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Το risk-based approach πυξίδα  
των AML/CTF µέτρων

Η συγκεκριµένη προσέγγιση, όµως, δεν επιτρέπεται 
να ισχύει σε φαινόµενα που είναι τόσο ευαίσθητα, 
όπως το ξέπλυµα χρήµατος και η χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, τα οποία συνδέονται µε εγκληµατικές 
ενέργειες και µπορούν να πλήξουν σηµαντικά την 
αξιοπιστία και την εταιρική κοινωνική ευθύνη των 
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων. Η κανονιστική 
συµµόρφωση αποτελεί ζωτικό πυρήνα προστασίας ενός 
χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος και είναι λάθος να την 
βλέπουµε ως κέντρο κόστους. 
Γ. Πανουσόπουλος: Σχετικά µε το δεύτερο σκέλος του 
ερωτήµατός σας, το ολοένα αυστηρότερο κανονιστικό 
πλαίσιο συµµόρφωσης που συνοδεύεται και από 
δηµοσιοποίηση των προστίµων, έχει δηµιουργήσει µία 
κινητικότητα και στις ελληνικές τράπεζες. Αυτή πρέπει 
να ενταθεί σε όλα τα επίπεδα, καθώς η χώρα βρίσκεται 
ακόµα στη λίστα των χωρών που δεν έχουν συµµορφωθεί 
πλήρως µε τις συστάσεις του Financial Action Task 
Force (FATF), αν και η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει 
κάποια πρόοδος τους τελευταίους µήνες. Επιπρόσθετα, 
οι 40 συστάσεις του FATF για το ξέπλυµα χρήµατος (συν 
9 για τη χρηµατοδότηση τροµοκρατίας) βρίσκονται ήδη 
υπό ανανέωση, οπότε θα έρθουν και άλλες αλλαγές για 
την κανονιστική συµµόρφωση στο ξέπλυµα χρήµατος.

Ποια είναι η σηµαντικότερη κίνηση που πρέπει να κάνει ένας 
τραπεζικός οργανισµός προκειµένου να προστατευτεί από το 
ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος; 
Δρ. Δεµέτης: Η σηµαντικότερη κίνηση αποτελείται 
από τρία σκέλη, τα οποία επιβάλλεται να ξεκινήσουν 
ταυτόχρονα. Αυτά είναι η αποτύπωση του υφισταµένου 
επιπέδου κανονιστικής συµµόρφωσης και η χάραξη 
στρατηγικής AML/CTF, ο σχεδιασµός και η οργάνωση 
του έργου µετάβασης σε επίπεδο ωριµότητας, και η 
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Banker’s review: Ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις 
που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες σήµερα όσον αφορά στο 
ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος; Ποιες είναι οι µεγαλύτερες 
απειλές που πρέπει να αντιµετωπίσουν; 
Δρ. Διονύσιος Δεµέτης: Οι βασικές προκλήσεις είναι 
η σωστή εφαρµογή της επονοµαζόµενης προσέγγισης 
µε βάση τον κίνδυνο (risk-based approach) -η οποία 
βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/60/ΕΚ, 
η βελτίωση των συστηµάτων που προσπαθούν να 
ανιχνεύσουν ύποπτες συναλλαγές µε µεγάλες δυσκολίες 
στη µοντελοποίηση του φαινοµένου (και πολλές χαµένες 
εργατοώρες για τον έλεγχο συναλλαγών που καταλήγουν 
να µην είναι ύποπτες), και η συνολική, συνεχόµενη και 
ουσιαστική εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων. 
Γιώργος Πανουσόπουλος: Οι µεγαλύτερες «απειλές» 
προέρχονται παραδοσιακά από τη χρησιµοποίηση 
µιας τράπεζας για ξέπλυµα χρήµατος και ειδικά από 
την εµπλοκή τραπεζικών υπαλλήλων. Τα πρωτογενή 
εγκλήµατα που συνδέονται µε το ξέπλυµα χρήµατος 
(όπως το εµπόριο ναρκωτικών, όπλων, κ.λπ.) 
δηµιουργούν επιπρόσθετες αρνητικές συνέπειες και 
φυσικά η χρησιµοποίηση τραπεζικών προϊόντων για 
τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας αποτελεί µια 
µεγάλη απειλή, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη στην 
ανίχνευσή της, πέρα από τους απλούς ελέγχους που 
γίνονται µε αντιστοιχία σε γνωστές λίστες υπόπτων (π.χ. 
OFAC, UN, HM Treasury).

Πώς έχει επηρεάσει η οικονοµική κρίση αλλά και το ολοένα 
αυστηρότερο κανονιστικό πλαίσιο συµµόρφωσης τις 
ανάγκες των τραπεζών όσον αφορά στην αντιµετώπιση του 
ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος; 
Δρ. Δεµέτης: Είναι προφανές ότι η οικονοµική κρίση έχει 
δηµιουργήσει τάσεις περικοπών, όπου αυτό είναι εφικτό. 

Ο Δρ. Διονύσιος Δεµέτης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Μονάδας AML/CTF και  

ο Γιώργος Πανουσόπουλος, Ανώτερος Σύµβουλος AML/CTF της SYNTAX Πληροφορική 

αναλύουν τις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι τράπεζες για την αντιµετώπιση του ξεπλύµατος 

βρόµικου χρήµατος και το ρόλο της τεχνολογίας σε αυτή την προσπάθεια και παρουσιάζουν  

την πρόταση της SYNTAX σε αυτή την περιοχή. 
Της Αγγελικής Κορρέ, akorre@boussias.com 
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Δρ. Δεµέτης: Εδώ χρειάζεται συστηµατική και 
µακροχρόνια προσπάθεια και τεχνογνωσία για την 
εφαρµογή των διαδικασιών για αυτές τις αναλύσεις. 
Φυσικά, υπάρχουν και πολλές άλλες επιπτώσεις της 
τεχνολογίας στη διασύνδεση των συστηµάτων, στην 
επεξεργασία σε επίπεδο Επιτροπής/Αρχής (FIU), κτλ. 
Στο βιβλίο µου µε τίτλο ‘Technology and  
Anti-Money Laundering: a Systems Theory 
and Risk-Based Approach’ αναλύω εκτενώς 
τα φαινόµενα αυτά και τις επιπτώσεις τους στην 
καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρόµικου χρήµατος.   

Ποιες λύσεις και υπηρεσίες περιλαµβάνει το χαρτοφυλάκιο 
της SYNTAX για το anti-money laundering; 
Δρ. Δεµέτης: Καταρχάς να τονίσω ότι η SYNTAX 
δραστηριοποιείται µε επιτυχία στο χώρο της 
πληροφορικής και της ασφάλειας πληροφορικών 
συστηµάτων από το 1994. Η απόφασή της πριν από 
ένα χρόνο να επενδύσει στρατηγικά στο αντικείµενο 
του AML/CTF, µάς δίνει τη δυνατότητα να κινηθούµε 
αναπτυξιακά, τόσο εντός, όσο και εκτός ελληνικού 
χώρου. Ο τοµέας του AML/CTF στη SΥΝΤΑΧ 
αναλαµβάνει έργα και προσφέρει εξειδικευµένες 
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε διάφορα επίπεδα, 
όπως: Compliance health-check µε µια µεθοδολογία 
που συγκεντρώνει υποχρεώσεις και διαδικασίες 
από FATF, BCBS, IMF, κτλ, αναλύσεις τυπολογιών, 
εξειδικευµένες υπηρεσίες στο risk-based approach, 
σχεδιασµός, διαχείριση και υλοποίηση έργων AML/
CTF Compliance, δόκιµες πρακτικές βελτιστοποίησης 
του δείκτη Τrue Positive Rate (TPR), παροχή 
συµβουλευτικών υπηρεσιών στη βελτίωση διαδικασιών 
και πρακτικών, συγγραφή εσωτερικών εγχειριδίων και 
ελέγχων για την παρακολούθηση ύποπτων συναλλαγών, 

αέναη εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού, η 
οποία πέρα από κανονιστική υποχρέωση αποτελεί 
και ουσιαστική κίνηση προστασίας από το ξέπλυµα 
βρόµικου χρήµατος. Σε µια έρευνα στο εξωτερικό, η 
οποία περιελάµβανε αποτελέσµατα δηµοσκόπησης για το 
θέµα της εκπαίδευσης στο ξέπλυµα βρόµικου χρήµατος, 
το 77% των τραπεζών απάντησε πως πραγµατοποιεί 
αυτή την εκπαίδευση για όλο το δίκτυο της τράπεζας 
και για το σύνολο των υπαλλήλων, ενώ από αυτές το 
50% επαναλαµβάνει την εκπαίδευση κάθε 12 µήνες, 
ένα 20% κάθε εξάµηνο, και το υπόλοιπο ποσοστό κάθε 
18 ή 24 µήνες. Φυσικά, υπάρχουν και άλλες σηµαντικές 
κινήσεις, όπως η σωστή εφαρµογή της τεχνολογίας, 
διαδικασιών, πολιτικών κ.λπ. 

Ποιος ο ρόλος της τεχνολογίας στην προσπάθεια των 
τραπεζών για την καταπολέµηση του ξεπλύµατος βρόµικου 
χρήµατος;
Γ. Πανουσόπουλος: Στην καταπολέµηση του ξεπλύµατος 
βρόµικου χρήµατος, ο όγκος των συναλλαγών καθιστά 
την τεχνολογία απαραίτητη.  
Το βασικό επίπεδο εφαρµογής της είναι στις ίδιες τις 
τράπεζες, όπου η µοντελοποίηση του φαινοµένου 
µέσα από συγκεκριµένες τυπολογίες και διαδικασίες 
εφαρµόζεται στα τραπεζικά δεδοµένα (π.χ. µε 
batchprocessing) και µε τη χρήση ειδικών λογισµικών, 
που προσπαθούν να «ανιχνεύσουν» ποιες είναι οι 
ύποπτες συναλλαγές. Στην πράξη, όµως, οι δυσκολίες 
είναι πολλές καθώς το ποσοστό των πραγµατικά 
ύποπτων αναφορών για ξέπλυµα χρήµατος (από 
αυτές που το λογισµικό θεωρεί ως ύποπτες) είναι στη 
συντριπτική πλειοψηφία κάτω από 2-3%. Αυτός είναι 
και ο µεγάλος πονοκέφαλος για τις οµάδες των αναλυτών 
που ασχολούνται µε αυτόν τον τοµέα σε µια τράπεζα. 
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Δρ. Διονύσιος Δεµέτης Γιώργος Πανουσόπουλος



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

και βέβαια εκπαίδευση προσωπικού και εκχώρηση 
συµβούλων AML/CTF.
Γ. Πανουσόπουλος: Πρόσφατα ανακοινώσαµε το πρώτο 
προϊόν της SYNTAX στον τοµέα AML/CTF, το οποίο 
αποτελεί το πιο εξελιγµένο e-learning περιβάλλον για 
την εκπαίδευση στην καταπολέµηση του ξεπλύµατος 
χρήµατος και χρηµατοδότησης τροµοκρατίας. Το 
σύστηµα είναι ανεπτυγµένο σε µια web-πλατφόρµα και 
περιλαµβάνει µια εξαιρετικά δοµηµένη και εύχρηστη 
animated παρουσίαση για την πραγµατική κατανόηση 
των περίπλοκων τυπολογιών για όλα τα θέµατα 
ξεπλύµατος χρήµατος/χρηµατοδότησης τροµοκρατίας, 
που οφείλουν να γνωρίζουν σε διάφορα επίπεδα τα 
στελέχη και οι εργαζόµενοι στο χρηµατοπιστωτικό 
τοµέα. Επίσης, περιλαµβάνει σύστηµα διαχείρισης και 
αξιολόγησης των εκπαιδευοµένων. 
Η web-based εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευόµενο να την παρακολουθήσει σταδιακά 
και σε χρόνο που θα µπορεί ο ίδιος µε µεγαλύτερη 
ευκολία. Αυτό έχει συνολικά σηµαντικό οικονοµικό 
όφελος γιατί µειώνει το κόστος που έχει µία τράπεζα να 
αποσπά το προσωπικό της από τις εργασίες του και να 
το µετακινεί, αλλά επίσης βελτιώνει και την ποιότητα 
της εκπαίδευσης µιας και ο εκπαιδευόµενος θα έχει τη 
δυνατότητα να επαναλάβει το εκπαιδευτικό υλικό και 
θα έχει πρόσβαση σε µια σειρά από παραδείγµατα για να 
διευρύνει τις γνώσεις του µέσα από επικαιροποιηµένες 
εκδόσεις. Επίσης, καταγράφονται όλες οι εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα, καθώς και 
στατιστικά για τις επιδόσεις των εκπαιδευοµένων, ούτως 
ώστε ο Διευθυντής 
Κανονιστικής Συµµόρφωσης να µπορεί οποιαδήποτε 
στιγµή να συντάξει αναφορά και να αποδείξει τη 
συµµόρφωση της τράπεζας µε τις σχετικές κανονιστικές 
απαιτήσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ο 
ενδιαφερόµενος µπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοπο: 
http://aml.syntax.gr

Ποια είναι τα οφέλη τα οποία µπορεί να αποκοµίσει µια 
τράπεζα από τις επενδύσεις της σε λύσεις anti-money 
laundering; 
Δρ. Δεµέτης: Το σηµαντικότερο όφελος είναι να 
προστατεύσει τον ίδιο της τον εαυτό, τις επενδύσεις 
της, αλλά και τη φήµη της. Η µείωση των κινδύνων, 
η προστασία της από τη χρησιµοποίηση λογαριασµών 
που µπορεί να συνδέονται µε ξέπλυµα χρήµατος ή µε 
χρηµατοδότηση τροµοκρατίας και η προστασία της από 
υπερβολικά πρόστιµα σε περιπτώσεις µη συµµόρφωσης, 
καθιστούν τις επενδύσεις σε διαφορετικά πεδία 
του AML αναγκαίες (π.χ. εκπαίδευση, τεχνολογίες, 
διαδικασίες, αναλύσεις). Με τις λύσεις της SYNTAX, 
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µειώνουν δραστικά το 
χρόνο και το κόστος συµµόρφωσης, ενώ παράλληλα 
εξασφαλίζουν την αξιοπιστία και ελαχιστοποιούν τους 
κινδύνους. 
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Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται  
για την επιτυχή υλοποίηση αλλά και αξιοποίηση των λύσεων 
anti-money laundering; 
Γ. Πανουσόπουλος: Η ουσιαστική γνώση του 
αντικειµένου και η αντιµετώπιση των πρακτικών 
προβληµάτων αποτελούν τη βάση. 
Για την επιτυχή, όµως, υλοποίηση και αξιοποίηση 
των λύσεων anti-money laundering απαιτείται ένας 
συστηµατικός σχεδιασµός και µια στρατηγική ανάπτυξη 
της αντιµετώπισης για το AML και το CTF στον 
τραπεζικό οργανισµό. Τα φαινόµενα τόσο του ξεπλύµατος 
χρήµατος όσο και της χρηµατοδότησης τροµοκρατίας 
είναι δύσκολα στην αντιµετώπισή τους λόγω της φύσης 
τους, του τεράστιου όγκου των καθηµερινών συναλλαγών 
που πρέπει να ελέγχονται γι’ αυτούς τους σκοπούς, 
αλλά και των συνεχώς εξελισσόµενων πρακτικών 
των εγκληµατιών. Συνεπώς, απαιτείται κατανόηση 
του αντικειµένου και των δυσκολιών, εφαρµογή των 
πολιτικών, έλεγχος/ ανανέωση/ ενηµέρωση των 
διαδικασιών, συνεχής εκπαίδευση και στρατηγικός 
προσδιορισµός των προτεραιοτήτων και των αδυναµιών, 
µε το risk-based approach σαν πυξίδα εφαρµογής των 
AML/CTF µέτρων. Br
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Who is who

Ο Δρ. Διονύσιος Δεµέτης είναι διευθυντής της 
επιχειρησιακής µονάδας AML/CTF στην SYNTAX. Εχει 
διδακτορικό δίπλωµα από το London School of Economics 
στο Anti-Money Laundering και είναι συγγραφέας δυο 
επιστηµονικών βιβλίων σε διεθνείς εκδοτικούς οίκους. 
Το τελευταίο του βιβλίο µε τίτλο ‘Technology and Anti-
Money Laundering’ κυκλοφορεί παγκοσµίως από τις 
εκδόσεις Edward Elgar. Διδάσκει σε µεταπτυχιακούς και 
διδακτορικούς φοιτητές του Thomas Jefferson School of 
Law που εδρεύει στο San Diego της California για θέµατα 
AML/CTF και για τη µεθοδολογία της έρευνας, έχει δώσει 
πλήθος σεµιναρίων γύρω από την καταπολέµηση εσόδων 
από εγκληµατικές δραστηριότητες και είναι τακτικός 
οµιλητής στο Παγκόσµιο Συµπόσιο του Οικονοµικού 
Εγκλήµατος στο Πανεπιστήµιο του Κέϊµπριτζ.  

Who is who

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος είναι σύµβουλος επί θεµάτων 
καταπολέµησης ΞΧ/ΧΤ στον τοµέα AML/CTF. Είναι 
διπλωµατούχος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και Μηχ/κός  
Η/Υ, ενώ κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το 
London School of Economics στη διοίκηση Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. Στο παρελθόν έχει διαχειριστεί και συντονίσει 
ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα για τη βελτίωση της 
καταπολέµησης του οικονοµικού εγκλήµατος.  

Περισσότερες πληροφορίες:  
http://aml.syntax.gr 
aml@syntax.gr       




