
ΠΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Η νομοθεσία για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, έτσι όπως εξελίχθηκε τα τελευ-
ταία έτη στην Ελλάδα, απηχεί δύο παραμέτρους της σύγχρονης νομοθετικής πραγματι-
κότητας: αφενός μεν αποδίδει με ενάργεια την εξάρτηση του ποινικού μας δικαίου από 
ξένα πρότυπα, που εντάσσονται αμέθοδα και άκριτα στον κορμό της ποινικής μας νο-
μοθεσίας, αφετέρου δε αποτελεί ένα πεδίο συμβολικής καταστολής, με ασαφή απαξία, 
που όμως σταδιακά γίνεται η αιχμή του δόρατος στην επιδιωκόμενη αυστηροποίηση της 
καταστολής, αφού επιτρέπει την κλωνοποίηση της ποινικής ευθύνης με την προσθήκη, 
σχεδόν σε κάθε αδίκημα, ενός συνοδευτικού κακουργήματος. 

Η σχετική όμως νομοθεσία, εκτός από την προβληματική περιγραφή του ίδιου του 
αξιοποίνου, αποτελεί και μία ρωγμή στην δικονομική τάξη, αφού με το κανονιστικό της 
πλαίσιο επιτρέπει την υπερκέραση της συντεταγμένης ∆ικαιοσύνης, που κατά το Σύ-
νταγμα απονέμεται μόνον μέσω των ποινικών δικαστηρίων, από διοικητικά μορφώματα, 
όπως είναι η Επιτροπή του άρθρου 7, ενώ εγκαινιάζει και επεκτείνει επαχθείς συνέπει-
ες, όπως είναι το «πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών».

Όλα αυτά τα στοιχεία δεν προέκυψαν εν μια νυκτί, αλλά ακολούθησαν μια προδια-
γεγραμμένη πορεία τα τελευταία 13 έτη, ήδη από τον ν. 2331/1995. 

Η αλλαγή όμως των νόμων, από τον 2331/1995 στον ν. 3424/2005 και τελικά 
στον ν. 3691/2008, γεννά και πολλαπλά και ιδιαίτερα περίπλοκα ζητήματα διαχρονι-
κής εφαρμογής των σχετικών νόμων. 

Έτσι επιλέχθηκε η δημοσίευση μιας σειράς μελετών μας, που αναδεικνύουν τα σχε-
τικά ζητήματα στην διαχρονική τους εξέλιξη, στο μέτρο που η νομοθεσία για το ξέπλυμα 
αποτέλεσε και επίκεντρο του επιστημονικού και ερευνητικού μας ενδιαφέροντος, θεω-
ρώντας ότι μπορούν να συμβάλλουν τόσο στην κριτική επίγνωση του απαξιακού περιε-
χομένου των σχετικών νόμων, αλλά και στην εφαρμογή τους, ιδίως στα πλαίσια της δι-
αχρονικής τους εξελίξεως.

Η παρούσα έκδοση στηρίζεται σε δύο δεδομένα: αφενός μεν στην κοινή ερευνητι-
κή μας πορεία και στην διδακτική επεξεργασία των σχετικών για το ξέπλυμα νόμων στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Νομικής Σχολής Θράκης, αλλά κυρίως στην ομόρροπη 
κριτική θεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, οπότε οι εδώ συμπεριλαμβανόμενες συμ-
βολές μας λειτουργούν συμπληρωματικά η μία προς την άλλη.
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Προλογικές σχέψεις

Εκφράζοντας ακόμη μία φορά τις ευχαριστίες μας στον εκδότη μας Πάνο Σάκκου-
λα, παραδίδουμε τους προβληματισμούς μας και τις επισημάνσεις μας στους νομικούς 
όχι μόνον της θεωρίας, αλλά κυρίως της καθημερινής πράξεως.

Κομοτηνή 15/3/2009

Στέφανος Παύλου, Καθηγητής Ποινικού ∆ικαίου
Γιώργος ∆ημήτραινας, Λέκτορας Ποινικού ∆ικαίου
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Ο Ν. 3691/2008 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποιήσεως εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδοτήσεως της τρομοκρατίας 

Η οριστικοποίηση μιας διαχρονικής δογματικής εκτροπής και η εμπέδωση 
της κατασταλτικής αυθαιρεσίας*

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΥΛΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ39
1. Το γενικό πλαίσιο του νέου νόμου: μία πρώτη θεώρηση
2. Τα θεμελιώδη (εύλογα) ερωτήματα
 2.1.  Ο ν. 3691/2008 αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 2331/1995 

και 3424/2005): οι πρώτες νομοτεχνικές συνέπειες
 2.2.  Η επανατοποθέτηση του εννόμου αγαθού: ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο τέλος 
 2.3.  Το modus operandi του «ξεπλύματος» και η κατασταλτική του κατάστρωση στον ν. 3691/2008
3. Η σύγχρονη τυποποίηση στον ν. 3691/2008 
 3.1. Το «βασικό αδίκημα» και η παραγόμενη από αυτό «βρόμικη περιουσία»
 3.2. Η νομιμοποίησή της – οι κρίσιμες νομοτυπικές συμπεριφορές
  3.2.Ι.  Τα κατ’ ιδίαν εγκλήματα ως ειδικότεροι τρόποι τελέσεως της δομικής πράξεως της «νο-

μιμοποιήσεως»
  3.2.ΙΙ.  Ο δράστης του προηγούμενου βασικού εγκλήματος ως δράστης του εγκλήματος της 

νομιμοποιήσεως – μία νέα (πιο δυσμενής) εκδοχή 
 3.3. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις
  3.3.Ι. Οι απειλούμενες ποινές εν γένει
  3.3.ΙΙ. Τα τεκμήρια των επιβαλλομένων ποινών 
 3.4. Η τύχη του βρόμικου χρήματος – δεσμεύσεις – δημεύσεις
 3.5. Οι δικονομικές ευχέρειες και η (νέα μεν, γνωστή όμως) Επιτροπή του άρθρου 7
4. Τελικά ποιο είναι επιτέλους σήμερα το προστατευόμενο-προσβαλλόμενο έννομο αγαθό;
 4.1. Το ίδιο που προσβάλλεται και με το «βασικό αδίκημα»
 4.2. Συνεπώς η συρροή «βασικού αδικήματος» και ξεπλύματος είναι πλέον φαινομενική
5.  Μία γενικότερη αποτίμηση των ανατροπών στις δογματικές και αξιολογικές «σταθερές» του σύγχρο-
νου ποινικού δικαίου: από το φιλελεύθερο προσωποπαγές στο κατασταλτικό «πραγματοπαγές» ποι-
νικό δίκαιο;

1. Το γενικό πλαίσιο του νέου νόμου: μία πρώτη θεώρηση
Ήδη ο ν. 3691/2008 καταργεί την προϊσχύουσα νομοθεσία του ν. 2331/1995, όπως 
τούτη κατέληξε να ισχύει με τις εν τω μεταξύ τροποποιήσεις της, και με αφορμή την εν-
σωμάτωση της Τρίτης Οδηγίας1 για το ξέπλυμα και την αποτελεσματικότερη προσαρμογή 

* ΠΧρ 2008, 923 επ.
1. Σύμφωνα με την εξαγγελία του ίδιου του άρθρου 1 του ν. 3691/2008, «Με τον παρόντα 

νόμο σκοπείται η ενίσχυση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και κατα-
στολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Προς τούτο ενσωματώνονται στη νομοθεσία οι διατάξεις της 
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στις Συστάσεις της FATF και τις ειδικές υποδείξεις της, θεσπίζει εκ βάθρων ένα νέο θε-
σμικό πλαίσιο καταστολής της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκληματικές δραστηριότη-
τες, χρησιμοποιώντας μεν τα γνωστά «υλικά» των προηγούμενων νόμων, αλλά προβαίνο-
ντας και σε μία θεαματική διεύρυνση και αναδιάταξη της καταστολής στο πεδίο αυτό. 

Παλαιοτέρα επισημαίναμε2 ότι η «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστη-
ριότητες» πρέπει να είναι, κατά την λογική των διεθνών κειμένων που επέβαλαν την κα-
τασταλτική της αντιμετώπιση με τα μέσα του ποινικού δικαίου, μία συμπεριφορά που να 
καταδεικνύει με βεβαιότητα ότι ο δράστης νομιμοποιεί μια περιουσία, που προέρχεται 
ευθέως από τα κρίσιμα σοβαρά εγκλήματα, «ανήκει» σε μια εγκληματική ομάδα δρα-
στηριοποιούμενη στα πεδία του οργανωμένου εγκλήματος, και η οποία περιουσία θα 
αποτελέσει το τμήμα ενός οικονομικού όλου, που πρόκειται να επενδυθεί σε νόμιμους 
ή νομιμοφανείς τομείς της οικονομίας, ώστε να αποτελέσει έναν ακόμη αρμό για την ενί-
σχυση της διεισδυτικότητας της εγκληματικής ομάδας στην οικονομία και στην εξουσία3, 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης “σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την χρηματοδότηση της τρομοκρατίας” 
(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/15/25.11.2005), διατάξεις της Οδηγί-
ας 2006/70/EK της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 
214/29/4.8.2006) και αντικαθίστανται οι σχετικές διατάξεις του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173 Αã), 
όπως ισχύουν». Για την 3η Οδηγία στο πλαίσιο του διεθνούς και ιδίως του ενωσιακού δικαίου 
βλ. κατεξοχήν Καϊάφα-Γκμπάντι, Η ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος: 
Μεταξύ διεθνούς, ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας, ΠΧρ 2007, 3 επ. και τις εκεί αναφορές, 
και Ζημιανίτη, Η τρίτη Κοινοτική Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος: μία προκαταρκτική θεώρηση, 
σε ΕΕΠ (Ένωση Ελλήνων Ποινικολόγων), Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. «Καθαρή» ή ελεύθερη 
κοινωνία; 2007, 101 επ. 

2. Βλ. Παύλου, Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Από τον Ν. 
2331/1995 στον Ν. 3424/2005: η εξέλιξη και γιγάντωση μίας δογματικής και κυρωτικής εκτρο-
πής, ΠΧρ 2006, 342 επ.

3. Βλ. Παύλου, Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες (άρθρο 2 ν. 
2331/1995) και ιδίως η οριοθέτησή της από την «αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος», 
Υπερ. 2000, 633 επ., του ίδιου, ∆ιωκτικές εκτροπές στην εφαρμογή του ν. 2331/1995 για το 
ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος και ο απαιτούμενος εξορθολογισμός της εφαρμογής του, ΠΧρ 
2003, 193 επ. (= Τιμ. Τ. Ν. Ανδρουλάκη), του ίδιου, Ναρκωτικά. ∆ογματικά και ερμηνευτικά 
προβλήματα του ν. 1729/1987, 3η έκδ. 2008, ιδίως 329 επ., του ίδιου, Ο δράστης της νομι-
μοποιήσεως εσόδων (ν. 2331/1995) δεν μπορεί να είναι και δράστης της παραγωγικής του 
βρόμικου χρήματος προγενέστερης εγκληματικής δραστηριότητας. Μία νομολογιακή κυρίως επι-
σκόπηση του ζητήματος με αφορμή και την ΑΠ 402/2004, ΠΛογ 2004, 519 επ., του ίδιου, Το 
«πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών» στην προδικασία για το έγκλημα της «νομιμοποιήσεως 
εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα (Ν. 2331/1995), Ειδικότερα προβλήματα ερμηνείας 
και εφαρμογής, ΠΧρ 2005, 769 επ., του ίδιου, (Προηγούμενη) «εγκληματική δραστηριότητα». 
Ταυτολογία ή μετεξέλιξη; σε ΕΕΠ, όπ.π. 119 επ.
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Στέφανος Παύλου

αφού τούτο είναι και η ουσία της απαξίας του εγκλήματος, που σε καμία περίπτωση δεν 
αποτελεί μία ακόμη μορφή αποδοχής προϊόντων εγκλήματος ή υποθάλψεως εγκλημα-
τία, όπως εσφαλμένα πολλές φορές εφαρμόστηκε στην πράξη. Γι’ αυτό και τονίζαμε ότι 
η ουσία του αδίκου έγκειται ακριβώς στη διασφάλιση του κέρδους που αποκόμισε το 
οργανωμένο έγκλημα από τη δραστηριότητα που το ίδιο ανέπτυξε, αλλά και στην εξα-
σφάλιση της ατιμωρησίας των δραστών του. Επιπλέον το άδικο του ξεπλύματος συνδέ-
εται σαφέστατα με την ισχυροποίηση του οργανωμένου εγκλήματος και τη δυνατότητα 
επεκτάσεως της εγκληματικής του δράσεως, εξαιτίας της μεταγενέστερης επιστροφής 
στο ίδιο εκείνου του περιουσιακού στοιχείου, που αποτελούσε κάποτε παράνομο περι-
ουσιακό προϊόν, με τη μορφή πλέον νόμιμων εισοδημάτων.

Σήμερα όμως μετά τον νέο ν. 3691/2008 τα ζητήματα αυτά ξεπεράστηκαν: «ξέπλυ-
μα βρόμικου χρήματος» μπορεί ίσως και να είναι η οποιασδήποτε μορφής επαφή με το 
οικονομικό προϊόν ενός οποιουδήποτε εγκλήματος! 

Κι έτσι, αντί να τυποποιούμε, ως έχουμε καθήκον από τις διεθνείς μας δεσμεύσεις, 
μία εκδοχή της βαριάς οικονομικής και οργανωμένης εγκληματικότητας, που αγγίζει και 
την στήριξη της διεθνούς τρομοκρατίας, στην Ελλάδα τυποποιήσαμε, ακόμη μία φορά, 
ένα πανταχού παρόν συνοδευτικό έγκλημα, που θα αναφύεται δίπλα σε κάθε εγκληματι-
κή συμπεριφορά, αρκεί η τελευταία να παρήγαγε ένα οποιοδήποτε οικονομικό προϊόν.

2. Τα θεμελιώδη (εύλογα) ερωτήματα
Τούτη η προφανής διαπίστωση μας θέτει προ τεσσάρων αναγκών: να κατανοήσουμε την 
νομοτεχνική σημασία της νέας τυποποιήσεως, να διαγνώσουμε και να ομολογήσουμε 
την αξιολογική στόχευσή της, αναδιατάσσοντας δηλαδή τις παραδοχές μας για το προ-
στατευόμενο έννομο αγαθό, να λύσουμε ζητήματα εύρους της καταστολής και των δι-
κονομικών διαδικασιών, και τέλος να κατανοήσουμε το μέγεθος της αλλοιώσεως που 
προκαλείται στο σύγχρονο ποινικό μας δόγμα. 

2.1.  Ο ν. 3691/2008 αντικαθιστά εξ ολοκλήρου το προηγούμενο θεσμικό πλαίσιο (ν. 2331/1995 
και 3424/2005): οι πρώτες νομοτεχνικές συνέπειες

Καταρχήν με το άρθρο 55 ν. 3691/2008 έχουμε την ρητή συνολική κατάργηση του μέ-
χρι σήμερα ισχύοντος καθεστώτος4 και την θέσπιση εξαρχής ενός νέου. Τούτο πρωτί-
στως αποτρέπει την αναδρομική ισχύ κυρωτικών διατάξεων που για πρώτη φορά εισά-
γονται, και δεν καλύπτονται απαξιακά από τους προηγούμενους νόμους5, αφού τούτο 

4. Με το άρθρο 55 ν. 3691/2008.
5. Βλ. ήδη για παράδειγμα ΑΠ 1025/2008 ΠΧρ 2008, 607 επ. με την οποία αναιρέθη-

κε εν μέρει η προσβαλλομένη απόφαση λόγω εσφαλμένης εφαρμογής των διατάξεων του ν. 
2331/1995, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τον Ν. 3424/2005, ως προς την κα-
ταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που προήλθε από τις προηγη-
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ως γνωστόν προσκρούει τόσο στο άρθρο 7 του Συντάγματος, όσο και στο άρθρο 1 ΠΚ. 
Θα έχει όμως και δραστική επίδραση στην εφαρμογή του επιεικέστερου νόμου, κατά το 
άρθρο 2 ΠΚ, που θα αποτελέσει κομβικά δυσχερές ζήτημα της νομολογίας για τα προ-
σεχή έτη, αφού τα δικαστήρια, με τους γνωστούς ρυθμούς τους, θα κληθούν να διαχει-
ριστούν ποικίλες υποθέσεις που τελέστηκαν προ της ισχύος του ν. 3691/2008, ακόμη 
δε και προ της τροποποιήσεως του ν. 2331/1995 με τον ν. 3424/20056. 

2.2. Η επανατοποθέτηση του εννόμου αγαθού: ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στο τέλος 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο προσεγγίσεως, είναι σαφές ότι με τον νέο νόμο έχουμε μία 
προφανή και δραστική αναδιάταξη της αξιολογικής κατευθύνσεως του νέου νόμου ανα-
φορικά με το προστατευόμενο έννομο αγαθό, τουλάχιστον σε επίπεδο δικαιοπολιτικής 
εξαγγελίας. Στην εισηγητική έκθεση του ν. 3691/2008 αναφέρεται ότι «με τον παρόντα 
νόμο επιδιώκεται η αναβάθμιση των εν γένει μηχανισμών της χώρας μας για την πρόλη-
ψη και καταστολή των αδικημάτων της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δρα-
στηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας7, καθώς και η προστασία της ακε-
ραιότητας και φήμης του χρηματοπιστωτικού τομέα από τα ανωτέρω αδικήματα8».

Σε επίπεδο λοιπόν εξαγγελίας και δικαιοπολιτικών παραδοχών, η νέα νομοθεσία 
εντάσσεται στο πεδίο της «πολεμικής νομοθεσίας» κατά της τρομοκρατίας, που προτάσ-
σει μηχανισμούς αντί για θεσμούς στην «καταπολέμησή» της, ως προστατευτέα δε αξία 
πανηγυρικά προσδιορίζει «την ακεραιότητα και την φήμη του χρηματοπιστωτικού συστή-
ματος». Τελικά θα δεχθούμε ακρίτως ότι το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος καταλύ-
ει την δήθεν ηθική ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος9; Κι ότι τούτο είναι 
αξιολογικό μέγεθος άξιο ποινικής προστασίας, ώστε να το αναβαθμίζει, ενδεχομένως, 
και στην τάξη προστατευομένου εννόμου αγαθού; Σίγουρα μία τέτοια προσέγγιση σε 
συνθήκες γενικευμένης καταρρεύσεως της διεθνούς οικονομίας που προκλήθηκε και 

θείσες πράξεις της εκβιάσεως, διότι κατά τον χρόνο εκδικάσεως της πράξεως δεν προβλεπόταν 
μεταξύ των βασικών εγκλημάτων του άρ. 1 παρ. 1 του Ν. 2331/1995 και η εκβίαση από την 
οποία προέκυψε περιουσία μικρότερη των 15.000 ευρώ. 

6. Για τις τροποποιήσεις του βλ. (κριτική) παράθεση-θεώρηση σε Παύλου, όπ.π. ΠΧρ 2006, 
342 επ., και Συμεωνίδου-Καστανίδου, Το έγκλημα της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων μετά 
το ν. 3424/2005: ερμηνευτικές προτάσεις, ΕΕΠ όπ.π. 167 επ. 

7. Στον ίδιο μάλιστα ν. 3691/2008, με το άρθρο 53 παρ. 1 η παρ. 6 του άρθρου 187 Α ΠΚ 
αντικαταστάθηκε ως εξής: «6. Όποιος παρέχει πληροφορίες ή υλικά μέσα ή με οποιονδήποτε 
τρόπο εισπράττει, συλλέγει, διαθέτει ή διαχειρίζεται κεφάλαια υπό την έννοια της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3034/2002 (ΦΕΚ 168 Αã) με σκοπό να διευκολύνει ή να υποβοηθήσει την τέλεση 
τρομοκρατικών πράξεων κατά τις παραγράφους 1, 3 και 4 είτε από εγκληματική οργάνωση είτε 
από μεμονωμένο τρομοκράτη τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών.»

8. Αιτ. Έκθ. Ν. 3691/2008.
9. Πρβλ. και Ναμία, Ο ρόλος και η ευθύνη του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο ξέπλυ-

μα βρώμικου χρήματος, ΕΕΠ, όπ.π. 379 επ.
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από την ιδιάζουσα (μη) «ηθική» των χρηματοπιστωτικών συστημάτων, ηχεί, αν μη τι άλ-
λο, παράφωνη. Τι τελικά πάντως προστατεύει σήμερα10 ή νέα νομοθεσία για το ξέπλυ-
μα; την «κοινωνία», την δημόσια τάξη, την «εσωτερική ασφάλεια», την απονομή της δι-
καιοσύνης, την δυνατότητα επιβολής της δημεύσεως, τον «υγιή ανταγωνισμό», την φήμη 
και αξιοπιστία του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ή ενδεχομένως, αυτό που από πα-
λαιά υποστηρίξαμε, ότι δηλαδή το έγκλημα της νομιμοποιήσεως εσόδων από εγκλημα-
τική δραστηριότητα συνιστά διατήρηση και περαιτέρω επίταση της αρχικής προσβολής 
του εννόμου αγαθού που προσβλήθηκε ήδη με το κύριο έγκλημα11; 

Για να απαντήσουμε όμως στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει, έχοντας κατά νου και την 
διεθνή απαξιολόγηση του φαινομένου, όπως αυτή προκύπτει από την θεμελίωση των 
κειμένων στα οποία υποτίθεται ότι εναρμονίζεται η Ελλάδα, να προβούμε πρώτα σε μία 
διαγραμματική «χαρτογράφηση» του πεδίου της ποινικοποιήσεως, να καταλάβουμε δη-
λαδή τι επιτέλους, κατά τον σύγχρονο έλληνα νομοθέτη, τιμωρείται ως νομιμοποίηση 
εσόδων από εγκληματικές πράξεις, και κατόπιν να οριστικοποιήσουμε την όποια θέση 
μας για το προστατευόμενο έννομο αγαθό. 

 
2.3.  Το modus operandi του «ξεπλύματος» και η κατασταλτική του κατάστρωση στον ν. 3691/2008

Το σχήμα του εγκληματικού φαινομένου του ξεπλύματος, ως ευρύτερου modus 
operandi μιας σύνθετης εγκληματικής δραστηριότητας, παραμένει και σήμερα το ίδιο: 
προϋποτίθεται ουσιαστικά και τυπικά η τέλεση μιας άλλης προγενέστερης χρονικά και 
ουσιαστικά εγκληματικής δραστηριότητας, από την οποία να προκύπτουν οικονομικής 
υφής έσοδα, να τελείται δηλαδή ένα έγκλημα που παράγει την κρίσιμη «βρόμικη» περι-

10. Για τις ποικίλες προσεγγίσεις στο θέμα βλ., από την ελληνική θεωρία, ∆ιονυσοπούλου, 
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, 
ΠΧρ 1999, 988, και ιδίως 991, Κάτσιο, Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Η γεωπολιτική του διε-
θνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος: το φαινόμενο της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματι-
κές δραστηριότητες, 1998, του ίδιου, «Mundus vult decipi». Η πορεία της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ 
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εγκληματικών εσόδων και η μη εφαρμογή του ν. 
2331/1995, Ποιν∆ικ 2000, 397 επ. Νικολούδη, Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες (άρθρο 2 Ν. 2331/95), ΠΧρ 2000, 769 επ., 771 (= Ποιν∆ικ 2000, 1136), 
Παπακυριάκου, Η ποινική νομοθεσία για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκλη-
ματικές δραστηριότητες ως θεμελιώδης άξονας ενός νέου μοντέλου αντεγκληματικής πολιτικής, 
σε Τιμ. Τόμο Μανωλεδάκη, ΙΙ, 2007, 483 επ. και Τριανταφύλλου, Νομιμοποίηση εσόδων από 
εγκληματικές δραστηριότητες. Τα προσβαλλόμενα έννομα αγαθά και η συμβολή τους στην ερ-
μηνεία του άρθρου 2 παρ. 1 του Ν. 2331/1995, Τιμ. Τ. Ανδρουλάκη, 2003, 739 επ. Για μία 
κριτική αξιολόγηση των (παλαιότερων) απόψεων για το ζήτημα βλ. και ∆ημήτραινα, Ξέπλυμα 
βρώμικου χρήματος. Ζητήματα εφαρμογής του ν. 2331/1995, 2002. 90 επ., και Συμεωνίδου-
Καστανίδου, Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις, σε «Ποινικό δίκαιο – Ελευθε-
ρία – Κράτος δικαίου», Τιμ. Τ. για τον Γ.-Α. Μαγκάκη, 1999, 387.

11. Βλ. ήδη από παλαιότερα Παύλου στις αναφερόμενες στην παρ. υπ. αρ. 3 συμβολές. 
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