
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

ΖΜΔΡΗΓΑ

ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ

ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ 

ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

1



ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ 

ΔΣΑΙΡΙΩΝ

ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ



Α1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ

1. ΣΗΝ ΔΚΣΑΗ ΣΩΝ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΣΩΝ 

ΔΠΟΠΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ (ΔΦΔΞΗ ΔΣΑΙΡΙΔ) 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

(ΔΦΔΞΗ ΞΔΠΛΤΜΑ).

2. ΣΗΝ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΠΟ 

ΟΛΔ ΣΙ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ 

ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ.

3. ΣΗ ΣΟΙΥΔΙΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΑΠΟ ΣΙ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΞΔΠΛΤΜΑΣΟ.
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Α2. ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ

4. ΣΟ ΔΚΚΑΘΑΡΙΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΗ ΔΦΟΡΙΑ.

5. ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΔΣΡΩΝ ΓΔΟΤΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΒΑΘΜΟ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΠΟΤ ΔΝΔΥΔΙ 

ΚΑΘΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΥΔΗ ΚΑΙ ΤΝΑΛΛΑΓΗ 

(RISK BASED APPROACH).

6. ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΠΔΡΑΙΩΗ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΩΝ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΡΗΔΩΝ.
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ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ 

ζρεηηθά κε

Α. ηην ενημέπυζη και εκπαίδεςζη ηος 

πποζυπικού.

Β. ηιρ γπαπηέρ διαδικαζίερ.

Γ. ηη μησανογπαθική ςποζηήπιξη.

Γ. ηα μέηπα δέοςζαρ επιμέλειαρ.

Δ. ηιρ αναθοπέρ ύποπηυν ζςναλλαγών.

Σ.   ηον εζυηεπικό έλεγσο.

Ε.   ηην αξιολόγηζη ηος κινδύνος.
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Α. Ζ ενημέπυζη και εκπαίδεςζη ηος πποζυπικού 

ηηρ εηαιπίαρ.

– Η ενημέπυζη ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο εηαηξίαο γηα

ηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρεη ζεζπίζεη θαη ε

εκπαίδεςζη ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηηο εμειίμεηο

ζην λνκηθό θαη θαλνληζηηθό πιαίζην θαη ηελ

ηππνινγία (ηηο πξαθηηθέο θαη ηξόπνπο

λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο

δξαζηεξηόηεηεο) ζπλήζσο δελ είλαη επαξθείο.
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Β. Οι γπαπηέρ διαδικαζίερ ηηρ εηαιπίαρ για ηην 

ππόλητη νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ.

1. Οη γξαπηέο δηαδηθαζίεο δελ εθαξκόδνληαη ζσζηά ή 

δελ είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζην κέγεζνο θαη ζηε 

θύζε ησλ εξγαζηώλ ηεο θάζε εηαηξίαο. 

2. Η έθηαζε ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο ηεο θάζε 

θαηεγνξίαο δελ είλαη αλάινγε κε ηνλ θίλδπλν ηεο 

θάζε θαηεγνξίαο θηλδύλνπ. 
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Β. Οι γπαπηέρ διαδικαζίερ ηηρ εηαιπίαρ για ηην 

ππόλητη νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ.

3. Γελ πξνβιέπεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο ε

πεξηνδηθόηεηα επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ

ησλ πειαηώλ, κε απνηέιεζκα λα κελ

επηθαηξνπνηνύληαη.

4. Γελ πξνβιέπνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκό

θαη ηε δηεξεύλεζε όισλ ησλ ύπνπησλ θηλήζεσλ.
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Γ. Ζ μησανογπαθική ςποζηήπιξη

– ε θάπνηεο εηαηξίεο πνπ έρνπλ κεγάιν αξηζκό

ελεξγώλ πειαηώλ θαη κεγάιε πνηθηιία

παξερνκέλσλ ππεξεζηώλ κε κεγάιν αξηζκό

ζπλαιιαγώλ, δελ ππάξρεη θαηάιιειε

κεραλνγξαθηθή εθαξκνγή γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ

θηλήζεσλ πξνο δηεξεύλεζε.
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Γ. Σα μέηπα δέοςζαρ επιμέλειαρ.

1. Γελ ζπγθεληξώλνληαη ηα πξνβιεπόκελα ζην
Παξάξηεκα Ι ηεο απόθαζεο 1/506/8.4.2009
έγγξαθα γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ
πειάηε, ηδίσο γηα ηνπο πθηζηάκελνπο πξν ηεο
1/3/2007 πειάηεο (23/404/22-11-2006).

2. Γελ γίλνληαη νη απαξαίηεηεο δηαζηαπξώζεηο θαη
ζπζρεηηζκνί κεηαμύ ησλ εγγξάθσλ ηνπ ίδηνπ
πειάηε (π.ρ. δηαθνξεηηθέο δηεπζύλζεηο, ηειέθσλα
επηθνηλσλίαο, αξηζκνί ΑΦΜ ή ηαπηόηεηαο).
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Γ. Σα μέηπα δέοςζαρ επιμέλειαρ.

3. Αθόκε θαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπλ

ζπιιερζεί από ηελ Δηαηξία όια ηα έγγξαθα γηα

ηελ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ

ησλ πειαηώλ, απηά δελ αμηνπνηνύληαη ζσζηά

νύηε θαηά ηελ έλαξμε ηεο επαγγεικαηηθήο

ζρέζεο νύηε κεηέπεηηα θαηά ηελ άζθεζε ηεο

πξνβιεπόκελεο ζπλερνύο επνπηείαο. πρ δελ

δεκηνπξγείηαη ην νηθνλνκηθό πξνθίι ηνπ πειάηε

θαη δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ

(θαηαζέζεηο ρξεκάησλ ή αμία ραξηνθπιαθίνπ).
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Γ. Σα μέηπα δέοςζαρ επιμέλειαρ.

4. Γελ ηεξείηαη από ηηο εηαηξίεο ιίζηα ππόπησλ 

πξνζώπσλ κε βάζε ζρεηηθέο θαηαζηάζεηο κε 

νλόκαηα πνπ εθδίδνπλ δηεζλείο νξγαληζκνί ή κε 

βάζε ζρεηηθά δεκνζηεύκαηα. 

5. Γελ ηεξνύληαη αξρεία θαη θύιια εξγαζίαο ζηα 

νπνία λα απνηππώλνληαη νη δηεξεπλήζεηο ησλ 

ππαιιήισλ θαη λα ηεθκεξηώλεηαη ε εθαξκνγή ησλ 

δηαδηθαζηώλ. 
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Γ. Σα μέηπα δέοςζαρ επιμέλειαρ.

6. Γελ ιακβάλεηαη ππόςε ε ελδεηθηηθή ηππνινγία

γηα ηηο πξαθηηθέο θαη ηξόπνπο λνκηκνπνίεζεο

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
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Δ. Οι αναθοπέρ ππορ ηον Τπεύθςνο ςμμόπθυζηρ 

και ππορ ηην Δπιηποπή Καηαπολέμηζηρ ηηρ 

νομιμοποίηζηρ εζόδυν από εγκλημαηικέρ 

δπαζηηπιόηηηερ και σπημαηοδόηηζηρ ηηρ ηπομοκπαηίαρ

1. Γελ γίλνληαη αλαθνξέο γηα ύπνπηεο ζπλαιιαγέο

πξνο ηελ Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο αιιά νύηε πξνο

ηνλ Τπεύζπλν πκκόξθσζεο γηα δηεξεύλεζε,

αθόκε θαη από εηαηξίεο κε πνιύ κεγάιν αξηζκό

ελεξγώλ πειαηώλ.

2. Αληίζεηα, θάπνηεο εηαηξίεο ππνβάιινπλ ππεξβνιηθά

κεγάιν αξηζκό αλαθνξώλ πξνο ηελ Δπηηξνπή

Καηαπνιέκεζεο γηα πεξηπηώζεηο πνπ ζπλήζσο δελ

ελέρνπλ νπζηαζηηθό θίλδπλν γηα μέπιπκα ρξήκαηνο.
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Σ. Σον Δζυηεπικό Έλεγσο

1. Γελ ζπληάζζνληαη από ηνλ Δζσηεξηθό Διεγθηή
εθζέζεηο πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο ζρεηηθά
κε ηελ επηβεβαίσζε ηεο εθαξκνγήο ησλ
δηαδηθαζηώλ ηεο εηαηξίαο γηα ην μέπιπκα
ρξήκαηνο.

2. ε αξθεηέο εηαηξίεο νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο δελ
εθαξκόδνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ειεγθηηθό
πξόγξακκα θαη δελ ζπκπιεξώλνπλ ζρεηηθά
θύιια εξγαζίαο από ηα νπνία ζα πξνθύςνπλ ηα
ζπκπεξάζκαηα γηα ηε ζύληαμε ηεο έθζεζεο
πξνο ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο.
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Ε.   ηην αξιολόγηζη ηος κινδύνος.

Γελ γίλεηαη από ηνλ Τπεύζπλν πκκόξθσζεο
ε αμηνιόγεζε ζε εηήζηα βάζε ησλ θηλδύλσλ
πνπ πξνέξρνληαη από πθηζηάκελνπο θαη
λένπο πειάηεο, πθηζηάκελα θαη λέα πξντόληα
ή ππεξεζίεο.
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ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ

ΒΑΙΛΗ ΠΑΡΑΚΗ

Πξντζηάκελνο ζηελ Δηδηθή Τπεξεζηαθή Μνλάδα 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ 

από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο

aml@cmc.gov.gr
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