαηηθήο άδεηαο ζε νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο θαη ζε ειεγθηηθέο εηαηξείεο, 

θαζνξίδνληαο, κε απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο, ηηο πξνυπνζέζεηο  θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο ηεο θαη εγγξαθήο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ 

ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ζην δεκφζην κεηξψν ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4449/2017. 
148
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χκθσλα κε ηνλ Ν. 3693/2008 «Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 

2006/43/ΔΚ πεξί ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ ησλ εηήζησλ θαη ησλ ελνπνηεκέλσλ 

ινγαξηαζκψλ, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ Οδεγηψλ 78/660/ΔΟΚ θαη 83/349/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 84/253/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», ε ΔΛΣΔ πξνβαίλεη ζε έιεγρν πνηφηεηαο ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ δχλαηαη λα απνηεινχλ ε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ ζχκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν, ν ειεγρφκελνο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί
149

 θαζψο θαη ε απνηειεζκαηηθή ηήξεζε απηνχ, ε νξζή 

ηήξεζε ησλ ηζρπφλησλ πξνηχπσλ θαζψο θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ζηηο  ειεγθηηθέο 

εξγαζίεο επί ησλ ππνρξεσηηθψλ ειέγρσλ πνπ αλαιακβάλεη ν ειεγρφκελνο θνξέαο, θαζψο 

θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο εηήζηαο έθζεζεο δηαθάλεηαο πνπ έρεη δεκνζηεχζεη ε ειεγθηηθή 

εηαηξεία ζε ζρέζε κε ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη
150

 σο ειάρηζην πεξηερφκελν 

ηεο έθζεζεο δηαθάλεηαο.
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Ζ ππνρξέσζε ηεο ππνβνιήο εηήζηαο έθζεζεο δηαθάλεηαο απφ ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

εηζήρζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ ΔΔ 537/2014 πνπ αθνξά ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή 

ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο ζε νληφηεηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη 

γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο ινγηζηέο ή ηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο πνπ δηελεξγνχλ ειέγρνπο 

ζε νληφηεηεο κε δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο
152

 θαζψο θαη ην Ν.4449/2017 κε ηνλ νπνίν 

ελζσκαηψλεηαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ε Οδεγία 2014/56/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 πνπ αθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 2006/43/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο 

Μαΐνπ 2006 θαη ε νπνία θαζνξίδεη ηνπο φξνπο ρνξήγεζεο αδείαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο 

θαη εγγξαθήο ζην Γεκφζην Μεηξψν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πνπ 

δηελεξγνχλ ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ηνπο θαλφλεο πεξί αλεμαξηεζίαο, αληηθεηκεληθφηεηαο θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηα πξφζσπα απηά θαζψο θαη ζην πιαίζην γηα ηε δεκφζηα επνπηεία ηνπο 

θαη απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ ειάρηζηνπ βαζκνχ ζχγθιεζεο ζε φ,ηη αθνξά ηα ειεγθηηθά 

πξφηππα βάζεη ησλ νπνίσλ δηελεξγνχληαη νη ππνρξεσηηθνί έιεγρνη. 

Δπίζεο, εθηφο απφ ηε ζπλεξγαζία ηεο ΔΛΣΔ κε ηελ αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3691/2008 

θαη ηελ αληαιιαγή ρξήζηκσλ πιεξνθνξηψλ σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ έξγνπ θαη ησλ 

λνκίκσλ θαζεθφλησλ ηεο, ζην άξζξν 13 ηνπ Ν.4449/2017 κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη θαη 

ε ζπλεξγαζία ηεο επηηξνπήο κε ηελ FATF, θαζψο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο ησλ θξαηψλ-

κειψλ, ζην πιαίζην ηεο Δπηηξνπήο Δπξσπατθψλ Φνξέσλ Δπνπηείαο ησλ Διεγθηψλ 

(ΔΔΦΔΔ) θαζψο θαη εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην  άξζξν 20 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 

537/2014 θαη ζην βαζκφ πνπ ε ζχγθιηζε απηή ζπλδέεηαη κε ππνρξεσηηθνχο ειέγρνπο 

νληνηήησλ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Δπηπξνζζέησο, ζην άξζξν 26 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

πεξηγξάθεηαη, ε εζσηεξηθή νξγάλσζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ηπρφλ απεηιψλ γηα ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο. 

Σέινο, κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν.4449/2017 νξίδεηαη φηη απνθιεηζηηθά αξκφδην φξγαλν γηα ηελ 

επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ γηα θάζε παξάβαζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ηνπ ξπζκηζηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηηο εξγαζίεο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ινγηζηψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

εηαηξεηψλ, νξίδεηαη ην Γ.. ηεο Δ.Λ.Σ.Δ. ζηνπ νπνίνπ ηε ζχλζεζε, φηαλ ζπλεδξηάδεη σο 
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Πεηζαξρηθφ πκβνχιην, πξνζηίζεληαη δχν κέιε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο θαη 

δχν κε επαγγεικαηίεο θαηά ηελ πεξίπησζε 14 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ.
153

 

 

Δ. ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ (ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ) 

Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ απνηειεί ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα: 

 Σνπο θνξνινγηθνχο ή θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο θαη ηηο εηαηξείεο παξνρήο 

θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ, 

 Σνπο ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηνπο ηδηψηεο 

ειεγθηέο, 

 Σνπο θηεκαηνκεζίηεο θαη ηηο θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο, 

 Σνπο νίθνπο δεκνπξαζίαο, 

 Σνπο εκπφξνπο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο,
154

 

 Σνπο εθπιεζηεηξηαζηέο, 

 Σνπο ελερπξνδαλεηζηέο.
155

 

 

Αλαθνξηθά κε ηνπο θνξνινγηθνχο ή θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο θαη ηηο εηαηξείεο 

θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαζψο θαη ηνπο ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε 

ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, ηνπο ηδηψηεο ειεγθηέο, φπσο, επίζεο θαη νη νξθσηνί ειεγθηέο 

− ινγηζηέο, νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ αιιά θαη νη δηθεγφξνη θαη 

ζπκβνιαηνγξάθνη, γηα κία ζεηξά πξάμεσλ ε νπνία ζα αλαιπζεί θαησηέξσ, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 5, παξ.1 ηνπ Ν.3691/2008, δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο ακειιεηί θαη κε 

δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ελεκέξσζεο ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, θαζψο θαη ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζε απηήλ, θαηφπηλ αηηήκαηνο, ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπο θαη ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο πνπ 

είλαη αξκφδηεο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φζνλ αθνξά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ή 

ζρεηηθά κε πειάηε ηνπο, θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο λνκηθήο ηνπ ζέζεο ή φηαλ ηνλ 

ππεξαζπίδνληαη ή ηνλ εθπξνζσπνχλ ζην πιαίζην ή ζρεηηθά κε δίθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ θίλεζε ή ηελ απνθπγή δίθεο, αλεμαξηήησο αλ νη πιεξνθνξίεο 

ιακβάλνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά απφ ηε δίθε. 

 

Σ. Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΑΗΓΝΗΧΝ – Δ.Δ.Δ.Π., ΣΟΤ Ν.3229/2004 

 

Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ν.3691/2008, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ Παηγλίσλ, 

θαζίζηαηαη αξκφδηα επνπηηθή αξρή, γηα: 

 

 Σηο επηρεηξήζεηο θαδίλν, 

 Σα θαδίλα επί πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία, 
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 Σηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηνπο άιινπο θνξείο πνπ δηελεξγνχλ ή θαη 

δηεμάγνπλ ηπρεξά παηρλίδηα, 

 Σα πξαθηνξεία. 

 

Με ηελ ππ‟ αξηζκφ 129/2/7.11.2014 Απόθαζε ηεο Δ.Δ.Δ.Π., κε ηίηιν «Καλνληζκφο 

εθαξκνγήο κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα, 

ζηελ αγνξά ησλ ηπρεξψλ παηγλίσλ», κεηαμχ άιισλ νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ αλσηέξσ 

ππφρξεσλ λα εθπνλνχλ θαη εθαξκφδνπλ εγθεθξηκέλεο, απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε απφ ην φξγαλν πνπ αζθεί ηε Γηνίθεζε ηνπ Τπφρξενπ Πξνζψπνπ, 

δηαδηθαζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο, πεξηιακβάλνπλ, θαη' 

ειάρηζην, κέηξα ζρεηηθά κε ηε δένπζα επηκέιεηα, σο πξνο ηελ επαιήζεπζε θαη πιεξφηεηα 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Παίθηε, ηνλ εληνπηζκφ, Αζπλεζψλ ή/θαη Ύπνπησλ 

πλαιιαγψλ, ηελ ηήξεζε θαη θχιαμε, ζε έγγξαθε ή ειεθηξνληθή κνξθή, ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην Νφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ, αξρείσλ, θαη' ειάρηζηνλ 

γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε (5) εηψλ, απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν 

παχζεο ηεο πειαηεηαθήο ζρέζεο ή δέθα (10) εηψλ, απφ ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε ζπλαιιαγήο, 

εθηφο αλ επηβάιιεηαη απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ, ε ηήξεζε ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα. 

 Σα κέηξα απηά αθνξνχλ ζηελ πεξηγξαθή ησλ θαζεθφλησλ θαη ησλ επζπλψλ ηνπ 

Τπεχζπλνπ πκκφξθσζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε βάζε ηα αλαθεξφκελα ζην 

Νφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ, ζηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ 

απφ ηηο θεληξηθέο ππεξεζίεο θαη ην θπζηθφ δίθηπν θαζψο θαη ηε ζπλερή αμηνιφγεζε ηνπ 

θηλδχλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηε δηαξθή εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο 

ηνπο πξνο ην θαλνληζηηθφ πιαίζην. Δπίζεο, αθνξνχλ, ζηνλ νξηζκφ Τπεπζχλνπ γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ Καλνληζκνχ, θαη 

ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκπιήξσζεο θαη επηβεβαίσζεο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ησλ 

πθηζηάκελσλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ Καλνληζκνχ Παηθηψλ θαη ηεο 

πηνζέηεζεο δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαζψο θαη 

ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ θπζηθνχ δηθηχνπ ζρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Νφκνπ ηνπ Καλνληζκνχ αιιά θαη ζηε δηαξθή επηθαηξνπνίεζε, ηεο πνιηηηθήο, ησλ κέηξσλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο επηκέιεηαο , ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο ΔΔΔΠ θαη ησλ 

ινηπψλ αξκνδίσλ αξρψλ, ηηο εμειίμεηο ζην ζρεηηθφ αληηθείκελν, ηα πνξίζκαηα ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ Έθζεζε ηνπ ππεπζχλνπ ζπκκφξθσζεο. 

 

Δπίζεο, ζην άξζξν 5 ηεο Απφθαζεο, νξίδεηαη φηη ε ππνρξέσζε άζθεζεο κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο ηα νπνία,  αλάινγα κε ηε θχζε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο ηπρεξνχ παηγλίνπ, 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ παίθηε κε βάζε ηνπο 

θαηαιφγνπο πξνζψπσλ ππνθείκελσλ ζε πεξηνξηζηηθά κέηξα, πνπ εθδίδνληαη βάζεη 

ζρεηηθψλ Καλνληζκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ, θαζψο θαη κε αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο ηεο Δ.Δ.Δ.Π. θαη ησλ 

αξκφδησλ αζηπλνκηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ, ηε δηαζθάιηζε φηη πιεξσκέο 

κηθηψλ θεξδψλ πξν θφξσλ, άλσ ηνπ νξίνπ ησλ νθηαθνζίσλ (800) επξψ, αλά δειηίν, 

δηελεξγνχληαη κφλν θαηφπηλ νλνκαζηηθνπνίεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ θαη πηζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, θαη κέζσ ηδξπκάησλ πιεξσκψλ ή πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ, ηελ έθδνζε βεβαηψζεσλ θεξδψλ κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Καλνληζκνχ, ηε 

ιήςε θάζε πξφζθνξνπ κέηξνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή 
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πιεξσκήο θέξδνπο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρνπλ ηθαλνπνηεζεί νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο 

θαη επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Παίθηε, θαζψο θαη ζε πεξίπησζε θαη' εμαθνινχζεζε 

ππνβνιήο αλαθνξψλ γηα ζπγθεθξηκέλν Παίθηε ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο θαζψο θαη ηελ 

άκεζε ελεκέξσζε ηεο Αξρήο Καηαπνιέκεζεο θαη ηεο Δ.Δ.Δ.Π., φηαλ ην φλνκα ηνπ Παίθηε 

πεξηιακβάλεηαη ζηνπο αλσηέξσ θαηαιφγνπο. 

 

Σέινο, ζην άξζξν 12 ηνπ Καλνληζκνχ (Απφθαζε 129/2/7.11.2014 ηεο Δ.Δ.Δ.Π.), νξίδνληαη 

νη εμνπζίεο ηεο Δ.Δ.Δ.Π., γηα πιήξε πξφζβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ ππφρξεσλ πνπ επνπηεχεη, 

άζθεζεο ειέγρσλ ζπκκφξθσζεο ζε απηνχο νπνηεδήπνηε, θαζψο θαη ηεο επηβνιήο ιήςεο 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ θαη δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
156

  

 

Ε. ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ  

 

Αληίζηνηρα, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ 

Ν.3691/2008, σο αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα ηνπο δηθεγφξνπο θαη ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο, 

νη νπνίνη ππάγνληαη ζηα ππφρξεα πξφζσπα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ φηαλ ζπκκεηέρνπλ ή ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ 

ηνπο ζην πιαίζην ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπλαιιαγψλ ή ζπλαιιαγψλ επί αθηλήησλ ή 

παξέρνπλ ππνζηήξημε ζην ζρεδηαζκφ ή ζηελ πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο 

ζρεηηθά κε: 

 

 Σελ αγνξά ή πψιεζε αθηλήησλ ή επηρεηξήζεσλ, 

 ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηίηισλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πειαηψλ 

ηνπο, 

 ην άλνηγκα ή ηε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ ή 

ινγαξηαζκψλ ηίηισλ, 

 ηελ νξγάλσζε ησλ αλαγθαίσλ εηζθνξψλ γηα ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε 

εηαηξεηψλ, 

 ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε εηαηξεηψλ, εκπηζηεπκάησλ (trusts) ή αλάινγσλ 

λνκηθψλ ζρεκάησλ. 

 

Χζηφζν, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξνινγηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ζπκβνχισλ, ησλ 

εηαηξεηψλ θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαζψο θαη ησλ ινγηζηέο πνπ δελ 

ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο, ησλ ηδησηψλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ θαη ησλ εηαηξεηψλ νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ, ε 

παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ 

απνξξήηνπ, εθηφο εάλ ν ίδηνο ν δηθεγφξνο ή ν ζπκβνιαηνγξάθνο ζπκκεηέρεη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο λνκηκνπνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ή εάλ νη λνκηθέο ζπκβνπιέο ηνπ παξέρνληαη κε ζθνπφ ηε δηάπξαμε απηψλ ησλ αδηθεκάησλ 

ή ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν πειάηεο ηνπ δεηεί λνκηθέο ζπκβνπιέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξάμεη ηα σο άλσ αδηθήκαηα. 

Ζ. ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο απνηειεί αξκφδηα επνπηηθή αξρή, γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη εκπηζηεχκαηα (trusts), εμαηξνπκέλσλ 

ησλ θνξνινγηθψλ θαη θνξνηερληθψλ ζπκβνχισλ θαη ησλ εηαηξεηψλ θνξνινγηθψλ ή 
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θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ θαη ησλ  ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθεγφξσλ, νη νπνίνη φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί ειέγρνληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο αληίζηνηρα, φηαλ απηά παξέρνπλ 

θαηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο ζε ηξίηα 

κέξε: 

 πζηήλνπλ εηαηξείεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα, 

 Αζθνχλ ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν πξφζσπν λα αζθήζεη θαζήθνληα δηεπζπληή ή 

δηαρεηξηζηή εηαηξείαο ή εηαίξνπ εηαηξείαο ή παξφκνηαο ζέζεο, ζε άιια λνκηθά 

πξφζσπα ή ζρήκαηα, 

 Παξέρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα, επηρεηξεκαηηθή δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθή ή 

δηνηθεηηθή δηεχζπλζε θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο γηα εηαηξεία 

ή θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή ζρήκα, 

 Δλεξγνχλ ή κεξηκλνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ άιια πξφζσπα σο 

εκπηζηεπκαηνδφρνη ξεηνχ εκπηζηεχκαηνο (express trust) ή αλάινγνπ λνκηθνχ 

ζρήκαηνο, 

 Δλεξγνχλ σο πιεξεμνχζηνη κεηφρσλ εηαηξείαο, εθφζνλ ε εηαηξεία απηή δελ 

είλαη εηζεγκέλε ζε κία ή πεξηζζφηεξεο νξγαλσκέλεο αγνξέο ηεο Δ.Δ. θαη δελ 

ππφθεηηαη ζε απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο θαηά ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ή ζχκθσλα κε αλάινγα δηεζλή πξφηππα ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν 

πξφζσπν λα ελεξγεί κε ίδην ηξφπν. 

 

Δπίζεο, ζην άξζξν 5 παξ.1 ηνπ Ν.3691/2008, αλαθέξεηαη φηη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο νξίδνληαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο, ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, 

εγγξαθήο ζε εηδηθφ κεηξψν θαη άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ 

ζηνηρείν απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα.
157

 

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.3691/2008, σο αξκφδηα αξρή γηα 

ηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα ππνθαηαζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ, νη 

νπνίνη εδξεχνπλ ζηελ αιινδαπή, νξίδεηαη ε θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή ησλ ειιεληθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη αζθνχλ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο 

αιινδαπνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ εγθαζηζηνχλ ππνθαηαζηήκαηα ζηελ 

Διιάδα. 

 

Σέινο, άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο, ε νπνία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3691/2008 νξίδνληαλ αξκφδηα επνπηηθή αξρή 

γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο, θαηαξγήζεθε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.3867/2010, ΦΔΚ Α 128/03.08.2010, ελψ νη 

αξκνδηφηεηεο θαζψο θαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο ζηε βνπιή εηήζηαο έθζεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

Ν.Π.Γ.Γ. κεηαβηβάζηεθαλ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο.
158

 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ίδηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.3691/2008, νη πξναλαθεξζέληεο αξρέο 

έρνπλ ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 Δπνπηεχνπλ ηα Τπφρξεα πξφζσπα γηα ηα νπνία είλαη αξκφδηεο σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιιεη ν παξφλ λφκνο θαη εθδίδνπλ 

ηηο ζρεηηθέο αηνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο, 
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 Καζνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ ησλ 

επνπηεπφκελσλ πξνζψπσλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

 Καζνδεγνχλ κε θαηάιιειεο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηα Τπφρξεα πξφζσπα, 

ζπιινγηθά ή αηνκηθά, σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ, 

ηνλ θαζνξηζκφ πξαθηηθψλ ζπκπεξηθνξάο έλαληη ησλ πειαηψλ, ηελ επηινγή ησλ 

θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ πηνζέηεζε εζσηεξηθψλ 

δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ χπνπησλ ή αζπλεζψλ  ζπλαιιαγψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 

3. 

 Καζνξίδνπλ κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ηνπο ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο θαηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ζπλήζνπο, απινπζηεπκέλεο ή απμεκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο, θαζψο θαη θαηά ηελ εθαξκνγή αλάινγσλ κέηξσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξφζσπα απηά βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε (εμσηεξηθή αλάζεζε) 

 Δλεκεξψλνπλ ηα Τπφρξεα πξφζσπα γηα πιεξνθνξίεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε ή κε ρψξσλ πξνο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο 

πζηάζεηο ηεο FATF,  

 Καηαξηίδνπλ θαη δηαλέκνπλ ζηα Τπφρξεα πξφζσπα θαηαζηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο 

γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο κέζνδνη θαη πξαθηηθέο, πνπ 

εληνπίδνληαη ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, γηα ηε δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 2 (ηππνινγία). Πξνο ην ζθνπφ απηφλ ζπλεξγάδνληαη κε άιιεο αξκφδηεο 

αξρέο, κε ηελ Κεληξηθή ζπληνληζηηθή Αξρή, κε ηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 θαη 

ελδερνκέλσο κε αιινδαπέο αληίζηνηρεο αξρέο, παξαθνινπζνχλ ηηο εξγαζίεο 

δηεζλψλ θνξέσλ γηα ηελ ηππνινγία θαη επηθαηξνπνηνχλ ηηο πξναλαθεξζείζεο 

θαηαζηάζεηο ηππνινγίαο, 

 Λακβάλνπλ κέηξα γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ ππαιιήισλ ηνπο, 

ηδηαίηεξα ησλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππαιιήισλ 

απηψλ κε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, ζπλαληήζεηο θ.η.ι. 

 Γηελεξγνχλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηηφπησλ, 

ζηα θεληξηθά γξαθεία θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, αιιά θαη 

ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο πνπ εδξεχνπλ ή ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ην 

εμσηεξηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηα Τπφρξεα πξφζσπα εθφζνλ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο, 

 Απαηηνχλ απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα θάζε ζηνηρείν ή δεδνκέλν νπνηαζδήπνηε 

θχζεο ή κνξθήο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ, 

 Λακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηεο 

νξζήο δηαρείξηζεο θαη ηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη, 

άκεζα ή έκκεζα, κε ζπλαιιαγέο ή κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη 

κε ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, θαζψο θαη γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, 

 Δπηβάιινπλ πεηζαξρηθέο θαη Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν. 

 Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
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3.3.5 ΟΓΖΓΗΔ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ 

 Καλνληζκόο (EE) 847/2015 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 20
εο

 Μαΐνπ 2015, πεξί ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ 

πνζψλ θαη πεξί θαηάξγεζεο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1781/2006.
159

 

Ο ελ ιφγσ Καλνληζκφο, κε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηελ 26
ε
 Ηνπλίνπ 2017, 

επεθηείλεη ηελ παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ, πέξαλ 

ηνπ πιεξσηή,  θαη ζηνλ δηθαηνχρν απηψλ θαη επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηνλ 

πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή, θαζψο θαη ζηνλ ελδηάκεζν πάξνρν 

ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, λα ζεζπίδνπλ απνηειεζκαηηθέο, βάζεη αμηνιφγεζεο 

θηλδχλνπ, δηαδηθαζίεο, γηα λα πξνζδηνξίδνπλ εάλ πξέπεη λα ελεξγνχλ, απνξξίπηνπλ 

ή λα αλαζηέιινπλ ηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ φηαλ ε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πιεξσηή 

θαη ηνλ δηθαηνχρν, δελ είλαη επάξθήο.
160

    

 Οδεγία 2015/849/EE ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηελ θαηάξγεζε ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο.
161

 

Ζ σο άλσ Οδεγία πνπ εθδφζεθε ηαπηφρξνλα κε ηνλ Καλνληζκφ 2015/847/ΔΔ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Μαΐνπ 2015, 

πεξηιακβάλεη εθηελέζηεξεο,  ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε (ηξίηε) Οδεγία 

2005/60/ΔΚ, κεηαξξπζκίζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλαζεσξεκέλεο 

πζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (FATF) θαη ηα πξφηππα πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην άιισλ δηεζλψλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (Ο.Ζ.Δ., πκβνχιην ηεο 

Δπξψπεο, Egmont Group θ.α.), ζηαζκίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία ελφο ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη δπζαλάινγν θφζηνο 

ζπκκφξθσζεο.
162

  

3.3.6 ΠΡΑΞΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΑΔΗ ΔΣΠΘ/ΔΠΑΘ 

Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο έρεη εθδψζεη, θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Ν. 3691/2008, ηελ 

Απφθαζε ΔΣΠΘ 281/17.03.2009, κε ζέκα ηελ «πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

επνπηεπνκέλσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» θαη κε ηελ νπνία 

εθζπγρξνλίδνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη, ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηελ αξρήο ηεο 

αλαινγηθφηεηαο, νη ππνρξεψζεηο φισλ ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

πξνζψπσλ.  
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Ζ ελ ιφγσ Απφθαζε επηβάιιεη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα έρνπλ θαηαγεγξακκέλε 

πνιηηηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, εγθεθξηκέλε απφ ην Γηνηθεηηθφ ηνπο πκβνχιην. Δπίζεο, εληζρχεη ην ξφιν 

θαη εμεηδηθεχεη ηα θαζήθνληα ηνπ Αξκφδηνπ Γηεπζπληηθνχ ηειέρνπο, πνπ θάζε 

επνπηεπφκελν πξφζσπν νθείιεη λα νξίδεη γηα ηε γλσζηνπνίεζε χπνπησλ ή αζπλεζψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ N. 3691/2008.  

Δπηπιένλ, ε Απφθαζε απηή, παξέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο ζηα επνπηεπφκελα πξφζσπα γηα 

ηελ εθαξκνγή κεζνδνινγίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλά θαηεγνξία θηλδχλνπ πειαηψλ θαη ζπλαιιαγψλ, κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε θαηεγνξίεο, φπσο νη εμσρψξηεο (offshore) επηρεηξήζεηο, νη ρψξεο πνπ 

δελ εθαξκφδνπλ επαξθψο ηηο ζπζηάζεηο ηεο FATF, νη ζπλαιιαγέο ρσξίο ηε θπζηθή 

παξνπζία ηνπ πειάηε θιπ. 

Αθφκα, κε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ζπληζηάηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα αληί ηεο αλάιεςεο 

κεηξεηψλ εθ κέξνπο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ, πξνθεηκέλνπ πεξί πνζνχ άλσ ησλ €50.000, λα 

απνδίδνπλ ην ζρεηηθφ πνζφ κέζσ έθδνζεο ηξαπεδηθήο επηηαγήο ή εληνιήο πιεξσκήο ζε 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ.  

ηελ ΔΣΠΘ 285/9.7.2009 κε ζέκα «Δλδεηθηηθή ηππνινγία αζπλεζψλ ή χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 13-14 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3691/2008», 

κεηαμχ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ελδερνκέλσο ππνδειψλνπλ μέπιπκα ρξήκαηνο 

θαηαηάρζεθαλ ε παξνρή αλεπαξθψλ ή χπνπησλ πιεξνθνξηψλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, νη κεηαθνξέο θεθαιαίσλ ζε ρψξεο πνπ 

ζεσξνχληαη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη κε ζπκβαηέο κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή – επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κε ην ελ γέλεη νηθνλνκηθφ – 

ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε, δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κεγάισλ πνζψλ ζε κεηξεηά, ε 

ρξήζε ζπξίδσλ απφ ηδηψηεο πνπ δελ δηακέλνπλ νχηε εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη ε ζπρλή αιιαγή ησλ δηθαηνχρσλ, ε κεξηθή ή νιηθή εμφθιεζε δαλείνπ 

απφ πειάηε, ρσξίο λα είλαη γλσζηή ε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ θαζψο κία ζεηξά απφ 

άιιεο θηλήζεηο ή ζπκπεξηθνξέο ηνπ πειάηε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πνπ κπνξεί λα 

ππνθξχπηνπλ μέπιπκα ρξήκαηνο. 

Σέινο, ζηελ ίδηα Απφθαζε πξνζδηνξίδνληαη  θάπνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο χπνπηεο θαζψο θαη νη δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα επηηεπρζεί ην μέπιπκα ρξήκαηνο θαη νη νπνίνη ζα αλαιπζνχλ 

εθηελέζηεξα παξαθάησ.
163

 

Πεξαηηέξσ, κε ηελ Απφθαζε ΔΣΠΘ 290/12/11.11.2009 κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ 

πιαηζίνπ επηβνιήο δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζηα επνπηεπφκελα απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο ηδξχκαηα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 52 ηνπ λ. 3691/2008», ηαμηλνκνχληαη νη 

επηκέξνπο ππνρξεψζεηο ζπκκφξθσζεο ησλ επνπηεπφκελσλ απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

πξνζψπσλ θαηά είδνο θαη σο πξνο ηνλ βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο, ζηηο εμήο θιίκαθεο: 

ηδηαηηέξσο ζνβαξή, ζνβαξή, απιή θαη επηπιένλ εμεηδηθεχνληαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ, 

επηκέηξεζεο αιιά θαη δεκνζηνπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ζηελ επνπηεία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, γηα ζθνπνχο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ησλ αζθαιηζηηθψλ 
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εηαηξηψλ πνπ αζθνχλ αζθαιίζεηο δσήο ή παξέρνπλ ππεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε επελδχζεηο 

θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο κε αξηζκφ 

154/5Α/31.08.2009. 

Οη απνθάζεηο ΔΣΠΘ 281/5/17.03.2009 θαη 290/12/11.11.2009 ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηελ 

απφθαζε ΔΣΠΘ 300/30/28.07.2010 ζηελ νπνία νξίδεηαη ε ππνρξέσζε ησλ 

ππνπηεπφκελσλ ηδξπκάησλ γηα άκεζε ελεκέξσζε ηεο ηφηε Δπηηξνπήο
164

 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν. 3691/2008, ζε πεξίπησζε πνπ θαηέρνπλ ή δηαρεηξίδνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο πνπ γλσζηνπνηνχληαη ζε απηνχο απφ ηελ 

Δπηηξνπή, θαζψο επίζεο γηα παξνρή θάζε δεηνχκελνπ ζηνηρείνπ θαη πιεξνθνξίαο ζε απηήλ 

θαη γηα ηε ρσξίο θαζπζηέξεζε δέζκεπζε ησλ θαηερφκελσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

απαγφξεπζεο θίλεζεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη αλνίγκαηνο ηξαπεδηθψλ 

ζπξίδσλ.
165

  

 Αθνινχζσο, ε ΠΓ/ΣΔ 2652/29.2.2012 ηξνπνπνίεζε ηηο Απνθάζεηο ΔΣΠΘ 

281/5/17.3.2009 θαη 285/6/9.7.2009, ελψ ε Απφθαζε ΔΠΑΘ 94/23/15.11.2013 

ηξνπνπνίεζε πεξαηηέξσ ηελ Απφθαζε 281/5/17.3.2009.
166

 

χκθσλα κε ηελ πξψηε, ΠΓ/ΣΔ 2652/29.2.2012, ζηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ αξκνδίνπ 

δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο πεξηιακβάλεηαη ν αξηζκφο ησλ πειαηψλ πςεινχ θηλδχλνπ κε ηνπο 

νπνίνπο ην πηζησηηθφ ίδξπκα δηαηεξεί επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, θαηαλεκεκέλν αλά 

θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ, θαζψο θη απηψλ κε ηνπο νπνίνπο δηέθνςε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε, νη αληίζηνηρεο ρψξεο πξνέιεπζεο ηνπο θαζψο θαη έθζεζε κε ηε ζπλνπηηθή εηήζηα 

αμηνιφγεζε ηνπο.  

Δπίζεο, νξίδεηαη φηη ηα εηζνδήκαηα πειαηψλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, επαιεζεχνληαη βάζεη 

ηνπ εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ελψ εθείλα ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ βάζεη ηεο ππνβιεζείζαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, πιελ ησλ 

πεξηπηψζεσλ ησλ κε ππφρξεσλ ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο. 

Δπηπξνζζέησο, ζχκθσλα κε ηελ ΠΓ/ΣΔ 2652/29.2.2012, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ 

λα επαλεθηηκνχλ ην νηθνλνκηθφ - ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ 

ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε θαη λα εθαξκφδνπλ κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, εθφζνλ ην 

επίπεδν ηνπ θηλδχλνπ εθηηκεζεί απμεκέλν. Δπίζεο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θηλδχλνπ 

θνξνδηαθπγήο ησλ πειαηψλ ηνπο ή λνκηκνπνίεζεο ηνπ πξνθχπηνληνο απφ απηφ ην αδίθεκα 

νθέινπο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο:   

 Σελ πεγή ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ (ειεχζεξν επάγγεικα, κηζζσηή 

εξγαζία θ.η.ι.), 
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 Σνλ θιάδν ή ην είδνο ηεο επαγγεικαηηθήο ή  επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

πειάηε,  

 Σε λνκηθή κνξθή θαζψο θαη ηε ρσξά πνπ εδξεχεη ην λνκηθφ πξφζσπν, 

 Σνλ αξηζκφ θαη ην χςνο ησλ θαηαζέζεσλ θαη αλαιήςεσλ ζε κεηξεηά ζηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ πειάηε, 

 Σπρφλ ζεκαληηθή απφθιηζε απφ ην νηθνλνκηθφ-ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε 

ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν δεινχκελν εηζφδεκα αληίζηνηρσλ επαγγεικάησλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ, 

 Σα αίηεκα παξνρήο ζηνηρείσλ ή επηβνιήο πξνζσξηλψλ κέηξσλ, γηα πειάηεο θαζψο 

θαη ηνπο άκεζνπο ζπγγελείο ηνπο θαη ηνπο ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπο, πνπ έρνπλ 

ιεθζεί απφ θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο, δηθαζηηθέο ή δησθηηθέο αξρέο.  

 Γεκνζηεπκέλεο εθζέζεηο, κειέηεο θαη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ΣηΔ, αξκφδησλ 

δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ή Αλεμάξηεησλ Αξρψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Αξρήο 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3691/2008), θαζψο θαη αλαγλσξηζκέλσλ εζληθψλ ή δηεζλψλ 

νξγαληζκψλ ή εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ζρεηηθά κε ηα εηζνδήκαηα θαη ηνπο 

παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο πνπ δειψλνπλ ή απνδίδνπλ νη θνξνινγνχκελνη ζηελ 

Διιάδα, ηνπο κεραληζκνχο θνξνδηαθπγήο θαη ηηο χπνπηεο ζπλαιιαγέο ζρεηηδφκελεο 

κε ηε θνξνδηαθπγή. 

 

ε θάζε πεξίπησζε ζηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία πςεινχ θηλδχλνπ πεξηιακβάλνληαη 

ηνπιάρηζηνλ νη παξαθάησ: 

 

 Διεχζεξνη επαγγεικαηίεο πνπ δηαηεξνχλ ή είλαη πξαγκαηηθά δηθαηνχρνη 

ινγαξηαζκψλ ζηνπο νπνίνπο πηζηψζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο 

πνζά ζπλνιηθψλ εηζνδεκάησλ ηνπο άλσ ησλ 200.000 € , θαη  

 Ννκηθά πξφζσπα, ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ νπνίσλ νη ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο ή 

αλαιήςεηο κεηξεηψλ θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο ππεξέβεζαλ ην πνζφ 

ησλ 300.000 €. 

 

Δπίζεο, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδερνκέλσο ππνδειψλνπλ μέπιπκα ρξήκαηνο ηεο ΔΣΠΘ 

285/9.7.2009, πξνζηέζεθε ε θαηεγνξία ησλ ζπλαιιαγψλ/δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ελδερνκέλσο ζπλδένληαη ή ζρεηίδνληαη κε θνξνδηαθπγή θαη ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

αθφινπζεο: 

 

 Ζ απξνζπκία ηνπ πειάηε λα πξνζθνκίζεη ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο θνξνινγηθήο 

δήισζεο θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηελ ππνβιεζείζα δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο νριήζεηο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα, 

 Ζ χπαξμε πιεξνθνξηψλ, απφ εμσηεξηθή πεγή, φηη ν πειάηεο εκπιέθεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πηζαλψο ζπλδένληαη κε θνξνδηαθπγή ή ν ηξφπνο δηαβίσζεο 

ηνπ είλαη δπζαλάινγα πνιπηειήο ζε ζρέζε κε ηα πξνθχπηνληα απφ ηε θνξνινγηθή 

ηνπ δήισζε ζηνηρεία, 

 Ζ δηελέξγεηα θαηαζέζεσλ ζε κεηξεηά απφ ηνλ πειάηε, πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην 

δεισζέλ ηνπ εηζφδεκα ή κε ηε δεισζείζα επαγγεικαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα, 

θπξίσο σο πξνο ην χςνο ή ηηο πεγέο ηνπ δεισζέληνο εηζνδήκαηνο ηνπ, 

 Ζ εκθάληζε, θαηά ηελ αίηεζε δαλείνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα εμππεξέηεζεο ηνπ, εηζνδεκάησλ πνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

θνξνινγηθή ηνπ δήισζε,  

 Ζ ηθαλφηεηα απφ κέξνπο ηνπ πειάηε πιεξσκήο δφζεσλ ή απνπιεξσκήο δαλείσλ, 

πνπ δελ δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηε θνξνινγηθή ηνπ δήισζε. 
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 Ζ πξαγκαηνπνίεζε κεγάινπ χςνπο δσξεψλ πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη απφ ην 

δεισζέλ εηζφδεκα ηνπ θαη ην νηθνλνκηθφ – ζπλαιιαθηηθφ πξνθίι ηνπ πειάηε. 

 Ζ άξλεζε πξνζθφκηζεο ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ ή φηαλ επί ησλ 

πξνζθνκηζζέλησλ πξνθχπηνπλ αλαθνινπζίεο ζε ηηκνιφγηα ή παξαζηαηηθά, φπσο ε 

απνπζία βαζηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηηκνινγίνπ (επσλπκία θαη δηεχζπλζε, ΑΦΜ, 

αξηζκφο παξαζηαηηθνχ, εκεξνκελία έθδνζεο θ.η.ι.) ή απεηθνλίδνληαη πξντφληα ή 

ππεξεζίεο κε ζπλδεφκελεο κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ή γεληθφινγεο πεξηγξαθέο 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ εκθαλίδνληαη λα έρνπλ πςειφ θφζηνο. 

  Ζ δηελέξγεηα ζπρλψλ θαη ζεκαληηθψλ πνζψλ ζπλαιιαγψλ πνπ αθνξνχλ πσιήζεηο 

πξντφλησλ επάισησλ ζε απάηε ΦΠΑ, φπσο ππνινγηζηέο, είδε ηειεθσλίαο, 

πξντφληα ήρνπ ή εηθφλαο, ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ιεπθέο ζπζθεπέο θ.η.ι. θαη νη 

νπνίεο δελ είλαη ζπκβαηέο κε ην ζπλήζε ηξφπν ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ. 

 Ζ ρξήζε πξνζσπηθνχ ινγαξηαζκνχ αληί εηαηξηθνχ, γηα ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ 

ηεο εηαηξείαο. 

 Ζ κεηαθνξά θεθαιαίσλ γηα ηελ εμφθιεζε ηηκνινγίσλ ζε ινγαξηαζκφ άιινλ απφ 

απηφλ ηνπ πσιεηή θαη ηδίσο ζε ινγαξηαζκνχο εμσρψξησλ εηαηξεηψλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ζπλαιιαγψλ πνπ ππνδειψλνπλ πςειφηεξε αμία 

αγνξαπσιεζίαο αθίλεηεο πεξηνπζίαο απφ ηελ αλαγξαθφκελε ζην ζπκβφιαην κε 

ζθνπφ ηελ απνθπγή πιεξσκήο πςειφηεξνπ θφξνπ κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ αθηλήησλ ή αγαζψλ κεγάιεο αμίαο απφ πξφζσπα 

εγθαηεζηεκέλα ζε πεξηνρή εμσρψξησλ δξαζηεξηνηήησλ ή ρψξα ρακειήο 

θνξνινγίαο (θνξνινγηθφ παξάδεηζν), ησλ νπνίσλ ν πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο είλαη 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ ην δεινχκελν εηζφδεκα ηνπ δελ δηθαηνινγεί ηηο αγνξέο απηέο. 

 Ζ δηελέξγεηα ζπρλψλ θαη ζεκαληηθνχ χςνπο ζπλαιιαγψλ κε ρψξεο πνπ δελ 

αλήθνπλ ζηα ζπλεξγάζηκα θξάηε σο πξνο ηε δηαθάλεηα θαη ηελ αληαιιαγή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, φπσο απηά θαζνξίδνληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ νηθνλνκηθψλ ή  ρψξεο θαη πεξηνρέο κε ζνβαξέο 

αδπλακίεο ζην θαζεζηψο θαηαπνιέκεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.    

 Ζ δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ζε ινγαξηαζκνχο λενζχζηαησλ ή λεναπνθηεζεηζψλ 

εηαηξεηψλ κε έδξα ζε δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν ή ρψξα κε ηδηαίηεξα 

επλντθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο ή ζε ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε θαηνηθίαο θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, πνπ είλαη αζπλήζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ εηαηξηθφ ζθνπφ ησλ ελ ιφγσ 

εηαηξεηψλ ή πνπ ζρεηίδνληαη κε ηδηαίηεξα αζαθήο εηαηξηθνχο ζθνπνχο. 

 Ζ δηελέξγεηα ζεκαληηθνχ χςνπο ζπλαιιαγέο ζε ινγαξηαζκφ πειάηε, γηα ηνλ νπνίν 

ην πηζησηηθφ ίδξπκα έρεη ιάβεη αηηήκαηα απφ θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο, δηθαζηηθέο 

ή δησθηηθέο αξρέο, γηα ηελ παξνρή ζηνηρείσλ ή ηελ επηβνιή πξνζσξηλψλ κέηξσλ 

δηαζθάιηζεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ινγαξηαζκνχο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ή 

ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ.  

 Ζ κεηαθνξά ηεο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πειάηε γηα ηνλ νπνίν ην πηζησηηθφ 

ίδξπκα έρεη ιάβεη αηηήκαηα απφ θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο, δηθαζηηθέο ή δησθηηθέο 

αξρέο, ζε ινγαξηαζκφ ν νπνίνο αλήθεη ζηνλ ίδην ή ζε εηαηξεία ε νπνία αλήθεη, 

δηνηθείηαη ή εθπξνζσπείηαη απφ απηφλ. 

 Ζ δηελέξγεηα πσιήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο κε φξνπο πνπ 

απνθιίλνπλ απφ ηνπο ζπλήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο θαη ελδερνκέλσο λα 

ππνθξχπηνπλ πξνζπάζεηα δφιηαο ρξενθνπίαο ηεο. 
167
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Σέινο, κε ηελ Απφθαζε ΔΠΑΘ 94/23/15.11.2013, ε νπνία ηξνπνπνίεζε πεξαηηέξσ ηελ 

Απφθαζε 281/5/17.3.2009, νξίδνληαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα 

ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο εθαξκφδνπλ κέηξα απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο 

επί ζπλαιιαγψλ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.
168

 

 

 

3.3.7 ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΔ ΔΓΚΤΚΛΗΟΗ 

Ζ ΠΟΛ.1151/14.11.2008 κε ζέκα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ Γ.Ο.Τ. θαη ησλ Διεγθηηθψλ 

Κέληξσλ θαη‟ εθαξκνγή ηνπ Ν.3691/2008 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», εληάζζεη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα θαη θάπνηεο πεξηπηψζεηο αδηθεκάησλ 

θνξνδηαθπγήο ηνπ Ν.2523/1997, φπσο ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ππνβνιήο αλαθξηβνχο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο εθφζνλ ν θφξνο πνπ αλαινγεί ζηα θαζαξά εηζνδήκαηα 

πνπ έρνπλ απνθξπθηεί ππεξβαίλεη ζε θάζε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ην πνζφ ησλ δεθαπέληε 

ρηιηάδσλ (15.000) επξψ, θαζψο θαη ηεο απνθπγήο πιεξσκήο θφξνπ πινίσλ. Δπίζεο, 

εληάζζνληαη ζε απηά θαη ε κε απφδνζε ή ε  αλαθξηβήο απφδνζε ΦΠΑ θαη ελ γέλεη 

παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ ην πξνο 

απφδνζε πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ, ηέινπο ή εηζθνξάο ή ην πνζφ ηνπ Φ.Π.Α. πνπ 

ζπκςεθίζηεθε ή δελ απνδφζεθε ή απνδφζεθε αλαθξηβψο, ππεξβαίλεη ηηο 3.000 επξψ ζε 

εηήζηα βάζε (άξζξν 18, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξαγξάθνπ 1, ηνπ Ν. 

2523/1997, φπσο ηζρχεη), θαζψο θαη ε έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ  

ζηνηρείσλ γηα αλχπαξθηε ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο, εθφζνλ ε 

ζπλνιηθή αμία ησλ εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ ηξηψλ 

ρηιηάδσλ (3.000) επξψ, θαζψο θαη ε κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε ζηνηρείσλ (άξζξν 19, 

κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ Ν. 2523/1997, 

φπσο ηζρχεη θαη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Π.Γ. 186/1992 απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Φ.Α..). Σέινο, ξπζκίδεη θαη ηηο  ππνρξεψζεηο ησλ Γ.Ο.Τ. θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ 

θέληξσλ γηα απνζηνιή αλαθνξψλ ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ, εθφζνλ ππνπέζνπλ ζηελ 

αληίιεςε ηνπο θαζ‟ νπνηνδήπνηε ηξφπν ε δηάπξαμε ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ.
169

   

Ζ ΠΟΛ.1127/31.8.2010, « Κνηλνπνίεζε ηνπ λ. 3691/2008 “Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”, φπσο ηζρχεη, θαη παξνρή ζρεηηθψλ νδεγηψλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ.»
170

 

 

Ζ ΠΟΛ.1067/5.4.2011 «Απνζηνιή αλαθνξψλ ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο απφ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 6, παξ. 2, πεξ. ε΄ ηνπ Ν.3691/2008», ε νπνία απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 

ΠΟΛ.1127/31.8.2010, θαη αθνξά ζηελ ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο λα ελεκεξψλνπλ «ακειιεηί θαη κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ηελ Δπηηξνπή 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (Δπηηξνπή άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008), φηαλ 

γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη ή επηρεηξείηαη λα 

δηαπξαρζεί, έρεη δηαπξαρζεί ή επηρεηξήζεθε λα δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο νξίδεηαη κε ηηο 
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δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.3691/2008.», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη. Χο αληηθείκελν αλαθνξάο νξίδεηαη, ε ρξήζε ηνπ πξνεξρφκελνπ 

απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πξντφληνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ θαη φρη ε 

ηέιεζε ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο αμηφπνηλεο πξάμεο (π.ρ. απάηε ή ππεμαίξεζε ή 

θινπή θ.ιπ.), γηα ηελ ηέιεζε ηεο νπνίαο αξθεί απιή θαη γεληθή ππφλνηα. Σέινο, 

ππελζπκίδεηαη ζηνπο ππφρξενπο, ε ππνρξέσζε ερεκχζεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ 

Ν.3691/2008 θαζψο θαη ηηο πνηληθέο θπξψζεηο πνπ επηζχξεη ε παξαβίαζε ηεο.
171

 

 

Οη νδεγίεο ηεο ΠΟΛ.1067/2011, ηξνπνπνηήζεθαλ ελ κέξεη κε ηελ ΠΟΛ.1196/16.10.2012, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία σο αληηθείκελν αλαθνξάο νξίδεηαη ε απιή ή γεληθή ππφλνηα ή ε 

ππνςία ηέιεζεο ζπγθεθξηκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο αμηφπνηλεο πξάμεο (π.ρ. θνξνδηαθπγή, 

απάηε ή ππεμαίξεζε ή θινπή θ.ιπ.), θαη φρη θαη‟ αλάγθε ε απνδεδεηγκέλε πξαγκαηνπνίεζε 

απηήο.
172

  

 

Δπηπιένλ, κε ηελ ΠΟΛ.1207/3.9.2013, «Κνηλνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 

Ν.4174/2013», επηζεκαίλεηαη φηη ηξνπνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3, 5, 6, 7, 7
Α
, 

13, 40, 51 θαη 52 ηνπ Ν.3691/2008 θαη αληηθαηαζηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ 

ίδηνπ λφκνπ.
173

 

 

Σέινο, κε ηελ ΠΟΛ. 1180/16.7.2014, παξέρνληαη δηεπθξηλίζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3691/2008 (ΦΔΚ 166 Α΄), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 68 ηνπ 

Ν.4174/2013 (ΦΔΚ. 170 Α) θαη ζπγθεθξηκέλα φηη κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 68 ηνπ Ν.4174/2013 εμαηξέζεθαλ απφ ηνλ νξηζκφ ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ 

νξηζκέλα αδηθήκαηα γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη πνηλή ρακειφηεξε ησλ έμη κελψλ 

θπιάθηζεο, απαιείθνληαο έηζη πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο ρακεινχ θνξνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο ζε ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Αληίζεηα, πξνζηίζεηαη σο βαζηθφ αδίθεκα θαη ην αδίθεκα ηεο κε 

θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, ιφγσ ηεο ζεκαζίαο ηνπ ελ ιφγσ αδηθήκαηνο ζηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, , 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 ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο (άξζξν 25 ηνπ 

Ν.1882/1990 - ΦΔΚ 43 Α', φπσο ηζρχεη, κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ). 

 

Αλαθνξηθά κε ην ρξφλν θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απνζηνιήο αλαθνξψλ γηα αδηθήκαηα 

θνξνδηαθπγήο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3691/2008, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν.4174/2013, νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

(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, ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ 

Ν.3691/2008 ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 

θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, εθφζνλ ην πνζφ ησλ παξαβάζεσλ ππεξβαίλεη ηηο 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ, ελψ δηεπθξηλίδνληαη πεξαηηέξσ νη πεξηπηψζεηο πνπ 

ρξήδνπλ αλαθνξάο.  
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Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ή ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο ρξεψλ, ε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηάζεζε ηεο δελ 

επαξθνχλ, λα δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ηελ Αξρή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.3691/2008 θάζε 

δηαζέζηκε ζε απηήλ πιεξνθνξία πνπ είλαη πηζαλφ λα ζρεηίδεηαη κε ην δηελεξγνχκελν 

έιεγρν ή κε ηελ επηδησθφκελε είζπξαμε ρξένπο ηνπ ππφρξενπ. Ζ Αξρή δχλαηαη, επίζεο,  λα 

απνθαζίζεη λα κελ παξάζρεη ηηο πιεξνθνξίεο, εάλ ε παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ζα έζεηε ζε 

θίλδπλν κηα ζπλερηδφκελε έξεπλα ηεο, ρσξίο, σζηφζν, ε άξλεζε απηή λα κπνξεί λα ππεξβεί 

ρξνληθά ηνπο έμη (6) κήλεο, εθφζνλ δελ αθνξνχλ ζε πνηληθέο ππνζέζεηο πνπ εθθξεκνχλ 

ελψπηνλ ησλ αξκφδησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ ή ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε έγγξαθε άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα.
174

 

 

3.3.8 Ο ΝΔΟ ΝΟΜΟ ΓΗΑ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ: Ν.4557/2018 

ηηο 30/07/2018, δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο (ΦΔΚ 139/Α/30-7-2018) 

θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ν λένο λφκνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε ηίηιν  "Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2015/849/EE) θαη άιιεο δηαηάμεηο." 

Με ηνλ λέν λφκν, επηδηψθεηαη ε πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ εζληθψλ 

κεραληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Ξέπιπκα Υξήκαηνο) θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κέζσ 

ηεο ελζσκάησζεο ηεο πιένλ πξφζθαηεο (ηέηαξηεο) Οδεγίαο πνπ εμέδσζε ε Δπξσπατθή 

Έλσζε ζην ζρεηηθφ πεδίν, ήηνη ηεο Οδεγίαο 2015/849/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Μαΐνπ 2015 «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.» 
175

 

 

ύκθωλα κε ηηο βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ, λνκηκνπνίεζε εζόδωλ από 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο) ζπληζηνύλ νη αθόινπζεο 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 ελέρεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη 

ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. 

 

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

θχζε, ηελ πξνέιεπζε, ηε δηάζεζε, ηε  δηαθίλεζε ή ηε ρξήζε πεξηνπζίαο ή ηνλ 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. 

                                                           
174

 https://www.taxheaven.gr 
175

 https://www.lawspot.gr 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/10
https://www.lawspot.gr/


 
71 

 

γ) Ζ απφθηεζε, ε θαηνρή ή ε ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη, θαηά ηνλ 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 κίαο ή 

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

ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή νκάδα.  

 

ζη) Ζ απφπεηξα δηάπξαμεο, ε ππνβνήζεζε, ε ππνθίλεζε, ε δηεπθφιπλζε ή ε παξνρή 

ζπκβνπιψλ ζε ηξίην γηα ηε δηάπξαμε κίαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ έσο θαη δ΄. 

Δπηζεκαίλεηαη, σζηφζν, φηη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ν.3691/2008, λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη θαη φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο 

νπνίεο πξνέξρεηαη ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία έιαβαλ ρψξα ζην έδαθνο άιινπ 

θξάηνπο, εθφζνλ απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

Ζ Οδεγία 2015/849/ΔΔ, ε νπνία ελζσκαηψλεηαη ζην λέν λφκν, ζε ζχγθξηζε µε ηελ 

πξνεγνχκελε (ηξίηε) Οδεγία 2005/60/ΔΚ, πεξηιακβάλεη εθηεηακέλεο κεηαξξπζκίζεηο νη 

νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλαζεσξεκέλεο ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηνπηζησηηθήο 

Γξάζεο (FATF) θαη ηα πξφηππα πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην πιαίζην άιισλ δηεζλψλ θνξέσλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ (ΟΖΔ, 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, Egmont Group θ.α.), ελψ ηαπηφρξνλα ζηαζκίδεηαη ε αλάγθε γηα 

δεκηνπξγία ελφο ξπζκηζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχζζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ρσξίο λα πθίζηαληαη δπζαλάινγν θφζηνο 

ζπκκφξθσζεο. Δπίζεο, θαζψο ε ελ ιφγσ Οδεγία εθδφζεθε ηαπηφρξνλα κε ηνλ Καλνληζκφ 

2015/847/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20ήο Μαΐνπ 2015 

πεξί ζηνηρείσλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη πεξί θαηάξγεζεο ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1781/2006, απνηεινχλ απφ θνηλνχ έλα ελδπλακσκέλν ζεζκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηνλ  Καλνληζκφ 2015/847/ΔΔ 

επεθηείλεηαη ε παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηηο κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ζηνλ 

δηθαηνχρν (πέξαλ ηνπ πιεξσηή) θαη επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 

πιεξσκψλ ηνπ δηθαηνχρνπ, θαζψο θαη ζηνλ ελδηάκεζν πάξνρν ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, λα 

ζεζπίδνπλ απνηειεζκαηηθέο, βάζεη αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ, δηαδηθαζίεο, γηα λα 

πξνζδηνξίδνπλ εάλ πξέπεη λα δηελεξγνχλ, λα απνξξίπηνπλ ή λα αλαζηέιινπλ ηε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ φηαλ ιείπεη ε απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ηνλ πιεξσηή θαη ηνλ δηθαηνχρν.
176 

Έηζη, κε ην λέν λνκνζέηεκα νη ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα 

νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο γηα θάζε κε ηαθηηθά 

επαλαιακβαλφκελε κεηαθνξά ρξεκαηηθνχ πνζνχ άλσ ησλ 1.000 επξψ, αθφκε θη αλ γίλεηαη 
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κεηαμχ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ηδίνπ πξνζψπνπ. Μέηξα δένπζαο επηκέιεηαο ζα 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη, επίζεο, ζε θάζε ζπλαιιαγή άλσ ησλ 2.000 επξψ κε εηαηξεία 

δηελέξγεηαο δηαδηθηπαθνχ ζηνηρήκαηνο ή άιισλ ηπρεξψλ παηγλίσλ. 

Δπηπιένλ, ζύκθωλα κε ην λέν λνκνζέηεκα ηα κέηξα ηεο ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο 

πνπ νθείινπλ λα εθαξκόδνπλ νη ηξάπεδεο θαη ηα ινηπά ππόρξεα πξόζωπα ωο πξνο ηνπο 

πειάηεο ηνπο πεξηιακβάλνπλ: 

 

α) Σελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε βάζεη εγγξάθσλ, 

δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο 

β) Σελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηε ιήςε εχινγσλ κέηξσλ γηα ηελ επαιήζεπζε απηψλ, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

φηη ην ππφρξεν πξφζσπν γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν. 

γ) Σελ αμηνιφγεζε θαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην 

αληηθείκελν θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο. 

δ) Σελ άζθεζε ζπλερνχο επνπηείαο φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, κε ελδειερή 

εμέηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιίδεηαη φηη νη ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα ζρεηηθά κε ηνλ πειάηε, ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην 

πξνθίι θηλδχλνπ ηνπ, θαζψο θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ, 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ δχλαληαη λα νξίδνπλ νη αξκφδηεο αξρέο. 

Αλ θαη ην λέν λνκνζέηεκα θαηαξγεί ηνλ Ν.3691/2008, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί 

ζπλδπαζκφ ησλ πθηζηάκελσλ δηαηάμεσλ κε εθείλεο ηεο ππφ ελζσκάησζεο Οδεγίαο, 

επηθέξνληαο ηηο αθφινπζεο αιιαγέο ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δηδηθφηεξα: 

1.  Με ην άξζξν 3 ηνπ λνκνζρεδίνπ, πξνζηίζεηαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα πνπ λννχληαη σο 

«εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο» ζπλδεφκελεο κε «μέπιπκα ρξήκαηνο» θαη ε «εκπνξία 

επηξξνήο» θαζψο θαη «ε δσξνιεςία θαη δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα» 

2. Με ην άξζξν 12 ηνπ λένπ λφκνπ, δηεπξχλεηαη ην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ γηα 

ηελ ελεξγνπνίεζε κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο απφ ηα θπζηθά θαη ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ππνρξενχληαη λα παξαθνινπζνχλ, λα ειέγρνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ζηελ Αξρή γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο  ηηο 

πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ ππφπησλ γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ζηηο  πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ηα ππφρξεα πξφζσπα (ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, νη επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη 

άιινη θνξείο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ηπρεξψλ παηγλίσλ, νη έκπνξνη θαη νη 

εθπιεηζηεξηαζηέο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο θ.ιπ.) νθείινπλ λα εθαξκφδνπλ κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε πξνζηίζεληαη: 

α) θάζε πεξηζηαζηαθή ζπλαιιαγή πνπ ζπλίζηαηαη ζε κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ άλσ 

ησλ 1.000 επξψ. Χο «κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ» λνείηαη νπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή 

εθηειείηαη ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη ειεθηξνληθά γηα ινγαξηαζκφ ελφο πιεξσηή κέζσ ελφο 

παξφρνπ ππεξεζηψλ πιεξσκψλ, αζρέησο εάλ πιεξσηήο θαη δηθαηνχρνο είλαη έλα θαη ην 

απηφ πξφζσπν θαη αζρέησο εάλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ηνπ πιεξσηή θαη απηφο 

ηνπ δηθαηνχρνπ είλαη ν ίδηνο. ηελ έλλνηα απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη θάζε κεηαθνξά πνπ 
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πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ θάξηαο πιεξσκήο, εξγαιείνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θηλεηνχ 

ηειεθψλνπ ή θάζε άιιεο ςεθηαθήο ή πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο ζπζθεπήο εθ ησλ 

πξνηέξσλ ή εθ ησλ πζηέξσλ πιεξσκήο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά. 

β) νη ζπλαιιαγέο ησλ εκπφξσλ αγαζψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 10.000 επξψ ζε κεηξεηά, θαη 

γ) νη ζπλαιιαγέο ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηπρεξψλ παηγλίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηα 2.000 

επξψ θαη δηελεξγνχληαη είηε θαηά ηελ θαηάζεζε ηνπ ζηνηρήκαηνο είηε θαηά ηελ είζπξαμε 

ησλ θεξδψλ. 

3.  Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 πξνβιέπεηαη φηη ν επηθεθαιήο ηεο κίαο απφ ηηο 

ηξεηο απηνηειείο Μνλάδεο ηεο Αξρήο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ 

απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, ν πξφεδξνο ηεο Μνλάδαο Γηεξεχλεζεο 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ, ζα κπνξεί «ζε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο, φηαλ ππάξρεη 

ππφλνηα φηη πεξηνπζία ή ζπλαιιαγή ζρεηίδεηαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή κε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» λα «δηαηάζζεη ηελ πξνζσξηλή 

δέζκεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγήο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε βαζηκφηεηα ηεο ππφλνηαο ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ θαη 

πάλησο εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εξγάζηκσλ εκεξψλ». 

Δθφζνλ ε έξεπλα νινθιεξσζεί πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ρσξίο επηβεβαίσζε 

ηεο ππφλνηαο, ν πξφεδξνο ηεο Μνλάδαο Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ πλαιιαγψλ 

ζα πξνρσξεί ζηελ άξζε ηεο πξνζσξηλήο δέζκεπζεο ή ζηελ αλαζηνιή ηεο, ελψ κεηά ηελ 

παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο ε πξνζσξηλή δέζκεπζε ή αλαζηνιή ζα αίξεηαη απηνδηθαίσο. 

Όηαλ απφ ηελ έξεπλα ηεο Αξρήο πξνθχπηνπλ βάζηκεο ππφλνηεο γηα ηέιεζε ησλ αδηθεκάησλ 

πνπ ζπλδένληαη κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν πξφεδξνο 

ζα δηαηάζζεη ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειεγρφκελσλ πξνζψπσλ. 

Μεηά ην πέξαο ηεο εθάζηνηε έξεπλαο ε Μνλάδα ζα απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα ηεζεί ε 

ππφζεζε ζην αξρείν ή λα παξαπεκθζεί κε αηηηνινγεκέλν πφξηζκά ηεο ζηνλ αξκφδην 

εηζαγγειέα, εθφζνλ ηα ζπιιεγέληα ζηνηρεία θξίλνληαη επαξθή γηα ηέηνηα παξαπνκπή. 

Τπφζεζε πνπ αξρεηνζεηήζεθε κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αλαζπξζεί γηα λα ζπλερηζζεί ε 

έξεπλα ή λα ζπζρεηηζζεί κε νπνηαδήπνηε άιιε έξεπλα ηεο Αξρήο. 

4. Δπίζεο, ζην άξζξν 54 ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη νη αλψλπκεο κεηνρέο 

εηαηξεηψλ κε εηζεγκέλσλ ζε νξγαλσκέλε αγνξά ή Πνιπκεξή Μεραληζκφ 

Γηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα αγνξάο απηψλ ζα κεηαβηβάδνληαη κε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ή ηδησηηθφ έγγξαθν βεβαίαο ρξνλνινγίαο.
177

 

5. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη κε ην λέν λφκν φια ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, νθείινπλ λα ζπιιέγνπλ, λα θπιάζζνπλ θαη λα γλσζηνπνηνχλ 

αθξηβείο, επαξθείο θαη επίθαηξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηνλ «πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν» 

ηνπο, νη νπνίεο ζα ζπλδένληαη κε ηνλ Α.Φ.Μ. ηνπο, ζα ηεξνχληαη ζε εηδηθφ κεηξψν ζηελ 

έδξα ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ζα θαηαρσξνχληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο taxisnet ζην 

Κεληξηθφ Μεηξψν Πξαγκαηηθψλ Γηθαηνχρσλ, ην νπνίν ζα δεκηνπξγεζεί ζηε γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ εληφο 60 εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ην Κεληξηθφ Μεηξψν ζα ηεζεί ζε ιεηηνπξγία. Καηαιεθηηθή 

εκεξνκελία γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ Κεληξηθνχ Μεηξψνπ νξίδεηαη ε 31
ε
 Ηαλνπαξίνπ 

2019. Γηεπθξηλίδεηαη, πεξαηηέξσ φηη σο «πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη» νξίδνληαη ηφζν ηα 

θπζηθά πξφζσπα ζηα νπνία ηειηθά αλήθεη ή ηα νπνία ειέγρνπλ έλαλ πειάηε, (λνκηθφ 

πξφζσπν ή λνκηθφ κφξθσκα), κέζσ άκεζεο ή έκκεζεο θαηνρήο ή ειέγρνπ ηθαλνχ 

πνζνζηνχ κεηνρψλ (ην νπνίν νξίδεηαη ζε 25% θαη άλσ ζε κε εηζεγκέλε εηαηξεία) ή κε 
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άιια κέζα, φζν θαη θάζε θπζηθφ πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη κηα 

ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα. Ζ κε ζπκκφξθσζε κε ηελ αλσηέξσ ππνρξέσζε απφ ηελ 

πιεπξά ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ.
178

 

Σέινο, κε ηηο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ΠΟΛ. 1200/2018, ΠΟΛ.1201/2014 θαη ΠΟΛ. 

1204/2018, θαζνξίδνληαη ηα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ απφ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα, νη ππνρξεψζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαζψο θαη νη δηνηθεηηθέο θαη πνηληθέο 

θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο.
179

   

 

3.4 ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΣΑΓΜΔΝΟΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ 

ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 

Οη αλσηέξσ πξνζπάζεηεο πάηαμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζα έκελαλ 

άθαξπεο ρσξίο ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ηφζν 

ζε δηεζλέο, επξσπατθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ. Χο νη θπξηφηεξνη 

απηψλ, αλά επίπεδν δξάζεο, ζα κπνξνχζαλ λα ζεκεησζνχλ: 

3.4.1 ΓΗΔΘΝΔΗ - ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΗ 

I. ΔΗΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ 

ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY 

LAUNDERING) – FATF 

Ζ FATF είλαη έλαο δηαθπβεξλεηηθφο νξγαληζκφο θαη απνηειείηαη απφ 37 κέιε. Όπσο έρεη 

ήδε αλαθεξζεί, ζπζηήζεθε απφ ηε δηάζθεςε θνξπθήο G-7 ηνπ 1989 ζην Παξίζη ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ νη θπβεξλψληεο 7 θξαηψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ηεο Διιάδαο. θνπφο 

ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε αλάπηπμε παγθφζκησλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (AML / CFT). 

Πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο εζληθέο θπβεξλήζεηο ζηε δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθψλ 

θαζεζηψησλ θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (AML/CFT), ε FATF εμέδσζε 

κία ζεηξά απφ πζηάζεηο πνπ θαζνξίδνπλ έλα βαζηθφ, γεληθά εθαξκφζηκν πιαίζην κέηξσλ 

πνπ θαιχπηνπλ ην λνκηθφ πιαίζην γηα ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα, νξηζκέλεο κε 

ρξεκαηνπηζησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη επαγγέικαηα, ηε δηαθάλεηα ησλ λνκηθψλ 

επαγγεικάησλ θαζψο θαη ηνπο κεραληζκνχο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο. Σν 2013, νη πζηάζεηο 

απηέο αλαζεσξήζεθαλ, ελψ ην ακέζσο επφκελν έηνο ε FATF πξνέβεθε ζηελ πηνζέηεζε 

κίαο αλαζεσξεκέλεο θνηλήο κεζνδνινγίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο ζπκκφξθσζεο 

πξνο ηηο πζηάζεηο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ AML/CFT ζπζηεκάησλ.
180
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II. ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ (Γ.Ν.Σ.) – INTERNATIONAL MONETARY FUND 

(I.M.F.) 

Σν 2000, ην ΓΝΣ αληαπνθξηλφκελν ζηηο εθθιήζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο επέθηεηλε ην 

έξγν ηνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο (Anti-Money Laundering – AML), ελψ κεηά ηα ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ 2001, ελέηεηλε ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηνλ ηνκέα απηφ αιιά θαη επέθηεηλε ηε 

δξάζε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο  ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.  

Σν έξγν ηνπ Γ.Ν.Σ. ζηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά εθείλνπ ηεο 

FATF θαη δηεμάγεηαη πνηθηινηξφπσο φπσο κε ηελ έθδνζε αζθήζεσλ ηππνινγίαο θαη 

πξαθηηθψλ νδεγηψλ πξνο ηνπο θνξνινγηθνχο ειεγθηέο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαηλνκέλνπ, 

ηελ εμέηαζε βαζηθψλ ηνκέσλ θηλδχλνπ, ηελ επηζεψξεζε ησλ αζθνχκελσλ απφ ηηο ρψξεο 

πξαθηηθέο θαη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ θαζψο θη εθείλσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο.
181

 

III. ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΣΡΑΠΔΕΑ - WORLD BANK 

Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα (World Bank), είλαη έλα δηεζλέο ρξεκαηνπηζησηηθφ  ίδξπκα κε 

ζηφρν ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ 

μέλσλ επελδχζεσλ, ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε ησλ επελδχζεσλ θεθαιαίνπ 

ζε απηέο. πζηήζεθε ην 1944, κε ηε δηάζθεςε ηνπ Bretton Woods, ηαπηφρξνλα κε ην 

Γ.Ν.Σ. κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ζηελά.
182

  

Απφ ην 2007, ε Παγθφζκηα Σξάπεδα μεθίλεζε ηελ αλάπηπμε ελφο ζπκβνπιεπηηθνχ 

«παθέηνπ» ην νπνίν απνηειείηαη απφ έλα κεζνδνινγηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ θαη κία ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε δηαδηθαζία, κε ηελ επξεία ζπκκεηνρή 

θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα,  κε ζθνπφ ηελ παξνρή βνήζεηαο γηα ηελ 

εθπφλεζε εζληθψλ αμηνινγήζεσλ θηλδχλνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Σν εξγαιείν απηφ, ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν βαζηζκέλν ζην 

Excel πνπ παξέρεη κία κεζνδνινγηθή δηαδηθαζία, βαζηζκέλε ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

αηηησδψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ θαη ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην ξπζκηζηηθφ, ζεζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ επηηξέπνληαο ζηηο ρψξεο λα 

εληνπίζνπλ ηνπο θχξηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ θαζηζηνχλ επάισηε ζην θαηλφκελν.
183

  

 

IV. ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΖ ΒΑΗΛΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ - BASEL INSTITUTE ON 

GOVERNANCE 

Σν Ηλζηηηνχην ηεο Βαζηιείαο γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ηδξχζεθε ην 2003 ζηελ Διβεηία σο έλα 

αλεμάξηεην, κε θεξδνζθνπηθφ θέληξν, ζπλδεδεκέλν κε ην παλεπηζηήκην ηεο Βαζηιείαο, κε 

δηεζλή δξάζε. ηφρνο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ, απνηειεί ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαθπβέξλεζεο 

ζε δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο κέζσ ηεο πάηαμε ηεο δηαθζνξάο θαη άιισλ 

νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ.
184

 Δμεηδηθεχεηαη ζηελ πξφιεςε ηεο δηαθζνξάο, ζηε δεκφζηα θαη 

εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, ζηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε, ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

                                                           
181

 https://www.oecd.org 
182

 https://en.wikipedia.org 
183

 http://www.worldbank.org  
184

 https://www.baselgovernance.org 

https://www.oecd.org/
https://en.wikipedia.org/
http://www.worldbank.org/
https://www.baselgovernance.org/


 
76 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ επηβνιή θαλφλσλ ηνπ 

πνηληθνχ δηθαίνπ θαη ζηελ αλάθηεζε ησλ θιαπέλησλ.
185

   

ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Basel AML Index Report), πνπ εμέδσζε ζηηο 16.8.2017, θαη 

κεηξάεη ην επίπεδν θηλδχλνπ ζε 146 ρψξεο βάζεη θξηηεξίσλ πνπ παξέρνληαη απφ ηελ 

FATF, ηε Transparency International, ηε World Bank θαη ην World Economic Forum, ε 

ρψξα καο θαίλεηαη λα θαηέρεη ηελ 105
ε
 ζέζε, ελψ πεξηιακβάλνληαλ ζηηο δέθα ρψξεο πνπ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή βειηίσζε εληφο ηνπ έηνπο. 
186

  

 

V. ΟΜΗΛΟ WOLFSBERG – WOLFSBERG GROUP 

 

Ο φκηινο Wolfsberg, απνηειεί κία κε-θπβεξλεηηθή έλσζε δεθαηξηψλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ, κε 

παξφκνην έξγν κε εθείλν πνπ αζθεί ε FATF ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν. Έηζη, ζηφρνο ηνπ 

Οκίινπ είλαη ε αλάπηπμε πξνηχπσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θιάδνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (AML/CTF) θαζψο θαη πνιηηηθψλ γλσξηκίαο ησλ πειαηψλ ηνπο (KYC). 

Μέιε ηνπ Οκίινπ απνηεινχλ ε  Banco Santander, ε Bank of America, ε Bank of Tokyo – 

Mitsubishi UFJ, ε Barclays, Citigroup, ε Credit Suisse, Deutsche Bank, ε Goldman Sachs, 

ε HSBC, ε J.P. Morgan Chase, ε Societe General, ε Standard Chartered Bank θαη ε UBS. 

Σνλ Οθηψβξην ηνπ 2000, δεκνζίεπζε ηηο αξρέο Wolfsberg, πνπ ήηαλ ην πξψην έγγξαθν 

θαηά ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ ηδησηηθή 

ηξαπεδηθή θαη ην νπνίν αλαζεσξήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 2002. 

Οη Αξρέο ηεο Αληαπνθξηηηθήο Σξαπεδηθήο ηεο Wolfsberg, πνπ δεκνζηεχηεθαλ ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2002, αθνξνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ελφο δηεζλνχο κεηξψνπ γηα ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα βάζε ηνπ θηλδχλνπ AML, θαη παξέρνληαλ ρξήζηκεο νδεγίεο 

γηα ηελ άζθεζε δένπζαο επηκέιεηαο. Ζ ζπλεξγαζία ηνπ Οκίινπ κε ην Bankers Almanac, 

κέξνο ηεο Accuity, είρε σο απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Γένπζαο 

Δπηκέιεηαο, σο μερσξηζηή ελφηεηα απφ ηελ ππεξεζία ππνζηήξημήο ηεο.  

Άιιεο δεκνζηεχζεηο ηνπ Οκίινπ απνηεινχλ, νη αξρέο Διέγρνπ Παξαθνινχζεζεο θαη 

Διέγρνπ Wolfsberg, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2003, νη Κίλδπλνη Γηαρείξηζεο Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο Wolfsberg , ηνλ Μάξηην ηνπ 2006, νη Αξρέο Wolfsberg Trade Finance, ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2011, ε Οδεγία Wolfsberg γηα Κάξηεο Πξνπιεξσκέλεο θαη Απνζεθεπκέλεο 

Αμίαο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011, ην Wolfsberg Private Banking Principles, ην 2012, ην 

Βηβιίν Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Κηλεηψλ θαη Γηαδηθηπαθψλ Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ (MIPS) 

ησλ 14 ζειίδσλ Wolfsberg θαη ε αλαζεψξεζε ησλ Αξρψλ Αληαπνθξηηηθήο Σξαπεδηθήο 

Wolfsberg,  ην 2014. 

Σέινο, απφ ην 2015 ν φκηινο Wolfsberg έρεη εθδψζεη 14 έγγξαθα νλνκαζηά σο «πξφηππα 

Wolfsberg »
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VI. ΓΗΔΘΝΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΔΓΚΛΖΜΑΣΟΛΟΓΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ (International Criminal 

Police Organization, ICPO) – INTERPOL 

Ζ INTERPOL απνηειεί ην δεχηεξν ζε παγθφζκηα ζεκαζία κε θπβεξλεηηθφ δηαθξαηηθφ 

νξγαληζκφ, κεηά ηνλ Ο.Ζ.Δ.. Ηδξχζεθε ην 1923 σο Γηεζλήο Δπηηξνπή Δγθιεκαηνινγηθήο 

Αζηπλνκίαο (International Criminal Police Commission, ICPC) θαη ελ ζπλερεία ην 1956 

πηνζέηεζε, ηελ ηειεγξαθηθή ηεο δηεχζπλζε, σο ηελ θνηλή ηεο νλνκαζία. Ζ έδξα ηνπ 

Οξγαληζκνχ βξίζθεηαη ζηε Λπψλ ηεο Γαιιίαο θαη απνηειείηαη απφ 192 θξάηε κέιε, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα.  

θνπφο ηεο ζχζηαζεο ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θπξίσο ε πξνψζεζε ηεο ακνηβαίαο 

ζπλεξγαζίαο ησλ δηαθφξσλ εζληθψλ αζηπλνκηθψλ Αξρψλ ησλ ρσξψλ – κειψλ πνπ ηνλ 

απαξηίδνπλ, πξνθεηκέλνπ ε πξφιεςε ηεο εγθιεκαηηθφηεηαο λα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνηειεζκαηηθή ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Γηα λα δηαηεξεζεί ε Interpol φζν ην δπλαηφλ πνιηηηθά νπδέηεξε, ν Καηαζηαηηθφο Υάξηεο 

ηεο απαγνξεχεη ηελ αλάιεςε παξεκβάζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνιηηηθήο, ζηξαηησηηθήο, 

ζξεζθεπηηθήο, ή θπιεηηθήο θχζεσο θαζψο θαη ηελ εκπινθή ηεο ζε δηαθνξέο επί ησλ 

ζεκάησλ απηψλ. Ζ δξάζε ηεο επεθηείλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηε γελνθηνλία, ηα εγθιήκαηα πνιέκνπ, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, ηελ 

πεηξαηεία, ηελ παξάλνκε θπθινθνξία ησλ έξγσλ ηέρλεο, ηελ παξάλνκε παξαγσγή θαη 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, ην ιαζξεκπφξην φπισλ, ηε ζσκαηεκπνξία, ην μέπιπκα ρξήκαηνο, 

ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία, ηα εγθιήκαηα ηνπ ιεπθνχ θνιάξνπ (δειαδή νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα πνπ δηαπξάηηνληαη απφ ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ), ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα, 

ηελ παξαβίαζε ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηελ πνιηηηθή δηαθζνξά.
188

  

Σν έξγν ηεο Interpol ζηε θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, έγθεηηαη ζηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, ηε ζηήξημε ησλ επηηφπησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηε ζπγθέληξσζε εκπεηξνγλψκσλ απφ δηάθνξνπο ηνκείο. Σαπηφρξνλα 

ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο 

ζεκαζίαο ηεο ρξήζεο ησλ ηερληθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξεπλψλ ελάληηα ζηηο 

νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη πξνο απνθπγή ηεο δηπιήο 

πξνζπάζεηαο. 

Δπίζεο, κε κία ζεηξά ςεθηζκάησλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Οξγαληζκνχ, θαινχληαη νη 

θπβεξλήζεηο ησλ θξαηψλ κειψλ λα απμήζνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζηνλ ηνκέα 

απηφ, θαζψο θαη λα πξνβνχλ ζηελ πηνζέηεζε λφκσλ θαη θαλνληζκψλ πνπ ζα επηηξέπνπλ 

ηελ πξφζβαζε ηεο αζηπλνκίαο ζηα νηθνλνκηθά αξρεία ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη 

ηελ θαηάζρεζε ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
189

  

VII. EGMONT GROUP OF FINANCIAL INTELLIGENCE UNITS 

 

Ζ Egmont Group, ηδξχζεθε ην 1995 ζηηο Βξπμέιεο, σο έλα εληαίν ζψκα 155 κνλάδσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (FIUs). Παξέρνληαο κία πιαηθφξκα δηεπθνιχλεη θαη 

πξνσζεί ηελ αζθαιή αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη δηεζλέο επίπεδν θαη ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε 
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ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
190

 

Ζ δνκή ηεο απαξηίδεηαη απφ ηνπο επηθεθαιείο (Heads of Financial Intelligence Units), ηελ 

επηηξνπή (Egmont Committee), ηέζζεξα νκάδεο εξγαζίαο (Working Groups), νθηψ 

πεξηθεξεηαθέο νκάδεο (Regional Groups), θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ελψ 

απνηειείηαη απφ 151 εζληθέο ππεξεζίεο θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ηελ ειιεληθή. 
191

 

ηελ ηειεπηαία εηήζηα έθζεζε ηεο πνπ αθνξά ηα έηε 2015 θαη 2016, (Egmont Group of 

Financial Intelligence Units  – Annual Report 2015-2016) κε ηίηιν «θαηαπνιέκεζε ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο αληαιιαγήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ» (“Combating Money Laundering and Terrorist 

Financing by Exchanging Operational Financial Intelligence”) θαη ζηελ νπνία κεηαμχ 

άιισλ πξνβαίλεη ζε αμηνιφγεζε ηεο επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ ηεο, παξνπζηάδεηαη κία αλνδηθή 

πνξεία ηεο δηεζλνχο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ σο απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο θαη ησλ χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ.
192

 

 

 

VIII. Ζ ΟΜΑΓΑ ΑΗΑ / ΔΗΡΖΝΗΚΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΠΟΛΔΜΖΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ 

ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ – ASIA /PACIFIC GROUP ON MONEY 

LAUNDERING (APG) 

ηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο FATF γηα  «επαγξχπλεζε ηεο ζπλείδεζεο» θαη 

ελζάξξπλζε ηεο ζέζπηζεο κέηξσλ ελάληηα ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, ε Απζηξαιία ζπκθψλεζε λα δεκηνπξγήζεη κία 

Γξακκαηεία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε πεξηθεξεηαθήο δέζκεπζεο σο πξνο ηηο πζηάζεηο ηεο 

FATF. Ζ κεηέπεηηα ζπκθσλία ηνπ Μπαλγθφγθ ην 1997, είρε σο απνηέιεζκα ηε ζχζηαζε 

ηεο APG.   

θνπφο ηεο APG απνηειεί ε εμαζθάιηζε ηεο πηνζέηεζεο θαζψο θαη ε εθαξκνγή θαη ε 

επηβνιή ησλ δηεζλψο απνδεθηψλ πξνηχπσλ θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη ζηηο ζαξάληα πζηάζεηο θαζψο θαη ζηηο 

ελλέα εηδηθέο πζηάζεηο ηεο FATF. Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 2001, ε 

APG, ζπκπεξηέιαβε ζηνπο ζθνπνχο ηεο θαη ηελ πάηαμε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

 Ζ πξνζπάζεηα ηεο πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο ρψξεο θαη ηα εδάθε ηεο 

πεξηνρήο κε ζθνπφ ηε ζέζπηζε λφκσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπ εγθιήκαηνο, ηελ ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε, θαζψο 

θαη ηελ παξνρή θαζνδήγεζεο θαηά ηε δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ αλαθνξάο θαη δηεξεχλεζεο 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, ζπκβάιινληαο ηειηθά ζηε δεκηνπξγία κνλάδσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, ε APG επηηξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε 

πεξηθεξεηαθνί παξάγνληεο ζηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαηά ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
193
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3.4.2 ΑΛΛΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ ΠΟΤ ΓΡΑΣΖΡΗΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΔΘΝΧ: 

 Ζ Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). Δίλαη κία νξγάλσζε ησλ 

πνιηηεηψλ θαη εδαθψλ ηεο Καξατβηθήο πνπ ζπζηήζεθε απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο 

Αξνχκπα θαη ηεο Σδακάηθα ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

ηεο Καξατβηθήο θαη απνζθνπεί ζηελ εθαξκνγή θνηλψλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
194

 

  Ζ EAG. Ηδξχζεθε ζηηο 6 Οθησβξίνπ 2004 ζηε Μφζρα κε ηελ απφθαζε ηεο 

ελαξθηήξηαο δηάζθεςεο θαη κε πξσηνβνπιία ηεο Ρψζηθεο Οκνζπνλδίαο, κε ηε 

ζηήξημε ηεο FATF, ηνπ Γ.Ν.Σ., ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη αξθεηψλ άιισλ 

ρσξψλ. Απνηειεί πεξηθεξεηαθφ φξγαλν ηχπνπ FATF ελψ ηνλ Ηνχλην 2010, έγηλε 

αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο.
195

 

 Ζ  Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), 

κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηελ αλάπηπμε 

ζεζκηθψλ πιαηζίσλ θαζψο θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ αλζξσπίλσλ πφξσλ ηεο  

απνζθνπεί ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπζηάζεσλ ηεο FATF.
196

  

 Ζ GABAC, απνηειεί έλα ζψκα νηθνλνκηθήο θαη λνκηζκαηηθήο θνηλφηεηαο ηεο 

Κεληξηθήο Αθξηθήο, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ηδξχζεθε ην 2000 θαη έγηλε πεξηθεξεηαθφο 

νξγαληζκφο ηχπνπ FATF ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015.
197

 

 Ζ Οκάδα Δξγαζίαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο 

(Financial Action Task Force of Latin America – GAFILAT, επηζήκσο γλσζηή 

σο Οκάδα Δξγαζίαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο (Financial 

Action Task Force of South America – GAFISUD), απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε θαη 

εθαξκνγή κίαο ζπλνιηθά δηεζλνχο ζηξαηεγηθήο ελάληηα ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο πζηάζεηο 

ηεο FATF. Ζ πξνζπάζεηα απηή πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγία ηνπ αδηθήκαηνο ζε 

ζρέζε κε ηα ζνβαξά αδηθήκαηα, ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηάιιεινπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηεξεχλεζε θαη δίσμε απηψλ ησλ αδηθεκάησλ, ηε 

δεκηνπξγία ζπζηεκάησλ γηα ηελ αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ πξνψζεζε 

ηεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο.
198

 

 Ζ GIABA, ηδξχζεθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1999, κε απφθαζε ηεο Αξρήο ησλ 

αξρεγψλ θξαηψλ θαη θπβεξλήζεσλ ηεο ECOWAS. Ζ εληνιή ηεο GIABA 

αλαζεσξήζεθε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2006, πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηνπηξίδεη δεφλησο 

ηελ επηηαθηηθή αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 Ζ Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF), 

έρεη σο ζηφρν ηελ πηνζέηεζε θαη εθαξκνγή ησλ πζηάζεσλ ηεο FATF θαζψο θαη 

ησλ ζρεηηθψλ ζπλζεθψλ θαη ζπκθσληψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ησλ 

ςεθηζκάησλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη Βφξεηαο Αθξηθήο (Middle East and North Africa 

–MENA), ηελ επίηεπμε ηφζν ηεο κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζίαο φζν θαη κε ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο πάηαμεο ηνπ θαηλνκέλνπ θαζψο θαη ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ 
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κέηξσλ, πνπ δελ ζα έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηηο πνιηηηθέο αμίεο, ηα ζπληαγκαηηθά 

πιαίζηα θαη ηα λνκηθά ζπζηήκαηα ησλ ρσξψλ κειψλ.
199

 

 

3.4.3 ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΚΑΗ ΦΟΡΔΗ: 

Η. ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΔΗΓΗΚΧΝ ΣΖΝ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΔΝΑΝΣΗΑ ΣΟ ΞΔΠΛΤΜΑ 

ΥΡΖΜΑΣΟ – COMMITTEE OF EXPERTS ON THE EVALUATION OF ANTI-MONEY 

LAUNDERING MEASURES (MONEYVAL). 

Ζ MONEYVAL είλαη έλαο παλεπξσπατθφο νξγαληζκφο πνπ απνηειείηαη απφ 47 θξάηε 

κέιε θαη κφληκνο κεραληζκφο παξαθνινχζεζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο. Ξεθίλεζε 

σο παξαηεξεηήο ζηε FATF, θη απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2006 έγηλε ζπγγελήο κέινο ηεο. 

Αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Τπνπξγψλ θαη είλαη επηθνξηηζκέλε κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζηα θπξηφηεξα δηεζλή πξφηππα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ηνπο θαζψο θαη ηελ ππνβνιή 

ζπζηάζεσλ ζηηο εζληθέο αξρέο ζρεηηθά κε ηηο απαξαίηεηεο βειηηψζεηο ζηα ζπζηήκαηα ηνπο. 

Σέινο, ε MONEYVAL ζπγθεληξψλεη ηα ζηαηηζηηθά γηα ηηο κεζφδνπο, ηηο ηάζεηο θαη ηηο 

ηερληθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
200

 

II. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΡΥΖ ΣΡΑΠΔΕΧΝ – EUROPEAN BANKING AUTHORITY (EBA) 

H Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) είλαη αλεμάξηεηε αξρή ηεο ΔΔ, ε νπνία, σζηφζν 

ινγνδνηεί ζην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή. Δίλαη επηθνξηηζκέλε κε ην έξγν ηεο εμαζθάιηζεο απνηειεζκαηηθνχ θαη 

ζπλεθηηθνχ επηπέδνπ πξνιεπηηθήο ξχζκηζεο θαη επνπηείαο ζην ζχλνιν ηνπ επξσπατθνχ 

ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ελψ ζηνπο ζπλνιηθνχο ζηφρνπο ηεο αλήθεη ε δηαηήξεζε ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ Δ.Δ. θαζψο θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αθεξαηφηεηαο, 

ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηξαπεδηθνχ ηνκέα. 

Ζ ΔΑΣ απνηειεί κέξνο ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπνπηείαο 

(ΔΥΔ), ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ ηξεηο επνπηηθέο αξρέο: ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ 

Αμηψλ θαη Αγνξψλ (ESMA), ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ (ΔΑΣ) θαη ηελ Δπξσπατθή 

Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ πληάμεσλ (EIOPA). Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 

επίζεο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην πζηεκηθνχ Κηλδχλνπ (ΔΚ), ηε Μεηθηή Δπηηξνπή ησλ 

Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ θαη ηηο εζληθέο επνπηηθέο αξρέο. 

Δλψ νη εζληθέο επνπηηθέο αξρέο (θαη ζην εγγχο κέιινλ ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα γηα 

ηηο ρψξεο εθείλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ λέν εληαίν επνπηηθφ κεραληζκφ, βαζηθφ ππιψλα 

ηεο ιεγφκελεο «ηξαπεδηθήο έλσζεο») παξακέλνπλ ππεχζπλεο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

επηκέξνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ, ξφινο ηεο ΔΑΣ είλαη ε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο δηαζθαιίδνληαο θαηάιιειε, απνδνηηθή θαη 

ελαξκνληζκέλε επξσπατθή επνπηεία θαη ξχζκηζε. 

Κχξην θαζήθνλ ηεο ΔΑΣ είλαη λα ζπκβάιιεη, κέζσ ηεο ζέζπηζεο δεζκεπηηθψλ ηερληθψλ 

πξνηχπσλ θαη θαηεπζπληήξησλ γξακκψλ, ζηε δεκηνπξγία ηνπ επξσπατθνχ εληαίνπ 
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εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα. ηφρνο ηνπ εληαίνπ εγρεηξηδίνπ θαλφλσλ είλαη 

ε παξνρή ελφο εληαίνπ ζπλφινπ ελαξκνληζκέλσλ επνπηηθψλ θαλφλσλ γηα ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ηδξχκαηα ηεο ΔΔ, νη νπνίνη ζα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηζφηηκσλ 

φξσλ αληαγσληζκνχ θαη ζα παξέρνπλ πςειή πξνζηαζία ζε θαηαζέηεο, επελδπηέο θαη 

θαηαλαισηέο. 

Άιια θαζήθνληα ηεο ΔΑΣ είλαη ε αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα ηεο Δ.Δ., κέζσ ηαθηηθψλ εθζέζεσλ εθηίκεζεο θηλδχλσλ 

θαη παλεπξσπατθψλ πξνζνκνηψζεσλ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ, ε δηεξεχλεζε ηεο αλεπαξθνχο 

εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο ηεο ΔΔ απφ ηηο εζληθέο αξρέο, ε ιήςε απνθάζεσλ ζε 

θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, ε κεζνιάβεζε ζε δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

ζε δηαζπλνξηαθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ε παξνρή αλεμάξηεησλ ζπκβνπιψλ ζην 

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, ζην πκβνχιην ή ζηελ Δπηηξνπή.
201

 

III. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΡΥΖ ΑΦΑΛΗΔΧ ΚΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ - EUROPEAN 

INSURANCE AND OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY (EIOPA) 

Ηδξχζεθε ζηε Φξαγθθνχξηε ζηηο 1 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, ηεο δηαθάλεηαο ησλ 

αγνξψλ θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αζθαιηζκέλσλ, 

ησλ κειψλ ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ δηθαηνχρσλ.  

Απνηειεί αλεμάξηεην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ δηεμάγεη εηδηθά λνκηθά, 

ηερληθά θαη επηζηεκνληθά θαζήθνληα θαη παξέρεη ζπκβνπιέο βάζεη ηεθκεξησκέλσλ 

ζηνηρείσλ βνεζψληαο ζηε δηακφξθσζε ελεκεξσκέλσλ λφκσλ θαη πνιηηηθψλ, ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν .   

Ζ EIOPA δηνηθείηαη απφ ην ζπκβνχιην ηνπ Δπξσπατθνχ πζηήκαηνο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπνπηείαο (European System of Financial Supervision), ελφο νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ 

εζληθψλ θαη επξσπατθψλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ ελνπνηεί ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ αζθαιίζεσλ θαη ησλ ζπληάμεσλ ζε θάζε θξάηνο κέινο.
202

 

IV. ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΑΡΥΖ ΚΗΝΖΣΧΝ ΑΓΟΡΧΝ ΚΑΗ ΑΞΗΧΝ – EUROPEAN SECURITIES AND 

MARKETS AUTHORITY (ESMA) 

πζηήζεθε ζην Παξίζη ζηηο 1/1/2011 θαη απνηειεί κία αλεμάξηεηε επξσπατθή αξρή πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο εληζρχνληαο ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ηελ πξνψζεζε ζηαζεξψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, ε ESMA πξνβαίλεη ζε 

αμηνιφγεζε ησλ επελδπηηθψλ  θηλδχλσλ θαζψο θη εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο αγνξέο θαη ηε 

ρξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξφηεηα, ζηελ έθδνζε εληαίνπ εγρεηξηδίνπ γηα ην ζχλνιν ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ηεο Έλσζεο θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο επνπηηθήο 

ζχγθιεζεο θαη ηεο άκεζεο επνπηείαο ησλ νξγαληζκψλ αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο θαη ησλ αξρείσλ θαηαγξαθήο ησλ ζπλαιιαγψλ.  

Αλ θαη ε ESMA είλαη αλεμάξηεηε, έρεη πιήξεο επζχλε απέλαληη ζην Δπξσπατθφ 

Κνηλνβνχιην φπνπ εκθαλίδεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο θαη Ννκηζκαηηθήο 
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Πνιηηηθήο (Economic and Monetary Affairs Committee - ECON), θαηφπηλ αηηήζεψο ηνπο 

γηα επίζεκε αθξφαζε. Γηαζέηεη, επίζεο, πιήξεο ππεπζπλφηεηα έλαληη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.
203

 

 

Σελ 4
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, ε κεηθηή επηηξνπή ησλ ηξηψλ πξναλαθεξζέλησλ 

Δπξσπατθψλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ (European Supervisory Authorities – ESA), EBA, EIOPA 

θαη ESMA – ESAs, δεκνζίεπζε ηηο ηειηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (AML/CFT). Απηέο παξέρνπλ ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα ηα απαηηνχκελα εξγαιεία γηα ηε ιήςε επίθαηξσλ απνθάζεσλ, αλαθνξηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ 

πεξηζηαζηαθψλ ζπλαιιαγψλ, κε βάζε ηνλ θίλδπλν μεπιχκαηνο ρξήκαηνο / 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (ML/FT), θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο εθαξκνγήο ησλ 

κέηξσλ επηκέιεηαο πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ν θίλδπλνο. 

Δπίζεο, παξέρνπλ ζηηο αξκφδηεο αξρέο ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ 

ζπζηεκάησλ εθηίκεζεο θαη δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ ML/TF θαζψο θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 

αζθνχληαη απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηεο ΔΔ.
204

  

Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ΔΔ, φθεηιαλ λα ζπκκνξθσζνχλ σο πξνο ηηο 

θαηεπζπληήξηεο απηέο γξακκέο έσο ηελ 26
ε
  Ηνπλίνπ 2018.

205
 

 

V. EUROPOL: 

 

Ζ EUROPOL είλαη κία ππεξεζία πιεξνθνξηψλ ζε δεηήκαηα εγθιεκαηηθήο θχζεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηε Υάγε θαη απαξηίδεηαη απφ 28 θξάηε κέιε 

ηεο Δ.Δ. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε άιια θξάηε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, παξέρεη 

ππνζηήξημε ζηηο ρψξεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ ζηνλ αγψλα ηνπο θαηά ησλ εγθιεκάησλ πνπ 

ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηφζν ηε εζληθή φζν θαη ηελ επξσπατθή αζθάιεηα, αιιά θαη ηελ 

πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ ηεο Έλσζεο. ηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ εγθιεκάησλ αλήθνπλ 

ε ηξνκνθξαηία, ην δηεζλέο εκπφξην λαξθσηηθψλ θαη μέπιπκα ρξήκαηνο, ε νξγαλσκέλε 

απάηε, ε παξαράξαμε ηνπ επξψ θαη ε ζσκαηεκπνξία. 

Άιινη ηνκείο δξάζεο ηεο Europol, απνηεινχλ ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ηα εγθιήκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην ιαζξεκπφξην ηζηγάξσλ, απάηεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ ΦΠΑ θαη ε 

αλίρλεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ πξντφλ παξάλνκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ.    

Με ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ πνπ πηνζεηήζεθε ηελ 11
ε
  Μαΐνπ 2016, 

εληζρχζεθε ν ξφινο ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ 

θπβεξλνρψξν θαη ζε άιιεο ζνβαξέο θαη νξγαλσκέλεο κνξθέο εγθιεκάησλ, θαζψο θαη ε 

ζπλεξγαζία ηεο κε ηηο Αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ηεο Δ.Δ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

4. Ζ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΧΝ Χ ΔΞΔΛΗΚΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

4.1  ΟΗ ΦΑΔΗ 

4.1.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε, κεηαμχ άιισλ, είρε σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ησλ θαλφλσλ ζην 

παηρλίδη ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Δλψ, παξαδνζηαθά ν πφιεκνο 

ηεο επηθξάηεζεο αθνξνχζε θπξίσο ηε ζηξαηησηηθή ηζρχ θαη ηελ επηξξνή ησλ ηδενινγηψλ, 

ζήκεξα αθνξά ηα επηηφθηα, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

θάζε αγνξάο. Όπσο, ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Κάηζηνο «Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κίαο 

“ηπθιήο” ζηξαηησηηθήο επέκβαζεο είλαη κεδεληθή ζε ζχγθξηζε κε ηελ απφθαζε ησλ 

δηαρεηξηζηψλ δηεζλψλ θεθαιαίσλ λα απνζπξζνχλ απφ κία ζεσξνχκελε πξνβιεκαηηθή 

νηθνλνκία ή λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ελφο αζζελνχο λνκίζκαηνο. Οη κειινληηθέο 

ζπγθξνχζεηο ζα αθνξνχλ πιένλ, ην πνηα ρψξα ζα κπνξέζεη λα πξνζειθχζεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ δηεζλνχο επελδπηηθνχ θεθαιαίνπ»
207

  

 Ζ δηεζλήο έιιεηςε θεθαιαίσλ πνπ παξαηεξείηαη θαη πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ηφζν 

ζηε δξακαηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο φζν θαη ζηελ αλάγθε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ηεξάζηησλ 

θξαηηθψλ ειιεηκκάησλ, είρε σο απνηέιεζκα ηε κεηαθνξά γεσπνιηηηθήο ηζρχνο απφ ηα 

θξάηε ζηα ρέξηα ηδησηψλ-θεθαιαηνχρσλ. ε ζπλδπαζκφ δε, κε ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ θαη ηε ζπλαθφινπζε απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ, νη νηθνλνκίεο 

έρνπλ ράζεη ηε δπλαηφηεηα λα ηα δεζκεχνπλ θαη λα ηα ειέγρνπλ, πξάγκα ην νπνίν θπζηθά 

επηζπκνχλ, θαζψο θεθάιαην ζεκαίλεη επελδχζεηο θαη νη επελδχζεηο ζεκαίλνπλ ζέζεηο 

εξγαζίαο. Δπλφεηε είλαη ε απνκάθξπλζε ησλ θεθαιαίσλ απφ ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ 

ππεξβνιέο ζηελ επηβνιή θνξνινγίαο (overtaxing), ζηελ θαλνληζηηθή δξαζηεξηφηεηα 

(overregulating) θαη ζηηο ζπαηάιεο (overspending) θαζψο θαη απφ εθείλεο πνπ νη θεληξηθέο 

ηνπο ηξάπεδεο επηηξέπνπλ ππεξβνιηθή ξεπζηφηεηα. Με απηά ηα δεδνκέλα, κπνξνχκε 

αθελφο λα ζπκπεξάλνπκε φηη ν ηεξάζηηνο φγθνο ηνπ «βξψκηθνπ ρξήκαηνο» θαζίζηαηαη πην 

ειθπζηηθφο απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηνπ, ελψ νη πξαγκαηηζηηθέο θαη απφιπηα εθινγηθεπκέλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα παξαθνινπζεί απφιπηα ηηο ζχγρξνλέο εμειίμεηο.      

Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην θαηλφκελν ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα κία δηεζλνχο θιίκαθαο δηαδηθαζία 

«αλαθχθισζεο (recycling) βξψκηθνπ ρξήκαηνο», κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηε 

κπζηηθφηεηα. Ζ πεξηπησζηνινγηθή έξεπλα ηνπ δε, απνδεηθλχεη φηη θαηά ηε δηεθπεξαίσζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ, εκθαλίδνληαη επαλαιακβαλφκελα ηεινχκελεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεηο, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ηνπο ζε έλα κνληέιν 

θαη ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

4.1.2. ΣΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

Σα θπξηφηεξα κνληέια πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί γηα απηφ ην ζθνπφ, κπνξνχκε λα 

θαηαηάμνπκε ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Σα κνληέια ησλ θχθισλ: 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ην ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο θπθιηθφ κνληέιν θαη ην 

κνληέινπ ηνπ Zünd. χκθσλα κε ην πξψην, ε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
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εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο απεηθνλίδεηαη θαη αλαιχεηαη ζαλ έλα θπθινθνξηαθφ 

ζχζηεκα, θαηά ην νπνίν ηα έζνδα ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ εηζέξρνληαη ζηε λφκηκε 

αγνξά φπνπ ηνπνζεηνχληαη θαη δηαζηξσκαηψλνληαη / ζπζζσξεχνληαη (placement/layering). 

ηε ζπλέρεηα επαλαηνπνζεηνχληαη είηε άκεζα ζε λέεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (illicit 

activity) είηε έκκεζα κέζσ λφκηκσλ επελδχζεσλ, νπφηε θαη ελζσκαηψλνληαη (integration). 

ην δεχηεξν κνληέιν απηήο ηεο θαηεγνξίαο (κνληέιν ηνπ Zünd), ην θαηλφκελν 

αληηκεησπίδεηαη σο κία θιεηζηή δηαδηθαζία αλαθχθισζεο (closed recycling process) θαη 

ζεσξψληαο φηη ηα εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο έζνδα επαλεπελδχνληαη  απνθιεηζηηθά ζε λέεο 

αμηφπνηλεο πξάμεηο, απνδίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο λνκηκνπνίεζεο 

ησλ εζφδσλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

 

 Σν ηειενινγηθφ κνληέιν: 

Σν κνληέιν απηφ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Διβεηφ Ackermann ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

ακεξηθαλφ θαζεγεηή Preston. Αλαθέξεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο πνιχπινθεο εθθάλζεηο 

ηνπ θαηλνκέλνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ νξγαλσκέλνπ εκπνξίνπ 

λαξθσηηθψλ θαη πξνζπαζεί λα εξκελεχζεη ηε ζεκαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.     

Δζηηάδεη ζηνπο ζθνπνχο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζηνπο νπνίνπο ππάγνληαη ε νινθιήξσζε (κεηαηξνπή /απφθξπςε), ε επέλδπζε, ε 

θνξνδηαθπγή, ε ππεμαίξεζε θφξσλ, νη θνξνινγηθέο απάηεο θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε 

εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ, παίξλνληαο σο δεδνκέλν φηη γηα ηελ επίηεπμε ηνπο είλαη 

δηαζέζηκνη κφλν νξηζκέλνη ηξφπνη δξάζεο φπσο ηα ππεξάθηηα θέληξα (offshore centers), ηα 

αμηφγξαθα, νη απνηακηεπηηθνί ινγαξηαζκνί, νη εκπξάγκαηεο αμίεο, ε κε ππνβνιή 

δειψζεσλ / εγγξάθσλ, ε λφζεπζε εγγξάθσλ θαη ε δηαθζνξά. Έρνληαο, ινηπφλ, νξίζεη ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ηξφπνπο δξάζεο, θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ν δξάζηεο ρξεζηκνπνηεί 

πθηζηάκελνπο λνκηθνχο θαη πξαγκαηηθνχο εληζρπηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη εμππεξεηνχλ 

ην «θακνπθιάξηζκα» πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Χο ηέηνηνη παξάγνληεο ζεσξνχληαη ν 

δηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (πιεκκειήο άζθεζε νηθνλνκηθήο επνπηείαο θαη 

αλππαξμία ζπληνληζκνχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ), ε πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ (ν παξάγνληαο 

ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ), ε απφθξπςε κέζσ λνκηθψλ πξνζψπσλ 

(θαηάηκεζε θαη αιπζηδσηά απνηειέζκαηα, παξάγνληαο δηαθνπήο, παξάγνληαο πξφζκημεο, 

παξάγνληαο λφζεπζεο) θαη ην  ειεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ. 

 

 Σα κνληέια ησλ θάζεσλ: 

ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα κνληέια ησλ θάζεσλ, ην ακεξηθάληθν κνληέιν ησλ ηξηψλ 

θάζεσλ θαζψο θαη ην κνληέιν ηεο «εξγαζίαο» πνπ επεμεξγάζηεθε ε Οκάδα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο δξάζεο (FATF) ησλ επηά πιένλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ (Group of 

Seven – G-7) θαη θαηαηέζεθε σο παξάξηεκα ηνπ πξψηνπ «πξνγξάκκαηνο ησλ ζαξάληα 

ζεκείσλ (πζηάζεσλ)» ηνλ Απξίιην ηνπ 1990.   

 

Δκπλεπζηήο ηνπ κνληέινπ ησλ θάζεσλ ππήξμε ν Διβεηφο Bernasconi, πξσηεξγάηεο ζηελ 

εηζαγσγή δηαηάμεσλ ζηνλ ειβεηηθφ Πνηληθφ Κψδηθα ζρεηηθά κε ηελ πάηαμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. χκθσλα κε 

απηά ην μέπιπκα ρξήκαηνο δηαθξίλεηαη ζε πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο 

αληίζηνηρα ηνπο φξνπο «μέπιπκα ρξήκαηνο» (“money laundering”) γηα ηηο βξαρππξφζεζκεο 

ζπλαιιαγέο πνπ επηηξέπνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ ζε ζπληνκφηεξν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη «αλαθχθισζε» („recycling”) γηα ηηο κεζν-καθξνπξφζεζκεο επηρεηξήζεηο – 

ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ζηφρν λα επαλεηζάγνπλ ηα λνκηκνπνηεκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην 

λφκηκν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Πεξεηαίξσ, δηαθξίλεη ηηο ρψξεο ζε «ρψξεο εκπνξίνπ» ζηηο 
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νπνίεο ζπληειείηαη ε εγθιεκαηηθή πξάμε απ‟ φπνπ πξνέξρεηαη ην βξψκηθν ρξήκα θαη ζε 

«ρψξεο ηνπ μεπιχκαηνο» ζηηο νπνίεο γίλεηαη έζησ θάπνηα απφ ηα ζηάδηα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο, αγλνψληαο, σζηφζν, ηελ πηζαλφηεηα νη δχν απηέο θαηεγνξίεο ρσξψλ λα 

ζπκπίπηνπλ.     

  

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα κνληέια απηά ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζπληειείηαη ζε δχν θάζεηο, ελψ ε θαζεκία απφ απηέο έρεη ηα αθφινπζα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

 

1
ε
 Φάζε:  

 Αθνξά ζηε λνκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άκεζα πξνεξρφκελα απφ 

πνηληθά θνιάζηκεο πξάμεηο. 

 Καηά θαλφλα πξφθεηηαη γηα κεηξεηφ ρξήκα. 

 Οη πξάμεηο ζπλίζηαηαη θπξίσο ζε βξαρππξφζεζκεο ζπλαιιαγέο. 

 Ο δξάζηεο επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

 

2
ε
 Φάζε: 

 Αθνξά ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πξνεξρφκελσλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηέιεζε 

πνηληθά θνιάζηκσλ πξάμεσλ. 

 Οη πξάμεηο ζπλίζηαληαη θπξίσο ζε κέζν θαη καθξνπξφζεζκεο ελέξγεηεο. 

 Δπηδησθφκελνο ζηφρνο είλαη ε απάιεηςε ηνπ ζηίγκαηνο ηεο παξαλνκίαο απφ ηα 

εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πξνζδίδνληάο ηνπο ηνλ 

ραξαθηήξα κίαο λφκηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

χκθσλα κε ην ακεξηθάληθν κνληέιν ησλ ηξηψλ θάζεσλ, ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ 

ζρεηηθή έθζεζε ησλ ηεισλεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ, θαη πνπ γίλεηαη επξέσο απνδεθηφ 

ηφζν απφ ηελ ακεξηθάληθε φζν θαη απφ ηελ επξσπατθή ζεσξία, ε δηαδηθαζία ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα ζπζηεκαηνπνηεζεί 

ζηηο αθφινπζεο ηξείο θάζεηο: 

 

1. Ζ Φάζε ηεο ηνπνζέηεζεο (placement stage): 

Καηά ηε θάζε απηή, ε νπνία πεξηιακβάλεη θαη ηε «θπζηθή» δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά 

ραξηνλνκηζκάησλ, ην ξεπζηφ ρξήκα απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο δηνρεηεχεηαη θαη 

αλακεηγλχεηαη κε λφκηκα θεθάιαηα ή απιά θαηαηίζεηαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ρσξίο, σζηφζν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηδηαίηεξεο θηλήζεηο παξαπιάλεζεο ή νηθνλνκνηερληθνί 

ειηγκνί. 

 

2. Ζ θάζε ηεο δηαζηξσκάησζεο – ζπζζψξεπζεο (layering stage): 

ε απηή ηε θάζε, κε ηε βνήζεηα ελφο ζχλζεηνπ πιέγκαηνο παξαπιαλεηηθψλ κεηαθνξψλ 

(multiple transfers) θαη πνιχπινθσλ ζπλαιιαγψλ (multiple transactions), γίλεηαη ην πξψην 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ απνθνπή ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ απφ ηελ εγθιεκαηηθή ηνπο πεγή 

θαη ηελ απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπο πξνέιεπζεο. 

 

3. Ζ θάζε ηεο νινθιήξσζεο (integration stage): 

ηε ηειηθή απηή θάζε, αθνχ εμαθαληζηεί θάζε ίρλνο γηα ηελ παξάλνκε πξνέιεπζε ησλ 

ρξεκάησλ, ηα νπνία πιένλ έρνπλ απνθηήζεη λνκηκνθάλεηα, νινθιεξψλεηαη ε ελζσκάησζε 

ηνπο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. 

 

Σν κνληέιν ηεο «εξγαζίαο», επεξεαζκέλν απφ ηελ ακεξηθάληθε ζεψξεζε (placement, 

layering, integration), αληηκεησπίδεη ηε ηερληθή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 
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εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε κηθξφ θαη κάθξν επίπεδν. ην δεχηεξν αλήθνπλ νη θάζεηο 

ηεο ηνπνζέηεζεο, δηαζηξσκάησζεο-ζπζζψξεπζεο θαη νινθιήξσζεο  (placement, layering 

θαη integration), νη νπνίεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα σο ηειείσο μερσξηζηά θαη αλεμάξηεηα 

βήκαηα, ή αθφκα θαη ζπγρξφλσο,
208

 ελψ θαζεκία απφ απηέο έρεη άπεηξεο δπλαηφηεηεο 

εθαξκνγψλ αιιά θαη ππνδηαηξέζεηο. Ο ηξφπνο θαη ε κέζνδνο πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

εμαξηάηαη απφ ηνπο δηαζέζηκνπο κεραληζκνχο θαη ηηο αλάγθεο θάζε εγθιεκαηηθήο 

νξγάλσζεο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, δηαθξίλνληαη νη αθφινπζεο θάζεηο: 

 

1. Ζ ηνπνζέηεζε (placement), θαηά ηελ νπνία ηα έζνδα απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο κεηαθέξνληαη ζην λφκηκν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα σο επέλδπζε, κέζσ 

ηεο κεηαηξνπήο/κεηακθίεζεο ηνπο ζε ζπλήζεηο κνξθέο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αμηψλ, 

θαηά ηξφπν πνπ λα θαζίζηαηαη αδχλαηε ε αλίρλεπζε ηνπο απφ ηηο αξρέο. Ζ 

«ηνπνζέηεζε» απηή επηηπγράλεηαη είηε κέζσ κηθξψλ θαηαζέζεσλ ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ, φπσο θαηάζεζε 

ζε ινγαξηαζκφ, αγνξά κεηνρψλ εηζεγκέλσλ ζην ρξεκαηηζηήξην, ή κε ηελ ελίζρπζε 

ηνπ παξαηξαπεδηθνχ ηνκέα φπσο αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, θαδίλν θαη άιιεο 

ζπλαθείο επελδχζεηο είηε, ηέινο, κε θπζηθή κεηαθνξά κεηξεηνχ ρξήκαηνο ζε 

«θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο» θαη ζε ππεξάθηηα ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα (off-

shore financial centers), ρξεζηκνπνηψληαο ζπλήζσο ππεξάθηηεο εηαηξείεο (off-shore 

companies). Με ηελ νινθιήξσζε ηεο θάζεο ηεο ηνπνζέηεζεο, ηα έζνδα απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ έρνπλ πιένλ ηε κνξθή ξεπζηνχ ρξήκαηνο.  

Δίλαη πξνθαλέο φηη, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ην ζηάδην απηφ, ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη θαη σο «θάζε πςειήο επηθηλδπλφηεηαο», ζεσξείηαη ηδηαίηεξα 

θξίζηκν, αθνχ είλαη εθείλν θαηά ην νπνίν ην εμσινγηζηηθφ ρξήκα κπνξεί λα  

εληνπηζηεί επθνιφηεξα. Οη θπξηφηεξεο δε ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο, θαη νη νπνίεο αλαιχνληαη θαησηέξσ,  είλαη: 

 

 Ζ κέζνδνο ηνπ «κπξκεγθηνχ» ( “smurfing”), 

 Ζ εζθαικέλε παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ 

θαζψο θαη ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δηθαηνχρσλ, 

 Ζ απφθηεζε πιηθψλ αληηθεηκέλσλ, φπσο αθίλεηα θαη πνιχηηκσλ 

κεηάιισλ ή ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, φπσο νη κεηνρέο θαη νη 

ηξαπεδηθέο επηηαγέο.  

 Ζ δηαζπλνξηαθή θπζηθή κεηαθνξά ρξεκάησλ.  

 

2. Ζ δηαζηξσκάησζε/ζπζζψξεπζε (layering) είλαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο 

ζεηξάο απφ ζπλαιιαγέο, φπσο ην ζπάζηκν ηνπ αξρηθνχ πνζνχ ζε κηθξφηεξα, ε 

παξεκβνιή πνιιψλ ινγαξηαζκψλ, πνιιψλ ζπλαιιαγψλ θαη πνιιψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ θνξέσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο, πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα 

απνκαθξχλνπλ ηα έζνδα απφ ηελ παξάλνκε πεγή ηνπο, λα απνθξχςνπλ ηα ίρλε 

ηνπο θαη ηειηθά λα εκπνδίζνπλ ηνλ εληνπηζκφ ηνπο απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

θνξέα ζηνλ νπνίν θαη επελδχζεθαλ. ηε θάζε απηή ηα ήδε, απφ ηελ πξψηε θάζε, 

«ηνπνζεηεκέλα» ρξήκαηα, κεηαθέξνληαη, ππφ ηε κνξθή ινγηζηηθνχ ρξήκαηνο 
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 S. Gao, D. Xu (2009) “Conceptual modeling and development of an intelligent agent-assisted decision 

support system for anti-money laundering”, Expert Systems with Applications 36 (2009) 1493–1504 
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(ειεθηξνληθή κεηαθνξά ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ ηξάπεδα ζε ηξάπεδα κε εηθνληθέο 

εηαηξείεο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηζζφηεξα απφ δχν θξάηε) ή πνιχηηκσλ κεηάιισλ 

ζε δηεζλή νηθνλνκηθά θέληξα πνπ εγγπψληαη θηλεηηθφηεηα (mobility) θαη 

δηαθξηηηθφηεηα (discretion). Με ηνλ ηξφπν απηφ εμππεξεηείηαη ε πξνζπέιαζε 

λνκηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη ε δηάβαζε πξνο θνξνινγηθνχο θαη ηξαπεδηθνχο 

«παξαδείζνπο», ρσξίο λα αλαγλσξηζηεί ν ηδηνθηήηεο ή ν άκεζα εκπιεθφκελνο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε γλήζηα ή φρη εηαηξηθή κνξθή. 

 

 ηε θάζε απηή, πνπ κέξνο ηεο ζεσξείηαη θαη ε ηπρφλ επαλαπψιεζε αληηθεηκέλσλ ή 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ,  ππάγνληαη ηερληθέο, φπσο: 

 Ζ ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ, 

 Ζ κεηαηξνπή ζε άιιε κνξθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, 

 Ζ πψιεζε ή εμαγσγή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

 Ζ παξαπνίεζε εηζαγσγηθψλ ή εμαγσγηθψλ εγγξάθσλ. 

 

3. Ζ νινθιήξσζε (integration), είλαη ε απαξαηήξεηε επαλέληαμε ησλ 

λνκηκνπνηνχκελσλ εζφδσλ ζε θιάδνπο ηεο λφκηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

κεηακθηεδφκελα σο θαλνληθά επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα. Μεξηθνί απφ ηνπο ηξφπνπο 

απηνχο απνηεινχλ ε αγνξά αθηλήησλ θαη πνιπηειψλ αγαζψλ θαη νη επελδχζεηο ζε 

επηρεηξεκαηηθέο/εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ θάζε απηή ζπληειείηαη κέζσ: 

 

 Γεκηνπξγίαο εηαηξεηψλ «ζθξαγίδα» θαη εηαηξεηψλ «βηηξίλα», 

 πλέξγεηαο αιινδαπήο ηξάπεδαο, 

 Απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
209

 

 

Σν ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεην, θαζψο ε εμαζθάιηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απνθηψληαη κέζσ ηεο ηέιεζεο παξαλνκψλ δξαζηεξηνηήησλ, δελ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

απιήο «θεθαιπκκέλεο ηνπνζέηεζεο» ηνπο (hiding) ζε θάπνην ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ αιιά 

κφλν κε ηε ζπλερή δηνρέηεπζε ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. Ζ δηαπίζησζε απηή 

κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ζηελ νξηνζέηεζε ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο κεηαμχ ησλ ζηφρσλ πνπ επηδηψθεη ν δξάζηεο, 

κεηά ηε λνκηκνπνίεζε ηνπο, είλαη ε απνθπγή ηεο απφδνζεο ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ, 

ζηφρνο πνπ αλ αθφκα θαη κεξηθά επηηεπρζεί, ππνζθάπηεη ηηο εζληθέο νηθνλνκίεο θαη ηνπ 

πξνζδίδεη έλα επηπιένλ (αζέκηην) πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνχο λνκνηαγείο 

θνξνινγνχκελνπο αληαγσληζηέο ηνπ ζηελ αγνξά.
210

   

 

 

4.2 ΣΡΟΠΟΗ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΑΝΟΜΧΝ ΔΟΓΧΝ 

 

4.2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Οη δηελεξγνχληεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ ην θέξδνο, εθηφο απφ ηελ απνθπγή 

ηεο πνηληθήο ηνπο δίσμεο, επηδηψθνπλ, επίζεο, ηελ «απφιαπζε» ησλ θαξπψλ  ηνπ θέξδνπο 

ηνπο, ε νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηελ άκεζε θαηαλάισζε, είηε κε ηελ 

απνηακίεπζε ζε πηζησηηθφ νξγαληζκφ, πνπ κπνξεί λα εδξεχεη ηφζν ζηελ εκεδαπή φζν θαη 

ηελ αιινδαπή, θαη ηε ρξήζε ηνπο ζην κέιινλ. Ζ κεηαηξνπή ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
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 Γήγθαο Άγηο-Γεψξγηνο (2016), Απφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηνπ ΠΜ «Σερλν-νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα» ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ 
210

 ηαχξνο Α. Κάηζηνο (1997) « Ξέπιπκα βξψκηθνπ Υξήκαηνο», εθδφζεηο άθθνπια (ζει. 75-87). 
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πεγέο ζε έζνδα πνπ επηηξέπνπλ ηελ θαηαλάισζε ηνπο, απνηειεί ζπλερή κέξηκλα ηφζν ησλ 

εγθιεκαηψλ φζν θαη ηνπ θξάηνπο. Ο πεξηβφεηνο Mayer Lansky
211

 έκεηλε γλσζηφο ζηελ 

ηζηνξία γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα απνθξχπηεη ηελ παξάλνκε πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ 

ηνπ, ηα νπνία επέλδπε ζηελ αγνξά αθηλήησλ θαζψο θαη ζε λφκηκεο επηρεηξήζεηο, 

θαηαθέξλνληαο έηζη, ζε αληίζεζε κε ηνλ Al Capone, λα απνθεχγεη θαη ηελ επηβνιή 

θνξνινγίαο.
212

 Οη πξναλαθεξζείζεο θάζεηο, πνπ απψηεξν ζθνπφ έρνπλ ηελ άκεζε ή 

έκκεζε δηνρέηεπζε ησλ παξαλφκσο απνθηεζέλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζηε λφκηκε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ πεξηιακβάλνληαη ζε φιεο ηηο ζπλαιιαγέο μεπιχκαηνο, ελψ 

θάπνηεο απφ απηέο ελδερνκέλσο λα απαηηνχλ πεξηζζφηεξεο (Van Duyne 2003, Van Duyne 

θαη Levi 2005)
213

.  

ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα είδε εγθιεκάησλ, ην μέπιπκα ρξήκαηνο δηαθξίλεηαη γηα 

ηελ πνηθηιία ησλ κνξθψλ πνπ κπνξεί λα ιάβεη, ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ θαζψο θαη ησλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ην δηέπνπλ. Μπνξεί λα εκπιέθνληαη κηθξέο κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ελ γλψζεη ηέηνηεο ππεξεζίεο, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ιαζξαίαο κεηαθνξάο ρξεκάησλ κε θνξηεγά, έσο αμηνζέβαζηεο ηξάπεδεο πνπ παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηνπο κε άςνγα δηαπηζηεπηήξηα. Οη ηξάπεδεο κέζσ ησλ νπνίσλ ν 

νηθνλνκηθφο δηεπζπληήο ηεο Enron, Andrew Fastow, πέξαζε ηα ππεμαηξνχκελα ρξήκαηα 

ηεο Enron, δελ είραλ θακία βάζε ππνςίαο φηη επξφθεηην γηα πξντφλ εγθιήκαηνο.
214

 

Αληίζηνηρν είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Robert Maxwell, ν νπνίνο θαηάθεξε λα πεξάζεη κέζσ 

ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηα ρξήκαηα πνπ είρε ππεμαηξέζεη απφ ηα ζπληαμηνδνηηθά 

ηακεία ησλ ππάιιεισλ ηεο εθεκεξίδαο.
215

 

4.2.2 ΣΔΥΝΗΚΔ 

Ζ δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε 

πνηθίιεο ηερληθέο. Ζ ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ έρεη πξνζηεζεί ζην δηαζέζηκν ζχλνιν κεζφδσλ, 

αλ θαη ηα ελδερφκελα ζελάξηα ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηαζέηνπλ πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθή 

ππφζηαζε θαη δελ είλαη πξφζθνξα γηα μέπιπκα κεγάισλ πνζψλ επί καθξφλ ρξνληθψλ 

πεξηφδσλ. Κάπνηεο απφ ηηο ηερληθέο, νη νπνίεο αθνινπζψληαο ηηο αληίζηνηρεο εμειίμεηο ηεο 

θνηλσληθννηθνλνκηθήο ζθαίξαο, ηεο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ,  

παξνπζηάδνπλ δηαρξνληθά έληνλε κεηαβιεηφηεηα, ζπλδένληαη κφλν κε κία απφ ηηο ηξείο 

θάζεηο, ελψ άιιεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε νπνηαδήπνηε απφ απηέο. Οη θπξηφηεξεο 

απφ ηηο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, είλαη νη αθφινπζεο: 
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 Ο Meyer Lansky (4 Ηνπιίνπ 1902 - 15 Ηαλνπαξίνπ 1983), γλσζηφο σο «Λνγηζηήο ηνπ Mob» , ήηαλ έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ν νπνίνο, καδί κε ηνλ ζπλεξγάηε ηνπ Charles "Lucky" 

Luciano , ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνχ ζπλδηθάηνπ εγθιεκάησλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Παξά ηα πελήληα 

ζρεδφλ ρξφληα ζπκκεηνρήο ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα, 
 
ν Lansky δελ βξέζεθε πνηέ έλνρνο γηα θάηη πην 

ζνβαξφ απφ ην παξάλνκν παηρλίδη. Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Meyer_Lansky 
212

 χκθσλα κε ην ηφηε ηζρχνλ λνκηθφ θαζεζηψο, νη λφκνη γηα ηελ θαηνρή θιεκκέλσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ αθνξνχζαλ κφλν ζηε θπζηθή ηδηνθηεζία πνπ απνθηήζεθε απφ ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο.  
213

 Michael Levi and Peter Reuter “Crime and Justice”,  Vol. 34, No. 1 (2006), pp. 289-375 

214
 Ο Andrew Fastow, ππήξμε έλα απφ ηνπο βαζηθνχο εκπιεθφκελνπο ζην ζχλζεην δίθηπν ησλ νληνηήησλ 

εηδηθνχ ζθνπνχ εθηφο ηζνινγηζκνχ “off-balance-sheet special purpose entities “ (εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο 

επζχλεο πνπ ειέγρνληαλ απφ ηελ Enron) θαη θάιππηαλ ηηο ηεξάζηηεο απψιεηεο ηεο Enron ζηνπο ηξηκεληαίνπο 

ηζνινγηζκνχο ηεο. Γηαηεξψληαο παξάλνκα κεξίδηα ζε απηέο ηηο θαηλνκεληθά αλεμάξηεηεο εηαηξείεο 

θαληάζκαηα, θαηάθεξε λα ππεμαηξέζεη απφ ηελ Enron δεθάδεο εθ. δνιάξηα. Έγηλε αληηιεπηφο θη απνιχζεθε, 

ιίγν πξηλ ηε πηψρεπζε ηεο εηαηξείαο. 

 Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Fastow     
215

 Michael Levi and Peter Reuter “Crime and Justice”,  Vol. 34, No. 1 (2006), pp. 289-375 
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Α. ΑΜΔΖ ΓΗΟΥΔΣΔΤΖ 

I. ΛΑΘΡΑΗΑ ΦΤΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΟΤ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ (CURRENCY 

SMUGGLING): 

Ζ ιαζξαία θπζηθή κεηαθνξά εγθιεκαηηθψλ εζφδσλ (currency smuggling) ζεσξείηαη ε πην 

πξσηφγνλε κέζνδνο ηνπνζέηεζεο (placement), θαηά ηελ νπνία ν «ηαρπδξφκνο» γεκίδεη 

βαιίηζεο κε ραξηνλνκίζκαηα ηα νπνία θξχβεη ζε  θνξηία θαη ηα απνζηέιιεη ζηνλ 

πξννξηζκφ ηνπο, πνπ ζπλήζσο είλαη θάπνηνο θνξνινγηθφο παξάδεηζνο ή ππεξάθηην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν θαη πάλησο ζε ρψξα απαιιαγκέλε απφ ζπλαιιαγκαηηθνχο 

πεξηνξηζκνχο θαη κε δηαζέηνπζα απζηεξή λνκνζεζία ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, κε ζθνπφ ηελ 

εμαθάληζε ηνπο απφ ηηο επνπηηθέο θαη δησθηηθέο αξρέο θαη ηελ θαηάζεζε ηνπο ζε θάπνην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα ή νξγαληζκφ.
216

 Ζ ηερληθή απηή θαζίζηαηαη επθνιφηεξε κέζσ 

ηεο αγνξάο εχθνια κεηαθεξφκελσλ πςειήο αμίαο αγαζψλ ηα νπνία είλαη εχθνια 

κεηαηξέςηκα ζε κεηξεηά ζηε ρψξα πξννξηζκνχ, φπσο είλαη ηα ζπάληα γξακκαηφζεκα ή ηα 

δηακάληηα.
217

  

Αλ θη έλαο νινέλα απμαλφκελνο αξηζκφο ρσξψλ απαηηνχλ ηελ αλαθνξά 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη νη έιεγρνη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί, ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί δελ είλαη ηδηαίηεξα 

ελζαξξπληηθά. Μεγάιεο πνζφηεηεο κεηξεηψλ ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη αθφκα θαη ζε 

ρεηξαπνζθεπέο, κπνξνχλ αθφκα εχθνια λα κεηαθεξζνχλ απφ ρψξα ζε ρψξα ηδίσο αλ ν 

κεηαθνξέαο ηαμηδεχεη κε πινίν ή αλ είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θνληέηλεξ κεηαθνξάο 

εκπνξεπκάησλ πνπ ν φγθνο ηνπο θαζηζηά ηελ αλίρλεπζε ηνπο απνηέιεζκα ηχρεο ή χπαξμεο 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. Ζ επέθηαζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ, 

απνηεινχλ ελζαξξπληηθνχο παξάγνληεο ζηε δηεζλή ιαζξαία κεηαθνξά ρξεκάησλ. 
218

 

Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη εμσ-ηξαπεδηθνί κεηαθνξείο 

ρξεκάησλ, νη νπνίνη ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαη 

ηεο εχθνιεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο, θαζίζηαληαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά κέζα θπζηθήο 

κεηαθνξάο ρξεκάησλ. Ζ Western  Union, γηα παξάδεηγκα, ε νπνία δηαρεηξίδεηαη ην 

κεγαιχηεξν φγθν εμσ-ηξαπεδηθψλ κεηαθνξψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, δηαζέηεη πεξηζζφηεξνπο 

απφ 225.000 πξάθηνξεο εγθαηεζηεκέλνπο ζε 195 ρψξεο θαη πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην. 
219

 

 

II. Ζ ΜΔΘΟΓΟ ΣΟΤ «ΜΤΡΜΖΓΚΗΟΤ» (SMURFING): 

Ζ κέζνδνο ηνπ «κπξκεγθηνχ» (smurfing ή structuring, φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη), πξφθεηηαη 

γηα κία επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή δηνρέηεπζεο ηνπ πξνεξρφκελνπ απφ  παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ρξήκαηνο ζην λφκηκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. χκθσλα κε ηελ 

ηερληθή απηή, νη δηελεξγνχληεο ηε λνκηκνπνίεζε (απεζηαικέλνη), νη νπνίνη είλαη ζπλήζσο 

άηνκα πνπ δελ θηλνχλ ππνςίεο, θαηαθεξκαηίδνληαο ην ζπλνιηθφ φγθν ησλ ρξεκάησλ ζε 

πνιιέο ζπλαιιαγέο πνζψλ θάησ απφ ην φξην αλαθνξάο (δήισζεο) ή αλαγλψξηζεο, είηε 

πξνβαίλνπλ ζε απεπζείαο θαηαζέζεηο ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, είηε κεηαηξέπνπλ ηα 

πνζά ζε ηξαπεδηθέο θαη ηαρπδξνκηθέο επηηαγέο ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα πξνσζνχλ ζε 

κεζάδνληεο νη νπνίνη, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηηο επαλαηνπνζεηνχλ ζε άιιεο ηξάπεδεο ηφζν ζηελ 
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εκεδαπή φζν θαη ζηελ αιινδαπή πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ 

δηθαηνχρσλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηηο απνθαιχςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθδίθαζε 

δηαθφξσλ ππνζέζεσλ θπξίσο ζε δηθαζηήξηα ησλ ΖΠΑ, πξφθεηηαη γηα κία εληππσζηαθήο 

θιίκαθαο δηαδεδνκέλε κέζνδν ζηελ νπνία κπνξνχλ λα απαζρνιεζνχλ ηαπηφρξνλα κέρξη 

θαη επηαθφζηνη απεζηαικέλνη (runners).
220

  

Καζψο, ην ειάρηζην πνζφ ζπλαιιαγήο πνπ απαηηεί αλαγλψξηζε ηαπηφηεηαο είλαη ηα 15.000 

επξψ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ πνιιαπιέο θαηαζέζεηο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

ηξάπεδεο, αθφκε θαη απφ πνιιά άηνκα, γηα κηα εθηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν κε πνζά 

κηθξφηεξα ηνπ νξίνπ απηνχ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ζηγά ζηγά ζπγθξνηείηαη έλα ζεβαζηφ 

πνζφ, ην νπνίν πνιιέο ηξάπεδεο δελ ζα ήζειαλ λα ην δνπλ λα θεχγεη, ελψ ην ρξήκα 

«κεηακθηέδεηαη».
221

 

Οη αλσηέξσ κέζνδνη, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε άκεζε δηνρέηεπζε ησλ πξντφλησλ 

ηνπ εγθιήκαηνο ζην λφκηκν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ν Biersteker (2011) ζε πξφζθαηε έξεπλα 

ηνπ αλαθνξηθά κε ηε ηξνκνθξαηηθή δξαζηεξηφηεηα, απέδεημε φηη ηφζν ε θπζηθή 

δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά φζν θη απηή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο κεζφδνπ «κπξκεγθηνχ» 

απνηεινχλ ηηο θπξηφηεξεο ηερληθέο μεπιχκαηνο, ελψ αληίζεηα ε ρξήζε αλεπίζεκσλ 

ζπζηεκάησλ κεηάδνζεο αμηψλ φπσο ην Hawala, ην νπνίν θαη αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα,  

ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαδξακαηίδνπλ έλα πνιχ κηθξφ ξφιν.
222

  

 

 

Β. ΔΜΜΔΖ ΓΗΟΥΔΣΔΤΖ 

I. Ο ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ: 

Ζ έξεπλα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο παξάλνκσλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεη κεγάιεο δπζθνιίεο. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ κέρξη ζήκεξα γλσζηψλ πεξηπηψζεσλ, αθνξνχλ ηηο ΖΠΑ, φπνπ ζε κία 

πξνζπάζεηα απνθπγήο ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ζπλαιιαγκαηηθή επαθή κε ηα λφκηκα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα νξγάλσζε ζε εζληθή θιίκαθα δηάθνξα παξαηξαπεδηθά δίθηπα (parallel-baking 

systems). 

 Καζψο, ε πξνζπάζεηα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

εξρφηαλ αληηκέησπε κε φιν θη απζηεξφηεξα επνπηηθά κέηξα, θαηέιεμε λα ρξεζηκνπνηεί 

φιν θαη πεξηζζφηεξν, ηδίσο ζηε θάζε ηεο ηνπνζέηεζεο, ηα νξγαλσκέλα  παξαηξαπεδηθά 

δίθηπα. Κχξηνη άμνλεο ησλ δηθηχσλ απηψλ είλαη ηα ζπζηήκαηα “Chop-Chop” (Άπσ 

Αλαηνιή), “Chiti” (Αζία), Hawala (Άπσ Αλαηνιή) θαη “Stash House” (Ακεξηθή), ηα νπνία 

είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζε φιεο ηηο παξνηθίεο ησλ ιαψλ απηψλ αλά ηνλ θφζκν. 

Πξφθεηηαη γηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα, εμεηδηθεπκέλα ζηε κεηαηξνπή ζπλαιιάγκαηνο, 

ζηελ αγνξά πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη ζηελ εμαγσγή θεθαιαίσλ, εγγπψκελα ηελ απφιπηε 

αλσλπκία θαη βαζηδφκελα ζηελ απφιπηε ακνηβαία εκπηζηνζχλε.
223

 Σα ζπζηήκαηα απηά 

ζπρλά αλαθέξνληαη θη σο «ππφγεην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα» (underground banking), ρσξίο, 
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σζηφζν, ν φξνο λα είλαη απφιπηα αθξηβήο, θαζψο ζπρλά ιεηηνπξγνχλ ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία κε πιήξε ζπκκφξθσζε.
224

  

 

χκθσλα κε ηνλ Schneider (2011), νη νξγαλψζεηο δηεζλνχο εγθιήκαηνο πξνθαλψο 

πξνηηκνχλ ηε ρξήζε ελφο αλεπίζεκνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο κε απηφ θαζίζηαηαη 

δπζθνιφηεξε ε αλίρλεπζε ησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηηο επνπηηθέο θαη δησθηηθέο αξρέο. 
225

 

Σν πην δηάζεκν θαη παιαηφηεξν αλεπίζεκν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είλαη ην Hawala.
226

. 

Πξφθεηηαη γηα έλα αλεπίζεκν ζχζηεκα κεηαβίβαζεο αμίαο (Informal Value Transfers 

Systems – IVTS), ην νπνίν είλαη ηδηαίηεξα επάισην ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ απφ 

εγθιεκαηίεο πξνθείκελνπ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα παξάλνκεο πξνέιεπζεο έζνδα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (Williams, 2007; El-Quorchi, 2003). Μέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ, 

ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επίζεκεο θαη άηππεο νηθνλνκίαο αξθεηψλ 

ρσξψλ, νη ηξαπεδίηεο ηνπο, εμαζθαιίδνπλ ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

θπζηθή ή ειεθηξνληθή κεηαθίλεζε ηνπο. Καζψο νη κεηαθνξέο πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ 

επηθνηλσλίαο κειψλ ηνπ δηθηχνπ (hawaladars or hawala dealers), νιφθιεξνο ν κεραληζκφο 

ηνπ Hawala, ζηεξίδεηαη ζηηο δηαζπλδέζεηο. 
227

 Σν ζχζηεκα θαζίζηαηαη κε αληρλεχζηκν, 

θαζψο νη θαηαγξαθέο ησλ ζπλαιιαγψλ δηαηεξνχληαη κφλν κέρξη λα παξαδνζνχλ ηα 

ρξήκαηα θαη έπεηηα θαηαζηξέθνληαη, ελψ αθφκα θη φηαλ νη ππάξρνπλ έγγξαθεο ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή, απηέο είλαη θξππηνγξαθεκέλεο.  

 Ο Van de Bunt (2007), νξίδεη ην Hawala, ζαλ παξφρνπο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

πνπ δηεμάγνπλ νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ρσξίο άδεηα θαη ζπλεπψο ρσξίο θξαηηθφ έιεγρν. 

Έηζη, ζε αληίζεζε κε ηηο επίζεκεο ηξάπεδεο, ην Hawala, αγλνεί ηηο λνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, ηελ 

ηήξεζε αξρείνπ θαη ηελ απφξξηςε δηεμαγσγήο αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ.   

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα λφκηκα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα δελ δέρνληαη θαηαζέζεηο 

ρξεκάησλ ρσξίο πξνεγνχκελν έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαηαζέηε ή ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξείαο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν, γεγνλφο πνπ ζπληζηά ηξνρνπέδε ζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπο απφ ηνπο εγθιεκαηίεο ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ 

εζφδσλ ηνπο (Biagioli, 2008). Πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα απηά νη ηειεπηαίνη 

θαηαθεχγνπλ ζε πξνζπάζεηα ειέγρνπ ησλ ηδξπκάησλ ή δσξνδνθίαο ησλ ππαιιήισλ ηνπο, 

εθκεηάιιεπζεο ηπρψλ θελψλ ή αηειεηψλ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ζηξνθήο ζε 

ρψξεο πνπ δελ έρνπλ ζεζπίζεη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο.  

Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Buscaglia (2008), ζε πεξηφδνπο φπνπ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

αληηκεησπίδνπλ έληνλε έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

απνδέρνληαη θαηαζέζεηο ρξεκάησλ πξνεξρφκελσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
228

   

Δπίζεο, ε απφθηεζε λνκηκνπνηεηηθψλ αμηφγξαθσλ, απνηειεί κία απφ ηηο ζπλεζέζηεξα 

αθνινπζνχκελεο πξαθηηθέο θαζψο ζε απηά δελ αλαθέξεηαη ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, 

γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ πνιππφζεηε αλσλπκία. Έηζη, πνιιέο θνξέο νη δξάζηεο 

ρξεζηκνπνηνχλ ηα ηνπηθήο εκβέιεηαο ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξέςνπλ ηα 
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εγθιεκαηηθά ηνπο έζνδα ζε ηαμηδησηηθέο επηηαγέο (traveller‟s checks), θξαηηθά νκφινγα ή 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επαλακεηαηξέπνπλ ζε  ρξήκαηα κέζσ ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ κεγάισλ ηξαπεδψλ πνπ εδξεχνπλ ζηνπο ιεγφκελνπο θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο (tax haven countries).
229

    

Μία άιιε ηερληθή πνπ επίζεο ρξεζηκνπνηείηαη ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, απνηειεί θαη ε ηερληθή  

“starburst”. χκθσλα κε απηή, νη θαηέρνληεο έζνδα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

πξαγκαηνπνηνχλ κία αξρηθή θαηάζεζε ζε θάπνην πηζησηηθφ ίδξπκα, ην νπνίν ζπλήζσο 

εδξεχεη ζε θάπνην θνξνινγηθφ παξάδεηζν, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα θαηαθεξκαηίδεηαη θαη 

δηνρεηεχεηαη ζε εθαηνληάδεο άιινπο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο αλά ηελ πθήιην. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν ε ηρλειάηεζε ηεο ξνήο ηνπ ρξήκαηνο θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη ηδηαηηέξσο 

ρξνλνβφξα θαζψο ε δηαδηθαζία απφθηεζεο άδεηαο παξαθνινχζεζεο ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ ζηα δηάθνξα εκπιεθφκελα θαζεζηψηα κπνξεί λα πάξεη ρξφληα (Napoleoni, 

2005).
230

     

Σέινο, κεηαμχ ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε δηαδηθαζία λνκηκνπνίεζεο θαη 

ηειηθά ελζσκάησζεο ησλ παξάλνκσλ θεθαιαίσλ ζην λφκηκν ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηνπο ελδηάκεζνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ θαη ηε κέζνδν 

επαλαδαλεηζκνχ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο ελδηάκεζνπο ινγαξηαζκνχο πιεξσκψλ (P.T.A‟s), ρξεζηκνπνηήζεθαλ επί 

καθξφλ ζηηο Ζ.Π.Α. απφ ηηο εζληθέο πηζησηηθέο ελψζεηο, ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη 

επελδπηηθέο εηαηξείεο, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα πξνζθέξνπλ κία φζνλ ην δπλαηφλ 

κεγαιχηεξε πνηθηιία ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξφθεηηαη γηα κεγάινπο 

αληαπνθξηηηθνχο ινγαξηαζκνχο πνπ αλνίγνληαη ζηηο ηξάπεδεο ησλ Ζ.Π.Α., απφ αιινδαπέο 

ηξάπεδεο (master account holder), κέζσ ησλ νπνίσλ νη πειάηεο ηεο αιινδαπήο ηξάπεδαο 

δηεθπεξαηψλνπλ, έλαληη νξηζκέλεο ακνηβήο, ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο ζηηο Ζ.Π.Α.. Απηνί, νη 

εθαηνληάδεο πνιιέο θνξέο, ππνδηθαηνχρνη ησλ ινγαξηαζκψλ (subaccount holders) έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα εθδίδνπλ επηηαγέο, λα θάλνπλ θαηαζέζεηο θαη αλαιήςεηο θαη λα δηελεξγνχλ 

ειεθηξνληθέο κεηαθνξέο ρξεκάησλ, ζαλ λα είλαη νη ίδηνη άκεζνη πειάηεο ηεο ακεξηθαληθήο 

ηξάπεδαο, ρσξίο ε ηειεπηαία λα έρεη ηελ ππνρξέσζε ή ηε δπλαηφηεηα ηεο πηζηνπνίεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ.  

Αθνξκή γηα κία πξψηε πξνζπάζεηα επνπηείαο ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ, απνηέιεζε ε 

ππφζεζε ηεο “Popular Bank”, ε νπνία ππνρξεψζεθε απφ ην “Federal Deposit Insurance 

Corporation” (F.D.I.C.) ησλ Ζ.Π.Α., λα ζπιιέγεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ππνδηθαηνχρσλ ησλ ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη γηα ην αιινδαπφ ηξαπεδηθφ 

ίδξπκα, λα ζπληάζζεη «έθζεζε επηθηλδπλφηεηαο» γηα θάζε ελδηάκεζν ινγαξηαζκφ 

πιεξσκψλ, λα δηεμάγεη πεξηνδηθνχο ειέγρνπο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνληαη απφ ηελ 

αιινδαπή ηξάπεδα θαη ηειηθά λα πξνβαίλεη ζην θιείζηκν ινγαξηαζκψλ ζε πεξίπησζε πνπ 

νη παξερφκελεο πιεξνθνξίεο απνδεηρηνχλ αλαθξηβείο ή ειιηπείο. 

Ζ κέζνδνο επαλαδαλεηζκνχ (loan back), απφ ηελ άιιε, ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο θαηά ηελ 

αλαθχθισζε (recycling). Γηαθξίλεηαη ζηνλ «δαλεηζκφ», πνπ αθνξά ηελ επαλαθνξά ησλ 

ρξεκάησλ πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί ζην εμσηεξηθφ ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, θαζηζηψληαο έηζη, 

δπλαηή ηελ επέλδπζε ηνπο ζην εζληθφ ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα θαη ζηνλ 

«πξνθαζηδφκελν εμσηεξηθφ δαλεηζκφ» πνπ ζηελ νπζία πξφθεηηαη γηα λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία εμαθνινπζνχλ λα βξίζθνληαη ζην 
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εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί απηφ, νη θαηέρνληεο θεθάιαηα απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηα νπνία έρνπλ κεηαθεξζεί ζε αιινδαπφ ηξαπεδηθφ ίδξπκα, 

ιακβάλνπλ δάλεην απφ ηελ ηξάπεδα απηή. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ δαλείνπ, νη δξάζηεο 

δηαζέηνπλ πιένλ λφκηκν ρξήκα, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ηξαπεδηθφ δάλεην, ην νπνίν 

εμνθιείηαη κε παξάλνκα θεθάιαηα επηηπγράλνληαο, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηε λνκηκνπνίεζε 

ηνπο. 
231

 

II. ΣΑ ΤΠΔΡΑΚΣΗΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΚΔΝΣΡΑ (OFFSHORE FINANCIAL 

CENTERS) - ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΔΗΟΗ (TAX HAVENS)  

Σα ππεξάθηηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα ή «θνξνινγηθνί παξάδεηζνη», φπσο ζπρλά 

αλαθέξνληαη, δηαδξακαηίδνπλ, ηδίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα, βαξπζήκαλην ξφιν ζηε 

δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. πλήζσο, 

πξφθεηηαη γηα κηθξά θαη πησρά έζλε ζηελ Καξατβηθή, ρσξίο, σζηφζν, λα είλαη ηα κφλα, ηα 

νπνία έρνπλ απηφ-θαζηεξσζεί σο ηέηνηα, ζε κία πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο θεθαιαίσλ. 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, «θνξνινγηθφο παξάδεηζνο» ζεσξείηαη ην θξάηνο πνπ επηβάιιεη 

ρακειφ νλνκαζηηθφ ή θαλέλα θφξν εηζνδήκαηνο, θνξνινγεί επλντθά νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

εηζνδήκαηνο (κεδεληθφο ή πνιχ ρακειφο ζπληειεζηήο), πξνζθέξεη ζε θαηνίθνπο ηξίηεο 

ρψξαο ηε δπλαηφηεηα λα απνθχγνπλ ηελ επηβνιή θφξνπ ζηε ρψξα θνξνινγηθήο θαηνηθίαο 

ηνπο, δελ δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζέηεη σο 

πξνυπφζεζε ηελ άζθεζε νπζηαζηηθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην έδαθφο ηνπ».
232

    

Απηφ, φκσο, πνπ θάλεη ηηο πεξηνρέο απηέο ειθπζηηθέο ζηνπο απαληαρνχ θνξνθπγάδεο θαη 

απαηεψλεο είλαη ε αθξαία κπζηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα πνπ ηηο ραξαθηεξίδεη, εηδηθά φηαλ 

απηνί πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο θαλνληζκνχο είλαη αδχλακνη ή θάλνπλ ηα «ζηξαβά» κάηηα.
233

 

 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθεληξψλνπλ νη ελ ιφγσ πεξηνρέο είλαη: 

 Έιιεηςε ζπκβάζεσλ κε άιιεο ρψξεο γηα παξνρή θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

 Δπθαηξίεο γηα άκεζεο επελδχζεηο, 

 Σν ζεζκηθφ πιαίζην επλνεί ην εηαηξηθφ απφξξεην, 

 Αλεπηπγκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, 

 Απζηεξνί ζεζκνζεηεκέλνη λφκνη πεξί ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, 

 Έληνλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηφηεηα, ζηελ νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ε κεγάιε 

εηζξνή κεηξεηψλ, 

 Υξεζηκνπνίεζε έλαο ηζρπξνχ λνκίζκαηνο σο εγρψξην (Καηά πξνηίκεζε ηνπ 

ακεξηθαληθνχ δνιαξίνπ), 

  Πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, 

 Τςειφο βαζκφο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο απφ ηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ππεξεζηψλ, 

 Γεσγξαθηθή ζέζε πνπ επηηξέπεη ηα επαγγεικαηηθά ηαμίδηα πξνο θη απφ πινχζηνπο 

γείηνλεο, 

 Εψλε ψξαο (time zone location),
234
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 Εψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ,
235

 

 Μεηξψν ζεκαηψλ επθαηξίαο (flag-of-convenience).
236

 

 

ηηο 5.12.2017, νη 28 ππνπξγνί νηθνλνκηθψλ ηεο Δ.Δ., εμέδσζαλ ιίζηα ησλ 17 ρσξψλ πνπ 

απνηεινχλ ηνπο ζεκεξηλνχο θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο θαζψο δελ ζέβνληαη ηα επξσπατθά 

θαη δηεζλή πξφηππα θνξνιφγεζεο. Οη ρψξεο απηέο είλαη: 

1. Ακεξηθαληθή ακφα, 

2. Μπαρξέηλ, 

3. Μπαξκπέηληνο, 

4. Γξελάδα, 

5. Γθνπάκ, 

6. Νφηηα Κνξέα, 

7. Μαθάν, 

8. Νήζνη Μάξζαι, 

9. Μνγγνιία, 

10. Νακίκπηα, 

11. Παιάνπ, 

12. Παλακάο, 

13. Αγία Λνπθία, 

14. ακφα, 

15. Σξηληληάλη θαη Σνκπάγθν, 

16. Σπλεζία, 

17. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα.237 
 

Χζηφζν, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υεθηκφγινπ ζε άξζξν ηνπ ζην δηαδηθηπαθφ 

ρψξν ηεο εθεκεξίδαο «Σν Βήκα» ηελ  11
ε
 Ηνπιίνπ 2009, νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δελ 

είλαη απαξαίηεηα ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα καθξηά, θαζψο, ην Βέιγην, ε Απζηξία, ε Κχπξνο, 

αιιά θαη ε ζηελά ζπλεξγαδφκελε κε ηελ Δ.Δ. Διβεηία, επίζεο, δηαηεξνχλ άγλσζηε ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ ηξαπεδηθψλ πειαηψλ ηνπο. πλερίδεη δε, ραξαθηεξίδνληαο ηα Ζλσκέλα 

Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ηδίσο ην Νηνπκπάη, σο «έλα απφ ηνπο πην βνιηθνχο πξννξηζκνχο» 

γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο,
238

 θαζψο νη αξρέο εθεί κφιηο ηψξα ζεκεηψλνπλ ηηο πξψηεο 

                                                                                                                                                                                 
234

 Μηα δψλε ψξαο είλαη κηα πεξηνρή ηνπ πιαλήηε πνπ ηεξεί έλαλ νκνηφκνξθν ηππνπνηεκέλν ρξφλν γηα 

λνκηθνχο , εκπνξηθνχο θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο. Οη δψλεο ψξαο ηείλνπλ λα αθνινπζνχλ ηα φξηα ησλ ρσξψλ 

θαη ησλ ππνδηαηξέζεψλ ηνπο, δηφηη είλαη επλντθφ γηα πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή εκπνξηθή ή άιιε 

επηθνηλσλία λα δηαηεξνχλ ηνλ ίδην ρξφλν 
235

 Μηα δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ ( FTZ ) είλαη κηα εηδηθή θαηεγνξία εηδηθήο νηθνλνκηθήο δψλεο . Πξφθεηηαη 

γηα γεσγξαθηθή πεξηνρή φπνπ ηα εκπνξεχκαηα κπνξνχλ λα εθθνξησζνχλ, λα απνζεθεπζνχλ, λα 

κεηαπνηεζνχλ, λα θαηαζθεπαζηνχλ ή λα αλαδηακνξθσζνχλ θαη λα επαλεμαρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο 

ηεισλεηαθνχο θαλνληζκνχο θαη γεληθά λα κελ ππφθεηληαη ζε δαζκνχο 
236

 Χο εκαία επθαηξίαο ή ζεκαία επθνιίαο (flag of convenience) , ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν 

ΟΟΑ ην 1959: "ραξαθηεξίδνληαη νη ζεκαίεο θάπνησλ Υσξψλ φπσο, θαηά πξψηα, ηεο Ληβεξίαο, ηνπ 

Παλακά, ηεο Ολδνχξαο θαη ηεο Κφζηα Ρίθαο ησλ νπνίσλ νη λφκνη επηηξέπνπλ θαη επί ηεο νπζίαο 

δηεπθνιχλνπλ ηα λενινγεκέλα ππφ ηελ ζεκαία ηνπο πινία μέλεο πινηνθηεζίαο, αληίζεηα απ΄ φηη ηζρχνπλ ζηηο 

λαπηηιηαθέο θαη άιιεο Υψξεο ζηηο νπνίεο ην δηθαίσκα ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ζεκαίαο ησλ παξέρεηαη κε 

απζηεξνχο πεξηνξηζκνχο πνπ ζπλεπάγνπλ βαξηέο ππνρξεψζεηο". 

Με ηηο ζεκαίεο επθαηξίαο νη πινηνθηήηεο εμαζθαιίδνπλ αθφκε θαη ζήκεξα: ηελ πιένλ επκελέζηαηε 

θνξνινγηθή κεηαρείξεζε, επθνιφηεξε δαλεηνιεςία κε πιείζηεο επαζθαιίζεηο, ιηγφηεξνπο θηλδχλνπο απφ 

πνιεκηθέο εκπινθέο ή δηεζλείο ππνρξεψζεηο ησλ Υσξψλ ηνπο, απαιιαγή απφ θξαηηθέο αλακίμεηο ζηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ πινίσλ ηνπο (ηέηνην δελ ζπλέβαηλε ζηελ Διιάδα), ειαζηηθφηεηα ζηελ έθδνζε 

απνδεηθηηθψλ λαπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ λαπηηθψλ (πηπρία, δηπιψκαηα) θ.ά 
237

 http://www.iefimerida.gr 
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 Όζνη ρξεζηκνπνηνχλ ην Νηνπκπάη κε ζθνπφ ην μέπιπκα ρξήκαηνο, ιέλε φηη «ην... θακίλη ηνπ “θαίγεηαη” 

κφλν ε βξσκηά, φρη θαη ην ραξηνλφκηζκα»  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_time&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiTCsmge-yNmOGJjWMbdgAQMdYjYw
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Social&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgLmBpI4vArz8MXVXq7d2ZNtCQUgQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Country&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhq9XEDqRjmnTbf8kJbDS6Vh9y7FQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Communication&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhpoflz-iUIQ9vcWY-NZnj12GuOPg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Time&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhFMHaeKTrWUZaUE1o1U1DavNZ8IA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Special_economic_zone&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgOtdK4-ULjlt-tj2hb3K_Yboxu_w#Types
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9F%CE%A3%CE%91
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B2%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα απηφ, ελψ ην ρξήκα πνπ δηαθηλείηαη ζηε βαζχπινπηε απηή 

πεξηνρή, επηηξέπεη ηε γεληθφηεξε παξείζθξεζε θεθαιαίσλ. 239
 

 

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ επθαηξηψλ θαζψο θαη ησλ αζπιηψλ πνπ παξέρνπλ νη 

θνξνινγηθνί παξάδεηζνη απνηειεί ε πεξίπησζε ηεο Σξάπεδαο Πηζησηηθήο θαη Δκπνξηθήο 

Γηεζλνχο (The Bank for Credit and Commerce International –BCCI), ε νπνία ιεηηνπξγνχζε 

εθηελψο ζε πεξηνρέο ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. Καηέξξεπζε ην 1991, απνθαιχπηνληαο ην 

κεγαιχηεξν ζθάλδαιν μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο φισλ ησλ επνρψλ.
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   Έμη ρξφληα 

κεηά, ε ρξενθνπία ηεο “Σξάπεδαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο” (“European Union Bank”) κε 

έδξα ηελ Αληίγθνπα, έθεξε ζην θσο ηε λέα δηάζηαζε πνπ είρε ιάβεη ην θαηλφκελν κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ.
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 πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη δηαρξνληθά, ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη 

ζην εμσηεξηθφ, εκθαλίζηεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη μεπιχκαηνο ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο. Οη 

κέζνδνη δηαθέξνπλ απφ επνρή ζε επνρή θαη απφ ρψξα ζε ρψξα. Χο γεληθή παξαηήξεζε 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ρψξεο κε ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο έιθνπλ ζεκαληηθά 

παξάλνκα θεθάιαηα θαζψο ην θφζηνο ηνπ μεπιχκαηνο, ε εθάζηνηε δειαδή θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε, είλαη ηδηαίηεξα ρακειή. Γελ είλαη ηπραίν φηη ε Κχπξνο κέρξη ην 2002 φπνπ 

πθίζηαην ην θαζεζηψο ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ κε θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 4,25%, αιιά 

θαη ζήκεξα κε έλαλ απφ ηνπο ρακειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (10%), έιθεη ηέηνηα θεθάιαηα, αλ θαη νθείινπκε λα νκνινγήζνπκε φηη ν έιεγρνο 

πηα γηα ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ απηψλ είλαη ηδηαίηεξα ιεπηνκεξήο θαη 

νπζηαζηηθφο.
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III. ΤΠΔΡΑΚΣΗΔ Ή ΔΞΧΥΧΡΗΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ  (OFFSHORE COMPANIES)  

 

 Οη ππεξάθηηεο εηαηξείεο ή εμσρψξηεο (offshore companies) ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηε 

δηαδηθαζία ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο είλαη δπλαηφ 

λα ζπζηαζνχλ ρσξίο πνιιέο δηαηππψζεηο θαη ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

  

Σα θπξηφηεξα πξνλφκηα θαη πιενλεθηήκαηα πνπ ηα ηδηαίηεξα λνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ ησλ εηαηξεηψλ παξέρνπλ ζηνλ ηδηνθηήηε ηνπο, είλαη: 

 

 Φνξνιφγεζε ζε κηθξφηεξε ή κεδακηλή θιίκαθα, 

 Καηνρχξσζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε, 

 Δπειημία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

 Άλνηγκα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ζε ζπλάιιαγκα, 

 Απνθιεηζκφο ηεο πξνζσπηθήο επζχλεο ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε.  
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Υεθηκφγινπ Αρηιιέαο 11/7/2009  

Πεγή: http://www.tovima.gr 
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 Ζ BCCI ήξζε ππφ ηελ επίβιεςε πνιπάξηζκσλ νηθνλνκηθψλ ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ 

πιεξνθνξηψλ ηε δεθαεηία ηνπ '80, ιφγσ αλεζπρηψλ φηη δελ ξπζκίζηεθε επαξθψο. Οη κεηαγελέζηεξεο έξεπλεο 

απνθάιπςαλ φηη εκπιέθεην ζε καδηθή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιια 

νηθνλνκηθά εγθιήκαηα . Σν BCCI έγηλε ην επίθεληξν καδηθήο ξπζκηζηηθήο κάρεο ην 1991 θαη, ζηηο 5 Ηνπιίνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο, νη ηεισλεηαθέο θαη ηξαπεδηθέο ξπζκηζηηθέο αξρέο ζε επηά ρψξεο έζθαςαλ θαη θιείδσζαλ ηα 

αξρεία ησλ ππνθαηαζηεκάησλ ηεο.  

Πεγή: https://el.wikipedia.org 
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 Ζ ηξάπεδα “European Union Bank”, είρε ζπζηαζεί απφ δχν Ρψζνπο κε ζθνπφ ην μέπιπκα βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο ηνπ ξψζηθνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Λεηηνπξγνχζε δηαδηθηπαθά πξνζθέξνληαο ζηνπο  πειάηεο 

ηεο (ζχκθσλα κε ηεο δηαθεκίζεηο ηεο) “ηα απζηεξφηεξα πξφηππα ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ ζηηο ππεξάθηηεο 

εηαηξείεο” θαη “ηηο νηθνλνκηθέο αληακνηβέο ηεο ππεξάθηηαο ηξαπεδηθήο”  
242

 Γεκήηξεο Μειάο (2010) «Γηεζλήο θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο & ππεξάθηηεο επηρεηξήζεηο»  

http://www.tovima.gr/
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Δπίζεο, νη θπξηφηεξεο κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα ιάβνπλ νη ελ ιφγσ εηαηξείεο, αλάινγα κε 

ηνλ ζθνπφ ηνπο, είλαη: 

 

 Δηαηξείεο ραξηνθπιαθίνπ (Holding companies), 

 Δηαηξείεο παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ (Finance Companies), 

 Δηαηξείεο αδεηψλ – δηθαησκάησλ (Licensing Companies), 

 Δκπνξηθέο εηαηξείεο (Trading Companies), 

 Δηαηξείεο παξνρήο δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ (Administration Companies), 

 Ναπηηιηαθέο εηαηξείεο (Shipping Companies), 

 Δκπηζηεχκαηα (Trust),  

 Δπελδπηηθέο εηαηξείεο (Investments Companies), 

 Σξαπεδηθέο εηαηξείεο (Banking Companies), 

 Δηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ (Service Companies),  

 Δηαηξείεο πβξίδηα (Hybrid Companies), 

 Γνκέο nominee (Nominee Structure),  

 Δηαηξίεο Αζθαιεηψλ (Insurance Companies), 

 Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (LLCs).
243

   

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηε ρξεζηκνπνίεζε ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ ζην μέπιπκα 

ρξήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία δηαθξίλεηαη ζε ηξία ζηάδηα:   

 

ε φηη αθνξά ηελ πξψηε θάζε, απηή ηεο «ηνπνζέηεζεο» (“placement”), ν ξφινο ησλ 

εηαηξεηψλ offshore είλαη πεξηνξηζκέλνο. Έρεη θαηαγξαθεί κηα ηερληθή, φπνπ θάπνηνο είλαη 

ηδηνθηήηεο κηαο εηαηξείαο «βηηξίλαο» κε απφιπηα λφκηκν αληηθείκελν φπσο ηα εζηηαηφξηα ή 

ηα θαηαζηήκαηα πψιεζεο ελδπκάησλ θαη θαηαζέηεη ζην ινγαξηαζκφ ηα λφκηκα θέξδε καδί 

κε ην παξάλνκν ρξήκα. 

 

ηε δεχηεξε θάζε ηνπ «ζηνηβάγκαηνο», φπνπ ζεκαζία έρεη ε κεγάιε θηλεηηθφηεηα ηνπ 

ρξήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ραζεί ν ζχλδεζκνο ηνπ κε ηελ πεγή θαη ηηο ξίδεο ηνπ, έρεη 

θαηαγξαθεί ν εμήο κεραληζκφο: ηα θαηαηεζεηκέλα ζε κηθξνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο 

θεθάιαηα, ηα νπνία κεκνλσκέλα, ιφγσ ηνπ ρακεινχ πνζνχ, δελ θηλνχλ αλεζπρία αιιά 

ζπλνιηθά ζα απνηεινχζαλ αληηθείκελν αλαθνξάο απφ ηηο ηξάπεδεο, ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ αγνξά κεηνρψλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ νη νπνίεο, κε ηε ζεηξά ηνπο, ηα αλαιψλνπλ ζε 

επελδχζεηο ζην έδαθνο πνπ ζέινπλ λα εηζαρζεί ην αλαθπθισκέλν ρξήκα. ηε ζπλέρεηα 

πσινχλ θαη πάιη ζε άιιν αγνξαζηή, αγνξάδνπλ εθ λένπ θαη έηζη ε νζκή ηνπ ρξήκαηνο 

ράλεηαη. 

 

ηελ ηειεπηαία θάζε, φπνπ ην βξψκηθν ρξήκα κεηαιιάζζεηαη ζε «θαζαξφ» θαη επηρξίεηαη 

κε ηε ζθφλε ηεο λνκηκφηεηαο, νη ππεξάθηηεο εηαηξείεο ρξεζηκεχνπλ γηα λα πξνζδψζνπλ 

ζην βξψκηθν ρξήκα ηελ ηαπηφηεηα πξντφληνο ή θέξδνπο απφ κία θαζ‟ φια λφκηκε 

ζπλαιιαγή, φπσο γηα παξάδεηγκα, ε πψιεζε αθηλήηνπ ηδηνθηεζίαο ηεο offshore. 
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 Παλαγηψηεο Δ. Γνπβήο (2008), “offshore δξαζηεξηφηεηεο” (ζει. 58) 
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Αλαιπηηθφηεξα, νη πξναλαθεξφκελεο δξαζηεξηφηεηεο, πινπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

αθνινχζσλ εηαηξηθψλ κνξθψλ: 

 

 ΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ «ΦΑΝΣΑΜΑΣΑ»: 

Οη εηαηξείεο απηέο επηηεινχλ ηνλ απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηεο απνξξφθεζεο ησλ θεθαιαίσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπ «απνζπζρεηηζκνχ» ηνπο απφ ηελ παξάλνκε 

πξνέιεπζε ηνπο. Ζ ίδξπζε ηνπο εμαληιείηαη ζε νξηνζέηεζε εηθνληθψλ ξφισλ θαη ζηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο ηνπηθνχ εληεηαικέλνπ, πνπ ιεηηνπξγεί σο δηεπζπληήο θαη εθπξφζσπνο, 

ελψ ε ηαπηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ ηδηνθηήηε παξακέλεη άγλσζηε. 

 

 ΟΗ ΔΣΑΗΡΔΗΔ  «ΒΗΣΡΗΝΔ» ή ΔΣΑΗΡΔΗΔ «ΚΔΛΤΦΖ» (“SHELL 

COMPANIES”): 

Πξφθεηηαη γηα πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ή άιιεο λνκηθήο κνξθήο εηαηξίεο ρσξίο ηδηαίηεξα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα
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 ελψ, ζπλήζσο, ηδξχνληαη ζε  

θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο κε κεδεληθή ή ειάρηζηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ή ζε ρψξεο κε 

ρακεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο.  

Ο ηχπνο ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη πην ζχλζεηνο αθνχ επηδίδνληαη θαη ζε λφκηκεο 

ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο παξάλνκεο.  

 Γηα ην ζθνπφ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ ηνπο, νη εγθιεκαηίεο δηαζέηνπλ 

ζπλήζσο πεξηζζφηεξεο απφ κία ηέηνηεο εηαηξείεο, ελψ ε έληαμε ηνπο ζην λφκηκν 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα επηηπγράλεηαη κε ηε κεηαθνξά ηνπο απφ ηε κία ζηελ άιιε κέζσ 

εηθνληθψλ ζπλαιιαγψλ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηφο ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

κεραληζκνχ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο κέζσ ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, αο θαληαζηνχκε ηελ 

πεξίπησζε φπνπ κία θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία έρεη αλάγθε απφ ξεπζηά δηαζέζηκα γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο. Δθδίδεη, ινηπφλ, κία επηηαγή ζε κία εηαηξεία 

θέιπθνο, έζησ ηελ «Α», σο πιεξσκή γηα πξνκήζεηα πιηθψλ. Ζ «Α» ζηε ζπλέρεηα, 

επηζηξέθεη ηα ρξήκαηα ζηελ θαηαζθεπαζηηθή εηαηξεία, κεηά απφ κία κηθξή πεξηθνπή ηνπ 

πνζνχ, πξνκεζεχνληαο ηελ, κε ηνλ ηξφπν απηφ, κε ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ ρξεηάδεηαη 

θαζψο θαη ην δηθαίσκα ηεο θνξνινγηθήο έθπησζεο θαηά ην αλαινγνχλ ζην πνζφ ησλ 

εηαηξηθψλ «δαπαλψλ». Δπίζεο, επλντθφηεξε θνξνινγηθή κεηαρείξηζε δηθαηνχηαη ε εηαηξεία 

«θέιπθνο» «Α», θαζψο ην πνζφ ηεο επηηαγήο πνπ εηζέπξαμε εκθαλίδεηαη σο εηζφδεκα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αληί γηα παξνρή δαλείνπ, κε ην νπνίν πξνβαίλεη ζε 

πιαζκαηηθέο πιεξσκέο ζε άιιεο εηαηξείεο θέιπθνο πξνο εθπιήξσζε ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπκβνιαίσλ ή αθφκα θαη ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ ηνπο θεθάιαην, δηνρεηεχνληαο, κε απηφ 

ην ηξφπν, ην αξρηθφ πνζφ ζε έλα ζχκπιεγκα εηαηξεηψλ, έζησ ηηο B, C, D θαη F.  

Απηέο νη ηέζζεξηο εηαηξείεο, κπνξεί, ζηε ζπλέρεηα, λα αγνξαζηνχλ απφ άιιεο εηαηξείεο, νη 

νπνίεο επηζπκνχλ λα μεπιχλνπλ παξάλνκα ρξήκαηα, αγνξάδνληαο ηηο κεηνρέο ηνπο, κε 

ζπλαιιαγέο νη νπνίεο ελψ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε πςειφηεξε ηηκή, εκθαλίδνληαη ζηε 

ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ. Αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ην πνζφ πνπ επηζπκνχλ λα 

μεπιχλνπλ, ππάξρνπλ εηαηξείεο «θειχθε» ζε δηάθνξα κεγέζε γηα ην ζθνπφ απηφ. Έηζη, ν 

αγνξαζηήο απνθηά ηνλ έιεγρν ζε κία εηαηξεία, ηεο νπνίαο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη 

λφκηκα, πιεξψλνληαο κφλν έλα κέξνο ηνπ θφζηνπο απφθηεζεο κε λφκηκν ρξήκα, φζν 

δειαδή ε ινγηζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ αγνξάδνληαη. Σν παξάλνκν ρξήκα πνπ έρεη 

εηζξεχζεη ζηελ εηαηξεία, κεηαηξέπεηαη ζε λφκηκν (μεπιέλεηαη), πξαγκαηνπνηψληαο 

πιεξσκέο κηθξψλ πνζψλ, απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο θαη κέζσ πνηθίισλ ηξαπεδψλ. 
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ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα ηρλειαηεζεί ε ξνή ηνπ ρξήκαηνο κέζσ 

ησλ εηαηξεηψλ «θέιπθνο», θαηέιεμε θη ν Napoleoni (2005), αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά 

φηη δεκηνπξγψληαο κία καθξά αιπζίδα αληηπξνζσπεπηηθψλ εηαηξεηψλ ε νπνία θαηαιήγεη 

ζε κία εμσρψξηα εηαηξία θέιπθνο, είλαη πξαγκαηηθά ζέκα ηχρεο ε έξεπλα λα θηάζεη ζηελ 

ηειηθή εηαηξεία.
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Οη εηαηξείεο απηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο, επξέσο γηα αλαηηκνινγήζεηο αγαζψλ, ζε 

πεξηπηψζεηο ηξηγσληθψλ αγνξψλ ή πσιήζεσλ, θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πιαζκαηηθψλ 

δεκηψλ κε ζθνπφ ηε θνξνδηαθπγή. Δπηπιένλ, κε κεηαμχ ηνπο αγνξαπσιεζίεο κεηνρψλ, νη 

εηαηξείεο απηέο κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ηελ πιαζκαηηθή δηφγθσζε ησλ ηηκψλ ηνπο, ελψ 

κέζσ πιαζκαηηθψλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ κπνξνχλ επίζεο λα πξνκεζεχνληαη κε 

κεηξεηά κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
246

  

Έρεη απνδεηρηεί φηη ηηο ίδηεο εηαηξείεο ρξεζηκνπνηνχλ, επίζεο, νη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ρξεκάησλ, ηελ απφθξπςε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηαπηφηεηαο απηψλ πνπ ηηο 

ρξεκαηνδνηνχλ.
247

  

 

IV. ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ: 

 

Οη ζπλαιιαγέο ζην Υξεκαηηζηήξην, γηα ην ζθνπφ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο θαη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηφζν απφ θπζηθά φζν θαη λνκηθά πξφζσπα θαη offshore εηαηξείεο. Οη 

δηαδηθαζίεο ησλ ζπλαιιαγψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ρξεκαηηζηεξηαθψλ εηαηξεηψλ, 

εηαηξεηψλ επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ (Δ.Π.Δ.Τ.), θαζψο θαη απφ εηαηξείεο ιήςεο θαη 

δηαβίβαζεο εληνιψλ (Δ.Λ.Γ.Δ.). Έρεη παξαηεξεζεί φηη ε έξεπλα γηα μέπιπκα ρξήκαηνο, 

δπζρεξαίλεηαη φηαλ ν επελδπηήο θαη πειάηεο ηεο ρξεκαηηζηεξηαθήο εηαηξείαο είλαη 

ππεξάθηηα εηαηξεία ή θπζηθφ πξφζσπν - θάηνηθνο εμσηεξηθνχ πνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

ελεξγεί ζεζκηθφο επελδπηήο, θαζψο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία 

δελ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ην «πξνθίι» ηνπ ηειηθνχ επελδπηή. 

 

Σα θπξηφηεξα ρξεκαηηζηεξηαθά πξντφληα πνπ πξνζειθχνπλ απηνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

δηνρεηεχζνπλ παξάλνκνπο πξνζφδνπο, είλαη: 

 Αγνξά κεηνρψλ. 

 Αγνξά κεξηδίσλ ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ. 

 Σνπνζεηήζεηο repos. 

 Αγνξά νκνιφγσλ. 

 πκκεηνρή ζε δεκφζηεο εγγξαθέο εηαηξεηψλ πνπ πξφθεηηαη λα εηζαγάγνπλ ηηο 

κεηνρέο ηνπο ζην ρξεκαηηζηήξην. 

 Αγνξά ρξεκαηηζηεξηαθψλ παξαγψγσλ πξντφλησλ. 

 

πλνπηηθά, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, κπνξεί λα πεξηγξαθεί σο εμήο: 

 

Έζησ φηη ν Β θαηέρεη καχξν ρξήκα ην νπνίν θαη επηζπκεί λα μεπιχλεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηεί Α, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί σο κεζάδσλ, απφ ηνλ νπνίν δαλείδεηαη έλα πνζφ, έζησ 
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Schneider Friedrich (2011) “The financial flows of  the transnational crime: Some Preliminary Empirical 

Results”, Economics of Security Working Paper 53 
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 https://www.quora.com/How-can-money-laundering-be-done-through-shell-companies 
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 Haigner Stefan, Schneider Friedrich, Wakolbinger, Florian (2012) “The 

Financial Flows of Terrorism and Transnational Crime”, EUSECON Policy Briefing, No. 17 

https://www.quora.com/How-can-money-laundering-be-done-through-shell-companies
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1.000.000 €. Σν πνζφ απηφ ν Β ην επελδχεη ζην ρξεκαηηζηήξην αγνξάδνληαο κεηνρέο, ηηο 

νπνίεο, ξεπζηνπνηεί ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (κφιηο ιίγεο εκέξεο), ιακβάλνληαο 

ηε ζρεηηθή απφδεημε απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία.  

ηε ζπλέρεηα, ν Β επηζηξέθεη ην πνζφ ηνπ δαλείνπ ζηνλ Α, ελψ ν ίδηνο κε ηελ απφδεημε 

ξεπζηνπνίεζεο πνπ έρεη ιάβεη απφ ηελ ρξεκαηηζηεξηαθή εηαηξεία, κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη 

καχξν ρξήκα χςνπο 1.000.000 €. 
248

    

 

 

 

 
 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ζπκπεξηθνξάο χπνπηεο γηα «μέπιπκα ρξήκαηνο» είλαη ην 

«βξαρχβην» ηεο ζπλαιιαγήο, θαζψο δελ αθνξνχλ ηνπνζεηήζεηο ζεκαληηθψλ πνζψλ κε 

ζθνπφ ηελ επέλδπζε αιιά απιψο γηα ηε λνκηκνπνίεζε, ε νπνία ζπληειείηαη κε ηελ πψιεζε 

ησλ κεηνρψλ. Δπίζεο, θαηά ηελ πψιεζε ησλ κεηνρψλ δχλαηαη αθφκε θαη λα πξνθχπηνπλ 

δεκηέο, θαζφζνλ απηφ πνπ ελδηαθέξεη απηνχο πνπ «μεπιέλνπλ βξψκηθα ρξήκαηα» δελ είλαη 

ηα ρξεκαηηζηεξηαθά νθέιε αιιά ν «εμαγληζκφο» θαη ε επαλέληαμε ηνπο ζηνπο πγηείο 

νηθνλνκηθνχο θχθινπο.
249

 

  

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε δηαδηθαζία μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, είλαη ε 

αθφινπζε: 

 

1. πγθέληξσζε ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο ζηα ρέξηα ηνπ δηαρεηξηζηή, 

2. Καηάζεζε. Σα πνζά θαηαηίζεληαη ζε πξνζσπηθνχο ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

Δίλαη ην πξψην θαη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ είζνδν ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

3. Γηαρσξηζκφο ησλ πνζψλ θαη κεηαθνξά θάπνησλ εμ απηψλ ζε εηαηξηθφ 

ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, 

4. Μεηαθνξά ησλ πνζψλ ζε ηξάπεδα ή ηξάπεδεο ζε κέξε πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο 

θνξνινγηθνί παξάδεηζνη φπνπ εδξεχνπλ αλχπαξθηεο, offshore εηαηξείεο, νη 

νπνίεο, φκσο έρνπλ ινγαξηαζκφ ζηηο εθεί ηξάπεδεο, 

5. Μεηαθνξά ησλ πνζψλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ offshore εηαηξεηψλ, 
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6. Ζ offshore κεηαθέξεη ρξήκαηα ελ είδεη πιεξσκήο ή δαλεηζκνχ, ζπλήζσο κε 

εηθνληθά ηηκνιφγηα, ζηελ αξρηθή εηαηξεία, 

7. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη θαζψο θαίλεηαη φηη ε offshore πιήξσζε λνκίκσο 

ηηο ππεξεζίεο ηεο πξψηεο.
250

 

 

Σειεπηαία, σζηφζν, θαζψο, ε απινπζηεπκέλε απηή δηαδηθαζία ζχζηαζεο ππεξάθηηαο 

εηαηξείαο κε ηδηαίηεξα επλντθνχο θνξνινγηθνχο θαη ινηπνχο φξνπο δεκηνπξγεί ππφλνηεο, 

επηιέγεηαη, ζπλήζσο, ε ιχζε ηεο ππεξάθηηαο εηαηξείαο ε νπνία ελεξγεί κέζσ κίαο εγρψξηαο 

(“onshore”), κίαο ζχκβαζεο θαη δχν ή πεξηζζνηέξσλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

Πξνθεηκέλνπ δε λα δηαηεξεζεί ε εκπηζηεπηηθφηεηα κία ηξίηε εηαηξεία παξνρήο ππεξεζηψλ, 

παξέρεη κεηφρνπο, δηεπζπληέο θαη ππνγξάθνληεο, ελψ ε επηπιένλ εκπηζηεπηηθφηεηα 

παξέρεηαη απφ έλα trust.
251

 

 
V. TO ΤΠΔΡΑΚΣΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ (“OFFSHORE BANKING”) 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηηο αξρέο θαη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 
‟
80, ε ππνεπηηξνπή κφληκσλ εξεπλψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Κπβεξλεηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Γεξνπζίαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ 

πξαγκαηνπνίεζε κία ζεηξά αθξνάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππεξάθηηα ηξαπεδηθή θαη ην 

ηξαπεδηθφ απφξξεην. Ο πξφεδξνο, γεξνπζηαζηήο William Roth, ηφληζε ηηο πνιιαπιέο 

επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ ην ηξαπεδηθφ θαη ε ππεξάθηηα ηξαπεδηθή ζηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ. Ζ έθηαζε πνπ έιαβε ην θαηλφκελν κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ε ρξήζε 

ησλ ππεξάθηησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θέληξσλ απφ κία πνηθηιία εγθιεκαηηψλ, απνηειεί 

πεξίηξαλε απφδεημε ηνπ βαξπζήκαληνπ ξφινπ ηνπο ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ ηερλνινγηθή πξφνδνο, κεηαμχ άιισλ, ζεκαηνδφηεζε ηελ κεηάβαζε απφ ηηο εζληθέο ζηε 

δηεζλή νηθνλνκία, επηηξέπνληαο ηελ άλεπ πξνεγνχκελσλ ηαρχηαηε κεηαθίλεζε ησλ 

ρξεκάησλ. Σα κεηαθηλνχκελα θεθάιαηα (Flight capital), ηα έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαζψο θαη θεθάιαηα πνπ αλαδεηνχλ πξνλνκηαθά επηηφθηα ή επθαηξίεο 

θεξδνζθνπίαο, ζπλδπάδνληαη κε πιεξσκέο ζπκβνιαίσλ θαη δηαθαλνληζκνχο ρξεψλ 

δεκηνπξγψληαο έλα ηεξάζηην, γξήγνξν θαη πεξίπινθν κείγκα θηλήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεμαγσγή ηνπ  παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ηελ επηθξάηεζε ησλ 

δηαθξαηηθψλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ ηαρεία θίλεζε ησλ επελδπηηθψλ 

θεθαιαίσλ, θαζηζηψληαο ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξναπαηηνχκελν ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε 

ησλ κεραληζκψλ ειεθηξνληθψλ κεηαθνξψλ ρξεκάησλ απφ ηελ εηαηξεία Παγθφζκησλ 

Γηαηξαπεδηθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ (Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunications System – SWIFT)
252

, ην Οκνζπνλδηαθφ απνζεκαηηθφ 
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 Κψζηαο Κπξηαθφπνπινο «Διιάδα θαη παγθφζκην πιπληήξην», Διεπζεξνηππία, άββαην 31 Οθησβξίνπ 

2009 

251 Γεκήηξεο Μειάο (2010) «Γηεζλήο θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο & ππεξάθηηεο επηρεηξήζεηο» 
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 Ζ Δηαηξεία Παγθφζκησλ Γηαηξαπεδηθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ ( SWIFT ) παξέρεη έλα 

δίθηπν πνπ επηηξέπεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παγθνζκίσο λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζε έλα αζθαιέο, ηππνπνηεκέλν θαη αμηφπηζην 

πεξηβάιινλ.  

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvc6i3iLdYrobyPwqcymRm-XtPig
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(Federal Reserve - Fedwire)
253

 θαζψο θαη ην Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα Γηαθαλνληζκνχ 

πιεξσκψλ (Clearing House Interbank Payments System - CHIPS)
254

, νδήγεζε ζηε καδηθή 

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο (“megabyte money”) θαη ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεξσκψλ. 

Ζ επηθξάηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ ρξεκάησλ θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο παξάλνκσλ 

εζφδσλ ζηνπο κεγάινπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ ησλ λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ, απφ 

πνιιέο απφςεηο, ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Σν πξφβιεκα απηφ 

επηδεηλψλεηαη απφ ηελ έιιεηςε κίαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο 

πξαγκαηνπνηνχκελεο κεηαθνξέο εκβαζκάησλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ απνζηνιέσλ θαη ησλ 

παξαιεπηψλ απηψλ θαζψο θη απφ ηελ έληαμε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ζην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αλψλπκε δηαπξαγκάηεπζε θαη 

θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζπγθάιπςε ηφζν ηεο πξνέιεπζεο φζν θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ 

θεθαιαίσλ. 

Δπίζεο,  λέεο ηξαπεδηθέο πξαθηηθέο πνπ επηηξέπνπλ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο 

ίδηνπο ηνπο πειάηεο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο ηξάπεδαο (e-banking), ππνλνκεχεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ ελψ 

θαζηζηά ηνπο πειάηεο ηνπο ηθαλνχο λα ρεηξαγσγνχλ ηε ηαπηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνδέθηε.     

 

ΣΟ ΤΠΔΡΑΚΣΗΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην ππεξάθηην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, εθηφο απφ ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθφ ζηνπο εγθιεκαηίεο πνπ επηδηψθνπλ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα έζνδα ησλ 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ιφγσ ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο 

θνξναπνθπγήο αιιά θαη θνξνδηαθπγήο πνπ παξέρνπλ,  θαζίζηαηαη, επηπιένλ, εχθνια 

πξνζβάζηκν. Γεληθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη απηά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ειάρηζηε δηαθάλεηα θαη κέγηζηε απηνλνκία ηδησηηθήο δξάζεο. 

ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ηξάπεδεο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα νπνία 

ιεηηνπξγνχλ σο ππεξάθηηα (“offshore”) θαη απαιιαζζφκελα απφ έλα επξχ θάζκα 

θαλνληζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα «ρεξζαία» (“onshore”), φπσο ε επηβνιή θνξνινγίαο ή 

πεξηνξηζκνί ζηα επηηφθηα θαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο απνζεκαηηθψλ. 

Δπίζεο, ζηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

ζπγαηξηθέο εηαηξείεο ή ππνθαηαζηήκαηα κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ θαη 
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 ν Fedwire (παιαηφηεξα γλσζηφ σο Federal Reserve Wire Network ) είλαη έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ ζε αθαζάξηζην δηαθαλνληζκφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηηο Σξάπεδεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα κεηαθέξνπλ θεθάιαηα 

ειεθηξνληθά κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 9.289 ζπκκεηερφλησλ (απφ ηηο 19 Μαξηίνπ 2009 ). Οη κεηαθνξέο 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ κφλν απφ ηελ ηξάπεδα απνζηνιήο αθνχ ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο θαισδίσζεο 

απφ ηελ ηξάπεδα ιήςεο. Απηέο νη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ: ηνλ αξηζκφ δξνκνιφγεζεο ηεο ηξάπεδαο ιήςεο, 

ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ, ην φλνκα θαη ην πνζφ δνιαξίνπ πνπ κεηαθέξνληαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

ππνβάιινληαη ζηε Fed κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Fedwire. Μφιηο ιεθζνχλ θαη επεμεξγαζηνχλ νη νδεγίεο, ε Fed 

ζα ρξεψζεη ηα ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθψλ ηεο ηξάπεδαο απνζηνιήο θαη ζα πηζηψζεη ην 

ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο ιήςεο. Οη ηειεπηθνηλσληαθέο κεηαθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Fedwire 

νινθιεξψλνληαη ηελ ίδηα εκέξα, ελψ κεξηθέο νινθιεξψλνληαη ακέζσο. 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Fedwire 
254

 Σν Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα Πιεξσκψλ ( CHIPS ) ηνπ Clearing House είλαη ηδησηηθφ εθθαζαξηζηηθφ 

γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ζπλαιιαγέο κεγάιεο αμίαο. Μέρξη ην 2015, επξφθεηην λα δηεπζεηεζεί 

πνιχ πάλσ απφ 1,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ εκέξα ζε πεξίπνπ 250,000 δηαηξαπεδηθέο πιεξσκέο ζε 

δηαζπλνξηαθέο θαη εγρψξηεο ζπλαιιαγέο. Μαδί κε ηελ ππεξεζία Fedwire Funds Service (ε νπνία ιεηηνπξγεί 

απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ Federal Reserve ), ην CHIPS απνηειεί ην θχξην ακεξηθαληθφ δίθηπν γηα ηηο εγρψξηεο θαη 

δηεζλείο πιεξσκέο ζε δνιάξηα κεγάιεο αμίαο, φπνπ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ είλαη πεξίπνπ 96%. 

Πεγή: https://en.wikipedia.org 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_gross_settlement&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhrnD5Vl7YuDtr9OBNYl2tuWZaWOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_gross_settlement&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhrnD5Vl7YuDtr9OBNYl2tuWZaWOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhF1YsGjUmbL2k15yevSR4QXlC23Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgUdazYB6TesoF-sr8yFJDEmg6r5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvc6i3iLdYrobyPwqcymRm-XtPig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_house_(finance)&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvvGAIxj2bPwBeJNdvHBE8fukp3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_house_(finance)&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvvGAIxj2bPwBeJNdvHBE8fukp3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Banks&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg856KOqg2sEk7DZjb3bJDZZCHaJQ


 
102 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο θαη πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θνξνινγηθνί 

παξάδεηζνη.» 

Οξηζκέλνη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη έρνπλ δχν ηάμεηο ηξαπεδψλ: 

I. Σηο ηξάπεδεο Α Σάμεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ offshore θέληξνπ, 

II. Σηο ηξάπεδεο Β Σάμεο, ζηηο νπνίεο ζπλήζσο δελ επηηξέπεηαη ην άλνηγκα 

ινγαξηαζκψλ ή ε παξνρή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ θαη κε ηηο νπνίεο δελ ελδείθλπηαη λα 

ζπλαιιάζζεηαη θάπνηνο εθηφο θη αλ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηε δηνίθεζε ηνπο ή έρεη 

θαηαλνήζεη αθξηβψο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπο.
255

  

 

Άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππεξάθηησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θέληξσλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ην 

μέπιπκα ρξήκαηνο, είλαη: 

 

 Δίλαη απνηέιεζκα ηεο ηεξάζηηαο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ ηξαπεδψλ. Καζψο νη 

ηξάπεδεο ηδξχνληαη εχθνια θαη γξήγνξα εθφζνλ ππάξρεη έλα πξναπαηηνχκελν 

ειάρηζην φξην θεθαιαίνπ, θαζίζηαηαη εθηθηή θαη ε ίδξπζε ηνπο ζε πεξηνρέο πνπ νη 

θαλνληζκνί, εθφζνλ ππάξρνπλ, είηε είλαη ειάρηζηνί είηε δελ εθαξκφδνληαη 

επαξθψο.  

 Δδξεχνπλ ζε ρψξεο κε απζηεξνχο λφκνπο πεξί ηξαπεδηθνχ θαη εηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ. 

 Πνιιά απφ απηά ζπλδένληαη κε θαδίλν, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Αξνχκπα φπνπ 

ππνζηεξίδεηαη φηη ην μέπιπκα ρξήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ησλ θαδίλν. Αλ 

θαη νη δεζκνί κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ θαη ησλ θαδίλν δελ είλαη άκεζα δηαθξηηνί, ε 

εγγχηεηα ηνπο θαζψο θαη ε έιιεηςε ζνβαξήο επνπηείαο ησλ θαδίλν, ηα θαζηζηά 

ηδαληθφ ζρήκα νινθιήξσζεο ηνπ θχθινπ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Γηαζέηνπλ δψλε ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη κία 

ζπκβησηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ππεξάθηησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θέληξσλ θαη ησλ 

δσλψλ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο επηηξέπεη ζηνπο εγθιεκαηίεο λα ζπλδέζνπλ ηα 

παξάλνκεο πξνέιεπζεο έζνδα ηνπο κε λφκηκεο εκπνξηθέο εηαηξείεο. 

 Λεηηνπξγνχλ ζε έλα επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο θφξνπο εηζνδήκαηνο, 

θιεξνλνκηάο θαη θεξδψλ θαζψο θαη λφκνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ 

ηζνηηκηψλ ελψ νη λφκνη πεξί ηξαπεδηθνχ θαη εηαηξηθνχ απνξξήηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

απζηεξνί. 

 Ζ πνιηηηθή δαλεηζκνχ πνπ εθαξκφδνπλ, εμαζθαιίδεη ηελ επηζηξνθή ησλ 

ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ηνλ ειάρηζην θίλδπλν γηα ηνπο θαηαζέηεο. 

 Γηαζέηνπλ δηθαζηηθή ή εξεπλεηηθή αζπιία, θαζψο ηδηνθηήηεο ησλ ηξαπεδψλ απηψλ, 

ζε ηνπηθφ επίπεδν, είλαη επηρεηξεκαηίεο κε ηζρπξνχο πνιηηηθνχο δεζκνχο.
256

      

 

Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα ππεξάθηηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα 

παίδνπλ δσηηθήο ζεκαζίαο ξφιν ζην φιν θαη ηαρχηεξα κεηαιιαζζφκελν δηεζλέο 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, επηηξέπνληαο ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ 

αζηάζεηα θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ην δηεζλέο θεθάιαην. 

Αληηιακβαλφκελε ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο κεραληζκνχο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε FATF απνθάζηζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1995 ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο κε ην “Offshore Group of Baking Supervisors” 
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 Παλαγηψηεο Δ. Γνπβήο (2008), “offshore δξαζηεξηφηεηεο” (ζει. 90) 
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 Jack A. Blum, Esq., Prof. Michael Levi, Prof. R. Thomas Naylor, Prof. Phil Williams “Financial Havens, 

Banking Secrecy and Money Laundering”, prepared on behalf of the United Nations under the auspices of the 

Global Programme Against Money Laundering, Office for Drug Control and Crime Prevention 
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(O.G.B.S.), κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ απφ ηα κέιε 

ηνπ.
257

    

 

VI. H ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΧΝ ΣΔΥΝΖ: 

 

Έλαο αθφκα ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ην μέπιπκα ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο, 

είλαη κέζσ ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο, θαζψο ζε αληίζεζε κε φ,ηη είζηζηαη ζηηο 

αγνξαπσιεζίεο, νη πσιεηέο έξγσλ ηέρλεο, αθφκα θαη ησλ αλεθηίκεηεο αμίαο, δελ 

ππνρξενχηαη λα απνθαιχςνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

αθφκα θαη νη νίθνη δεκνπξαζηψλ ζπρλά αγλννχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηδηνθηήηε 

εθπνηνχκελνπ έξγνπ. 

Ζ ζπδήηεζε γχξσ απφ ηελ αλσλπκία ζηελ αγνξά ηεο ηέρλεο έρεη νμπλζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, ελ κέξεη ιφγσ ηεο δηαξξνήο ησλ ιεγφκελσλ Panama Papers, πνπ απνθάιπςαλ ηε 

ρξήζε εηαηξηθψλ πξνπεηαζκάησλ γηα ηελ απφθξπςε ηεο θπξηφηεηαο έξγσλ ηέρλεο, ηε 

θνξναπνθπγή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ο Krist, κέινο ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ εξεπλεηηθνχ ηλζηηηνχηνπ Basel Institute on 

Governance, αλαγλσξίδνληαο ην βαξπζήκαλην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε ελ ιφγσ αγνξά 

ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ παξάλνκεο πξνέιεπζεο, επηζεκαίλεη φηη απαηηείηαη 

κεγαιχηεξνο έιεγρνο κέζσ ηεο αθξηβήο θαηαγξαθήο ηεο πξνέιεπζεο θαη ηνπ πξννξηζκνχ 

ησλ θεθαιαίσλ. 
258

  

 
VII. Ζ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΧΝ (REAL ESTATE): 

 

Δλψ, αθφκε, δελ έρεη εγθξηζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην θαη δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ 

ζηελ Δ.Δ., ε ηξνπνπνηεκέλε Οδεγία γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο, κε γξαπηή ηεο απάληεζε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2018, πξνο ηνλ Ηηαιφ νζηαιηζηή 

επξσβνπιεπηή Enrico Gasbarra, ε Δπίηξνπνο ηεο Σζερίαο Vera Jourova, νκνινγεί φηη, ζην 

ζηφραζηξν ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, γηα μέπιπκα ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, βξίζθεηαη πιένλ ε αγνξά πνιπηειψλ θαη φρη κφλνλ θαηνηθηψλ, 

απνθαιχπηνληαο φηη ε Δ.Δ. παξακέλεη, λνκηθά θαη ζεζκηθά, αλνρχξσηε ζ‟ απηή ηελ λέα 

απεηιή. 

 Υαξαθηεξίδνληαο σο «πνιχ ζεκαληηθή» ηελ «απεηιή» λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, κέζσ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα, ε Δπίηξνπνο ηεο Σζερίαο 

αλαθέξεη φηη ε Κνκηζηφλ έρεη ήδε εληνπίζεη φηη ππάξρεη εθηεηακέλε θαη 

επαλαιακβαλφκελε ρξήζε ηνπ ηνκέα ησλ αθηλήησλ απφ νξγαλψζεηο νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο πξάμεηο, ππνγξακκίδνληαο φηη, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο, ρξεηάδνληαη ζπγθεθξηκέλα «εξγαιεία», φπσο ην θηεκαηνιφγην, 

πνπ πνιιέο ρψξεο δελ έρνπλ αθφκε.
259

 

Έλαο ζχλεζεο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε λνκηκνπνίεζε ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ 

κέζσ ηεο ελ ιφγσ αγνξάο είλαη ν αθφινπζνο: 

 

Έζησ φηη ν Α θαηέρεη έλα αθίλεην χςνπο 1.000.000 € θαη ν Γ δηαζέηεη 2.500.000 € καχξν 

ρξήκα επελδπκέλν ζε εμσρψξηα εηαηξεία. 
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 ηαχξνο Α. Κάηζηνο (1997)« Ξέπιπκα βξψκηθνπ Υξήκαηνο», εθδφζεηο άθθνπια (ζει. 107) 
258

 http://www.kathimerini.gr 

259 Νίθνο Ρνχζζεο – ηξαζβνχξγν 24 Φεβ 2018,  Πεγή: http://www.reporter.gr 

http://www.kathimerini.gr/
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 Υξεζηκνπνηεί, ινηπφλ, ηνλ Β, ν νπνίνο παίδεη ην ξφιν ηνπ κεζάδνληα, δαλείδνληαο ηνπ 

εηθνληθά ην πνζφ ησλ 1.000.000 €, πξνθεηκέλνπ ν Β λα πξνβεί ζηελ αγνξά ηνπ αθηλήηνπ, 

ην νπνίν, ζηε ζπλέρεηα, πσιεί ζηνλ Γ, κέζσ εηθνληθήο εμσηξαπεδηθήο ζπλαιιαγήο, έλαληη 

1.500.000 €.  

Με ην πνζφ πνπ «εηζπξάηηεη» ν Β, επηζηξέθεη, επίζεο εμσηξαπεδηθά, ζηνλ Γ ην πνζφ ηνπ 

δαλείνπ (1.000.000 €).  

ηε ζπλέρεηα ν Γ, πνπιάεη ην ελ ιφγσ αθίλεην ζηελ εμσρψξηα εηαηξεία έλαληη 2.500.000 €.  

Σν πνζφ ηεο ζπλαιιαγήο κεηαθέξεηαη ζε ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ν Γ σο πξντφλ 

λφκηκεο ζπλαιιαγήο, επηηπγράλνληαο, έηζη, ηε λνκηκνπνίεζε φινπ ηνπ πνζνχ ηνπ 

παξάλνκνπ ρξήκαηνο πνπ δηαζέηεη.
260
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VIII. OI ΔΞΧΥΧΡΗΔ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ 

 

Δπίζεο, γηα ην ζθνπφ απηφ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη νη αγνξαπσιεζίεο ζθαθψλ 

αλαςπρήο. Έηζη: 

 

Έζησ φηη ν Α δηαζέηεη ζε ινγαξηαζκφ πνπ ηεξεί ζην εμσηεξηθφ καχξν ρξήκα. πζηήλεη, 

ινηπφλ, κία εμσρψξηα εηαηξεία κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ελνηθηάδεη ζε «θνξνινγηθφ παξάδεηζν», έλα 

ζθάθνο αλαςπρήο, ελψ ηα κηζζψκαηα θαηαβάιινληαη απφ ηελ offshore εηαηξεία 

ηδηνθηεζίαο ηνπ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα κελ έρεη απψιεηεο, ην κηζζσκέλν ζθάθνο ην ππεθκηζζψλεη ζε άιιε 

εηαηξεία, ε νπνία, φλησο, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα παξνρήο ππεξεζηψλ αλαςπρήο. 

 Με απηφ ηνλ ηξφπν, ν Α θαηαθέξλεη λα λνκηκνπνηεί ηα παξάλνκα ρξήκαηα πνπ δηαζέηεη ηα 

νπνία ιακβάλνπλ ηε κνξθή είζπξαμεο λφκηκσλ  κηζζσκάησλ. 

Δπίζεο, δεδνκέλνπ φηη, φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη ν ελ ιφγσ 

κεραληζκφο, δηεμάγνληαη εθηφο ηεο δηθαηνδνζίαο ησλ ειιεληθψλ θνξνινγηθψλ αξρψλ, 

θαζίζηαηαη αδχλαηνο ν έιεγρνο ησλ εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ ησλ κεηαμχ ηνπο ζπλαιιαγψλ.
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IX. ΣΑ ΦΖΦΗΑΚΑ ΚΡΤΠΣΟΝΟΜΗΜΑΣΑ 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ: 

 

Αλακθηζβήηεηε είλαη, επίζεο, ε ζπκβνιή ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηε δηαδηθαζία 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ξνέο ηεο γεσνηθνλνκίαο πξαγκαηνπνηνχληαη, φιν θαη πεξηζζφηεξν, 

κέζσ κεηαθνξάο ειεθηξνληθψλ δεδνκέλσλ, ελψ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζπκςεθηζκνχ 

θαη δηαθαλνληζκνχ ηειεηνπνηνχλ ηα λέα ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκψλ (απηφκαηεο 

κεηαθνξέο θεθαιαίσλ, απηφκαηεο ηξαπεδηθέο ζπξίδεο, θάξηεο πιεξσκψλ). Έηζη, νη 

ειεθηξνληθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο κπνξνχλ λα δηεθπεξαησζνχλ απφ παληνχ, ρσξίο ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο, δίλνληαο λέα κνξθή ζηελ έλλνηα ηνπ λνκίζκαηνο. 

πλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ειεθηξνληθφ ρξήκα (electronic money), δελ απνηειεί 

απιά κία απηνκαηνπνηεκέλε έθθξαζε ηνπ ινγηζηηθνχ ρξήκαηνο, αιιά έλα «πιεξνθνξηαθφ 

λφκηζκα», πνπ ζπκβάιεη ζηε κεηάβαζε πξνο έλα παγθνζκηνπνηεκέλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζε έλα ζχζηεκα ηππνπνίεζεο ηεο πιεξνθνξίαο.
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ΣΟ BITCOIN: 

 

Μία κνξθή ηνπ λένπ απηνχ ηχπνπ λνκίζκαηνο απνηειεί ην “Bitcoin”. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ςεθηαθφ θξππηνλφκηζκα, ην νπνίν δελ επνπηεχεηαη απφ θακία ηξάπεδα θαη έρεη θεξδίζεη ην 

ελδηαθέξνλ νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε θαζψο, θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ην 2009 θαη κεηά, ε ηηκή ηνπ έρεη μεπεξάζεη θάζε πξνζδνθία, κε ηνπο 

επελδπηέο λα έρνπλ πέζεη έμσ ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο.
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Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ην bitcoin παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ είλαη ν 

αθφινπζνο: 

Όζνη επηζπκνχλ λα θάλνπλ ζπλαιιαγέο κε ην bitcoin, πξέπεη λα πεξάζνπλ πξψηα απφ έλαλ 

έιεγρν, σο πξνο ηελ χπαξμε θαη ηελ νξζφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ελφο ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ζην φλνκά ηνπο θαζψο θαη σο πξνο ηε βεβαίσζε ηεο χπαξμεο 

θαηαηεζεηκέλσλ πνζψλ ζε απηφλ. Ο έιεγρνο απηφο γίλεηαη ζηα αληαιιαθηήξηα. ηελ 

Ακεξηθή βξίζθνληαη ηα δχν παγθνζκίσο κεγαιχηεξα αληαιιαθηήξηα bitcoin: ην Circly θαη 

ην Coinbase. ηελ νπζία, ινηπφλ, ηα αληαιιαθηήξηα παίδνπλ ηνλ ξφιν ησλ πξαγκαηηθψλ 

ηξαπεδψλ, θαζψο δελ κπνξεί θάπνηνο λα αλνίμεη έλαλ ινγαξηαζκφ bitcoin ζην δηαδίθηπν 

θαη, ζηε ζπλέρεηα, λα αγνξάζεη bitcoin εάλ δελ γίλεη ηαπηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ, θαη 

αλ δελ πεξάζεη απφ έλαλ κηθξφ έιεγρν. Δπηπιένλ, ην bitcoin ιεηηνπξγεί κέζσ ηεο 

ηερλνινγίαο “blockchain”, δειαδή, ελφο “θαηάζηηρνπ” ζην νπνίν γίλνληαη φιεο νη 

ζπλαιιαγέο, θαζηζηψληαο έηζη ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ζπλαιιαγέο αληρλεχζηκεο γηα ηνπο 

ρξήζηεο πνπ δελ δηαζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα θαιχςνπλ ηα ίρλε ηνπο. 

 Χζηφζν, πιένλ νη πην εμειηγκέλνη θαη ηθαλνί θπβεξλνεγθιεκαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ 

πεξίπινθεο κεζφδνπο γηα λα απνθξχςνπλ ηα ίρλε ηνπο, φπσο ην απνθαινχκελν “chain-

hopping”, φπνπ ηα ρξήκαηα θηλνχληαη απφ ην έλα ςεθηαθφ λφκηζκα ζην άιιν, 

δεκηνπξγψληαο κηα δηαδξνκή πνπ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί. 

Δπίζεο, λέαο γεληάο λνκίζκαηα έρνπλ θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπο, ηα νπνία είλαη ζρεδηαζκέλα 

εμαξρήο έρνληαο θαηά λνπ ηελ αλσλπκία θαη ηε κπζηηθφηεηα, φπσο ην Monero, ην Dash, ην 
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 ηαχξνο Α. Κάηζηνο (1997)« Ξέπιπκα βξψκηθνπ Υξήκαηνο», εθδφζεηο άθθνπια (ζει. 1119-120) 
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 Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ζηηο 31/12/2017, ε ηηκή ηνπ αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ bitcoin/dollar = 

15.291$ (ην δνιάξην είλαη ην θχξην λφκηζκα κε ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε ηζνηηκία) ή 12.987 bitcoin/επξψ. 
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Z-Cash θαη ην πνιιά ππνζρφκελν Ethereum. Μάιηζηα, ην Monero εκθαλίζηεθε πξφζθαηα 

ζηελ επηθαηξφηεηα, κε ηνπο εηδηθνχο λα αλαθέξνπλ πσο έλαο ηφο ν νπνίνο εθκεηαιιεχεηαη 

ην ίδην ηξσηφ ζεκείν κε ην WannaCry είρε κνιχλεη πάλσ απφ 200.000 ππνινγηζηέο, ηνπο 

νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηελ παξαγσγή Monero – κηα δηαδηθαζία πνπ είλαη γλσζηή σο 

mining (“εμφξπμε”) (DeMartino, 2016).
264

 

Σε ζεκαζία ησλ θξππηνλνκηζκάησλ ζην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο αλαγλψξηζαλ πςειφβαζκα ζηειέρε ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (ΓΝΣ), ηδίσο κεηά ηελ ππφζεζε ηεο AlphaBay,
265

 πξνβαίλνληαο ζε 

πξνηάζεηο ηφζν πηνζέηεζεο ηερλνινγηψλ πνπ ζα επηβάινπλ ηνλ λφκν ζηελ εθηέιεζε 

ζπλαιιαγψλ κε ςεθηαθά λνκίζκαηα φζν θαη επηβνιήο ησλ ίδησλ  θαλφλσλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

φιεο ηηο ππφινηπεο κνξθέο πιεξσκψλ, επηζεκαίλνληαο, σζηφζν, φηη ην θαηλφκελν ζα 

πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί ζπιινγηθά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Δπίζεο, ζηε ζχλνδν ηνπ G20 ζην Μπνπέλνο Ατξεο, ππνπξγνί Οηθνλνκηθψλ θαη θεληξηθνί 

ηξαπεδίηεο αλαθέξζεθαλ ζηελ αλάγθε ζηελήο παξαθνινχζεζεο ησλ θξππηνλνκηζκάησλ. 

ην θνηλφ αλαθνηλσζέλ ηνπο έγηλε αλαθνξά ζηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαη ησλ επελδπηψλ, ζηελ έθζεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αγνξψλ, ζηνπο θηλδχλνπο μεπιχκαηνο 

«καχξνπ» ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαζψο θαη ζηελ αλάγθε ιήςεο 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. Χζηφζν, νξηζκέλεο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ, 

δηζηάδνπλ λα εηζεγεζνχλ ηελ πηνζέηεζε λέσλ θαλφλσλ, θαζψο εδψ θαη κία δεθαεηία 

ηίζεληαη απζηεξφηεξνη φξνη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ παγθφζκηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πξνθεηκάλνπ λα απνθεπρζεί ε επαλάιεςε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπ 

2008-2009.  Ζ απνπζία θνηλήο δέζκεπζεο απφ ην G20 γηα έλα δηεζλέο θαλνληζηηθφ πιαίζην 

πνπ ζα δηέπεη ηελ νκαιή θαη έλλνκε ιεηηνπξγία ησλ θξππηνλνκηζκάησλ, ζα νδεγήζεη ζε 

κνλνκεξείο ελέξγεηεο εθ κέξνπο κεκνλσκέλσλ θπβεξλήζεσλ παξέρνληαο, έηζη, ηε 

δπλαηφηεηα ζε φζνπο ξέπνπλ ζηελ παξαλνκία, λα κεηαθέξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζε 

άιιε ρψξα ζηελ νπνία ζα ηζρχεη πην ραιαξφ θαζεζηψο.  

Δπίζεο, ην ΓΝΣ ηνλίδεη φηη ηα ςεθηαθά λνκίζκαηα είλαη ειθπζηηθά θαη ξηςνθίλδπλα θαζψο 

ε έθδνζε λέσλ ςεθηαθψλ λνκηζκάησλ γίλεηαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ηεο θεληξηθήο 

ηξάπεδαο, γεγνλφο πνπ δηαηεξεί ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ην ελ ιφγσ 

λφκηζκα, θαη ζε αληίζεζε κε εθείλεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεηξεηά, καθξηά απφ ην 

κηθξνζθφπην ησλ Αξρψλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 

κεηά ηε κεγάιε άλνδν ηνπ bitcoin, ην νπνίν είλαη ην θπξίαξρν θαη ην παιαηφηεξν φισλ ησλ 

θξππηνλνκηζκάησλ, νη εθδφζεηο ςεθηαθψλ λνκηζκάησλ πνιιαπιαζηάζηεθαλ κέζα ζην 

2017.
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 Γηάλλεο Παγάλεο, 18.12.2017, https://powerpolitics.eu 
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 Ζ AlphaBay ήηαλ κία παξάλνκε «ζθνηεηλή» δηαδηθηπαθή αγνξά.   Κπθινθφξεζε ην επηέκβξην ηνπ 2014, 

θαη ζεκείσζε ζηαζεξή αλάπηπμε, κε 14.000 λένπο ρξήζηεο θαηά ηηο πξψηεο 90 εκέξεο ιεηηνπξγίαο. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ 2015 αλαγλσξίζηεθε σο ε κεγαιχηεξε ζε απεπζείαο ζχλδεζε αγνξά ζθνηεηλνχ δηθηχνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Dan Palumbo, δηεπζπληή έξεπλαο ηεο Digital Citizens Alliance , έρνληαο πάλσ απφ 200000 

ρξήζηεο θαη 40000 πσιεηέο πνπ πξνζέθεξαλ παξάλνκεο νπζίεο αιιά θαη πξάγκαηα φπσο πιαζηά δηαβαηήξηα, 

ινγηζκηθά θπβεξλνεγθιήκαηνο θαη φπια. Σεξκαηίζηεθε κεηά απφ κηα δξάζε επηβνιήο ηνπ λφκνπ σο κέξνο 

ηεο επηρείξεζεο Bayonet ελαληίνλ ηεο (θαη επίζεο ηεο αγνξάο Hansa ) ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνλ Καλαδά 

θαη ηελ Σατιάλδε,  ζηηο 13 Ηνπιίνπ 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaBay 
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 Εσξδέη Ενιψηα. 22/3/2018, http://www.kathimerini.gr/ 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Citizens_Alliance&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiYcoWLuodh4KJ1wxE5YVSpuHt4gg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Bayonet_(darknet)&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhiauEHJ_CU-r29gaxfrOfK_l_axfQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Hansa_(market)&xid=17259,15700019,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhBaIqPV8B45PW0R0l600rlkfSMxQ
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X. ΟΗ  ΑΝΧΝΤΜΔ ΜΔΣΟΥΔ ΚΑΗ ΟΜΟΛΟΓΑ 

 

Οη αλψλπκεο κεηνρέο θαη ηα νκφινγα, ρξεζηκνπνηνχληαη, επίζεο επξέσο, ζηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο ιφγσ ηεο αλσλπκίαο πνπ 

παξέρνπλ θαζίζηαηαη  εχθνιε ε κεηαθίλεζε κεγάισλ πνζψλ.  

 Πξφθεηηαη γηα γξακκάηηα νξηζκέλνπ πνζνχ, ηα νπνία κπνξεί λα θπκαίλνληαη απφ ιίγα έσο 

κεξηθέο ρηιηάδεο επξψ θαη αλαγξάθνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ απηνχ ζηνλ 

θνκηζηή ηνπο. Σέηνηνπ είδνπο κεηνρέο θαη νκφινγα αλήθνπλ ζην άηνκν ην νπνίν ηηο έρεη 

ππφ ηελ θπζηθή θαηνρή ηνπ, είηε απηφ είλαη ε ηζέπε, ν ραξηνθχιαθαο ή ην ρξεκαηνθηβψηηφ 

ηνπ, φπσο αθξηβψο ζα ίζρπε κε ηα θαλνληθά ρξήκαηα, φπνπ φπνηνο ηα θνπβαιάεη κπνξεί λα 

ηα μνδέςεη, λα ηα επελδχζεη, ή φηη άιιν εθείλνο επηζπκεί. Σν ραξαθηεξηζηηθφ απηφ θαζηζηά 

ηα ελ ιφγσ γξακκάηηα ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα θάπνηνλ πνπ επηζπκεί λα κεηαθηλήζεη κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά εχθνια θαη αθφκα πην ρξήζηκα αλ ζέιεη λα αξλεζεί φηη είλαη ν θάηνρνο 

ηνπο.  

Αθξηβψο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη αλψλπκεο νκνινγίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ππεξβνιηθά εχθνια απφ ηνπο απαηεψλεο, ε ακεξηθαληθή θπβέξλεζε έπαπζε ηελ έθδνζε 

ηνπο ην 1982. 
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XI. ΣΑ ΣΤΥΔΡΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ 

 

Ο Der Knoop (2017), δηεμήγαγε έξεπλα ζρεηηθά κε ην πφζν ηξσηά είλαη δηάθνξα είδε 

ηπρεξψλ παηρληδηψλ ζηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ ζηελ εξεπλά ηνπ ζπκπεξηέιαβε ηα 

ηπρεξά παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ ηα θαδίλν, απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα κεραλήκαηα, 

ηηο ιαρεηνθφξεο αγνξέο, ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα θαζψο θη εθείλα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

δηαδηθηπαθά. Σα απνηειέζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε, φπσο απηά δεκνζηεχηεθαλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο θαη Σεθκεξίσζεο (WODC) ηνπ γεξκαληθνχ ππνπξγείνπ 

αζθάιεηαο θαη δηθαηνζχλεο, ζηηο 2.4.2017, δείρλνπλ φηη ν θίλδπλνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο κέζσ ησλ ηπρεξψλ παηρληδηψλ, είλαη ζαθψο κηθξφηεξνο απφ εθείλν ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ελψ φηαλ απηά δηεμάγνληαη δηαδηθηπαθά ηα απνηειέζκαηα είλαη 

αθξηβψο ηα αληίζεηα.  Δπίζεο, ηδηαίηεξα ηξσηά γηα ην ζθνπφ ηεο λνκηκνπνίεζεο 

παξάλνκσλ εζφδσλ, εκθαλίδνληαη ηα ηπρεξά παηρλίδηα πνπ αθνξνχλ ηα θαδίλν, ηα 

παξάλνκα εζληθά ηπρεξά παηρλίδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκφ θαη ηδίσο απηά πνπ 

δηεμάγνληαη δηαδηθηπαθά. Αληίζεηα, ιηγφηεξν επάισηνο εκθαλίδεηαη ν ηνκέαο ησλ 

ιαρεηνθφξσλ αγνξψλ, ησλ ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ θαη ηα αζιεηηθά ζηνηρήκαηα πνπ 

δηεμάγνληαη ζε εζληθφ επίπεδν.
268

  

Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη θαζψο ε αμία ησλ δηαδηθηπαθψλ ηπρεξψλ 

παηρληδηψλ θαηά ην έηνο 2016 αλήιζε ζηα $39 δηζ., ε ελ ιφγσ βηνκεραλία απνηειεί έλα 

αζθαιέο θαηαθχγην γηα εθείλνπο πνπ επηζπκνχλ λα λνκηκνπνηήζνπλ έζνδα απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 χκθσλα κε ηνλ επηθεθαιή έξεπλαο ηεο εηαηξείαο παξνρήο ινγηζκηθνχ αζθαιείαο 

McAfee, McFarland, παξαηεξείηαη κία ηαρεία αλάπηπμε ησλ παξάλνκσλ δηαδηθηπαθψλ 
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ηπρεξψλ παηρληδηψλ, ηα νπνία ζεκεηψλνπλ ηεξάζηηα θέξδε, ελψ είλαη αδχλαηε ε επνπηεία 

ηνπο απφ ηηο αξρέο θαζψο ε ηακεηαθή ξνή είλαη αλψλπκε θαη ζπλεπψο εχθνιν λα 

ζπγθαιπθζεί. Δπίζεο, φηαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ζπλδπαζκφ κε άιια εξγαιεία μεπιχκαηνο 

ρξήκαηνο, ηα έζνδα απηά κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ απφ θαη ζε ςεθηαθά λνκίζκαηα.  

 Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, o McFarland αλαθέξεη ηε 

ιεηηνπξγία 25.000 παξάλνκσλ δηαδηθηπαθψλ ρψξσλ (sites), πνπ παξέρνπλ δηαδηθηπαθά 

ηπρεξά παηρλίδηα, θαηά ην 2011, ελψ επηζεκαίλεη φηη πηζαλφηαηα ν αξηζκφο ηνπο έρεη 

απμεζεί ζήκεξα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηαδηθηπαθνχ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ν 

McFarland πξνηείλεη δηαζπλνξηαθή θαη δηαηνκεαθή ζπλεξγαζία, ηελ αλάπηπμε 

πξνεγκέλσλ ηερληθψλ θαη ηερλνινγηψλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαζψο θαη πεξαηηέξσ 

θαηάξηηζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ αξκνδίσλ αξρψλ.
269

 

 

 

4.3 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

πκπεξαζκαηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε επηινγή ηεο κεζφδνπ-ηερληθήο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, εμαξηάηαη απφ κία ζεηξά παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην είδνο ηεο 

εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη, ην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο 

πξνέιεπζεο ησλ εζφδσλ απηψλ
270

, αιιά θαη ηνλ φγθν ηνπο, θαζψο κηθξέο πνζφηεηεο 

ρξεκάησλ κπνξνχλ λα λνκηκνπνηεζνχλ πεξηνδηθά κε πνηθίιεο ηερληθέο νη νπνίεο δελ 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα κεγαιχηεξεο. Δπίζεο, ν βαζκφο εκπηζηνζχλεο ζηα 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία, αιιά θαη ν παξάγνληαο 

δηαζεζηκφηεηαο ρξφλνπ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, θαζψο θαζνξίδεη αλ απαηηείηαη 

εθάπαμ ή ζηαδηαθή λνκηκνπνίεζε. Σέινο, φηαλ γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχληαη εηαηξηθέο κνξθέο, νη ηερληθέο πνπ επηιέγνληαη είλαη ζπλήζσο ζρεηηθέο κε 

ην άκεζν επηρεηξεκαηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη αληηθαηνπηξίδνπλ φζν ην δπλαηφλ ην πξνθίι 

ησλ ζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ηνπο
271

.  

 

ε κία πξνζπάζεηα ησλ Unger θαη Walker (2007), λα παξνπζηάζνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο 

ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ην μέπιπκα ηνπ παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαηέιεμαλ 

ζηνπο εμήο: 

 

1. Γηαδηθηπαθέο κεηαθνξέο ή δηαδηθηπαθέο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο (Wire Transfers or 

Electronic Banking): 

Απνηειεί ην πξσηαξρηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  νη θάηνρνη παξάλνκνπ 

ρξήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα κεηαθέξνπλ ηα ρξήκαηα απηά κέζσ ηνπ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, επηηπγράλνληαο, έηζη,  ηελ απφθξπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζεο ηνπο 

ή ηελ ηνπνζέηεζε ζηνπο επελδπηηθνχο ζηφρνπο πνπ επηζπκνχλ. πλήζσο ηα 

θεθάιαηα απηά κεηαθέξνληαη κέζσ πνηθίισλ ηξαπεδψλ θαη δηαθφξσλ 

δηθαηνδνζηψλ. 
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2. Καηαζέζεηο κεηξεηψλ (Cash Deposits): 

Πξνεγνχληαη ησλ ηξαπεδηθψλ κεηαθνξψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζπλήζσο ρξεηάδεηαη 

λα «δνκήζνπλ» ηηο θαηαζέζεηο, θαηαθεξκαηίδνληαο ην ζπλνιηθφ πνζφ κε κηθξφηεξα 

πνζά (smurfing). 

 

3. Αλεπίζεκα ζπζηήκαηα κεηαθνξάο αμίαο (Informal Value Transfer System – IVTS): 

Σέηνηα ζπζηήκαηα φπσο ην Hawala θαη ην Hidi, ιεηηνπξγνχλ κέζσ θαηαζηεκάησλ 

πνπ ζπλήζσο πσινχλ είδε παληνπσιείνπ, ηειεθσληθέο θάξηεο ή άιια παξφκνηα 

πξντφληα θαη ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη δηεζλψο επηηξέπνληαο, έηζη, ηηο δηεζλείο 

κεηαθνξέο θεθαιαίσλ.  

 

4. Λαζξαία θπζηθή κεηαθνξά ρξεκάησλ (Cash Smuggling). 

Απηνί πνπ δηαζέηνπλ παξάλνκα ρξήκαηα, ηα ηαρπδξνκνχλ ή αθφκα θαη ηα 

κεηαθέξνπλ καδί ηνπο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αθφκα θη απφ ρψξα ζε ρψξα. 

 

5. Σπρεξά παηρλίδηα (Gambling): 

Σα θαδίλν, νη ηππφδξνκνη θαη νη ιαρεηνθφξνη αγνξέο κπνξνχλ, επίζεο, λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε λνκηκνπνίεζε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 

κέζσ ηεο αγνξάο θεξδνθφξσλ θαξηψλ, ηηο νπνίεο ζηε ζπλέρεηα εμαξγπξψλνπλ 

κέζσ λφκηκσλ ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ. 

 

6. Αζθαιηζηηθά Πξνγξάκκαηα (Insurance Policies): 

Οη εγθιεκαηίεο αγνξάδνπλ δηάθνξα αζθαιηζηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία, ζηε 

ζπλέρεηα, εμαξγπξψλνπλ ιακβάλνληαο λφκηκεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο. Όηαλ απηά 

ιακβάλνπλ καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα, ε αλίρλεπζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο 

θαζίζηαηαη αθφκα δπζθνιφηεξε. 

 

7. Υξεφγξαθα (Securities): 

Σα ρξεφγξαθα ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζηηο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ, θαζψο νη 

ππνθείκελεο αζθαιηζηηθέο ζπκθσλίεο παξέρνπλ θάιπςε θαη εχινγε αηηία γηα 

κεηαθνξέο.  

 

8. Δπηρεηξεκαηηθή Ηδηνθηεζία (Business Ownership) 

Σα παξάλνκα ρξήκαηα κπνξνχλ, επίζεο, λα μεπιπζνχλ κέζσ λφκηκσλ 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ απηά αλακεηγλχνληαη κε ηα λφκηκα έζνδα ηνπο. Κπξίσο, 

επηιέγνληαη επηρεηξήζεηο κε έληνλε ξνή κεηξεηψλ (cash-intensive operations), φπσο 

γηα παξάδεηγκα ηα εζηηαηφξηα.  

 

9. Δηαηξείεο «Φάληαζκα» (Shell Corporations): 

Οη εηαηξείεο απηέο ηδξχνληαη απνθιεηζηηθά γηα λα παξέρνπλ θάιπςε ζηηο κεηαθνξέο 

θεθαιαίσλ θαη δελ αζθνχλ λφκηκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

10. Αγνξέο (Purchases): 

Ζ αγνξά αθηλήησλ θαη άιισλ δηαξθψλ αγαζψλ κπνξεί, επίζεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί 

σο κέζσ γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ, θαζψο αγνξάδνληαη κε παξάλνκν ρξήκα θαη 

ζηε ζπλέρεηα πσινχληαη έλαληη λνκίκσλ ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ.  

 

 

 

 



 
111 

11. Πξνπιεξσκέλεο θάξηεο (Credit card advance payment): 

Οη εγθιεκαηίεο πξνβαίλνπλ ζε πξνπιεξσκέο θαξηψλ κε ηα παξάλνκα πξνο 

λνκηκνπνίεζε ρξήκαηα πνπ δηαζέηνπλ, ιακβάλνληαο λφκηκεο πξνπιεξσκέλεο 

θάξηεο ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην επίζεκν νηθνλνκηθφ ζχζηεκα.  

 

12. Λεηηνπξγίεο ησλ ATM (ATM Operations): 

Οη ηξάπεδεο κπνξεί λα επηηξέπνπλ ζε άιιεο επηρεηξήζεηο λα δηαρεηξίδνληαη ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ΑΣΜ ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα, ηε δηαηήξεζε θαη 

επαλαηξνθνδφηεζε ηνπο κε κεηξεηά. Έηζη, νη εγθιεκαηίεο ηξνθνδνηνχλ ηα ΑΣΜ 

κε παξάλνκν ρξήκα θαη ιακβάλνπλ λφκηκεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο γηα ηα ρξήκαηα 

πνπ έρνπλ αλαιεθζεί. 
272
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ: 

5. ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

5.1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ:  

Με ηα θνξνινγηθά έζνδα νη θπβεξλήζεηο εμαζθαιίδνπλ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο γηα ηελ 

χπαξμε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπο. Δπίζεο, κέζα απφ ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία 

θάζε θξάηνπο, αληηθαηνπηξίδνληαη νη ζεκειηψδεηο επηινγέο ηνπ ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο 

δεκνζίσλ δαπαλψλ φπσο ε παηδεία, ε πγεία θαη νη ζπληάμεηο, ελψ, επεξεάδνληαο βαζηθά 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε, φπσο ηελ ηδησηηθή θαηαλάισζε θαη απνηακίεπζε, θαζνξίδεη ην 

δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα, ηελ καθξνπξφζεζκε πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ 

πνιηηψλ.
273

 πλεπψο, νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο επηβάιιεηαη ε ελδειερήο κειέηε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ε εχξεζε απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πάηαμε ηεο, είλαη πξνθαλείο 

θαη άπηνληαη ηεο θνηλσληθήο δηάζηαζεο ηνπ θαηλνκέλνπ, ηεο επίδξαζεο ηνπ ζε επίπεδν 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη παξαγσγηθφηεηαο θαζψο θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπ ζηα 

δεκνζηνλνκηθά έζνδα θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Χο θνξνδηαθπγή (tax evasion), νξίδεηαη ε θαζ‟ νπνηνδήπνηε ηξφπν παξάλνκε απφθξπςε 

θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θνξνινγνχκελνπ, θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, απφ ηηο 

θνξνινγηθέο αξρέο κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ή ηελ εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο ηνπ 

ππνρξέσζεο .
274

 

 

5.2 ΗΥΤΟΝ ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

 

χκθσλα κε ην χληαγκα ηεο Διιάδνο (άξζξν 78), θαλέλαο θφξνο δελ επηβάιιεηαη νχηε 

εηζπξάηηεηαη ρσξίο ηελ  χπαξμε πξνεγνχκελνπ ηππηθνχ λφκνπ πνπ θαζνξίδεη ην 

ππνθείκελν θαη ην αληηθείκελν ηεο θνξνινγίαο. Αληηθείκελν θνξνινγίαο κπνξεί λα είλαη ην 

εηζφδεκα, ε πεξηνπζία, νη δαπάλεο θαη νη ζπλαιιαγέο. Με ην ίδην άξζξν νξίδεηαη, επίζεο, 

φηη ν θφξνο δελ κπνξεί λα επηβιεζεί κε λφκν αλαδξνκηθήο ηζρχνο πνπ εθηείλεηαη πέξα απφ 

ην νηθνλνκηθφ έηνο πξνεγνχκελνπ εθείλνπ θαηά ην νπνίν επηβιήζεθε.  

5.2.1 Ο ΚΧΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (Κ.Φ.Δ.) -ΝΟΜΟ 4172/2013 

ηε ρψξα καο, ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηφζν ησλ θπζηθψλ φζν θαη ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ξπζκίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ – 

Ν.4172/2013), ν νπνίνο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ  01/01/2014. 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 7, ηνπ Ν.4172/13, σο εηζνδήκαηνο ινγίδνληαη εθείλν πνπ πξνθχπηεη 

απφ: 

 Α: Σε κηζζσηή εξγαζία θαη ηηο ζπληάμεηο. 

 Β: Σελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 Γ: Σν θεθάιαην. 

 Γ: Σελ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. 

 

Ζ Β πεγή εηζνδήκαηνο (εηζφδεκα απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα) εκπεξηέρεη ην 

εηζφδεκα απφ ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, απφ ηηο ππεξεζίεο ειεπζέξησλ 
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επαγγεικάησλ θαη απφ θάζε άιιε πεγή. ηε Γ (εηζφδεκα απφ θεθάιαην) πεξηιακβάλνληαη 

ηα εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα θαη απφ θηλεηέο αμίεο. Σέινο, άμην αλαθνξάο απνηειεί ε 

πξνζζήθε ζηνλ πξνεγνχκελν λφκν (Ν.2238/94), κίαο επηπιένλ πεγήο εηζνδήκαηνο, ηεο Γ,  

ε νπνία αθνξά εηζνδήκαηα απφ ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ, δειαδή απηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο ηηκήο θηήζεο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο, ηίηισλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. 
275

 

 
5.2.2. Ο ΚΧΓΗΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ (Κ.Φ.Γ.) - ΝΟΜΟ 4174/2013 

 

Ο Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ (ΚΦΓ – Ν.4174/2013),  «Φνξνινγηθέο Γηαδηθαζίεο 

θαη άιιεο δηαηάμεηο», κεηαμχ ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθεη θαη ξπζκίδεη, θάλεη ζαθήο 

αλαθνξά θαη ζηηο παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ 

λφκνπ, σο παξαβάζεηο θνξνδηαθπγήο λννχληαη: 

 

1. Ζ απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ, απφ νπνηαδήπνηε πεγή, κε κε ππνβνιή 

δήισζεο ή κε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Χο απφθξπςε θαζαξψλ εηζνδεκάησλ λνείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ 

νπνία θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία αλχπαξθηεο ή εηθνληθέο νιηθά ή κεξηθά δαπάλεο ή 

γίλεηαη επίθιεζε ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηέηνησλ δαπαλψλ, ψζηε λα κελ 

εκθαλίδνληαη θαζαξά εηζνδήκαηα ή λα εκθαλίδνληαη απηά κεησκέλα. Οξίδεηαη, 

επίζεο φηη σο απφθξπςε εηζνδεκάησλ ζεσξείηαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ε 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε θαηαβνιή πνζνχ 

θφξνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, αλά θνξνινγηθφ έηνο, εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα ή ππφρξενπο ηήξεζεο απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη 

ηνπιάρηζηνλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ αλά θνξνινγηθφ έηνο εθφζνλ πξφθεηηαη 

γηα ππφρξενπο ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ. 

  

2. Ζ κε απφδνζε, ε αλαθξηβήο απφδνζε, ν ζπκςεθηζκφο, ε έθπησζε ή ε δηαθξάηεζε 

θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, 

ηειψλ ή εηζθνξψλ, γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο ή δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν, ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ρηιηάδσλ (10.000) επξψ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα θπζηθά πξφζσπα ή ππφρξενπο 

ηήξεζεο απινγξαθηθψλ βηβιίσλ θαη ηνπιάρηζηνλ εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππφρξενπο ηήξεζεο δηπινγξαθηθψλ βηβιίσλ, θαζψο θαη ε κε 

ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή ησλ 

παξαπάλσ θφξσλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη αθνξά θφξνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Κψδηθα.  

 

3. Ζ είζπξαμε επηζηξνθήο ησλ παξαπάλσ θφξσλ απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά 

απφ παξαπιάλεζε ηεο, κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή κε 

αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ. 

 

4. Ζ έθδνζε πιαζηψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε λφζεπζε θνξνινγηθψλ 

ζηνηρείσλ.  Χο πιαζηφ ζεσξείηαη ην ζηνηρείν πνπ έρεη δηαηξεζεί ή ζθξαγηζηεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν, ρσξίο λα έρεη θαηαρσξηζηεί ζηα νηθεία βηβιία ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζρεηηθή πξάμε ζεψξεζεο ηνπ θαη εθφζνλ ε κε θαηαρψξηζε 

ηειεί ζε γλψζε ηνπ ππφρξενπ γηα ηε ζεψξεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζηνηρείνπ. Πιαζηφ, 

επίζεο, ζεσξείηαη θαη ην θνξνινγηθφ ζηνηρείν φηαλ νη αμίεο πνπ αλαγξάθνληαη ζην 
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πξσηφηππν θαη ζην αληίηππν απηνχ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα θνξνινγηθνχο 

ζθνπνχο είλαη δηαθνξεηηθέο.
276

 

 

5. Ζ έθδνζε εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θαη ε απνδνρή απηψλ. Δηθνληθφ είλαη 

ην ζηνηρείν πνπ εθδίδεηαη γηα ζπλαιιαγή αλχπαξθηε ζην ζχλνιν ηεο ή γηα κέξνο 

απηήο ή γηα ζπλαιιαγή πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ πξφζσπα δηαθνξεηηθά απφ απηά 

πνπ αλαγξάθνληαη ζην ζηνηρείν ή ην έλα απφ απηά είλαη άγλσζην θνξνινγηθψο 

πξφζσπν, κε ηελ έλλνηα φηη δελ έρεη δειψζεη ηελ έλαξμε ηνπ επηηεδεχκαηνο ηνπ 

νχηε έρεη ζεσξήζεη ζηνηρεία ζηελ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

Δηθνληθφ είλαη επίζεο ην ζηνηρείν πνπ θέξεηαη φηη εθδφζεθε ή έρεη ιεθζεί απφ 

εηθνληθή εηαηξία, θνηλνπξαμία, θνηλσλία ή άιιε νπνηαζδήπνηε κνξθήο επηρείξεζε 

ή απφ θπζηθφ πξφζσπν γηα ην νπνίν απνδεηθλχεηαη, φηη είλαη παληειψο ακέηνρν ζηε 

ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή, νπφηε ζηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε ζρεηηθή 

δηνηθεηηθή θχξσζε επηβάιιεηαη, θαη ε πνηληθή δίσμε αζθείηαη θαηά ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ππεπζχλνπ πνπ ππνθξχπηεηαη. Οξίδεηαη, επίζεο, φηη ηα θνξνινγηθά 

ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία ζπλαιιαγήο θαηψηεξε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεσξνχληαη πάληνηε γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ σο αλαθξηβή, ελψ ηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαγξάθεηαη αμία κεγαιχηεξε ηεο πξαγκαηηθήο 

ζεσξνχληαη σο εηθνληθά θαηά ην κέξνο ηεο κεγαιχηεξεο απηήο αμίαο. 

 

6. Ζ κε έθδνζε ή αλαθξηβήο έθδνζε παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, εθφζνλ ε ζπλνιηθή 

απνθξπβείζα αμία αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε πέληε ρηιηάδεο (5.000,00) επξψ. 

 

7. Ζ απφθξπςε ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ή ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 

εληαίνπ θφξνπ ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝ.Φ.Η.Α.), κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή ηνπ εληαίνπ θφξνπ 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο, σο απφθξπςε 

ζεσξείηαη ε κε απφδνζε γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο πνζνχ θφξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε 

ρηιηάδσλ (5.000,00) επξψ. 

 

8. Ζ απφθξπςε ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ή ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 

εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (Ν.3091/2002) κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε ππνβνιή 

αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή ηνπ θφξνπ απηνχ. 

 

9. Ζ απφθξπςε νπνηαζδήπνηε θνξνινγεηέαο χιεο κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε 

ππνβνιή αλαθξηβνχο δήισζεο θαη κε ζθνπφ ηε κε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε άιινπ 

θφξνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κψδηθα. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο 

πεξίπησζεο, σο απφθξπςε ζεσξείηαη ε κε απφδνζε γηα θάζε θνξνινγηθφ έηνο ή 

θάζε θνξνινγηθή ππφζεζε πνζνχ θφξνπ ηνπιάρηζηνλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000,00) 

επξψ.
277

 

 

Ο Ν.4174/2013 ζπλερίδεη αλαιχνληαο ην πνζφ ηνπ πξνζηίκνπ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη αλά πεξίπησζε ηέιεζεο εγθιήκαηνο θνξνδηαθπγήο (άξζξν 

55
Α
).  
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Δπίζεο, ζην άξζξν 66 ηνπ Ν.4174/2013, νξίδεηαη φηη: 

 

1. Έγθιεκα θνξνδηαθπγήο δηαπξάηηεη φπνηνο κε πξφζεζε: 

 

   Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο, εληαίνπ θφξνπ 

ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ (ΔΝΦΗΑ) ή εηδηθνχ θφξνπ αθηλήησλ (ΔΦΑ), απνθξχπηεη απφ 

ηα φξγαλα ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα απφ νπνηαδήπνηε 

πεγή ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηδίσο παξαιείπνληαο λα ππνβάιεη δήισζε ή 

ππνβάιινληαο αλαθξηβή δήισζε ή θαηαρσξίδνληαο ζηα ινγηζηηθά αξρεία εηθνληθέο 

(νιηθά ή κεξηθά) δαπάλεο ή επηθαιείηαη ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηέηνηεο δαπάλεο, 

ψζηε λα κελ εκθαλίδεηαη θνξνινγεηέα χιε ή λα εκθαλίδεηαη απηή κεησκέλε. 

 Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, ηνπ 

θφξνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ηνπ θφξνπ αζθαιίζηξσλ θαη ησλ παξαθξαηνχκελσλ θαη 

επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ, δελ απνδίδεη ή απνδίδεη αλαθξηβψο ή 

ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο, θαζψο θαη φπνηνο παξαπιαλά ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κε ηελ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ ή κε ηελ 

αζέκηηε παξαζηψπεζε ή απφθξπςε αιεζηλψλ γεγνλφησλ θαη δελ απνδίδεη ή 

απνδίδεη αλαθξηβψο ή ζπκςεθίδεη ή εθπίπηεη αλαθξηβψο απηνχο ή ιακβάλεη 

επηζηξνθή ή δηαθξαηεί ηέηνηνπο θφξνπο, ηέιε θαη εηζθνξέο. 

 Πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ πιεξσκή θφξνπ πινίσλ δελ απνδίδεη ή απνδίδεη 

αλαθξηβψο ζην Γεκφζην ην θφξν απηφλ. 

 

2. Παξαθξαηνχκελνη θφξνη, ηέιε θαη εηζθνξέο είλαη εθείλνη πνπ ξεηά νξίδνληαη ζε επί 

κέξνπο δηαηάμεηο φηη παξαθξαηνχληαη θαη ηειηθά απνδίδνληαη ζην Γεκφζην ή άιιν 

θνξέα απφ πξφζσπν δηάθνξν ηνπ πξαγκαηηθνχ θνξνινγνχκελνπ. 

 

3. Οη πνηληθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη αλά πεξίπησζε θαη ν ηξφπνο επηκέηξεζεο 

ηφζν ησλ πνζψλ φζν θαη ηεο πνηλήο. 

 

Σέινο, ζην άξζξν 67, πξνζδηνξίδνληαη νη απηνπξγνί θαζψο θαη νη ζπλεξγνί γηα ηε δηάπξαμε 

ηνπ εγθιήκαηνο ηεο θνξνδηαθπγήο, αλά θαηεγνξία λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ κε ηα άξζξα 

68 έσο 71,  ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο πνηληθήο δίσμεο, ν ρξφλνο παξαγξαθήο ηνπ εγθιήκαηνο, 

ηα αξκφδηα δηθαζηήξηα αλά πεξίπησζε θαζψο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο.
278

 

 

 
5.3 ΓΗΑΚΡΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΑΠΟ ΣΗ ΤΝΑΦΔΗ ΔΝΝΟΗΔ ΣΖ 

ΦΟΡΟΑΠΟΦΤΓΖ, ΦΟΡΟΚΛΟΠΖ & ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ. 

 

Αλ θαη ζπρλά ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο ζπγρέεηαη κε εθείλε ηεο θνξναπνθπγήο, νη δχν 

απηέο έλλνηεο δηαθέξνπλ ηφζν ελλνηνινγηθά, φζν θαη πξαθηηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ 

απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη ε θνξνδηαθπγή ζπληζηά παξάλνκε πξάμε,
279

 σο 

θνξναπνθπγή, νξίδεηαη «ε εθαξκνγή  θαιά ζρεδηαζκέλσλ ινγηζηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ 

απνηεινχλ απφξξνηα  πξνζεθηηθήο κειέηεο ηεο εκπνξηθήο λνκνζεζίαο, ηεο θνξνινγηθήο 

πξαθηηθήο, ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, δηθαζηηθψλ θαη 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ κε κνλαδηθφ ζηφρν ηε κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο ελφο 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ. Πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο θαιά κειεηεκέλνπ 

θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα θαη 
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ελαιιαθηηθέο, κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο θφξνο, ζπλήζσο ζηα πιαίζηα 

ηνπ λφκνπ.» 
280

  

Ζ θνξνθινπή, απφ ηελ άιιε, αθνξά ζηελ κε απφδνζε ζην δεκφζην ησλ εηζπξαρζέλησλ ή 

παξαθξαηεζέλησλ θφξσλ. Χζηφζν, ζηελ πξάμε δελ είλαη εχθνιε ε δηάθξηζε κεηαμχ 

θνξνδηαθπγήο θαη θνξνθινπήο ηδηαίηεξα ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο, φπνπ δελ είλαη εχθνιν 

λα πξνζδηνξηζηεί αλ έρεη εηζπξαρηεί θαη δελ έρεη απνδνζεί ν θφξνο ή  αλ ε πψιεζε ή ε 

παξνρή ππεξεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε ρσξίο ηε ρξέσζε ηνπ  θφξνπ (Γεσξγαθφπνπινο, 

1997)
281

 

Σέινο, σο «παξανηθνλνκία» ή «ππφγεηα νηθνλνκία», ζεσξείηαη ε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έιαβε ρψξα εληφο ελφο δεδνκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαη δελ 

θαηαγξάθεηαη ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο θαη ηηο ππφινηπεο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα απηή, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηφζν λφκηκεο νηθνλνκηθέο πξάμεηο νη νπνίεο, 

φκσο, έιαβαλ ρψξα παξάλνκα, φπσο ε πψιεζε πξντφλησλ ρσξίο ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ παξαζηαηηθνχ θαη ε αδήισηε εξγαζία, φζν θαη παξάλνκεο, φπσο ην εκπφξην 

φπισλ θαη λαξθσηηθψλ.
282

 

Ζ ζρέζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε ηε θνξνδηαθπγή είλαη ηφζν ζηελή πνπ ζπρλά  νη δχν απηνί 

φξνη ζπγρένληαη. Ζ παξανηθνλνκία απνηειείηαη ηφζν απφ λφκηκεο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο απνθξχπηνληαη κε ζθνπφ ηελ θνξνδηαθπγή, φζν θαη απφ ηα 

έζνδα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία, επίζεο, δελ 

δειψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο. Χζηφζν, ελψ ε θνξνδηαθπγή, απνηειεί κέξνο ηφζν 

ηεο παξανηθνλνκίαο φζν θαη ηεο επίζεκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, έλα κέξνο ηεο 

πξψηεο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ θαηαγξάθεηαη επηζήκσο, θαηαιήγεη ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, κέζσ ησλ κεηαγελέζηεξσλ ζπλαιιαγψλ κε ηε θαλεξή νηθνλνκία.
283

 

Ο Schneider (2012), θαηαηάζζεη ζηε ζθαίξα ηεο παξανηθνλνκίαο φια ηα εηζνδήκαηα ηα 

νπνία δελ θαηαγξάθνληαη θαη ηα νπνία πξνέξρνληαη ηφζν απφ λφκηκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηφρν έρνπλ ηε θνξνδηαθπγή, φπσο ηα αδήισηα εηζνδήκαηα ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ε αληαιιαγή λφκηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, φζν θαη απφ 

παξάλνκεο, φπσο είλαη ε εκπνξία θιακέλσλ αγαζψλ, ην εκπφξην ησλ λαξθσηηθψλ θαη ε 

πνξλεία. εκεηψλεη δε, φηη νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο, κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηε 

κεζνιάβεζε ηνπ ρξήκαηνο ή κε ηελ αληαιιαγή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ.
284

     

Ο Σάηζνο (2001), πξνβαίλνληαο ζε πεξαηηέξσ ζπζρέηηζε ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ 

δηαθξίλεη ηέζζεξηο πηζαλνχο ζπλδπαζκνχο ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, δηαθξίλεη ηελ 

ηαπηφρξνλε χπαξμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο ππάξρεη νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα (πξνζηηζέκελε αμία), ε νπνία, φκσο, έρεη αλαπηπρζεί ζηελ παξανηθνλνκία 

θαη ζπλεπψο δελ δειψλεηαη θαη δελ θαηαγξάθεηαη ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο. 

Παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο απνηειεί ε αδήισηε απαζρφιεζε αλέξγνπ πνπ 

ιακβάλεη επίδνκα αλεξγίαο. Ο δεχηεξνο πηζαλφο ζπλδπαζκφο, είλαη ε χπαξμε 

θνξνδηαθπγήο ρσξίο σζηφζν λα ππάξρεη παξανηθνλνκία. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγεηαη ε 

θαηάηκεζε ησλ θεξδψλ κίαο εηαηξείαο ζε εηθνληθνχο κεηφρνπο, κε ζηφρν ηελ ππαγσγή ηνπ 

ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο ζε ρακειφηεξνπο νξηαθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο. Έλαο 
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άιινο πηζαλφο ζπλδπαζκφο ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ, είλαη ε χπαξμε παξανηθνλνκίαο 

ρσξίο, σζηφζν, ηελ ηαπηφρξνλε χπαξμε θνξνδηαθπγήο. Ο παξάδνμνο απηφο ζπλδπαζκφο 

νθείιεηαη ζηηο αηέιεηεο θαηάξηηζεο ησλ Δζληθψλ Λνγαξηαζκψλ, ε ζχληαμε ησλ νπνίσλ δελ 

βαζίδεηαη ζηηο δειψζεηο εηζνδήκαηνο θαη αθνξά θπξίσο λέεο δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο 

απαηηείηαη ζπρλά ρξφλνο πξνθεηκέλνπ λα πεξηιεθζνχλ ζηνπο Δζληθνχο Λνγαξηαζκνχο. 

Σέινο, ππάξρεη ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη νχηε παξανηθνλνκία, νχηε θνξνδηαθπγή. 

Απφ ηα αλσηέξσ, θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη ελψ σο θπξηφηεξν αίηην ηεο παξανηθνλνκίαο 

ζεσξείηαη ε θνξνδηαθπγή, δελ ππάξρεη απφιπηε ηαχηηζε ησλ δχν απηψλ θαηλνκέλσλ, 

θαζψο ην θαζέλα απφ απηά κπνξεί λα εκθαλίδεηαη ρσξίο απαξαίηεηα ηελ ζπλχπαξμε ηνπ 

άιινπ. 
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Δπίζεο, ν Παπιφπνπινο (2002), αλαθεξφκελνο ζην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε 

ρψξα καο, εθηηκά πηζαλή αχμεζε ηνπ ιαζξεκπνξίνπ θαη ηεο πνξλείαο, ηελ νπνία θαη 

απνδίδεη ζηε καδηθή εηζξνή κεηαλαζηψλ. Δπηζεκαίλεη, επίζεο, φηη παξά ηε ζχλζεηε 

θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή επίδξαζε πνπ αζθνχλ, θαζψο νη ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο 

δεκηνπξγνχλ εηζφδεκα θαη απαζρφιεζε, κεηψλνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη λφκηκα θαη ζηεξνχλ απφ ην θξάηνο έλα ζεκαληηθφ 

πνζφ θνξνινγηθψλ εζφδσλ, δελ έρνπλ αθφκα εληαρζεί ζην ειιεληθφ ζχζηεκα ησλ Δζληθψλ 

Λνγαξηαζκψλ. ε κία πξνζπάζεηα ζπζρέηηζεο ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο, θαηαιήγεη ζε έλα θαχιν θχθιν αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη θαζψο ε παξανηθνλνκία νδεγεί ζε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκηζηεί ε απψιεηα απηή, νη θπβεξλφληεο νδεγνχληαη ζε 

αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηνπ πιέγκαηνο ησλ ξπζκίζεσλ, εληζρχνληαο, 

έηζη, ηα θίλεηξα πξνο ηε θνξνδηαθπγή θαη θαηαθπγήο ζηελ παξανηθνλνκία. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο, πξνηείλεη έλα πιέγκα ξπζκίζεσλ πνπ σο ζηφρν ζα 

έρνπλ ηφζν ηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ φζν θαη ηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ 

ησλ κε θνξνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ππνζάιπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ.
286

  

 

5.4 ΞΔΠΛΤΜΑ ΒΡΧΜΗΚΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

Λφγσ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο επίδξαζεο πνπ αζθεί ηφζν ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ε θνξνδηαθπγή, ηα δχν απηά θαηλφκελα, έρνπλ 

απνηειέζεη ζπρλά αληηθείκελν κειέηεο θαη ζρνιηαζκνχ. Οη ελ ιφγσ έξεπλεο 

επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηνλ νξηζκφ ηνπο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπο, ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπο αιιά θαη ηεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεο.    

ε έξεπλα ηεο Unger (2009), κε ζηφρν ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ησλ δχν απηψλ 

θαηλνκέλσλ, αλαθέξεη φηη ην κέγεζνο ηνπ ρξήκαηνο πνπ λνκηκνπνηείηαη θάπνηεο θνξέο 

πεξηιακβάλεη θη εθείλν ηεο θνξνδηαθπγήο ελψ άιιεο φρη. Χο ρξήκα πνπ μεπιέλεηαη, νξίδεη 

εθείλν πνπ πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο αιιά θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηε 

ζθαίξα ηεο παξανηθνλνκίαο, φπσο ε θνξνδηαθπγή θαη ηα δηαζπλνξηαθά εγθιήκαηα ηνπ 

«ιεπθνχ θνιάξνπ» (“white collar cross border crime”), ζηα νπνία αλήθνπλ εθείλα ηεο 

δηαζπλνξηαθήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ θαη ηεο έθδνζεο πιαζηψλ ηηκνινγίσλ. Σέινο, 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα κνληέιν βαξχηεηαο, θαηέιεμε φηη ε κέηξεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

                                                           
285

 Ν. Σάηζνο (2001) «παξανηθνλνκία θαη θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα», Δθδφζεηο Παπαδήζε 
286

 Παλαγηψηεο Γ. Παπιφπνπινο (2002), «Ζ παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα: Δπαλεμέηαζε»  



 
118 

ρξήκαηνο πνπ μεπιέλεηαη επηηξέπεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηφζν ηεο θνξνδηαθπγήο φζν θαη ησλ 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο.
287

  

Ο Schneider (2012), ζε κία πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαηλφκελνπ, 

θαηαηάζζνληαο ηε θνξνινγηθή απάηε θαη ηε παξάλνκε δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά 

θεθαιαίνπ ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, εθηίκεζε ην ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ησλ ζπλνιηθψλ ξνψλ/εζφδσλ απφ παξάλνκεο  δξαζηεξηφηεηεο ζην 66% .
288

 

Δπίζεο, νη Choo et al. (2014), ζε έξεπλα ηνπο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο ζηε Μαιαηζία, 

αλαθέξνπλ ηε θνξνδηαθπγή σο κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο πξνέιεπζεο ησλ παξαλνκψλ 

εζφδσλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα λνκηκνπνίεζε.
289

  

χκθσλα κε ηνπο De Boyrie et al., ε γελεζηνπξγφο αηηία ηφζν ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο φζν θαη απηνχ ηεο θνξνδηαθπγήο, ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηελ 

αδπλακία ησλ εζληθψλ θπβεξλήζεσλ θαη ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, 

γηα ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνπο 

φξνπο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ν νπνίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, θαζηζηά αδχλαην ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηφζν ησλ δηεζλψλ εκπνξηθψλ ξνψλ φζν θαη ησλ φξσλ ηηκνιφγεζεο απηψλ. 

Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ε δπλαηφηεηα αλάιπζεο ησλ ξνψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ 

παξέρεη ηφζν ζηηο θπβεξλήζεηο φζν θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ηε δπλαηφηεηα 

νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο κίαο ρψξαο, ελψ, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο 

αμίεο, ηηο πνζφηεηεο θαη ηα κεξίδηα αγνξψλ γηα ηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο αγαζψλ, 

εληζρχνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο γηα γλψζε ηεο δηεζλνχο αγνξάο θαη θαζηέξσζεο ησλ 

θαηάιιεισλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ έρεη απαζρνιήζεη επί καθξφλ ηηο 

θπβεξλήζεηο ηφζν ησλ αλαπηπγκέλσλ φζν θαη ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, σο έλα κέζν 

παξαθνινχζεζεο θαη αλίρλεπζεο ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλαιιαγψλ.  

Σν έληνλν απηφ ελδηαθέξνλ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ππεξηηκνινγήζεηο ησλ 

εηζαγφκελσλ θαζψο θαη νη ππνηηκνινγήζεηο ησλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ, παξάιιεια κε ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ, κπνξεί λα ππνθξχπηνπλ θνξνδηαθπγή, μέπιπκα 

ρξήκαηνο απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, παξάλνκεο πξνκήζεηεο ελψ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κέζσ γηα ηελ επηβνιή πςειφηεξσλ ηηκψλ ζε ρψξεο θαη πξντφληα πνπ 

ηεινχλ ππφ θαζεζηψο επηηήξεζεο απηψλ. Όηαλ δε, ηα πξντφληα απηά ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην επίπεδν δηαβίσζεο ησλ πνιηηψλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ, νη 

απμεκέλεο ηηκέο ηνπο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

ηνπο. 

 Απφ ηελ άιιε, ππνηηκνινγήζεηο ησλ εηζαγσγψλ, ίζσο αληαλαθινχλ πξνζπάζεηεο 

απνθπγήο ή κείσζεο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ ή εμνπδεηέξσζεο ηνπ εγρσξίνπ 

αληαγσληζκνχ. Οη Fisman et al, ζε έξεπλα ηνπο δηαπίζησζαλ κία ζεηηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

επηπέδνπ ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ θαη ηεο ππνηηκνιφγεζεο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. 

Σέινο, νη ππεξηηκνινγήζεηο ησλ εμαγσγψλ εθηφο ηνπ φηη κπνξεί λα απνζθνπνχλ ζε αχμεζε 

ησλ πνζψλ ησλ επηδνηήζεσλ πνπ παξέρνπλ νξηζκέλεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, κπνξεί, 

επίζεο, λα ππνθξχπηνπλ θαη παξάλνκεο πξνκήζεηεο.  
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Καζψο, ινηπφλ, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ απνηειεί ησλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε δηάζξσζε κίαο απνηειεζκαηηθήο θαη αληαγσληζηηθήο αγνξάο, νη 

De Boyrie et al. , πξνηείλνπλ ηνλ έιεγρν ησλ εκπνξηθψλ εγγξάθσλ θαζψο θαη ηε θπζηθή 

παξαθνινχζεζε ησλ θνξηίσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάδεηαη αλ νη ηηκέο ησλ εηζαγφκελσλ θαη 

εμαγφκελσλ πξντφλησλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθή αγνξαία αμία ηνπο θαη λα  

θαζνξίδεηαη ην πνζνζηφ θνξνιφγεζεο ηνπο. 

Τπνζηεξίδνπλ, επίζεο, φηη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ηηκψλ ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, ζα νδεγήζεη 

ζε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ κέζσ ηεο ειαρηζηνπνίεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

απάηεο ησλ εηζαγσγηθψλ δαζκψλ, αιιά θαη ζηελ πεξηθνπή ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο, ε 

νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο ζα επηθέξεη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ. Σέινο, ε 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο θίλεζεο ησλ θεθαιαίσλ, ζα ηξνθνδνηήζεη ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

κε ηα απαηηνχκελα θεθάιαηα γηα επελδχζεηο ελψ ε εμάιεηςε ηνπ εμσηεξηθνχ αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ, ζα δεκηνπξγήζεη ηεο ζπλζήθεο γηα ηε βηνκεραληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπο.
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Αλαθνξηθά κε ην ζχζηεκα θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Απζηξαιία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, Ζλσκέλν 

Βαζίιεην θαη ΖΠΑ θαη πψο ηειηθά ε ζπκκφξθσζε ηνπο πξνο ηηο επηηαγέο ηεο FATF 

επεξεάδεηαη απφ ηελ ηνπηθή θνπιηνχξα θαη δηάθνξνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο ηεο θάζε 

ρψξαο, νη Alkaabi et al. (2010), ζε έξεπλα ηνπο, θαηέηαμαλ ηελ απνθπγή ηεο 

πξνβιεπφκελεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο κεηαμχ ησλ ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο ηφζν ηα 

θπζηθά φζν θαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαηαθεχγνπλ ζην μέπιπκα ρξήκαηνο.
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Δπίζεο, Ο Yaniv (1999), αλέπηπμε έλα κνληέιν ζπζρεηηζκνχ ησλ εζφδσλ πνπ 

λνκηκνπνηνχληαη κε ηελ θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη θαη θαηέιεμε φηη ν φγθνο 

ησλ πξψησλ απμάλεηαη ππφ θαζεζηψηα κε ειαζηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζηα νπνία 

εθαξκφδνληαη ρακεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο.  

χκθσλα δε κε ηελ Unger (2007), ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

κπνξεί, κεηαμχ άιισλ λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, θαζψο έλαο ηξφπνο 

λνκηκνπνίεζεο ησλ εζφδσλ απηψλ είλαη ε θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ αλαινγνχλ ζε απηά. 

Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο δηαθνξέο εηαηξηθέο κνξθέο, φπνπ ηα 

παξάλνκα έζνδα δειψλνληαη θαη θνξνινγνχληαη σο έζνδα απφ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, κεηαηξέπνληαο ηα, κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζε θνξνινγεηέεο λφκηκεο 

πξνζφδνπο.    

Χζηφζν, ε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ εθαξκφδεηαη θαίλεηαη, επίζεο, λα ζπλδέεηαη άκεζα 

θαη κε ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. 

 Ο Gallant (2007), ζε έξεπλα πνπ δηεμήγαγε κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζρέζεο πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ηνπο, θαηέιεμε φηη νη θνξνινγηθνί παξάδεηζνη απνηεινχλ ειθπζηηθνχο 

δπλεηηθνχο πξννξηζκνχο γηα ηε δηείζδπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηελ κεηέπεηηα δηαζπλνξηαθή κεηαθίλεζε ηνπο κε ζθνπφ 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηξνκνθξαηηθψλ επηζέζεσλ. Ζ ζρέζε 
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απηή θαηέζηε ζαθέζηεξε κεηά ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζηηο ΖΠΑ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

2001, φπνπ αλέδεημε, επίζεο, φηη ε δηεζλήο θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ, θαζηζηά δπλαηή 

ηε δηεζλνπνίεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Καζψο, ινηπφλ, νη ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε θνξνδηαθπγή απνηεινχλ θαη κεζφδνπο γηα ηε θίλεζε ησλ θεθαιαίσλ ησλ 

ηξνκνθξαηψλ, ε νπνηαδήπνηε πξνγελέζηεξε αλνρή ζηα εγθιήκαηα θνξνδηαθπγήο είλαη 

πιένλ αλππφζηαηε θαζψο ηα ρξήκαηα απηά κπνξεί λα πξννξίδνληαη γηα ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ζχγθιηζε ησλ κέηξσλ πνπ πηνζεηνχληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο κε εθείλα πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο.
292

 

 

Έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ, δηεμήγαγε, επίζεο, ν 

Truman (2005), ν νπνίνο παξά ηελ αλαγλψξηζε πνπ επηδεηθλχεη ζηηο δηεζλείο λνκνζεηηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκεο 

πξνέιεπζεο εζφδσλ, ζεσξεί φηη νη πξνζπάζεηεο απηέο ζα εληζρχνληαλ πεξεηαίξσ αλ ην 

μέπιπκα ρξήκαηνο ζπλδένληαλ θαη κε άιια αδηθήκαηα φπσο εθείλα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Αλαθνξηθά κε ην έγθιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο, 

επηζεκαίλεη ηε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε πνπ ραίξεη απφ ηα δηάθνξα θαζεζηψηα, 

ζεκεηψλνληαο φηη ε πάηαμε ηεο ζα πξέπεη λα απνηειέζεη πξσηαξρηθφ ζηφρν θπξίσο ησλ 

ρσξψλ κε αλαδπφκελεο αγνξέο.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΚΣΟ: 
  

6. ΞΔΠΛΤΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟ & ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

6.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο απνηχπσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο 

ζε κία ρψξα, είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ πεξηγξαθή θαη εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξαθννηθνλνκίαο πνπ απηή παξνπζηάδεη. Ζ άκεζε απηή ζρέζε, απνξξέεη απφ ην γεγνλφο 

φηη ε παξνπζία ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο ζηελ νπζία αληαλαθιά ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ λα απνθξχςνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο, είηε γηαηί αλ απηή 

ιάκβαλε ρψξα ζηελ επίζεκε νηθνλνκία ζα ήηαλ ιηγφηεξν επσθειήο, είηε επεηδή ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο απηή είλαη παξάλνκή.  

Γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα δηαθξίλνπκε ηξείο ηχπνπο παξανηθνλνκίαο: 

I. Ζ παξανηθνλνκία πνπ δελ εμαξηάηαη απφ ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη είλαη ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απμάλεη ην ΑΔΠ κίαο ρψξαο, αιιά δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηνπο Δζληθνχο ηεο Λνγαξηαζκνχο. 

II. Ζ παξανηθνλνκία πνπ ππφθεηηαη ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο θαη πεξηιακβάλεη ηηο 

παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη 

III. Ζ κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ παξανηθνλνκία, ε νπνία αθνξά ζηηο θξπθέο θαη θεξδνθφξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεηαβαηηθέο νηθνλνκίεο, ηφζν απφ ηδησηηθέο 

φζν θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. 

 

Μεηαμχ ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ κνηξάδνληαη νη ηξείο απηνί ηχπνη ηεο ζθηψδνπο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εθηφο ηνπ φηη απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο,  

πεξηιακβάλνληαη ε απφθξπςε ηνπο απφ ηηο αξρέο θαη ζπλεπψο ε απνθπγή ηεο 

θνξνιφγεζεο ηνπο, θαζψο θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπο έλαληη ησλ εξγαζηαθψλ θαη 

δηνηθεηηθψλ πξνηχπσλ. 

Παξά ηηο ακέηξεηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ θαηά θαηξνχο δηεμαρζεί αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν 

ηεο παξανηθνλνκίαο, ειάρηζηεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηε κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ζε κία ρψξα.
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 Δπίζεο, ε 

εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο απνηειεί έλα πνιχ δχζθνιν εγρείξεκα, θπξίσο 

ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ απαηηεί αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ απνξξέεη απφ αλεπίζεκεο ζπλαιιαγέο. Καζψο, ινηπφλ, δελ ππάξρνπλ άκεζεο ηερληθέο 

κέηξεζεο ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο ζχλζεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο, νη θχξηεο έκκεζεο κέζνδνη 

πνπ εθαξκφδνληαη γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη εθείλεο ηεο πξνζέγγηζεο βάζεη ηεο δήηεζεο 

ζπλαιιάγκαηνο (Cagan, 1958, Tanzi 1983 θαη Bhattacharyya,1990), ηνπ φγθνπ ησλ 

ζπλαιιαγψλ (Feige, 1979), ηεο δήηεζεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα (Lackò, 2000)
295

 θαζψο θη 

εθείλεο γηα εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ πξνζέγγηζε βάζεη ηεο δήηεζεο ζπλαιιάγκαηνο 

ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη πεξηζζφηεξεο παξάλνκεο ζπλαιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα ζε 

κεηξεηά, νπφηε ε εθηίκεζε ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο βαζίδεηαη ζηελ 

ππεξβάιινπζα δήηεζε ζπλαιιάγκαηνο. Ζ κέζνδνο ηεο δήηεζεο γηα ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

απφ ηελ άιιε, ππνζέηεη φηη ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη πξνβαίλεη ζε εθηίκεζε ηεο αλεπίζεκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

βάζεη ηεο δηαθνξάο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο αχμεζεο ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 
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ελέξγεηαο θη εθείλεο πνπ παξνπζηάδεη ην επίζεκν ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Σέινο, ε κέζνδνο βάζεη 

ηνπ απαζρνινχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ζεσξεί έλα δεδνκέλν επίπεδν απαζρφιεζεο 

ζηελ νηθνλνκία θαη εθηηκά ηελ παξανηθνλνκία βάζεη ηεο κείσζεο ηνπ επηπέδνπ απηνχ. 

Καζψο νη πξναλαθεξφκελεο κέζνδνη παξνπζηάδνπλ πνηθίιεο αδπλακίεο, νη κειεηεηέο ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαηαθεχγνπλ ζε νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο (MIMIC Model), νη νπνίεο 

ππνινγίδνπλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο βάζεη πνιιαπιψλ, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ θαηλνκέλνπ, φπσο ην επίπεδν ηεο θνξνιφγεζεο, ην κέγεζνο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο, ην εθαξκνζηέν ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, νη νπνίεο 

εγγπψληαη πην αμηφπηζηα απνηειέζκαηα.
296

 

Ζ έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο, απφ ηελ άιιε, αλ θαη δελ είλαη ηαπηφζεκε κε απηή ηεο 

παξανηθνλνκίαο, ζρεηίδεηαη κε απηήλ ζην κέηξν ηεο κε θαηαβνιήο θφξσλ γηα ην εηζφδεκα 

πνπ απνθηάηαη απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ε εθηίκεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη πνιχηηκν δείθηε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηεο θνξνδηαθπγήο.
297

 

Ζ πξφζθαηε δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ Διιάδα, νδήγεζε ηηο εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο, σο κέζν αχμεζεο ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη δίθαηεο θαηαλνκήο ηνπ 

θφζηνπο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο. Χζηφζν, ε πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο 

εμαθνινπζεί λα θαληάδεη νπηνπία, ιφγσ ησλ ζεκαληηθφηαησλ ειιείςεσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ νη κεραληζκνί ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

εκθάληζε αγεθχξσησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ θαη ησλ ηειηθά 

εηζπξαρζέλησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο. Πξνθεηκέλνπ, ινηπφλ, λα απμεζνχλ ηα δεκφζηα 

έζνδα, ε εθάζηνηε θπβέξλεζε πηνζεηεί πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, νη νπνίνη, 

φκσο, νδεγνχλ ζε αθφκα κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο, δίλνληαο, έηζη ην έλαπζκα ηεο έλαξμεο ελφο θαχινπ θχθινπ πνπ δελ έρεη 

ηειεησκφ.
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ε έξεπλα ησλ Gaspareniene et al. (2014), αλαθνξηθά κε ηελ παξανηθνλνκία ζηε ρψξα καο 

θαη ε νπνία δηεμήρζε ζε δείγκα 14 ηδηνθηεηψλ θαη κάλαηδεξ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ,  ζην ζχλνιν ηνπο απνθάιπςαλ 

φηη δελ πξνβαίλνπλ ζε δήισζε ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο θαζψο θαη φηη δελ 

είραλ ηελ πξφζεζε λα ην θάλνπλ ζην κέιινλ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία 

ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ αλάγθε κεηαθνξάο ηεο 

ζηελ επίζεκε νηθνλνκία.
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Όζνλ αθνξά ηελ θνξνδηαθπγή πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζηελ παξάλνκε νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ζε εξεπλά ηνπ ΟΟΑ (2011), ππνινγίδεη φηη ηα δηαθπγφληα έζνδα ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ, ηα νπνία νθείινληαη θπξίσο ζηηο ζθηψδεηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ην ζχζηεκα αδπλαηεί λα εληνπίζεη, αλέξρνληαη απφ 2 έσο 4% ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο αλά έηνο, ελψ, απνδίδεη ηε ρακειή εηζπξαμηκφηεηα ησλ 

θφξσλ ζηελ αλεπάξθεηα πνπ εκθαλίδνπλ νη ζεζκηθνί θνξείο ηεο ρψξαο. ε κεηαγελέζηεξε 
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κειέηε ηνπ ίδηνπ νξγαληζκνχ (2013), ηα πςειά πνζνζηά θνξνδηαθπγήο απνδίδνληαη ζηελ 

πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε, ζηελ αδπλακία ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ λα απνηξέςνπλ ην 

θαηλφκελν θαη ζην ρακειφ επίπεδν θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο πνπ επηδεηθλχνπλ νη Έιιελεο 

θνξνινγνχκελνη.
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6.2 Ζ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

6.2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν καθξνρξφλην θαη πνιπδηάζηαην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, ζα πξέπεη 

λα απνδνζεί ζηα ζεκαληηθά δνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο, ζηελ πνηφηεηα  δηαθπβέξλεζεο, ζην εθαξκνζηέν ζεζκηθφ πιαίζην ζηηο αγνξέο 

πξντφληνο, εξγαζίαο θαη ρξήκαηνο θαζψο θαη ζηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε, ηφζν ππφ ηε 

κνξθή ηνπ άκεζνπ θφζηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φζν θαη απηφ ηεο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (Κάηζηνο, 2006).  

πλνπηηθά, νη παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνληαη λα ζπκβάινπλ ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε 

ηνπ θαηλνκέλνπ, κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά:  Ζ αδπλακία παξαθνινχζεζεο ηνπ 

ξπζκνχ θαηλνηνκίαο ηεο αγνξάο, ν αληαγσληζκφο θαζψο θαη νη δηαζηξεβιψζεηο πνπ 

πξνθαινχληαη ζε απηφλ ιφγσ ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ πνπ δίλνληαη ζε 

νξηζκέλεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ, ε αληζνξξνπία κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα δηαλνκήο. 

 Οηθνλνκηθνί – Υξεκαηννηθνλνκηθνί παξάγνληεο: Οη πςεινί θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο, ην πςειφ θφζηνο ησλ αδεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα νξηζκέλα 

επαγγέικαηα θαζψο θαη ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ε ειιηπήο ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο θαη ηεο εγρψξηαο αγνξάο, ν πιεζσξηζκφο, ε αλειαζηηθφηεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη νηθνλνκηθνί πεξηνξηζκνί. 

 Παξάγνληεο ζρεηηδφκελνη κε ηε δεκφζηα δηνίθεζε: Σν απζηεξφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε 

δηαθζνξά θαη ε γξαθεηνθξαηία, ε πεξίπινθε δνκή ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο.  

 Θεζκηθνί παξάγνληεο: Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε ακεξνιεςία ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, νη πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο ζηελ ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ην ρακειήο πνηφηεηαο ζεζκηθφ πιαίζην θαη ε πνιπλνκία.  

 Οη ειιείςεηο κίαο ρψξαο ζε εγρψξηνπο  πφξνπο, νη νπνίεο θαζηζηνχλ θνζηνβφξα ηελ 

ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεπψο ειθπζηηθφηεξε ηελ 

αλαδήηεζε ηνπο ζηελ παξάλνκε νηθνλνκία.  

 Κνηλσληθνί παξάγνληεο: Ζ έιιεηςε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο θαη επηρεηξεκαηηθήο 

ππνζηήξημεο, νη κηζζνινγηθέο δηαθνξνπνηήζεηο, ηα ρακειά επίπεδα ηνπ εγρψξηνπ 

εηζνδήκαηνο, νη απνθιίζεηο πνιηηψλ απφ νξηζκέλα επαγγέικαηα, ε 

αλειθπζηηθφηεηα ησλ δηαζέζηκσλ πεγψλ εηζνδήκαηνο. 

 Αηνκηθνί παξάγνληεο: Σν ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε έιιεηςε δεμηνηήησλ θαη 

γλψζεο ηεο νηθνλνκίαο, ε έληνλε επηζπκία δηαηήξεζεο φινπ ηνπ θέξδνπο θαη ε 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά.
301
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  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Singh et al. (2012), ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ 

εκθαλίδεη κία ρψξα, ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζηελ αδπλακία πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ζεζκηθά 

φξγαλα θαη νη θαλφλεο δηθαίνπ ζηε ρψξα απηή. Έηζη, ηα νηθνλνκνχληα άηνκα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα απνθξχπηνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπο φηαλ έξρνληαη αληηκέησπα κε 

επαρζείο θαλνληζκνχο, νη νπνίνη έρνπλ αδχλακε θαη αζπλεπήο επηβνιή, θαζψο θαη κε ηε 

δηαθζνξά. πλεπψο, ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά δηαθζνξάο, ηδίσο ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα, εκθαλίδνπλ ηαπηφρξνλα θαη πςειά επίπεδα παξανηθνλνκίαο, θαζψο 

απμάλνληαη νη επθαηξίεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηε ζθαίξα ηεο παξάλνκεο νηθνλνκίαο.
302

  ε 

αληίζεζε κε ηελ κε ηελ επηθξαηνχζα άπνςε, νη απμεκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο δελ 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξα ζεκαζία ζην κέγεζνο ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδεη 

κία ρψξα, θαζψο νη ηπρφλ ξνπέο πξνο απηή πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ απμεκέλε 

θνξνιφγεζε, κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ ιανχ ζηελ θπβέξλεζε.
303

 Καηαιήγνπλ, ινηπφλ, φηη νη θπβεξλήζεηο 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ, ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ηζρπξνπνίεζε ησλ θαλφλσλ θαζψο θαη ζηελ πάηαμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

πξνθεηκέλνπ λα απινπζηεπζεί ε εηζαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία..
304

  

Ζ δηαθζνξά, απφ ηελ άιιε, απνηειεί ζεκαληηθφ ηξνρνπέδε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε κίαο ρψξαο, θαζψο δηαζηξεβιψλεη ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ θαη εμαζζελεί ηα 

ζεζκηθά ζεκέιηα, επεξεάδνληαο ηδίσο ηνπο νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο.
305

  Ζ αχμεζε ηεο 

δηαθζνξάο ζε κία θνηλσλία έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζην επίπεδν ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο 

πνπ παξαηεξείηαη ζε απηήλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην ΑΔΠ 

ηεο θνηλσλίαο απηήο (Schneider θαη Enste 2000). Δλψ, ζχκθσλα κε ηνλ γεληθφ θαλφλα, ην 

επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ηείλεη λα θζίλεη θαζψο ην Δγρψξην Αθαζάξηζην Πξντφλ απμάλεη, θαη 

ηειηθά εκθαλίδεηαη κία κεηάβαζε απφ ηε θηψρεηα ζηελ εηιηθξίλεηα (Gundlach θαη Paldam, 

2009), ζε θάπνηεο ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, φπνπ παξαηεξείηαη πςειφ επίπεδν εηζνδήκαηνο 

θαη δηαθζνξάο ηαπηφρξνλα, απνδεηθλχεη φηη ην επίπεδν ηνπ εγρψξηνπ εηζνδήκαηνο δελ 

απνηειεί αμηφπηζην δείθηε ηεο ζεζκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ζπζρεηηζηεί κε άιινπο παξάγνληεο φπσο νη γξαθεηνθξαηηθέο δνκέο (Echazu θαη Bose 2008) 

θαη ην επίπεδν ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα απηή, θαζψο νη δηελεξγνχληεο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαθεχγνπλ ζπρλά ζε δσξνδνθίεο ησλ γξαθεηνθξαηψλ 

πξνθεηκέλνπ λα κελ αληρλεπηεί ε δξάζε ηνπο. Σν απνηέιεζκα είλαη ε κείσζε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία κε ζπλαθφινπζα ηε πηψζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο ηνπο πνιίηεο, ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ θηλήηξσλ 

γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ επίζεκε νηθνλνκία (Buehn θαη Schneider, 2011). ην ίδην 

ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ θαη νη Manolas et al. (2013), νη νπνίνη, επίζεο, απέδεημαλ ηελ 

χπαξμε άκεζεο ζρέζεο κεηαμχ ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παξανηθνλνκίαο θη εθείλνπ ηεο 

δηαθζνξάο. 
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Γεληθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε πνηφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κίαο ρψξαο, 

επεξεάδεη ηφζν ην επίπεδν ηεο παξανηθνλνκίαο (Singh et al., 2012), φζν θαη  εθείλν ηεο 

δηαθζνξάο πνπ εκθαλίδεηαη ζε απηή (Dreher et al., 2009).
306

 

 

6.2.2 ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ 

 

ηελ Δπξψπε ησλ 28 θξαηψλ - κειψλ, ν κέζνο φξνο ηεο παξανηθνλνκία έρεη εθηηκεζεί ζην 

ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ πνζφ ησλ €2,1 ηξηζ., γεγνλφο πνπ επηηάζζεη ηελ άκεζε πάηαμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηζνζθειηζηνχλ νη πξνυπνινγηζκνί ησλ ρσξψλ πνπ ζα 

επηηξέςνπλ ηελ έμνδν ηνπο απφ ηελ θξίζε θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ νηθνλνκηθή 

ζηαζεξφηεηα θαη αλάπηπμε. ηελ θαηάηαμε απηή, ε ρψξα καο θαίλεηαη λα θαηαιακβάλεη 

ηελ 11
ε
 ζέζε κεηά ηε Βνπιγαξία, Ρνπκαλία, Κξναηία, Δζζνλία, Ληζνπαλία, Κχπξν, 

Μάιηα, Λεηνλία, ινβελία θαη Πνισλία, ελψ αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη, ζχκθσλα 

κε ηελ ίδηα έξεπλα, νη λνηηφηεξεο ρψξεο ζεκεηψλνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο 

ζπγθξηηηθά κε ηελ Αλαηνιηθή θαη Γπηηθή Δπξψπε.
307

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ν 

κέζνο φξνο ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ην 

2008, εθηηκάηαη ζην 19,4% ελψ γηα ην 2012 ππνινγίδεηαη ζην 19%. Γηα ην 2009, ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ εκθαλίδεηαη απμεκέλν γηα φιεο ηηο επξσπατθέο ρψξεο  θαηά 0,5% ζε 

ζρέζε κε εθείλν ηνπ 2008, νπφηε θη έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σα 

απνηειέζκαηα είλαη αληίζεηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Γπζηπρψο, ζηε ρψξα 

καο ηα κεγέζε απηά εκθαλίδνληαη ζαθψο απμεκέλα, 24,3% θαη 22,3% γηα ην 2008 θαη 2012 

αληίζηνηρα.
308

 Καζψο θαηά ην ίδην έηνο ην κέζν πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο ζηελ επξσδψλε 

ππνινγίδεηαη ζην 15%, αλ ε Διιάδα αθνινπζνχζε ηελ ηάζε απηή, δειαδή ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ηεο εκθαλίδνληαλ κεησκέλν θαηά 16,4 δηζ.  θαη κε κία θνξνιφγεζε ηεο 

ηάμεσο ηνπ 33,7 % , πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζην κέζν πνζνζηφ θνξνινγίαο ζηε ρψξα 

θαηά ην 2012, ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ ηνπο θφξνπο ζα εκθαλίδνληαλ γηα ην έηνο απηφ 

απμεκέλα θαηά πεξίπνπ € 5,5 δηζ.
309

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην 

πνζνζηφ ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, ην 2013 ππνινγίζηεθε ζην 24% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ρσξίο ηάζεηο απνκείσζεο.  Γεδνκέλνπ φηη θαηά ην ίδην έηνο ην 

ΑΔΠ ηεο Διιάδαο αλήιζε ζε € 182 δηζ. θαη ην δεκφζην έιιεηκκα ζηα € 23 δηζ., ην επίπεδν 

ηεο παξανηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη ζηα €43,7 δηζ., δειαδή €20,7 δηζ. πεξηζζφηεξα απφ ην 

επίπεδν ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο, ην νπνίν σο γλσζηφ απνηειεί ην βαζηθφ 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο πνπ νδήγεζε ζηελ εθηίλαμε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ θαη ζηα 

επαθφινπζα κλεκφληα. Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηελ πεξίνδν 1999-2010 ππνινγίδνληαη 

ην 27% ηνπ ΑΔΠ, πνζνζηφ πνπ εκθαλίδεηαη κεγαιχηεξν θαηά πεξίπνπ 7 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ελψ γηα ην 2015 ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ππνινγίδεηαη ζην 22,4%, θαη ηζνδπλακεί πεξίπνπ κε €40 δηζ..
310
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Δπίζεο, ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, εκθαλίδεηαη ην εθηηκψκελν κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο γηα ην 2015, ζε ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ. 

 

 

Figure 1: Level of the shadow economy in OECD countries as of 2015 (percentage of GDP) 

Απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο 

απνηειεί κία πξαγκαηηθφηεηα γηα φιεο ηεο ρψξεο. Σν πξφβιεκα, σζηφζν έγθεηηαη ζηηο 

νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ηεο Πνξηνγαιίαο (Portugal), ηεο Ηηαιίαο (Italy), ηεο Διιάδαο 

(Greece) θαη ηεο Ηζπαλίαο (Spain) – PIGS, νη νπνίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

αλαρξεκαηνδνηήζνπλ ην δεκφζην ρξένο ηνπο ή λα δηαζψζνπλ ηηο ππεξρξεσκέλεο ηξάπεδεο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξφζθαηεο θξίζεο ρξένπο.  

ηελ θαηάηαμε απηή, ε Διιάδα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε κε ην πνζνζηφ ηεο 

παξανηθνλνκίαο γηα ην 2015, λα θηάλεη ην  22,4% , δειαδή, ζρεδφλ ην έλα ηέηαξην ηνπ 

ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Αθνινπζνχλ ε Ηηαιία κε πνζνζηφ 20,1%, ε Ηζπαλία κε 18,2% θαη ε 

Πνξηνγαιία κε 17,6%. 
311

 , ελψ ηα κηθξφηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδνπλ νη ρψξεο κε ζρεηηθά κηθξφ δεκφζην ηνκέα ( Ηαπσλία, Ζ.Π.Α., Διβεηία) 

θαζψο θαη ρψξεο κε πςειή θνξνινγηθή «εζηθή» - “tax morality”, ( Ζ.Π.Α. θαη Διβεηία).
312

  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη  δελ κπνξεί λα 

επηβιεζεί πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη 

πξνζπάζεηεο ζα πξέπεη λα επηθεληξσζνχλ ζηε κείσζε ηεο  παξανηθνλνκίαο ε νπνία ζα 

εληζρχζεη ηα θξαηηθά έζνδα θαη ζα απνηειέζεη έλα πξφζζεην κέηξν γηα ηελ έμνδν ηεο 

ρψξαο απφ ηελ θξίζε. 
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6.2.3 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΖ ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξεηηθά επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζε κία 

δεδνκέλε ρψξα είλαη πνιινί. Γεληθά ζα κπνξνχζαλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηνπο ακηγψο 

νηθνλνκηθνχο θη εθείλνπο θαη ζρεηίδνληαη κε θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο, δηνηθεηηθνχο θαη 

άιινπο παξάγνληεο.
313

    

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ εκθάληζε θαη 

αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδεη κία ρψξα, πεξηιακβάλεηαη 

θαη ε πνηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ην επίπεδν ηεο 

δηαθζνξάο, ηεο ινγνθξηζίαο θαη ηεο ινγνδνζίαο, ηελ πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζεζκηθνχ θαη 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ. χκθσλα κε ηηο έξεπλεο ησλ Kaufmann et al,(2009), ε ζρέζε ηεο 

ζθηψδνπο νηθνλνκίαο κε ηελ πνηφηεηα ησλ παξαγφλησλ απηψλ, εκθαλίδεηαη λα είλαη 

αξλεηηθή, θαζψο ην επίπεδν ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο ζρεηίδεηαη ζεηηθά κε ην 

επίπεδν ηεο δηαθζνξάο ή ηεο εμαζζέληζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ηα νπνία θαη νδεγνχλ ζε 

πηψζε ηεο ζπλνιηθήο πνηφηεηαο ησλ ζεζκηθψλ παξαγφλησλ.
314

   

 

Δπίζεο, ε αχμεζε ηνπ πιήζνπο ή ηνπ βαζκνχ απζηεξφηεηαο, αληί γηα εθείλνπ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θαλνληζκψλ, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη, ε πνιπλνκία θαζψο θαη ην κεγάιν πιήζνο θαλνληζκψλ πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη νδεγνχλ ζε 

πεξηνξηζκφ ηεο δξάζεο ησλ νηθνλνκνχλησλ αηφκσλ κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο 

νηθνλνκίαο, νδεγεί ηειηθά ζηελ θαηαθπγή ηνπο ζηελ παξανηθνλνκία σο έλα κέζν 

παξάθακςεο ηνπο.
315

  

 

Δπηπξνζζέησο, ην απμαλφκελν επίπεδν αλεξγίαο θαη ε αλεμέιεγθηε εηζξνή 

ιαζξνκεηαλαζηψλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν θαη ε ζπλαθφινπζε αχμεζε ηεο θηψρεηαο 

απνηεινχλ δχν εμίζνπ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ άλζεζε ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο 

ζηε ρψξα (Danopouos θαη Znidaric, 2007). ε ζπλδπαζκφ δε, κε ηελ αζθνχκελε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή ιηηφηεηαο θαη ηα απμαλφκελα επίπεδα θνξνιφγεζεο, ε παξάλνκε 

νηθνλνκία θαηαιήγεη λα ιακβάλεη ρψξα σο κία πξνζπάζεηα νηθνλνκηθήο επηβίσζεο απφ 

ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ (Mitsopoulos et al.,  2011, Matsaganis et al.,  2012, Schneider et 

al., 2012). 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ζηελ εκθάληζε θαη έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, εκθαλίδεηαη, επίζεο, θαη 

ν ξφινο ηνπ θξάηνπο ζηελ απνηξνπή θαη πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο θαη ην βαζκφ 

ηεο επηβνιήο ησλ θαλφλσλ ζηνπο πνιίηεο. Ζ δπλαηφηεηα ελφο θξάηνπο λα θνπάζεη ηελ 

επηθξαηνχζα ηάζε πξνο ηε θνξνδηαθπγή εκθαλίδεηαη λα είλαη ζπλάξηεζε ηεο νξγαλσηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ηεο δηάξζξσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηνπ βαζκνχ ηεο ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ.
316
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Άμην αλαθνξάο, απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε παξαηεηακέλε θξίζε πνπ καζηίδεη ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία, ζχκθσλα κε έξεπλεο,  νδήγεζε ζε πηψζε ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε 

ρψξα, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε, θπξίσο, λα απνδνζεί ζηελ άλεπ πξνεγνπκέλσλ κείσζε ηνπ 

εζληθνχ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ νδήγεζε ζε κείσζε ηεο 

δήηεζεο γηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηε καχξε αγνξά. Πξνθεηκέλνπ λα 

γίλεη αληηιεπηή απηή ε πησηηθή ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ελδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 

πνζνζηφ ηεο παξανηθνλνκίαο γηα ην 2012 έρεη ππνινγηζηεί ζην 24% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην 2013, εκθαλίδεηαη ζην 23,6% 
317

.  

Χζηφζν, ην γεγνλφο φηη παξά ηελ πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα καο, εκθαλίδεηαη αθφκα ηδηαίηεξα απμεκέλν απφ ην κέζν φξν 

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα πεξαηηέξσ ραιηλαγψγεζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ ηεο δηαθζνξάο θαη βειηίσζεο ηεο θπβεξλεηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ην θαηλφκελν. Δηδηθά, 

φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηεο ρψξαο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο, απηέο 

εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα ρακειέο, θαζψο νη ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, εκθαλίδνληαη, 

θαηά κέζν φξν, λα ηα πεγαίλνπλ δεθαηέζζεξηο θνξέο θαιχηεξα. 
318

    

6.3 Ζ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

Ζ θξίζε ζηελ νπνία έρεη βπζηζηεί ε ειιεληθή νηθνλνκία, μεθίλεζε ην 2009 σο 

δεκνζηνλνκηθή, ζχληνκα κεηαηξάπεθε ζε θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο θαη ηειηθά 

κεηαιιάρζεθε ζε κία πιήξεο χθεζε, ρσξίο πξνεγνχκελν βάζνο θαη δηάξθεηα. Μέζα ζηα 

πιαίζηα απηά, νη πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο γηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη 

νηθνλνκηθή εμπγίαλζε, κεηέηξεςαλ ην καθξνρξφλην πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο ζε έλα 

απφ ηα πην θξίζηκα εζληθά δεηήκαηα πνιηηηθήο.
319

  

Μεηαμχ ησλ ιφγσλ πνπ ην θαηλφκελν βξέζεθε μαλά ζην πξνζθήλην, ζα κπνξνχζακε λα 

επηζεκάλνπκε ην κέγεζνο ηνπ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλν απφ εθείλν ησλ 

ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη γηα ηελ πεξίνδν 1999-2007 ην 

κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη εθηηκεζεί ζην 27,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο, ελψ εθείλν ηεο 

απφθιηζεο ηνπ ΦΠΑ γηα ην 2006, ζε 30%, πεξίπνπ δειαδή 18% κεγαιχηεξν απφ ην κέζν 

φξν ησλ ππνινίπσλ επξσπατθψλ ρσξψλ, ελψ νη νθεηιφκελνη θφξνη σο πνζνζηφ ησλ 

θαζαξψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ γηα ην 2011 ήηαλ 72,2%, φηαλ ην αληίζηνηρν κέζν κέγεζνο 

γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, θπκαίλνληαλ ζην 12,3%.
320

  Λφγσ, αθξηβψο ησλ ηεξαζηίσλ 

δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ην θαηλφκελν ηφζν ζηε ρψξα καο, φζν θη εθείλσλ ηεο Κχπξνπ 

θαη ηεο Πνξηνγαιίαο, ηα πξνγξάκκαηα πξνζαξκνγήο ησλ ρσξψλ απηψλ, πεξηιακβάλνπλ, 

επίζεο, απζηεξέο δηαηάμεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ, σο κέζν βειηίσζεο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ηνπο ζέζεο.
321
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    ε έξεπλα ησλ Buehn θαη Schneider (2012b), γηα ην επίπεδν ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ 

Διιάδα,  ζεσξψληαο ηελ έκκεζε θνξνινγία σο θηλεηήξην δχλακε ηεο, ηελ ππνιφγηζαλ ζε 

πνζνζηφ πεξίπνπ 1,5 ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο γηα ην 2010. Δπίζεο, νη  

Matsaganis et al (2012), ππνιφγηζαλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο γηα ην 2012, ζε 12%  

θαη ηε ζπλαθφινπζε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζε 30,3%. 

Κχξηνη θνξείο ηεο θνξνδηαθπγήο, εκθαλίδνληαη νη απηναπαζρνινχκελνη, (Kamleitner, et al. 

(2012)),
322

 ελψ ην βάξνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο θαίλεηαη λα επσκίδνληαη νη 

κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη ηεο ρψξαο. Σν πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ 

δελ δειψλεηαη κε ζθνπφ ηε θνξνδηαθπγή, ππνινγίδεηαη ζε 24,4% γηα ηνπο 

απηναπαζρνινχκελνπο θαη 53% γηα ηνπο αγξφηεο, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 

κηζζσηνχο ππνινγίδεηαη ζην 0,6%, γηα ην ίδην έηνο (Matsaganis θαη Flevotomou, 2010).
323

 

Τςειά, επίζεο, επίπεδα θνξνδηαθπγήο εκθαλίδνπλ νη επαγγεικαηίεο, κε πνιηηηθέο 

δηαζπλδέζεηο (Artavanis et al, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξα απμεκέλν επίπεδν 

θνξνδηαθπγήο εκθαλίδεηαη ζε ειεχζεξα επαγγέικαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, ηδίσο εθείλσλ πνπ ην αληίηηκν θαηαβάιιεηαη ζε κεηξεηά, θαζψο θη εθείλσλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα επαγγεικαηηθή νκάδα κε ηελ πιεηνςεθία ησλ θπβεξλεηηθψλ 

παξαγφλησλ ηεο ρψξαο, γηαηξνί, δηθεγφξνη θαη κεραληθνί, γεγνλφο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί ζηελ απξνζπκία ηνπο γηα θνξνινγηθή αλακφξθσζε θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ζηα ελ ιφγσ επαγγέικαηα.
324

 

 Έηζη, ελψ ηα δηνηθεηηθά εκπφδηα γηα ηε ζχζηαζε αηνκηθήο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, 

ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά, ε δπλαηφηεηα θνξνδηαθπγήο θαη ζπλεπψο ε κηθξφηεξε 

αζθαιηζηηθή επηβάξπλζε, ε νπνία απμάλεη αλαινγηθά ηηο απνδνρέο, θαζηζηά ηειηθά ηα 

ειεχζεξα επαγγέικαηα πην ειθπζηηθά ζε ζρέζε κε ηε κηζζσηή εξγαζία (Mitsopoulos θαη 

Pelagidis, 2011). 

 Χζηφζν, αλ θαη ηα ζηνηρεία επηδεηθλχνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε ηεο εηζνδεκαηηθήο πεγήο θαη 

ηνπ επηπέδνπ θνξνδηαθπγήο, δελ ηζρχεη ην ίδην θαη κε ηελ εηζνδεκαηηθή θαηεγνξία. Έηζη, 

ελψ θάπνηεο έξεπλεο δείρλνπλ επζεία ζρέζε ηνπ κεγέζνπο ηεο θνξνδηαθπγήο κε εθείλν ηνπ 

εηζνδήκαηνο (Andreoni et al. 1998, Pashardes θαη Polycarpou, 2008), θάπνηεο άιιεο 

θαηαιήγνπλ ζε αληίζεηα απνηειέζκαηα (Fiorio θαη D‟Amuri, 2005).
325

 

 

6.3.1 ΟΗ ΤΝΔΠΔΗΔ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ 

Αλ θαη ε θνξνδηαθπγή απμάλεη ην κέζν ηδησηηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα, νδεγεί ηειηθά ζε 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο, έρεη ηεξάζηην αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ εζληθή νηθνλνκία θαζψο 

κεηψλεη ηηο θνξνινγηθέο απνδφζεηο, νδεγεί ζε άληζε θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο θαη 

αχμεζε ηεο θηψρεηαο, θαζψο θαη ζε απαμίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο (Matsaganis, 

Leventi θαη Flevotomou, 2012). Έηζη, θαζψο νη πινπζηφηεξεο νκάδεο ηεο θνηλσλίεο ηείλνπλ 

λα θνξνδηαθεχγνπλ, ην βάξνο ηεο θνξνιφγεζεο θαινχληαη λα επσκηζζνχλ νη 

αζζελέζηεξεο νηθνλνκηθά νκάδεο, θπξίσο νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη, πνπ ιφγσ ηεο 

θχζεο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε απφθξπςε ηνπο, κε ζπλαθφινπζε 

ηελ απψιεηα ηεο πξννδεπηηθφηεηαο ησλ θφξσλ, ηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο 
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θηψρεηαο. ε καθξνρξφλην δε νξίδνληα, ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζηξεβιψζεσλ θαη ηειηθά ζε κε βέιηηζηε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ ηεο νηθνλνκίαο.
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Δμίζνπ, σζηφζν, ζεκαληηθφο εκθαλίδεηαη ν θνηλσληθφο θαη πνιηηηθφο αληίθηππνο ηνπ 

θαηλνκέλνπ, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ «Ζ απνθαζηζηηθή κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηθαηνζχλε θαη ηελ απνδνρή ηεο επξχηεξεο πξνζπάζεηαο 

δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο.». Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ ίδην νξγαληζκφ ε πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην επηηπρίαο γηα ηηο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ππφ 

επηηήξεζε, θαζψο ε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα επηηεπρζεί ε 

βησζηκφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηνπο, πξνυπνζέηεη ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ  θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ησλ θφξσλ.
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 ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη νη  

Artavanis et al, (2012), νη νπνίνη ζεσξνχλ φηη ε είζπξαμε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ πνπ 

νθείινληαη ζηε θνξνδηαθπγή, ην πνζνζηφ ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ζε 31% ηνπ δεκνζίνπ 

ειιείκκαηνο  γηα ην 2009, ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη βησζηκφηεηα 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο.
328

  

 

Χζηφζν, παξά ηε κείδνπζα ζεκαζία ηεο πάηαμεο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ έμνδν ηεο ρψξαο 

απφ ηελ πνιχρξνλε θαη άλεπ πξνεγνπκέλσλ θξίζε, ε πξφνδνο πνπ έρεη επηηεπρζεί πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί επηεηθψο πεξηνξηζκέλε. Ζ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ζηελ ηξίηε έθζεζε ηεο γηα ην πξφγξακκα νηθνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ηεο 

Διιάδαο, θαηαιήγεη φηη ε νηθνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο ρψξαο, ζπγθξαηείηαη απφ ηε κε 

απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο (EC, 2011), ελψ έλα ρξφλν αξγφηεξα 

ραξαθηήξηδε ηα βήκαηα πνπ γίλνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνιχ δεηιά 

(EC, 2012). ην ίδην ζπκπέξαζκα θαηαιήγεη  θαη ην ΓΝΣ, φπνπ ην 2013, αλαγλσξίδεη  

πνιχ κηθξή πξφνδν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πάηαμεο ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο νη 

πινχζηνη θαη νη απηναπαζρνινχκελνη ηεο ρψξαο εμαθνινπζνχλ λα κελ θαηαβάινπλ ην 

πνζνζηφ ηνπ θφξνπ πνπ ηνπο αλαινγεί, ην νπνίν ηειηθά αλαιακβάλνπλ νη κηζζσηνί θαη 

ζπληαμηνχρνη κέζα απφ ηελ αχμεζε ηεο θνξνιφγεζεο θαη ηηο πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο (IMF, 2013b).
329

  

 

 

6.4 ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ & ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖ ΚΡΗΖ 

 

6.4.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ζέκα ηνπ κεγέζνπο θαη ηνπ είδνπο ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο, θαζψο 

θη εθείλν ηεο έθηαζεο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα καο, έρνπλ απνηειέζεη θαηά 

θαηξνχο αληηθείκελν κειέηεο θαη ελαζρφιεζεο δηαθφξσλ αθαδεκατθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ 

νκάδσλ κεηά ην 1992, νπφηε θαη άξρηζε λα είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε δεκνζηνλνκηθήο 

εμπγίαλζεο, ηα ζέκαηα απηά εκθαλίζηεθαλ ζην πξνζθήλην θπξίσο κεηά ηελ θξίζε ρξένπο 
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πνπ καζηίδεη ηε ρψξα απφ ην 2008, φπνπ ε αλάγθε γηα αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ 

θαηέζηεζε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο επηηαθηηθή 

εζληθή αλάγθε.
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Αλ θαη ε Διιάδα είρε πεηχρεη πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, νη 

νηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο πνπ παξνπζίαδε δελ ηέζεθαλ πνηέ ππφ έιεγρν, κε απνηέιεζκα ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ην 2008 θαη θιφληζε ην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ νηθνδφκεκα λα νδεγήζεη ηε ρψξα ζηα φξηα ηεο ρξενθνπίαο. Σν πςειφ δεκφζην 

έιιεηκκα πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί, θπξίσο, ζην αζζελέο 

ζεζκηθφ πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη θνξνινγηθήο δηνίθεζεο πνπ 

παξνπζηάδεη ε ρψξα θαζψο θαη ζηελ αδπλακία ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ γηα 

ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο.
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ηελ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011, δειαδή, έλα ρξφλν κεηά ηελ θαηαβνιή 

ηεο πξψηεο δφζεο ζην ειιεληθφ δεκφζην, αθνχ γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηα θαηλφκελα ηεο 

δσξνδνθίαο θαη ηεο δηαθζνξάο πνπ εκθαλίδνληαη ζηε ρψξα, απνδίδεη ηε ρακειή 

εηζπξαμηκφηεηα ησλ θφξσλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ, ζηε 

θνξνδηαθπγή θαη ζην πςειφ πνζνζηφ ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην 

νπνίν θαίλεηαη λα επζχλεηαη γηα δεκνζηνλνκηθέο απψιεηεο ηεο ηάμεσο 2 έσο 4% ηνπ ΑΔΠ 

εηεζίσο. Γχν ρξφληα αξγφηεξα (2013), ζε έθζεζε ηνπ ν ίδηνο νξγαληζκφο, απέδσζε ηα 

απμεκέλα επίπεδα θνξνδηαθπγήο πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα, ζηελ πςειή θνξνιφγεζε θαη ηελ 

κηθξή θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ.
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6.4.2 ΠΑΡΑΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΝ ΜΔΧ ΚΡΗΖ 

Σν πςειφ κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα, ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί 

ζηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη πνιίηεο ζηελ αζθνχκελε θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή (Ballas θαη Tsoukas, 1998) θαη ζηε ζπλεπαγφκελε ρακειή θνξνινγηθή ζπλείδεζε 

πνπ απηνί επηδεηθλχνπλ (Kaplanoglou θαη Rapanos, 2013).  Ο ρακειφο βαζκφο 

εκπηζηνζχλεο πνπ νη Έιιελεο επηδεηθλχνπλ ζηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, 

έρεη αληίθηππν ηφζν ζηελ πξνζδνθία ησλ πνιηηψλ γηα ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θαηαβιεζέλησλ 

θφξσλ, θαζψο εθείλνη ζπλδένπλ ηελ επηβνιή ηεο θνξνινγίαο κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπ θξάηνπο πξνο απηνχο, θαζψο θαη ζηηο θνηλσληθέο επηξξνέο, 

ζηηο νπνίεο ν πξφζζεηνο φξνο ηεο ρξεζηκφηεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ άιισλ αηφκσλ (Luttmer θαη Singhal, 2014). Μία επηπιένλ δηάζηαζε ηεο 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηελ Διιάδα, ε νπνία δελ ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ εκπηζηνζχλεο 

ζην θξάηνο, απνηειεί ε θνξνδηαθπγή γηα πξνζσπηθφ φθεινο (“sport of tax evasion”) (Alm 

θαη Torgler, 2011). 
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Δμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο, εκθαλίδεηαη λα δηαδξακαηίδεη ε 

πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε, θαζψο θαίλεηαη λα σζεί ηνπο θνξνινγνχκελνπο ζηελ 

παξάλνκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ ηελ επαρζή θνξνιφγεζε 
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θαη λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο. χκθσλα κε ηα λενθιαζηθά ππνδείγκαηα, ν νξηαθφο 

θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο ζεσξείηαη σο ν βαζηθφο παξάγνληαο ηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο 

ηεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο φζν απηφο απμάλεη, ηφζν απμάλεη ην απνηέιεζκα ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ηεο εξγαζίαο απφ ηελ αλάπαπζε, “the effect of substitution between labor 

and leisure”, θαη ζπλεπψο ε παξακφξθσζε ζηελ απφθαζε ελφο αηφκνπ ζηνλ ηξφπν πνπ ζα 

δηαζέζεη ηνλ ρξφλν ηνπ. Έηζη, φηαλ ηα νηθνλνκνχληα άηνκα κπνξνχλ λα απνθηνχλ 

εηζνδήκαηα ζηε ζθαίξα ηεο παξάλνκεο νηθνλνκίαο, ηφηε ην απνηέιεζκα ηεο 

ππνθαηάζηαζεο “substitution effect” είλαη κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηνπ εηζνδήκαηνο 

“income effect” θαη ζπλεπψο εθείλα ζα πξνηηκήζνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ιηγφηεξν ζηελ 

επίζεκε νηθνλνκία.
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Χζηφζν, ελψ παξαδνζηαθά νη απμεκέλνη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο εκθαλίδνληαη λα 

επζχλνληαη γηα ηα πςειά επίπεδα παξανηθνλνκίαο πνπ εκθαλίδεη ε ρψξα καο (Katsios, 

2006) θαη ηα νηθνλνκνχληα άηνκα λα αληαπνθξίλνληαη ζπκκεηξηθά θαη άκεζα ζηηο 

κεηαβνιέο ηφζν ησλ άκεζσλ φζν θαη ησλ έκκεζσλ θφξσλ (Christopoulos, 2003), 

πξφζθαηα ν ξφινο ησλ ελ ιφγσ ζπληειεζηψλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

παξανηθνλνκίαο ακθηζβεηήζεθε θαη αληί απηνχ απνδφζεθε ζηελ πνηφηεηα ησλ ζεζκηθψλ 

θνξέσλ θαη ηελ αληαιιαθηηθή ζρέζε κεηαμχ θξάηνπο θαη θνξνινγνχκελσλ (Kaplanoglou 

θαη Rapanos, 2013). Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Friedman et al. (2000), ε αχμεζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο νδεγεί ζε κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο, θαζψο νη πςειφηεξνη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο νδεγνχλ ζε αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζε 

παξνρή θαιχηεξσλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο θαη ζε ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ θαη 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ, ελζαξξχλνληαο, έηζη, ηελ επίζεκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη παξά ηελ επηθαηξφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα, νη έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζπάληεο θαη αλεπαξθείο. Οη πην 

εκπεξηζηαησκέλεο πξνζπάζεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έρνπλ γίλεη απφ ηνπο Tatsos 

(2001), Pavlopoulos (2002), Dell‟ Anno et al. (2007) θαη Elgin θαη Oztunali (2012),νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά ζηνηρεία πξνζπάζεζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ καθξνπξφζεζκα. Χζηφζν, ηα ζπκπεξάζκαηα 

δελ είλαη ζαθή, θαζψο ελψ νη έξεπλεο ησλ Tatsos (2001), Pavlopoulos (2002), Dell‟ Anno 

et al. (2007), απνδεηθλχνπλ κία απμεηηθή ηάζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ θαηλφκελνπ δηαρξνληθά, 

νη  Elgin θαη Oztunali (2012) θαηαιήγνπλ ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα. Άιιεο έξεπλεο φπσο 

ησλ Schneider et al. (2010), Tafenau et al. (2010), Kanellopoulos (1992) θαη Kanellopoulos 

et al. (1995), νη νπνίεο αθνξνχλ κηθξφηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο ή κεκνλσκέλα έηε, αλ θαη 

δελ θαηαιήγνπλ ζηηο ίδηεο εθηηκήζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ, παξνπζηάδνπλ ζπλνρή σο πξνο ην 

γεγνλφο φηη ε Διιάδα παξνπζηάδεη ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο κεηαμχ ησλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο θαζψο θη εθείλσλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΟΟΑ.
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Δπίζεο, νη Pavlopoulos (1987), Vavouras et al. (1990), Negreponti (1991), Kanellopoulos 

et al. (1995), Tatsos (2001), Schneider θαη Enste (2000), Lackò (2000), Schneider θαη 

Klinglmair (2004) θαη Dell‟ Anno et al. (2007), ρξεζηκνπνηψληαο καθξννηθνλνκηθά κεγέζε 

εθηίκεζαλ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο πεξίπνπ ζην 30% ηνπ Α.Δ.Π., ελψ εθείλν ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζην 15% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο.
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Οη Berger et al. (2013), ρξεζηκνπνηψληαο ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία 

απφ ην 1960, πξνζπάζεζαλ λα εθηηκήζνπλ ηφζν ην κέγεζνο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα, φζν 

θαη ηελ καθξνπξφζεζκε ηάζε πνπ απηφ παξνπζηάδεη. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπο είλαη κάιινλ 

απνγνεηεπηηθά, θαζψο θαηέιεμαλ ζε κεγαιχηεξα κεγέζε απφ εθείλα ησλ πξνγελέζηεξσλ  

εξεπλψλ θαη ζε κία απμεηηθή ηάζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζηε ρψξα κεηά ηελ είζνδν ηεο ζηελ 

ΟΝΔ (2001). Δπίζεο, ζηεξηδφκελνη ζηε ζρέζε ηνπ θφξνπ πιεζσξηζκνχ (inflation tax), ν 

νπνίνο απνηειεί ην κφλν κέηξν νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ είζπξαμε θφξσλ απφ ηηο 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο δηεμάγνληαη θπξίσο ζε κεηξεηά, θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο γηα έλδεθα επξσπατθέο ρψξεο νη νπνίεο εηζήρζεθαλ πξψηεο ζηελ ΟΝΔ,  

θαηέιεμαλ ζηελ χπαξμε άκεζεο θαη ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ κεγέζνπο ηεο 

παξανηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδεη κία ρψξα θη εθείλνπ ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θαζψο θαη ζε 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ θφξν πιεζσξηζκνχ θαη ηεο ζρέζεο 

ρξένπο πξνο ΑΔΠ, γεγνλφο πνπ πεξηνξίδεη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο παξανηθνλνκίαο, 

ρσξίο, σζηφζν, λα ηηο εμαιείθεη. Δπηζεκαίλνπλ, σζηφζν, φηη ε εληαία νηθνλνκηθή πνιηηηθή 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζπλεπαγφκελε απψιεηα ηνπ θφξνπ πιεζσξηζκνχ σο κέζν 

άζθεζεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο 

παξανηθνλνκίαο, απφ ηηο ρψξεο – κέιε ηεο ΟΝΔ, επηηάζζνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ 

αλάγθε θαηαπνιέκεζεο ηνπο.
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Δπίζεο, κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ (2013), γηα ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηνλ θιάδν ησλ 

αιθννινχρσλ πνηψλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε θνξείο ηεο αγνξάο ην ιαζξεκπφξην 

αιθννινχρσλ εθηηκάηαη φηη άγγημε ηα 8,2 εθαη. Φηάιεο ην 2012. Απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ 

θηαιψλ απηψλ, ζηηο νπνίεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ηζίπνπξν δηεκέξσλ,
338

 δελ 

εηζπξάρζεθε ν Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο Οηλνπλεπκαησδψλ Πνηψλ (ΔΦΚΟΠ), κε 

απνηέιεζκα ε απψιεηα ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ λα πξνζεγγίδεη ηα €41,8 εθαη., ελψ ζην 

πνζφ απηφ δελ πεξηιακβάλνληαη ηα έζνδα απφ ηνλ ΦΠΑ. Όζνλ αθνξά ηελ απψιεηα ησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηελ παξάλνκε παξαγσγή θαη εκπνξία ηζίπνπξνπ, ππφ ην 

θαζεζηψο ησλ δηεκέξσλ, θαίλεηαη λα αλέξρνληαη ζπλνιηθά ζε €97,7 εθαη. αλά έηνο. 

Δθθξαζκέλν σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ην ζπλνιηθφ πνζφ απφ ηελ κε είζπξαμε ηνπ ΔΦΚΟΠ, 

εμαηηίαο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ αληηζηνηρεί ζε 0,05% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο 2012. 

  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ KPMG γηα ηελ αγνξά παξάλνκσλ ηζηγάξσλ ζηελ Δ.Δ., 

γηα ηελ Διιάδα ηα παξάλνκα ηζηγάξα ην 2014 αλήιζαλ ζε 4,43 δηζ. παθέηα, κε ηε 

ζπλνιηθή θνξνινγηθή απψιεηα απφ ηελ κε θαηαβνιή ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο 

(ΔΦΚ) εμαηηίαο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ γηα ην ίδην έηνο λα θηάλεη ηα €520 εθαη., πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί, πεξίπνπ ζε 0,3% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο 2014. 

 

Σέινο, αλαθνξηθά κε ηελ έθηαζε ηεο ιαζξεκπνξίαο ζηα θαχζηκα, νη εθηηκήζεηο γηα ην 2014 

παξνπζηάδνληαη αηζζεηά κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, θπξίσο ιφγσ ηεο 

κείσζεο ησλ πεξηζσξίσλ δηαθίλεζεο ιαζξαίσλ πνζνηήησλ, πνπ επήιζε απφ ηελ 

θαηαθφξπθε πηψζε ησλ πσιήζεσλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαζψο θη απφ ηελ εμίζσζε ηνπ 

ΔΦΚ κεηαμχ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο. Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ χλδεζκν 

Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (ΔΔΠΔ), ε κέζε απψιεηα ησλ δηαθπγφλησλ 

θνξνινγηθψλ εζφδσλ απφ ηνλ ΔΦΚ θαπζίκσλ ππνινγίδεηαη ζηα €180 εθαη., πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 0,1% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο 2014. 
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 Wolfram Berger, Michael Pickhardt, Athanassios Pitsoulis, Aloys Prinz θαη Jordi Sardà (2013), “The Hard 

Shadow of the Greek Economy: New Estimates of the Size of the Underground Economy and Its Fiscal 

Impact” 
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 Πξφθεηηαη γηα ηνλ ζεζκφ ησλ δηήκεξσλ ακβπθνχρσλ, νη νπνίνη έρνπλ δηθαίσκα λα απνζηάδνπλ κηθξέο 

πνζφηεηεο γηα ζπγθεθξηκέλα δηήκεξα (πάληα κε άδεηα). 
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Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηε 

θνξνδηαθπγή, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη αλ δελ απνδίδνληαλ θφξνη γηα ην ζχλνιν ηεο 

πξψηεο, θάηη ην νπνίν ζα απνηεινχζε κάιινλ αθξαίν ζελάξην θαζφηη έζησ θαη κέζσ ηεο 

θαηαλάισζεο έλα ηνπιάρηζηνλ κέξνο ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο θαηαιήγεη ηειηθά λα 

θνξνινγείηαη, θαη ιακβάλνληαο σο δεδνκέλν ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ε νπνία γηα 

ην 2014 αλήιζε ζηα €43 δηο. πεξίπνπ (23,3% ηνπ ΑΔΠ) θαη ηνλ ηειηθφ ζπλνιηθφ 

ζπληειεζηή θνξνιφγεζεο γηα ην ίδην έηνο ζην 28%,
339

 ε ζπλεπαγφκελε θνξνδηαθπγή ζα 

έθηαλε πεξίπνπ ζηα €12 δηζ. ή ζην 6,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο! 
340

 

 

 6.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη θαηαηαρζεί ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

εθάζηνηε θπβέξλεζεο ηεο ρψξαο καο θαζψο παξνπζηάδεη δηαρξνληθά πνιχ πςειά επίπεδα 

ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη εκθαλίδεηαη λα έρεη 

πνηθίιεο επηβιαβείο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. 

Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ εκθάληζε θαη αλάπηπμε ηεο 

παξανηθνλνκίαο, κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ην επίπεδν ηεο αλεξγίαο, ηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο ησλ πνιηηψλ, ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ θαζψο θη εθείλν ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ παξνπζηάδεη ε ρψξα. Δπίζεο, νη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

θξίζεο ρξένπο πνπ καζηίδεη ηε ρψξα ππνδειψλεη ηε ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο θη εθείλνπ ηεο δηαθζνξάο.  Αληίζεηα, αξλεηηθή 

εκθαλίδεηαη ε ζρέζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ειεπζεξία, ηε θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ.  

Μία θνηλή πξαθηηθή πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, απνηειεί ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, 

πνπ ζπληζηά ηελ παξάλνκε απνθπγή ηεο θνξνινγίαο απφ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα 

θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ άηππε νηθνλνκία. Άιινη παξάγνληεο πνπ εκθαλίδνληαη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εκθάληζε θαη έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ, απνηεινχλ ε επηβνιή πςειήο 

θνξνινγίαο θαη απζηεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, ε πνηφηεηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ε δηαθζνξά 

(Bose et. al, 2012), ελψ ηζρπξή εκθαλίδεηαη, επίζεο, ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ (Kearney θαη Schneider, 2013). Έηζη, ζε 

πεξηφδνπο χθεζεο, φπνπ ην εηζφδεκα κεηψλεηαη θαη ην πνζνζηφ ηεο αλεξγίαο απμάλεη,  

απμάλεη, επίζεο, ν θφβνο θαη ε αλαζθάιεηα ησλ πνιηηψλ γηα ην κέιινλ, κε απνηέιεζκα λα 

ζηξέθνληαη ζηελ παξάλνκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ζηφρν αθελφο λα απμήζνπλ ηα 

εηζνδήκαηα ηνπο θαη αθεηέξνπ λα επηηχρνπλ ηελ απφθξπςε ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη λα δηαπξάηηεηαη απφ ηνπο 

αγξφηεο θαη ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, φπνπ νη ηειεπηαίνη θαίλεηαη λα απνθξχπηνπλ 

ην 43-45% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο,
341

 ελψ ηαπηφρξνλα, παξνπζηάδεηαη κία επζεία ζρέζε 

κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο ηάζεο γηα θνξνδηαθπγή (U-Shaped pattern 

of income under-reporting by income class). Δπίζεο, ηελ πξψηε ζέζε ζηε θνξνδηαθπγή 

εκθαλίδνληαη λα θαηαιακβάλνπλ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ηνπ ηαηξηθνχ θιάδνπ, θαζψο 

θη εθείλσλ ηεο εθπαίδεπζεο, νη λνκηθνί θαη νη κεραληθνί, ελψ αθνινπζνχλ νη επαγγεικαηίεο 

ζην θιάδν ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο (ΜΜΔ). Σα πςειά πνζνζηά θνξνδηαθπγήο πνπ 
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 Ο ππνινγηζκφο ηνπ ηειηθνχ ζπληειεζηή (28%) βαζίζηεθε ζην ιφγν ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

γηα ην 2014 (€43,3 δηζ.) πξνο ηελ Αθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Αμία (€160 δηζ.) γηα ην 2014. 
340

  δηαΝΔΟζηο (Ηνχληνο 2016) “Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα: Αηηίεο, Έθηαζε θαη πξνηάζεηο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο”. 
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εκθαλίδνπλ νη ελ ιφγσ επαγγεικαηίεο, ζα κπνξνχζαλ, θπξίσο, λα απνδνζνχλ ζηηο 

νξγαλσκέλεο νκάδεο θαη ηελ ηζρπξή θπβεξλεηηθή εθπξνζψπεζε πνπ δηαζέηνπλ.
342

 Οη 

Artavanis et al. (2015), ζε έξεπλα ηνπο, ππνιφγηζαλ φηη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ ζηε ρψξα, είλαη 1,75 έσο 1,84 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ην δεισζέλ, 

πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζά € 22,8 έσο 28,2 δηζ., γηα ηα έηε 2006-2009 θαη ζε € 9,1 

έσο 11,2 δηζ. δηαθπγφληα θνξνινγηθά έζνδα γηα ηελ ίδηα πεξίνδν, ελψ γηα ην 2009 ην 

αληίζηνηρν πνζφ θνξνδηαθπγήο ππνινγίδεηαη κεηαμχ ησλ € 26,8 θαη 29,9 δηζ. θαη ηα 

αληίζηνηρα δηαθπγφληα θνξνινγηθά έζνδα ζε ηνπιάρηζηνλ 30% ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ.
343

 

 Όζνλ αθνξά ηε γεσγξαθηθή ζθνπηά ηεο θνξνδηαθπγήο, απηή είλαη εκθαλήο ηφζν ζηηο 

αζηηθέο φζν θαη ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, κε ηάζε ελίζρπζεο ζηηο ηειεπηαίεο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνδνζεί αθελφο ζηε δξαζηεξηνπνίεζε πεξηζζνηέξσλ κηθξψλ θαη 

κηθξνκεζζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζηνπο έληνλνπο θνηλσληθνχο δεζκνχο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο θαη ζην γεγνλφο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο ε 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θηλείηαη γχξσ απφ ηνλ αγξνηηθφ, θαηαζθεπαζηηθφ θαη 

ηνπξηζηηθφ ηνκέα, ζε αληίζεζε κε ηηο πξψηεο πνπ νη πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηνπο είλαη 

κηζζσηνί.
344

  Χζηφζν, ηφζν νη εχπνξεο φζν θαη νη άπνξεο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, 

παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ηα ίδηα πνζνζηά θνξνδηαθπγήο.
345

 

 Αμηνζεκείσην, επίζεο, εκθαλίδεηαη ην γεγνλφο φηη ην επίπεδν ηεο θνξνδηαθπγήο θαίλεηαη 

λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο, θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί ζην 

γεγνλφο φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο κεγάιεο νηθνγέλεηεο ην εηζφδεκα ηνπο πξνέξρεηαη απφ 

ειεχζεξα θαη αγξνηηθά επαγγέικαηα. Έηζη, νη αλχπαληξνη παξνπζηάδνληαη λα 

θνξνδηαθεχγνπλ ιηγφηεξν απφ εθείλνπο πνπ δηαζέηνπλ νηθνγέλεηα θαη παηδηά, ελψ ζηελ 

πξψηε θαηεγνξία, νη άλδξεο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε ξνπή πξνο ηε θνξνδηαθπγή 

(10,6%), έλαληη εθείλεο ησλ γπλαηθψλ (3,9%).
346

 Δπίζεο, αλ θαη ε θξίζε δελ θαίλεηαη λα 

εληζρχεη ηελ ηάζε γηα θνξνδηαθπγή, δελ ηζρχεη ην ίδην γηα ηηο κεηαβνιέο ζηε θνξνινγηθή 

πνιηηηθή, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη λα επηθέξνπλ κία πεξίπνπ ηζάμηα αχμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ηνπ θαηλνκέλνπ.
347

  

Ζ θνξνινγηθή δηνίθεζε απφ ηελ άιιε, εκθαλίδεηαη λα γλσξίδεη ηνπο θιάδνπο πνπ ηείλνπλ 

λα θνξνδηαθεχγνπλ, ρσξίο σζηφζν λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα, θπξίσο ιφγσ 

έιιεηςεο πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη αδπλακίαο απφδεημεο ηεο δηάπξαμεο ηεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο ειιεηπνχζεο πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ, απνηειεί ε απφζπξζε ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ θαηαηέζεθε ζηε βνπιή ην 2009 

θαη αθνξνχζε ηελ επηβνιή θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζε θαηεγνξίεο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ 

νη νπνίεο δήισλαλ εηήζην εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ €20.000, θαη ζην νπνίν 

πεξηιακβάλνληαλ θαη επηζηεκνληθνί θιάδνη κε πςειά πνζνζηά θνξνινγηθήο 

παξαβαηηθφηεηαο, φπσο γηαηξνί, δηθεγφξνη θαη κεραληθνί. Σν γεγνλφο φηη ηα πεξηζζφηεξα 

απφ ηα επαγγέικαηα απηά ζπλέπηπηαλ κε εθείλα ησλ βνπιεπηψλ ηεο ρψξαο, ζα κπνξνχζε, 
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ελδερνκέλσο, λα εμεγήζεη ηελ απξνζπκίαο ησλ θπβεξλεηηθψλ παξαγφλησλ γηα ζέζπηζε 

θνξνινγηθήο κεηαξξχζκηζεο γηα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο.
348

       

Καζψο, ε θνξνιφγεζε, θαη θαηά ζπλέπεηα ε θνξνδηαθπγή, εθηφο απφ ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ, επεξεάδεη  θαη ζεκαληηθά καθξννηθνλνκηθά κεγέζε φπσο ηελ 

πξνζθνξά θαη δήηεζε αγαζψλ θαη εξγαζίαο, ην επίπεδν ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο 

απνηακίεπζεο θαη ζπλεπψο ησλ επελδχζεσλ (Slemrod θαη Yitzhaki, 2002, Sandmo, 2005), 

ε πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ δηαδξακαηίδεη βαξπζήκαλην ξφιν ζηελ ειιεληθή θξίζε ρξένπο 

θαη ηειηθά ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηεο ρψξαο. Οη Matsaganis θαη Flevotomou (2010), ζε 

έξεπλα ηνπο απέδεημαλ φηη ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα, νδεγεί ζε 

αχμεζε ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρεηαο, κείσζε ηεο θνξνινγηθήο πξννδεπηηθφηεηαο θαη 

ηειηθά ζε ζεκαληηθή κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ. Ζ αζθνχκελε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή, απφ ηελ άιιε, επεξεάδεη ηα δεκνζηνλνκηθά ειιείκκαηα θαη ζπλεπψο ηε 

θνξνινγηθή επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα, κέζσ ησλ θαλνληζκψλ, ζέηεη ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη αγαζψλ θαη επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεκνζίσλ ζεζκψλ θαη ηεο δηνίθεζεο (Enste, 2010), ηα νπνία απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο 

παξάγνληεο ηεο παξανηθνλνκίαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ, ε νπνία, επίζεο, απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο παξάλνκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
349

  

Χο θπξηφηεξνο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηεο θνξνδηαθπγήο, ζα κπνξνχζε λα επηζεκαλζεί 

ν θίλδπλνο εληνπηζκνχ θαη επηβνιήο ηηκσξίαο, ελψ ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ 

ζπλδέεηαη ηφζν κε ην πθηζηάκελν επίπεδν θνηλσληθήο αλάπηπμεο, φζν θαη κε ηελ αληίιεςε 

πνπ απηνί έρνπλ γηα ην θξάηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, αλ νη πνιίηεο πηζηεχνπλ φηη ην θξάηνο 

είλαη έλαο κε απνηειεζκαηηθφο νξγαληζκφο θαη δελ απνζθνπεί ζηελ πξνψζεζε ηεο 

επεκεξίαο, ζα ζηξαθνχλ επθνιφηεξα ζηελ παξάλνκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο, 

ε εμαζζέλεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην θξάηνο γηα πνηθίινπο 

ιφγνπο, θαηλφκελν ηδηαίηεξα ζχλεζεο ζε πξνεθινγηθέο πεξηφδνπο ζηελ Διιάδα, ζπκβάιεη, 

επίζεο, ζεηηθά ζηελ εκθάληζε θαη ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο.
350

  

 

Απφ ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη  επηδίσμε θάζε θπβέξλεζεο ζα πξέπεη λα 

απνηειεί ε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ζα 

ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά θαη αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο ζθνπηκφηεηεο (Schneider, 

2010), ελψ νη πνιηηηθέο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ,  ζα πξέπεη λα 

επηθεληξσζνχλ ζηε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή ζπιινγή ησλ θνξψλ θαη 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθζνξάο.
351

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
348

 Nikolaos Artavanis, Adair Morse θαη Margarita Tsoutsoura (2015), “Tax Evasion across Industries: Soft 

Credit Evidence from Greece”. 
349

 Manos Matsaganis and Maria Flevotomou (2010) “Distributional Implications of Tax Evasion in Greece.” 
350

 Manolas, Rontos, Sfakianakis θαηVavouras  (2013)“The Determinants of the Shadow Economy: The case 

of Greece” 
351

 Aristidis Bitzenis, Vasileios Vlachos θαη Friedrich Schneider (2016) “An Exploration of the Greek 

Shadow Economy: Can its Transfer into the Official Economy Provide Economic Relief Amid the Crisis?”  

 



 
137 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΒΓΟΜΟ: 

7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

 

7.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Απφ ηα αλσηέξσ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ην μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο, ην νπνίν εκπίπηεη 

ζηε ζθαίξα ηεο παξανηθνλνκίαο, απνηειεί παγθφζκην θαηλφκελν κε πνιπδηάζηαηεο 

δπζκελείο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη 

δηεζλέο επίπεδν, θαζψο επεξεάδεη ηφζν ηελ αμηνπηζηία ησλ επίζεκσλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

δηαθφξσλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ πνπ βαζίδνληαη ζε απηά, φζν θαη ζρεδφλ φινπο 

ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο κίαο ρψξαο. Ζ αλάγθε χπαξμεο θαη 

αλάπηπμεο ηνπ θαηλνκέλνπ απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη ζρεδφλ φιεο νη παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε κεηξεηά, ηα νπνία θαη πξέπεη λα μεπιπζνχλ 

πξνθεηκέλνπ λα απνθέξνπλ «λφκηκα» έζνδα ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα επελδπζνχλ ή λα 

θαηαλαισζνχλ ζηε λφκηκε νηθνλνκία.
352

  

Αμηνζεκείσηεο, σζηφζν, είλαη θαη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη ζηε 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή, θαζψο κεηψλεηαη ε  απφδνζε ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ 

θαη ηειηθά νδεγεί ζε δξακαηηθή κείσζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη αχμεζε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ, θπξίσο κέζσ ηεο αχμεζεο ησλ θνηλσληθψλ κεηαβηβάζεσλ θαη ησλ επηηνθίσλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ειιείκκαηνο θαη ρξένπο.
353

  

 Άμην, επίζεο, αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε νηθνλνκία νινέλα θαη πεξηζζνηέξσλ 

θξαηψλ ηείλεη λα εμαξηάηαη απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ηελ 

παξανηθνλνκία γεληθφηεξα, θαζψο απνηειεί γηα κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ κία νπζηψδε 

πεγή πινπηηζκνχ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη αληηιεπηή ε έθηαζε θαη ε ζεκαζία ηνπ 

θαηλνκέλνπ, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ην μέπιπκα ρξήκαηνο απνηειεί ηελ ηξίηε ζε φγθν 

αγνξά ζηνλ θφζκν, κεηά ηελ εκπνξία πεηξειαίνπ θαη ην μέλν ζπλάιιαγκα. Σν γεγνλφο 

απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη πνιιέο ρψξεο θαζηζηά ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ απηψλ πεξηζζφηεξν επάισηεο θαη αλεθηηθέο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ πνπ ππεηζέξρνληαη ζε απηέο θαη ηνπο θαλφλεο δένπζαο 

επηκέιεηαο θελφ γξάκκα ηνπ λφκνπ, θαζψο ε επεξρφκελε απφ ηελ χθεζε κείσζε ηεο 

ξεπζηφηεηαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ έξρεηαη λα αληηζηαζκηζηεί απφ ηα άκεζα 

δηαζέζηκα πξνο θαηάζεζε ρξεκαηηθά θεθάιαηα ηεο παξανηθνλνκίαο. Έηζη,  θαζψο ην 

νηθνλνκηθφ έγθιεκα φρη κφλν θαηαιακβάλεη νινέλα θαη κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

νηθνλνκίαο αιιά απνηειεί θαη ξπζκηζηηθφ παξάγνληα απηήο, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζε ππνζέζεηο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο εκπιέθνληαη επππφιεπηνη πνιίηεο 

ππεξάλσ θάζε ππνςίαο, ε λνκηκνπνίεζε ησλ παξαλνκψλ εζφδσλ νδεγεί ζε θινληζκφ ηεο 

εκπηζηνζχλεο πνπ ηξέθνπλ νη πνιίηεο ζηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ δηέπνπλ θάζε θνηλσλία, 

δηαβξψλνληαο, ηειηθά, ηφζν ηα νηθνλνκηθά φζν θαη ηα θνηλσληθά ζεκέιηα ηεο.
354

 

Σν γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα νη πνιηηηθνί θαη αθαδεκατθνί θνξείο ηεο δηεζλνχο 

θνηλφηεηαο λα ζηξέςνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηελ απνηχπσζε θαη κειέηε ηνπ, κε απψηεξν 

ζηφρν ηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
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δξαζηεξηφηεηεο. Χζηφζν, νη πξνζπάζεηεο ηνπο απηέο έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ ίδηα ηελ 

παξάλνκε θχζε ηνπ θαηλνκέλνπ, ε νπνία θαζηζηά δπζρεξήο ηελ ζπιινγή επίζεκσλ 

ζηνηρείσλ, θαζψο θαη κε ηε δηεχξπλζε ηνπ πνηληθνχ πεδίνπ αλαθνξηθά κε ηα «νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα» θαη ηε ζπλαθφινπζε δεκηνπξγία παξεξκελεηψλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Έηζη, ε 

ζηαηηζηηθή αληαλάθιαζε ηνπ «νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο», σο εληαία θαηεγνξία, πνηθίιιεη 

αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο θαη ελαζρνιήζεηο, ελψ ελδέρεηαη ν 

ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηαηηζηηθψλ αζξνηζκάησλ ζπλαθψλ θαηεγνξηψλ αδηθεκάησλ θαηά 

ηελ θξαηνχζα ζεσξία θαη πξαθηηθή λα εκθαλίδεη ππεξεθηηκήζεηο ή ππνηηκήζεηο αλάινγα 

κε ηα αδηθήκαηα πνπ θάζε θνξά ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ κεηα-ηαμηλνκεηηθή θαηεγνξία 

ηνπ «νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο».
355

 πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη είλαη ζρεδφλ 

αδχλαηνλ λα νδεγεζνχκε ζε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, κε απνηέιεζκα λα 

πεξηνξηδφκαζηε ζε πξνζεγγηζηηθέο αλαιχζεηο απηνχ. 

Χζηφζν, ε νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε θαη ε άλεπ πξνεγνπκέλσλ ζπξξίθλσζε ηνπ 

ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο νπνηαδήπνηε αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απηή 

ζπλεπάγεηαη, παξείρε ζηνπο θνξείο ηνπ εγθιήκαηνο ηε δπλαηφηεηα κεηεγθαηάζηαζεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο θαη είρε σο ζπλέπεηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα λα ιάβεη δηεζλείο 

δηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, νη λέεο ηερλνινγίεο ζηηο κεζφδνπο πιεξσκψλ, φπσο νη 

πξνπιεξσκέλεο θάξηεο, ην online banking θαη ηα «θξππηνλνκίζκαηα» (“cyber money”), 

θαζηζηνχλ εθηθηέο ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ρσξίο θαλέλα λνκηθφ ή εδαθηθφ 

πεξηνξηζκφ θαη έιεγρν απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη επηηαθηηθή ηελ αλάγθε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπο κέζσ λφκηκσλ θαη δηαθαλψλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ.
356

  

Αλαγθαία θξίλεηαη, ινηπφλ, ε επαλεμέηαζε ηνπ αληίζηνηρνπ ξφιν ησλ εζληθψλ 

εγθιεκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε πνηληθέο ππνζέζεηο, ηδίσο ζε 

εγθιήκαηα πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπο, παξνπζηάδνπλ ηηο πην επηδήκηεο απνκαθξπζκέλεο 

εθδειψζεηο. Δπίζεο, ε αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ηνπ πθηζηακέλνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζα 

πξέπεη λα αμηνινγεζεί ιακβάλνληαο ππφςε ηελ χπαξμε άιισλ θαηαιιειφηεξσλ ηξφπσλ 

καθξνπξφζεζκεο αληηκεηψπηζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, κέζσ ηεο αλάπηπμεο κίαο απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο ζην 

ζέκα ησλ λαξθσηηθψλ θαη ζέζπηζεο απνηειεζκαηηθφηεξσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ, ηε 

ράξαμε κίαο νηθνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ παξάλνκνπ εκπνξίνπ θαη 

ηελ ελ γέλεη εθαξκνγή ελφο ζπλεπνχο επνπηηθνχ πιαηζίνπ.
357

   

 Χζηφζν, νη κέρξη ζηηγκήο πξνζπάζεηεο θαηαζηνιήο ηνπ θαηλνκέλνπ απνβαίλνπλ άθαξπεο 

θπξίσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ λα ειέγμνπλ ηε δξάζε ησλ 

θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηνπ ππεξάθηηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο, λα 

θαηαπνιεκήζνπλ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη λα εκπνδίζνπλ, ηειηθά, ηε λνκηκνπνίεζε 

ησλ εζφδσλ ηνπ.
358

 

Ζ FATF, θχξηνο δηεζλήο νξγαληζκφο ηαγκέλνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζε ησλ 

παξάλνκσλ εζφδσλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, πνπ ζήκεξα απαξηζκεί 37 
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ζηηο νπνίεο θαινχληαη λα ζπκκνξθσζνχλ ηα θξάηε – κέιε θαη ηε δεκνζίεπζε κίαο ιίζηαο 

κε ηηο ρψξεο πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη ζε απηέο.
359

 

 Δπίζεο, ζε επξσπατθφ επίπεδν, ε ηζρχνπζα λνκνζεζία ιακβάλεη θπξίσο ππφςε ηεο θαη 

ελζσκαηψλεη ηηο πζηάζεηο ηεο FATF, νη νπνίεο επεξεάδνληαη απφ ηε δξάζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη επηρεηξείηαη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Έλσζεο 

αιιά θαη ηνπ θάζε θξάηνπο-κέινπο απηήο. 
360

 Oη θπξηφηεξεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηε Κεληξηθή Δπξψπε θαη πνπ νδεγνχλ ζε μέπιπκα παξάλνκνπ 

ρξήκαηνο, εκθαλίδνληαη λα είλαη ηα λαξθσηηθά κε πνζνζηφ 40%, ην παξάλνκν εκπφξην 

φπισλ, κε πνζνζηφ 20%, ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα (απάηε ζε πιεξσκέο θαζψο θαη ζε 

ιήςε επηδνηήζεσλ) κε πνζνζηφ 15%, ελψ αθνινπζνχλ εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

«λπρηεξηλή δσή» (πνξλεία, ζσκαηεκπνξία, ηδφγνο) θαη ηελ ηδηνθηεζία (θινπέο) κε 10%. 

Σειεπηαία ζε πνζνζηφ κφιηο 5% εκθαλίδνληαη ηα εγθιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βία θαη 

αθνξνχλ ηηο απαγσγέο, ηελ παξνρή πξνζηαζίαο θαη ηηο έλνπιεο ιεζηείεο.
361

   

ηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ απνθηεζέλησλ ρξεκάησλ, 

βαξπζήκαληνο απνδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ θαη ηνπ ππεξάθηηνπ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (“offshore banking”), θπξίσο ιφγσ ηεο ειάρηζηεο δηαθάλεηαο θαη 

ηεο κέγηζηεο απηνλνκίαο ηδησηηθήο δξάζεο πνπ παξέρνπλ.  

Ο ξφινο ησλ θνξνινγηθψλ παξαδείζσλ ζηε δηαδηθαζία απηή, έγθεηηαη ζηε ζχζηαζε 

δηαθφξσλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ κε έδξα θάπνην θξάηνο πνπ ιεηηνπξγεί ππφ ην ελ ιφγσ 

θαζεζηψο. Οη εηαηξείεο απηέο, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη θπξίσο ππφ ηε κνξθή «εηαηξεηψλ 

θέιπθνο» (“shell companies”), «εηαηξεηψλ θαληαζκάησλ» θαη εκπηζηεπκάησλ (“trusts”), 

πξνβαίλνπλ ζε λνκηκνπνίεζε ησλ παξάλνκσλ ρξεκάησλ κέζσ ππεξηηκνινγήζεσλ θαη 

εκθάληζεο πιαζκαηηθψλ δεκηψλ, φπνπ κε ηηο κεζφδνπο απηέο θαζίζηαηαη εθηθηή θαη ε 

επίηεπμε θνξνδηαθπγήο, πιαζκαηηθήο αχμεζεο ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ηεο κεηξηθήο 

εηαηξείαο, αγνξάδνληαο κεγάιεο πνζφηεηεο απηψλ θαη κεηψλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ 

πξνζθνξά ηνπο, θαζψο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πιαζκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.  

ηε δηαδηθαζία ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ, εμίζνπ βαξπζήκαληνο 

θξίλεηαη ν ξφινο ηνπ ππεξάθηηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο (“offshore banking”). ηελ νπζία 

πξφθεηηαη γηα ηξάπεδεο ή άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο 

ππεξάθηηα (“offshore”) θαη είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθά ζηνπο θαηφρνπο ηνπ παξάλνκνπ  

ρξήκαηνο, θαζψο ηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα είλαη απαιιαγκέλα απφ έλα επξχ θάζκα 

θαλνληζκψλ νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηα «ρεξζαία» (“onshore”), φπσο ε επηβνιή 

θνξνινγίαο, νη πεξηνξηζκνί ζηα επηηφθηα θαη ε ππνρξέσζε ηήξεζεο απνζεκαηηθψλ. Σέινο, 

άμην αλαθνξάο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ην ππεξάθηην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ζην νπνίν 

ππάγνληαη θαη ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη ηα 

ππνθαηαζηήκαηα κεγάισλ δηεζλψλ ηξαπεδψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο θαη 

πεξηνρέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο «θνξνινγηθνί παξάδεηζνη», ραίξεη επηπιένλ δηθαζηηθήο 

θαη εξεπλεηηθήο αζπιίαο θαζψο ηδηνθηήηεο ησλ ηδξπκάησλ απηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν είλαη 

επηρεηξεκαηίεο κε ηζρπξνχο πνιηηηθνχο δεζκνχο.
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Δπλντθφο παξάγνληαο ζηελ φιε δηαδηθαζία ζεσξείηαη ε έληνλε  ηερλνινγηθή πξφνδνο, ε 

νπνία κεηαμχ άιισλ, ζεκαηνδφηεζε ηελ κεηάβαζε απφ ηηο εζληθέο ζηε δηεζλή νηθνλνκία, 

επηηξέπνληαο, ηελ άλεπ πξνεγνχκελσλ ηαρχηαηε κεηαθίλεζε ησλ θεθαιαίσλ (Flight 

capital). Έηζη, κεηαθηλνχκελα θεθάιαηα πνπ αλαδεηνχλ πξνλνκηαθά επηηφθηα ή επθαηξίεο 

θεξδνζθνπίαο θαζψο θαη ηα έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπλδπάδνληαη κε 

πιεξσκέο ζπκβνιαίσλ θαη δηαθαλνληζκνχο ρξεψλ δεκηνπξγψληαο έλα ηεξάζηην, γξήγνξν 

θαη πεξίπινθν κείγκα θηλήζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ην παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηεμαγσγή ηνπ  

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ηελ επηθξάηεζε ησλ δηαθξαηηθψλ θαη πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ θαη 

ηελ ηαρεία θίλεζε ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, θαζηζηψληαο ηελ παγθνζκηνπνίεζε ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ πξναπαηηνχκελν ηεο ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο 

παγθνζκηνπνίεζεο. Ζ ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ κεραληζκψλ ειεθηξνληθψλ κεηαθνξψλ 

ρξεκάησλ απφ ηελ εηαηξεία Παγθφζκησλ Γηαηξαπεδηθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Σειεπηθνηλσληψλ (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications System 

– SWIFT)
363

, ην Οκνζπνλδηαθφ απνζεκαηηθφ (Federal Reserve - Fedwire)
364

 θαζψο θαη ην 

Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα Γηαθαλνληζκνχ πιεξσκψλ (Clearing House Interbank Payments 

System - CHIPS)
365

, νδήγεζε ζηε καδηθή αλάπηπμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο 

(“megabyte money”) θαη ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ. 

Ζ επηθξάηεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ε αδπλακία αλαγλψξηζεο ηεο πξνέιεπζεο 

ησλ κεηαθηλνχκελσλ ρξεκάησλ, θαη ε δπλαηφηεηα ελζσκάησζεο παξάλνκσλ εζφδσλ 

ζηνπο κεγάινπο φγθνπο ζπλαιιαγψλ ησλ λφκηκσλ επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ, απφ πνιιέο 

απφςεηο, ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ην μέπιπκα ρξήκαηνο. Σν πξφβιεκα απηφ επηδεηλψλεηαη 

απφ ηελ έιιεηςε κίαο θεληξηθήο βάζεο δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο 

κεηαθνξέο εκβαζκάησλ θαη ηα ζηνηρεία ησλ απνζηνιέσλ θαη ησλ παξαιεπηψλ απηψλ 

θαζψο θαη ηελ έληαμε ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ζην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, 

πνπ επηηξέπνπλ ηελ αλψλπκε δηαπξαγκάηεπζε θαη θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζπγθάιπςε ηφζν 

ηεο πξνέιεπζεο φζν θαη ηεο ηδηνθηεζίαο ησλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο, ειιείςεη ελφο δεκνζίνπ 

κεραληζκνχ παξαθνινχζεζεο ησλ δηεζλψλ ηξαπεδηθψλ ζπζηεκάησλ, ε εηζαγσγή λέσλ 

ηξαπεδηθψλ πξαθηηθψλ νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηε δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ απφ ηνπο ίδηνπο 
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 Ζ Δηαηξεία Παγθφζκησλ Γηαηξαπεδηθψλ Υξεκαηνπηζησηηθψλ Σειεπηθνηλσληψλ ( SWIFT ) παξέρεη έλα 

δίθηπν πνπ επηηξέπεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα παγθνζκίσο λα ζηέιλνπλ θαη λα ιακβάλνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ζε έλα αζθαιέο, ηππνπνηεκέλν θαη αμηφπηζην 

πεξηβάιινλ.  

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Society_for_Worldwide_Interbank_Financial_Telecommunication 
364

 ν Fedwire (παιαηφηεξα γλσζηφ σο Federal Reserve Wire Network ) είλαη έλα ζχζηεκα κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ ζε αθαζάξηζην δηαθαλνληζκφ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηηο Σξάπεδεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην νπνίν επηηξέπεη ζηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα λα κεηαθέξνπλ θεθάιαηα 

ειεθηξνληθά κεηαμχ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 9.289 ζπκκεηερφλησλ (απφ ηηο 19 Μαξηίνπ 2009 ). Οη κεηαθνξέο 

κπνξνχλ λα μεθηλήζνπλ κφλν απφ ηελ ηξάπεδα απνζηνιήο αθνχ ιάβνπλ ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο θαισδίσζεο 

απφ ηελ ηξάπεδα ιήςεο. Απηέο νη νδεγίεο πεξηιακβάλνπλ: ηνλ αξηζκφ δξνκνιφγεζεο ηεο ηξάπεδαο ιήςεο, 

ηνλ αξηζκφ ινγαξηαζκνχ, ην φλνκα θαη ην πνζφ δνιαξίνπ πνπ κεηαθέξνληαη. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

ππνβάιινληαη ζηε Fed κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο Fedwire. Μφιηο ιεθζνχλ θαη επεμεξγαζηνχλ νη νδεγίεο, ε Fed 

ζα ρξεψζεη ηα ρξήκαηα απφ ην ινγαξηαζκφ απνζεκαηηθψλ ηεο ηξάπεδαο απνζηνιήο θαη ζα πηζηψζεη ην 

ινγαξηαζκφ ηεο ηξάπεδαο ιήςεο. Οη ηειεπηθνηλσληαθέο κεηαθνξέο πνπ απνζηέιινληαη κέζσ ηνπ Fedwire 

νινθιεξψλνληαη ηελ ίδηα εκέξα, ελψ κεξηθέο νινθιεξψλνληαη ακέζσο. 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Fedwire 
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 Σν Γηαηξαπεδηθφ χζηεκα Πιεξσκψλ ( CHIPS ) ηνπ Clearing House είλαη ηδησηηθφ εθθαζαξηζηηθφ 

γξαθείν ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ γηα ζπλαιιαγέο κεγάιεο αμίαο. Μέρξη ην 2015, επξφθεηην λα δηεπζεηεζεί 

πνιχ πάλσ απφ 1,5 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ εκέξα ζε πεξίπνπ 250,000 δηαηξαπεδηθέο πιεξσκέο ζε 

δηαζπλνξηαθέο θαη εγρψξηεο ζπλαιιαγέο. Μαδί κε ηελ ππεξεζία Fedwire Funds Service (ε νπνία ιεηηνπξγεί 

απφ ηηο ηξάπεδεο ησλ Federal Reserve ), ην CHIPS απνηειεί ην θχξην ακεξηθαληθφ δίθηπν γηα ηηο εγρψξηεο θαη 

δηεζλείο πιεξσκέο ζε δνιάξηα κεγάιεο αμίαο, φπνπ ην κεξίδην αγνξάο ηνπ είλαη πεξίπνπ 96%. 

Πεγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_House_Interbank_Payments_System 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvc6i3iLdYrobyPwqcymRm-XtPig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_gross_settlement&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhrnD5Vl7YuDtr9OBNYl2tuWZaWOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_gross_settlement&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhrnD5Vl7YuDtr9OBNYl2tuWZaWOA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Bank&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhhF1YsGjUmbL2k15yevSR4QXlC23Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/United_States&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgUdazYB6TesoF-sr8yFJDEmg6r5A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Financial_institution&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvc6i3iLdYrobyPwqcymRm-XtPig
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_house_(finance)&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvvGAIxj2bPwBeJNdvHBE8fukp3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Clearing_house_(finance)&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhgvvGAIxj2bPwBeJNdvHBE8fukp3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Reserve_Banks&xid=17259,15700002,15700021,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700201&usg=ALkJrhg856KOqg2sEk7DZjb3bJDZZCHaJQ
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ηνπο πειάηεο ρσξίο ηε κεζνιάβεζε ηεο ηξάπεδαο (e-banking), ππνλνκεχνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο γηα έιεγρν ησλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

θαζηζηά ηνπο πειάηεο ηνπο ηθαλνχο λα ρεηξαγσγνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ ηειηθνχ 

απνδέθηε.
366

   

Μέζα ζε απηά ηα πιαίζηα, ηα ππεξάθηηα ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα, εθηφο απφ ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθά, ιφγσ ηεο αλσλπκίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο θνξναπνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο 

πνπ παξέρνπλ, θαζίζηαληαη, επηπιένλ, εχθνια πξνζβάζηκα ζηνπο εγθιεκαηίεο πνπ 

επηδηψθνπλ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηα έζνδα ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

 

7.2 ΠΡΟΣΑΔΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ηε ρψξα καο, ην άλεπ πξνεγνπκέλσλ επίπεδν ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο θαζηζηά ηε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή επηηαθηηθή αλάγθε θαη ηελ πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα πνιηηηθήο 

δξάζεο ηα νπνία ζα δίλνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ επεξεάδνπλ ην 

κέγηζην δπλαηφ εχξνο πνιηηψλ, ζα απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηειηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ θαηαζηνιή θαη θπξίσο ζηελ πξφιεςε ηεο 

ζθηψδνπο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, νη πνιηηηθέο απηέο ζα πξέπεη λα νδεγνχλ ζηε δηαθάλεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζην ζπζηεκαηηθφ θαη δηαζηαπξσκέλν θνξνινγηθφ 

έιεγρν ησλ πνιηηψλ. Χο ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ε 

θνξνινγηθή εζηθή, νη αληηζηαζκηζηηθέο δαπάλεο, ην ππνθεηκεληθφ θνξνινγηθφ βάξνο θαη ε 

θξαηηθή παξέκβαζε, ελψ ε πξφιεςε κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ πνιηηηθψλ 

εμνξζνινγηζκνχ  ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ε νπνία ζα αληηζηνηρεί ζηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ζα απνβιέπεη ζηε θνξνινγηθή δηθαηνζχλε. Σα κέηξα 

θαηαζηνιήο, απφ ηελ άιιε, ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ θπξψζεηο πνπ ζα επηβάιινληαη 

ζηνπο παξαβάηεο κε απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θαη ζα πξνσζνχλ ηελ έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο 

δηθαηνζχλεο.
367

 

Με θξηηήξην ηνλ ρξνληθφ νξίδνληα ζηνλ νπνίν αλακέλεηαη λα απνθέξνπλ θαξπνχο νη 

αλσηέξσ πξνηάζεηο πνιηηηθήο, κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε βξαρππξφζεζκεο, 

κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

7.2.1 ΒΡΑΥΤΠΡΟΘΔΜΑ: 

 

 Μείσζε ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο θαη κε επηβνιή εθηάθησλ ή επηπξφζζεησλ θφξσλ ζηα 

δεισζέληα εηζνδήκαηα. 

Έρεη δηαπηζησζεί ε χπαξμε ζεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ χςνπο ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο απμάλεη ην φθεινο θαη ζπλεπψο 

ην θίλεηξν, απφ ηελ κε πιεξσκή ηνπ θφξνπ. Έηζη, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Γηεζλνχο 

Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ (Γ.Ν.Σ.), ε αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή θαηά 10%, 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ θαηά 8%.
368
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ηε ρψξα καο, ζχκθσλα πάληα κε ην Γ.Ν.Σ., εθαξκφδνληαη απφ ηνπο πςειφηεξνπο 

ζπληειεζηέο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα κηζζσηή εξγαζία ζε ζχγθξηζε κε ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ
369

 ελψ νη ζπληειεζηέο γηα ηνλ ΦΠΑ ππεξβαίλνπλ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ απηψλ.
370

 

Δπηπιένλ, ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο πνπ εθαξκφδεηαη επί ησλ θεξδψλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη πνπ ζήκεξα δηακνξθψλεηαη ζην 29%, ππεξβαίλεη επίζεο ηνλ αληίζηνηρν 

ζπληειεζηή γηα ηηο ίδηεο ρψξεο.
371

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ησλ αλσηέξσ, απνηειεί ε αχμεζε ησλ δεισζέλησλ 

ζπλαιιαγψλ θαηά 11,8% πνπ θαηαγξάθεθε ην 2013 απφ ηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή 

Φ.Π.Α. ζην ρψξν ηεο εζηίαζεο. Πξνθχπηεη, ινηπφλ, φηη ε κείσζε απηή, νδήγεζε ζε κείσζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη αχμεζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε πνιχ κηθξφ 

δεκνζηνλνκηθφ θφζηνο.
372

  

 

 Υξήζε πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο. 

Λχζε ζην πξφβιεκα ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηελ πιεπξά ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, δίλνπλ 

επίζεο ε επέθηαζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ 

ρξήκαηνο. ε απηφ ζπκβάιεη  ην γεγνλφο φηη νη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο αθήλνπλ ην 

θνξνινγηθφ ηνπο απνηχπσκα δηεπθνιχλνληαο έηζη ηνλ έιεγρν, ηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο ζπκβάιινληαο ηειηθά ζηνλ δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο.
373

  

Ζ ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα ζπλδξάκεη θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφδνζε ηνπ Φ.Π.Α., θαζψο αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ ππάγνληαη 

ζηνλ έκκεζν απηφ θφξν ζα παξέρνληαη ειεθηξνληθά. Δμέιημε ηεο ειεθηξνληθήο απφδνζεο 

Φ.Π.Α. απνηειεί θαη ε λενεηζαρζείζα ζηελ Διιάδα δηάηαμε πεξί απηφκαηεο απφδνζεο ηνπ 

θφξνπ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο ζπλαιιαγήο. Χζηφζν ην κέηξν απηφ δελ έρεη αθφκα ηεζεί ζε 

ηζρχ, θαζψο εθθξεκεί ε έθδνζε απφθαζεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο δηαδηθαζίαο εθαξκνγήο 

ηνπ.
374

  

Μία απφ ηηο ππνρξεψζεηο ηεο Διιάδα έλαληη ησλ ζεζκψλ, είλαη ε πξνψζεζε θαη 

δηεπθφιπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο ρξήζεο 

κεηξεηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, εηζήρζε κε ηνλ Ν. 4446/2016, ε ππνρξεσηηθή εμφθιεζε κε 

ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, ησλ δαπαλψλ πνπ θαηαβάιινληαη ζην πιαίζην εξγαζηαθήο 

ζρέζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε έθπησζε ηεο δαπάλεο θαζψο 

θαη ε ππνρξεσηηθή εμφθιεζε ζπλαιιαγψλ απφ € 500 θαη άλσ απνθιεηζηηθά κε 

ειεθηξνληθά κέζα πιεξσκήο, κε παξάιιειε ππνρξεσηηθή δηαβίβαζε ησλ ζηνηρείσλ 

πιεξσκψλ ζε ειεθηξνληθή βάζε ηεο ΓΓΓΔ.
375

 Δπηπιένλ, κε ηνλ ίδην λφκν, πξνβιέπνληαη 

θίλεηξα πξνο ηνπο θνξνινγνχκελνπο πξνο ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, 

φπσο ε παξνρή εθπηψζεσλ ζην θφξν κηζζσηψλ ππεξεζηψλ θαη ε δηελέξγεηα ινηαξίαο γηα 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά κε ρξεκαηηθά ή ζε είδνο έπαζια.
376

     

Σέινο, ε ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε ζπληζηά ζεκαληηθφ εξγαιείν ζηα ρέξηα ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο γηα ηελ νπζηαζηηθή πάηαμε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο, θαζψο 
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κέζσ απηήο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ νη αδήισηεο ζπλαιιαγέο αιιά θαη ηα εηθνληθά θαη 

πιαζηά θνξνινγηθά ζηνηρεία. 

 

 Δληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη επηβνιή θπξψζεσλ. 

Ο θφβνο ελφο ελδερφκελνπ ειέγρνπ θαη ε πηζαλφηεηα επηβνιήο απζηεξψλ πξνζηίκσλ θαη 

πνηλψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Όπσο έρεη άιισζηε παξαηεξεζεί, ε αχμεζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαηά 1% εκεξεζίσο κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ παξαβαηψλ ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαηά 0,3 – 0,4% εκεξεζίσο.
377

   

Οη έιεγρνη ζα πξέπεη λα δηελεξγνχληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο ειεγθηέο ηεο θνξνινγηθήο 

αξρήο, κε ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ κεζφδσλ αλάιπζεο θηλδχλνπ,
378

 ελψ ζα πξέπεη 

λα πηνζεηνχληαη ζηξαηεγηθέο πνπ ζα εζηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζε θαηεγνξίεο 

θνξνινγνχκελσλ κε πςειφ πνζνζηφ ξίζθνπ πξνο ηελ ηέιεζε θνξνδηαθπγήο.
379

 Δπηπιένλ, 

ηα πξφζηηκα θαη νη πνηλέο πνπ επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα 

πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα θαη λα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά πξνο ηελ ηέιεζε 

θνξνδηαθπγήο. 

Σέινο, ζα πξέπεη λα εθζιίςεη ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θνξνινγηθήο ακλεζηίαο πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά θαηξνχο πξνθεηκέλνπ λα δεισζνχλ αδήισηα εηζνδήκαηα, θαζψο 

αθελφο δεκηνπξγνχλ ζηνλ παξαβάηε ηελ πεπνίζεζε φηη ζα κπνξεί λα ζπλερίζεη λα 

θνξνδηαθεχγεη θαη λα δειψζεη ελ θαηξψ ην αδήισην εηζφδεκα, εθκεηαιιεπφκελνο έλα 

πξφγξακκα θνξνινγηθήο ακλεζηίαο κε επλντθνχο φξνπο θαη αθεηέξνπ γηαηί θαιιηεξγνχλ 

ην αίζζεκα αδηθίαο ζηνλ ζπλεπή θνξνινγνχκελν. Αληηζέησο, πξνγξάκκαηα εθνχζηαο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο, φπσο εθείλν ηεο νηθεηνζεινχο απνθάιπςεο θνξνινγεηέαο 

χιεο παξειζφλησλ εηψλ, ην νπνίν εηζήρζε κε ηνλ Ν. 4446/2016 θαη παξέρεη ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ απνθξπβείζα θνξνινγεηέα χιε κε 

κεησκέλεο πξνζαπμήζεηο θαη ρσξίο ηελ επηβνιή πνηληθψλ θπξψζεσλ, ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ κεζνπξφζεζκα απνηειέζκαηα θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο, κε δεδνκέλν φηη ζε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ θαηφπηλ ειέγρνπ θαη επηβνιήο 

βαξηάο ηηκσξίαο ζα είλαη κεγάιε. 
380

    

 

7.2.2 ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΑ: 

 

 Οξγάλσζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ ε ειιηπήο νξγάλσζε, ε γξαθεηνθξαηία θαη ε ηππνιαηξία 

πνπ αθνινπζείηαη ζηηο δξάζεηο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, θαζηζηνχλ αλαπνηειεζκαηηθή 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο. Οη ζπλερείο εζσηεξηθέο αλαδηαξζξψζεηο φπσο ε κεηαβνιή 

ησλ αξκνδηνηήησλ, ε ζχζηαζε λέσλ δηεπζχλζεσλ θαη γξαθείσλ, νδεγνχλ αθελφο ζε 

αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη, αθεηέξνπ, ζε κε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ ηεο δηνίθεζεο. Γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο εζσηεξηθήο απηήο δπζιεηηνπξγίαο, θξίλεηαη ζθφπηκε ε δεκηνπξγία ελφο 

ζηαζεξνχ νξγαλσηηθνχ πιαηζίνπ ην νπνίν ζα θαζνξίδεη κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηηο 

επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη ην νπνίν ζα κέλεη ακεηάβιεην, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζεη κε ζπλέρεηα θαη ζπλέπεηα. χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ε αχμεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο/ απνδνηηθφηεηαο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο απνηειεί ηελ θχξηα 

πξφθιεζε πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο ηεο 

είζπξαμεο ησλ θφξσλ, ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηηο 
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θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαζψο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο κε 

ζπκκφξθσζεο. Πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα ήηαλ ρξήζηκε ε πηνζέηεζε, απφ ηελ θνξνινγηθή 

δηνίθεζε, ζχγρξνλσλ εξγαιείσλ κέηξεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο, φπσο ην 

Δξγαιείν Γηαγλσζηηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (TADAT) θαη ην 

Δξγαιείν Αμηνιφγεζεο – Μέηξεζεο ηεο Απνδνηηθφηεηαο ηεο Γηαρείξηζεο Γεκνζίσλ 

Οηθνλνκηθψλ (PEFA).  
381

  

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ρψξαο καο πξνρψξεζε ζηε ζχζηαζε ελφο απηφλνκνπ θνξέα 

εζφδσλ, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί απφ ηελ 01/01/2017, ππφ ηελ νλνκαζία                 

«Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ», κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ/ εμάιεηςε ησλ 

εμσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ ζην έξγν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο.
382

 Παξάιιεια, ε ρψξα 

καο έρεη αλαιάβεη, σο κλεκνληαθή ππνρξέσζε, ηελ ελίζρπζε ηεο Μνλάδαο Μεγάισλ 

Οθεηιεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηεο ζρεηηθά κε ηε δηεθπεξαίσζε 

ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ είζπξαμε θφξσλ.
383

 Σέινο, θαηά ην 

παξάδεηγκα άιισλ ρσξψλ, πηνζεηήζεθε ε ελζσκάησζε ηεο είζπξαμεο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, ελψ αλακέλεηαη ε ζέζπηζε θνηλνχ 

κεηξψνπ ησλ ππφρξεσλ θαηαβνιήο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο.
384

   

Χζηφζν, πξνθεηκέλνπ ε ελ ιφγσ αλαδηάξζξσζε λα θέξεη απνηειέζκαηα, ζα πξέπεη  λα 

ζηεξίδεηαη ζε ζηαζεξέο νξγαλσηηθέο δνκέο αιιά θπξίσο νη ζπγθεθξηκέλνη θνξείο θαη 

κνλάδεο λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ρσξίο ζεκαληηθέο κεηαβνιέο γηα ζεβαζηφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε δηαξθήο θαη ζπλερείο άζθεζε θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο.  

 

 Δθζπγρξνληζκφο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο / Γεκηνπξγία Ζιεθηξνληθήο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο. 

Δπίζεο, ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηφζν γηα ηελ πξφιεςε φζν θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ 

θαηλνκέλσλ απνηεινχλ ε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ 

ειέγρνπ, κέζσ ηεο εηζαγσγήο λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηελ ζηειέρσζε ηνπο κε εμεηδηθεπκέλν 

θαη παξαγσγηθφ πξνζσπηθφ. 
385

  

Ζ ςεθηνπνίεζε θαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ζα επηηαρχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ππνβνιήο θάζε είδνπο δήισζεο θαη ζηνηρείσλ θαη ζα επηηξέςνπλ ζηηο 

θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο αξρέο λα ζπγθεληξψλνπλ άκεζα ηα δεδνκέλα θαη ηα ζηνηρεία 

ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά, κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα γίλνληαη εχθνια αληηιεπηνί ηπρφλ θίλδπλνη κε θνξνινγηθήο 

ζπκκφξθσζεο.
386

  

Δπίζεο, ε ειεθηξνληθή νξγάλσζε ζα ζπκβάιεη ζην κεηξηαζκφ ηνπ αηζζήκαηνο 

αλαζθάιεηαο δηθαίνπ ησλ θνξνινγνπκέλσλ αιιά θαη ησλ ππάιιεισλ ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, σο απφηνθν ηεο πνιπλνκίαο πνπ δηέπεη ην πεδίν ηεο θνξνινγίαο ζηελ Διιάδα, 

θαζψο κε ηε δεκηνπξγία κίαο βάζεσο δεδνκέλσλ, ζα κπνξνχλ λα αλαζχξνπλ αλά πάζα 
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ζηηγκή ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαζψο θαη ηηο εξκελεπηηθέο νδεγίεο απηήο θαη λα 

ελεκεξψλνληαη έγθπξα θαη έγθαηξα γηα ηηο νπνηεζδήπνηε εμειίμεηο.   

Ο εθζπγρξνληζκφο, απφ πιεπξάο δεκηνπξγίαο ειεθηξνληθήο δηνίθεζεο, ζα ζπλεηζθέξεη 

ζαθέζηαηα θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ θαζψο νη ειεγθηέο 

ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο εμαξρήο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ειεγρφκελν 

θνξνινγνχκελν θαη ζα κπνξνχλ έηζη λα επηθεληξψλνληαη ζε εηδηθφηεξα ζέκαηα ειέγρνπ 

αιιά θαη λα νινθιεξψζνπλ ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα εθιείςνπλ ηπρφλ θαηλφκελα δηαθζνξάο, θαζψο ε πξνζσπηθή επαθή κεηαμχ 

ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ησλ ειεγθηψλ ζα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην.    

πλεπψο, θξίλεηαη αλαγθαία ε θαζηέξσζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ γηα θάζε είδνπο δήισζεο ηνπ πξνο ηελ ελ ιφγσ αξρή. Με ηνλ ηξφπν απηφ 

ζα εμνηθνλνκεζνχλ ρξφλνο θαη θφζηνο ηφζν γηα ηνλ θνξνινγνχκελν, φζν θη γηα ην θξάηνο, 

ζα κεησζεί αηζζεηά ε γξαθεηνθξαηία ελψ ηαπηφρξνλα ζα νδεγήζεη ζε εμνηθνλφκεζε 

αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ ηεο δηνίθεζεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί ζε πην θαίξηεο ζέζεηο, 

φπσο απηέο ηεο δηελέξγεηαο θνξνινγηθψλ ειέγρσλ.  

 

 πλερήο εθπαίδεπζε / θαηάξηηζε ησλ ππαιιήισλ ηεο θνξνινγηθήο Αξρήο. 

Βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ησλ θνξνινγηθψλ ειεγθηψλ απνηειεί ε 

γλψζε θαη ε απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη ησλ 

εγθπθιίσλ, ελψ ε θαζεκεξηλή πξφζβαζε ζηελ ελεκέξσζε θαζίζηαηαη επηηαθηηθή. Πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ΑΑΓΔ, επηρεηξεί ηελ ίδξπζε ηεο θνξνινγηθήο αθαδεκίαο ζηελ 

νπνία ζα θνηηνχλ νη λενπξνζιεθζέληεο ππάιιεινη ηεο αξρήο. Δπηηαθηηθή, σζηφζν 

θξίλεηαη θαη ε δηεμαγσγή επηθαηξνπνηεκέλσλ ζεκηλαξίσλ κε πξαθηηθά παξαδείγκαηα (case 

studies), ηερληθέο ειέγρνπ, αιιά θαη κε δηεζλή θνξνινγηθά ζέκαηα, φπσο BEPS, θαη 

ελδννκηιηθέο ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ αηνκηθψλ ππνινγηζηψλ ησλ 

εθνξηαθψλ ζε δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο, φπσο ε «ΝΟΜΟ», θαη δηάθνξεο νκάδεο 

ζπδήηεζεο (forum).   

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ, ην 17% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη ην βαζηθφ 

πξφβιεκα ζηελ ειιεληθή Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη ε εζθαικέλε αμηνπνίεζε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ ελεξγνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. πγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηα πξνζφληα 

θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ λέσλ ππαιιήισλ ελ γέλεη, νη εξσηεζέληεο ζεσξνχλ φηη απνηεινχλ 

πιενλέθηεκα γηα ηε δηνίθεζε ην νπνίν δελ αμηνπνηείηαη ζην κέγηζην βαζκφ. θφπηκε 

θξίλεηαη επίζεο ε κεηάζεζε ησλ έκπεηξσλ θαη ηθαλψλ ππαιιήισλ ζε θαίξηεο ζέζεηο θαζψο 

θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο εθάζηνηε κνλάδαο. 
387

 

 

 χλδεζε ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ - 

Έιεγρνο ησλ ηξηψλ ζεκείσλ. 

Ζ πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ online ζχλδεζε ησλ 

ηακεηαθψλ κεραλψλ κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, ζα κπνξνχζαλ κεζνπξφζεζκα λα 

ζπκβάινπλ ζηελ πάηαμε ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο θαζψο ζα θαιχςνπλ 

ην θελφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο θαηάξγεζεο ησλ «ζεσξεκέλσλ ζηνηρείσλ» πνπ 

εμέδηδαλ νη επηρεηξήζεηο. Πξάγκαηη, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ 

(ΚΒ) θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απφ ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Απεηθφληζεο 

πλαιιαγψλ (ΚΦΑ), ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα αληηθαηαζηήζεθε απφ ηα Διιεληθά 

Λνγηζηηθά Πξφηππα (ΔΛΠ), θαηαξγήζεθε ε δηαδηθαζία ζεψξεζεο ησλ βηβιίσλ ή ησλ 

ζηνηρείσλ, ρσξίο σζηφζν λα αληηθαηαζηαζεί απφ άιιν κεραληζκφ δηαζθάιηζεο ησλ 
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ζπλαιιαγψλ, κε απνηέιεζκα ηελ παληειή έιιεηςε ειέγρνπ ζηα βηβιία θαη ζηνηρεία πνπ 

ηεξνχλ θαη εθδίδνπλ νη επηρεηξήζεηο, γεγνλφο πνπ απαηηεί άκεζε απνθαηάζηαζε.    

 

Δπίζεο, ζηνλ Ν.4308/2014 Διιεληθά Λνγηζηηθά Πξφηππα, ζπλαθείο ξπζκίζεηο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο (ΦΔΚ Α' 251/24-11-2014), κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεηαη ε δηαζηαχξσζε 

θνξνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ (έιεγρνο ηξηψλ ζεκείσλ), κεηαμχ: 

I. Σεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, κε ηελ άκεζε θαη 

ειεθηξνληθή παξαιαβή ησλ ζηνηρείσλ πσιήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζεκεξηλά, 

II. Σσλ Σξαπεδψλ, κε ηηο ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη 

III. Σσλ δχν ζπλαιιαζζφκελσλ κέζσ ηεο δηαζηαχξσζεο κε ηελ Μεληαία Καηάζηαζε 

Πειαηψλ Πξνκεζεπηψλ θαη πλαιιαγψλ - Μ.Τ.Φ. απφ 0,01€ ζηηο ρνλδξηθέο 

πσιήζεηο θαη ηελ άκεζε δήισζε ησλ ιηαληθψλ πσιήζεσλ.
388

  

 

7.2.3 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΑ 

 

 Γεκηνπξγία ζηαζεξνχ θαη απινπνηεκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Έλα νξγαλσκέλν θαη θαιά ζρεδηαζκέλν θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη ζε ζέζε λα εληζρχζεη 

ηελ αλάπηπμε, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, λα εμαζθαιίζεη 

δεκνζηνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη λα ζπκβάιεη ζε κία δηθαηφηεξε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ησλ θνηλσληθψλ επηδνκάησλ, θαιιηεξγψληαο έηζη ηελ πεπνίζεζε 

ελφο δίθαηνπ, απφ θνξνινγηθή θαη θνηλσληθή ζθνπηά, θξάηνπο. 

Δπίζεο, έλα θαιά ζρεδηαζκέλν θαη νξγαλσκέλν θνξνινγηθφ ζχζηεκα είλαη, θαηά θαλφλα, 

θαη ζηαζεξφ, πεξηνξίδνληαο, έηζη, ηελ αβεβαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη επηηπγράλνληαο 

πςειφηεξν ξπζκφ νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ηεο νηθνλνκίαο, κέζσ πξνζέιθπζεο 

επελδχζεσλ.
389

   

Παξάιιεια, ε απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα ζπλεηζθέξεη ζαθέζηαηα ζηελ 

εκπέδσζε ηεο δηθαηνινγεκέλεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ηηο δξάζεηο ηεο Γηνίθεζεο 

θαη ζα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ηφζν απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θνξνινγνχκελσλ, φζν θη απφ εθείλε ηεο δηνίθεζεο.  

Χζηφζν, ζηελ Διιάδα,  ε επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, πξνυπνζέηεη ηελ ηαπηφρξνλε 

δηελέξγεηα άιισλ κεηαξξπζκίζεσλ, φπσο ε αλαδηνξγάλσζε θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ε παξνρή ελφο 

ζηαζεξνχ θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο.   

 

 Πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηαθζνξάο. 

Άκεζε εκθαλίδεηαη ε ζπζρέηηζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνξνδηαθπγήο κε απηφ ηεο δηαθζνξάο, θαζψο ε ηειεπηαία επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο 

θαλφλεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπο ζεζκνχο, δηαβξψλνληαο ηνπο φξνπο ηνπ αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηζνλνκίαο ζηνπο πνιίηεο θαη έρεη ηδηαίηεξα αξλεηηθή 

επίπησζε ζηε δπλαηφηεηα κίαο ρψξαο λα πξνζειθχζεη μέλα θεθάιαηα (Hines, 1995 θαη 

Lambsdorff, 1999) θαηαιήγνληαο, ηειηθά, λα είλαη πεξηζζφηεξν επψδπλε απφ ηελ 

θνξνινγία απηφ θαζ‟ απηφ (Wei, 1997b). Έηζη, ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο, κέζσ ηεο 

αξλεηηθήο επίδξαζεο πνπ αζθεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ζηελ πξννδεπηηθφηεηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ θαηαλνκή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ζην κέγεζνο 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ, ζην ζρεκαηηζκφ αλζξσπίλνπ 
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θεθαιαίνπ θαη ζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ 

εηζνδεκαηηθψλ αληζνηήησλ θαη ηε θηψρεηα, (Gupta et al.).
390

 

Άξα, ηα κέηξα πνιηηηθήο ζα πξέπεη, επίζεο, λα απνζθνπνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

θαηαπνιέκεζε ηεο, ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δηαθπβέξλεζεο, θπξίσο κέζσ ηνπ 

πεξηνξηζκνχ ηνπ θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ 

ησλ πνιηηηθψλ κε ην εθινγηθφ ζψκα θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκνζίνπ κε ηνπο πνιίηεο.
391

 

 

 Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζηε δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη αιιαγή ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

κνληέινπ. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε ειιεληθή νηθνλνκία απαξηίδεηαη απφ έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν 

πνζνζηφ απηναπαζρνινχκελσλ, ν νπνίνο εκθαλίδεηαη λα είλαη πεξίπνπ ν δηπιάζηνο απφ 

ηνλ αληίζηνηρν επξσπατθφ κέζν φξν. Ζ δηάξζξσζε απηή ηεο νηθνλνκίαο ζηεξίρηεθε ζηα 

θίλεηξα πνπ δίλνληαλ θαηά θαηξνχο απφ ηελ πνιηηεία θαη επλννχζαλ θπξίσο ηελ 

απηναπαζρφιεζε θαη ηε δεκηνπξγία κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ.  

Χζηφζν, ε δνκή απηή θαζηζηά δπζρεξέο ην έξγν ησλ ειεγθηηθψλ αξρψλ, ελψ παξάιιεια 

επλνεί πξαθηηθέο θνξνδηαθπγήο, γεγνλφο πνπ επηηάζζεη ηελ παξνρή θηλήηξσλ απφ ηελ 

πνιηηεία πξνο ην ζρεκαηηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σα θίλεηξα απηά 

ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ κέξνο ελφο γεληθφηεξνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, ζην νπνίν ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ζα δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν θαη πνπ ζα θαζηζηά κε ειθπζηηθή 

ηελ ίδξπζε κηθξψλ θαη κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

 Δλίζρπζε θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ. 

Μεγαιχηεξε, ελδερνκέλσο, βαξχηεηα ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ ηφλσζε ηεο θνξνινγηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ, δειαδή ζηελ αλάπηπμε ηεο αληίιεςεο ηεο ζπλεηδεηήο 

ζπκκφξθσζεο πξνο ηνπο θνξνινγηθνχο θαλφλεο κε ηαπηφρξνλε θαιιηέξγεηα ηεο αληίιεςεο 

φηη ε θνξνδηαθπγή δελ απνηειεί κφλν παξάβαζε απφ λνκηθήο, αιιά θη απφ εζηθήο θαη 

αμηαθήο πιεπξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαζψο ε θνξνινγηθή εζηθή ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά 

ζηελ απφθξπςε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη πξνάγεη ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ, 

ζθνπφο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο, κέζα απφ ηελ ελίζρπζε ηεο πεπνίζεζεο φηη 

βαζχηεξνο ζηφρνο ηεο θνξνιφγεζεο είλαη ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο 

επεκεξίαο ηνπο, ελψ ε κε θαηαβνιή ησλ θφξσλ δελ βιάπηεη κφλν ηελ θπβέξλεζε αιιά έρεη 

αληίθηππν ηφζν ζε απηνχο φζν θαη ζηηο κειινληηθέο γεληέο.
392

 

Γηα ηε δηακφξθσζε ηζρπξήο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο, απαηηνχληαη ε εθαξκνγή 

θπβεξλεηηθψλ πνιηηηθψλ κε καθξνπξφζεζκν νξίδνληα. Σέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο 

απνηεινχλ ε πξνβνιή ηεο εζηθήο πιεπξάο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κέζσ ησλ 

ΜΜΔ, ε δεκφζηα δηαπφκπεπζε ησλ παξαβαηψλ θαζψο θαη ε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη 

ζπνπδαζηψλ φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ, γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ επηθέξεη 

ε θνξνδηαθπγή γηα ην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο. Δπίζεο, ζηα κέηξα απηά κπνξνχλ λα 

πεξηιεθζνχλ ε ηφλσζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κέζσ ηεο δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

εηζπξαρζέλησλ θφξσλ, ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζεο απηψλ θαζψο θαη ε θαζηέξσζε ελφο 

αληαπνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο πξνο φθεινο ησλ πνιηηψλ. 
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Μέζα ζηα πιαίζηα απηά, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη ζεκεησζεί, απφ πιήζνο θξαηψλ, κία 

ζεηξά πξνζπαζεηψλ πνπ ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηελ πάηαμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

θνξνδηαθπγήο, αιιά θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο.  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ηέιε ηνπ 2011 μεθίλεζε, κε πξσηνβνπιία ησλ θξαηψλ – κειψλ ηνπ 

ΟΟΑ θαη ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε χλνδν Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ G20, ην 

ζρέδην δξάζεο αλαθνξηθά κε ηε «Γηάβξσζε ηεο Φνξνινγηθήο Βάζεο θαη ηε Μεηαθνξά 

Κεξδψλ» (Base Erosion and Profit Sharing – BEPS), κε ζηφρν ηελ πξφιεςε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπφθπγεο θαζψο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο δηπιήο θνξνινγίαο.  

 

Αληίζηνηρε δξάζε έρεη αλαπηπρζεί θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ηνπ 

«παθέηνπ θαηά ηεο θνξναπνθπγήο» ππφ ηε  κνξθή νδεγίαο, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο 

28/01/2016. θνπφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη ε νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπα ηα θξάηε – κέιε ηεο, εμαηηίαο ηνπ 

επηζεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαη ε θαηαπνιέκεζε ησλ πξαθηηθψλ θνξναπνθπγήο 

κε ηε κεηαθνξά θεξδψλ ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο εθηφο ηεο εληαίαο αγνξάο.
393

 

 

Αληίζηνηρνη θαλφλεο γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο έρνπλ εηζαρηεί θαη ζην ειιεληθφ 

θνξνινγηθφ δίθαην. Έηζη, ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθψλ Γηαδηθαζηψλ (ΚΦΓ, Ν. 4174/2013), 

πξνβιέπεηαη έλαο γεληθφο θαλφλαο θνξναπνθπγήο ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θαηά ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα αγλνεί θάζε ηερλεηή 

δηεπζέηεζε ή ζεηξά δηεπζεηήζεσλ, πνπ απνβιέπεη ζε απνθπγή ηεο θνξνιφγεζεο θαη ε 

νπνία νδεγεί ζε θνξνινγηθφ πιενλέθηεκα.
394

 ην άξζξν 66, ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο (ΚΦΔ, Ν.4172/2013), έρνπλ εηζαρηεί, γηα πξψηε θνξά ζην εζσηεξηθφ δίθαην, 

θαλφλεο γηα ηελ απνηξνπή ηεο θνξναπνθπγήο ησλ εγρψξησλ εηαηξηψλ, κέζσ ηεο 

κεηαθνξάο ησλ εζφδσλ ζε ζπγαηξηθέο πνπ βξίζθνληαη ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία.
395

  

 

Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ζεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ησλ πνιπκεξψλ ειέγρσλ, 

δειαδή ησλ ζπληνληζκέλσλ ειέγρσλ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

θνξνινγνχκελσλ πνπ δηελεξγνχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

πεξηιακβάλεηαη ηνπιάρηζηνλ έλα θξάηνο – κέινο ηεο Δ.Δ., ζηα αληίζηνηρα εδάθε ηνπο θαη 

γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ θνηλά ή ζπκπιεξσκαηηθά ζπκθέξνληα. Οη έιεγρνη απηνί 

ρξεκαηνδνηνχληαη κέζσ ηνπ θνηλνηηθνχ πξνγξάκκαηνο FISCALIS, θαη κπνξεί λα αθνξνχλ 

ηφζν ηελ άκεζε, φζν θαη ηελ έκκεζε θνξνινγία.
396

 

 

Δπηπιένλ, ζε παγθφζκην επίπεδν, έρνπλ αλαπηπρζεί θη άιιεο δξάζεηο γηα ηελ απηφκαηε 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο ηξαπεδηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θπζηθψλ πξνζψπσλ. Ζ απηφκαηε αληαιιαγή μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ, κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Νφκνπ πεξί Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο Λνγαξηαζκψλ ηεο Αιινδαπήο 

(FATCA)
397

 θαη ν νπνίνο ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα, κέζσ δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ, λα 

ιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο απφ αιινδαπά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, αλαθνξηθά κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ ηεξνχλ ζε απηά Ακεξηθαλνί θνξνινγνχκελνη. Αληίζηνηρα, πηνζεηήζεθε 
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ην 2014 απφ ηνλ ΟΟΑ, έλα εληαίν πξφηππν γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή θνξνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ (Common Reporting Standard – CRS)
398

, ην νπνίν αθνινχζσο 

ελζσκαηψζεθε ζηε λνκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη πξνζθάησο ζην ειιεληθφ 

δίθαην.
399

  

 

Ζ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, απνηειεί ζαθψο έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ 

ειιεληθή Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηνλ εληνπηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ αδήισησλ 

εηζνδεκάησλ. Χζηφζν, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ πινπνίεζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

δηεζλψλ δξάζεσλ ζηελ Διιάδα ζα θξηζνχλ ελ θαηξψ, θαζψο εμαξηψληαη απφ ηελ 

νπζηαζηηθή θαη έγθπξε αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζπιιερζνχλ, πξνο ηνλ ζθνπφ 

εληνπηζκνχ ηεο πξαγκαηηθήο θνξνδηαθπγήο (αδήισησλ εηζνδεκάησλ), δηαζθαιίδνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο θνξνιφγεζεο.  

Δλ θαηαθιείδη, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη εθφζνλ εθαξκνζηνχλ φια ηα 

πξναλαθεξφκελα κέηξα γηα ηελ πάηαμε ησλ θαηλνκέλσλ ηνπ μεπιχκαηνο ηνπ βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ε ρψξα καο ζα είλαη ζε ζέζε λα επηζηξέςεη ζε έλα 

θαζεζηψο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζηαζεξφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε πάηαμε ησλ 

θαηλνκέλσλ απηψλ, ζα νδεγήζεη ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εζληθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ 

θαη ζε ελίζρπζε ηεο πηζαλφηεηαο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ. Παξάιιεια δε, ζα εδξαησζεί κία 

ηζρπξή θαη απνδνηηθή νηθνλνκία θαη ζα αξζνχλ νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο πνπ νθείινληαη 

ζηελ άληζε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Δπίζεο, ε αχμεζε ησλ 

δεκνζίσλ εζφδσλ ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ 

αγαζψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην θξάηνο ζηνπο πνιίηεο, ελψ ε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ζα 

ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηε βειηίσζε βαζηθψλ ηνκέσλ ηεο νηθνλνκίαο φπσο εθείλνη ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο θαη βαζηθψλ δεκνζίσλ ππνδνκψλ, αλαγθαίσλ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ.  

Σέινο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο πέξαλ 

ηεο αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, ζα ζέζεη επηπιένλ ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζηαζεξνχ θαη πγηνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ ζα πξνζειθχζεη επελδχζεηο, ζα 

πξναζπίδεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ θαη ηειηθά ζα εληζρχζεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ 

έλαληη ηνπ θξάηνπο.
400
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