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Ι. Εηζαγωγή

• Η ακηημεηώπηζε ημο θαηκμμέκμο ηεξ
κμμημμπμίεζεξ εζόδςκ από πανάκμμεξ
δναζηενηόηεηεξ θαη ηεξ πνεμαημδόηεζεξ ηεξ
ηνμμμθναηίαξ ζεςνμύκηαη από ηα
ζεμακηηθόηενα μέηνα πμο μπμνμύκ κα
ζοκηειέζμοκ ζηεκ θαηαπμιέμεζε ημο
μνγακςμέκμο εγθιήμαημξ, ηςκ κανθςηηθώκ
θαη ηεξ ηνμμμθναηίαξ ηόζμ ζε δηεζκέξ όζμ
θαη ζε εονςπασθό επίπεδμ



ΙΙ. Η Ειιεκηθή Νμμμζεζία

• Ν. 3691/2008 
• Κακμκηζηηθή απόθαζε Γ.Κ. 1/506/8.4.2009
• Γγθύθιημξ 41
• 3ε Οδεγία 2005/60/ΓΚ 
• Οδεγία μέηνςκ εθανμμγήξ γηα πμιηηηθώξ εθηεζεημέκα 

πνόζςπα 2006/70 (ηεξ Γπηηνμπήξ)
• 40 Σοζηάζεηξ ημο Financial Action Task Force (FATF) 

γηα ηε κμμημμπμίεζε εζόδςκ από εγθιεμαηηθέξ 
δναζηενηόηεηεξ θαη  

• 9 Γηδηθέξ Σοζηάζεηξ ημο FATF γηα ηε πνεμαημδόηεζε 
ηεξ ηνμμμθναηίαξ 



ΙΙΙ. Βαζηθά Εγθιήμαηα

• Γηδηθά

• Γεκηθόηενα θαζμνηδόμεκα

• Ο κόμμξ 3340/2005 γηα ηεκ «Καηάπνεζε 
Αγμνάξ»



IV. Νμμημμπμημύμεκε πενημοζία

• Έκκμηα πνμέιεοζεξ από εγθιεμαηηθή 
δναζηενηόηεηα

• Η πνάλε ηεξ κμμημμπμίεζεξ (μεηαηνμπή, 
μεηαβίβαζε, απόθνορε, ζογθάιορε, απόθηεζε, θαημπή, 
πνήζε θαη ζομμεημπή ζε όιεξ ηηξ πνμεγμύμεκεξ πνάλεηξ)

• Πνμεγμύμεκε Γγθιεμαηηθή Δνάζε



V. Υπμθεημεκηθή οπόζηαζε ημο 
εγθιήμαημξ 

• Γκώζε ςξ πνμξ ηεκ πνμέιεοζε

• Γπηπιέμκ οπμθεημεκηθμί όνμη



VI. Self-laundering

• Η κμμμιμγηαθή ακηημεηώπηζε

• Ο ηζπύςκ κόμμξ 3691/2008



VII. Κύνωζε

• Σπέζε ζοννμήξ με ηεκ πνμεγμύμεκε 
εγθιεμαηηθή δναζηενηόηεηα

• Παναθμιμοζεμαηηθόξ παναθηήναξ

• Ανπή ακαιμγηθόηεηαξ

• Τμ πνμζηαηεοηέμ αγαζό



VIII. Δέμοζα επημέιεηα

• μέηνα Δέμοζαξ Επημέιεηαξ (Due Diligence). Η 
θαηάηαλε ηςκ πειαηώκ γίκεηαη βάζεη θνηηενίςκ, ηα 
μπμία ακηακαθιμύκ ηηξ πηζακέξ αηηίεξ θηκδύκςκ. Οη 
ζογθεθνημέκεξ δηαηάλεηξ ακηακαθιμύκ ημ risk based 
approach, ηεκ πνμζέγγηζε, δειαδή, με βάζε ηε ζηάζμηζε 
ημο θηκδύκμο

• πενηπηώζεηξ θαηά ηηξ μπμίεξ δεκ μπμνμύκ κα 
ζομμμνθςζμύκ πνμξ ηηξ δηαδηθαζίεξ ηεξ δέμοζαξ 
επημέιεηαξ μθείιμοκ κα μεκ εθηειέζμοκ ηε ζοκαιιαγή, 
κα δηαθόρμοκ ηεκ επηπεηνεμαηηθή ζπέζε με ημκ πειάηε 
θαη κα ελεηάζμοκ ηεκ δοκαηόηεηα οπμβμιήξ ακαθμνάξ 
ζηεκ Γπηηνμπή ημο άνζνμο 7 ημο κ.3691.2008



• εθανμόδμοκ ηηξ δηαδηθαζίεξ δέμοζαξ επημέιεηαξ θαη ωξ 
πνμξ οθηζηάμεκμοξ πειάηεξ ζε πενημδηθή βάζε
ακάιμγα με ημκ βαζμό θηκδύκμο θάζε πειάηε θαζώξ θαη 
ζε έθηαθηε βάζε ηεκ θαηάιιειε πνμκηθή ζηηγμή

• απιμοζηεομέκε Δέμοζα Επημέιεηα όηακ μ πειάηεξ είκαη 
είηε πηζηςηηθό ίδνομα ή πνεμαημπηζηςηηθόξ μνγακηζμόξ

• αολεμέκε Δέμοζα Επημέιεηα ζηηξ πενηπηώζεηξ μη 
μπμίεξ, ιόγς ηεξ θύζεξ ημοξ, μπμνμύκ κα πανμοζηάζμοκ 
ορειόηενμ θίκδοκμ κμμημμπμίεζεξ εζόδςκ από 
εγθιεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ ή πνεμαημδόηεζεξ ηεξ 
ηνμμμθναηίαξ



• Βαζηθμί κεςηενηζμμί ημο κόμμο, ζε πιήνε 
ζομμόνθςζε με ηεκ Οδεγία είκαη, μεηαλύ άιιςκ, 
μη μνηζμμί ηόζμ ημο 

• «πναγμαηηθμύ δηθαημύπμο» (beneficial owner) 
όζμ θαη ηςκ 

• «πμιηηηθώξ εθηεζεημέκςκ πνμζώπςκ»
(politically exposed persons ή PEPs)



ΙΦ. Έιεγπμη

Σε γεκηθέξ γναμμέξ γίκεηαη:

• Αλημιόγεζε ηεξ πιενόηεηαξ ηςκ γναπηώκ δηαδηθαζηώκ 
ηεξ Γηαηνίαξ γηα ημ Ξέπιομα Φνήμαημξ θαη έιεγπμξ ηεξ 
εθανμμγήξ ημοξ.

• Έιεγπμξ εάκ ε Γηαηνία γκωνίδεη ημοξ πειάηεξ ηεξ θαη 
πώξ απμηοπώκεηαη ε γκώζε αοηή. (Έιεγπμξ εάκ έπμοκ 
ζογθεκηνςζεί όια ηα πνμβιεπόμεκα έγγναθα.)

• Απμηύπςζε ζοκεπμύξ επμπηείαξ από ηεκ Γηαηνία (π.π. 
έιεγπμη εάκ μη ζοκαιιαγέξ ηςκ πειαηώκ ζοκάδμοκ με ηεκ 
μηθμκμμηθή ημοξ ζέζε.) 



• Έιεγπμξ εάκ μη πειάηεξ έπμοκ εκηαπζεί ζε θαηεγμνίεξ 
θηκδύκμο, όζμκ αθμνά ημ λέπιομα πνήμαημξ, θαη εάκ 
οπάνπεη δηαβάζμηζε ζηα μέηνα δέμοζαξ επημέιεηαξ 
ακάιμγα με ηεκ θαηεγμνία.

• Έιεγπμξ εάκ ε Γηαηνία θάκεη ακαθμνέξ ζηεκ Γπηηνμπή 
Καηαπμιέμεζεξ ηεξ κμμημμπμίεζεξ εζόδςκ από 
εγθιεμαηηθέξ δναζηενηόηεηεξ γηα ύπμπηεξ ζοκαιιαγέξ.



Φ. Υπμβμιή ακαθμνώκ

• Από ηα επμπηεοόμεκα κμμηθά πνόζςπα

• Από ηεκ Γπηηνμπή Κεθαιαηαγμνάξ γηα:

• κ.3340/2005  

• παναβάζεηξ θμηκμύ πμηκηθμύ δηθαίμο



ΦΙ. Δημηθεηηθέξ θονώζεηξ

• άνζνμ 52 παν. 1 ημο κ. 3691/2008

Υπένμεηνα επαπζείξ…


