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Υπνρξεώζεηο Π.Ι. θαη Φ.Ο.
Πξέπεη λα:

Δληνπίδνπλ, πξνιακβάλνπλ, απνηξέπνπλ θαη αλαθέξνπλ 
ζπλαιιαγέο, δηα ησλ νπνίσλ ελδερνκέλσο δηαπξάηηνληαη 
ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3691/2008 

πηνζεηνύλ πνιηηηθή απνδνρήο λέσλ πειαηώλ

θξηηήξηα κε απνδεθηνύ θηλδύλνπ

δηακνξθώλνπλ πιήξεο ζπλαιιαθηηθό πξνθίι ηνπ πειάηε
θαη ηνπ πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ κε ζθνπό ηελ 
θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ  κε βάζε ηνλ θίλδπλν ΞΦ θαη ΦΤ 
θαη ηελ ιήςε ησλ αληίζηνηρσλ κέηξσλ δένπζαο 
επηκέιεηαο.

Γηαζθαιίδνπλ ηε ζπκπιήξσζε ησλ ζηνηρείσλ 
ηαπηόηεηαο ησλ ππαξρόλησλ πειαηώλ θαη πξαγκαηηθώλ 
δηθαηνύρσλ θαη πηνζεηνύλ δηαδηθαζίεο ειέγρνπ θαη 
επηθαηξνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ.
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Υπνρξεώζεηο Π.Ι. θαη Φ.Ο.

Δγθαζηζηνύλ θαηάιιεια 
πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα ηε 
δηαξθή παξαθνινύζεζε θαη ηνλ 
εληνπηζκό ύπνπησλ είηε αζπλήζσλ 
ζπλαιιαγώλ  θαη εμεηάδνπλ κε 
ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε ζπλαιιαγή 
πνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ΞΦ ή 
ΦΤ.
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Τα ΠΙ προβαίνουν στην διαβάθμιση των πελατών σε τρεις
τουλάχιστον κατηγορίες κινδύνου:

-- χαμηλού
-- κανονικού
-- υψηλού

 Παράμετροι διαβάθμισης του κινδύνου είναι:
 επαγγελματική δραστηριότητα
 χώρα προέλευσης του πελάτη
 συναλλαγές με νέες τεχνολογίες
 πολυπλοκότητα συναλλαγών
 χώρα προέλευσης και προορισμού των κεφαλαίων
 νομικό καθεστώς και χώρα ίδρυσης του νομικού προσώπου
 πραγματικός δικαιούχος του νομικού προσώπου
 απόκλιση από το οικονομικό/συναλλακτικό προφίλ του

πελάτη
 όγκος, μέγεθος και είδος των επιχειρηματικών συναλλαγών
 τομέας δραστηριοποίησης του νομικού προσώπου
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Filtering, εληνπίδεη ζε πξαγκαηηθό ρξόλν πξόζσπα γηα ηα 
νπνία ηζρύνπλ, δηεζλώο ζπλήζσο, απαγνξεύζεηο ή άιια 
πεξηνξηζηηθά κέηξα κε βάζε ηηο ιίζηεο ηεο Δ.Δ., ΟΗΔ & 
ηηο εγρώξηεο ιίζηεο

 Profiling & transaction monitoring εληνπίδεη 
αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο κε βάζε ζελάξηα κε 
ζπγθεθξηκέλε ηππνινγία ζπλαιιαγώλ, ην 
νηθνλνκηθό/ζπλαιιαθηηθό πξνθίι ηνπ πειάηε, ηελ 
αλακελόκελε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, πειάηεο πνπ δελ 
έρνπλ άκεζε επαθή κε ην ΠΙ, αδξαλείο ινγαξηαζκνύο πνπ 
επαλελεξγνπνηνύληαη
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 risk scoring (καηηγοριοποιεί ηοσς πελάηες με 
βάζη ηον κίνδσνο)

κριηήρια καηηγοριοποίηζης

 Χώρα

 Ιδιόηηηα (θσζικού η νομικού προζώποσ)

 Οικονομική δραζηηριόηηηα

 Πηγή ειζοδήμαηος

 Είδος ζσναλλαγών

 Σστνόηηηα ζσναλλαγών 

 Ύυος ζσναλλαγών κ.λ.π.
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

Τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη 
περιλαμβάνουν:

 i. Την πιστοποίηση της ταυτότητας του πελάτη 
 ii. Την πιστοποίηση της ταυτότητας του πραγματικού 

δικαιούχου 
 iii.Την συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη φύση της 

συναλλαγής
 iv. δημιουργία οικονομικού/συναλλακτικού προφίλ φυσικών 

και νομικών προσώπων (σκοπός ανοίγματος λογαριασμού, 
προβλεπόμενη κίνηση του λογαριασμού, είδη συναλλαγών 
που μπορεί να γίνουν, πηγή των κεφαλαίων που θα 
πιστώνονται, προορισμός εξερχόμενων εμβασμάτων, μέγεθος 
και πηγές των εισοδημάτων, περιγραφή της δραστηριότητας 
του πελάτη.

 v. άσκηση συνεχούς εποπτείας 
 vi. εξέταση με προσοχή κάθε συναλλαγής που μπορεί να 

συνδεθεί με ΞΧ
 άρνηση παροχής υπηρεσιών, vii. εφόσον δεν έχουν 

ικανοποιηθεί οι όροι πιστοποίησης και όταν υπάρχει 
υποβολή αναφορών στην Ε.Κ., viii. όταν  το όνομα του 
πελάτη περιλαμβάνεται στις λίστες
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 στοιχεία για την πιστοποίηση της ταυτότητας των φυσικών 
προσώπων

1. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
2. Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Eκδούσα αρχή
4. Ημερομηνία και τόπος γέννησης
5. Παρούσα Διεύθυνση κατοικίας
6. Τηλέφωνο επικοινωνίας
7. Ασκούμενο Επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική 

διεύθυνση
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ)
9. Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη

 Η επαλήθευση γίνεται με πρωτότυπα έγγραφα
- Τα 1 έως 4 βάσει του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
- Τα 5 έως 8 βάσει εγγράφων τα οποία είναι δύσκολο να 

παραποιηθούν (ενδεικτικά αναφέρονται στην Απόφαση)
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται:

Το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα 

i. στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή 
ελέγχεται από αυτά δια του ελέγχου 
αμέσως ή εμμέσως επαρκούς ποσοστού 
των μετοχών ύψους 25% τουλάχιστον

ii. τα οποία ασκούν κατ’ άλλον τρόπο 
έλεγχο στη διαχείριση της εταιρείας
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Καηηγορίες Τυηλού Κινδύνοσ

 απαηηείηαη απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα, εηήζηα επαλαμηνιόγεζε, 
ζύληαμε έθζεζεο από ππάιιειν, επεμεξγαζία έθζεζεο από C.O., 
εηζήγεζε ζην Γ.Σ. γηα ιήςε απόθαζεο.

 Μη κάηοικοι, εφαρμόζονται οι ίδιες διαδικασίες, 
εξακριβώνονται τα έγγραφα, έλεγχος στοιχείων με το 
filtering.

 Πολιηικώς Δκηεθειμένα Πρόζφπα (ΠΔΠ): Φ.Π. κε ζεκαληηθό 
δεκόζην ιεηηνύξγεκα, άκεζνη ζηελνί ζπγγελείο ηνπο, πξόζσπα 
γλσζηά σο ζηελνί ζπλεξγάηεο ηνπο. Καζνξίδνπλ εάλ ν πειάηεο 
είλαη ΠΔΠ, εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθξηζε από Γ.Γ., δηαπηζηώλνπλ ηελ 
πεγή ηνπ πινύηνπ, δηελεξγνύλ ζπλερή παξαθνινύζεζε

 Δηαιρείες με ανώνσμες μεηοτές: λνκίκσλ εθπξνζώπσλ θαη ησλ
αηόκσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα ρεηξίδνληαη ηνπο 
ινγαξηαζκνύο ηεο εηαηξείαο, δηεξεπλνύλ απνθιίζεηο πξαγκαηηθήο 
θαη αλακελόκελεο θίλεζεο, ελεκεξώλνληαη γηα θάζε αιιαγή ζηελ 
ηδηνθηεζία, δηεξεπλνύλ αλ δξαζηεξηνπνηνύληαη εδώ ε έμσ.
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Off-shore Δηαιρείες: εληνπηζκόο πξαγκαηηθνύ δηθαηνύρνπ, 

απαηηείηαη Δίηε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ, Δίηε 

πηζηνπνίεζε από αξκόδην γηα ρξεκαηνδνηήζεηο ζηέιερνο ηνπ ΠΙ. 

Βεβαίσζε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν γηα αιιαγέο, δηεξεπλνύλ

απνθιίζεηο πξαγκαηηθήο θαη αλακελόκελεο θίλεζεο.

 Trust: όλνκα, εκεξνκελία ζύζηαζεο, ηαπηόηεηα εκπιεθνκέλσλ, 

θύζε θαη ζθνπό ηεο ζύζηαζεο, δξαζηεξηνηήηεο ηνπ ζρήκαηνο, 

πεγή θαη πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ.

 Δνώζεις μη κερδοζκοπικού ταρακηήρα: θαηαζηαηηθό, άδεηα 

ιεηηνπξγίαο, πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο θαη Α.Μ., άηνκα κε δηθαίσκα 

ππνγξαθήο.

 Private Banking: Έγθξηζε απνδνρήο από αλώηεξν δηεπζπληηθό 

ζηέιερνο, Πηζηνπνίεζε πξαγκαηηθώλ δηθαηνύρσλ, Δίλαη Π.Δ.Π.;, 

Πεγή ησλ θεθαιαίσλ, Σπλέπεηα κε ην πξνθίι.
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Άνοιγμα λογ/ζμοσ & ζσναλλαγές τφρίς θσζική παροσζία ηοσ πελάηη: 
εμαθξίβσζε ηαπηόηεηαο, ζπκπιεξσηηθά κέηξα γηα ηνλ έιεγρν, πξώηε 
πιεξσκή κέζσ ινγαξηαζκνύ επ' νλόκαηη ηνπ πειάηε ζε ρώξα Δ.Δ., 
επηβεβαίσζε ζηνηρείσλ πειάηε από ΠΙ πνπ ιεηηνπξγεί ζηε ρώξα 
θαηαγσγήο ηνπ, ιήςε ζπζηαηηθήο επηζηνιήο από ηξίην ππόρξεν πξόζσπν, 
απνζηνιή ζην ΠΙ ησλ πξσηνηύπσλ εγγξάθσλ πηζηνπνίεζεο ηαπηόηεηαο.

 Γιαζσνοριακές ζτέζεις ηραπεζικής ανηαπόκριζης: απαγνξεύεηαη ε 
ζύλαςε ζρέζεο κε εηθνληθή ηξάπεδα, επαξθείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 
ίδξπκα, αμηνινγνύλ ηνπο ειέγρνπο, έγθξηζε από αλώηεξα ζηειέρε, 
δηεπθξηλίδνπλ ηηο αξκνδηόηεηεο, ζηνπο ινγαξηαζκνύο πιάγηαο πξόζβαζεο, 
έρεη ειέγμεη ηελ ηαπηόηεηα  ησλ πειαηώλ πνπ έρνπλ πξόζβαζε.

 Υώρες οι οποίες δεν εθαρμόζοσν επαρκώς ηις ζσζηάζεις ηης FATF: 
αλαθνηλώζεηο ηεο FATF, εθζέζεηο αμηνιόγεζεο ρσξώλ, θαηάινγνο ρσξώλ
πνπ δηαζέηνπλ πιαίζην ηζνδύλακν κε ην θνηλνηηθό, ρώξεο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη σο κε ζπλεξγάζηκεο ή σο θνξνινγηθνί παξάδεηζνη, 
θαηάινγνη Δ.Δ., Ο.Η.Δ. θαη ΟFAC, ρώξεο-κέιε ηεο FATF, εθαξκνγή 
ζρεηηθώλ νδεγηώλ ηεο Δ.Δ., αξρέο ηνπ Wolfsberg Group, ρώξεο πνπ έρνπλ 
επηθπξώζεη ηε ζύκβαζε ηνπ Ο.Η.Δ. δηαθίλεζεο λαξθσηηθώλ.
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 σναλλαγές ζε μεηρηηά:

 εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή

 ιακβάλνπλ όια ηα ζηνηρεία 

πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ 

αλαγθαηόηεηα εθηέιεζεο ζε κεηξεηά

 αίηεκα αλάιεςεο >€ 250.000 

ζπληζηάηαη λα απνδίδνληαη κε 

επηηαγή ή έκβαζκα.
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ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΚΙΝΓΤΝΟ ΓΙΑ ΞΥ & ΥΣ

 Απλοσζηεσμένη Γέοσζα Δπιμέλεια: ν πειάηεο είλαη 

Π.Ι. πνπ εδξεύεη είηε ζηελ Δ.Δ. είηε ζε ηξίηε ρώξα κε 

ηζνδύλακν θαζεζηώο, εηαηξεία εηζεγκέλε, επελδπηηθή 

εηαηξεία, ειιεληθή δεκόζηα αξρή ή ΝΠΓΓ, δεκ. αξρέο 

ή δεκ. νξγαληζκνί νη νπνίνη πιεξνύλ νξηζκέλα

θξηηήξηα, ζηε πεξίπησζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο,  

εθόζνλ ε λνκηζκαηηθή αμία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε 

ζην ειεθηξνληθό απόζεκα, αλ απηό δελ κπνξεί λα 

επαλαθνξηηζηεί, δελ ππεξβαίλεη ηα 150 επξώ ή εθόζνλ 

ην ειεθηξνληθό απόζεκα κπνξεί λα επαλαθνξηηζηεί, ην 

ζπλνιηθό πνζό ησλ ζπλαιιαγώλ γηα έλα έηνο δελ 

ππεξβαίλεη ηα 2.500 επξώ
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ΓΔΟΤΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ ΑΠΟ ΣΡΙΣΑ ΜΔΡΗ

 Τελ ηειηθή επζύλε λα έρεη ην Π.Ι.

 τρίτα μέρη θεωρούνται: τα πιστωτικά 
ιδρύματα, οι εταιρείες παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών, οι εταιρείες 
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οι 
ασφαλιστικές εταιρείες.

 όιεο νη πιεξνθνξίεο άκεζα δηαζέζηκεο

 ιήςε ζηνηρείσλ απ’ επζείαο από ηνλ πειάηε

 επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηόηεηαο ηνπ 
πειάηε εαλ δηαθνπεί ε ζρέζε κε ην ηξίην κέξνο
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Αποθ. ΔΣΠΘ 290/12/11.11.2009

 Οριζμός ηοσ βαθμού ζποσδαιόηηηας ηων 

επιμέροσς σποτρεώζεων ηων Ε.Ι., ηων 

ζηελετών ηοσς και ηων σπαλλήλων ηοσς 

καηά είδος.

 Οριζμός ηων κριηηρίων προζδιοριζμού 

και επιμέηρηζης ηων διοικηηικών 

κσρώζεων ποσ επιβάλλονηαι ζηα 

ανωηέρω πρόζωπα ζηις περιπηώζεις μη 

ζσμμόρθωζης προς ηις σποτρεώζεις 

ηοσς ποσ απορρέοσν από ηην νομοθεζία 

(3691/2008 & 281/2009)
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Απόθαζη ΔΣΠΘ 285/2009

Σσπολογία Ύποπηφν σναλλαγών 

 Δλδεηθηηθόο θαηάινγνο, εκπινπηηζκόο από 

Δ.Ι.

 Βαζηθό εξγαιείν γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζελαξίσλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

ηνλ εληνπηζκό ύπνπησλ ζπλαιιαγώλ 

 Ταθηηθή ελεκέξσζή ηνπ ώζηε λα 

ελζσκαηώλεη ζύγρξνλεο ηερληθέο.


