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Η υπερπαραγωγή (Over Regulation) δεν θα βοηθήσει ούτε στην 

καταπολέμηση του ξεπλύματος ή και της παρανομίας και τρομοκρατίας  

αλλά ούτε και στην επανεκκίνηση της οικονομίας αλλά μάλλον θα φέρει 

αντίθετα αποτελέσματα  

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης 

Πρόεδρος 

ΠΔΣ 

 

 

 

Ο εποπτικός ρόλος του Συμβουλίου του ΠΔΣ εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται 

διαρκώς για να υπάρξει προσαρμογή στις νέες συνθήκες μετά την εποχή Covid 

και για να αντιμετωπισθούν τα πολλαπλά προβλήματα τα οποία η πείρα έδειξε 

τα τελευταία χρόνια ότι έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερα με το πρόγραμμα 

πολιτογραφήσεων. Στον τομέα αυτόν θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή. 

Δυστυχώς υπάρχει η τάση του over regulation με αποτέλεσμα από τη μια να 

είναι δύσκολη η εφαρμογή και επίβλεψη των κανονισμών αλλά, και από την 

άλλη, αντί να επανεκκινήσουμε την οικονομία, να πετύχουμε ακριβώς το 

αντίθετο, περιορίζοντας ουσιαστικά την προσφορά υπηρεσιών λόγω φόβου και ή 

πρακτικών δυσκολιών στην εφαρμογή του όλου συστήματος καταπολέμησης του 

ξεπλύματος «βρώμικου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.  

 

1. Το Συμβούλιο του ΠΔΣ έχει λάβει τα εξής πρόσφατα μέτρα: 

 

1. Λόγω των περιορισμών που επεβλήθησαν με τα περί Λοιμώξεως 

Διατάγματα και της δυσκολίας στην επιτόπου έρευνα της Εποπτικής 

Ομάδας του Συμβουλίου, έχει συνταχθεί λεπτομερές ερωτηματολόγιο το 

οποίο αποστέλλεται στα μέλη του ΠΔΣ για να συμπληρωθεί και ανάλογα 

να ακολουθήσει αν χρειάζεται και ο επιτόπιος έλεγχος.  

 

2. Έχουμε εισάξει νέα προγράμματα στο γραφείο το Συλλόγου τα οποία 

χρησιμοποιούνται στον τομέα. 

 

3. Έχουμε επαυξήσει την εκπαίδευση των μελών της Εποπτικής Ομάδας  

 

4. Έχουμε επαυξήσει και τον προϋπολογισμό για τα θέματα που αφορούν το 

AML.  

 

5. Πρόσφατα έχουμε εξασφαλίσει από την Deloitte σύστημα AMLex το οποίο 

θα βοηθήσει στον εντοπισμό και επικέντρωση των ερευνών ανάλογα με την 

επικινδυνότητα παροχής υπηρεσιών. 
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6. Έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελεγκτών στο 

οποίο συμπεριλαμβάνονται και θέματα του AML και επαυξήσαμε τις 

επαφές μας για το αμοιβαίο όφελος.  

 

7. Έχουμε διοργανώσει διαδικτυακή συνάντηση Εποπτικών Αρχών με μέλη 

των Εποπτικών Επιτροπών και Προέδρους για καλύτερο συντονισμό για 

ανταλλαγή απόψεων.  

 

8. Προβαίνουμε σε προσαρμογή των οδηγιών με δεδομένης τις μειωμένες 

προσωπικές επαφές των μελών μας με πελάτες και την αναγκαιότητα υπό 

τας περιστάσεις επαύξησης των ελέγχων σε σχέση με το KYC (Know your 

client).  

 

9. Προβαίνουμε στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών μας προς τα μέλη μας. 

 

10. Διοργανώνουμε τακτές συνεδριάσεις του AML μέσω zoom. 

 

11. Παρέχουμε συνεχή βοήθεια και στήριξη στα μέλη μας και 

ενισχύουμε προγράμματα επιμόρφωσής τους για ανάπτυξη της 

κατάλληλης κουλτούρας.  

 

12. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους μελών μας, ιδιαίτερα σε σχέση με 

το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και το Συμβούλιο προχωρεί με την 

εξέταση των εκθέσεων, διατύπωση των κατηγορητηρίων από καιρού εις 

καιρόν και εκδίκαση σχετικών υποθέσεων.  

 

13. Αποφασίσαμε την δημοσιοποίηση αποφάσεων χωρίς ονόματα και σε 

πλήρη συμμόρφωση με την προστασία προσωπικών δεδομένων στην 

ιστοσελίδα του Συλλόγου. 

 
14. Προσλάβαμε εμπειρογνωμονες σε θέματα απάτης, fraud 

accountants για συγκεκριμένες έρευνες. 

 

2. Αναμενόμενες προκλήσεις την επόμενη δεκαετία 

 

 

Αναμφίβολα η πιο σημαντική αναμενόμενη πρόκληση αφορά τα crypto 

currencies, κάτι το οποίο προϋποθέτει τροποποίηση των οδηγιών, συγκεκριμένη 

και εξειδικευμένη εκπαίδευση με την εισαγωγή νέων κανονισμών της Εποπτικής 

Ομάδας αλλά επιπρόσθετα και εκπαίδευση των μελών μας στον τομέα 

 

Μία δεύτερη πρόκληση είναι η εμπέδωση της κουλτούρας σε σχέση με θέματα 

που αφορούν το ξέπλυμα, κάτι το οποίο προϋποθέτει συνεχή εκπαίδευση όλων 
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των εμπλεκομένων και των μελών μας, ακόμα και των μελών του Συμβουλίου. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους λειτουργούς συμμόρφωσης στα 

δικηγορικά γραφεία και/ή ΕΠΔΥ.  

 

Είναι απαραίτητο οι  λειτουργοί συμμόρφωσης, πέραν από την εκπαίδευση, να 

υποβάλλονται και σε σχετική εξέταση αλλά και την έκδοση σχετικού 

πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης.  

 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του Νομικού Συμβουλίου εξετάζουμε το ενδεχόμενο 

πλέον, στην εξεταστέα ύλη να εισαχθεί και ο τομέας της νομοθεσίας και 

πρακτικής σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος.  

 

Για τον σκοπό της εξέτασης των λειτουργών συμμόρφωσης, έχουμε καταρχήν 

συνεννόηση μαζί με τον Σύνδεσμο Ελεγκτών ICPAC για κοινό πρόγραμμα 

εξέτασης και απόδοσης σχετικού πιστοποιητικού. 

 

3.Νέοι αναμενόμενοι κανονισμοί στον τομέα  

 

Ήδη οι υφιστάμενοι κανονισμοί είναι ορισμένες εκατοντάδες σελίδες, πολλές 

φορές δυσνόητοι και πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν στο σύνολό τους. Η 

υπερπαραγωγή κανονισμών και με αναμενόμενους νέους κανονισμούς πιστεύω 

θα δυσκολέψει σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή του νομικού πλαισίου αλλά και 

θα αποθαρρύνει τον επενδυτικό τομέα. Υπάρχει ανάγκη απλοποίησης τόσο των 

κανονισμών όσο και των πρακτικών και επικέντρωση στην ουσία του θέματος 

που είναι η διασφάλιση της βασικής αρχής ότι ο κάθε δικηγόρος οφείλει να 

γνωρίζει τον πελάτη του και να διαπιστώνει την προέλευση βεβαίως χρηματικών 

ποσών τα οποία το δικηγορικό γραφείο ή ο παροχος υπηρεσιών θα διαχειριστεί.  

 

Ήδη έχουμε αρκετές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες έχουν 

ενσωματωθεί στο εσωτερικό νομικό πλαίσιο και στις οδηγίες προς τα μέλη μας 

και είχαμε και την πρόσφατη τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας.  

 

Παρόλη την ετοιμότητά μας να προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον 

υπερπαραγωγής κανονισμών και της δημιουργίας ενός πολύπλοκου νομικού 

συστήματος, είμεθα υπέρ της άποψης ότι, οι αρμόδιες αρχές, τόσο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών Οργανισμών, θα πρέπει να 

επικεντρωθούν στην απλοποίηση και ενίσχυση των κανονισμών με στόχο την 

επίτευξη των πραγματικών στόχων αποφεύγοντας την υπερπαραγωγή ενός 

νομοθετικού δύσκολου για εφαρμογή πλαισίου.  

 

Δρ. Χρίστος Κληρίδης 

Πρόεδρος 

ΠΔΣ 
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