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1. TO ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η
λ'ομιμοποίηση
εσόδω\’ από
εγκληματικές
δραστ]]ριότητες αποτελεί ένα αναπόσπαστο φαινόμενο
με τις εςε/.ίξεις και τις μεταλλάςεις τω\’ σΐ)γχρο\’ω\'
κοινιολ'ΐώλ' και έκφραση της προσπάθειας του σύγχρο\Όυ
(οργανωμένου ) εγκλήματος να "καθαρίσει τα βμχομικα
χρήματα " που του αποφέρου\’ οι δραστηριοτητές του.
Τόσο το ιιψος τιον χρηματικών ποσιον όσο και ο διαρκής
χαρακτήρας αυτής της διαδικασίας δίνει ανάγλυφα το
μέγεθος της απειλής για τα θεμέ/.ια τω\’ σύγχροχ'ων
οικονομικών συστημάτων.
Την πρακτική της νομιμοποίησης χρημάτων
προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες
ακολούθησαν κατά τη διάρκεια της ιστορίας απαγωγείς,
ληστές τραπεζών, φοροφυγάδες, διεφθαρμένοι πολιτικοί
και κρατικοί λειτουργοί όπως και κάθε άλλου είδους
εγκληματίες, πολύ πριν η δραστηριότητα του
οργανωμένου εγκλήματος και ιδιαίτερα αυτή των
εμπόρων ναρκωτικών, συγκεντρώσει επάνω της το φώς
της δημοσιότητας. Οι διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις
διακινώντας σε ετήσια βάση τεράστια χρηματικά ποσά
αντιμετωπίζουν, αφενός μεν την αναγκαιότητα μιας
συνεχούς κίνησης του ρευστού χρήματος προς νέους
επενδυτικούς στόχους, δεδομένου ότι ειδικά οι
"συναλλαγές" του εμπορίου ναρκωτικών γίνεται
αποκλειστικά με μετρητά και αφετέρου τον κίνδυνο να
εντοπισθούν από τις διωκτικές αρχές κατά τη
διεκπεραίωση των αναγκαίων αυτών οικονομικών
συναλλαγών τους. Η επιτυχής διεκπεραίωση επιτρέπει
στους δράστες των προηγουμένων εγκλημάτων να

διατηρήσουν το\' έλεγχο αυκόν τ(0 \’ εσόδίον και τελικά
να προσδώσουν ένα μανδύα \Όμιμότΐ]ΐας στην πηγή
προέλευση τους.
Αυτή η προσπάθεια "καθαρισμού·· του χρήματος,
δηλαδή της απαλ/.αγής του από τα ίχνη της
εγκληματικής προέλευσης, έχει χαρακτηριστεί ως η
••αχίλλειος·· πτέρνα του οργανωμένου εγκλήματος··, μια
άποψη η οποία επιδέχεται κριτικής αφούν εμπεριέχει τον
κίνδυνο να αγνοί]θεί ο ιδιαίτερα σημαντικός τομέας της
προληπτικής α\τιεγκληματικής πολιτικής’.
1.2. Βασικές έννοιες.
Ως νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες περιγράφεται η διαδικασία μεσω της
οποίας αποκρύπτεται η ύπαρξη, η παράνομη πηγή ή η
παράνομη χρήση εσόδων, τα οποία στη συνέχεια
μεταμφιέζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η προέλευσή τους
να εμφανίζεται νόμιμη“.
Ξέπλυμα χρήματος είναι η μετατροπή των κερδών
που προκύπτουν από παράνομες δραστηριότητες σε
οικονομικά στοιχεία που εμφανίζονται να έχουν νόμιμη
προέλευση^.
Οι όροι που χρησιμοποιούνται διεθνώς για να
υποδηλώσουν το χρήμα πού δεν έχει νόμιμη και διαφανή
προέλευση είναι ••βρώμικο χρήμα^· και ••μαύρο χρήμα"·.
Με τον όρο βρώμικο χρήμα εννοείται το χρήμα που
προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών, όπλων και
οργάνων. Με το\' όρο μαύρο χρήμα εν\κ)είται το χρήμα
που είναι προίον φοροδιαφυγής, παράνομης εξαγωγής
συναλλάγματος της πολιτικοκοιχτονικής διαφθοράς.
ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ. ΞΠ ΙΑΥΜ Λ ΒΡΩΝΙΙΚΟδ' ΧΡΗΜΑ ! ΟΣ σελ 24
■ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ. Ξύ.ΙΙΑΥΜ.Χ ΜΡΩΜ1Κ(.)ύ· ΧΡΗΜ.ΜΟΣ σελ 2”’
' ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΡΙΒΑΣ, ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ σελ 239

(μίζες) και a/jxov αθέμιτιοχ' όραστηριοτήτωχ' της
τταραοικοχ'ομίας"^
I I παγκόσμια βιομηχαχ’ία ΐ(0 \’ απαγορευμέ\’(θ\’ ουσιών
υπολογίζεται ότι απασχολεί 1 ιος 2 εκατομμύρια άτομα
(καλλιεργητές, παρασκευαστές, εςαγογείς. εισαγιογείς.
μεγαλοόιαθέτες. μικροόιακιχ'ητές και απ(χσχολούμε\’ους
με το ςέπλυμα του χρίσματος), που είχ’αι οργα\’ωμέ\’θΐ σε
χιλιάιΧες ανεςαρτητες μικρές και μεγάλες ομάδεςκαι
συμμορίες καιμ όχι σε έ\'α. όύο ή τρία μεγάλα, συμπαγή
κ(/ι μοχ'ολιΟικά δίκτυα. Μέσο) αυτιόχ’ συγκεχτροδχ’εται το
μυθικό πόσο του 1.5 δισεκατομμύριο χ’αρκοι-δολλάρια
τηχ’ ΐ]μέρα. τα. οποία, αφού ςεπλυθούχ’ επαχ’αεπεχ’δύοχται
σε
χ’όμιμες
οικοχ'ομικές
δραστΐ]ριότητες
και
δηλητηριάζουχ' όλους τους τομείς της κοιχτονικής ζωής.
Το σύχ'ολο του βρώμικου και του μαύρου χρήματος
υπολογίζεται σε 1 τρις δολάρια ετησίο)ςλ
1.3. Το οργανωμένο έγκλημα στην εποχή μας
Το πολιτικοκοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο των
κρατών απειλείται όλο και περισσότερο από τη
διαβρωτική και υπονομευτική διείσδυση και ανάπτυξη
των δραστηριοτήτων του οργανωμένου εγκλήματος.
Οι επαγγελματίες του οργανωμένου εγκλήματος
προκειμένου να εξαφανίσουν κάθε ίχνος ενοχοποιητικού
στοιχείο από τον τεράστιο πλούτο που συγκεντρώνουν
χρησιμοποιούν όλα τα σύγχρονα μέσα. Ιέίναι γεγονός ότι
διαθέτουν για το σκοπό αυτό άφθονα υλικά μέσα και την
κατάλληλη οργαχ’ίοτική και επιχειρησιακή συγκρότηση,
χρησιμοποιούν κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο τον
ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα και επωφελούνται,
πρόσθετα, από την κατάργΐ]ση τωχ’ συναλλαγματικιόν
' i:\ iiκ)ΡΐΚΙ 1 ι ρ .\ι ι ι :/ λ . z i :i i .\5M.\ ,χ ρ ι ι μ λ ι ο ί σε,;.
' Κ.ΜέΛΝΟΜΙ ΓΡΠΤΛΙ. ΙΙ.Χ.ΛΜΙ 11Κ1! ΚΥΡΙΛΡ.ΧΙ.Χ Κ.Χ1 Ν Λ Ρ Κ Ω Ι ΙΚ.Χ σε/, λόο

και άλλων περιορισμών στο διεθ\'ές εμπόριο αγαθών και
υπηρεσιών, καθώς και από ιη\’ άνευ προηγουμέ\'ου
αξιοποίηση ico\’ σΐΓ/χρονο3\' τεχ\Όλογικώ\’ εφαρμογώ\’
στις οικονομικές συναλλαγές, από το πλήθος τοον νέων
χρηματοοικονομικών προιόλ'το)\’ καθώς και από τη
δημιουργία
τιο\'
εξωχ(όριω\'
και
υπεράκτκοχ'
χρηματοπιστ(οτικ(ί)\' κέντρω\' συχ’ηθέστερα γχτοστών (ος
φορολογικών παραδείσων.
Η μολυσματική επίδραση του βρώμικου ή μαύρου
χρήματος στη\’ εθχ’ΐκή οικοχ’ομία αρχίζει και γίνεται
α\τι/.ηπτή από τΐ] στιγμή που τα οργανωμέχ’α δίκτυα του
εγκλήματος αποκτού\', ιδρύουχ’ και ελέγχουν νόμιμες
επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Από το
σημείο αυτό μπορούν ανετότερα να επεκταθούν και να
διευρύνουν τη δραστηριότητα τους και να προσδώσουν
παράλληλα την αχ’αγκαία νομιμοφάνεια στα κεφάλαια
που έχουν παράνομη προέλευση. Μια χρηματοπιστωτική
επιχείρηση διευκολύνει το ξέπλυμα του παράνομα
αποκτώμενου κεφαλαίου. Απώτερος σκοπός του
οργανωμένου εγκλήματος είναι ο έλεγχος του
χρηματοπιστωτικού
συστήματος.
Τόσο
στις
αναπτυσσόμενες όσο και στις αναδυόμενες οικονομίες
αλλά και τις αναπτυγμένες χώρες η αξιοπιστία της
ασκούμενης νομισματοπιστωτικής συναλλαγματικής και
οικονομικής πολιτικής ασθενεί σοβαρα όταν ο
χρηματοπιστωτικός τομέας βρίσκεται υπό την επήρεια
και τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος.
Ειδικά για τον τραπεζικό τομέα πρέπει να σημειωθεί
ότι αποτελεί ξεχιοριστό στόχο τιον
συνδικάτων του οργανωμένου εγκλήματος, για τον
προφανή λόγο ότι μέσου αυτού διευκολύνεται η
νομιμοποίηση εσόδιον από παράνομες δραστηριότητες
και η περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του. Για

το λόγο αυτό επιδιώκεται η μύηση τραπεζικ(ί)\’
υπαλλήλιοχ’ και διευθυ\τικ(ό\' στελεχιοχ' ή ο έλεγχος και
εςαγορι/ τραπε^ωχ’ και
οργαχΊσμ('')χ’*\

α/ααοχ'

χρηματοπιστ(!)τικο)Χ’

1.4. Τα διεθνή συνδικάτα του εγκλήματος
Γα πλέον γνωστά διεθνή συνδικάτα του οργανωμένου
εγκλήματος που τα πλοκάμια τους απλώνονται σε πολλές
χώρες είναι^:
Sicelian mafia. Η διαβόητη Σικελική μαφία με τις
άλλες μαφιόζικες οργαχχοσεις της (Cosa Nostra,
Cammora. Ndrangeta και Sacra Corona Unita). έχει
πλέον δημιουργήσει σχολή που εκπλήσσει τους
εμπειρογχ'διμονες με τις τεχχ'ΐκές και της μεθόδους που
χρησιμοποιεί.
Colobian Cartels. Η Κολομβία είναι διεθνώς γχτοστή
ως η χώρα της κοκαίνης. Τα καρτέλ της κοκαίνης
φημίζονται για τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για το
ξέπλυμα και για την τοποθέτηση των κεφαλαίων τους
στα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα της Ευρώπης
(Λουξεμβούργο. Ελβετία, Εερμανία).
Chinese Triads. Τους ενδιαφέρουν κυρίως τα παράνομα
παιχνίδια,
στοιχήματα,
εκβιασμοί
και
δραστηριοποιούχται από πολλά χρόνια στις κοινότητες
των κιχ'έζιον σε όλο τον κόσμο.
Russian Mafias. Οι οργανιοσεις της ρωσικής μαφίας
δημιουργήθηκαν μετά τΐ]ν κατάρρευση του παλαιού
πολιτικού καθεστιοτος. άλλα γρήγορα απόκτησαν
' 1 I ΩΕ1 Κ)^ 1ΛΙΜ, 1ΕΛ1 ΛΚ11Σ. ΟΡ1 ΛΜ)Μ1.ΝΠ ΕΙ ΚΛΙΙΜ.Χ ΚΛΙ Ξ1.Ι1ΛΥΜΛ ΒΙΤίΜΙΚΟό'
ΧΡΙΙΜΛΙΟΣ. ΝΟΜΙΚΙΙ Β11Τ\ΙΟ(-)11Κ11, ΛΠηχΌ
σε/. 4(>
' 1Ί.Ω1Ί ΙΟΥ Ρ.ΜΜ. 1ΡΛΓΛΚ11Σ. 01Ί Λ\12\1ΡΝ() Id Κ.MINI.\ ΚΛΙ ΞίΡΙΛΥΜΛ 1ΜΛ2.\1ΙΚ()ό
ΧΡΙΙΜΛ ΙΟΣ. \0\11K11 Β1ΒΛΚ )01 !Κί 1. ΛΗγιχό
σε/.

μεγάλη φήμη στον πεδίο του ξεπλύματος. Οι μαφίες των
Ρώσων,
Γειοργιανών,
Γσετσένων,
Ουκρανών,
αναπτύσσουν έντονη κινητικότητα στη διακίνηση
ναρκωτικών, την κλοπή έργων τέχνης, στο εμπόριο
όπλων, πορνεία, στις κλοπές αυτοκινήτων κλπ.
'Γελευταία η Ρωσική μαφία αναπτύσσει έντοχ’η
δραστηριότητα στη χιορα μας.
Άλλες τοπικές Μαφίες που δραστηριοποιού\ται εή'αι
η Τουρκική στην αγορά χ’αρκιοτικών, οι Γιαπιονέξοι
Yakouza, οι Τζαμαϊκανοί Posses, τα δίκτυα των
εγκληματιών και απατεώνων της Δυτικής Αφρικής όπως
οι Νιγηριανοί, των οποίων θύματα υπήρξαν και αρκετοί
Έλληνες.
Τέλος η Αλβανική μαφία τα τελευταία χρόνια έχει
αναπτύξει έντονη δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο και
στη χώρα μας στα ναρκωτικά, πορνεία, εμπόριο όπλων,
λαθρεμπόριο κλπ. Τα μέλη της συμπεριφέρονται με
εκπληκτική στρατιωτική πειθαρχία και λειτουργούν σαν
μια στενά συνδεδεμένη οικογένεια που αρνείται να
καταδώσει τα μέλη της, ενώ επιδεικνύουν άγρια
βιαιότητα στη δράση τους. Η αλβανική μαφία έχει
στήσει δίκτυο ξεπλύματος από εταιρείες που
λειτουργούν στην Ελλάδα, Αλβανία, Σκόπια ενώ έντονη
είναι η δράση της και στιςΗ.Π.Α. Θεωρείται ότι οι
Αλβανοί έχουν την αγορά ηρωίνης στην Ελβετία και στη
Γερμανία. Εξάλλου από στοιχεία που έχει στην διάθεσή
της η Ιταλική αστυνομία προκύπτει ότι υπάρχει μαγάλη
συνεργασία μεταξύ του αλβανικού υπόκοσμου και της
οργάνωσης της ιταλικής μαφίας που έχει βάση στην ακτή
της Αδριατικής και είναι γνωστή ως Sacra Corona
Unita*.

' ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΕΠΛΥΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ σελ 6

1.5. Επιπτώσεις και κίνδυνοί από το ξέπλυμα
χρήματος
Η
νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματικές
δμχ/στηριότητες του διεθνούς οργα\'(ΰμέΛ'ου εγκλήματος,
επηρεάζει τη διαμόρφωσΐ] το)\' μακροοικο\’ομικο)ν
μεγεθών
(ζήτηση
χρήματος,
διακύμανση
συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, ρευστότητα
τραπεζών, όγκος καταθέσεων) και κατά συνέπεια τη
νομισματική πολιτική. Η απρόβλεπτη αυτή παράμετρος
αποτελεί ένα παράγοντα ο οποίος αναδιανέμει τους
ρόλους στη διαμόρφωση της διεθνούς νομισματικής
πολιτικής, καθιστώντας τον ρυθμιστή της λεγόμενης
ισχύος εξαναγκασμού υπό την έννοια της εκμετάλλευσης
της (κρατικής) νομισματικής ισχύος με στόχο τον
επηρεασμό των επιλογών ή της συμπεριφοράς άλλων
κρατών μέσα στα πλαίσια των διεθνών νομισματικών
σχέσεων. Η άσκηση δε διπλωματίας στα πλαίσια των
διεθνών νομισματικών σχέσεων (το σύνολο των
συμφωνιών και ενεργειών που επηρεάζουν την αξία, τη
χρήση, τη σταθερότητα και τις άλλες παραμέτρους των
εθνικών νομισμάτων) χρησιμοποιείται σε μεγάλο μέρος
για την προώθηση μη οικονομικών στόχων που αφορούν
ζητήματα εθνικής ασφάλειας εντάσσοντας τη στη
γενικότερη εθνική στρατηγική. Η αναμφισβήτητη
δυνατότητα του οργανωμένου εγκλήματος να διαθέτει
νομισματική ισχύ και να ασκεί μια τέτοιου είδους
διπλωματία δημιουργώντας συστηματικές αναταράξεις
μεγάλου βεληνεκούς το καθιστά πλέον υποκείμενο των
διεθνών νομισματικών σχέσεων προσδίδοντας του ένα
εργαλεό άσκησης κρατικής ισχύος^.

»ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 62

«Το φαίλ'όμενο της χ'ομιμοτΓοίησης εσόδοολ' από
εγκληματικές δραστηριότητεςόπως τω\’ εσόδο)\’ από το
εμπόριο λ’αρκχοτικών, όπλων, αρχαιοτήτων ή από
ληστείες, απάτες, υπεξαιρέσεις, κλοπές απασχολεί σε
ολοένα α\'το\’ότερο βαθμό τις κυβερ\’ήσεις όλω\’ των
χ(ορ(ό\', τουλάχιστολ' της ίΖυριόπης. αλλά και τους
διεθχ'είς οργα\’ΐσμούς. Το γεγοχ’ός ότι πιστιοτικά
ιδρύματα
και
χρηματοπιστωτικοί
οργανισμοί
χρησιμοποιούνται
για
να
\Όμιμοποιηθού\'
να
αποκτήσουν δηλαδή νομιμοφανή κάλυψΐ] και προέλευση
τα προϊόντα παρανόμων δραστηριοτήτιον, μπορεί και να
κλονίσει σοβαρά την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία και
τη σταθερότητα τους και συνακόλουθα να οδηγήσει στην
απώλεια της εμπιστοσύνης του κοινού. Οι δυνατότητες
νομιμοποίησης των εσόδων που προέρχονται από
πάρανομες δραστηριότητες είναι πρόδηλο ότι ευνοούν
την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος. Γίνεται
έτσι αισθητή η ανάγκη να καταπολεμηθεί η
νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες, όχι μόνο με μεθόδους καταστολής και
ποινικές κυρώσεις αλλά κυρίως με μεθόδους προλήψεως,
μέτρων που θα παρέχουν στο χρηματοπιστωτικό
σύστημα τη δυνατότητα να εντοπίσει και να αποτρέψει
αυτή τη νομιμοποίηση^^»
Η οδηγία 91/308/ΕΟΚ «για την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για
την
νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράμομες
δραστηριότητες» της οποίας οι κανόνες έχουν
ενσωματωθεί σ’ ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
λαμβάνει ως δεδομένο και στηρίζεται στη παραδοχή ότι:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Πρώτον, από το ςέπλυμα του χρήματος μπορεί να
κλο\’ΐστεί σοβαρά η φερεγγυότητα και η στα()ερότ]]τα
όχι μό\Ό του ε\'εχόμε\'ου πιστιοτικού ιδρύματος ή άλλου
οργα\’ΐσμού
αλλά
και
η
αςιοπιστία
του
χρηματοπιστωτικού συστήματος στο συχ'ολό του.
Ji:im:/)()v. ο κλοχ’ΐσμός αυτός οδηγεί αχ’απόφεκτα σε
απιόλεια της εμπιστοσύχ’ης του κοιχ'ού πράγμα που. στα
πλαίσια της εχ'ΐαίας αγοράς χρηματοπιστωτικώχ'
υπηρεσκοχ’, θα αχ’αγκάσει τα κράτη μέλη της Ε.Ε:. χ'α
λάβουχ’ μέτρα αχτίθετα προς τηχ' ολοκλήρώση της και
που θα επηρεάσουχ’ αμχχ’ητικά τηχ' πομχεία της προς τηχ'
οικΌΧ’ομική και χ’ομισματική εχΌποίηση.
Τρίτον, οι μετερχόμενοι τη νομιμοποίηση των εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες προσπαθούν τώρα να
επωφεληθούν από το καθεστώς της ελεύθερης κίνησης
κεφαλαίων, της ελεύθερης εγκατάστασης των
επιχειρήσεων
και
της
ελεύθερης
άσκησης
χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων σ'ολόκληρη την
Ευρώπη.
Τέταρτον, το ςέπλυμα χρημάτων επηρεάζει καταφανούς
την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος και ότι η
καταπολέμηση
της πρακτικής αυτής συντελεί
αποφασιστικά στην αντιμετώπιση, όχι μόνο του
προβλήματος της διακίχησης ναρκποτικόον ουσιών που
αναντίρρητα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες πληγές
της εποχής μας, αλλα και όλοχν των σοβαρών μορφοιν
αχτικοιχ'ωνικής συμπεριφοράς και εγκληματικής
δραστηριότητας.
Όπως γίνεται αντιληπτό, το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
ενθαρρύνει την ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος.
11

το οποίο αν αφεθεί α\'εςέλεγκτο και ασύδοτο μπορεί να
οδηγήσει σε υπολ’όμευσι] της έ\'\Όμης τάςης. τω\’ ηθικδη’
αςΐ(ο\' και αυτδ)\' ακόμη το3\’ κοι\Ό)\'ΐκοπολιτικδ)\’
Οεμελίω\’ μιας χιόρας".
2. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΩΝ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ
2.1. ΤΑ ΣΤΑΛΙΑ ΞΕΠΛ\ ΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Το ςέπλυμα χρήματος υλοποιείται σε τρία στάδια
(φάσεις).
Α. Η τοποθέτΐ]ση
Β. Η διαστριομάτιοση ή συσσιόρευση
Γ. Η ολοκλήριοση
2.1.1. Η τοποθέτηση. Το μεγαλύτερο μέρος τιον εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες διοχετεύεται με τη
μορφή ρευστού χρήματος (χαρτονομίσματα), σε
τραπεζικούς
λογαριασμούς
ή
μέσω
άλλων
χρηματοπιστ(οτικ(ΰν κλάδιον, με στόχο να μετατραπεί σε
νόμιμο και να ενσωματωθεί στο νόμιμο οικονομικό
σύστημα. Οι αμερικανικές προσπάθειες
για την
καταπολέμηση του φαινομένου έχουν επικεντωθεί στους
τακτικούς ελέγχους της διακίνησης ρευστού χρήματος,
έχοντας θεσπίσει την υποχρεωτική αναφορά όλων των
συνναλαγιόν πέραν τιον δέκα χιλιάδων δολλαρίων. Στις
προσπαθειές τους αυτές προσπαθού\’ να συστρατεύσουν
και άλλα οικονομικά κέντρα ανα τον κόσμο. Το
λογιστικό πρόβλημα του οργανιομένου εμπορίου
ναρκ(,ΰτικ(0 ν είναι η ποσότητα του διαθέσιμου ρευστού
χρήματος, αφού συσσο)ρεύο\ται τεράστιες ποσότητες
χαρτονομισμάτιον, τοιν οποίο)\' αφε\’ός με\’ η μεταφορά
ίλΜΠΟΡΙΚΙΙ ΊΡΛ1ΙΤ.ΖΛ. ΞΙΑΙΛύΑΙΛ ΧΡΗΜΑ ΤΟΣ. σκΛ 9
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α\τιμετο)πίζει τεράστιες δυσκολίες και αφετέρου
βρίσκο\ται εκτεθειμέχ’α στο\’ κί\'δυ\Ό κλοπής ή
υπεςαίρεσΐ]ς.
Αποτελεί
κατά
συ\'έπεια
άμεση
προτεραιότητα το)\' ε\'διαφερομέ\'θ)\’. η διοχεύτυση του
ρευστού στο \’όμιμο οικο\’ομικό και χρηματοπιστοιτικό
σύστημα του εσωτερικού ή εςοιτερικού. μέσω της
ματατροπής
του
σε
συ\’ΐ]θείς
μορφές
χρηματοοικο\’ομικ(ό\' αςκΆ’. Ηί\'αι προφαχ’ές ότι μέσα
στα πλαίσια της συ\’ο/.ικής προσπάθειας για τη\’
χ'ομιμοποίηση
εσόδω\’
από
εγκληματικές
δραστηριότητες, αυτό το στάδιο θεωρείται ιδιαίτεμία
κρίσιμο αφού είλ'αι εκεή’ο κατά το οποίο μπορεί το
εςοαλογιστικό
χρήμα να εντοπισθεί ευκολότερα,
χαρακτηρίζοντας το μάλιστα (ος φάση «υψηλής
επικίλ'δυνότητας»
2.1.2. Η διαστρωίίάτωση η συσσώρευση. Στη δεύτερη
φάση της διαστρωμάτιοσης ή συσσιόρευσης, τα ήδη
τοποθετημένα
χρήματα μεταφέρονται με μορφή
λογιστικού χρήματος ή με μορφή πολύτιμιον μετάλλων
σε διεθνή οικονομικά κέντρα που εγγυδονται
κινητικότητα και διακριτικότητα. Πρόκειται για ένα
περίεργο πλέγμα διαστρωματώσεων και (ηλεκτρονικών)
μεταφορών
του χρήματος, μεταξύ τραπεζικών
λογαριασμών, εταιριών βιτρίνα και επενδύσεων με στόχο
να καταστήσουν την ανίχνευση της προέλευσής τους
αδύνατη.
Σαν πρώτος σταθμός προτιμούνται κατά κανόνα τα
μικρά υπεράκτια τραπεζικά κέντρα, από τα οποία
μεταφέρουχ’
τα
κεφάλαια
χρησιμοποκόντας
συνηθισμένους τρόπους συναλλαγών στα κυριότερα
παγκόσμια χρηματοπιστωτικά κέντρα, από τα οποία
διοχετεύονται στη συχ’έχεια. μέσω τΐ]ς α/.λεπάλη/νης
μετακίνησης τους, σε περίπλοκα δίκτυα τραπεζικών
13

λογαριασμώ\'. Ως προκάλυμμα της δραστηριότητας τους,
οι δράστες χρησιμοποιού\’ σε ευρεία κλίμακα ένα
«φίλτρο» από \'ομοθετικά ή εθιμικά κατοχυρωμένα
επαγγέλματικά απόρρητα (δικηγορικό, τραπεζικό,
χρηματιστηριακό κ.ο.κ). σε συ\’δυασμό με την
τοποθέτησί] ΐ)περάκτκ!)\’ εταιρκόχ’ σφραγίδα ως
δικαιούχων τω\' τραπεζικ(ό\' λογαριασμών. Μέρος της
φάσεως αυτής θεωρείται και η τυχόν επαναπώληση
αντικειμένων ιί εταιρικών μεριδίων.
2.1.3. Τα στάδιο της ολοκλήρωσης.
Η διαδικασία της νομιμοποί]]σης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες ολοκληρώνεται, μόνο
αφού
τα
περιουσιακά
στοιχεία
αποκτώντας
λΌμιμοφάλ'εια. είτε επαναμεταβιβάζονται στη σφαίρα
επιρροής του «οργανωτή», είτε διοχετεύονται σε μέσομακροπρόθεσμες επενδύσεις.
Η «απλή απόκρυψη» των παράνομων εσόδων θα
εξυπηρετούσε κατ’ αρχήν τον στόχο της προφύλαξής
τους από τις ιδιωτικές αρχές. Τόσο όμως ο κίνδυνος της
φυσικής τους απώλειας,όσο και η επιτακτική ανάγκη της
επένδυσης των εσόδων αυτών, οδηγεί τους δράστες στη
διοχέτευση και στην ενσωμάτωση τους στο νόμιμο
χρηματοπιστωτικό-οικονομικό σύστημα.
Δεδομένου
όμως, ότι για την εξασφάλιση των περιουσιακών αυτών
στοιχείων , δεν αρκεί η απλή «κεκαλυμμένη
τοποθέτηση» (hiding) τους σε κάποιο τραπεζικό
λογαριασμό, ο τελικός στόχος της «απόκρυψης»
(counseling) της εγκληματικής προέλευσης των
χρημάτων τους και της νομιμοποίησης τους (laundering)
εξυπηρετείται μόνο με την συνεχή διοχέτευση τους στις
χρηματο-οικονομικές αγορές^".

■ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 84
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2.2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ.
Το νόμιμο χρηματοπιστιοτικό σύστημα.
Σύμφιονα με την έ\’\Όμη τάςη της συ\'τριπτικής
πλειοψηφίας των δυτικών χωρώλ’. τα \Όμιμα
χρηματοπιστίΰίικά ιδρύματα δε\’ δέχονται καταθέσεις
χρημάτιον ή άλλιον περιουσιακώλ’ στοιχείο)\'. χωρίς να
γί\'εται προηγουμένως αναγχ'ώρισΐ] του πε/.άτη ή του
δικαιούχου. Αυτό αποτελεί σαφώς ένα σοβαρό εμπόδιο
για τους δράστες της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες, οι οποίοι μπορούν πλέον
\’α πετύχουν τη διατήρηση ανωνυμίας κατά την αρχική
κατάθεση τιον εσόδω\' αυτιον, είτε ελέγχοντας το
χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα,
είτε
δωροδοκόντας
υπαλλήλους, είτε εκμεταλλευόμενοι τυχόν κενά ή
ατέλειες του νομοθετικού πλαισίου ή τελικά
καταφεύγοντας σε χώρες που δεν έχουν θεσπίσει
σχετικές υποχρεώσεις. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι
σε περιόδους μεγάλων δημοσίων ελλειμμάτων, το ίδιο το
κράτος χωρίς καμιά ηθική αναστολή, προσφέρει τη
δυνατότητα τοποθέτησης του βρώμικου χρήματος όπως
συμβαίνει κατά κόρον στην Ελλάδα (κατά τη διάρκεια της
εξαετίας 89-95 μετατράπηκα\' τρις δραχμών αγνοδστου προελέυσεως σε
κρατικά έντοκα ομόλογα χωρίς κανένα έλεγχο προέλευσης ή υποχρέωσης
δήλωσης).

2.2. Ε
Ηλεκτρονικό
λογαριασμών.

σύστημα

διατραπεόικών

Η χρησιμοποίηση των συστημάτων πληρωμών η
επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών τραπεζικών
συναλλαγών και ιδιαίτερα της διεκπαιρέωσης
15

σΐ)\’ϋίλλάγ(ί)\' μέσω όικτικολ' ή ακόμα και τηλεφώνου
καθιστοιη’ στη ττράςη την α\'ίχ\'ευση τους πολύ δύσκολη,
αφού δε\' υπάρχει ΐ] αχ'άμιςη α\’()ρο)πι\'ου παράγοντα.
Οποιοσδήποτε πελάτης μπορεί μεσιο του ηλεκτρονικού
του υπολογιστή να διοσει εντολή μεταφοράς
ηλεκτρονικού χρήματος από το λογαριασμό του σε άλλο
λογαριασμό του εσωτερικού ή του εςιυτερικού και μέσιο
του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή να εκτελεσθούν
οι εντολές του κατά γράμμα.
ΓΙέραν τούτου έχουν διαπιστίίίθεί επανειλημμένες
περιπτιόσεις μεταφοράς κεφαλαίων από τράπεζες
φορο/.ογικ(όν παραδείσιον σε ευριοπαικά πιστίοτικά
ιδρύματα στα οποία οι αποστολείς δεν διαθέτουν
προσιοπικούς λογαριασμούς. Τα κεφάλαια αυτά
κρατούνται κατά συνέπέια για σύντομο χρονικό
διάστημα σε ειδικούς συμψηφιστικούς λογαριασμούς
από τους οποίους είτε μπορούν να εισπραχθού\' τα
χρήματα είτε να αποσταλούν κατόπιν σχετικής εντολής
σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα (συνήθως άλλου φορολογικού
παραδείσου). Μετά από αυτές τις αλλεπάλληλες
χρεοπιστώσεις των συμψηφιστικών λογαριασμών είναι
σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός της προέλευσης των
ποσών αυτών' λ
2.3. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ
2.3.1. Οι ΓΛ'διάμεσοι λογαριασμοί πληρωμών.
Είλ’αι μεγάλοι ανταποκριτικοί τραπεζικοί λογαριασμοί
που ανοίγονται στις τράπεζες των Η.ΙΙ.Α. από αλλοδαπές
τράπεζες, μεσο) τ(ο\’ οποίω\’ οι πελάτες της αλλοδαπής
τράπεζας διεκπεραιδ)\'ου\' έναντι ορισμένης αμοιβής.
'' Ι Ι Λ Υ Τ Ο Ι Λ. ΚΛΓ1Ι01. ΞΙ 1ΙΛ3ΜΛ ΒΡΩΜΙΚΟΥ .ΥΡΠΜΛΙΟΙ. σε/. I 13^
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εταιριών, οι οποίες έχουν
αποκλειστικά το σκοπό.

συσταθεί

για

αυτό

2.3.3. Συναλλαγές μέσω του κυβερνοχώρου.
I I παραδοσιακή α\τίλΐ]ψη του χρήματος ως έ\'α απτού
πράγματος δε\’ ισχύει πλέο\’. ΙΞςετάζοντας τις διάφορες
εκδοχές ορισμού του ηλεκτρονικού χρήματος μπορούμε
να πούμε ότι το ηλεκτρονικό χρήμα χωρίς να αποτελεί
απλά μια αυτοποιημένη έκφραση του λογιστικού
χρήματος, αποτελεί τελικά ένα «πληροφοριακό
νόμισμα», δηλαδή το διάνυσμα μιας εξέλιξης προς ένα
παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα, βασισμένο σε
ένα σύστημα τυποποίησης της πληροφορίας.
Παρά το γεγονός, ότι η μείιοση τιον κινδύνων αποτελεί
ένα από τα κύρια επιχειρήματα υπέρ της χρήσεως και της
επέκτασης της τεχνολογίας, σύντομα θα καταστεί
αντιληπτό, ότι πρόκειται για μια ποιοτική μετακύλιση
του προβλήματος.
Οι τράπεζες του κυβερνοχώρου δεν υπόκεινται στον
κανονιστικό και εποπτικό ομοσπονδιακό ή πολιτειακό
πλαίσιο, διαφέροντας ριζικά από τα συμβατικά
πιστωτικά ιδρύματα των Η.Π.Α. δεδομένου ότι
προσδιορίζουν διαφορετικά την έλΟΌΐα των τραπεζικών
συναλλαγών, δεν διαθέτουν καταστατικά ιδρύσεως
εγκεκριμένα από τις αρμόδιες ομοσπονδιακές ή
πολιτειακές αρχές και δεν υπόκεινται σε καθεστώς
εγγυήσεως των καταθέσεων. Οι τραπεζικές υπηρεσίες
του κυβερνοχώρου, αφορούν κυρίως πληρωμές για
αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της συνεχώς
αυξα\'όμενης αγοράς του Internet, ενώ οι τράπεζες του
κυβερνοχώρου
έχοντας
ένα
ευρύτατο
πεδίο
δραστηριότητας, ασχολούνται όλο και πιο έντονα με τον
18

ρόλο του διαμεσολαβητή σε συναλλαγές που αφορούν
αγοραπωλησίες αγαθών, λογισμικού, οικονομικών
υπΐ]ρεσιώ\' και πληροφορκόν με αποκορύφωμα την
έναρξη αποδοχής καταθέσεων, δραστηριότητα που ήδη
διαφημίζουχ' μέσο) του δικτύου. Πρόκειται για μια
εξέλιξη που μπερεί να αποτελέσει τη\' απαρχή μιας
διεθνούς διαστάσεων ανώνυμης ροής ρευστού χρήματος,
η οποία θα επιτρέπει τΐ] διασυ\’οριακή μετακίνηση
δισεκατομμυρίω\’ δολλαρίο)\’ ετησίως, γεγο\’ός που χοιρίς
αμφιβολία είναι σε θέση να προκαλέσει ανεξέλεγκτες
καταστάσεις τόσο στον τομέα το)\’ εθ\ΊΚ(όν
νομισματικών συναλλαγματικών πολιτικώ\’, όσο και στα
εθνικά ισοζύγια λογαριασμών, αποσταθεροποιώντας
ακόμα και την υπόσταση της κοιχ’οβουλευτικής
δημοκρατίας^^.
Η ελκυστικότητα ενός τραπεζικού συστήματος του
κυβερνοχώρου για τους δράστες της νομιμοποίησης
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες είναι
δεδομένη , λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες που
προσφέρει σε κάθε φάση της διαδικασίας.
(α) Φάση τοποθέτησης. Παρα το ότι οι αμερικανικές
τράπεζες του κυβερνοχώρου δεν δέχονται συμβατικές
καταθέσεις έχουν τη δυνατότητα να δέχονται
περιουσιακά στοιχεία σε μορφές holding και να
μεταφέρουν ή να συμψηφίζουν περιουσιακά στοιχεία
κατατεθειμένα σε διάφορες μορφές σε όλα τα μέρη του
κόσμου. Οι δράστες έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης
δικιον
τους
συστημάτων
παρακάμπτοντας
τις
παραδοσιακές εμπορικές τράπεζες, έτσι ώστε να
μπορούν
να
δέχονται
καταθέσεις
μετρητών
χρησιμοποκύντας την υποθήκευση ακινήτων ιος
'η

\Ι>( )Σ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΛ'ιΜΛ ΒΡΩΜ1Κ( ('ί ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 125
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εμπράγματη
ασφάλεια
για
την
εξόφληση
βραχυπρόθεσμων δανείων ή άλλων αγαθών σε χονδρικές
ποσότητες.
ίβ) Φάσΐ]
(^ο.στρίομό.τίοσ}]ς/σΐ)σσώροΐ)σης.
Όσο
περισσότερα εί\Όΐ τα στρώματα από τα οποία περχ'ούν τα
κεφάλαια τόσο ποιο δύσκολο είναι να ελτοπισθεί ο
πραγματικός δικαιούχος και η πηγή τους, τα
ηλεκτρονικά μηχ’ύματα Ε mail, με τη\’ συνδρομή
προγραμμάτο)\’ κρυπτογράφησης κατά τις διατραπεζικές
συναλλαγές του κυβερνοχώρου, δίνουν τη δυνατότητα
στους δράστες να μεταφέρουν κεφάλαια καθημερινά και
αδιάκοπα σε κάθε μέρος του κόσμου, καθιστόοντας
τελείως περιττή τη φυσική μεταφορά κεφαλαώον, αφού
δίνουν τη δυνατότητα μιας εύκολης πρόσβασης και
διαχείρισης κεφαλαίων από και προς το εξωτερικό.
(y) Φάση ολοκλήρωσης. Μετά την συσσώρευση των
κεφαλαίων, άλλες τεχνολογικές δυνατότητες του
κυβερνοχώρου μπορούν αφενός μεν να επιτρέψουν
μεταφορά ηλεκτρονικού χρήματος από πρόσωπο σε
πρόσωπο χωρίς πλέον την ανάμιξη φυσικού μετρητού
χρήματος (παρακάμπτοντας με αυτόν τον τρόπο την
υποχρέωση αναφοράς) και αφετέρου χρησιμοποιώντας
τη ήδη εφαρμοζόμενη τεχνολογία των "υπέρ-έξυτινων
καρτών” να μεταφέρουν μετρητά σε παγκόσμια κλίμακα
μέσω της χρήσης των ATM"s^^.
2.4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΩΣ ΥΠΟΠΤΩΝ

^ΣΤΑΡΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 129
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Πολλές χώρες μεταξύ των οποίων και οι Η.Π,Α, με
ανεπτυγμένα
χρηματοοικοχ'ομικά
συστήματα
χρησιμοποιούν ορισμένα κριτήρια χαρακτηρισμού
συλΌλλαγών ως υπόπτιολ'. Τα κριτήρια αυτά
διακρίνονται σε:
Α. γεωγραφικά κριτήρια,
Β.
κριτήρια
με
βάση
την
επιχειρηματική
δραστηριότητα’ .

2.4.1. Γεωγραφικά κριτήρια.
Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι τραπεζικές
συναλλαγές
πελατών
με
οποιοδήποτε
τρόπο
εξυπηρετούνται (είτε με τηλεγραφικά εμβάσματα και
ηλεκτρονικές μεταφορές κεφαλαίων, είτε με πιστωτικές
εντολές και με άλλους τρόπους), σε περιοχές ή κράτη που
χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου.
1. Χώρες και περιοχές οπού παράγονται ναρκωτικά,
όπως είναι η Κολομβία, το Περού, η Βολιβία, οι
χώρες της «Χρυσής Ημισελήνου» Αφγανιστάν,
Πακιστάν, Ιράν), οι χώρες του «Χρυσού Τριγώνου»
(Ταυλάνδη, Μπούρμα, Αάος, Νότια Κίνα), το
Μαρόκο, κλπ.
2. Χώρες διαμετακομίσεων ναρκωτικών, όπως Τουρκία,
Αλβανία, Σκόπια, Βελ-εζουέλα, Χό\’γκ Κονγκ, κλπ.
3. Χώρες μεγάλης κατανάλωσης ναρκωτικών, όπως οι
Π.Π.Α, Ολλανδία, Γερμανία.
4. Χώρες κρατίδια και νησιά που χαρακτηρίζονται ως
"φορολογικοί παράδεισοι", ή χο)ρες οπού ισχύει το
απόλυτο ή αυστηρό τραπεζικό απόρρητο.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΑ;ΓΑΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 150
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5. Κράτη της Α\'ατολικής Ευρώπης και της
Κοινοπολιτείας
Ανεξάρτητων
κρατών
(τέως
Σοβιετικής Ένωσιις), που έχου\’ αχ'άγκΊ] από σκληρό
ξένο συνάλλαγμα και ξένες επενδύσεις.
Πρέπει να το\'ΐσθεί ότι το γεοιγραιρικό κριτήριο είλ’αι
σημαντικό για την αξιολόγηση μιας συναλλαγής, πλήν
όμως η μεγάλη πλειοψηφία των συναλλαγών με
επιχειρήσεις και πρόσωπα των χωρών αυτών είναι
νόμιμες. Το κριτήριο αυτό πρέπει να συλ'δυάζεται με μια
άλλη σειρά άλλων ενδείξεων και γεγονότων που δίνουν
ιδιαίτερο νόημα σε μια συναλλαγή, όπως πχ μεταφορά
με τηλεγραφικό έμβασμα μεγάλου ποσού δολλαρίων από
τη Μόσχα στη Κύπρο με δικαιούχους εταιρίες ή
πρόσωπα από χώρες της μέσης ανατολής^^.
Ειδικότερα όσον αφορά τους "φορολογικούς
παραδείσους " σημειώνονται τα ακόλουθα:
Ως φορολογικοί παράδεισοι ή εξωχώρια ή υπεράκτια
χρηματοοικονομικά κέντρα χαρακτηρίζονται οι τόποι
εκείνοι που δεν υπάρχει καμία φορολογική επιβάρυνση
ούτε για τους ημεδαπούς ούτε για τους αλλοδαπούς, ή
εκεί οπού μόνο τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά
πρόσωπα
απλαμβάνουν
πλήρους
φορολογικής
απαλλαγής ή αυτά έχουν πολύ μικρή φορολογική
επιβάρυνση για τα κέρδη τους που πραγματοποιούν στο
εξωτερικό, ή εκεί που ισχύουν ειδικά φορολογικά
προνόμια για ορισμένους επιχειρηματίες.
Με βάση το φορολογικό κριτήριο οι φορολογικοί
παράδεισοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν: Αρούμπα, Μπαχάμες,
Μπαρμπάντος, Βερμούδες, Νησιί Κάιμαν, Ολλανδικές
■ΕΜ1ΙΟΕ1ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 18
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Αντίλες, Τουρκία, Κόστα Ρίκα. Παναμάς, Χονγκ Κο\'γκ,
Λιβερία, Λινχεστάιν, Λουξεμβούργο, Ελβετία, Κύπρος,
Γιβραλτάρ, Νησιά της Μάγχης.
Στη δεύτερί] κατηγορία ανήκουν: Αχ'δόρα, Μάξτα,
Μολ^ακό.
Ο
όρος
"εξίοχίόριες
τραπεζικές
εργασίες"
χρησιμοποιήθηκε
αρχικά
σε
σχέση
με
τις
δραστηριότητες των τραπεζών που σημιουργήθηκαν
στην Καραϊβική, δηλαδή έξω από τις ακτές των
Η.Π.Λ.και σημαίλ'ει τις τράπεζες που λειτουργούν έξω
από το έδαφος ή πέρα από τις ακτές τω\' κρατών που
βρίσκονται οι έδρες των μητρικών τους τραπεζών. Ο
όρος χαρακτηρίζει σήμερα όλες τις τραπεζικές
επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στους
φορολογικούς παραδείσους οπού έχουν εγκατασταθεί
σχεδόν όλες οι διεθνείς τράπεζες. Πρέπει να
διευκρινιστεί ότι δεν είναι εξωχώριες ή υπεράκτιες όλες
οι τράπεζες που λειτουργούν σε ένα φορολογικό
παράδεισο.
Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των τραπεζών είναι
ότι λειτουργούν υπό καθεστώς απόλυτου τραπεζικού
απορρήτου, ιδιαίτερα όσον αφορά τους πελάτες τους που
δεν είναι κάτοικοί τους^^.

2.4.2. Κριτήρια
δραστηριότητα.

με

βάση

την

επιχειρηματική

Σ'αυτή τη κατηγορία ανήκουν: Νόμιμες εταιρίες βιτρίνα.
Υπεράκτιες εταιρείες σφραγίδα, Κύριοι τομείς
επενδυτικού ενδιαφέροντος. Επιχειρήσεις παροχής
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΕΠΑ'ίΜΛ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 18
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υπηρεσιών, Τα καζίνο, Καζίνο και κυβερνοχώρος. Τα
ανταλακτήρια συναλλάγματος. Γαστρονομία και κένρα
διασκέδασης. Οι ελεύθεροί επαγγελματίες^^.
3. ΤΟ ΙΣΧΥΌΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΪΙΑΑΙΣΙΟ
3.1. Τι ισχύει στην Ελλάδα
3.1.1. Περιγραφή του προβλήαατος,
Η Ελλάδα όσον αφορά το διεθνές εμπόριο των
ναρκώτικιόχ’.απότελεί
περισσότερο
χώρα
«διαμετακόμισης»παρά χώρα «κατανάλωσης». Η
παραδοσιακή αυτή θεόορηση της γεωστρατηγικής θέσης
της χώρας υπήρξε μέχρι σήμερα το αξίωμα επί του
οποίου στηρίχθηκε η εκάστοτε κυβέρνητική πολιτική
απέναντι στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Η εμφάνιση
όμως μιας σειράς παραγόντων έχει καταστήσει αυτή την
αντιμετώπιση ξεπερασμένη και εκ των πραγμάτων
επικύνδυνη:
- η δραματική αύξηση του αριθμού των χρηστών και
των θανάτων από τη χρήση ναρκωτικών που
παρατηρήθηκε κατά την τελευταία πενταετία.
- Η συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες ναρκωτικών
ουσιών που κατάσχονται ετησίως από τις ελληνικές
διωκτικές αρχές.
- Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος πλησίον χωρών
στις οποίες ανθεί η παραγωγή και το εμπόριο
ναρκωτικών ουσιών την καθιστά μέρος της
αποκαλούμενης "βαλκανικής οδού"μέσω της οποίας
διοχετεύονται μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών
ουσιών από τη Νοτιοδυτική Ασία και τη Μέση
20 ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 132
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Ανατολή προς τις "κατα\'αλώτριες χώρες’της
βορείου και δυτικής Ευρδιπης
- Ο τεράστιος τζίρος του εμπορίου και της
διακίχ’ησης τιον λ’αρκωτικΓΟλ' και
- Η βαθμιαία απελευθέρωση του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος (ος συχ’απεια τη.
ολοκλήρωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς :ι
Με το νόμο 2331/1995 για ”τΐ]ν πρόληψΐ] και την
καταστολή
εσόδωχ'
από
εγκληματικές
δραστηριότητες’ενσωματώθΐΊκαν στο εσι,οτερικό δίκαιο
οι καχ’όνες του κοινοτικού (οδηγία 308 91 Ε.Ο.Κ.) αλλά
και του διεθχ'ούς δικαίου για το ξέπλυμα του βρώμικου
χρήματος.
Η συσταθείσα "επιτροπή Κονδύλη" κατάρτισε το πρώτο
σχέδιο νόμου για την "καταστολή και την πρόληψη της
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες" το
οποίο ουδέποτε ψηφίστηκε και εφαρμόστηκε ως νόμος
του κράτους. Αντ αυτού θεσπίστηκαν τελικά οι διατάξεις
του τρίτου κεφαλαίου του νόμου 2145/93 υπό τον τίτλο
"καταστολή
της
νομιμοποίησης
εσόδων
από
εγκληματικές δραστηριότητες'αρθρα 5 και 6, οι οποίες
ίσχυσαν σε συνδυασμό με τις υπ'αριθμόν 2181/93 και
2199/93 περί συναλλάγματος Αποφάσεις του Διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος. Με τη διάταξη του άρθρου 5
προστέθηκε στον ποινικό κώδικα το άρθρο 394^
(Νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματική
δραστηριότητα) το οποίο παραβίαζε στην ουσία τις
διεθνείς συμβάσεις και αγνοούσε πλήρως το κυριότερο
σημείο αναφοράς, τον χρηματοπιστωτικό τομέα,
δίνοντας την εντύπωση ότι δεν θεωρήθηκε αναγκαία η
λήψη νομοθετικών και κανονιστικών μέτρων από τη
ΣΤΑΡΟΙ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 265
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χώρα μας καθ'όσον χρόνο οι διατάξεις της Οδηγίας δεν
είχαν ενσωματωθεί από το σύνολο των κρατών μελών.
Η νεοθεσπείσα διάταξη του λ’όμου 2331/95 για την
πρόληψη και την καταστολή τΐ]ς νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες έχει ως ουσιαστικό
στόχο, πέραν του εντοπισμού και της δέσμευσης τιονπροερχομένωλ' από βαρίας μορφής εγκλήματαπεριουσιακώλ’ στοιχείων, τη\’ παροχή στις διωκτικές
αρχές χρήσιμιον στοιχείω\· για τη\' καταπολέμηση του
οργαλ’ίομέλ'ου εγκλήματος, αναφνωρίζο\τας στην
κερδοσκοπία ένα από τα βασικότερα κίνητρα της
δραστηριότητας του “.
3.1.2. Η απλή λύση ενός περίπλοκου ττροβλιιαατος.
Ο σκεπτικισμός που επικρατεί σε πολλούς ευρωπαίους
ερευνητές σχετικά με τη χρησιμότητα και την
αποτελεσματικότητα της εισαγωγής ποινικών διατάξεων
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκλήματικές δράστη ριότητες-ως μέσο κυρίως για την
καταπολέμηση της διακίνησης και του εμπορίου
ναρκωτικών- στηρίζεται καταρχήν στα εως σήμερα
ομολογουμένως πενιχρά αποτελέσματα αυτής της
πολιτικής στις Η.Π.Α.. Ορισμένοι μάλιστα φτάνουν στο
σημείο να μιλούν για μία «εκ των πραγμάτων
αναποτελεσματικότητα των ποινικών διατάξεων^ ».
Συνοπτικά ο ν. 2331/95 περιλαμβάνει και ρυθμίζει τα
ακόλουθα κύρια θέματα:
- Ως κατ'εξοχήν ποινικό μέρος του, παρέχει την
έννοια των όρων: "εγκληματική δραστηριότητα"
1 ΓΛΥΙΜ ) ϊ Α. Κ.ΛΤΣ101. ΞΕΙΊΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΙΙΜΑΊ ( )Σ, σελ 269
“ 11 ΛΥΡ( )1 Α. ΚΛ ΓΣΚ;ΐ, ΞΕ1ΙΛ^ ΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΙ ΙΜΑ 1( )Σ, σε/. 270
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-

-

-

"νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματική
δραστηριότητα" "περιουσία" "πιστωτικό ίδρυμα"
"χρηματοπιστωτικός οργα\’ΐσμός" "Αρμόδια αρχή"
"Αρμόδιος φορέας", (άρθρο 1)
Θεσπίζολται ως ιδιόμορφα εγκλήματα οι ε\'έργειες
που αποβ>νέπουλ' ή συντελοιη’ στί] λ'ομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματική
δραστηριότητα.
Σημειώνεται ότι αυτά τιμωρούνται έστω και αν
τελέστηκαν στο εξωτερικό, (άρθρο 2)
Ρυθμίζεται η τύχη της περιούσίας που αποκτήθηκε
από εγκληματικές δραστηριότητες, (άρθρο 3)
Καθορίζοχ'ται οι υποχρειοσεις τιον πιστιοτικών
ιδρυμάτων
και
των
χρηματοπιστωτικών
οργανισμών, (άρθρο 4)
\Δημιουργείται με το άρθρο 7 ο αρμόδιος φορέας
έργο του οποίου είναι η συγκέντρωση, η
αξιολόγηση και η διερεύνηση όλων των
πληροφοριών που προωθούνται σ'αυτόν από τους
υπαγόμενους στο πεδίο εφαρμογής του νόμου ως
ύποπτες νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική
δραστηριότητα.

3.1.3. Πεδίο εφαραογής του νόαου.
Οι διατάξεις του νόμου 2331/95 έχουν εφαρμογή κατά
τη νομιμοποίηση εσόδων που προκύπτουν από τις
ακόλουθες εγκληματικές δραστηριότητες^'^:
Ι.Διακίλ'ηση, παραλαβή, κατοχή, παρασκευή, νοθεία,
διάδοση χρήσης, διάθεση χώρου για χρήση,
πλαστογραφία ή νόθευση συνταγής, για διακίνηση.

ΝίΠΟΡΠνΗΉλΛΙΙΕΖΑ. ΞΕΓίΛύ'ΜΑ \PHMA ΙΟΣ, σελ 33
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διάθεση από γιατρό ή φαρμακοποιό ναρκωτικών και
ψυχοτρόπων ουσιών.
2. Εισαγωγή,
κατοχή,
κατασκευή,
μετασκευή,
συναρμολόγηση, εμπορία, παράδοση προμήθεια,
μεταφορά παραλαβή, απόκριημη ή αποδοχή με σκοπό
τη διάθεση σε τρίτους όπλω\', εκρι^κτικών και παντός
είδους πολεμικού υλικού {παρ. 1 του άρθρου 15 του
νόμου 2165 1993 "πυρι όπλων και πυρομαχικών")
3. Ληστεία (άρθρο 380 Π.Κ).
4. Εκβίαση (άρθρο 385 παρ 1“ και β Π.Κ).
5. Αρπαγή (άρθρο 322 Π.Κ).
6. Κλοπή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή διακεκριμένη
κλοπή (άρθρα 372 παρ 1β και 374“ έως στΉ.Κ).
7. Υπαιξέρεση ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή υπεξαίρεση
που ενέχει κτάχρηση εμπιστοσύνης (άρθρο 375 1β
και 2 του Π.Κ.).
8.
Απάτη, αν η ζημία που προκλήθηκε είναι μεγάλη ή
αν ο υπαίτιος διαπράτει απάτες κατ'επάγγελμα ή κατά
συνήθεια ( άρθρο 386, παρ 1β και 3 του Π.Κ.).
9. Παράνομη εμπορία αρχαιοτήτων (αρχαιοκαπηλία) (Ν
5251/1932).
10.
Κλοπή φορτίου πλοίου, αν το αντικείμενό της
είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας (άρθρο 217).
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1!. Διαμεσολάβηση έ\’α\τι ανταλάγματος σε
αφαίρεση ιστ(ό\’ ή οργά\’θ)\' ή απόκτηση με σκοπό
μεταπ(ολησΐ]ς ιστό)\' ή οργά\’(ο\’. (άρθρο 10 παρ. ν
1383 1083 "αφαιρέσεις και μεταμοσχεύσεις α\’0ρ(ί)πι\’θ)\’
ιστο)\' και οργά\Ό)\'“).
12. Οικοχ'ομικά αδικήματα κατά του δημοσίου ή κατά
τ(0 \’ \’ομικ(θ\' προσιόποιχ’ του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(παρ. 1 του άρθρου 1 του \'όμου 1608 1950 περί
αυςήσε(!)ς το\’ ποι\'(ό\' το)\' προβλεπόμε\'ΐο\’ "για τους
καταχραστές του δημοσίου", όπως ισχύει μετά το \'όμο
2408/96).
13. Της διακεκριμέ\’ης λαθρεμπορίας, όταν εμπίπτουν
στις περιπτώσεις του άρθρου 102 παρ. 1β του
Τελιονειακού Κοέδικα (\'. 1165/1918, όπιος ισχύει).
14. Παραβίαση της νομοθεσίας για τις ιοντίζουσες
ακτινοβολίες (ν.δ. 181/1974 "περί προστασίας εξ
ιοντίζουσών ακτινοβολιών").
15 Τα εγκλήματα που προβλέπονται και τιμωρούνται
από τις διατάξεις της περ. 3 του άρθρου 349 του Π.Κ.
(μαστροπεία).
16. Παραβίαση της νομοθεσίας για τα τυχερά
παιχνίδια (β.δ. 29/1971 "περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο
κείμενο των ισχυουσών διατάξεων περί τυχερών και μη
παιχνιδιών", όπως ισχύει.)
17. Της δωροδοκίας που προβλέπεται και
τιμδιρείται από τις διατάξεις των άρθρων 235δωροδοκία
για χ’όμιμες πράξεις),236(δωροδοκία για παράνομες
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πράξεις)και 237(δωροδοκία δικαστή) του Ποινικού
Κώδικα.
18.
Της τοκογλυφίας α\' αυτή ασκείται κατ
επάγγελμα ή κατά συνήθεια (άρθρο 404, παρ. 3 11.Κ.).

19 Της
Ν.1941/91).

λαθρομετανάστευσης

(άρθρο

19,

20 Τΐ]ς λαθρεμπορίας πυρηνικών υλικών κ.λ.π.
ραδιενεργών ουσιών πέραν της περίπτωσης α.ιγ του
άρθρου 1 του νόμου 2331/95"θΕμπορική σελ 32
3.1.4. Η υπόσταση του εγκλήίΐατος
Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2331/95 θεσπίζονται ως
εγκλήματα οι εξής παρακάτω περιγραφόμενες ενέργειες,
οι οποίες τελούμενες στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
αποβλέπουν ή συντελούν στη νιμιμοποίηση εσόδων
προερχομένων από εγκληματική δραστηριότητα του
άρθρου 1 του ν. 2331/95:
Α) όποιος με πρόθεση:
1. « (α) μεταβιβάζει ή μετατρέπει περίουσια
προερχόμενη από εγκληματική δραστηριότητα
ή
από
συμμετοχή
σε
εγκληματική
δραστηριότητα κατά την παραπάνω έννοια, με
σκοπό να αποκρύψει τη προέλευσή της.
2. Παρέχει συνδρομή σε πρόσωπο που ενέχεται
στην εγκληματική δραστηριότητα, προκειμένου
αυτό να αποφύγει τις συνέπειες της πραξεώς
του.
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 32
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3. Αποκτά, λαμβάνει ως ε\'έχυρο, κατέχει ή
χρησιμοποιεί περιουσία ή μεσο?.αβεί στη
μεταβίβαση, στί] μετατροπή ή σε πράςη που
αποσκοπεί στην απόκρυνμη
περιουσίας,
^/νωρίζοχτας ότι η περιουσία προέρχεται από
εγκληματιοκή
δραστηριότητα,
ή
από
συμμετοχή σε τέτοια δραστηριότητα.
(β) Όποιος με πρόθεση:
«εξεταζόμενος από δικαστικές ή άλλες
αρμόδιες αρχές ή αναφερόμενες σε αυτές
αποκρύπτει ή συγκαλύπτει την αλήθεια σε ότι
αφορά την φύση, την προέλευση, την διάθεση ή τη
διακίνηση περιουσίας ή τον τόπο στον οποίο
βρίσκεται η περιουσία αυτή, γνωρίζοντας ότι αυτή
προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα,
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξη
μηνών εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης
τιμωρίας του (άρθρου 2 II)».
(γ) Όποιος:
« ιδρύει ή αποκτά επιχείρηση ή συνιστά
οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη εγκλήματος της
διάταξης του άρθρου 21 ή εν γνώσει του
συμμετέχει σε τέτοια επιχείρηση ή οργάνωση ή
περέχει σε άλλον συμβουλές για τη διάπραξη
τέτοιου εγκλήματος.
Τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον δύο
ετών, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης
τιμωρίας του άρθρου2 ΙΙΙ^^».
3.1.5. Συνήθεις καθτ^^εριvέc συvαλλαγέc.

26 ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΚΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΠΑΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 280
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Ζήτημα τίθεται για το κατά πόσο «κατά πόσο
κοινωνικά
συνήθεις
επιχειρηματικές
δραστηριότητες « μπορούν να συμπεριληφθούν στο
τιμωρητικό πεδίο του ν. 2331/05 και να
τιμωρούνται ως "νομιμοποίηση εσόδων από
εγκληματική δραστηριότητα". Σύμφωνα με τη
θεωρία της κοινωνικής προσφορότητας του Welzel
«οι πράξεις οι οποίες κινούνται απόλυτα μέσα στα
πλαίσια
κοινώς αποδεκτής και ιστορικά
εξελισσόμενης κοινωνικής και οικονομικής τάξης
δεν είναι τιμωρητέες ακόμη και αν σύμφωνα με την
διατύπωση του νόμου συμπεριλαμβάνονται στο
τιμωρητικό του πεδίο». Με την έννοια αυτή, ως
κοινωνικά πρόσφορες θα πρέπει να θεωρηθούν οι
συναλλαγές οι οποίες διεκπαιρεόνονται στα
πλαίσια
μιας
νόμιμης
επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Αυτή η θεώρηση δεν μπορεί πάντως να γίνει
αποδεκτή στα πλαίσια του ν. 2331/95, δεδομένου
ότι για την τιμωρία των δραστών δεν απαιτείται
κάποια ασυνήθης ή εκτός της φυσικής ροής των
συναλλαγών δραστηριότητα ή πράξη. Οποιαδήποτε
διαφορετική ερμηνεία θα καθιστούσε τη
νομοθετική διάταξη άνευ περιεχομένου,τόσον όσον
αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και τους
δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους
λογιστές, τους μεσίτες, τους εμπόρους πολύτιμων
μετάλλων και τις εταιρείες δημοπρασιών κ.ο.κ.
Θα πρέπει συνεπώς να γίνει δεκτό ότι η αποδοχή
’μολυσμένου χρήματος ' ως αμοιβή η τίμημα για
παρασχεθείσες υπηρεσίες ή για πωληθέντα
αντικείμενα μέσα στα πλαίσια συνήθων και
καθημερι\’ώ\’ συναλλαγών-και στο μέτρο που δεν
32

μέρος
εικονικής
αποτελεί
εμπίπτουν στο τιμωρητικό
2331/1995 27

συναλλαγή ς-δεν
πεδίο του ν.

3.1.6. Νοαιιιοποίηση εσόδων από εyκλη^ατικέc
δραστηριότητες και τραπεζικό απόρρητο.
Α. Παράδοση και νομοθετική κατοχύριοση του
τραπεζικοί) απορρήτου.
Η αρχή του καθήκοντος των πιστωτικών
ιδρυμάτων να μην αποκαλύπτουν σε τρίτο
πρόσωπο ή στο κράτος, χωρίς τη ρητή
συγκατάθεσή τους, οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά
με τις συναλλακτικές υποθέσεις των πελατών τους,
είναι μέρος είναι μέρος της δικαϊκής παράδοσης
του ηπειρωτικού υρωπαικού χώρου. Πρόκειται για
μια αρχή που εκφράζει την ιδιωτική φύση της
σχέσης μεταξύ πιστωτικού ιδρύματος και του
πελάτη και η οποία υπόκειται σε μια σειρά από
εθνικούς περιορισμούς.
Η Ελλάδα θεωρείται ως μια χώρα με την
αυστηρότερη νομοθεσία σχετικά με την προστασία
του γενικού τραπεζικού απορρήτου, το οποίο
προστατευεταί καταρχήν από το άρθρο 371 του
π .κ ^Ι
Β. Κάμψη του τραπεζικού απορρήτου.
Η προστασία του γενικού τραπεζικού απορρήτου
κάμπτεται μόνο με τη συναίνεση του δικαιούχου ή
σε περίπτωση ύπαρξης αντίθετης διάταξης νόμου ή
ΣΤΑΥΡΟΛ Α. ΚΑΤΣ10Σ, ΞΡΠΑΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 283
ΕΜΠΟΡ1ΚΙΙ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΙ7 ΙΑΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 46
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αποσκοπεί στη προάσπιση του δημόπσιου
συμφέροντος. Τα ο ισχύον νομικό πλαίσιο
προστασίας του ειδικού τραπεζικού απορρήτου
(καταθέσεων) έχει ως κύριο άξονα το νομοθετικό
διάταγμα.
Συνοπτικά το τραπεζικό απόρρητα κάμπτεται όταν
προσκρούει στο συμφέρον:
της έν^νομης τάξης για την ορθή απονομή της
δικαιοσύνης (άρθρο 260 Π.Κ.)
Του δημοσίου για το\' έλεγχο της φορολογητέας
ύλης (αρθρα 57, π.δ 129/89 και 25 παρ 1,1 ν.
2214/94Κ, 73 παρ 2,90,98,110-111 ν.δ 118/73 και
άρθρο 8 παρ. 4, ν. 1738/89 περί ελεγχου δηλώσεως
περιουσιακής κατάστασης των κατεχόντων δημόσιο
αξίωμα προσώπων) και της σύννομης λειτουργίας
του τραπεζικού συστήματος και της εφαρμόγης των
πιστωτικών, νομισματικών και συναλλαγματικών
κανόνων.
Των πιστωτών του φορέα του απορρήτου (άρθρο 2
ν.δ 1325/72) συμπεριλαμβανομένων εκείνω που
έχουν απαίτηση διατροφής (Α.Κ 1391, 1442, 1485
και 1504)
Των κληρονόμων του φορέα για τον υπολογισμό
της συνεισφοράς και της νόμιμης μοίρας και των
κληροδόχων
μετά
την
εκπλήρωση
του
κληροδοτούμενου πράγματος ή δικαιώματος (Α.Κ
1710,1846, 1831, επ. και 1995-96 αντίστοιχα)
Των ίδιων των τραπεζών κατά τω\' πελατιόν τους
προς διασφάλιση, επιδίκαση και είσπραξη
απαιτήσεων άρθρο 3 III, ν.δ. 1059/71 )“^.

29 ρΕΟΡΠΟΥ ΕΜΜ. ΤΡΑΓΑΚΗ, ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΟ ΕΓΚΑΗΜΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 90
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Η ΐ)7Γθχρέ(οση εςακρίβο)σης
συ\'αλλασομέ\'(!)\'

τΐ]ς

ταυτότητας

των

3.1.7. Η πολίτικη "γνώρισε τον πελάτη σου"
Τα ΤΓίστίοτικά ιδρύματα και οι χρηματοτηστιοτικοί
οργα\’ΐσμοί οφείλου\' \’α βελτιώσου ουσιαστικά τις
υφιστάμε\'ες διαδικασίες εςακρίβιοσης της ττραγματικής
ταυτότητας του πελάτι] τους (αυθελτικά, αςιότπστα και
ισχύουχτα στοιχεία ταυτότητας), κατά το χρό\'α
ε\'άρςειος της επιχειρηματικής σχέσης αλλάκαι κατά το
χρό\Ό πραγματοποιήσειος κάθεσυ\'αλλαγής. Πέραν της
απλής εςακρίβιοσης στοιχείιον ταυτότητας, τα πιστοοτικά
ιδρύματα και οι χρηματοπιστιοτικοί οργα\'ΐσμοί οφείλουχ’
να καταγράψουν όλα τα στοιχεία εκείχ’α τα οποία
απαρτίζουχ’ τη συνα/.λακτική (pvoioyvojiiia κάθε
πελάτη σχετικά με την επαγγελματική δραστηριότητα, τις
πραγματικές χρηματοπιστωτικές του ανάγκες, τα
οικονομικά του μεγέθη και τη φύση των συνήθων
επαγγελματικών του εργασκόν, με στόχο τη ταχεία και
αποτελεσματική αξιολόγηση τ(ον ύποπτιον συναλλαγών
για τις οποίες καλείται να δώσει αναφορά στον Αρμόδιο
Φορέα. Πρόκειται για την εφαρμογή της αρχής γνοοριζε
τον πελάτη σου.
3.1.7.1. Στόγοι της πολίτικης
Η πολιτική "γνιόρισε τοχ’ πελάτη σου" αποτελεί το πλέον
σημαχτικό ιιέσο του χρηματοπιστιοτικού τομέα στη
προσπαθειά του χ'α εκπλ]]ρ{ί)σει τις υποχρεώσεις που
απορρέουχ’ από το χ'όμο 2331/95. Συχ’οπτικά μπορούν οι
στόχοι της πολιτικής να διατυπιοθοι/ν ο>ς εξής:
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- Μια τέτοια πολιτική σκοπεύει στη\' ενδυ\'άμ(οση
της πεποίθησης ότι το πιστιοτικό ίδρυμα ή ο
χρηματοπιστοιτικός οργα\’ΐσμός εφαρμόζει με
συχ'έπεια το \’ομο0ετικό και κα\Όλ’ΐστικό πλαίσιο
και ακολουθεί υγιείς και α\’αγ\’(!)ρισμέ\'ες πρακτικές
συ\’αλλαγ(ο\’
- Μια τέτοκχ πολιτική σκοπεύει στΐ]\’ αποδιη’άμωση
της πεποίθησης ότι το πιστωτικό ίδρυμα ή ο
χρηματοπιστιοτικός πργα\’ΐσμός μπορεί \’α πέσει
θύμα εγκληματικδ)\’ ε\’έργειιο\' "πελατ(ο\’" του.
- Μια αποτελεσματική
πολιτική
μπορεί \'α
προστατεύσει το ό\’ομα και τη\' καλή φήμη του
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος
- Μια τέτοια πο/ατική δεν πρέπει \ ό παρεμβλι
στις σχέσεις του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος με
τους κα/.ους πε/.ατε. 30
3.1.8. Το καθήκον εξακρίβωσης.
Ο νόμος 2331/1995 διαχιορίζει περιπτωσιολογικά κέντα
κατηγορίες κατά τις οποίες απαιτείται η απόδειξη της
ταυτότητας συμβαλλομένιον ή συναλλασόμενων,
ακολουθώντας σχεδόν κατά γράμμα τη διάταξη του
άρθρου 3 I της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ:
- το γενικό καθήκον της απόδειξης της ταυτότητας
του άρθρου 4 I προτ. 1 περ. Γ' κατά την οποία τα
πιστιοτικά ιδρύματα και χρηματοπιστωτικοί
οργα\'ΐσμοί οφείλουν κατά τη σύναψη συμβάσεων
στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης
να απαιτούν την απόδειξη της ταυτότητας του
συ\'αλλασόμενου ( λ.χ σύναψη ασφαλιστικού

Ί Ι ΛΥΡΟΙ Λ. ΚΛ Γ1101. ΞΓ4ΙΛό ,ΜΛ BPllMlKU^· ΧΡ1 ΙΜΛ'ΓΟΙ. σε/. 3πιι
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συμβολαίου, μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων,
αγοράς μετοχών)
την υποχρέωση απόδειξης της ταυτότητας του
συναλλασομένου κατά το άνοιγμα του λογαριασμού
καταθέσεων οποιασδήποτε φύσεως (άρθρο 4 I προτ.
Περ 2·^ )
την υποχρέωση υπόδειξης της ταυτότητας του
συναλλασομένου κατά ττη σύναψη συμβάσεως
παροχ’ης υπηρεσιών φυλάξεως περιουσιακών
στοιχείων και κατά τη μίσθωση θυρίδας
θησαυροφυλακίου (άρθρο 4 προτ. 1 περ. 3^)
την υποχρέωση εξακρίβωσης της ταυτότητας του
συμβαλλομένου κατά τη σύναψη ενυπόθηκου
δανείου (άρθρο4 προτ. 1 περ. 4*^)
την υποχρέωση εξακρίβωσης του πραγματικού
οικονομικού δικαιούχου^^ (άρθρο 4 II).

3.2. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

3.2.1. Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο
καταπολέμηση του φαινομένου.

για

την

Τρεις Συμβάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(Ο.Η.Ε) συνέθεσαν τη νομική βάση για τη διεθνή
συνεργασία στο τομέα της καταπολέμησης κατά των
ναρκωτικών ουσιών. Πρόκειται για τη σύμβαση του
1961 (...περί ναρκωτικών ουσιών...), η οποία
τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1972, και για τη
σύμβαση του 1971 (...περί ψυχοτρόπων ουσιών...).
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜΜ, ΤΡΑΓΑΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΑΗΜΑ ΚΑΙ ΞΕΠΑΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 72
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Στις 19 Δεκεμβρίου 1988 υπεγράφη στη Βιέννη από
εκπροσώπους εξήντα επτά κρατών η Σύμβαση των
Ηνωμένων Εθνών «για την καταπολέμηση της
παράνομΐ]ς όιακΚ’ησης ναρκιατικιόν και ψυχοτρόπιον
ουσιών».
Η σύμβαση αυτή αφε\'ός συμπλήρο3\’ε τη μέχρι τότε
μολ'αδική διεθ\'ή σύμβαση για τα \'αρκ(οτικά -Σύμβαση
του Ο.Η.Ε: 1961- περιέχοντας αυστηρές διατάξεις κατά
της νομιμοποίησης τ(!)\' εσόδ(ο\' από εγκληματικές
δραστηριότητες και αφετέρου σηματοδότησε την αρχή
του τέλους της εποχής του άκρατου αμερικανικού
"δικαστικού ιμπεριαλισμού" και των συνεπειών του
νομοθετήματος τιον Η.Π.Λ. γ\'ωστού ιας Kerry
Amendment. ( To “Kerry Amendment” του “Anti Drug Abuse Act” των
lI.n.A του ld88 έδητ; τη δυ\·ατότΐ]τα στο υτουργειο οικνη'ομικώχ· τω\· Η.ΙΤ.Α,
διαπραγματεύονται συμφωνίες με τρίτες χώρες, οι οποίες θα απαιτούν από
κυβερ\·ήσεις τους να υποχρεώνουί' τα χρηματοπιστωτικά τους ιδρύματα
αρχειοΟετούλ' όλες τις μεγάλουν μεγέθους συναλλαγές σε, δολ/.άρια Η11Α και
θεσπίζουν τις κατάλληλες διαδικασίες).

\'u
τις
\'α
\·α

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Σύμβασης «τα
συμβα).λόμενα κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
λάβουν τα απαραίτητα διοκητικά και νομοθετικά μέτρα
σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του εσωτερικού τους
νομοθετικού συστήματος και σεβόμενα την ισότητα και
την εδαφική ακαιρεότητα των κρατών».
Το ‘άρθρο 7 περιέχει μια διάταξη σχετικά με τη διεθνή
δικαστική συνδρομή σε ζητήματα ποινικού δικαίου, με
την οποία υποχρεώνεται κάθε συμβαλλόμενο κράτος να
θέτει στη διάθεση των άλλων κάθε είδους αρχείων,
φακέκων και λογιστικών βιβλίων τραπεζικών ιδρυμάτων,
εταιρείων και επιχειρυ,ματιών και να διευκολύναι την
ανίχλ’ευση το)ν κερδών. Η παροχή της δυνατότητας
άρνησης αυτής της δικαστικής συνδρομής (επιφύλαξη
εθνικής κυριαρχίας) μέσω της επίκλησης του εθνικά
επικυρωμένου τραπεζικού απορρήτου αποκλείεται, ενώ
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περιοριστικά διατυπο)\Όνται συγκεκριμένοι λόγοι τους
οποίους μπορεί να επικαλεστεί το συμβαλλόμενο κράτος
για να αρνηθείν την παροχή των παραπάνω
αποδεικτικών στοιχείιον. Αυτοί εί\’αι:
1. Μη τήρηση τω\' απαραίτητιοχ' τυπικιόχ' διαδικασιδ)\’
2. Παραβίαση της κυριαρχίας, της ασφάλειας της
δημόσιας τάξης ή κάποιων άλλων ζωτικών
συμφερόντων της υπόχρεης χώρας.
3. Αντίθετες
διατάξεις
της
υπόχρεης
χώρας,
εξαιρουμένου του τραπεζικού απορρήτου.
3.2.2. Η ομάδα των επτά κυριοτέρων βιομηχανικών
χωρών και οι συστάσεις της Επιτροπής Οικονομικής
Δράσης
Η Επιτροπή οικονομικής Δράσης (Financial Action Task
Force-F.A.T.F.) θεσμοθετήθηκε μετά από ομόφωνη
απόφαση της συνόδου των επτά κυριοτέρων
βιομηχανικών χωρών κατά τη σύνοδο του Παρισίου στις
16 Ιουλίου 1989, με στόχο την έναρξη μιας
συστηματικής
και
συντονισμένης
προσπάθειας
καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων που
προέρχονται από σοβαρά εγκλήματα, πέραν της
εμπορίας των ναρκωτικών, και αφορούν τόσο τον
τραπεζικό όσο και τον μη τραπεζικό τομέα. Στις 23
απριλίου 1990 προτάθηκαν τρία καταρχήν μέτρα ( 1^,
2'λ και 3'^ σύσταση):
Α. την εφαρμογή της Σύμβασης της Βιέννης
(ποινικοποίηση)
Β. οι (εθνικές) διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου να
μην εμποδίζουν την εφαρμογή των συστάσειον
Γ. μια αυξημένη διακρατική συνεργασία και δικαστική
συνδρομή.
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Οι συστάσεις της F.A.T.F., κατανέμονται σε 4
κατηγορίες που αφορού\’ (α) το γενικό διάγραμμα, (β) τη
βε/πί(οση των εθ\’ΐκ(ό\’ δικαιικών συστημάτιον, (γ) τη
βελτίιοση του χρηματοοικο\'ομικού συστήματος και (δ)
τΐ]\’ ε\'δυ\’άμωσ]] της διεθ\’θύς συνεργασίας.
3.2.3. Η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης
Στις 18 Νοεμβρίου 1990 υπογράφτηκε από 12 κράτη
μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης η Σύμβαση
υπ'αριθμόν 141 σχετικά με τη νομιμοποίηση, την
ανίχνευση, τη κατάσχεση και τη δήμευση των εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες. Για την εφαρμογή Δε
της σύμβασης και την επέκταση της ισχύος της και στα
υπόλοιπα μέλη του συμβουλίου συστάθηκε η γνωστή ως
ομάδα Pompidou”.
Από το άρθρο υπ'αριθ. 6 της «Σύμβασης του
Στρασβούργου» προκύπτει ρητά η υποχρέωση για τα
συμβαλλόμενα
μέλη,
να
ποινικοποιήσουν
τη
νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες. Παρόλο ότι ο ορισμός της
νομιμοποίησης
εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες
που
διατυπώνεται
παραπέμπει
νοηματικά στον ορισμό της Σύμβασης της Βιέννης, η
‘Σύμβαση του Στρασβούργου’ δεν περιορίζεται στον
τομέα των ναρκωτικών, αλλά επεκτείνεται στην
καταπολέμηση
ολόκληρου του φάσματος των
κακούργηματικών εγκληματικών πράξεων. Περαιτέρω η
‘Σύμβαση’ προβλέπει τις ελάχιστες κοινές προδιαγραφές
που πρέπει να διέπουν τις εθνικές νομοθετικές διατάξεις,
τόσο σχετικά με τον ορισμό της νομιμοποίησης εσόδων
απίο εγκληματικές δραστηριότητες, όσο και σχετικά με
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τη δήμευση τ(ο\’ περιουσιακών στοιχείων που
αποκτήθηκαχ’ από τη τέ/.εση εγκληματικώλ’ πράςεο)\’.
καΟιός και τη\' αμοιβαία αλ'αγ\'(όριση τ(ο\’ όιαφόρω\’
σχετικ(!)\’ λ’ομικιώ’ συστημάτιοχ’. Σε περίπτιοση κατά τη\'
οποία συμβαλλόμε\'ο κράτος περιορίζει το\’ ορισμό στα
εγκλήματα σχετικά με \’αρκωτικά. έχει τη\' υποχρέοιση
\’α το αχ’αφέρει ρητά, άλλως σε περίπτωση αμφιβολίας,
οι διατάζεις τΐ]ς σύμβασης ισχύου\' για το σιη’ολο το)\'
εγκληματικ(!)\’ πράςειο\’. Λςιοσημείωτες εί\’αι τέλος οι
διατάζεις που αφορούχ’ τις υποχρειόσεις για περοχή
δικαστικής συχ’δρομής όσο και το (/παράδεκτο της
επίκλησΐ]ς του τραπεζικού απορρήτου στις σχετικές
διαδικασίες·'" (άρθρο 4).

4. ΠΡΟΛΗΨΗ
4.1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Οι υποχρεώσεις των πιστο)τικών ιδρυμάτχον και των
χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη πρόληψη και τη
καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες καθορίζονται στο άρθρο 4 του Νόμου.
Από τη διατύπωση των σχετικών διαταςεών του
καθιστάται σαφές ότι η αποτελεσματικότητα των μέσιον
της Πολιτείας για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος,
εξαρτάται από το βαθμό της συνεργασίας που θα
επιτευχθεί μεταξύ τω\' διωκτικιόν, δικαστικιόν και
εποπτικών αρχών και των φορέων του ευρύτερου
χ(χηματόπι στι οτι κού (poρέα.
4.1.1. Αμεσες υποχρεώσεις
■" Σ ΓΑΥΡΟΣ Α. ΚΑ ΙΣΙΟΣ. ΞΓ.ΙΙΛ^ΜΑ ΠΡοΜί κΟό ΧΡ11ΜΑ Ι ΟΣ. σε/. Γ 4
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Οι άμεσες υποχρεώσεις για τις τράπεζες, η παράβαση
τιο\’ οποί(θ\’ επισύρει κυριόσεις, καθορίζοχται στις
παραγράφους 1-7 του άρθρου 4 και είλ’αι;
Λ. 1] απόδειςη τιις ταυτότΐ]τας τω\’ συ\'αλλασομέ\’(θλ’.
Β. η αρχειοθέτηση τ(!)\' στοιχεί(ο\' σχετικά με τις
συμβάσεις και τις χρηματοπιστιοτικές συ\’αλλαγές.
4. 1. 1. 1.

Απόδειξη
συναλλασο μενών

της

ταυτότητας

των

Σύμφο)\’α με το άρθρο 4. παρ. 1-3.5 και 6 του \’όμου, τα
καταστήματα τιο\' τραπεζώχ’ υποχρεού\'ται:
Α. Να απαιτούν την απόδειξη τΐ]ς ταυτότητας των
συναλλασομενών κατά τη σύναψη συμβάσεων στα
πλαίσια οιποιασδήποτε επιχειρηματικής σχέσης και ιδίως
όταν πρόκειται για:
- σύμβαση
παροχής
υπηρεσιών
φύλαξης
περιουσιακών στοιχείων,
- άνοιγμα λογαριασμού καταθέσεων οποιασδήποτε
φύσεως,
- μίσθωση θυρίδας θησυροφυλακείου,
- σύμβαση ενυπόθηκου δανείου.
Απόδειξη της ταυτότητας των συναλλασομένων
απαιτείται και κατά, την εκτέλεση οποιασδήποτε
συναλλαγής, το ποσο της οποίας υπερβαίνει το ισότιμο
τίον ECU ί 5. ()()(). είτε γίνεται με μια. πρόιςη, είτε με
περισσόηερες που γίνονται την ίδια ftiipa ή ανό/.γονται στην
ίδια έννομη σχέση. Λν το ποσό δε\' είλ’αι γ\’(οστό κατά το
χρόνο της συ\’αλλαγής. η εξακρίβωση της ταυτότητας
γί\’εται ότα\’ υπάρξει πληροφόρηση για το ποσό ή ότα\’
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διαπιστωθεί ότι αυτό ανάρχεται στο ισότιμο των 15.000
ECU τουλάχιστον.
Β. Να ζήτού\’ από το σΐ)μβαλλόμε\Ό ή συναλλασόμενο,
εφόσο\' αυτός ενεργεί για λογαριασμό τρίτου, εκτός
από τη\' απόδειξη της δικής του ταυτότητας, κατά τα
ανωτέρω οριξόμε\’α, \’α αποδείςη και τα στοιχεία του
τρίτου φυσικού ή νομικού προσιόπου για λογαριασμό
του οποίου ενεργεί.
Γ. Να λαμβάνουν σε κάθε περίπτωση τα ευλόγως
απαιτούμενα μέτρα προκειμένου να συλλέξουν
πληροφορίες για τη πραγματική ταυτότητα των
προσώπων για λογαριασμό των οποίων ενεργούν οι
συμβαλλόμενοι ή συναλλασόμανοι, ακόμη και στη
περίπτωση που αυτοί δεν έχουν προβεί στη πιο πάνω
δήλωση (ότι ενεργούν για λογαριασμό τρίτου), αλλά
υπάρχει βάσιμη αμφιβολία yia το αν ενεργούν για δικό
τους λογαριασμό ή βεβαιότητα ότι ενεργούν για
λογαριασμό τρίτου.
Δ. Να προβαίνουν σε εξακρίβωση της ταυτότητας του
συναλλασομένου και σε κάθε περίπτωση που υπάρχει
σοβαρή υπόνοια ότι πρόκειται για νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματική δραστηριότητα.
4.1.1.2. Αρχειοθέτηση των στοιχείων των συμβάσεων
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 του νόμου, τα
στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγές και συμβάσεις που
συνάπτονται στα πλαίσια οποιασδήποτε επιχειρηματικής
σχέσης και ιδιαίτερα κατά το άνοιγμα λογαριασμού
καταθέσεων,
τη
σύναψη
σύμβασης
φύλαξης
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7τεμ')ΐουσιακά)ν στοιχείίον, κατά τη μίσθωση θυρίδας
0ΐ]σαυροφυλακίου. τη σύνα\)/η σύμβασης ενυπόθηκου
δανείου, καθώς και τα νομιμοποιήτικά έγγραφα πρέπει
να αρχειοθετούλ’ται και να φυλάσσοχται για γρονικό
διάστ]]μα τουλάχιστον πέντε ετών.
Το πενταετές αυτό διάστημα σε ότι αφορά με\’ τις
συμβάσεις θα υπολογίζεται μετά τη λήξη τιολ’ σχέσεω\’
τιον Τραπεζιόν με τους πελάτες τους, ε\'ώ ιος προς τις
συναλ/.αγές το ίδιο χρο\Ίκό διάστημα θα υπολογίζεται
από τη διενέργεια της τελευταίας συναλλαγής, εκτός και
αν και στις δύο περιπτώσεις από άλλη διάταξη νόμου
επιβάλλεται η φύλαξη τιον παραπάνω στοιχείων,
\’ομιμοποιητικώ\' εγγράφων και τιον παραστατικών τω\'
συναλλαγών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το
α\'(οτέρο χρο\’ΐκό διάστΐ]μα των πέ\τε ετών καλύπτεται
από τις εσωτερικές διαδικασίες της Τραπεζάς μας.
4.1.2. Λοιπές υποχρεώσεις
Πέραν των ανωτέρω οι τράπεζες αναλαμβάνουν και μια
σειρά άλλων υποχρεώσεων με σκοπό την ενημέρωση του
Αρμόδιου Φορέα και τη συνργασία με τις διωκτικές
αρχές για την πρόληψη και την καταστολή της
νομιμοποίησης
εσόδων
από
εγκληματικές
δραστηριότητες.
4.1.2.1. Διαδικασία αναφορών
Με τη παρ. 10 του άρθρου 4 του Νόμου θεσπίζεται η
υποχρέοιση για τα πιστιοτικά ιδρύματα \'α ε\'ημερδ)νου\’
τον Αρμόδιο Φορέα δηλ. την ειδική επιτροπή του άρθρου
7, που είναι επιφορτισμένη με τη\’ εφαρμογή του, ότα\'
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θεωρούν ότι μια συναλλαγή είναι ύποπτη ξεπλύματος
βρώμικου χρήματος.
Ειδικότερα τα καταστήματα μας υποχρεούνται να να
εφαρμόξουχ’ την ακόλουθη διαδικασία αχ’αφορών:
Οι λειτουργοί των καταστημάτων για κάθε συναλλαγής
που θείορούν ύποπτη νομιμοποίησης εσόδωχ' από
εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και για κάθε
γεγονός, του οποίου λαμβάνουν γ\ω3ση λόγω της
υπηρεσίας τους και το οποίο θα μπορούσε \'α αποτελέσει
ένδειξη εγκληματικής δραστηριότητας ή για κάθε
ασυνήθη συναλλαγή, θα αναφέροχται εγγράφιος
απευθείας στο διευθυντή του καταστήματος ή αν αυτός
κωλύεται στον αναπληρωτή του.
Για το λόγο αυτό οι λαιτουργοί θα συντάσουν έγγραφο
συνοπτικό σημείωμα, το οποίο θα φέρει ημερομηνία και
υπογραφή. Τα σημειώματα αυτά θα τηρούνται σε ειδικό
φάκελο στο γραφείο του διευθυντού καταστήματος.
Ο διευθυντής καταστήματος εφόσον συμμερίζεται τις
υπόνοιες, θα αναφέρεται αμέσως εγγράφως στον κ. Δη μ.
Τσαγγάρη, διευθυντή της Διεύθυνσης εργασιών &
Διοικητικού της Τραπ. Μον. Επιχειρήσεων-Ιδιωτών, ο
οποίος είναι το αρμόδιο Διευθυντικό στέλεχος της
Τράπεζας. Για περιπτώσεις που χρήζουν άμεσης
αντιμετώπισης θα προηγείται τηλεφωνική ενημέρωση.
Η αναφορά θα διαβιβάζεται με εμπιστευτικό φάκελο
συστημένο. Αντίγραφο της αναφοράς θα τηρείται στο
κατάστημα σε ειδικό φάκελο που θα τηρείται στο
γραφείο του διευθυντού του καταστήματος.
Δν ο διευθυντής του Καταστήματος ή ο αχ'απληριοτής
του κωλύεται ή αρχ’είται ή αμελεί, ή δεν συμμερίζεται τις
υπόνοιες του αναφέροντος λειτουργού, τότε ο λειτουργός
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αχ'αφερεται απευθείας στο
σιε/.εχος της Γραπεζάς μας

αρμόδιο

Διευθυχ'τικό

4.1.2.2. Παρακολούθηση xcov συναλλαγών
ΓΙεραχ’ τούτου τα καταστήματα το)Χ' τραπεζοιχ’
υποχρεούχται επίσης;
Λ. χ’α εςετάζουχ’ με ιδιαίτερη προσοχή κάθε συχ'αλλαγή
που από τη φύση της μπορεί χ’α συχ’δεθεί με εγκληματική
δραστηριότητα.
Β. Να μηχ’ πραγματοποιούχ’ συχ'αλλαγές για τις οποίας
γγίομίζουν ή βάσιμα υποπτεύονται ότι συνδέονται με
νομίίΐοποίηση εσόόίον από εγκληματική δραστηριότητα.
εκτός αχ' για τηχ’ άμεση πραγματοποίηση της
συχ’αλλαγής συντρέχει επείγουσα περίπτιοση ή αυτό
επιβάλλεται από τη φύση της, καθιος και όταν η μη
πραγματοποίηση της συναλλαγής ενδέχεται να
δυσχεραίνει την αποκάλυνμη αποδεικτικών στοιχείων ή
προσώπων που πιθανόν ενέχονται σε νομιμοποίηση
εσόδων. Στη περίπτωση αυτή η αναφορά υποβάλλεται
αμέσως μετά την εκτέλεση της συναλλαγής προς το
αρμόδιο Διευθυντικό στέλεχος.
4.1.2.3. Παροχή πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές
Οι Τράπεζες οφείλουχ' να παρέχουν στον Αρμόδιο
Φορέα, την εισαγγελική αρχή στον ανακριτή και στο
δικαστήριο, όταν τους ζητηθεί, τις απαιτούμενες
πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις
συνομολογούμενες συμβάσεις ή πραγματοποίούμεχ'ες
συναλλαγές όταν, κατά τη κρίση του Φορέα, της
εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής, είναι πιθανόν να
σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδιον από εγκληματική
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δραστηριότητα ή υπάρχει περίπτωση δη ρεύσεως κατά τις
διατάξεις του νόμου.
Μ σχετική αλλΐ]λογραφία είναι εμπιστευτική. Α\' όμως
ασκηθεί ποινική δίιοςη για εγκληματική δραστηριότητα
η σχετική αλλΐ]λογραφία αποτελεί στοιχείο τΐ]ε
δικογραφίας. Λλλίιος τίθεται στο αρχείο και παραμέχ’ει
μυστική.
4.1.2.4. ΥτΓοχρέίοση εχεμύθειας

Οι κατά τα ανωτέρω παρεχόμενες πληροφορίες και
στοιχεία χρησιμοποιούνται μόνο σε δίκες που αφορούν
εγκληματική δραστηριότητα ή νομιμοποίηση εσόδων
από τέτοια δραστηριότητα.
Η γνωστοποίηση πληροφοριών και τέτοιων στοιχείων
σύμφωνα με τα προηγούμενα, όταν γίνεται καλόπιστα,
δεν αποτελεί άδικη ή αντισυμβατική πράξη και δεν
μπορεί να θεμελιώσει οποιουδήποτε είδους ευθύνη.
Αντίθετα
τα
πιστωτικά
ιδρύματα
και
οι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι υπάλληλοι και τα
αρμόδια διευθυντικά στελέχη απαγορεύεται να
γνωστοποιούν το γεγονός ότι διεξάγεται έρευνα για
νομιμοποίηση
εσόδων
από
εγκληματική
δραστηριότητα σε αυτόν
τον οποίον αφορούν οι
-ηο
πληροφορίες ή σε τρίτους .
4.2. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις είναι οι εξής:
Α. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης υποχρεώσεων που
αφορούν
πιστοποίηση
της
ταυτότητας
των
‘ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ, σελ 40
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συ\'αλλασομέ\Ό)\’, τιαρ. 1 έως 6 του άρθρου 4, και
φύλαξης των σχετικών με τις συμβάσεις και συναλλαγές
στοιχείω\'. τταρ. 7 άρθρου 4, μπορεί να επιβληθεί σε
βάρος του πιστωτικού ιδρύματος ή χρηματοπιστωτικού
οργα\’ΐσμού, με κοινή απόφαση τω\' Υπουργώχ’ Εθλ'ΐκής
Οικονομίας και Εμπορίου που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση της Τράπεέας της Ελλάδος, πρόστιμο 500.000
εως 50.000.000 δρχ.
Β. Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης
εχεμύθειάς, παρ. 16 του άρθρου 4, επιβάλλεται ποινή
φυλάκισης μέχρι δύο έτη και χρηματική ποινή^"^.
5 ΚΥΠΡΟΣ
5.1 Οι υπεράκτιες εταιρείες της Κύπρου
Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι στη Κύπρο έχουν
εγκατασταθεί 20.000 περίπου υπαιράκτιες εταιρείες, οι
οποίες το 1995 απέδωσαν 150 και πλέον εκατμμύρια
Λίρες Κύπρου εισπράξεις σε συνάλλγμα. Ο τομέας αυτός
απασχολεί 3.550 αλλοδαπούς και 2.000 Κύπριους.
Οι υπεράκτιες εταιρείες Κύπρου απολαμβάνουν
σημαντικά φορολογικά, συναλλαγματικά, δασμολογικά
και άλλα κίνητρα, ενώ το κυπριακό τραπεζικό σύστημα
εξειδικεύεται στην εξυπηρέτηση των εταιρειών αυτών.
Τα κυριότερα από τα κίνητρα για την προσέλκυση των
αλλοδαπών επιχειρήσεων είναι τα εξής:
1. Χαμηλός φορολογικός συντελεστής επί των καθαρών
κερδών που ανέρχεται τώρα σε 4,25%. Δεν
ΕΜ110Ρ1ΚΗ Ί ΡΛ1ΙΕΖΑ. ΞΙ 1ίΛό'ΜΛ ΚΡΕΜΑ ΓΟΣ, σεΛ 44
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φορολογούνται καθόλου τα καθαρά κέρδη των
υπεράκτιων
συνεταιρισμών καθώς και των
υπεράκτιων «παραρτημάτων» των ξένων εταιρειών
που δεν διευθύνονται, ούτε ελέγχονται από την
Κύπρο. Επίσΐ]ς οι αλλοδαποί ιδιοκτήτες τω\’
υπεράκτιιον επιχειρήσεων και οι υπάλληλοί τους που
ζού\' και ασχολούχται στΐ]\’ Κύπρο με άδεια
παραμονής και εργασίας θεωρούνται ως μη μόνιμοι
κάτοικοι
Κύπρου
για
σκοπούς
ελέγχου
συναλλάγματος. Επομένως δικαιούνται να έχουν και
να χειρίξο\ται στοιχεία ελ'εργητικού και παθητικού σε
οποιαδήποτε ξένη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και
μετατρέψιμωλ' λογαριασμιόν σε λίρες Κύπρου, με
επιτόπιες Τράπεζες.
2. Οι υπεράκτιες εταιρείες που διατηρούν γραφεία με
προσωπικό στη Κύπρο καθώς και οι αλλοδαποί
υπάλληλοι τους που ζούν και απασχολούνται στη
Κύπρο, δικαιούνται να αποκτούν ιδιωτικά αυτοκίνητα,
υπηρεσιακό και οικιακό εξοπλισμό, εκτός από έπιπλα
χωρίς την πληρωμή εισαγωγικού δασμού.
3. Τα πιο πάνω κίνητρα σε συνδυασμό με τα άλλα
πλεονεκτήματα, όπως τις 26 συνθήκες για την
αποφυγή διπλής φορολογίας, το έρτια καταρτισμένο
προσωπικό των δικηγορικών και ελεγκτικών
γραφείων και την άψογη και επαγγελματική
εξυπηρέτηση που προσφέρουν οι τράπεζες,
δημιουργούν τις συνθήκες προσέλκυσης των
υπεράκτιων εταιρειών στη Κύπρο.
Οι εταιρείες είναι υπόχρεες όπως υποβάλλουν κάθε
χρόνο ηλεγμένους λογαριασμούς στη κεντρική τράπεζα
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της χώρας. Τα οφέλη που απολαμβάνει η Κύπρος από το
θεσμό των υπεράκτιων επιχειρήσεωλ' είναι πολλαπλά.
Συγκεκριμένα τα οφέλη αυτά συνιστάνται στα εξής:
1. Αμοιβές για νομικές ελεγκτικές, τραπεζικές και άλλες
υπηρεσίες.
2. Εισπράξεις από μισθούς και ημερομίσθια για το
εξειδικευμένο και μη προσωπικό.
3. Ενοίκια για γραφεία, κατοικίες και αποθήκες.
4. Δικαιώματα για τη χρήση τηλεπικοινωνιακών,
λιμενικών και άλλων διευκολύνσεων.
5. Απαλλαγές από
επαγγέλματος.

το

φόρο

εισοδήματος

και

Ιδιαίτερα αξιοσημεώτο είναι το γεγονός ότι οι τράπεζες
της Κύπρου εξειδικεύονται στις εργασίες των
υπεράκτιων εταιρειών και έχουν ανοίξει ξεχωριστά
καταστήματα για το σκοπό αυτόν στις κυριότερες πόλεις
της μεγαλονήσου. Οι εργασίες αυτές καλύπτουν ευρύ
φάσμα τραπεζικών, ασφαλιστικών, επενδυτικών και
κτηματικών υπηρεσιών, οι οποίες παρέχονται στις
υπεράκτιες εταιρείες και σε μη μόνιμους κάτοικους
Κύπρου.
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