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Ν. 188(Η)/2007
Ν. 58(Η)/2010
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Ν. 101(Η)/2013
Ν. 184(Η)/2014
Ν. 18(Η)/2016
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Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο παξέρνληαη δπλάκεη
ηνπ άξζξνπ 59 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 3
ηνπ πεξί εθαξκνγήο ησλ Γηαηάμεσλ ησλ Φεθηζκάησλ ή Απνθάζεσλ ηνπ
πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ (Κπξψζεηο) θαη ησλ Απνθάζεσλ θαη Καλνληζκψλ
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Πεξηνξηζηηθά Μέηξα) Νφκνπ ηνπ 2016
θαη γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηηο πξάμεηο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο κε ηίηιν:

Ν. 58(Η)/2016

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
εο
ΔΔ: L 141/73 ηεο 5
Ηνπλίνπ 2015

«Οδεγία (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
20εο Μαΐνπ 2005 ζρεηηθά κε ηε πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο»
εθδίδεη ηελ αθφινπζε Οδεγία:

ΜΔΡΟ Η
ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ
πλνπηηθφο ηίηινο

1.

Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε Οδεγία γηα ηελ Παξεκπφδηζε θαη
Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζνδψλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο.

Δξκελεία

2.

ηελ παξνχζα Οδεγία, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα:
«δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην» ζεκαίλεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηαο·
«αλαπιεξσηήο ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη
ζηελ παξάγξαθν 8·
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Ν.73(Η)/2009
Ν. 5(Η)/2012
Ν. 65(Η)/2014
Ν.135(Η)/2015
Ν. 109(Η)/2016
Ν. 137(Η)/2018

«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πνπ ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί
δηα ηνπ πεξί ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο Κχπξνπ (χζηαζε θαη Αξκνδηφηεηεο)
Νφκνπ·

«εηαηξεία» ζεκαίλεη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο κε κεηνρέο ε νπνία έρεη
ζπζηαζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ ή εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί
ζε άιιν θξάηνο κέινο θαηά ην δίθαην πνπ ηζρχεη ζηνλ ηφπν ζχζηαζήο ηεο ή
εηαηξεία πνπ έρεη ζπζηαζεί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί πλεξγαηηθψλ Δηαηξεηψλ
Νφκνπ·
JC 2017 37
04/01/2018

«Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο» ζεκαίλεη ηεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηνπο
παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ εθδφζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ
θαη Αγνξψλ, ηελ Δπξσπατθή Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ
πληάμεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 θαη
ην
άξζξν 18(4) ηεο
Οδεγίαο
ηεο
Δ.Δ.
ζρεηηθά κε ηελ
απινπζηεπκέλε θαη ηελ απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο ηνλ
πειάηε θαη ηνπο παξάγνληεο ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ ηα πηζησηηθά
ηδξχκαηα θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθέο
ζρέζεηο θαη ηηο πεξηζηαζηαθέο ζπλαιιαγέο, σο εθάζηνηε ηζρχνπλ·
«ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο» ζεκαίλεη ην πξφζσπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηε
παξάγξαθν 9·
«ΜΟΚΑ» ζεκαίλεη ηε Μνλάδα Καηαπνιέκεζεο Αδηθεκάησλ πγθάιπςεο πνπ
ζπζηάζεθε θαη ιεηηνπξγεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη
Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο
Νφκνπ·

Ν. 188(Η)/2007
Ν. 58(Η)/2010
Ν. 80(Η)/2012
Ν. 192(Η)/2012
Ν. 101(Η)/2013
Ν. 184(Η)/2014
Ν. 18(Η)/2016
Ν. 13(Η)/2018
Ν. 158(Η)/2018

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Παξεκπφδηζεο θαη Καηαπνιέκεζεο ηεο
Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Παξάλνκεο Γξαζηεξηφηεηεο Νφκν·

Ν. 58(Η)/2016

«Νφκνο Κπξψζεσλ» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Δθαξκνγήο ησλ Γηαηάμεσλ ησλ
Φεθηζκάησλ ή Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ
Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Κπξψζεηο) θαη ησλ Απνθάζεσλ θαη Καλνληζκψλ ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Πεξηνξηζηηθά Μέηξα) Νφκν ηνπ 2016·

25.02.2016

«ΜΔΚ» ζεκαίλεη ηε Μνλάδα Δθαξκνγήο Κπξψζεσλ ζην Υξεκαηνπηζησηηθφ Σνκέα
ζε ζρέζε κε Κπξψζεηο θαη Πεξηνξηζηηθά Μέηξα πνπ ζπζηάζεθε δπλάκεη απφθαζεο
ζηε πλεδξία ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ εκεξνκελίαο 25 Φεβξνπαξίνπ, 2016,
ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμέηαζε
αηηεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα πνπ επεξεάδνληαη απφ
Κπξψζεηο θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηνπο κε ηελ
ηειηθή απφθαζε λα ιακβάλεηαη ζπιινγηθά ή θαηά πιεηνςεθία απφ ηνπο
Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ θαη Δλέξγεηαο, Δκπνξίνπ, Βηνκεραλίαο θαη
Σνπξηζκνχ ή εθπξφζσπνπο ηνπο·

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
εο
ΔΔ: L 141/73 ηεο 5

«Οδεγία ηεο Δ.Δ.» ζεκαίλεη ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν “Οδεγία
2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ
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Ηνπλίνπ 2015

2015 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.
648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε
ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη
ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο”·

Ν. 87(Η)/2017

«ξπζκηδφκελε αγνξά» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεηαη ζηνλ φξν απηφ απφ ην
άξζξν 2 ηνπ πεξί Δπελδπηηθψλ Τπεξεζηψλ θαη Γξαζηεξηνηήησλ θαη Ρπζκηδφκελσλ
Αγνξψλ Νφκνπ·

Αξ. 73.606,
25.05.2012

«ΔΟΚ» ζεκαίλεη ηε πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ πνπ
ζπζηάζεθε δπλάκεη απφθαζεο ζηε πλεδξία ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ
εκεξνκελίαο 25 Μαΐνπ 2012, ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, πνπ
αζρνιείηαη κε αηηήκαηα γηα απνδέζκεπζε θεθαιαίσλ ηα νπνία έρνπλ δεζκεπηεί
βάζεη Κπξψζεσλ θαη Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ, θαη ππνβάιιεη ζρεηηθέο εηζεγήζεηο
γηα έγθξηζε ή απφξξηςε ηνπο κε ηελ ηειηθή απφθαζε λα ιακβάλεηαη απφ ηνλ
Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ·
«Τπφρξεε Οληφηεηα» ζεκαίλεη ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 59(1)(β) ηνπ
Νφκνπ.
«μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο» ζεκαίλεη
ηα αδηθήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα
αδηθήκαηα ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2
ηνπ Νφκνπ.
Υσξίο επεξεαζκφ ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ
παξνχζα Οδεγία θαη δελ εξκελεχνληαη δηαθνξεηηθά έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο
απνδίδεηαη απφ ην Νφκν.
Όπνπ ζηελ παξνχζα Οδεγία γίλεηαη αλαθνξά ζην Νφκν, λννχληαη θαη νη θαη΄
εμνπζηνδφηεζή ηνπ εθδηδφκελεο θαλνληζηηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο.

Πεδίν εθαξκνγήο

3.

Ζ παξνχζα Οδεγία εθαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο Τπφρξεεο Οληφηεηεο.

Δπνπηηθή Αξρή γηα
ηελ εθαξκνγή ηεο
Οδεγίαο

4.

H Δπνπηηθή Αξρή γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο είλαη ε
Δπηηξνπή, σο νξίδνπλ ηα άξζξα 59 ηνπ Νφκνπ θαη 3 ηνπ πεξί εθαξκνγήο ησλ
Γηαηάμεσλ ησλ Φεθηζκάησλ ή Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ ΟΖΔ
(Κπξψζεηο) θαη ησλ Απνθάζεσλ θαη Καλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Πεξηνξηζηηθά Μέηξα) Νφκνπ ηνπ 2016.
ΜΔΡΟ II
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΤΠΟΥΡΔΑ ΟΝΣΟΣΖΣΑ

Δπζχλεο
δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ

5.

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο:
(α) Καζνξίδεη, θαηαγξάθεη θαη εγθξίλεη ηηο γεληθέο αξρέο πνιηηηθήο ηεο
Τπφρξεεο Οληφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηηο
θνηλνπνηεί ζην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο.
(β) Γηνξίδεη ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, θαη, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
αλαπιεξσηή
ιεηηνπξγφ
ζπκκφξθσζεο,
βνεζνχο
ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο θαη θαζνξίδεη ηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο ηνπο, νη
νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(γ).
(γ) Δγθξίλεη ην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο
παξαγξάθνπ 9(1)(γ), ην νπνίν θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο
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ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο πνπ ρεηξίδνληαη, παξαθνινπζνχλ ή ειέγρνπλ
θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ηηο ζπλαιιαγέο πειαηψλ θαη έρνπλ ηελ επζχλε
γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πξαθηηθψλ, κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ πνπ
έρνπλ απνθαζηζηεί.
(δ) Γηαζθαιίδεη φηη εθαξκφδνληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ, θαη
εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 58, θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο θαη βεβαηψλεηαη
φηη εηζάγνληαη θαηάιιεια, απνηειεζκαηηθά θαη επαξθή ζπζηήκαηα θαη
δηαδηθαζίεο γηα επίηεπμε ηεο αλσηέξσ ζπκκφξθσζεο.
(ε) Δμαζθαιίδεη φηη ν ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο, ν αλαπιεξσηήο
ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο θαη νη βνεζνί, θαζψο θαη άιια άηνκα ζηα
νπνία ηνπο έρνπλ αλαηεζεί θαζήθνληα εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ
παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο, έρνπλ πιήξε θαη έγθαηξε πξφζβαζε ζε φια ηα
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ηαπηφηεηαο πειαηψλ, έγγξαθα ζπλαιιαγψλ
θαη άιια ζρεηηθά αξρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ηεξνχληαη απφ ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα νχησο ψζηε λα δηεπθνιχλνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθή
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο.
(ζη) Βεβαηψλεηαη φηη φινη νη ππάιιεινη γλσξίδνπλ ην πξφζσπν πνπ
εθηειεί θαζήθνληα ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο, αλαπιεξσηή ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο,
ζηνπο νπνίνπο ζα αλαθέξνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(ε) ηηο
πιεξνθνξίεο ηνπο αλαθνξηθά κε ζπλαιιαγέο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πηζηεχνπλ ή ππνςηάδνληαη φηη ζηνρεχνπλ ζην μέπιπκα παξάλνκνπ
ρξήκαηνο θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(δ) Καζνξίδεη κηα μεθάζαξε θαη ζχληνκε δίνδν επηθνηλσλίαο βάζεη ηεο
νπνίαο ζα δηαβηβάδνληαη νη πιεξνθνξίεο γηα χπνπηεο ζπλαιιαγέο ή
δξαζηεξηφηεηεο ζην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο είηε άκεζα είηε κέζσ ησλ
βνεζψλ ηνπ θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο γηα
ζπκπεξίιεςε ηεο ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ
ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(γ).
(ε) Δμαζθαιίδεη φηη ν ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο θαη ν αλαπιεξσηήο
ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο δηαζέηεη ηνπο απαξαίηεηνπο πφξνπο ηφζν ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ φζν θαη ζε ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ
απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ.
(ζ) Αμηνινγεί θαη εγθξίλεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηεο παξαγξάθνπ 10 θαη
θξνληίδεη γηα ηε ιήςε φισλ ησλ ελδεηθλπφκελσλ κέηξσλ γηα ηε
δηφξζσζε νπνησλδήπνηε αδπλακηψλ ή/θαη παξαιείςεσλ πνπ
επηζεκαίλνληαη ζε απηήλ.
Οξηζκφο κέινπο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ
πκβνπιίνπ
(άξζξν 58Γ ηνπ
Νφκνπ)

5Α

Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Άξζξνπ 58Γ ηνπ Νφκνπ, ην κέινο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ νξίδεηαη ζην ελ ιφγσ άξζξν δχλαηαη λα είλαη είηε
εθηειεζηηθφ είηε κε εθηειεζηηθφ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηαο θαζνξίδεη ηηο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο
εθαξκνγήο ησλ πξνλνηψλ ηνπ 58Γ ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο θαηαγξάθνληαη ζην
εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(γ). Σν
ελ ιφγσ πξφζσπν δχλαηαη λα εθηειεί πξφζζεηα θαζήθνληα, φπνπ
ελδείθλπηαη, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο.

Τπνρξεψζεηο
ηκήκαηνο
εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ

6.

Σν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο επηζεσξεί θαη αμηνινγεί,
ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ηελ θαηαιιειφηεηα, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη
επάξθεηα ηεο πνιηηηθήο, ησλ πξαθηηθψλ, κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη κεραληζκψλ
ειέγρσλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ
ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σα επξήκαηα θαη νη
παξαηεξήζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή δηαβηβάδνληαη, ππφ κνξθή έθζεζεο, ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν απνθαζίδεη ηε ιήςε φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ
γηα ηε δηφξζσζε νπνησλδήπνηε αδπλακηψλ ή/θαη παξαιείςεσλ πνπ έρνπλ
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θαηαγξαθεί.
Σα πξαθηηθά κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θαζψο θαη ε έθζεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ππνβάιινληαη ζηελ
Δπηηξνπή.
Πνιηηηθή απνδνρήο
πειαηψλ

7.

(1) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(β), αλαπηχζζεηαη θα εθαξκφδεηαη κηα
μεθάζαξε πνιηηηθή απνδνρήο πειαηψλ, ε νπνία είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλε κε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο. Ζ πνιηηηθή απνδνρήο
πειαηψλ εηνηκάδεηαη κεηά απφ ελδειερή αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
αληηκεησπίδεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα απφ ηνπο πειάηεο ηνπ ή/θαη ηηο ζπλαιιαγέο
ηνπο ή/θαη ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ή δηεμαγσγήο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, φπσο
θαζνξίδνληαη ζην Μέξνο IV.
(2) Ζ πνιηηηθή απνδνρήο πειαηψλ ζέηεη κε ζαθή ηξφπν ηνπιάρηζηνλ ηα
αθφινπζα:
(α) θξηηήξηα απνδνρήο πειαηψλ·
(β) θαηεγνξίεο πειαηψλ νη νπνίεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο γηα ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή γηα δηελέξγεηα κεκνλσκέλσλ ζπλαιιαγψλ·
(γ) θξηηήξηα γηα θαηεγνξηνπνίεζε πειαηψλ βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ
θηλδχλνπ ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο θαηεγνξίεο:
i.
ii.
iii.

ρακεινχ θηλδχλνπ,
θαλνληθνχ θηλδχλνπ,
πςεινχ θηλδχλνπ.

(3) Οη θαηεγνξίεο
6.
πειαηψλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ 2(β) θαη (γ), ιακβάλνπλ ππφςε
παξάγνληεο φπσο ην πνηφλ θαη ηε θχζε εξγαζηψλ ηνπ πειάηε, ηε ρψξα
θαηαγσγήο ηνπ, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη, ην
πξνβιεπφκελν χςνο θαη ηε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαζψο θαη
ηελ αλακελφκελε πεγή θαη πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ.
ΜΔΡΟ ΗΗΗ
ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Γηνξηζκφο
ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο,
αλαπιεξσηή
ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο θαη
βνεζψλ ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο
(άξζξν 69 ηνπ
Νφκνπ)

8.

(1) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5(β) δηνξίδεηαη ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο, ν
νπνίνο αλήθεη ηεξαξρηθά ζηα αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηαο νχησο ψζηε λα απνιακβάλεη ην επηζπκεηφ ππφ ηηο πεξηζηάζεηο
θχξνο.
(2) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα, ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο, νθείιεη λα δηνξίζεη αλαπιεξσηή ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, ν
νπνίνο αλαπιεξψλεη ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο πξνζσξηλά, εθηειεί ηα
θαζήθνληά ηνπ σο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ παξνχζα Οδεγία θαη ζην Νφκν θαη
πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο δηνξηζκνχ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο. Ζ Τπφρξεε
Οληφηεηα δχλαηαη λα αλαζέζεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαπιεξσηή ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο θαη εμσηεξηθά κφλν εθφζνλ ε αλάζεζε γίλεη ζε θπζηθφ πξφζσπν.
Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα θαηαγξάθεη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(γ) ηα δηαδηθαζηηθά πνπ πξνηίζεηαη λα εθαξκφζεη
γηα ηνλ ελ ιφγσ δηνξηζκφ.
(3) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5(β), φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν ιφγσ ηνπ φγθνπ
ή/θαη ηεο γεσγξαθηθήο δηαζπνξάο ησλ ππεξεζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ, δηνξίδνληαη
θαη βνεζνί ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο θαηά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ή άιισο, κε
ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο θαη ηελ άκεζε
δηαβίβαζε εζσηεξηθψλ εθζέζεσλ αλαθνξάο ζε απηφλ.
(4) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή γηα ην δηνξηζκφ ηνπ
ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο, ηνπ αλαπιεξσηή ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζε θαη
βνεζψλ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο ππνβάιινληαο ην φλνκα, ηε ζέζε θαζψο θαη
ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο.,
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Καζήθνληα
ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο

9.

(1) Ο ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο έρεη, θαη‟ ειάρηζηνλ, ηα αθφινπζα θαζήθνληα:

(α) ρεδηάδεη, βάζεη ησλ γεληθψλ αξρψλ πνιηηηθήο ηεο παξαγξάθνπ 5(α),
ηελ εζσηεξηθή πξαθηηθή, ηα κέηξα, ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηνπο ειέγρνπο ζρεηηθά
κε
ηελ
παξεκπφδηζε
μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ
ρξήκαηνο
θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη πεξηγξάθεη θαη θαζνξίδεη ζαθψο ηηο
αξκνδηφηεηεο θαη ηα φξηα επζχλεο θάζε ηκήκαηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηα
αλσηέξσ.
Ννείηαη φηη ζηα αλσηέξσ πεξηιακβάλνληαη δηαδηθαζίεο θαη κέηξα γηα ηελ
παξεκπφδηζε θαηάρξεζεο ησλ θαηλνχξγησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ
παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ γηα ζθνπνχο μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (π.ρ.
ππεξεζίεο θαη ζπλαιιαγέο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ ή ηνπ ηειεθψλνπ), θαζψο
θαη κέηξα νχησο ψζηε ν θίλδπλνο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα ηπγράλεη
δηαρείξηζεο ζηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ θαη ηπρφλ αιιαγψλ ζην
επηρεηξεζηαθφ πνξηξαίην ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο(π.ρ. δηείζδπζε ζε
θαηλνχξγηεο αγνξέο).
(β) Αλαπηχζζεη θαη εηνηκάδεη ηελ πνιηηηθή απνδνρήο πειαηψλ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7, ηελ νπνία ππνβάιιεη ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο γηα κειέηε θαη έγθξηζε.
(γ) Δηνηκάδεη εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ζε ζρέζε κε
ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο. Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηα
αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 5(α), 5(δ), 7, 9(1) θαη ζηα Μέξε IV, V, VI
θαη VII.
(δ) Παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο
πνιηηηθήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5(α), ησλ πξαθηηθψλ,
κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ ηνπ ζεκείνπ (α) θαη ελ γέλεη ηελ εθαξκνγή
ηνπ εγρεηξηδίνπ δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο παξαγξάθνπ (γ).
Χο εθ ηνχηνπ, εθαξκφδεη θαηάιιεινπο κεραληζκνχο παξαθνινχζεζεο (π.ρ.
επηηφπηνο έιεγρνο ζε δηάθνξα ηκήκαηα Τπφρξεεο Οληφηεηαο) νη νπνίνη ηνπ
δίλνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθφξεζε γηα ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο ησλ
ηκεκάησλ θαη ππαιιήισλ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο κε ηα εθάζηνηε
ηζρχνληα. Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ ηεξνχληαη γξαπηψο. ηηο
πεξηπηψζεηο πνπ εληνπίδεη παξαιείςεηο ή/θαη αδπλακίεο ζηελ εθαξκνγή
ησλ απαηηνχκελσλ πξαθηηθψλ, κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ, δίλεη ηελ
θαηάιιειε θαζνδήγεζε γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ ή θαη, φπνπ θξίλεη
απαξαίηεην, ελεκεξψλεη ζρεηηθά ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.
Πξψην Παξάξηεκα

(ε) Λακβάλεη πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο
νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ ηελ πεπνίζεζε ή ππνςία γηα μέπιπκα παξάλνκνπ
ρξήκαηνο ή γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ή πνπ ελδέρεηαη λα
ζρεηίδνληαη κε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη ππφ
κνξθή εληχπνπ (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «Δζσηεξηθή Έθζεζε
Αλαθνξάο Τπνςηψλ»), δείγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζην Πξψην
Παξάξηεκα.

Γεχηεξν
Παξάξηεκα

(ζη) Αμηνινγεί θαη εμεηάδεη ηηο ιακβαλφκελεο πιεξνθνξίεο ηνπ ζεκείνπ (ε),
κε αλαθνξά ζε άιιεο δηαζέζηκεο πεγέο πιεξνθνξηψλ, θαη ζπδεηεί ηα
γεγνλφηα αλαθνξηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε ππφζεζε κε ηνλ πιεξνθνξηνδφηε
θαη, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, κε ηνπο ηεξαξρηθά αλψηεξνπο ππαιιήινπο ηνπ
πιεξνθνξηνδφηε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ ζεκείνπ (ε) γίλεηαη
ζε έληππν (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο «Δζσηεξηθή Έθζεζε
Αμηνιφγεζεο Τπνςηψλ»), δείγκα ηνπ νπνίνπ επηζπλάπηεηαη ζην Γεχηεξν
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Παξάξηεκα.
(δ) Δάλ σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζεκείνπ (ζη) ν ιεηηνπξγφο
ζπκκφξθσζεο απνθαζίζεη λα απνθαιχςεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε ΜΟΚΑ,
εηνηκάδεη έθζεζε ε νπνία ππνβάιιεηαη ζηε ΜΟΚΑ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ
κέζσ
ηεο
ειεθηξνληθήο
ζειίδαο
goAML
(https://reports.mokas.law.gov.cy/live)(πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξεηαη σο
«Έθζεζε ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ΜΟΚΑ»). Ζ Τπφρξεε
Οληφηεηα νθείιεη λα εηζάγεη ζχζηεκα ην νπνίν ζα ηεο επηηξέπεη ηελ
παξαγσγή ηεο ελ ιφγσ έθζεζεο ζε έληππε κνξθή αλά πάζα ζηηγκή.
Ννείηαη φηη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο πξνο ηε ΜΟΚΑ, νη εκπιεθφκελνη
ινγαξηαζκνί, θαζψο θαη ηπρφλ άιινη ζπλδεδεκέλνη ινγαξηαζκνί, ηίζεληαη
ππφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο ν νπνίνο,
αθνινπζψληαο ηπρφλ νδεγίεο ηεο ΜΟΚΑ, δηεξεπλά θαη εμεηάδεη ελδειερψο
φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηνρεηεχνληαη κέζσ ηνπ(σλ) ινγαξηαζκνχ(σλ).
(ε) Δάλ σο απνηέιεζκα ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζεκείνπ (ζη) ν ιεηηνπξγφο
ζπκκφξθσζεο απνθαζίζεη λα κελ απνθαιχςεη ηηο πιεξνθνξίεο ζηε
ΜΟΚΑ, επεμεγεί πιήξσο ηνπο ιφγνπο γηα ηελ απφθαζε ηνπ ζηελ
Δζσηεξηθή Έθζεζε Αμηνιφγεζεο Τπνςηψλ ηνπ Γεπηέξνπ Παξαξηήκαηνο.
(ζ) Δλεξγεί σο ην πξψην ζεκείν επαθήο κε ηε ΜΟΚΑ ηφζν θαηά ηελ
έλαξμε φζν θαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηεξεχλεζεο κηαο ππφζεζεο πνπ
εμεηάδεηαη κεηά ηελ ππνβνιή ηεο γξαπηήο έθζεζεο ηνπ ζεκείνπ (δ).
(η) Φξνληίδεη γηα ηελ εηνηκαζία θαη ηήξεζε ησλ θαηαζηάζεσλ κε ηηο
θαηεγνξίεο πειαηψλ βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7(2), ζηηο νπνίεο ζα αλαθέξνληαη, κεηαμχ
άιισλ, ηα νλφκαηα ησλ πειαηψλ, ν αξηζκφο ινγαξηαζκνχ θαη ε εκεξνκελία
ζχλαςεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο. Δπηπξφζζεηα, θξνληίδεη γηα ηελ
ηαθηηθή επηθαηξνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ θαηαζηάζεσλ κε φινπο ηνπο λένπο ή
παιαηνχο πειάηεο, ππφ ην θσο επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ
ιεθζεί.
(ηα) Δληνπίδεη, θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί, ηνπιάρηζηνλ ζε εηήζηα βάζε, ηνπο
θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ πθηζηάκελνπο πειάηεο, λένπο πειάηεο, λέα
ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ππεξεζίεο θαη ιακβάλεη κέηξα κε πξνζζήθεο
θαη αιιαγέο ζηα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε Τπφρξεε
Οληφηεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ.
(ηβ) Δμαθξηβψλεη φηη ην ηξίην πξφζσπν ζην νπνίν ε Τπφρξεε Οληφηεηα
πξνηίζεηαη λα βαζηζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ
ηαπηφηεηαο θαη κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε, φπσο απηά
θαζνξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο (α), β) θαη (γ) ηνπ εδαθίνπ (1) ηνπ άξζξνπ
61 ηνπ Νφκνπ, είλαη Τπφρξεε Οληφηεηα, σο νξίδεηαη ζην άξζξν 2Α ηνπ
Νφκνπ, θαη δίλεη ηε γξαπηή έγθξηζή ηνπ γηα ηελ ελ ιφγσ ζπλεξγαζία ε νπνία
ζα πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζηνλ αηνκηθφ θάθειν ηνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ.
(ηγ) Βεβαηψλεηαη φηη ηα ππνθαηαζηήκαηα θαη ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο ηεο
Τπφρξεεο Οληφηεηαο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο Υσξψλ ηνπ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ έρνπλ ιάβεη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα πιήξε
ζπκκφξθσζε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, αλαθνξηθά κε ηηο
δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πειαηψλ, ηα κέηξα δένπζαο
επηκέιεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείνπ.
(ηδ) Παξέρεη ζπκβνπιέο θαη θαζνδήγεζε ζηνπο ππαιιήινπο ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηαο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην μέπιπκα παξάλνκνπ
ρξήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(ηε) Φξνληίδεη λα απνθηά ηηο απαηηνχκελεο απφ ηα θαζήθνληά ηνπ γλψζεηο
θαη δεμηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ έγθαηξεο αλαγλψξηζεο,
πξφιεςεο θαη παξεκπφδηζεο ησλ νπνησλδήπνηε ζπλαιιαγψλ θαη
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δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζην μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ζηε
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(ηζη) Απνθαζίδεη γηα ηα ηκήκαηα θαη ππάιιεινπο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο
πνπ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ή/θαη επηκφξθσζε κε ζθνπφ ηελ
θαηαπνιέκεζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο θαη νξγαλψλεη θαηάιιειεο εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο/ζεκηλάξηα.
ρεηηθά, εηνηκάδεη θαη εθαξκφδεη εηήζην πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ην Μέξνο VIII. Αμηνινγεί ηελ
επάξθεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο.
(ηδ) Δηνηκάδεη νξζά θαη ππνβάιιεη εκπξφζεζκα ζηελ Δπηηξνπή ηε κεληαία
πξνιεπηηθή θαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 11 θαη επεμεγεί ζηνπο αξκφδηνπο
ππαιιήινπο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηεο.
(ηε) Δηνηκάδεη ηελ, θαηά ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ παξάγξαθν 10, εηήζηα
έθζεζε.
(ηζ) Αληαπνθξίλεηαη άκεζα ζε φια ηα εξσηήκαηα θαη δεηνχκελεο
δηεπθξηλίζεηο ηεο ΜΟΚΑ θαη ηεο Δπηηξνπήο, παξέρεη φιεο ηηο δεηνχκελεο
πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγάδεηαη πιήξσο κε ηε ΜΟΚΑ θαη ηελ Δπηηξνπή.
(θ) Σεξεί αξρείν ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη εθζέζεηο ησλ ζεκείσλ (ε),
(ζη) θαη (δ), θαη ζρεηηθά, κε απηέο, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (ηκήκα πνπ έρεη
ππνβάιεη ηελ εζσηεξηθή έθζεζε, εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνο ην
ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, εκεξνκελία αμηνιφγεζεο, εκεξνκελία ππνβνιήο
ζηε ΜΟΚΑ), νη εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ηνπ ζεκείνπ (δ) θαη ηα ζηνηρεία πνπ
ππνζηεξίδνπλ ηε δηεθπεξαίσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξνχζα ππνπαξάγξαθν.
(ι) Σεξεί αξρείν κε ηα ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο ησλ ηξίησλ πξνζψπσλ, πνπ ε
Τπφρξεε Οληφηεηα βαζίδεηαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δηαδηθαζηψλ
πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο θαη κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ
πειάηε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 67 ηνπ Νφκνπ, σο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 25 ηεο Οδεγίαο.
(2) Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο
ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο κε ην Νφκν θαη ηελ παξνχζα Οδεγία, ν ιεηηνπξγφο
ζπκκφξθσζεο εμαζθαιίδεη θαη ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη εθζέζεηο
πνπ δεκνζηεχνληαη απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο, σο απηνί θαζνξίδνληαη ζηελ
παξάγξαθν 17.
Δηήζηα Έθζεζε
ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο

10.

(1) Ζ Δηήζηα Έθζεζε, πνπ εηνηκάδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(ηε) απφ
ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν αμηνιφγεζεο ηνπ
βαζκνχ ζπκκφξθσζεο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ
ππέρεη δπλάκεη ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο.
(2) Ζ Δηήζηα Έθζεζε εηνηκάδεηαη θαη ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζην δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην, εληφο δχν κελψλ απφ ην ηέινο θάζε εκεξνινγηαθνχ έηνπο (δειαδή,
ην αξγφηεξν κέρξη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ).
(3) Ζ Δηήζηα Έθζεζε, αθνχ εγθξηζεί απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ππνβάιιεηαη
ζηελ Δπηηξνπή καδί κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο, θαηά ηελ νπνία ζπδεηήζεθε
θαη εγθξίζεθε ε ελ ιφγσ έθζεζε. Ννείηαη φηη ζηα πξαθηηθά ζα πεξηιακβάλνληαη
ηα κέηξα πνπ απνθαζίζηεθαλ γηα δηφξζσζε νπνησλδήπνηε αδπλακηψλ ή/θαη
παξαιείςεσλ πνπ επηζεκαίλνληαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε, θαζψο θαη
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπο. Σα πξαθηηθά ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή
εληφο είθνζη εκεξψλ, απφ ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαο, θαη φρη αξγφηεξα ησλ ηξηψλ
κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο, θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ Δηήζηα
Έθζεζε.
(4) Ζ Δηήζηα Έθζεζε θαιχπηεη δεηήκαηα παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ
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ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ
αλαζθφπεζε έηνπο, θαη πεξηέρεη, θαη‟ ειάρηζηνλ, ηα αθφινπζα:
(α) Πιεξνθνξίεο γηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ ή/θαη δηαδηθαζίεο πνπ
πηνζεηήζεθαλ γηα ζπκκφξθσζε κε ηπρφλ ηξνπνπνηήζεηο ή/θαη λέεο δηαηάμεηο
ηνπ Νφκνπ θαη ηεο παξνχζαο Οδεγίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ππφ
αλαζθφπεζε έηνπο.
(β) Πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ειέγρνπο θαη επηζεσξήζεηο πνπ έρνπλ
πξαγκαηνπνηεζεί απφ ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο αλαθέξνληαο ηηο
ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαη αδπλακίεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί ζηελ πνιηηηθή, ζηηο
πξαθηηθέο, κέηξα, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο πνπ εθαξκφδεη ε Τπφρξεε
Οληφηεηα γηα ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ρεηηθά, επηζεκαίλεηαη ε ζνβαξφηεηα
ησλ παξαιείςεσλ ή αδπλακηψλ, νη θίλδπλνη πνπ ζπλεπάγνληαη θαζψο θαη νη
ελέξγεηεο ή/θαη εηζεγήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ
έηζη ψζηε λα βειηησζεί ε θαηάζηαζε.
(γ) Σνλ αξηζκφ Δζσηεξηθψλ Δθζέζεσλ Αλαθνξάο Τπνςηψλ πνπ
ππνβιήζεθαλ απφ ππαιιήινπο
ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο πξνο ην
ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9(1)(ε),
θαζψο θαη ηπρφλ ζρφιηα/παξαηεξήζεηο.
(δ) Σνλ αξηζκφ Δθζέζεσλ ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ΜΟΚΑ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9(1)(δ) θαη ζπλνπηηθά
ζηνηρεία / πιεξνθνξίεο γηα ηνπο θχξηνπο ιφγνπο ησλ ππνςηψλ θαη ηπρφλ
ηάζεηο πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί.
(ε) Πιεξνθνξίεο, ζρφιηα ή παξαηεξήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηθνηλσλία κε
ην πξνζσπηθφ γηα δεηήκαηα παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ
ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(ζη) Πεξηιεπηηθά ζηνηρεία, ζε εηήζηα βάζε, ησλ ζπλνιηθψλ θαηαζέζεσλ
πειαηψλ ζε κεηξεηά, ηφζν ζε επξψ φζν θαη ζε μέλν ζπλάιιαγκα πάλσ απφ
ην θαζνξηζκέλν φξην ησλ €10.000 (καδί κε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ
πξνεγνχκελν ρξφλν) πνπ έρνπλ αλαθεξζεί ζηε Μεληαία Πξνιεπηηθή
Καηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 11.
Αλαθέξνληαη επίζεο ηπρφλ
ζρφιηα/παξαηεξήζεηο γηα ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ
ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν.
(δ) Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνιηηηθή, ηα κέηξα, ηηο πξαθηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη
ειέγρνπο πνπ εθαξκφδεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα γηα πειάηεο πςεινχ θηλδχλνπ
θαζψο επίζεο θαη ηνλ αξηζκφ θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο πειαηψλ πςεινχ
θηλδχλνπ κε ηνπο νπνίνπο δηαηεξείηαη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή γηα ηνπο
νπνίνπο δηελεξγήζεθε κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή.
(ε) Πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηήκαηα θαη δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη ε
Τπφρξεε Οληφηεηα γηα ηε δηαξθή παξαθνινχζεζε πειαηεηαθψλ
ινγαξηαζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ.
(ζ) Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ γηα ηε ζπκκφξθσζε
ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο Υσξψλ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ
Υψξνπ, κε ηηο απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο
πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πειαηψλ, κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο, θαη
δηαδηθαζίεο ηήξεζεο αξρείνπ, θαζψο θαη ζρφιηα/ πιεξνθνξίεο γηα ην βαζκφ
ζπκκφξθσζεο ηνπο κε ηηο ελ ιφγσ απαηηήζεηο.
(η) Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα πνπ
παξαθνινχζεζε ν ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε
άιιν επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ παξειήθζε.
(ηα) Πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε / επηκφξθσζε θαη γηα
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νπνηνδήπνηε επηκνξθσηηθφ πιηθφ πξνζθέξζεθε ζην πξνζσπηθφ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ έηνπο, αλαθέξνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ δηαιέμεσλ/ζεκηλαξίσλ πνπ
νξγαλψζεθαλ, ηε δηάξθεηά ηνπο, ηνλ αξηζκφ θαη ηε ζέζε ησλ ππαιιήισλ
πνπ ζπκκεηείραλ, ηα νλφκαηα θαη ηα πξνζφληα ησλ εθπαηδεπηψλ θαζψο θαη
θαηά πφζνλ ε δηάιεμε/ζεκηλάξην εηνηκάζηεθε εζσηεξηθά ή πξνζθέξζεθε
απφ εμσηεξηθφ νξγαληζκφ ή ζπκβνχινπο.
(ηβ) Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ηεο επηκφξθσζεο θαη
εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ.
(ηγ) Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ηνπ
επφκελνπ ρξφλνπ.
(ηδ) Πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγαλσηηθή δηάξζξσζε θαη ζηειέρσζε ηνπ
ηκήκαηνο ηνπ Λεηηνπξγνχ πκκφξθσζεο θαζψο θαη εηζεγήζεηο θαη
ρξνλνδηάγξακκα γηα πινπνίεζε ηνπο, γηα ηπρφλ επηπξφζζεηεο αλάγθεο ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ησλ
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ
ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
Μεληαία
πξνιεπηηθή
θαηάζηαζε

11.

Ο ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο εηνηκάδεη θαη ππνβάιιεη ζηελ Δπηηξνπή, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9(1)(ηδ), ζε κεληαία βάζε, ην Έληππν 144-08-11 ζην
νπνίν πεξηιακβάλνληαη ζηνηρεία γηα ηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο πνπ δέρεηαη ε
Τπφρξεε Οληφηεηα ζε κεηξεηά, γηα ηηο Δζσηεξηθέο Δθζέζεηο Αλαθνξάο Τπνςηψλ
θαη γηα ηηο Δθζέζεηο ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ΜΟΚΑ, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 9(1)(ε) θαη 9(1)(δ), αληίζηνηρα. Σν Έληππν
ππνβάιιεηαη ζπκπιεξσκέλν ζηελ Δπηηξνπή εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ
ην ηέινο θάζε κήλα. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ Δληχπνπ απνηειεί επθαηξία γηα ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα θαη‟ αξρή λα αμηνινγήζεη θαη αθνινχζσο λα εληζρχζεη ηα
ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ησλ εξγαζηψλ ηνπ κε ζθνπφ ηελ
έγθαηξε επηζήκαλζε ζπλαιιαγψλ ζε κεηξεηά πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη
αζπλήζε ή/θαη πνπ δπλαηφλ λα ζπλεπάγνληαη απμεκέλν θίλδπλν μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
7. 6
ΜΔΡΟ IV
ΔΦΑΡΜΟΓΖ
6
ΚΑΣΑΛΛΖΛΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΚΑΗ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΒΑΔΗ ΣΟΤ
6
ΤΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
(„RISK BASED APPROACH‟)

Δθαξκνγή κέηξσλ
θαη δηαδηθαζηψλ
βάζεη ηνπ
ππνινγηδφκελνπ
θηλδχλνπ

12.

(1) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα θαη δηαδηθαζίεο, βάζεη ηνπ
ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ, έηζη ψζηε λα επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ζηνπο
ηνκείο πνπ πθίζηαληαη ηε κεγαιχηεξε αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ
μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.

(άξζξν 61(2) ηνπ
Νφκνπ)
(2) Ζ πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ:
(α) αλαγλσξίδεη φηη ν θίλδπλνο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο δηαθέξεη κεηαμχ πειαηψλ, ρσξψλ,
ππεξεζηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ·
(β) επηηξέπεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα αληηκεησπίδεη ηνπο πειάηεο ηεο
Τπφρξεεο Οληφηεηαο κε ηξφπν πνπ αλαινγεί ζηνπο θηλδχλνπο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο·
(γ) επηηξέπεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα εθαξκφδεη ηε δηθή ηνπ
πξνζέγγηζε ζηηο πνιηηηθέο, δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο ·
(δ) βνεζά ζηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ απνηειέζκαηνο κε ην ιηγφηεξν
δπλαηφ θφζηνο· θαη
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(ε) βνεζά ζηε ζσζηή ηεξάξρεζε ησλ πξνζπαζεηψλ θαη ελεξγεηψλ ηεο
Τπφρξεεο Οληφηεηαο γηα ειαρηζηνπνίεζε ηεο πηζαλφηεηαο δηάπξαμεο ησλ
αδηθεκάησλ μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ ππεξεζηψλ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο.
(3) Ζ πξνζέγγηζε βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ πξνυπνζέηεη ηελ
πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πην
απνηειεζκαηηθνχ ηξφπνπ απφ πιεπξάο θφζησλ θαη‟ αλαινγία ησλ θηλδχλσλ γηα
ηε δηαρείξηζε ηεο απεηιήο ηνπ μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ αληηκεησπίδεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα.
Σέηνηα κέηξα θαη δηαδηθαζίεο είλαη:
(α) ε επηζήκαλζε θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ μεπιχκαηνο παξάλνκνπ
ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο πνπ απνξξένπλ απφ
ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο, ππεξεζίεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη
γεσγξαθηθέο πεξηνρέο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε Τπφρξεε Οληφηεηα θαη νη
πειάηεο ηνπ·
(β) ε θαηαγξαθή ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο
παξαγξάθνπ 9(1)(γ) ησλ πνιηηηθψλ, κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ
νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί ε νκνηφκνξθε εθαξκνγή ηνπο ζε φιε ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα απφ πξφζσπα πνπ νξίδεη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην·
(γ) ε δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ εθηηκεκέλνπ θηλδχλνπ κε ηελ
εθαξκνγή θαηάιιεισλ θαη απνηειεζκαηηθψλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη
ειέγρσλ·
(δ) ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη ε ιήςε κέηξσλ βειηίσζεο ηεο
ιεηηνπξγίαο ησλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ.
(4) Οη Τπφρξεεο Οληφηεηεο θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο
θαη θαηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ
θηλδχλνπ νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε, κεηαμχ άιισλ, ηηο Κνηλέο
Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ηηο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο πνπ εθδίδεη ε Οκάδα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (FATF).
Δπηζήκαλζε,
θαηαγξαθή θαη
αμηνιφγεζε
θηλδχλσλ

13.

(1) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(ηα), ν ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο έρεη ηελ
επζχλε ηεο επηζήκαλζεο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο φισλ ησλ ελδερφκελσλ
θηλδχλσλ. Ζ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ
θηλδχλνπ απαηηεί ηε μεθάζαξε επηθνηλσλία ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
έρνπλ απνθαζηζηεί ζε φιε ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα, κε ηελ εηζαγσγή απζηεξψλ
κεραληζκψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο, ηελ έγθαηξε επηζήκαλζε
αδπλακηψλ θαη ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ.
(2) Ζ εθαξκνγή κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ
πεξηιακβάλεη ηελ επηζήκαλζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ
ηπγράλνπλ δηαρείξηζεο. Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα εθηηκά θαη αμηνινγεί ηνλ θίλδπλν
πνπ αληηκεησπίδεη γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρεη γηα ζθνπνχο
μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο θαζνξίδνπλ ηηο πιένλ
θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο θαη κέηξα πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη
δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.
(3) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νη ππεξεζίεο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ
πξνζθέξεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα είλαη ζρεηηθά απιέο θαη πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθά
ιίγνπο πειάηεο ή πειάηεο κε παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, ε Τπφρξεε Οληφηεηα
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε εθείλνπο ηνπο πειάηεο πνπ είλαη
έμσ απφ ηε γεληθή εηθφλα.
(4) Ζ επηζήκαλζε, θαηαγξαθή θαη αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ πνπ αληηκεησπίδεη ε
Τπφρξεε Οληφηεηα πξνυπνζέηεη θαη‟ ειάρηζην ηελ εχξεζε απαληήζεσλ ζηα πην
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θάησ:
(α) Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο πνπ απνξξέεη απφ ηνπο πειάηεο ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηαο; Γηα παξάδεηγκα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

πνιχπινθε δνκή ηδηνθηεζίαο λνκηθψλ πξνζψπσλ,
εηαηξείεο κε κεηνρέο ζηνλ θνκηζηή,
εηαηξείεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ζε ππεξάθηηα θέληξα,
πνιηηηθά εθηεζεηκέλα πξφζσπα,
πειάηεο κε κεγάιεο ζπλαιιαγέο ζε κεηξεηά,
πειάηεο απφ ρψξεο πςεινχ θηλδχλνπ ή απφ ρψξεο γλσζηέο γηα ςειά
επίπεδα δηαθζνξάο ή νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ή δηαθίλεζεο
λαξθσηηθψλ·

(β) Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο απφ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πειάηε; Γηα
παξάδεηγκα:
i.
ii.
iii.

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ρσξίο εκθαλή λφκηκν νηθνλνκηθφ/εκπνξηθφ
ζθνπφ,
δπζθνιίεο ζηελ εμαθξίβσζε ηεο πεγήο θαη πξνέιεπζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε,
απξνζπκία ηνπ πειάηε λα απνθαιχςεη ηνπο πξαγκαηηθνχο ηδηνθηήηεο
λνκηθνχ πξνζψπνπ·

(γ) Πσο επηθνηλψλεζε ν πειάηεο κε ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα; Γηα
παξάδεηγκα:
i.
ii.

πειάηεο εμ απνζηάζεσο,
πειάηεο πνπ έρεη ζπζηεζεί απφ ηξίηνπο·

(δ) Πνηνο είλαη ν θίλδπλνο απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ππεξεζίεο
πνπ παξέρνληαη ζηνλ πειάηε; Γηα παξάδεηγκα:
i.
ii.

ππεξεζίεο πνπ επηηξέπνπλ πιεξσκέο ζε ηξίηα πξφζσπα,
κεγάιεο θαηαζέζεηο ή απνζχξζεηο κεηξεηψλ.

(5) Ζ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη ε θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ
δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο
παξάγνληεο. Δλδεηθηηθέο παξάκεηξνη κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ επηζήκαλζεο θαη
αμηνιφγεζεο ηνπ θηλδχλνπ είλαη:
(α) ην κέγεζνο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ ππεξεζηψλ·
(β) ε γεσγξαθηθή δηαζπνξά ησλ ππεξεζηψλ θαη πειαηψλ·
(γ) ε θχζε (π.ρ. πειάηεο εμ απνζηάζεσο) θαη ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ησλ
πειαηψλ, θαζψο θαη ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ππεξεζίεο·
(δ) νη ηξφπνη θαη πξαθηηθέο παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ·
(ε) ν φγθνο θαη ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ·
(ζη) ν βαζκφο θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θάζε ηνκέα ππεξεζηψλ·
(δ) ε ρψξα πξνέιεπζεο θαη ν πξννξηζκφο ησλ θεθαιαίσλ·
(ε) νη απνθιίζεηο απφ ην πξνβιεπφκελν χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ·
(ζ) ε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ.

ρεδηαζκφο θαη

14.

(1) Όηαλ ε Τπφρξεε Οληφηεηα επηζεκάλεη, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
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εθαξκνγή κέηξσλ
θαη δηαδηθαζηψλ γηα
ηε δηαρείξηζε θαη
ειαρηζηνπνίεζε
ησλ θηλδχλσλ

13, ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη, ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη ηα αλάινγα κέηξα
θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπο, ηα νπνία
αθνξνχλ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο πειαηψλ, ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο πνξηξαίηνπ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ
ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο.
(2) Λακβάλνληαο ππφςε ηνλ εθηηκεκέλν θίλδπλν, ε Τπφρξεε Οληφηεηα θαζνξίδεη
ηνλ ηχπν θαη ηελ έθηαζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαη ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ
εηζάγνληαη γηα ηε δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ κε ην ιηγφηεξν
δπλαηφ θφζηνο. Σα ελ ιφγσ κέηξα θαη δηαδηθαζίεο δχλαληαη, ελδεηθηηθά, λα
πεξηιακβάλνπλ:
(α) πξνζαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνπο πειάηεο
αλάινγα κε ην θίλδπλν μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο·
(β) εθαξκνγή ειάρηζησλ πξνηχπσλ γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ έθηαζε ησλ
απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο γηα θάζε θαηεγνξία πειαηψλ (π.ρ.
έγγξαθα απφ αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο, πιεξνθνξίεο απφ ηξίηα
κέξε, απνδεηθηηθά ζηνηρεία)·
(γ) απαίηεζε πξνζθφκηζεο πξφζζεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ απφ
ηνπο πειάηεο, φπνπ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, γηα ηελ νξζή θαη
νινθιεξσκέλε θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη πεγψλ ησλ
πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ηπρψλ απμεκέλσλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε
ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ηε κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή· θαη
(δ) παξαθνινχζεζε, ζε ζπλερή βάζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ
ησλ πειαηψλ πςεινχ θηλδχλνπ.
(3) Ζ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (2) νδεγνχλ ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ πειαηψλ ζχκθσλα κε
ηελ παξάγξαθν 7(2)(γ). Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξηνπνίεζε βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα ηα
νπνία αληαλαθινχλ ηηο πηζαλέο αηηίεο θηλδχλνπ θαη ε θάζε θαηεγνξία ζπλνδεχεηαη
κε αληίζηνηρα κέηξα επηκέιεηαο, πεξηνδηθήο παξαθνινχζεζεο θαη ειέγρσλ.
(4) Ζ θαηεγνξία πειαηψλ ρακεινχ θηλδχλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 7(2)(γ)(i), πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πειαηψλ πνπ ε ίδηα ε
Τπφρξεε Οληφηεηα έρεη απνθαζίζεη λα θαηαηάμεη σο ηέηνηα σο πξνλνείηαη ζην
άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ.
(5) Ζ θαηεγνξία πειαηψλ πςεινχ θηλδχλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν
7(2)(γ)(iii), πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο πειαηψλ πνπ θαζνξίδνληαη σο πςεινχ
θηλδχλνπ ζην άξζξν 64 ηνπ Νφκνπ θαζψο θαη νπνηαζδήπνηε άιιε πεξίπησζε
πειάηε πνπ ε ίδηα ε Τπφρξεε Οληφηεηα έρεη απνθαζίζεη λα θαηαηάμεη σο ηέηνηα.
(6) χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(η) εηνηκάδνληαη θαη ηεξνχληαη θαηαζηάζεηο
γηα ηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ, ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα νλφκαηα
ησλ πειαηψλ, ν αξηζκφο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπο θαη ε εκεξνκελία ζχλαςεο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο. Παξάιιεια, νη θαηαζηάζεηο ελεκεξψλνληαη έγθαηξα κε
φινπο ηνπο λένπο ή παιαηνχο πειάηεο πνπ ε Τπφρξεε Οληφηεηα έρεη
απνθαζίζεη, ππφ ην θσο επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ιεθζεί, φηη
εκπίπηνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο παξαγξάθνπ 7(2)(γ).
(7) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα είλαη, θαηά πάληα ρξφλν, ζε ζέζε λα απνδείμεη, ζηελ
Δπηηξνπή, φηη ε έθηαζε ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεη
είλαη αλάινγε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη γηα ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ
πνπ πξνζθέξεη γηα ζθνπνχο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(8) Χο εθ ηνχηνπ, ε ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ
παξαηίζεληαη ζηηο ππνπαξαγξάθνπο 2 κέρξη θαη 6, βνεζά ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα
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λα απνδείμεη:
(α) ηνπο ηξφπνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ επηζήκαλζε, θαηαγξαθή θαη
αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ γηα μέπιπκα
παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο·
(β) πσο έρεη θαηαιήμεη ζηελ εηζαγσγή θαη εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ·
θαη
(γ) ηνπο ηξφπνπο παξαθνινχζεζεο θαη βειηίσζεο φπνπ απηφ απαηηείηαη,
ησλ ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη ειέγρσλ.
Παξαθνινχζεζε
θαη βειηίσζε ησλ
κέηξσλ θαη
δηαδηθαζηψλ
Γπλακηθή
δηαρείξηζε
θηλδχλσλ

15.

Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί, ζε ηαθηηθή βάζε, ηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί γηα
ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ην παξφλ Μέξνο.

16.

Ζ δηαρείξηζε θηλδχλσλ είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ δηεμάγεηαη ζε δπλακηθή
βάζε. Ζ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ δελ είλαη κεκνλσκέλν γεγνλφο πεξηνξηζκέλεο
δηάξθεηαο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ αιιάδνπλ θαζψο θαη νη ππεξεζίεο θαη
ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα πνπ ηνπο παξέρεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα. Σν ίδην
ζπκβαίλεη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο. Σα κέηξα, νη δηαδηθαζίεο θαη νη έιεγρνη ηπγράλνπλ ηαθηηθήο
αλαζεψξεζεο νχησο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπλερήο απνηειεζκαηηθή
αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ πθηζηάκελσλ πειαηψλ, λέσλ πειαηψλ, ππεξεζηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ
κέζσλ.

ρεηηθνί δηεζλείο
νξγαληζκνί

17.

Καηά ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ βάζεη ηνπ
ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ αιιά θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηψλ
πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πειαηψλ θαη κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζην Μέξνο V, ν ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο νθείιεη λα ζπκβνπιεχεηαη
ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο θαη εθζέζεηο [π.ρ. πειάηεο απφ ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ
αλεπαξθψο ηηο ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial
Action Task Force ή FATF), εθζέζεηο αμηνινγήζεσλ ρσξψλ] πνπ δεκνζηεχνληαη
απφ ηνπο πην θάησ ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο:
(α) FATF - www.fatf-gafi.org·
(β) the Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of
Anti-Money Laundering Measures (MONEYVAL) - www.coe.int/moneyval·
(γ) the EU Common Foreign & Security Policy (CFSP)http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm·
(δ)
the
UN
Security
www.un.org/sc/committees/·

Council

Sanctions

Committees

-

(ε) the International Money Laundering Information Network (IMOLIN) www.imolin.org·
(ζη) the International Monetary Fund (IMF) – www.imf.org.
(δ) the Joint Committee European Supervisory Authorities - https://esasjoint-committee.europa.eu/
(ε) ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ζρεηηθά κε δηεζλείο θπξψζεηο ηνπ πκβνπιίνπ
Αζθαιείαο ΟΖΔ θαη κε πεξηνξηζηηθά κέηξα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεοhttp://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocume
nt
(ζ) the EU Sanctions Map - https://www.sanctionsmap.eu/#/main.
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8.
ΜΔΡΟ V
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟΤ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΠΔΛΑΣΧΝ ΚΑΗ ΑΚΖΖ
ΓΔΟΤΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Τπνρξέσζε γηα
άζθεζε δένπζαο
επηκέιεηαο θαη
πξνζδηνξηζκνχ
ηαπηφηεηαο
πειαηψλ

18.

(άξζξα 60, 61 θαη
62 ηνπ Νφκνπ)

(1) Δπηπξφζζεηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 60, 61 θαη 62 ηνπ Νφκνπ πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ ππνρξέσζε γηα άζθεζε δένπζαο επηκέιεηαο θαη
πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πειαηψλ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα βεβαηψλεη φηη ηα
ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ θαηέρεη γηα ηνπο πειάηεο ηνπ παξακέλνπλ πιήξσο
ελεκεξσκέλα θαη επηθαηξνπνηεκέλα κε φια ηα αλαγθαία ζηνηρεία ηαπηφηεηαο θαη
αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζρέζεο. Ζ
Τπφρξεε Οληφηεηα εμεηάδεη θαη ειέγρεη, ζε ηαθηηθή βάζε, ηελ εγθπξφηεηα θαη
επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο πειαηψλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ,
εηδηθφηεξα απηψλ πνπ αθνξνχλ πειάηεο πςεινχ θηλδχλνπ. Οη δηαδηθαζίεο θαη νη
έιεγρνη ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(α) θαζνξίδνπλ επίζεο ην ρξνληθφ πιαίζην εληφο
ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ηαθηηθή εμέηαζε θαη ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο
πειαηψλ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ
ζεκείσκα/έληππν ην νπνίν θαηαρσξείηαη ζην θάθειν πνπ ηεξείηαη γηα θάζε
πειάηε.
(2) Αλεμάξηεηα
9.
ησλ δηαηάμεσλ ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) θαη ιακβάλνληαο ππφςε
ην βαζκφ θηλδχλνπ, εάλ γίλεη αληηιεπηφ ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο φηη ειιείπνπλ αμηφπηζηα ή επαξθή ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο απφ ηελ ηαπηφηεηα θαη ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην πθηζηάκελνπ
πειάηε, ε Τπφρξεε Οληφηεηα πξνβαίλεη ακέζσο ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο εθαξκφδνληαο ηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο θαη ηα κέηξα
δένπζαο επηκέιεηαο πνπ πξνλννχληαη ζην Νφκν θαη ζηε παξνχζα Οδεγία γηα λα
ζπιιέμεη ηα ειιείπνληα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ην ηαρχηεξν δπλαηφ νχησο
ψζηε λα πξνζδηνξίζεη ηελ ηαπηφηεηα θαη λα δεκηνπξγήζεη ην νινθιεξσκέλν
νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ηνπ πειάηε.
(3) Δπηπξφζζεηα
10.
ησλ δηαηάμεσλ ησλ ππνπαξαγξάθσλ (1) θαη (2), ε Τπφρξεε
Οληφηεηα ειέγρεη ηελ επάξθεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ ηαπηφηεηαο θαη
νηθνλνκηθνχ πνξηξαίηνπ ησλ πειαηψλ ηνπ φηαλ θαη φπνηε ζπκβαίλεη έλα απφ ηα
πην θάησ γεγνλφηα ή πεξηζηαηηθά:
(α) δηεμαγσγή ζεκαληηθήο ζπλαιιαγήο πνπ θαίλεηαη λα είλαη αζπλήζεο ή/θαη
ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ην ζπλεζηζκέλν ηχπν ζπλαιιαγψλ θαη ην νηθνλνκηθφ
πνξηξαίην ηνπ πειάηε·
(β) ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε θαη λνκηθή ππφζηαζε ηνπ πειάηε
φπσο:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

αιιαγή δηεπζπληψλ/ γξακκαηέα,
αιιαγή
εγγεγξακκέλσλ
κεηφρσλ
ή/θαη
πξαγκαηηθψλ
δηθαηνχρσλ,
αιιαγή εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ,
αιιαγή εκπηζηεπκαηνπάξνρσλ,
αιιαγή εηαηξηθήο νλνκαζίαο ή/θαη εκπνξηθήο επσλπκίαο,
αιιαγή ησλ θχξησλ εκπνξηθψλ ζπλεηαίξσλ ή/θαη αλάιεςε λέσλ
ζεκαληηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ·

(γ) ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξφπν θαη ζηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηνπ πειάηε, φπσο:
i. αιιαγή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα ρεηξίδνληαη
ην ινγαξηαζκφ,
ii. αίηεζε γηα άλνηγκα λένπ ινγαξηαζκνχ γηα ηελ παξνρή λέσλ
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ή/θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ.
πλαιιαγέο πνπ
επλννχλ ηελ
αλσλπκία

19.

ε πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ πειαηψλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, ηειεθψλνπ,
ηειενκνηφηππνπ ή άιισλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ φπνπ ν πειάηεο δελ είλαη παξψλ
γηα λα εμαθξηβσζεί ε απζεληηθφηεηα ηεο ππνγξαθήο ηνπ, ή φηη είλαη ην πξφζσπν
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πνπ πξάγκαηη θαηέρεη ην ινγαξηαζκφ, ή φηη έρεη εμνπζηνδνηεζεί λα ρεηξίδεηαη ην
ινγαξηαζκφ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα εθαξκφδεη αμηφπηζηεο κεζφδνπο, δηαδηθαζίεο
θαη πξαθηηθέο ειέγρνπ ηεο πξφζβαζεο ζην ειεθηξνληθφ κέζν νχησο ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη φηη ζπλαιιάζζεηαη κε ηνλ πξαγκαηηθφ ηδηνθηήηε ή ηνλ
εμνπζηνδνηεκέλν ππνγξάθνληα ηνπ ινγαξηαζκνχ.

(άξζξν 66(3) ηνπ
Νφκνπ)

Παξάιεηςε ή
άξλεζε
πξνζθφκηζεο
απνδεηθηηθψλ
ζηνηρείσλ
ηαπηφηεηαο
πειαηψλ

20.

(άξζξν 62(4) ηνπ
Νφκνπ)

(1) Παξάιεηςε ή άξλεζε απφ πειάηε λα πξνζθνκίζεη, πξηλ ηε ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηελ εθηέιεζε κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο, ηα
απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηνπ πνξηξαίηνπ, ρσξίο
επαξθή δηθαηνινγία, απνηειεί έλδεημε ε νπνία δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηε
δεκηνπξγία ππνςίαο φηη ν πειάηεο εκπιέθεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. ε ηέηνηεο
πεξηπηψζεηο ε Τπφρξεε Οληφηεηα δελ πξνρσξεί ζηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο
ζρέζεο ή ζηελ εθηέιεζε ηεο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο θαη ηαπηφρξνλα ν
ιεηηνπξγφο ζπκκφξθσζεο εμεηάδεη θαηά πφζνλ επηβάιιεηαη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο,
ε ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε ΜΟΚΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(δ).
(2) Δάλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ν πειάηεο παξαιείςεη ή
αξλεζεί λα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο
πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 18, εληφο επιφγνπ ρξνληθνχ
δηαζηήκαηνο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα δηαθφπηεη πάξαπηα ηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε
θαη θιείλεη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ πειάηε ελψ ηαπηφρξνλα ν ιεηηνπξγφο
ζπκκφξθσζεο εμεηάδεη θαηά πφζνλ επηβάιιεηαη, ππφ ηηο πεξηζηάζεηο, ε
ππνβνιή έθζεζεο πξνο ηε ΜΟΚΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(δ).

Γεκηνπξγία
νηθνλνκηθνχ
πνξηξαίηνπ
(άξζξν 61(1) ηνπ
Νφκνπ)

21.

(1) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα ηθαλνπνηείηαη φηη ζπλαιιάζζεηαη κε έλα πξαγκαηηθφ
πξφζσπν θαη, γηα απηφ ην ζθνπφ, ιακβάλεη επαξθή ζηνηρεία ηαπηφηεηαο πνπ λα
απνδεηθλχνπλ φηη είλαη ην πξφζσπν πνπ ηζρπξίδεηαη φηη είλαη.
Πεξαηηέξσ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξαγκαηηθψλ
δηθαηνχρσλ ησλ ινγαξηαζκψλ. ηηο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε
Τπφρξεε Οληφηεηα ιακβάλεη ηέηνηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαλνήζεη
ηε δνκή ηδηνθηεζίαο θαη ειέγρνπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε.
Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηχπν ηνπ πειάηε (π.ρ. θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, αηνκηθή
επηρείξεζε ή ζπλεηαηξηζκφο), ε Τπφρξεε Οληφηεηα δεηεί θαη παίξλεη επαξθή
ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνλ
αλακελφκελν ηχπν θαη χςνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ.
Χζηφζν, πξέπεη λα ηνληζζεί φηη θαλέλα ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν εμαθξίβσζεο ηεο
ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε δελ κπνξεί λα εγγπεζεί ηελ νξζφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο
ελφο πξνζψπνπ θαη, ζπλεπψο, επηβάιιεηαη ε εθαξκνγή κηαο ζπλερνχο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ.
(2) Ζ ηαπηφηεηα φισλ ησλ πειαηψλ εμαθξηβψλεηαη ζηε βάζε αμηφπηζησλ
ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ εθδίδνληαη ή ιακβάλνληαη απφ αλεμάξηεηεο θαη
αμηφπηζηεο πεγέο, δειαδή εθείλα ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη δχζθνιν
λα παξαπνηεζνχλ ή λα εμαζθαιηζηνχλ κε παξάλνκν ηξφπν.
(3) Ζ δηεχζπλζε θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο ζεσξείηαη βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηαο
ελφο πξνζψπνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, αθνινπζείηαη μερσξηζηή δηαδηθαζία γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο, σο νξίδεηαη ζην ζεκείν 1(γ) ηνπ Πέκπηνπ Παξαξηήκαηνο.
(4) ε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφ ην ίδην απνδεηθηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ
εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ηεο δηεχζπλζεο θαηνηθίαο ηνπ.
(5) Υσξίο επεξεαζκφ ηνπ άξζξνπ 62(2) θαη (3) ηνπ Νφκνπ, ηα ζηνηρεία θαη νη
πιεξνθνξίεο ζπιιέγνληαη πξηλ ηε ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κε ζθνπφ
ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ πνξηξαίηνπ ηνπ πειάηε θαη, σο ειάρηζηνλ,
πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα:
(α) ην ζθνπφ θαη ην ιφγν πνπ δεηείηαη ε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο·
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(β) ηελ πξνβιεπφκελε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ,
ηελ αλακελφκελε πεγή ησλ ρξεκάησλ πνπ ζα πηζηψλνληαη ζην ινγαξηαζκφ
θαη ηνλ αλακελφκελν πξννξηζκφ ησλ εμεξρνκέλσλ πιεξσκψλ·
(γ) ην κέγεζνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εηήζησλ εηζνδεκάησλ,
ηε ζαθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ επηρεηξεκαηηθψλ / επαγγεικαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ / εξγαζηψλ.
(6) Σα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ηνπ
πειάηε – λνκηθνχ πξνζψπνπ πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, φλνκα ηεο
εηαηξείαο, ρψξα ζχζηαζεο, δηεχζπλζε θεληξηθψλ γξαθείσλ, νλφκαηα θαη ζηνηρεία
ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, δηεπζπληψλ, εμνπζηνδνηεκέλσλ
ππνγξαθφλησλ, νηθνλνκηθά ζηνηρεία, πιεξνθνξίεο γηα ηνλ φκηιν πνπ ηπρφλ λα
αλήθεη ε εηαηξεία (ρψξα ζχζηαζεο κεηξηθήο, ζπγαηξηθψλ θαη ζπλδεδεκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο, νηθνλνκηθά κεγέζε). Σα αλσηέξσ ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ έληππν ην νπνίν αξρεηνζεηείηαη
ζην θάθειν ηνπ πειάηε καδί κε φια ηα άιια έγγξαθα, θαζψο επίζεο θαη κε
εζσηεξηθά ζεκεηψκαηα απφ πξαθηηθά ζπλαληήζεσλ κε ηνλ πειάηε. Σν ελ ιφγσ
έληππν ελεκεξψλεηαη κέζα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ή νπνηεδήπνηε
πξνθχςνπλ λέεο πιεξνθνξίεο γηα ηπρφλ αιιαγέο ή πξνζζήθεο ζηα ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ηνπ πειάηε.
ε πεξίπησζε πειάηε – θπζηθνχ πξνζψπνπ ιακβάλνληαη αλάινγεο
πιεξνθνξίεο κε ηηο αλσηέξσ θαη ελ γέλεη αθνινπζνχληαη νη ίδηεο δηαδηθαζίεο σο
αλσηέξσ.
(7) Οη ζπλαιιαγέο πνπ εθηεινχληαη γηα ηνλ πειάηε ζπγθξίλνληαη θαη
αμηνινγνχληαη έλαληη ηεο πξνβιεπφκελεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηνπ
ζπλεζηζκέλνπ θχθινπ εξγαζηψλ/δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε θαη ησλ
ζηνηρείσλ/πιεξνθνξηψλ πνπ ηεξνχληαη γηα ην νηθνλνκηθφ ηνπ πνξηξαίην.
εκαληηθέο απνθιίζεηο δηεξεπλψληαη θαη ηα πνξίζκαηα θαηαρσξνχληαη ζην
ζρεηηθφ θάθειν ηνπ πειάηε. πλαιιαγέο πνπ δελ κπνξνχλ λα εμεγεζνχλ απφ ηηο
ππάξρνπζεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πειάηε, ηπγράλνπλ πεξαηηέξσ εμέηαζεο γηα λα
απνθαζηζζεί θαηά πφζνλ εγείξνληαη ππνςίεο γηα μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο
ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο έηζη ψζηε λα γίλεη εζσηεξηθή αλαθνξά ζην
ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(ε), θαη απφ ηνλ
ηειεπηαίν ζηε ΜΟΚΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(δ).
πγθεθξηκέλεο
πεξηπηψζεηο
εμαθξίβσζεο
ηαπηφηεηαο
πειαηψλ
Πέκπην Παξάξηεκα

22.

ην Πέκπην Παξάξηεκα πεξηγξάθνληαη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο
θαη κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πνπ ε Τπφρξεε Οληφηεηα αθνινπζεί ζε
ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο εμαθξίβσζεο ηαπηφηεηαο πειαηψλ.

Απινπζηεπκέλα
κέηξα δένπζαο
επηκέιεηαο θαη
δηαδηθαζίεο
πξνζδηνξηζκνχ
ηαπηφηεηαο
πειαηψλ

23.

χκθσλα κε ην άξζξν 63 ηνπ Νφκνπ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα δχλαηαη λα
εθαξκφζεη απινπζηεπκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε εάλ ε
επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ε ζπλαιιαγή παξνπζηάδεη ρακειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ.
Ννείηαη φηη ε Τπφρξεε Οληφηεηα ζπγθεληξψλεη επαξθείο πιεξνθνξίεο ψζηε λα
θξίλεη θαη λα δηαπηζηψζεη εάλ κηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή
παξνπζηάδεη ρακειφηεξν βαζκφ θηλδχλνπ. Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα, ζην πιαίζην
ηεο εθηίκεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα δηαπίζησζε ησλ αλσηέξσ, δείρλεη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε θάζε δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ πειαηψλ ή ζε θάζε είδνο
ζπλαιιαγψλ πνπ δχλαηαη, ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ, λα ζεσξεζεί σο ηδηαίηεξα
επηδεθηηθφ (particularly likely) γηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ζην μέπιπκα παξάλνκνπ
ρξήκαηνο ή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.

24.

χκθσλα κε ην άξζξν 64 ηνπ Νφκνπ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα εθαξκφδεη απμεκέλα
κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο θαη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πειαηψλ
γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 64 ηνπ Νφκνπ θαζψο, επίζεο,
θαη γηα άιιεο πεξηπηψζεηο, νη νπνίεο απφ ηε θχζε ηνπο παξνπζηάδνπλ πςειφ
θίλδπλν μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο

(άξζξν 63 ηνπ
Νφκνπ)

Απμεκέλα κέηξα
δένπζαο επηκέιεηαο
θαη δηαδηθαζίεο
πξνζδηνξηζκνχ
ηαπηφηεηαο
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πειαηψλ
(άξζξν 64 ηνπ
Νφκνπ)
Γπλαηφηεηα
απνδνρήο
ζηνηρείσλ
ηαπηφηεηαο
πειαηψλ πνπ
έρνπλ εμαθξηβσζεί
απφ ηξίην
πξφζσπν
(άξζξν 67 ηνπ
Νφκνπ)

θαη θαηαηάζζνληαη απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα σο πςεινχ θηλδχλνπ ζηε βάζε
ηεο πνιηηηθήο απνδνρήο πειαηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 7.
25.

(1) Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Νφκνπ, ε Τπφρξεε
Οληφηεηα δχλαηαη λα βαζίδεηαη ζε ηξίηα πξφζσπα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο θαη κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο
ηνλ πειάηε, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 61(1)(α), (β) θαη (γ) ηνπ Νφκνπ
λννπκέλνπ φηη εμαζθαιίδνπλ άκεζα, απφ ην ηξίην πξφζσπν, φια ηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ην ηξίην πξφζσπν γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο
ηνπ πειάηε, ηα νπνία είλαη πηζηά αληίγξαθα ησλ πξσηφηππσλ.

(2) Ζ Τπφρξεε
11.
Οληφηεηα ιακβάλεη ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα λα εμαθξηβψλεη
φηη ην ηξίην πξφζσπν ππφθεηηαη ζε επαγγεικαηηθή εγγξαθή βάζεη αληίζηνηρνπ
λφκνπ ή άιιεο ξχζκηζεο ζηε ρψξα ζχζηαζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ, θαζψο θαη
ζε επνπηεία γηα ζθνπνχο ζπκκφξθσζεο κε ηα κέηξα παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(3) Ζ Τπφρξεε
12.
Οληφηεηα δχλαηαη λα βαζίδεηαη ζε ηξίηα πξφζσπα κφλν θαηά ηε
ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο
φζνλ αθνξά ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ ηνπ. Λακβάλνληαο
ππφςε ην βαζκφ θηλδχλνπ, εάλ απαηηνχληαη νπνηαδήπνηε πξφζζεηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο, γηα ζθνπνχο επηθαηξνπνίεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πνξηξαίηνπ ηνπ
πειάηε ή γηα ζθνπνχο εμέηαζεο αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ πνπ εθηεινχληαη
κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ, απηά ιακβάλνληαη απφ ηα θπζηθά πξφζσπα
(δηεπζπληέο, πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο) πνπ ειέγρνπλ θαη δηεπζχλνπλ ηηο
εξγαζίεο ηνπ πειάηε θαη έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ.
(4) ηηο13.πεξηπηψζεηο πνπ ε Τπφρξεε Οληφηεηα βαζίδεηαη ζε ηξίην πξφζσπν
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα/δηαδηθαζίεο:
(α) πξνηνχ μεθηλήζεη ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή δηελεξγεζεί ε κεκνλσκέλε
ζπλαιιαγή εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο θαη κέηξα
δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ην ηξίην πξφζσπν·
(β) ζπλάπηεη ζπκθσλία κε ην ηξίην πξφζσπν κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη
ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε κέξνπο·
(γ) γηα θάζε ηξίην πξφζσπν ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, ηεξείηαη
μερσξηζηφο θάθεινο ζηνλ νπνίν θαηαρσξνχληαη νη ζπλαθείο πιεξνθνξίεο ·
(δ) ε έλαξμε ζπλεξγαζίαο κε ην ηξίην πξφζσπν θαη ε απνδνρή ησλ
ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο πειαηψλ πνπ έρνπλ εμαθξηβσζεί απφ ην ηξίην
πξφζσπν ηπγράλεη έγθξηζεο απφ ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, θαηά ηα
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9(1)(ηβ).
Γηαξθήο
παξαθνινχζεζε
ινγαξηαζκψλ θαη
ζπλαιιαγψλ
(άξζξν 58(ε) ηνπ
Νφκνπ)

26.

(1) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα έρεη πιήξε αληίιεςε ηεο θπζηνινγηθήο θαη
δηθαηνινγεκέλεο θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ ηνπ θαζψο θαη ηνπ
γεληθφηεξνπ νηθνλνκηθνχ ηνπο πνξηξαίηνπ νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα
εληνπίδεη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ηε ζπλεζηζκέλε κνξθή ηεο
θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπο, ή απνηεινχλ πνιχπινθεο ή αζπλήζηζηεο
ζπλαιιαγέο ή πξαγκαηνπνηνχληαη ρσξίο λα ππάξρεη πξνθαλήο νηθνλνκηθφο
ζθνπφο ή ζαθήο λφκηκνο ιφγνο. Υσξίο ηέηνηα γλψζε, ε Τπφρξεε Οληφηεηα δελ
είλαη ζε ζέζε λα εθπιεξψζεη ηε λνκηθή ηνπ ππνρξέσζε γηα εληνπηζκφ θαη
αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ζηε ΜΟΚΑ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο
9(1)(δ) θαη 27.
(2) Οη14.δηαδηθαζίεο θαη ην βάζνο εμέηαζεο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο
παξαθνινχζεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ιακβάλνπλ ππφςε ην επίπεδν θηλδχλνπ θαη
επηηπγράλνπλ, θαη‟ ειάρηζηνλ, ηα αθφινπζα:
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(α) ηελ επηζήκαλζε φισλ ησλ πειαηψλ πςεινχ θηλδχλνπ, θαηά ηα νξηδφκελα
ζηελ παξάγξαθν 7. Χο εθ ηνχηνπ, ηα ζπζηήκαηα ή κέηξα θαη δηαδηθαζίεο ηεο
Τπφρξεεο Οληφηεηαο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγνπλ αλαιπηηθέο
θαηαζηάζεηο γηα θάζε νκάδα πειαηψλ πςεινχ θηλδχλνπ νχησο ψζηε λα
ππνβνεζείηαη ην έξγν παξαθνινχζεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ
ηνπο
(β) ηνλ εληνπηζκφ αζπλήζηζησλ ή χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ είλαη
αζπκβίβαζηεο κε ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ησλ πειαηψλ γηα ζθνπνχο
πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο·
(γ) ηε δηεξεχλεζε ησλ αζπλήζηζησλ ή χπνπησλ ζπλαιιαγψλ απφ ηα
πξφζσπα ζηα νπνία έρνπλ αλαηεζεί ηέηνηα θαζήθνληα· ηα απνηειέζκαηα ησλ
εξεπλψλ θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ ζεκείσκα θαη ηεξνχληαη ζην θάθειν
ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πειάηε·
(δ) ηε ιήςε φισλ ησλ απαξαηηήησλ κέηξσλ θαη ελεξγεηψλ ζηε βάζε ησλ
επξεκάησλ ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ζεκείνπ (γ), πεξηιακβαλνκέλεο ηεο
εζσηεξηθήο αλαθνξάο ππφπησλ ζπλαιιαγψλ/δξαζηεξηνηήησλ πξνο ην
ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(ε)·
(ε) ηε δηαπίζησζε ηεο πεγήο θαη πξνέιεπζεο ησλ ρξεκάησλ πνπ πηζηψλνληαη
ζηνπο ινγαξηαζκνχο.
(3) Ζ 15.
Τπφρξεε Οληφηεηα εηζάγεη θαη εθαξκφδεη, εθφζνλ είλαη ζθφπηκν θαη
αλαινγηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε θχζε, ηελ θιίκαθα θαη ηελ πνιππινθφηεηα
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ, θαζψο θαη ηε θχζε θαη ην θάζκα ησλ
επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, επαξθή απηνκαηνπνηεκέλα
ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηθαλά λα πξνκεζεχνπλ έγθαηξα ην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο κε φιεο ηηο έγθπξεο θαη
απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηελ αλάιπζε θαη ηελ
απνηειεζκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ
ζπλαιιαγψλ ηνπο ζηε βάζε ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ, γηα ζθνπνχο
μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.
(4) Ζ παξαθνινχζεζε
16.
ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ζπλαιιαγψλ γίλεηαη ζε ζρέζε κε
ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ θαη νηθνλνκηθνχ πνξηξαίηνπ, θαζψο θαη κε
ζχγθξηζε, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ηεο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ
αλακελφκελε θίλεζε, φπσο απηή είρε δεισζεί θαηά ηε ζχλαςε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο. Πεξαηηέξσ, ε παξαθνινχζεζε θαιχπηεη πειάηεο πνπ
δελ έρνπλ επαθή κε ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα θαζψο θαη κε αδξαλείο
ινγαξηαζκνχο πνπ παξνπζηάδνπλ μαθληθή θίλεζε.
(5) Σα απηνκαηνπνηεκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δχλαληαη επίζεο λα
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ειιείπνπλ
θαη αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ
πνξηξαίηνπ ηνπ πειάηε.
(6) Γηα φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο, ηα απηνκαηνπνηεκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα
είλαη ηθαλά λα αζξνίδνπλ ηα ππφινηπα θαη ηελ θίλεζε φισλ ησλ ζπλδεδεκέλσλ
ινγαξηαζκψλ πάλσ ζε ελνπνηεκέλε βάζε θαη λα αληρλεχνπλ αζπλήζεηο ή
χπνπηνπο ηχπνπο ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Απηφ δχλαηαη λα γίλεη κε
ηνλ θαζνξηζκφ νξίσλ γηα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ή θαηεγνξία ινγαξηαζκψλ
(π.ρ. ινγαξηαζκνί πςεινχ θηλδχλνπ) ή ζπλαιιαγψλ (π.ρ. θαηαζέζεηο ή
απνζχξζεηο ζε κεηξεηά, ζπλαιιαγέο πνπ δελ θαίλνληαη ινγηθέο απφ νηθνλνκηθήο
ή εκπνξηθήο ζθνπηάο, κεγάινο αξηζκφο ζπλαιιαγψλ αζπκβίβαζησλ κε ην
κέγεζνο ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ), ιακβάλνληαο ππφςε ην νηθνλνκηθφ
πνξηξαίην ηνπ πειάηε, ηε ρψξα πξνέιεπζεο, ηελ πεγή ησλ ρξεκάησλ, ηνλ ηχπν
ηεο ζπλαιιαγήο ή άιινπο παξάγνληεο θηλδχλνπ. Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα δίλεη
ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλσηέξσ
πξνθαζνξηζκέλα φξηα, θαζφηη ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ έλδεημε φηη έλαο
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πειάηεο πηζαλφλ λα εκπιέθεηαη ζε αζπλήζεηο ή χπνπηεο δξαζηεξηφηεηεο.
17.
ΜΔΡΟ VI
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΠΟΠΣΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ/ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ
ΣΖ ΜΟΚΑ
Αλαθνξά χπνπησλ
ζπλαιιαγψλ ζηε
ΜΟΚΑ

27.

Υσξίο επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 70 ηνπ Νφκνπ, ε Τπφρξεε
Οληφηεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο απφπεηξαο δηελέξγεηαο ζπλαιιαγψλ γηα ηηο νπνίεο
γλσξίδεη ή ππνπηεχεηαη φηη ζπλδένληαη κε μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αλαθέξεη, κέζσ ηνπ ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο, ηελ ππνςία ηνπ ζηε ΜΟΚΑ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν
9(1)(δ).

28.

(1) O νξηζκφο ηεο χπνπηεο ζπλαιιαγήο θαζψο θαη νη ηχπνη ησλ χπνπησλ
ζπλαιιαγψλ πνπ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα μέπιπκα παξάλνκνπ
ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο είλαη ζρεδφλ απεξηφξηζηνη. Μηα
χπνπηε ζπλαιιαγή είλαη ζπλήζσο αζπκβίβαζηε κε ηηο γλσζηέο θαη λφκηκεο
εξγαζίεο ηνπ πειάηε ή ηηο πξνζσπηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ή κε ην ζπλεζηζκέλν
θχθιν εξγαζηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ινγαξηαζκνχ, ή γεληθφηεξα κε ην νηθνλνκηθφ
πνξηξαίην πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα γηα ηνλ πειάηε. Ζ
Τπφρξεε Οληφηεηα βεβαηψλεη φηη πάληνηε θαηέρεη επαξθείο πιεξνθνξίεο θαη
γλσξίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ ηνπ νχησο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε
έγθαηξα λα αλαγλσξίδεη φηη κηα ζπλαιιαγή ή ζεηξά ζπλαιιαγψλ είλαη αζπλήζεο ή
χπνπηε.

(άξζξα 26, 27, 69
θαη 70 ηνπ Νφκνπ)
Ύπνπηεο
ζπλαιιαγέο

(2) Καηάινγνο κε παξαδείγκαηα χπνπησλ ζπλαιιαγψλ / δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζπλδένληαη κε ην μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο επηζπλάπηεηαη ζην Σξίην Παξάξηεκα. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο δελ
είλαη εμαληιεηηθφο θαη δελ πεξηέρεη φια ηα είδε ζπλαιιαγψλ πνπ πηζαλφλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ, εληνχηνηο βνεζά ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα θαη ηνπο ππαιιήινπο
ηνπ ζηελ αλαγλψξηζε ησλ πην βαζηθψλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο μεπιέλεηαη ην
παξάλνκν ρξήκα θαη ρξεκαηνδνηείηαη ε ηξνκνθξαηία. Ο εληνπηζκφο απφ ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα νπνηαζδήπνηε απφ ηηο ζπλαιιαγέο πνπ παξαηίζεληαη ζην
Σξίην Παξάξηεκα απνηειεί αληηθείκελν πεξαηηέξσ έξεπλαο θαη αηηία αλαδήηεζεο
επηπξφζζεησλ πιεξνθνξηψλ ή/θαη εμεγήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ πεγή θαη
πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ, ηε θχζε θαη ηνλ νηθνλνκηθφ/εκπνξηθφ ζθνπφ ηεο
ζπλαιιαγήο θαζψο θαη ησλ γεγνλφησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα.

Σξίην Παξάξηεκα

Έθζεζε ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο
πξνο ηε ΜΟΚΑ

29.

(1) Όιεο νη εθζέζεηο ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(δ)
ππνβάιινληαη ζηε ΜΟΚΑ κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ζειίδαο goAML
(https://reports.mokas.law.gov.cy/live).
(2) Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ
9(1)(δ), ε Τπφρξεε Οληφηεηα πηζαλφλ λα επηζπκεί ηε δηαθνπή ηεο ζρέζεο κε ηνλ
πειάηε γηα απνθπγή ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλεπάγεηαη απφ ηπρφλ ζπλέρηζε
ιεηηνπξγίαο ηνπ ελ ιφγσ ινγαξηαζκνχ. ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, ε Τπφρξεε
Οληφηεηα επηδεηθλχεη ηδηαίηεξε πξνζνρή έηζη πνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 48 ηνπ
Νφκνπ, λα κελ απνθαιχπηεη ζηνλ πειάηε φηη έρεη ππνβιεζεί έθζεζε ζηε
ΜΟΚΑ. πλεπψο, δηαηεξεί επηθνηλσλία κε ηε ΜΟΚΑ γηα λα απνθεπρζεί ε
δεκηνπξγία νπνησλδήπνηε εκπνδίσλ ή δπζθνιηψλ ζηε δηεμαγσγή ησλ εξεπλψλ.
(3) Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(δ), ε Τπφρξεε
Οληφηεηα αθνινπζεί ηπρφλ νδεγίεο πνπ ηνπ δίλεη ε ΜΟΚΑ, ηδηαίηεξα θαηά
πφζνλ ζα νινθιεξψζεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζπλαιιαγή ή ζα δηαηεξήζεη ζε
ιεηηνπξγία ην ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ.
χκθσλα κε ην άξζξν 26(2)(γ) ηνπ Νφκνπ, ε ΜΟΚΑ δχλαηαη λα δίλεη νδεγίεο
ζηελ Τπφρξεε Οληφηεηα φπσο λα κελ εθηειέζεη ή θαζπζηεξήζεη λα εθηειέζεη ηελ
εληνιή πειάηε, ρσξίο ηέηνηα ελέξγεηα λα ζεσξείηαη παξαβίαζε νπνηαζδήπνηε
ζπκβαηηθήο ή άιιεο ππνρξέσζεο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο θαη ησλ ππαιιήισλ
ηνπ.
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(4) Πεξαηηέξσ, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(δ), νη
εκπιεθφκελνη πειαηεηαθνί ινγαξηαζκνί θαζψο θαη ηπρφλ άιινη ζπλδεδεκέλνη
ινγαξηαζκνί ηίζεληαη ππφ ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηνπ ιεηηνπξγνχ
ζπκκφξθσζεο.
Πξνζθφκηζε
πιεξνθνξηψλ ζηε
ΜΟΚΑ

30.

Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα δηαζθαιίδεη φηη κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηεξεχλεζεο κηαο
χπνπηεο ζπλαιιαγήο απφ ηε ΜΟΚΑ, είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη έγθαηξα θαη
ρσξίο θαζπζηέξεζε ηηο πην θάησ πιεξνθνξίεο:
(α) ηελ ηαπηφηεηα ησλ θαηφρσλ ηνπ ινγαξηαζκνχ·
(β) ηελ ηαπηφηεηα
ινγαξηαζκνχ·

ησλ

πξαγκαηηθψλ

ηδηνθηεηψλ

/

δηθαηνχρσλ

ηνπ

(γ) ηελ ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ρεηξηζκνχ ηνπ
ινγαξηαζκνχ·
(δ) ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ φγθν θαη ηηο ζπλαιιαγέο πνπ δηεμάγνληαη κέζσ
ηνπ ινγαξηαζκνχ·
(ε) ζπλδεδεκέλνπο ινγαξηαζκνχο·
(ζη) ζε ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
18.
Σήξεζε αξρείνπ θαη 31.
πεξίνδνο θχιαμεο
εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ
(άξζξν 68 ηνπ
Νφκνπ)

ηελ πεγή ησλ ρξεκάησλ,
ηνλ ηχπν θαη ην πνζφ ηνπ λνκίζκαηνο ηεο ζπλαιιαγήο,
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ρξήκαηα έρνπλ θαηαηεζεί ή απνζπξζεί,
γηα παξάδεηγκα κεηξεηά, επηηαγέο, ειεθηξνληθά εκβάζκαηα,
ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξνζψπνπ πνπ έδσζε εληνιή γηα ηε ζπλαιιαγή,
ηνλ πξννξηζκφ ησλ ρξεκάησλ,
ηε θχζε ησλ νδεγηψλ θαη ηεο εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρνπλ δνζεί,
ηνλ ηχπν θαη ηνλ αξηζκφ αλαγλψξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ
εκπιέθεηαη ζηε ζπλαιιαγή.
ΜΔΡΟ VII
ΣΖΡΖΖ ΑΡΥΔΗΟΤ

(1) χκθσλα κε ην άξζξν 68(1) ηνπ Νφκνπ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα ηεξεί αξρείν κε
ηα έγγξαθα/ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ άξζξν θαη εμεηδηθεχνληαη
ζηελ παξνχζα Οδεγία, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ φζσλ αλαθέξνληαη ζηελ
παξάγξαθν 9(1)(θ).

(2) χκθσλα κε ην άξζξν 68(2) ηνπ Νφκνπ, ηα έγγξαθα/ζηνηρεία ηεο
ππνπαξαγξάθνπ (1), θπιάζζνληαη γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εηψλ, ε
νπνία ππνινγίδεηαη κεηά ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ή ηελ πεξάησζε ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο.
Ννείηαη φηη ηα έγγξαθα/ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ππφ εμέιημε έξεπλεο
θπιάζζνληαη κέρξηο φηνπ ε ΜΟΚΑ επηβεβαηψζεη φηη ε δηεξεχλεζε έρεη
νινθιεξσζεί θαη ε ππφζεζε έρεη θιείζεη.
Μνξθή ησλ
ζηνηρείσλ

32.

(1) Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ, πέξαλ απφ ηα πξσηφηππα έγγξαθα ή ηα
πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα ηνπο (true copies) πνπ ηεξνχληαη ζε έληππε κνξθή
(hard copies), δχλαηαη λα είλαη θαη ζε άιιεο κνξθέο, γηα παξάδεηγκα ζε
ειεθηξνληθή, λννπκέλνπ φηη είλαη δπλαηή ε αλάθηεζε ησλ ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ
έγθαηξα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ε Τπφρξεε Οληφηεηα είλαη ζε ζέζε λα
παξάζρεη ηα πην πάλσ ζηνηρεία, αλά πάζα ζηηγκή, ζηελ Δπηηξνπή ή ζηε
ΜΟΚΑ, κεηά απφ αίηεκα ηνπο.
(2) Όηαλ ε Τπφρξεε Οληφηεηα θαζνξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ γηα ηε κνξθή ηήξεζεο
ησλ εγγξάθσλ/ζηνηρείσλ, ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νφκνπ θαη
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ηεο παξνχζαο Οδεγίαο φζν θαη ηηο πηζαλέο αλάγθεο ηεο ΜΟΚΑ θαη ηεο
Δπηηξνπήο.
Πηζηνπνίεζε θαη
γιψζζα ζηνηρείσλ

33.

(1) Σα έγγξαθα/ζηνηρεία πνπ ιακβάλνληαη, γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο
παξνχζαο Οδεγίαο, είλαη ζηηο αθφινπζεο κνξθέο:
α) Πξσηφηππν, ή
β) Πηζηφ αληίγξαθν (true copy) ηνπ πξσηφηππνπ, φπνπ ε πηζηνπνίεζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ
εμαθξηβψλεη ε ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, αθνχ παξνπζηαζηεί ζε απηή
ην πξσηφηππν, ή
γ) Πηζηφ αληίγξαθν (true copy) ηνπ πξσηφηππνπ, φπνπ ε πηζηνπνίεζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξίηα πξφζσπα, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εμαθξηβψλνπλ
ηα ίδηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Νφκνπ θαη
ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ 25 ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, ή
δ) Πηζηφ αληίγξαθν (true copy) ηνπ πξσηφηππνπ, φπνπ ε πηζηνπνίεζε
πξαγκαηνπνηείηαη απφ αξκφδηα αξρή ή πξφζσπν πνπ, ζχκθσλα κε ηηο
ζρεηηθέο πξφλνηεο ησλ λφκσλ ηεο ρψξαο ηνπο, είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ
πηζηνπνίεζε ηεο απζεληηθφηεηαο εγγξάθσλ ή ζηνηρείσλ. ε απηή ηελ
πεξίπησζε ηα έγγξαθα λα είλαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα (apostilled or
notarised), ή
δ) Νννπκέλνπ φηη αθνινπζείηαη ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν
2 ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηεο
παξνχζαο Οδεγίαο:
i. Αληίγξαθν ηνπ πξσηφηππνπ, ή
ii. ηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη κε ειεθηξνληθά κέζα
(electronic verification) ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο παξαγξάθνπ (2)
πην θάησ.
(2) Δθηέιεζε
19. ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα:
α) Ο έιεγρνο ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα εθηειείηαη είηε άκεζα απφ ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα, είηε κέζσ ηξίηνπ πξνζψπνπ. Σφζν ε Τπφρξεε Οληφηεηα
φζν θαη ηα ελ ιφγσ ηξίηα πξφζσπα πιεξνχλ ζσξεπηηθά ηηο αθφινπζεο
πξνυπνζέζεηο:
i. νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο ηεξεί ην ηξίην πξφζσπν ή
ζηηο νπνίεο έρεη πξφζβαζε ην ηξίην πξφζσπν ή ε Τπφρξεε Οληφηεηα
είλαη εγγεγξακκέλεο ζηνλ, ή/θαη εγθεθξηκέλεο απφ ηνλ, Δπίηξνπν
Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ γηα ζθνπφ θχιαμεο
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ (ή ηελ αληίζηνηρε αξκφδηα αξρή ζηε ρψξα
ηήξεζεο ηεο ελ ιφγσ βάζεο δεδνκέλσλ).
ii. νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ παξέρνπλ πξφζβαζε ζε
πιεξνθνξίεο
νη νπνίεο αλαθέξνληαη ηφζν ζε ησξηλέο φζν θαη
πξνγελέζηεξεο θαηαζηάζεηο πνπ δεηθλχνπλ φηη φλησο ην πξφζσπν
ππάξρεη θαη πεξηέρνπλ ηφζν ζεηηθέο πιεξνθνξίεο (θαη‟ ειάρηζην ην
πιήξεο φλνκα, ηε δηεχζπλζε θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ πειάηε)
φζν θαη αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο (π.ρ. δηάπξαμε αδηθεκάησλ φπσο
θινπή ηαπηφηεηαο, ζπκπεξίιεςε ζε αξρεία απνζαλφλησλ πξνζψπσλ,
ζπκπεξίιεςε ζε ιίζηεο θπξψζεσλ θαη πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ απφ ην
πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ην πκβνχιην Αζθαιείαο
ΟΖΔ).
iii. νη ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ πεξηέρνπλ επξχ θάζκα πεγψλ, κε
πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ ελεκεξψλνληαη ζε
αιεζηλφ ρξφλν (real-time update) θαη απνζηέιινπλ εηδνπνηήζεηο
(trigger alerts) φηαλ ζεκαληηθά δεδνκέλα δηαθνξνπνηεζνχλ.
iv. έρεη θαηαξηίζεη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ Τπφρξεε
Οληφηεηα λα γλσξίδεη πνηεο πιεξνθνξίεο εξεπλήζεθαλ, πνηα είλαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπο θαη ηε ζεκαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ην βαζκφ
βεβαηφηεηαο σο πξνο ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε.
v. έρεη θαηαξηίζεη δηαδηθαζίεο πνπ επηηξέπνπλ ζηελ Τπφρξεε Οληφηεηα λα
θαηαγξάςεη θαη λα θπιάμεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη
ην απνηέιεζκα ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν ηεο ηαπηφηεηαο.
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β) Οη
20.πιεξνθνξίεο λα πξνέξρνληαη ελδεηθηηθά απφ δχν ή πεξηζζφηεξεο
πεγέο. Καη‟ ειάρηζην, ε δηαδηθαζία ειέγρνπ κε ειεθηξνληθά κέζα δχλαηαη λα
πιεξνί ην αθφινπζν ελδεηθηηθφ πξφηππν αληηζηνηρίαο:
i. Δληνπηζκφο ηνπ πιήξνπο νλφκαηνο θαη ηεο παξνχζαο δηεχζπλζεο ηνπ
πειάηε απφ κηα πεγή, θαη
ii. Δληνπηζκφο ηνπ πιήξνπο νλφκαηνο ηνπ πειάηε θαη είηε ηεο παξνχζαο
δηεχζπλζεο ή ηεο εκεξνκελίαο γελλήζεσο ηνπ απφ δεχηεξε πεγή.
γ) Γηα ζθνπνχο εθηέιεζεο ηνπ ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο κε ειεθηξνληθά κέζα, ε
Τπφρξεε Οληφηεηα νθείιεη λα θαηαξηίδεη δηαδηθαζίεο ψζηε λα ηθαλνπνηείηαη γηα
ηελ πιεξφηεηα, εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο έρεη
πξφζβαζε. Ννείηαη φηη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έξεπλα
ηφζν ζε ζεηηθέο φζν θαη ζε αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο.
δ) Ννείηαη φηη ε Τπφρξεε Οληφηεηα αμηνινγεί ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ
ηαπηφηεηαο ψζηε λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 61(3) ηνπ
Νφκνπ. Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα θαηαξηίδεη κεραληζκνχο γηα ηελ εθηέιεζε
πνηνηηθψλ ειέγρσλ ψζηε λα αμηνινγεί ηελ πνηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο
νπνίεο πξνηίζεηαη λα βαζηζηεί.
(3) ε πεξίπησζε πνπ ηα έγγξαθα/ζηνηρεία ηεο ππνπαξαγξάθνπ (1) είλαη ζε
γιψζζα άιιε απφ ηελ ειιεληθή ή αγγιηθή, απηά λα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηή
κεηάθξαζε (true translation).
ΜΔΡΟ VIII
ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ, ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Τπνρξεψζεηο
πξνζσπηθνχ

34.

(1) Οη ππάιιεινη ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο δχλαηαη λα ζεσξεζνχλ πξνζσπηθά
λνκηθά ππεχζπλνη εάλ παξαιείςνπλ λα απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο ή ππνςίεο
γηα μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο.

(άξζξν 58 ηνπ
Νφκνπ)
(2) Οη ππάιιεινη ζπλεξγάδνληαη θαη αλαθέξνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ζχκθσλα
κε ηελ παξάγξαθν 9(1)(ε), νηηδήπνηε έξρεηαη ζηελ αληίιεςή ηνπο ζε ζρέζε κε
ζπλαιιαγέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη έζησ θαη ε ειάρηζηε ππνςία φηη πηζαλφλ λα
ζρεηίδνληαη κε μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο.
(3) χκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Νφκνπ, νη ππάιιεινη ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο
ζεσξνχληαη φηη εθπιεξψλνπλ ηε λνκηθή ηνπο ππνρξέσζε γηα απνθάιπςε ησλ
ππνςηψλ ηνπο ζρεηηθά κε μέπιπκα παξάλνκνπ ρξήκαηνο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο
ηξνκνθξαηίαο κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2).
Πξφγξακκα
εθπαίδεπζεο θαη
επηκφξθσζεο
πξνζσπηθνχ

35.

(1) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα βεβαηψλεηαη φηη νη ππάιιεινη ηνπ είλαη ελήκεξνη γηα ηα
θαζήθνληα θαη ηηο λνκηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηελ
παξνχζα Οδεγία, εηζάγνληαο νινθιεξσκέλν πξφγξακκα εθπαίδεπζεο θαη
επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ.
(2) Ο ρξφλνο θαη ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ
πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο ηεο θάζε Τπφρξεεο Οληφηεηαο. H ζπρλφηεηα ηεο
εθπαίδεπζεο πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ζηηο λνκνζεηηθέο ή/θαη
ξπζκηζηηθέο απαηηήζεηο, ηα θαζήθνληα ηνπ πξνζσπηθνχ θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο
αιιαγέο πθίζηαηαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο Γεκνθξαηίαο.
(3) Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ζηνρεχεη ζηελ ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο
λέεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο
θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαθηηθψλ
κεζφδσλ θαη ηάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ζθνπφ.
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(4) Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα έρεη δηαθνξεηηθή δνκή γηα ην λέν πξνζσπηθφ, ην
πθηζηάκελν πξνζσπηθφ θαη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο
αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ. Ζ εθπαίδεπζε επαλαιακβάλεηαη ζε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νχησο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην πξνζσπηθφ
ππελζπκίδεηαη γηα ηα θαζήθνληα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ θαη ηεξείηαη ελήκεξν γηα
νπνηεζδήπνηε λέεο εμειίμεηο.
ΜΔΡΟ ΗΥ
ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΠΡΑΞΔΧΝ ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΧΝ ΦΖΦΗΜΑΣΧΝ Ζ‟
ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ („ΚΤΡΧΔΗ‟) Ζ‟/ΚΑΗ ΣΧΝ
ΑΠΟΦΑΔΧΝ ΚΑΗ ΚΑΝΟΝΗΜΧΝ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ
ΈΝΧΖ („ΠΔΡΗΟΡΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ‟)
Δληνπηζκφο
πξάμεσλ θαηά
παξάβαζε
Κπξψζεσλ θαη
Πεξηνξηζηηθψλ
Μέηξσλ

36.

(1) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα ζρεδηάδεη θαη εθαξκφδεη κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ πξάμεσλ πνπ παξαβαίλνπλ ή ελδερνκέλσο λα παξαβαίλνπλ ηηο
δηαηάμεηο ησλ Φεθηζκάησλ ή Απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο
(«Κπξψζεηο») ή/θαη ησλ Απνθάζεσλ θαη Καλνληζκψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο («Πεξηνξηζηηθά Μέηξα»), θαηά ηα νξηδφκελα ζην Νφκν
Κπξψζεσλ.
(2) ε πεξίπησζε πνπ Τπφρξεε Οληφηεηα, πξνηίζεηαη λα πξνβεί ζε πξάμε ε
νπνία εκπίπηεη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δχλαληαη λα εγθξηζνχλ δπλάκεη ησλ
δηαηάμεσλ ησλ Κπξψζεσλ ή/θαη Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ, ππνβάιιεη, κέζσ ηνπ
ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο, πξηλ ηελ δηελέξγεηα ηεο πξάμεο, ζρεηηθφ αίηεκα πξνο
ηε ΜΔΚ ή πξνο ζην εκπιεθφκελν Πηζησηηθφ Ίδξπκα γηα απνζηνιή απφ απηφ ζηε
ΔΟΚ, αλαιφγσο ηεο πεξίζηαζεο, γηα έγθξηζε ή απφξξηςε.
(3) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα θαηαγξάθεη ζην εγρεηξίδην δηαδηθαζηψλ θαη δηαρείξηζεο
θηλδχλσλ ηεο παξαγξάθνπ 9(1)(γ) ηεο Οδεγίαο ηα κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ
εληνπηζκφ πξάμεσλ πνπ παξαβαίλνπλ ή ελδερνκέλσο λα παξαβαίλνπλ ηηο
δηαηάμεηο ησλ Κπξψζεσλ ή Πεξηνξηζηηθψλ Μέηξσλ.
ΜΔΡΟ Υ
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Καηάξγεζε
Οδεγίαο
Κ.Γ.Π. 480/2012
Αξ. 4608,
26.11.2012
Κ.Γ.Π. 192/2016
Αξ. 4952,
24.6.2016
Κ.Γ.Π. 262/2016
Αξ. 4964,
16.9.2016

37.

Καηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο θαηαξγείηαη ε Οδεγία ΟΓ1442007-08 ηνπ 2012 γηα ηελ παξεκπφδηζε μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο Κ.Γ.Π. 480/2012, ε ηξνπνπνηεηηθή Οδεγία
Κ.Γ.Π. 192/2016 θαη ε ηξνπνπνηεηηθή Οδεγία 262/2016.

Έλαξμε ηζρχνο

38.

Ζ παξνχζα Οδεγία ηζρχεη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο
Γεκνθξαηίαο.
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ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΟΓΟΣΖ
Όλνκα: ........................................................................................ Σειέθσλν:. ................................................
Σκήκα:......................................................................................... Σειενκνηφηππν: .........................................
Σίηινο/ζέζε: ....................................................................................................................................................
ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΔΛΑΣΖ
Όλνκα: ........................................................................................ ...................................................................
Γηεχζπλζε: .................................................................................. ...................................................................
.................................................................................................... Ζκεξνκελία Γέλλεζεο: ...............................
Σειέθσλν: .................................................................................. Δπάγγεικα/
Σειενκνηφηππν: ........................................................................... ηνηρεία Δξγνδφηε: ....................................
...................................................................
Αξ. Γηαβαηεξίνπ: ......................................................................... Δζληθφηεηα: ................................................
Αξ. Σαπηφηεηαο: .......................................................................... Άιια ζηνηρεία ηαπηφηεηαο: .........................
ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ/ΤΠΟΦΗΔ
χληνκε πεξηγξαθή γεγνλφησλ/ζπλαιιαγήο: ............................. ...................................................................
.................................................................................................... ...................................................................
Λφγνη ππνςίαο: ........................................................................... ...................................................................
.................................................................................................... ...................................................................
Τπνγξαθή πιεξνθνξηνδφηε
Ζκεξνκελία
..........................................................

……………………………..……..

ΓΗΑ ΥΡΖΖ ΑΠΟ ΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ
Ζκεξ. Λήςεο: ............................................. Ώξα ιήςεο:................................................ Αλαθ. .......................
Δλεκέξσζε ΜΟΚΑ: Ναη/Όρη .................... Ζκεξ ελεκέξσζεο:. ................................... Αλαθ ........................
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ΣΡΗΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΤΠΟΠΣΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ/ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΓΗΑ ΞΔΠΛΤΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ ΚΑΗ
ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ
Α. ΞΔΠΛΤΜΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟ
1. πλαιιαγέο ρσξίο ζαθή νηθνλνκηθφ ζθνπφ ή πνπ πεξηιακβάλνπλ αρξείαζηε πνιππινθφηεηα.
2. Υξεζηκνπνίεζε ινγαξηαζκψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, εηαηξεηψλ ή νκίισλ κε πνιχπινθε δνκή ζε πεξηπηψζεηο πνπ δελ
δηθαηνινγείηαη κε βάζε ηηο αλάγθεο θαη ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ηνπ πειάηε.
3. Οη ζπλαιιαγέο ή ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δεηήζεθαλ απφ ηνλ πειάηε δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή
θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα.
4. Μεγάινο φγθνο ζπλαιιαγψλ θαη/ή θαηαζέζεηο ρξεκάησλ πηζηψλνληαη ή ρξεψλνληαη ζε έλα ινγαξηαζκφ φηαλ ε θχζε
ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πειάηε δελ θαίλεηαη λα δηθαηνινγνχλ ηέηνηα δξαζηεξηφηεηα.
5. Όηαλ ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ηνπ πειάηε αθνξά κφλν κία ζπλαιιαγή ή δηαξθεί γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα.
6. Πειάηεο γηα ηνλ νπνίν δελ ππάξρεη νξαηφο ιφγνο γηα ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο. Γηα
παξάδεηγκα, πειάηεο ηνπ νπνίνπ ε δηεχζπλζε βξίζθεηαη αξθεηά καθξηά απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα θαη ζε πεξηνρή
φπνπ ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηεζεί απφ άιιε Τπφρξεε Οληφηεηα.
7. Γίλνληαη αγνξαπσιεζίεο ηνπ ίδηνπ ηίηινπ ρσξίο νξαηφ ιφγν ή ζε ζπλζήθεο πνπ θαίλνληαη αζπλήζηζηεο (Churning).
8. Γίλνληαη αγνξέο απφ ηνλ ίδην πειάηε, ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ ζε κηθξέο πνζφηεηεο, ηηο κεηξεηνίο, θαη ζηε ζπλέρεηα ην
ζχλνιν ησλ κεηνρψλ πσιείηαη ζε κηα πξάμε κε ην πξντφλ λα πιεξψλεηαη ζε κεηξεηά ή, κε νδεγίεο ηνπ πειάηε, λα
πηζηψλεηαη ινγαξηαζκφο ζε ηξάπεδα πνπ δηαθέξεη απφ ην ζπλεζηζκέλν ινγαξηαζκφ ηνπ.
9. Οπνηαδήπνηε ζπλαιιαγή ηεο νπνίαο ε θχζε, ην κέγεζνο ή ε ζπρλφηεηα θαίλνληαη αζπλήζηζηα. Π.ρ. ε αθχξσζε κηαο
εληνιήο, θπξίσο αθνχ έρεη ήδε θαηαηεζεί ην αληίηηκν.
10. Πξάμεηο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο αγνξάο, ζε ζρέζε γηα παξάδεηγκα κε ην κέγεζνο θαη ηε
ζπρλφηεηα.
11. Ο δηαθαλνληζκφο νπνηαζδήπνηε πξάμεο, αιιά θπξίσο κεγάισλ πξάμεσλ, ζε κεηξεηά.
12. Γηαθαλνληζκφο απφ ηξίην πξφζσπν ην νπνίν δηαθέξεη απφ ηνλ πειάηε πνπ έρεη δψζεη ηελ εληνιή.
13. Οδεγίεο γηα πιεξσκή ηξίηνπ πξνζψπνπ πνπ δελ έρεη θαλεξή ζρέζε κε ηνλ εληνιέα.
14. Μεηαθνξέο ππνινίπσλ απφ θαη πξνο ρψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε ζπλεξγάζηκεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο.
15. Πειάηεο πνπ είλαη απξφζπκνο λα δψζεη νινθιεξσκέλεο πιεξνθνξίεο φηαλ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε φζνλ
αθνξά ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ηελ πξνβιεπφκελε θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ,
πξνεγνχκελεο επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε Τπφρξεεο Οληφηεηεο, νλφκαηα δηεπζπληψλ θαη ζπκβνχισλ ή πιεξνθνξίεο
γηα ηελ εκπνξηθή δηεχζπλζε ηεο επηρείξεζεο. Ο πειάηεο ζπλήζσο δίδεη ειάρηζηεο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο νη
νπνίεο είλαη δχζθνιν ή δαπαλεξφ γηα ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα λα εμαθξηβσζνχλ.
16. Πειάηεο πνπ δίδεη αζπλήζε ή χπνπηα έγγξαθα ηαπηφηεηαο πνπ δελ κπνξεί άκεζα λα εμαθξηβσζεί ε γλεζηφηεηα ηνπο.
17. Απνζχλδεζε ηεο ηειεθσληθήο γξακκήο ηεο νηθίαο ή ηεο εξγαζίαο ηνπ πειάηε.
18. Πειάηεο πνπ δηελεξγεί ζπρλέο ή κεγάιεο ζπλαιιαγέο ρσξίο ηελ χπαξμε νπνηνπδήπνηε αξρείνπ γηα ηελ πξνεγνχκελε
ή ηελ ηξέρνπζα επαγγεικαηηθή ηνπ πείξα.
19. Πειάηεο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη δπζθνιίεο ή θαζπζηεξήζεηο ζηελ ππνβνιή
αληηγξάθσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ ή άιισλ εγγξάθσλ.
20. Πειάηεο πνπ έρεη ζπζηεζεί απφ Τπφρξεε Οληφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ή απφ ηξίην πξφζσπν, φπνπ ηφζν ν πειάηεο
φζν θαη απηφο πνπ ηνλ ζπζηήλεη πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ή γεσγξαθηθέο πεξηνρέο κε ζπλεξγάζηκεο ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο
21. Κνηλή δηεχζπλζε γηα άηνκα πνπ εκπιέθνληαη ζε ζπλαιιαγέο κε κεηξεηά, εηδηθφηεξα φηαλ ε δηεχζπλζε απνηειεί
εκπνξηθή ηνπνζεζία θαη/ή δελ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. θνηηεηήο,
άλεξγνο, απηνεξγνδνηνχκελνο θηι).
22. Σν δεισκέλν επάγγεικα ηνπ πειάηε δελ ζπλάδεη κε ην χςνο θαη ην κέγεζνο ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηελεξγεί.
23. Υξεκαηννηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο απφ κε-θεξδνζθνπηθνχο ή θηιαλζξσπηθνχο νξγαληζκνχο γηα ηνπο νπνίνπο δελ
θαίλεηαη λα ππάξρεη εχινγνο νηθνλνκηθφο ζθνπφο ή ζχλδεζε κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ησλ άιισλ
κεξψλ ζηε ζπλαιιαγή.
24. Δγείξνληαη αλεμήγεηεο αληηθάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε (π.ρ. πξνεγνχκελε ή
πθηζηάκελε ρψξα δηακνλήο, ρψξαο έθδνζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ, ρψξεο πνπ επηζθέθζεθε ζχκθσλα κε ην δηαβαηήξην,
έγγξαθα πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα επηβεβαίσζε ηνπ νλφκαηνο, ηεο δηεχζπλζεο θαη ηεο εκεξνκελίαο γελλήζεσο θηι.)
25. Πνιχπινθν δίθηπν εκπηζηεχκαηνο ή θαη πιεξεμνχζησλ ησλ πειαηψλ.
26. πλαιιαγέο ή εηαηξηθέο δνκέο πνπ ζπζηάζεθαλ ή ιεηηνπξγνχλ κε αρξείαζην εκπνξηθφ ηξφπν, π.ρ. εηαηξείεο κε
κεηνρέο ζηνλ θνκηζηή ή ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα ζηνλ θνκηζηή ή ρξήζε ηαρπδξνκηθήο ζπξίδαο.
27. Υξήζε γεληθψλ πιεξεμνχζησλ εγγξάθσλ κε ηξφπν πνπ κεηψλεη ηνλ έιεγρν πνπ αζθνχλ νη δηνηθεηηθνί ζχκβνπινη ηεο
εηαηξείαο.
28. Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο π.ρ. πνιπηειήο ηχπνο δσήο ή απνθπγή
απνπζίαο απφ ην γξαθείν γηα δηαθνπέο.
29. Αιιαγέο ζηελ απφδνζε θαη ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ησλ ππαιιήισλ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο.
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B. ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΖ ΣΡΟΜΟΚΡΑΣΗΑ
1.

Πεγέο θαη κέζνδνη:
Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ γίλεηαη απφ έζνδα πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ λφκηκεο φζν θαη
παξάλνκεο πεγέο. Πνηληθέο πξάμεηο γηα απνθφκηζε εζφδσλ πεξηιακβάλνπλ απαγσγέο (απαηηψληαο ιχηξα),
εθβηαζκνχο (απαηηψληαο ρξήκαηα γηα «πξνζηαζία»), ιαζξεκπφξην, θινπέο, δηαξξήμεηο θαη εκπφξην λαξθσηηθψλ.
Νφκηκεο κεζφδνη γηα ηελ απνθφκηζε εζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο πεξηιακβάλνπλ:
i. είζπξαμε ζπλδξνκψλ,
ii. πψιεζε βηβιίσλ θαη άιινπ έληππνπ πιηθνχ,
iii. πνιηηηζηηθέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο,
iv. δσξεέο,
v. δηελέξγεηα εξάλσλ γηα άληιεζε ρξεκάησλ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν.
Έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο πεγέο μεπιέλνληαη απφ ηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο αθξηβψο κε ηηο
ίδηεο κεζφδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξάλνκε
δηαθίλεζε θαη απνζηνιή κεηξεηψλ, ηππνπνηεκέλεο θαηαζέζεηο ή απνζχξζεηο απφ ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο, αγνξά
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ειεθηξνληθέο κεηαθνξέο ρξεκάησλ κε ηε ρξήζε «αρπξάλζξσπσλ» ή πιαζηψλ
ηαπηνηήησλ ή εηαηξεηψλ ρσξίο θπζηθή παξνπζία ή πιεξεμνχζηα άηνκα (nominees) απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ ηνπο
θχθιν, θίινπο θαη ζπλεξγάηεο.

2.

Με θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί
Οη ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο ρξεζηκνπνηνχλ κε θεξδνζθνπηθέο θαη θηιαλζξσπηθέο νξγαλψζεηο σο κέζνλ γηα ηε ζπιινγή
ρξεκάησλ θαη/ή σο θάιπςε γηα ηε δηαθίλεζε ρξεκάησλ πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ ππνβνήζεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ.
Ζ ελδερφκελε θαθή ρξήζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ θαη θηιαλζξσπηθψλ νξγαληζκψλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο
αθφινπζνπο ηξφπνπο:
i. Ίδξπζε κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ κε ζπγθεθξηκέλν θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
δηνρέηεπζε ρξεκάησλ πξνο ηξνκνθξαηηθή νκάδα.
ii. Σξνκνθξάηεο δηεηζδχνπλ ζε κε-θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ κε θαζ‟ φια αλζξσπηζηηθή ή θηιαλζξσπηθή απνζηνιή
νη νπνίνη εθηξέπνπλ ρξήκαηα, πνπ έρνπλ ζπιιερζεί γηα πξνθαλή λφκηκν ζθνπφ, γηα ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε
ηξνκνθξαηηθήο νκάδαο.
iii. Ο κε-θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο ελεξγεί σο κεζάδσλ ή γηα θάιπςε δηαθίλεζεο ρξεκάησλ πάλσ ζε δηεζλή
βάζε.
iv. Ο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο παξέρεη δηνηθεηηθή ππνζηήξημε ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ.

3.

Αζπλήζηζηα ραξαθηεξηζηηθά κε-θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δεηθλχνπλ φηη πηζαλφλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
παξάλνκν ζθνπφ είλαη ηα αθφινπζα:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ πξνθαλψλ πεγψλ θαη ησλ πνζψλ πνπ ζπιιέγνληαη θαη δηαθηλνχληαη.
Αζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ηχπνπ θαη κεγέζνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο δεισκέλεο
απνζηνιήο ηνπ κε-θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ.
Ξαθληθή αχμεζε ζηε ζπρλφηεηα θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κε-θεξδνζθνπηθνχ
νξγαληζκνχ.
Μεγάιεο αλεμήγεηεο πξάμεηο ζε κεηξεηά.
Ζ απνπζία εηζθνξψλ απφ δσξεηέο πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε-θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ.
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ΣΔΣΑΡΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΑΡΑΓΟΝΣΧΝ Χ ΠΡΟ ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΓΤΝΖΣΗΚΑ ΤΦΖΛΟΣΔΡΟΤ ΚΗΝΓΤΝΟΤ
ΚΑΗ ΑΤΞΖΜΔΝΧΝ ΜΔΣΡΧΝ ΓΔΟΤΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ
Άλεπ επεξεαζκνχ ησλ ελδεηθηηθψλ (α) παξαγφλησλ χπαξμεο δπλεηηθά πςειφηεξνπ θηλδχλνπ λνκηκνπνίεζεο
εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη (β) απμεκέλσλ κέηξσλ
δένπζαο επηκέιεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Νφκνπ θαη ζηηο Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο,
παξαηίζεληαη θαησηέξσ ζρεηηθνί ελδεηθηηθνί παξάγνληεο θαη κέηξα, ηα νπνία νη Τπφρξεεο Οληφηεηεο νθείινπλ
λα ιακβάλνπλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή απμεκέλσλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο
σο πξνο ηνλ πειάηε:
1. Λνγαξηαζκνί εκπηζηεπκάησλ (trusts).
2. Πειάηεο εμ‟ απνζηάζεσο (παξάγξαθνο 2(γ) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Νφκνπ).
ε πεξίπησζε πνπ Τπφρξεε Οληφηεηα δηαπηζηψζεη φηη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ζπλαιιαγή εμ‟ απνζηάζεσο
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2(γ) ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Νφκνπ, παξνπζηάδεη απμεκέλν θίλδπλν
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο νθείιεη λα
εθαξκφδεη απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο. Σα κέηξα απηά ελδεηθηηθά δχλαληαη λα είλαη ηα αθφινπζα:
i. Γηελέξγεηα ηεο πξψηεο πιεξσκήο ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ινγαξηαζκνχ, ν νπνίνο έρεη
αλνηρζεί επ‟ νλφκαηη ηνπ πειάηε ζε πηζησηηθφ ίδξπκα πνπ ιεηηνπξγεί θαη είλαη αδεηνδνηεκέλν ζε ρψξα ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα
σο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ην
Παξάξηεκα II ηνπ Νφκνπ.
ii. Λήςε απεπζείαο βεβαίσζεο ηεο ζχλαςεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο κέζσ άκεζεο πξνζσπηθήο επαθήο,
ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο, δηεχζπλζεο θαη αξηζκνχ δηαβαηεξίνπ/ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, απφ πηζησηηθφ
ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα κε ην νπνίν ζπλεξγάδεηαη ν πειάηεο, πνπ ιεηηνπξγεί ζε ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα
σο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ην
Παξάξηεκα II ηνπ Νφκνπ(ή πηζηνχ αληίγξαθνπ ηεο βεβαίσζεο).
iii. Σειεθσληθή επηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε, ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ ζην ζπίηη ή ζην γξαθείν
ηνπ θαη ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηε δηεχζπλζε πνπ έρεη δψζεη γηα ηα θεληξηθά ηνπ γξαθεία, ζε
αξηζκφ πνπ έρεη εμαθξηβσζεί απφ αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο. Καηά ηελ ηειεθσληθή επηθνηλσλία ε
Τπφρξεε Οληφηεηα ζα επηβεβαηψζεη πξφζζεηεο πηπρέο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο πνπ έρεη ππνβάιεη ν
πειάηεο θαηά ηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
iv. Δπηθνηλσλία κέζσ ηειεδηάζθεςεο κε δηαδηθηπαθά κέζα („video call‟) κε ηνλ πειάηε, εθφζνλ εθαξκφδνληαη
νη αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο ηεο νπηηθνγξάθεζεο (“video recording”) θαη ηεο ιήςεο ζηαηηθήο εηθφλαο
(“screen shot”) ηεο επηθνηλσλίαο. Ννείηαη φηη πειάηεο ηνπ νπνίνπ ε ηαπηφηεηα ειέρζεθε δπλάκεη ηνπ
παξφληνο ζεκείνπ δε δχλαηαη λα θαηαζέζεη πνζφ χςνπο πέξαλ ησλ €2,000 εηεζίσο, αλεμαξηήησο ηνπ
αξηζκνχ ινγαξηαζκψλ πνπ ν πειάηεο δηαηεξεί κε ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα, εάλ δελ έρεη ιεθζεί έλα
πξφζζεην κέηξν ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο. Καηά ηε δηαδηθηπαθή επηθνηλσλία ε Τπφρξεε
Οληφηεηα ζα επηβεβαηψζεη πξφζζεηεο πηπρέο ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο πνπ έρεη ππνβάιεη ν πειάηεο
θαηά ηε δηαδηθαζία αλνίγκαηνο ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ.
Ννείηαη φηη ε Τπφρξεε Οληφηεηα νθείιεη λα εθαξκφδεη θαηάιιεια κέηξα θαη δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα:
α. Δπηβεβαηψλεη θαη παξαθνινπζεί ηφζν ην πνζφ θαηάζεζεο ηνπ πειάηε φζν θαη ηνλ θίλδπλν
λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη
ιακβάλεη επηπιένλ κέηξα ειέγρνπ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ.
β. Δμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ θαηάζεζεο πξφθεηηαη λα
μεπεξάζεη ην πνζφ θαηάζεζεο €2,000 εηεζίσο.
γ. Πξνεηδνπνηεί θαηάιιεια θαη έγθαηξα ηνλ πειάηε γηα ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα
εμαζθαιίδεηαη ε ξεηή ζπγθαηάζεζε ηνπ πειάηε πξηλ ηελ έλαξμή ηεο.
vi. Δπηθνηλσλία κε ηνλ πειάηε κέζσ ηαρπδξνκείνπ ζε δηεχζπλζε πνπ ε Τπφρξεε Οληφηεηα έρεη
πξνεγνπκέλσο εμαθξηβψζεη απφ αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο, κέζσ ζπζηεκέλνπ ηαρπδξνκείνπ (Γηα
παξάδεηγκα, ε επηθνηλσλία κπνξεί λα πεξηιακβάλεη έγγξαθα γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ ηα νπνία ν
πειάηεο ζα πξέπεη λα επηζηξέςεη ζηελ Τπφρξεε Οληφηεηα ή ηνλ θσδηθφ πνπ ρξεηάδεηαη ν πειάηεο γηα λα
έρεη πξφζβαζε ζην δηαδηθηπαθφ ηνπ ινγαξηαζκφ).
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3. Λνγαξηαζκνί εηαηξεηψλ κε κεηνρέο ζηνλ θνκηζηή
ε πεξίπησζε πνπ ε Τπφρξεε Οληφηεηα δηαπηζηψζεη φηη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή κε
εηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο, ή απηέο ησλ κεηξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπο (φπνπ πθίζηαληαη ηέηνηεο), έρνπλ
εθδνζεί ζηνλ θνκηζηή, παξνπζηάδεη απμεκέλν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο νθείιεη λα εθαξκφδεη απμεκέλα κέηξα δένπζαο
επηκέιεηαο. Σα κέηξα απηά ελδεηθηηθά δχλαληαη λα είλαη ηα αθφινπζα:

i. Θέηεη ππφ ηε δηθή ηνπ θχιαμε γηα φζν θαηξφ ππάξρεη ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ
ζηνλ θνκηζηή ή παίξλεη βεβαίσζε απφ ηξάπεδα πνπ ιεηηνπξγεί ζηε Γεκνθξαηία ή ζε Υψξα ηνπ
Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ φηη έρεη ζηε θχιαμή ηεο ηνπο ηίηινπο ησλ κεηνρψλ θαη ζε πεξίπησζε
κεηαθνξάο ηεο ηδηνθηεζίαο ηνπο ζε άιιν πξφζσπν ζα εηδνπνηήζεη έγθαηξα ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα.
ii. Παξαθνινπζεί ζηελά ην ινγαξηαζκφ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Σνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην
ρξφλν, γίλεηαη αλαζθφπεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο ζπλνιηθήο θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, ηα
απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο θαηαγξάθνληαη ζε μερσξηζηφ ζεκείσκα/έληππν ην νπνίν θαηαρσξείηαη ζην
ζρεηηθφ θάθειν ηνπ πειάηε.
iii. Δάλ ν ινγαξηαζκφο έρεη αλνηρζεί θαηφπηλ ζχζηαζεο ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ
παξάγξαθν 25, ιακβάλεη, ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν, γξαπηή βεβαίσζε φηη ε θεθαιαηνπρηθή βάζε
ηεο εηαηξείαο ή ηεο κεηξηθήο ηεο, φπνπ εθαξκφδεηαη, δελ έρεη αιινησζεί κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ
ζηνλ θνκηζηή ή ηελ αθχξσζε πθηζηάκελσλ κεηνρψλ ζηνλ θνκηζηή. Δάλ ν ινγαξηαζκφο έρεη αλνηρζεί
απεπζείαο απφ ηελ εηαηξεία ρσξίο νπνηαδήπνηε ζχζηαζε απφ ηξίην πξφζσπν, ε βεβαίσζε ιακβάλεηαη
απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξείαο.
iv. Όηαλ ππάξμεη αιιαγή ζηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα εμεηάδεη θαηά πφζνλ
ελδείθλπηαη ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγαξηαζκνχ.

4.Πειάηεο απφ ρψξεο πνπ εθαξκφδνπλ αλεπαξθψο ηηο ζπζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο
Γξάζεο („FATF‟)
ε πεξίπησζε πνπ Τπφρξεε Οληφηεηα δηαπηζηψζεη φηη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή κεκνλσκέλε ζπλαιιαγή κε
πειάηε, ν νπνίνο είλαη θάηνηθνο ρψξαο πνπ εθαξκφδεη αλεπαξθψο ηηο ζπζηάζεηο ηνπ FATF, παξνπζηάδεη
απμεκέλν θίλδπλν λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο νθείιεη λα εθαξκφδεη απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο. Σα κέηξα απηά ελδεηθηηθά
δχλαληαη λα είλαη ηα αθφινπζα:
i.

Δπηδεηθλχεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη εθαξκφδεη επηπξφζζεηεο δηαδηθαζίεο ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο
επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κε ηα αλσηέξσ πξφζσπα.
ii. πλαιιαγέο κε πξφζσπα απφ ηηο ελ ιφγσ ρψξεο γηα ηηο νπνίεο δελ δηαθξίλεηαη πξνθαλήο νηθνλνκηθφο
ή λφκηκνο ζθνπφο, ηπγράλνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο γηα ζηνηρεηνζέηεζε ησλ νηθνλνκηθψλ, εκπνξηθψλ
ή επελδπηηθψλ θηλήηξσλ ησλ ζπλαιιαγψλ. ε πεξίπησζε πνπ ε Τπφρξεα Οληφηεηα δελ πάξεη επαξθείο
πιεξνθνξίεο ή εμεγήζεηο, πξνο πιήξε ηθαλνπνίεζε ηεο γηα ηε λνκηκφηεηα θάπνηαο ζπλαιιαγήο
ππνβάιιεη, κέζσ ηνπ ιεηηνπξγνχ ζπκκφξθσζεο, έθζεζε απνθάιπςεο πιεξνθνξηψλ πξνο ηε ΜΟΚΑ,
θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 9(1)(δ).
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ΠΔΜΠΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΠΔΡΗΠΣΧΔΗ ΔΞΑΚΡΗΒΧΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ΠΔΛΑΣΧΝ
1.

Φπζηθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ ζηε Γεκνθξαηία
(α) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα δηαπηζηψλεη ηελ ηαπηφηεηα θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ δηακέλνπλ ζηε Γεκνθξαηία
παίξλνληαο ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο:
i.

πξαγκαηηθφ φλνκα ή/θαη νλφκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, βάζεη ηνπ επίζεκνπ δειηίνπ ηαπηφηεηαο ή
δηαβαηεξίνπ,

ii.

πιήξεο κφληκε δηεχζπλζε θαηνηθίαο ζηε Γεκνθξαηία, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηαρπδξνκηθνχ θψδηθα,

iii.

αξηζκφο ηειεθψλνπ, ζηαζεξνχ θαη θηλεηνχ, θαη ηειενκνηφηππνπ,

iv.

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, εάλ ππάξρεη,

v.

εκεξνκελία θαη ηφπνο γελλήζεσο,

vi.

εζληθφηεηα θαη

vii. ιεπηνκέξεηεο γηα επαγγεικαηηθέο θαη άιιεο αζρνιίεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ νλφκαηνο ηνπ
εξγνδφηε/επηρείξεζεο.
(β) O απνδεθηφο ηξφπνο γηα εμαθξίβσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ νλφκαηνο ελφο πειάηε είλαη ε αλαθνξά ζε
πξσηφηππν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αλεμάξηεηε θαη αμηφπηζηε πεγή θαη ην νπνίν θέξεη ηε θσηνγξαθία ηνπ.
Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα, αθνχ ηθαλνπνηεζεί γηα ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε απφ ηα πξσηφηππα έγγξαθα πνπ ζα
ηνπ παξνπζηαζηνχλ, θξαηεί αληίγξαθα ησλ ζειίδσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα νπνία
πηζηνπνηεί ν ίδηνο σο πηζηά αληίγξαθα (true copies).
(γ) Πέξαλ απφ ηελ εμαθξίβσζε ηνπ νλφκαηνο, είλαη ζεκαληηθφ λα εμαθξηβψλεηαη θαη ε δηεχζπλζε κφληκεο
θαηνηθίαο ηνπ πειάηε, κε έλαλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ:
i.

επίζθεςε ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο (ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε εηνηκάδεηαη θαη θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ
πειάηε ζρεηηθφ ζεκείσκα απφ ηνλ ππάιιειν ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ
επίζθεςε), θαη

ii.

πξνζθφκηζε ελφο πξφζθαηνπ (κέρξη 6 κήλεο) ινγαξηαζκνχ ηειεθψλνπ, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο,
δεκνηηθψλ θφξσλ, ή θαηάζηαζεο ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ, ή άιινπ παξφκνηνπ, κε ηα αλσηέξσ,
εγγξάθνπ (γηα πξνζηαζία έλαληη ηεο παξνπζίαζεο πιαζηψλ εγγξάθσλ, δεηείηαη ε πξνζθφκηζε
πξσηφηππσλ εγγξάθσλ).

(δ) Δπηπξφζζεηα απφ ηα πην πάλσ, ε δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο ελφο πειάηε εληζρχεηαη εάλ ην ελ
ιφγσ πξφζσπν έρεη ζπζηεζεί απφ θάπνην αμηφπηζην κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηαο, ή απφ
άιιν πθηζηάκελν αμηφπηζην πειάηε ή απφ ηξίην πξφζσπν γλσζηφ, ζε πξνζσπηθφ επίπεδν, κέινπο ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Λεπηνκέξεηεο ηέηνησλ ζπζηάζεσλ ζεκεηψλνληαη ζηνλ πξνζσπηθφ θάθειν ηνπ πειάηε.
2.

Φπζηθά πξφζσπα πνπ δηακέλνπλ εθηφο Γεκνθξαηίαο
(α) Γηα πειάηεο πνπ ν ζπλήζεο ηφπνο δηακνλήο ηνπο είλαη εθηφο Γεκνθξαηίαο, επηπξφζζεηα απφ ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη δπλάκεη ηνπ ζεκείνπ (1) ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα,
ηεξνπκέλεο ηεο επηθχιαμεο ηεο εθαξκνγήο αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, δεηεί θαη ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα
δεκφζηεο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ή θαηείρε ν πειάηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δψδεθα κήλεο, θαζψο θαη θαηά πφζνλ
είλαη ζηελφο ζπγγελήο ή ζηελφο ζπλεξγάηεο ηέηνηνπ αηφκνπ νχησο ψζηε λα δηαπηζησζεί θαηά πφζνλ ν πειάηεο
είλαη πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν, θαηά ηα νξηδφκελα ζην ζεκείν 5 ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο.
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(β) Γηα ηνπο πειάηεο πνπ δηακέλνπλ εθηφο Γεκνθξαηίαο, δεηνχληαη πάληνηε δηαβαηήξηα θαη, εθεί πνπ ππάξρνπλ,
επίζεκα εζληθά δειηία ηαπηφηεηαο εθδνκέλα απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο θαη θξαηνχληαη αληίγξαθα ησλ
ζειίδσλ πνπ πεξηέρνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ηα νπνία πηζηνπνηνχληαη σο πηζηά αληίγξαθα (true copies).
Πεξαηηέξσ, ζπζηήλεηαη φπσο, εθεί πνπ εγείξεηαη νπνηαδήπνηε ακθηβνιία γηα ηελ ηαπηφηεηα ελφο πξνζψπνπ
(δηαβαηήξην, δειηίν ηαπηφηεηαο ή έγγξαθα απνδεηθηηθά ζηνηρεία δηεχζπλζεο) επηδηψθεηαη ε εμαθξίβσζή ηεο απφ
ηελ Πξεζβεία ή ην Πξνμελείν ηεο ρψξαο έθδνζήο ηνπο ζηε Γεκνθξαηία ή απφ αμηφπηζηα ρξεκαηνπηζησηηθά
ηδξχκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ πειάηε.
(γ) Οη πην πάλσ πιεξνθνξίεο είλαη επίζεο αλαγθαίεο, πέξαλ ηνπ ζθνπνχ ηεο παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο
παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαη γηα ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ νηθνλνκηθψλ
θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη ελαληίνλ δηαθφξσλ πξνζψπσλ απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε θαη ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε. πλεπψο, ζηα αληίγξαθα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλνληαη, απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα, θαίλνληαη
πάληνηε ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία θαη ε ρψξα έθδνζεο ηνπ δηαβαηεξίνπ θαζψο θαη ε εκεξνκελία γέλλεζεο ηνπ
πειάηε νχησο ψζηε ε Τπφρξεε Οληφηεηα λα είλαη ζε ζέζε λα εμαθξηβψλεη θαηά πφζνλ ν πειάηεο βξίζθεηαη ζε
θαηάινγν πξνζψπσλ πνπ ππφθεηληαη ζε θπξψζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε ή ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε βάζεη ζρεηηθνχ ςεθίζκαηνο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθάιεηαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη
Καλνληζκνχ ή Κνηλήο Θέζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αληίζηνηρα.
3.

Κνηλνί ινγαξηαζκνί
ηηο πεξηπηψζεηο θνηλψλ ινγαξηαζκψλ, δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ, εμαθξηβψλεηαη, ζχκθσλα κε ηα φζα
αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (1) θαη (2) ηνπ Παξφληνο Παξαξηήκαηνο, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο, ε ηαπηφηεηα
φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ ηνπο αλήθεη ν θνηλφο ινγαξηαζκφο ή έρνπλ δηθαίσκα λα ρεηξίδνληαη ηνλ θνηλφ
ινγαξηαζκφ.

4.

Λνγαξηαζκνί ζσκαηείσλ, ζπλδέζκσλ, ιεζρψλ, ηακείσλ πξνλνίαο θαη θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ
ηηο πεξηπηψζεηο ινγαξηαζκψλ ζην φλνκα ζσκαηείσλ, ζπλδέζκσλ, ιεζρψλ, ηακείσλ πξνλνίαο θαη
θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα δηαπηζηψλεη ηνπο ζθνπνχο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη βεβαηψλεηαη
γηα ηε λνκηκφηεηά ηνπο, δεηψληαο ηελ πξνζθφκηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ/θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηνπ
πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπο κε ηηο νπνηεζδήπνηε αξκφδηεο αξρέο. Δπηπξφζζεηα, ε Τπφρξεε Οληφηεηα
ιακβάλεη θαηάινγν κε ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ/επηηξνπήο ησλ πην πάλσ νξγαληζκψλ θαη
εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα φισλ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ρεηξηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο,
αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο.

5.

Λνγαξηαζκνί αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή πξνζσπηθφηεηα
(α) ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζπλεηαηξηζκψλ θαη άιισλ πξνζψπσλ ρσξίο λνκηθή
πξνζσπηθφηεηα, εμαθξηβψλεηαη ε ηαπηφηεηα ησλ δηεπζπληψλ, ζπλεηαίξσλ, πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ θαη φισλ
ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ρεηξηζκνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαθέξνληαη
ζηα ζεκεία (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, αλαιφγσο ηεο πεξίπησζεο. Δπηπιένλ, γηα ζπλεηαηξηζκνχο
εμαζθαιίδεηαη ην πξσηφηππν ή πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ εγγξαθήο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.
(β) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα ιακβάλεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο δηεχζπλζεο ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ ηεο
επηρείξεζεο, δηαπηζηψλεη ηε θχζε θαη ην κέγεζνο ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη, ελ γέλεη, ιακβάλεη φιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ 21 γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ πνξηξαίηνπ ηεο
επηρείξεζεο.
(γ) ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη επίζεκε ζπκθσλία ζπλεηαηξηζκνχ, απηή δεηείηαη απφ ηελ Τπφρξεε
Οληφηεηα θαη επίζεο πξνζθνκίδεηαη γξαπηή απφθαζε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ηελ νπνία απνθαζίδεηαη ην
άλνηγκα ινγαξηαζκνχ θαη εμνπζηνδνηείηαη ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν γηα ηε δηαρείξηζε απηνχ.

6.

Λνγαξηαζκνί λνκηθψλ πξνζψπσλ
(α) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα ιακβάλεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πιήξε δηαπίζησζε ηεο δνκήο ειέγρνπ θαη
ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ
δηθαηνχρσλ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ πξαγκαηηθφ έιεγρν ζην λνκηθφ πξφζσπν.
(β) Ζ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ αηηείηαη ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε
δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο, πξνυπνζέηεη ηε δηαπίζησζε ησλ πην θάησ:
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i.

ηνλ αξηζκφ εγγξαθήο,

ii.

ηελ εγγεγξακκέλε νλνκαζία θαη ηελ εκπνξηθή επσλπκία πνπ ρξεζηκνπνηεί,

iii.

ηηο πιήξεηο δηεπζχλζεηο ηνπ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ θαη ησλ θεληξηθψλ γξαθείσλ,

iv.

ηνπο αξηζκνχο ηειεθψλνπ, ηειενκνηφηππνπ θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ,

v.

ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ,

vi.

ηα άηνκα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα γηα λα ρεηξίδνληαη ην ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα ελεξγνχλ εθ κέξνπο
ηνπ,

vii. ηνπο πξαγκαηηθνχο δηθαηνχρνπο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε
Ρπζκηδφκελε Αγνξά ρψξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ηξίηεο ρψξαο, ε νπνία
πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα σο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο
Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ην Παξάξηεκα II ηνπ Νφκνπ.
viii. ηνπο εγγεγξακκέλνπο εληνινδφρνπο κεηφρνπο (nominee shareholders) ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ,
ix.

ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 21.

(γ) Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα δεηεί θαη παίξλεη, κεηαμχ
άιισλ, πξσηφηππα ή πηζηνπνηεκέλα αληίγξαθα (true copies) ησλ αθφινπζσλ εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ:
i.

πηζηνπνηεηηθφ ζπζηάζεσο θαη πηζηνπνηεηηθφ θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,

ii.

πηζηνπνηεηηθφ εγγεγξακκέλνπ γξαθείνπ,

iii.

πηζηνπνηεηηθφ δηεπζπληψλ θαη γξακκαηέα,

iv.

ζηηο πεξηπηψζεηο ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ εηαηξεηψλ πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο ζε Ρπζκηδφκελε Αγνξά
Υψξαο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ηξίηεο ρψξαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα σο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο
Γξακκέο θαη ην Παξάξηεκα II ηνπ Νφκνπ,

v.

ην ηδξπηηθφ έγγξαθν θαη θαηαζηαηηθφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,

vi.

απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ην άλνηγκα ηνπ ινγαξηαζκνχ κε ηελ
νπνία λα παξέρεηαη ε απαξαίηεηε εμνπζηνδφηεζε ζηα πξφζσπα πνπ ρεηξίδνληαη ην ινγαξηαζκφ,

vii. ζηηο πεξηπηψζεηο εγγεγξακκέλσλ εληνινδφρσλ κέηνρσλ (nominee shareholders) ησλ πξαγκαηηθψλ
δηθαηνχρσλ, αληίγξαθν ηεο ζχκβαζεο (trust deed) πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηνπ εληνινδφρνπ
κέηνρνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ κε ηελ νπνία έρεη ζπκθσλεζεί ε δηεπζέηεζε εγγξαθήο ησλ
κεηνρψλ ζην φλνκα ηνπ εληνινδφρνπ κέηνρνπ εθ κέξνπο ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ,
viii. έγγξαθα θαη ζηνηρεία γηα λα εμαθξηβσζεί, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο, ε
ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα απφ ην λνκηθφ πξφζσπν γηα λα ρεηξίδνληαη ην
ινγαξηαζκφ ηνπ θαη λα ελεξγνχλ εθ κέξνπο ηνπ, θαζψο θαη ε ηαπηφηεηα ησλ εγγεγξακκέλσλ κεηφρσλ
θαη πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
(δ) Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαζψο θαη
ηεο πξνέιεπζεο θαη ρξήζεσλ ησλ θεθαιαίσλ/πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα ιακβάλεη
αληίγξαθα πξφζθαησλ ειεγκέλσλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ (φπνπ απηέο είλαη δηαζέζηκεο) ή/θαη
αληίγξαθα πξφζθαησλ δηεπζπληηθψλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ (management accounts).
(ε) Γηα λνκηθά πξφζσπα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί εθηφο Γεκνθξαηίαο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα δεηεί θαη παίξλεη
έγγξαθα θαη ζηνηρεία, παξφκνηα θαη αληίζηνηρα κε ηα πην πάλσ.
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(ζη) Χο επηπξφζζεην κέηξν επηκέιεηαο θαη ζηε βάζε ηνπ ππνινγηδφκελνπ θηλδχλνπ, ε Τπφρξεε Οληφηεηα
δχλαηαη λα δηεμάγεη έξεπλα θαη λα παίξλεη πιεξνθνξίεο απφ ην αξρείν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ
Παξαιήπηε ζηε Γεκνθξαηία (γηα θππξηαθέο εηαηξείεο) ή αληίζηνηρεο αξρήο ζηε ρψξα ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο
(λνκηθνχ πξνζψπνπ) ζην εμσηεξηθφ (γηα κε-θππξηαθέο εηαηξείεο) ή/θαη λα δεηεί πιεξνθνξίεο απφ άιιεο πεγέο
νχησο ψζηε λα βεβαηψλεηαη φηη ε εηαηξεία (λνκηθφ πξφζσπν) δελ έρεη δηαιπζεί ή εθθαζαξηζηεί ή δηαγξαθεί απφ
ην κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε θαη νχηε βξίζθεηαη ζε ηέηνην ζηάδην, θαη φηη
βξίζθεηαη θαλνληθά εγγεγξακκέλε σο ιεηηνπξγνχζα επηρείξεζε ζην ζρεηηθφ κεηξψν ηνπ Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη
Δπίζεκνπ Παξαιήπηε ηεο Γεκνθξαηίαο ή άιιεο αληίζηνηρεο αξκφδηαο αξρήο εθηφο Γεκνθξαηίαο.
Σνλίδεηαη φηη εάλ ζε νπνηνδήπνηε κεηαγελέζηεξν ρξφλν ππάξμνπλ δηαθνξνπνηήζεηο ζηε δνκή ή ην ηδηνθηεζηαθφ
θαζεζηψο ή ζε νπνηαδήπνηε ζηνηρεία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή εγεξζνχλ ππνςίεο απφ αιιαγέο πνπ
παξαηεξήζεθαλ ζηε θχζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ην λνκηθφ πξφζσπν δηεμάγεη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ,
επηβάιιεηαη φπσο δηελεξγεζεί πεξαηηέξσ έιεγρνο γηα δηαπίζησζε ησλ ηπρφλ επηπηψζεσλ απηψλ ησλ αιιαγψλ
ζηα έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ θαηέρεη ε Τπφρξεε Οληφηεηα γηα ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φπσο ζπιιέγνληαη
φιεο ηηο απαξαίηεηεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ πνξηξαίηνπ
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
(δ) ηελ πεξίπησζε πειάηε – λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ αηηείηαη ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε
δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο θαη ηνπ νπνίνπ ν άκεζα απνθιεηζηηθφο ή θχξηνο κέηνρνο είλαη άιιν
λνκηθφ πξφζσπν, εγγεγξακκέλν ζηε Γεκνθξαηία ή εθηφο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα, πξνηνχ πξνρσξήζεη ζηε
ζχλαςε ηέηνηαο ζρέζεο, εμαθξηβψλεη ηε δνκή ειέγρνπ/ηδηνθηεζίαο θαη ηελ ηαπηφηεηα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
πνπ είλαη νη πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη ή/θαη πνπ ειέγρνπλ ην άιιν λνκηθφ πξφζσπν.
(ε) Δθηφο απφ ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, ν Νφκνο απαηηεί φπσο
εληνπίδνληαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία βξίζθεηαη ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο πεξηνπζίαο
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν νπζηαζηηθφο έιεγρνο βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ πξνζψπσλ
πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία δηαρείξηζεο ησλ θεθαιαίσλ, ινγαξηαζκψλ ή επελδχζεσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,
ρσξίο ηελ αλάγθε άιιεο εμνπζηνδφηεζεο απφ ηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, θαη νη νπνίνη είλαη
ζε ζέζε λα παξακεξίδνπλ εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα παίξλεη ηα θαηάιιεια απνδεηθηηθά
ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ αζθνχλ νπζηαζηηθφ έιεγρν, φπσο νξίδεηαη πην πάλσ, αθφκε θαη
εάλ ηα πξφζσπα απηά δελ έρνπλ νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν ζπκθέξνλ ή θαηέρνπλ ιηγφηεξν απφ ην
εηθνζηπέληε ηηο εθαηφ (25%) ζπλ έλα (1) ηνπ ζπλήζνπο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (ordinary share capital) ή ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ.
(ζ) ηελ πεξίπησζε πνπ
o πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο λνκηθνχ πξνζψπνπ, πνπ αηηείηαη ηε ζχλαςε
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο, είλαη εκπίζηεπκα (trust) πνπ ζπζηάζεθε ζηε
Γεκνθξαηία ή εθηφο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα εθαξκφδεη ηε δηαδηθαζία, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 10 ηνπ
παξφληνο Παξαξηήκαηνο.
7.

Δπελδπηηθά ηακεία (investment funds), ακνηβαία θεθάιαηα (mutual funds) θαη επηρεηξήζεηο παξνρήο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ
(α) ε Τπφρξεε Οληφηεηα δχλαηαη λα ζπλάπηεη θαη λα ηεξεί επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή λα δηελεξγεί κεκνλσκέλεο
ζπλαιιαγέο κε πξφζσπα πνπ εκπιέθνληαη ζηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή/θαη
ιεηηνπξγνχλ ζε ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ
Τπφρξεε Οληφηεηα σο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη
ην Παξάξηεκα II ηνπ Νφκνπ, αθνχ βεβαησζεί φηη:
i.

ηα ελ ιφγσ πξφζσπα θαηέρνπλ άδεηα ή έγθξηζε απφ αξκφδηα επνπηηθή αξρή ηεο ρψξαο ζχζηαζεο
θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαη

ii.

ππφθεηληαη ζε επνπηεία γηα ζθνπνχο παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.

(β) ηελ πεξίπησζε ζχλαςεο θαη ηήξεζεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή δηελέξγεηαο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο κε
πξφζσπα πνπ δηεμάγνπλ ηηο πην πάλσ ππεξεζίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί ή/θαη ιεηηνπξγνχλ
ζε ρψξα άιιε απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζεκείν (α) ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, ε Τπφρξεε Οληφηεηα
δεηεί θαη ιακβάλεη επηπξφζζεηα απφ ηα πξναλαθεξφκελα, ζε πξνεγνχκελα ζεκεία, ζηνηρεία θαη ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ παξνχζα Οδεγία γηα ηε δηαπίζησζε θαη εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο
πξνζψπσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, ηα αθφινπζα:
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i.

αληίγξαθν ηεο άδεηαο ή έγθξηζεο πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζην ελ ιφγσ πξφζσπν απφ αξκφδηα επνπηηθή
αξρή ηεο ρψξαο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο, ε απζεληηθφηεηα ηεο νπνίαο εμαθξηβψλεηαη είηε
απεπζείαο κε ηελ ελδηαθεξφκελε αξκφδηα επνπηηθή αξρή ή απφ άιιεο αλεμάξηεηεο θαη αμηφπηζηεο
πεγέο, θαη

ii.

επαξθή ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε δνκή ειέγρνπ θαη δηεχζπλζεο ησλ
επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηε θχζε ησλ ππεξεζηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρεη ν
πειάηεο.

(γ) ηελ πεξίπησζε επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ε Τπφρξεε Οληφηεηα, επηπξφζζεηα απφ
ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, ιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηε
δνκή ειέγρνπ ησλ επελδπηηθψλ ηακείσλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ζηνηρείσλ θαη
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ δηεπζπληψλ, δηαρεηξηζηψλ, ζπκβνχισλ επελδχζεσλ θαη
ζεκαηνθπιάθσλ (investment managers, administrators, investment advisors, custodians).

8.

Πιεξεμνχζηνη ή αληηπξφζσπνη ηξίησλ πξνζψπσλ
(α) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα, ιακβάλεη εχινγα κέηξα γηα ηε ζπιινγή επαξθψλ εγγξάθσλ, ζηνηρείσλ ή
πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη εμαθξίβσζε ηεο ηαπηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ
θαζνξίδνληαη ζηα πξνεγνχκελα ζεκεία ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο:
i.

ηνπ πιεξεμνχζηνπ ή αληηπξφζσπνπ ηξίηνπ πξνζψπνπ, θαη

ii.

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πιεξεμνχζηνο ή ν
αληηπξφζσπνο.

(β) Δπηπξφζζεηα, ε Τπφρξεε Οληφηεηα παίξλεη αληίγξαθν ηεο ζπκθσλίαο εμνπζηνδφηεζεο πνπ έρεη ζπλαθζεί
κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ.
9.

Λνγαξηαζκνί “πνιηηηθψο εθηεζεηκέλσλ πξνζψπσλ
(α) ε πεξίπησζε ζχλαςεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή δηελέξγεηαο κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο κε πνιηηηθψο
εθηεζεηκέλν πξφζσπν, ε Τπφρξεε Οληφηεηα νθείιεη λα εθαξκφδεη απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο. Υσξίο
επεξεαζκφ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 64(1)(γ) ηνπ Νφκνπ, ζηελ πεξίπησζε απηή ε Τπφρξεε Οληφηεηα νθείιεη
λα εθαξκφδεη ηα πην θάησ πξφζζεηα απμεκέλα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο:
i.

ii.

iii.

Δγθαζηδξχεη θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ γηα λα εμαθξηβψλεη θαηά πφζνλ ν πειάηεο
είλαη πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν. Σέηνηεο δηαδηθαζίεο δχλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ, αλάινγα κε
ην βαζκφ θηλδχλνπ, ηελ εγθαηάζηαζε αμηφπηζηεο ειεθηξνληθήο βάζεο δεδνκέλσλ γηα πνιηηηθά
εθηεζεηκέλα πξφζσπα, ηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ίδην ηνλ πειάηε ή απφ
πιεξνθνξίεο πνπ βξίζθνληαη δεκνζίσο δηαζέζηκεο. ηελ πεξίπησζε λνκηθψλ νληνηήησλ θαη
δηεπζεηήζεσλ, νη δηαδηθαζίεο ζηνρεχνπλ ζηελ εμαθξίβσζε θαηά πφζνλ νη πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη,
εμνπζηνδνηεκέλνη ππνγξάθνληεο θαη πξφζσπα δεφλησο εμνπζηνδνηεκέλα πνπ ελεξγνχλ εθ κέξνπο
ησλ αλσηέξσ, απνηεινχλ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα. ε πεξίπησζε εληνπηζκνχ ελφο απφ ησλ
πην πάλσ σο πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν, απηφκαηα ν ινγαξηαζκφο ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή
δηεπζέηεζεο ππφθεηηαη ζηηο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνλννχληαη ζην Νφκν θαη ζηελ παξνχζα
Οδεγία.
Ζ απφθαζε γηα ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηε δηελέξγεηα κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο κε
πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν ιακβάλεηαη απφ αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Τπφρξεεο
Οληφηεηα θαη δηαβηβάδεηαη γηα ελεκέξσζε ζην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο.
Όηαλ ζπλαθζεί
επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε πειάηε (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) θαη αθνινχζσο δηαπηζησζεί φηη ηα
εκπιεθφκελα θπζηθά πξφζσπα είλαη ή έρνπλ γίλεη πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα, ιακβάλεηαη
έγθξηζε απφ αλψηεξν δηνηθεηηθφ ζηέιερνο ηεο Τπφρξεεο Οληφηεηα γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο θαη δηαβηβάδεηαη γηα ελεκέξσζε ζην ιεηηνπξγφ ζπκκφξθσζεο
Γεκηνπξγεί ην νηθνλνκηθφ πνξηξαίην ηνπ πειάηε δεηψληαο ηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 21. Σα ζηνηρεία γηα ην αλακελφκελν χςνο θαη ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ
πειάηε ηπγράλνπλ αλαζθφπεζεο, ζε ηαθηηθή βάζε, θαη ελεκέξσζεο κε ηπρφλ θαηλνχξγηα ζηνηρεία θαη

1139

πιεξνθνξίεο. Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθή θαη επηκειήο φηαλ νη πειάηεο ηνπ
εκπιέθνληαη ζε εξγαζίεο πνπ είλαη ηξσηέο ζηε δηαθζνξά, φπσο εκπφξην πεηξειαίνπ, ηζηγάξσλ θαη
αιθννινχρσλ πνηψλ.
iv.

10.

Ο ινγαξηαζκφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ ηπγράλεη εηήζηαο αλαζθφπεζεο κε ζθνπφ ηε ιήςε απφθαζεο θαηά
πφζνλ ζα επηηξαπεί ε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο ππάιιεινο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε
παξαθνινχζεζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, εηνηκάδεη ζχληνκε έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο αλαζθφπεζεο. Ζ έθζεζε ππνβάιιεηαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα κειέηε θαη
έγθξηζε θαη θαηαρσξείηαη ζην θάθειν ηνπ πειάηε.

Λνγαξηαζκνί εκπηζηεπκάησλ (trusts)
Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα ζε πεξίπησζε ζχλαςεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή κεκνλσκέλεο ζπλαιιαγήο κε
εκπίζηεπκα (trust):
(α) Γηαπηζηψλεη ηε λνκηθή ππφζηαζε, ην φλνκα θαη ηελ εκεξνκελία ζχζηαζεο ηνπ εκπηζηεχκαηνο θαη
εμαθξηβψλεη ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ σο νξίδεηαη ζην Νφκν ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο
πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηαπηφηεηαο πξνζψπσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην Νφκν θαη ζηελ παξνχζα Οδεγία.
(β) Γηαπηζηψλεη ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ζχζηαζεο θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εκπηζηεχκαηνο θαζψο θαη ηελ πεγή
θαη πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ δεηψληαο ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνζπαζκάησλ απφ ηε ζπκθσλία
ηνπ εκπηζηεχκαηνο θαη άιισλ ζπλαθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο εκπηζηεπκαηνδφρνπο. Όια ηα ζρεηηθά ζηνηρεία
θαη πιεξνθνξίεο θαηαγξάθνληαη θαη ηεξνχληαη ζηνλ θάθειν ηνπ πειάηε.

11.

«πιινγηθνί ινγαξηαζκνί πειαηψλ» ζην φλνκα ηξίηνπ πξνζψπνπ
(α) Ζ Τπφρξεε Οληφηεηα δχλαηαη λα αλνίγεη «ζπιινγηθνχο ινγαξηαζκνχο πειαηψλ» (π.ρ. omnibus accounts)
ζην φλνκα Τπφρξεσλ Οληνηήησλ (΄ηξίηα πξφζσπα‟) απφ ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ηξίηε
ρψξα, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ Τπφρξεε Οληφηεηα σο ρακειφηεξνπ θηλδχλνπ ιακβάλνληαο ππφςε
ηηο Κνηλέο Καηεπζπληήξηεο Γξακκέο θαη ην Παξάξηεκα II ηνπ Νφκνπ.
(β) ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε Τπφρξεε Οληφηεηα:
(i) εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πξνζδηνξηζκνχ ηαπηφηεηαο θαη κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ην ηξίην
πξφζσπν ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηελ παξνχζα Οδεγία,
(ii) βεβαηψλεηαη φηη ην ηξίην πξφζσπν ππφθεηηαη ζε επαγγεικαηηθή εγγξαθή βάζεη ηνπ λφκνπ ηεο ρψξαο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη
(iii) βεβαηψλεηαη φηη ν ηξίην πξφζσπν ππφθεηηαη ζε ξχζκηζε θαη επνπηεία απφ θαηάιιειε αξκφδηα αξρή ζηε
ρψξα ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ζθνπνχο παξεκπφδηζεο μεπιχκαηνο παξάλνκνπ ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο.
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