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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηνπ επηβιαβνχο θαηλνκέλνπ 

ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, γλσζηνχ θαη σο «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο». πγθεθξηκέλα  παξνπζηάδεηαη ην ηζηνξηθφ ηνπ θαηλνκέλνπ, ε ζχλδεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο κε ηε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, ε έλλνηα θαη νη κνξθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ε   δηάδνζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ ηφζν θαηά ην παξειζφλ φζν θαη ζηε ζχγρξνλε επνρή. 

           ηα πξναλαθεξφκελα πιαίζηα γίλεηαη θαη ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο θείκελεο 

Ννκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» ζηηο Ζ.Π.Α. 

αιιά θαη ζηελ Αιβαλία, κία ρψξα πνπ  γεηηληάδεη κε ηελ Διιάδα θαη ζηελ νπνία επίζεο 

θαηαγξάθεηαη δηάδνζε ηεο ελ ιφγσ έθλνκεο δξαζηεξηφηεηαο.   

Ζ πξναλαθεξφκελε πξνζπάζεηα γηα ηελ παξνπζίαζε αιιά θαη πάηαμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ πνπ αθνξά ζην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζα επηδησρζεί, κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κέζσ ηεο αλαθνξάο ζηε 

ζρεηηθή θείκελε λνκνζεζία ζε Γηεζλέο επίπεδν, ζηελ Δ.Δ., αιιά θαη ζηελ Διιάδα, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο. Ζ παξνπζίαζε θάζεσλ κέζσ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζεηαη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

θαζψο θαη ηερληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ.   

Ζ αλαθνξά ζηηο βαζηθέο νδεγίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ θξαηψλ ζε παγθφζκην επίπεδν ζηε βάζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαπνδνηηθφηεηαο, ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ παξνπζίαζε ησλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ.   

Απφ ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε πξνθχπηεη, φηη ην θαηλφκελν «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο», έρεη ιάβεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο παγθνζκίσο, αιιά θαη ζηελ Διιάδα θαζψο 

θαη ζηελ γεηηνληθή Αιβαλία. Έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ εμάπισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ θέξεηαη λα είλαη θαη ε θξίζε αμηψλ, ε νπνία επηθξαηεί ζε παγθφζκην επίπεδν θαη 

θαίλεηαη λα έρεη επεξεάζεη θαη ηε ρψξα καο. Με ηνλ θαζνξηζκφ ελφο ζπζηήκαηνο αμηψλ πνπ 

ζα έρεη σο γλψκνλα ηνλ παξάγνληα-άλζξσπν, πηζαλφλ ζα κπνξνχζε λα νηθνδνκεζεί ζηα 

πιαίζηα ηνπ εθηθηνχ κία πην δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή θνηλσλία θαη λα κεησζεί ε δηαθζνξά, ε 

νπνία πξνθαιεί θαηλφκελα φπσο είλαη θαη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». 

Λέμεηο–Κιεηδηά: Έθλνκε δξαζηεξηφηεηα, Ννκνζεζία, Σξνκνθξαηία, Οηθνλνκηθφ Έγθιεκα. 
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ABSTRACT 

 

The present assignment is an attempt to present the detrimental phenomenon of Money 

Laundering from criminal activities, known as Money Laundering Particularly , we will 

present the background of this phenomenon , the connection of terrorism and organized crime 

with Money Laundering, the concept and the types of economic crime, and the spreading of 

this phenomenon not only over the past but in recent years as well. 

With the above mentioned context, we present the existing legislation on the 

prevention and dealing of Money Laundering in the USA and in Albania, a country which 

borders Greece and in which spreading of the aforementioned illegal activity has been 

reported. 

The abovementioned attempt to present and fight the phenomenon of Money 

Laundering will be made by means of the bibliography used during making this project, as 

well as via the report of the related legislation at international level in both the European 

Union and Greece ,which aims at preventing and suppressing attempts to make illegally 

gained proceeds appear legal .The presentation of the stages through which this phenomenon 

develops, along with the techniques used , will help us fully present it.  

Reference to the basic instructions and legislation applied in the majority of the 

countries worldwide, based on the international cooperation and reciprocity, will also assist 

the presentation of the ways that can be used to eliminate this phenomenon. 

From the bibliography used, it is understood that there has been a worrying increase in 

Money Laundering globally as well as in Greece and in neighboring Albania. One of the 

factors leading to the spreading of this phenomenon seems to be the crisis of values which 

prevails worldwide and has already affected our country .By setting a system of values whose 

criteria will be the human factor, a fairer and impartial society could be built , to the extent 

possible , in order to eliminate corruption which causes phenomena like Money Laundering. 

 

Keywords: Illegal activity – Legislation – Terrorism – Financial/Economic crime  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

 

Ζ Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, ε νπνία είλαη γλσζηή θαη σο 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο» πξνυπήξμε ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, κεηαιιαζζφκελε ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ αλάινγα κε ηηο εμειίμεηο. ηε ζεκεξηλή επνρή  «ζεκαηνδνηεί»  ηελ πξνζπάζεηα 

θπξίσο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο λα λνκηκνπνηήζεη ρξεκαηηθά πνζά, πξνεξρφκελα απφ 

έθλνκεο ελέξγεηεο. Οη δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη πιένλ ην ελ ιφγσ θαηλφκελν είλαη 

αλεζπρεηηθέο θαζψο ηείλεη λα επηθξαηήζεη ζηηο νηθνλνκίεο πνιιψλ ρσξψλ. Ζ επηθξάηεζε ηνπ 

ελ ιφγσ θαηλνκέλνπ  πξνθαιεί ζηηο ρψξεο απηέο θιίκα αζηάζεηαο θαη αλαμηνπηζηίαο, 

ειινρεχνληαο ππαξθηνχο θηλδχλνπο γηα ηε δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσληθή εηξήλε.  

             Ζ πξνζπάζεηα δειαδή ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 

απνηειεί ζπλήζσο γηα ηνπο επηθεθαιήο ησλ νκάδσλ, νη νπνίνη θηλνχληαη ζην ρψξν ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ην πην δχζθνιν «θνκκάηη» ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Αλ θαη απνηειεί ην ηειεπηαίν ζηάδην ζηελ φιε δηαδηθαζία, ε επηηπρήο νινθιήξσζε ηνπ 

νπνίνπ νδεγεί ζηε «κεηακθίεζε» ηνπ εγθιεκαηία ζε επππφιεπην πνιίηε, είλαη ην πην 

δχζθνιν δηφηη ν εγθιεκαηίαο δελ δξα εδψ κε ηνλ ζπλήζε θαη γλσζηφ γηα απηφλ ηξφπν, αιιά 

«αθήλεηαη» ζηα ρέξηα ησλ ηερλνθξαηψλ, ησλ «εηδηθψλ» (ινγηζηψλ, δηθεγφξσλ, ρξεκαηηζηψλ, 

κεζηηψλ, αζθαιηζηψλ θ.ιπ.) θαη ιεηηνπξγεί θαηφπηλ νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ ηνπο. Σν 

πεξηερφκελν ησλ νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ είλαη ζπλήζσο πξσηφγλσξν ζε απηφλ κε 

απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κε κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη επαξθψο. Σν γεγνλφο φηη δελ 

κπνξεί λα ην θαηαλνήζεη επαξθψο δεκηνπξγεί θιίκα έληνλεο αλαζθάιεηαο θαη κεγάιεο 

επηθηλδπλφηεηαο, ηφζν ζηνλ ίδην φζν θαη ζην «ζχζηεκα» ησλ αλζξψπσλ πνπ θηλνχληαη πέξαλ 

ηεο λνκηκφηεηαο θαη βξίζθνληαη πίζσ απφ απηφλ.      

            Δθηφο φκσο απφ ην ιεγφκελν ξεπζηφ ρξήκα, ην νπνίν θαηά ην πιείζηνλ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο ζπλαιιαγέο, ζηνλ «θαζαξηζκφ» ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιιεο κνξθέο 

αμηψλ-πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, φπσο είλαη ηα αθίλεηα, ηα ηηκαιθή, ηα απηνθίλεηα, ηα πισηά 

ζθάθε θαη αεξνζθάθε, θαζψο θαη ηα έξγα ηέρλεο θάζε ινγήο θαη είδνπο. Ζ αγνξά έξγσλ 
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ηέρλεο θαη ελ ζπλερεία ε κεηαπψιεζή ηνπο εκθαλίζζεθε ζηηο κέξεο καο θαη θπξηαξρεί 

ζήκεξα σο κέζνδνο θαη ηερληθή ζην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο».  

Αξρηθά, ζηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ 

θαηλνκέλνπ «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», ελψ ηαπηνρξφλσο παξαηίζεηαη κηα ζεηξά ζρεηηθψλ 

ελλνηνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θάζεηο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

αλαπηχζζεηαη ην θαηλφκελν ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, θαζψο 

θαη ζηηο δηάθνξεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξαγκάησζή ηνπ.  

ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε πνξεία δηακφξθσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ αληηκεηψπηζήο 

ηνπ, ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Παξνπζηάδνληαη νη 

βαζηθέο νδεγίεο θαη ξπζκίζεηο πνπ αθνινπζνχληαη θαη εθαξκφδνληαη ζηα πεξηζζφηεξα θξάηε 

παγθνζκίσο, ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη γεληθά ζε ρψξεο πνπ επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη απφ 

ηελ ρψξα καο. 

Αθφκε, πξαγκαηνπνηείηαη εθηελήο θαη δηεμνδηθή αλαθνξά ζηελ ζρεηηθή Διιεληθή 

έλλνκε ηάμε, φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κεηά ην έηνο 1990, ελψ παξνπζηάδνληαη, 

αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη νη πνηληθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3691/2008, θαζψο θαη νη 

κεηαβνιέο πνπ ππήξμαλ θαηά θαηξνχο ζηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ. 

Σέινο, ιακβάλεη ρψξα εθηελήο αλαθνξά ζηελ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο  Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. Αθνινχζσο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ έλλνηα, ζηα είδε θαη ζηα φξγαλα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζην 

ζθνπφ απηνχ φπσο θαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ νξγάλσλ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο γίλεηαη 

αλαθνξά ζηε λενζχζηαηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ζην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηε θνξνινγηθή κεηαξξχζκηζε ζηε ρψξα καο θαη ηέινο 

ζηηο ηερληθέο ειέγρνπ ηεο θνξνδηαθπγήο.  

Ζ κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ηε 

βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαζψο θαη κε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηξφπνπο πνπ 

πηζαλφλ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ «Ξέπιπκα Υξήκαηνο».    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν 

ΣΟ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟ ΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ ΔΟΓΧΝ 

ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

1.1 Ιζηνξηθό – Οξηζκόο – Πεξηγξαθή - Γηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

 

Ζ Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο είλαη επξέσο γλσζηή 

θαη σο «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» (σο money laundering αλαθέξεηαη δηεζλψο ζε πνιιέο 

λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, αλαιχζεηο θαη αλαθνξέο). Ο φξνο «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» έιθεη ηηο 

ξίδεο ηνπ ζηηο πξαθηηθέο ησλ Ακεξηθαλψλ θαθνπνηψλ, «δηπιηζηψλ» θαη δηαλνκέσλ αιθνφι, 

ησλ επνλνκαδφκελσλ mobsters, νη νπνίνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πνηναπαγφξεπζεο (1920-

1930) ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) λνκηκνπνηνχζαλ ην «βξψκηθν ρξήκα» 

κέζσ ηεο αγνξάο θαη εθκεηάιιεπζεο ζπλνηθηαθψλ πιπληεξίσλ
1
. 

Αλαθνξά φκσο ζηνλ φξν «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζπλαληάηαη θαη κεηαγελέζηεξα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην έηνο 1974 κε ην γλσζηφ ζθάλδαιν Watergate. Ζ Δπηηξνπή ηνπ ηφηε 

Πξφεδξνπ ησλ Ζ.Π.Α. Richard Nixon, φια ηα έζνδα ηεο πξνεθινγηθήο θακπάληαο γηα ηελ 

επαλεθινγή ηνπ, ηα είρε δηνρεηεχζεη ζην Μεμηθφ «επαλαπαηξίδνληάο ηα» κέζσ κηαο εηαηξείαο 

πνπ έδξεπε ζην Miami. Δμαηηίαο ηνπ ζθαλδάινπ Watergate ν Richard Nixon παξαηηήζεθε 

απφ Πξφεδξνο ησλ Ζ.Π.Α., πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηελ αλακελφκελε θαζαίξεζή ηνπ, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα ςεθίζζεθαλ απζηεξφηεξνη λφκνη ζε φηη αθνξά ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

πξνεθινγηθψλ εθζηξαηεηψλ
2
.  

Ζ Ννκηκνπνίεζε  Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο δελ θαηαγξάθεηαη φκσο γηα 

πξψηε θνξά θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πνηναπαγφξεπζεο ζηηο Ζ.Π.Α, αιιά ην θαηλφκελν απηφ 

θαηαγξάθεηαη πνιχ πην πξηλ, απιά θαηά ηελ θαηά πεξίνδν ηεο πνηναπαγφξεπζεο 
                                                           
1
  Κάηζηνο, ., (1998), «Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο», εθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζει. 27  

2
  άξζξν κε ηίηιν «Ακεξηθαληθά Πνιηηηθά θάλδαια», ηζηνζειίδα χγρξνλε άπνςε, αξρείν ηεπρψλ 2008-2010 

(αληιεζέλ απφ ην δηαδίθηπν) 
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επηλνήζεθαλ πεξηζζφηεξεο κέζνδνη θαη ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα απνθξχςνπλ ή λα 

ζπγθαιχςνπλ ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ παξάλνκνπ 

αιθνφι. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη εδψ ε πεξίπησζε ηεο θαηαδίθεο γηα θνξνδηαθπγή ηνπ Αι 

Καπφλε ην έηνο 1931, γεγνλφο ην νπνίν απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα έλαλ άιιν καθηφδν ηνλ 

Meyer Lansky λα κεηαθέξεη θεθάιαηα απφ ηελ εηαηξεία «Carpet Joints» πνπ έδξεπε ζηελ 

Florida ζε ινγαξηαζκνχο εθηφο ησλ Ζ.Π.Α. Δλ ζπλερεία ην έηνο 1934 ε Διβεηία λνκνζέηεζε 

ην γλσζηφ Swiss Banking Act, ην νπνίν νπζηαζηηθά απνηέιεζε ηελ πξψηε λνκνζεηηθή δξάζε 

γηα ηελ δηαζθάιηζε ηνπ ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ. Σφηε ν Meyer Lansky εμαγφξαζε κηα 

Διβεηηθή ηξάπεδα πξνθεηκέλνπ, κέζσ ελφο δαηδαιψδνπο ζπζηήκαηνο εηθνληθψλ εηαηξεηψλ, 

εηαηξεηψλ ραξηνθπιαθίνπ θαη ππεξάθηησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ 

παξάλνκε κεηαθνξά θεθαιαίσλ ηνπ
3
. Δπίζεο, κεηά ην έηνο 1945 δειαδή κεηά ην ηέινο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ πξνέθπςε έληνλε αλάγθε ην ρξήκα πνπ απέθηεζαλ παξαλφκσο 

θάπνηα πξφζσπα θαη ην νπνίν πξνήιζε απφ ηελ άζθεζε δηαθφξσλ «δξαζηεξηνηήησλ» θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, λα «θαζαξηζζεί-μεπιπζεί», κε απνηέιεζκα λα επηλνεζνχλ θαη λα 

αλαπηπρζνχλ θαη άιιεο κέζνδνη θαη ηερληθέο γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο»
4
.           

πλνπηηθά θαη κε βάζε ηα πξναλαθεξφκελα ζα κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θάζε δνζνιεςία πνπ απνζθνπεί ζηελ απφθξπςε ή ζηε ζπγθάιπςε 

εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Έζνδν δειαδή είλαη θάζε νηθνλνκηθφ 

πιενλέθηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηελ άκεζε ή έκκεζε δηάπξαμε πνηληθψλ αδηθεκάησλ
5
. 

Δπίζεο, έλαο άιινο νξηζκφο γηα ην  «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζα κπνξνχζε λα 

ζπλνςηζηεί ζηε δηαδηθαζία απφθξπςεο ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο, ζε κηα πξνζπάζεηα 

λα ππνθξπθζεί ε παξάλνκε πξνέιεπζή ηνπο θαη λα λνκηκνπνηεζεί ε κειινληηθή ρξήζε ηνπο. 

θνπφο δειαδή είλαη ε απφθξπςε ηεο πξαγκαηηθήο θπξηφηεηαο θαη «θαηαγσγήο» ησλ 

πξντφλησλ, ηθαλνπνηψληαο ηελ επηζπκία ηνπο λα δηαηεξήζνπλ ηνλ έιεγρν απηψλ θαη ηελ 

αλάγθε ηνπο λα αιιάμεη ε κνξθή ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ
6
.   

                                                           
3
 Καξαδήκα Θ. θαη Καξαδήκα Π., «Σερληθέο μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηα κέηξα πξφιεςεο ησλ ειιεληθψλ 

ηξαπεδψλ», e-Πεξηνδηθφ Δπηζηήκεο & Σερλνινγίαο, ζει. 60-61 (αληιεζέλ απφ ην δηαδίθηπν) 

4
 Σζηάξα, Γ., «BANCO VATICANO:ηα πινθάκηα ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο-Σα ζθάλδαια ηεο ΄΄Αγίαο΄΄ 

Σξάπεδαο», αλεξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ΔΤΠΛΟΗΑ, e-πεξηνδηθφ ηνπ δηθηχνπ αηγαίνπ» θαη ιεθζέλ απφ ην 

ΒεMagazino (18
ν
 ηεχρνο)  

5
 Υεθίκνγινπ, Α., (2009),  «Πψο ην βξψκηθν ρξήκα γίλεηαη θαζαξφ-Με πνηνπο κεζφδνπο νη ζπκκνξίεο 

θαηαθέξλνπλ λα κεηαηξέπνπλ ηα παξάλνκα θέξδε ηνπο ζε λφκηκα», εθεκεξίδα «Βήκα», 11-07-2009  

6
 Υεθίκνγινπ, Α.,  (2009), «Πψο ην βξψκηθν ρξήκα γίλεηαη θαζαξφ-Με πνηνπο κεζφδνπο νη ζπκκνξίεο 

θαηαθέξλνπλ λα κεηαηξέπνπλ ηα παξάλνκα θέξδε ηνπο ζε λφκηκα», εθεκεξίδα «Βήκα», 11-07-2009 
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Ζ Πξνεδξηθή Δπηηξνπή ησλ Ζ.Π.Α. γηα ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα (President’s 

Commission on Organised Crime-1986) αλαθέξεη ηα εμήο: «Ωο Ννκηκνπνίεζε Δζόδσλ από 

Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απνθξύπηεηαη ε 

ύπαξμε, ε παξάλνκε πεγή ή ε παξάλνκε ρξήζε εζόδσλ, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεηακθηέδνληαη 

κε ηέηνην ηξόπν ώζηε ε πξνέιεπζή ηνπο λα εκθαλίδεηαη λόκηκε». πλάγεηαη ινηπφλ ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη Ακεξηθαληθέο θπβεξλεηηθέο αξρέο εληάζζνπλ ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

ζηηο κνξθέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο
7
.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαζίζηαηαη ζαθέο, φηη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» απνηειεί κνξθή 

νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ην νπνίν δηαπξάηηεηαη κε κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαηά θχξην ιφγν 

ζηα πιαίζηα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Οη κέζνδνη θαη νη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, 

θαίλεηαη φηη φρη κφλν δηαζθαιίδνπλ ηα παξάλνκα θέξδε, αιιά επηηξέπνπλ θαη ηελ επαχμεζή 

ηνπο, αθφκε θαη κε ηελ «άισζε» θαη ελ ζπλέρεηα ηε «δηάβξσζε» νιάθεξσλ πνιηηηθψλ 

θηλεκάησλ θαη ζρεκαηηζκψλ
8
. 

 Ζ πεξίπησζε ζπλαιιαγψλ γηα λνκηκνπνίεζε θεθαιαίσλ ζην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

αθνξά θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο εκπφξην λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, ιαζξεκπφξην φπισλ θ.ιπ. Σα εκπιεθφκελα πξφζσπα εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο 

θπξίσο ζηηο εζληθέο λνκνζεζίεο, ζην ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ηεο θάζε ρψξαο, ζηηο εθάζηνηε 

ηάζεηο ηεο δηθαηνζχλεο, θαζψο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ απφ ηηο δησθηηθέο 

αξρέο. Οη ζπλαιιαγέο ηνηο κεηξεηνίο, νη ζπλαιιαγέο κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη 

ρξεκαηνζπξίδσλ, νη επελδπηηθέο ζπλαιιαγέο, ε ρνξήγεζε δαλείσλ θαη νη θαηαζέζεηο ζε 

θνξνινγηθνχο «παξαδείζνπο» είλαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο 

λνκηκνπνηνχληαη έζνδα απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
9
.    

Οη ηχπνη ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίνη είλαη επάισηνη ζην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» είλαη 

νη ηξάπεδεο, νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο, ηα ηαρπδξνκηθά ζπζηήκαηα, ηα θαδίλν, νη ραξηνπαηθηηθέο 

ιέζρεο, ηα θηεκαηνκεζηηηθά γξαθεία, ηα ελερπξνδαλεηζηήξηα, νη επηρεηξήζεηο δαλείσλ ή 

ρξεκαηνδφηεζεο, νη έκπνξνη πνιχηηκσλ ιίζσλ, νη ζπιιέθηεο έξγσλ ηέρλεο, νη έκπνξνη θαη 
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[15] 

 

πσιεηέο απηνθηλήησλ-αεξνπιάλσλ-πισηψλ θαη νη επηρεηξήζεηο εηζαγσγψλ-εμαγσγψλ. Απφ 

ηα αλσηέξσ  πξνθχπηεη, φηη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» δελ ηειείηαη κφλν κέζσ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, αιιά κέζσ πνιιψλ θαη πνηθίισλ αθφκε ηξφπσλ
10

. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηαηάζζεηαη παγθνζκίσο 

κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κε ην εκπφξην λαξθσηηθψλ, φκσο λα 

θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε
11

. 

χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ.) ην κέγεζνο ηνπ «Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο» θπκαίλεηαη απφ 2% έσο θαη 5% ηνπ παγθφζκηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ 

Πξντφληνο (Α.Δ.Π.). Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, δηαηππψλνληαο ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

αληηκεησπίζεη ην επηβιαβέο απηφ θαηλφκελν, αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηα παξαθάησ: «…ην 

μέπιπκα ηνπ βξώκηθνπ ρξήκαηνο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη πξέπεη 

λα εθξηδώλεηαη όπνπ θαη αλ βξίζθεηαη»
12

.  

            ην επίπεδν ηεο νηθνλνκίαο ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» επεηδή απνηειεί ην «θαχζηκν» 

γηα ηελ επέθηαζε ησλ παξάλνκσλ επηρεηξήζεσλ, θαηαζηξέθεη ηνλ πγηή αληαγσληζκφ, 

απνζαξξχλεη ηελ νπνηαδήπνηε επέλδπζε θάζε λνκνηαγή ηδηψηε θαη βνεζά ζηελ απφθξπςε 

πιεξσκψλ δηαθζνξάο. Δπίζεο, απνζηαζεξνπνηεί ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ησλ ρσξψλ 

θαη δηαβξψλεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ έλαληη απηψλ. Σν θαηλφκελν ηνπ «Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο» απνηειεί κνλφδξνκν γηα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ 

«αλαβάπηηζε» θαη ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ κέζα απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα
13

. 

Δπεηδή φκσο ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ππιψλεο 

ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ επηθξάηεζε κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο παγθνζκίσο 

κεηά ην 1989, έλα έηνο ην νπνίν απνηειεί ζηαζκφ ζηε ζχγρξνλε παγθφζκηα ηζηνξία, ην 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο» εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ δεκνθξαηία θαη ηελ νξγαλσκέλε 
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[16] 

 

θνηλσλία γεληθφηεξα, ππνκνλεχνληαο ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηνπο ζεζκνχο 

θαη ηελ πνιηηηθή
14

.     

         Σν έηνο 1989 θαηά ην νπνίν είρακε ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ απνηειεί 

ζηαζκφ γηα ηελ παγθφζκηα ηζηνξία, θαζψο ζήκαλε ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ελφο 

πνιέκνπ πνπ άξρηζε ην 1945 κε ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη δελ δηεμήρζε ζηα 

πεδία ησλ καρψλ, αιιά δηεμήρζε ζε ηδενινγηθφ, δηπισκαηηθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν. Μέρξη ην 

έηνο 1989 ν θφζκνο ήηαλ δηαηξεκέλνο ζε δπν αληίπαια ζηξαηφπεδα, ζε δπν αληίπαια κπινθ, 

ζην έλα εθ ησλ νπνίσλ ηελ πξσηνθαζεδξία είραλ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) 

θαη ζην άιιν ε ηέσο Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (Δ...Γ.), γλσζηή θαη 

σο νβηεηηθή Έλσζε. ηελ κηα πιεπξά ππήξραλ νη ρψξεο πνπ αλήθαλ ζην χκθσλν ηεο 

Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο (αγγιηζηί θαη γλσζηφ σο ΝΑΣΟ) κε εγέηηδα δχλακε ηηο Ζ.Π.Α. 

θαη ζηελ άιιε νη ρψξεο πνπ αλήθαλ ζην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο κε εγέηηδα δχλακε ηελ 

ηέσο Δ...Γ. Ζ αληηπαιφηεηα απηή είρε εδξαησζεί θαηά θχξην ιφγν ζηε δηαθνξεηηθή 

πνιηηηθννηθνλνκηθή νξγάλσζε ησλ ρσξψλ ηνπ θάζε ζηξαηνπέδνπ. Σφζν νη Ζ.Π.Α. φζν θαη ε 

ηέσο Δ...Γ. έιεγραλ πνιηηηθά ζρεδφλ απφιπηα ηηο άιιεο ρψξεο ηνπ ζηξαηνπέδνπ ηνπο,  

έιεγρνο ν νπνίνο πξαγκαησλφηαλ θπξίσο κε ηελ παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, θαζψο θαη 

πιηθψλ αληαιιαγκάησλ πξνο απηέο
15

. Έηζη κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, νη ρψξεο θαη ζηα δπν 

κπινθ είραλ ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεηψδεο θνηλσληθφ θξάηνο, ελψ ππήξρε απφιπηνο έιεγρνο φζνλ 

αθνξά ηα πξφζσπα θαη ηηο φπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο (επαγγεικαηηθέο, πνιηηηθέο θαη 

θνηλσληθέο). Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε βέβαηα, λα ιεζκνλνχκε, φηη ζηε νβηεηηθή 

Έλσζε θαη ζηηο ινηπέο ρψξεο ηνπ πκθψλνπ ηεο Βαξζνβίαο ή ζηηο ρψξεο ηνπ ππαξθηνχ 

ζνζηαιηζκνχ φπσο απνθαινχληαη, είραλ επηθξαηήζεη νινθιεξσηηθά θαη αλειεχζεξα 

θαζεζηψηα, κε θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ηελ θεληξηθά θαηεπζπλφκελε νηθνλνκία απφ ην 

θξάηνο. Τπήξμαλ θαη ρψξεο φπσο γηα παξάδεηγκα ε γεηηνληθή Αιβαλία ηνπ Δλβέξ Υφηδα
16

, ε 

νπνία αξρηθψο ππήξμε ζπλνδνηπφξνο κε ηελ εληαία Γηνπγθνζιαβία ηνπ Γηνδέθ Σίην
17

, κε ηελ 

νπνία κειινληηθά ήξζε ζε ξήμε. Δλ ζπλερεία πξνζδέζεθε ζην «άξκα» ηεο νβηεηηθήο 
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[17] 

 

Έλσζεο θαη κεηά ηνπ ζάλαην ηνπ εγέηε απηήο, ηνπ Ησζήθ Βεζζαξηφλνβηηο ηάιηλ
18

, 

απνρψξεζε απφ ην χκθσλν ηεο Βαξζνβίαο θαη ζπκπνξεχζεθε γηα ιίγν θαηξφ κε ηελ 

Κνκκνπληζηηθή Κίλα ηνπ Μάν-Σζε-Σνχλγθ
19

. Σειηθά απηνβνχισο βξέζεθε ζηνλ δηεζλή 

πνιηηηθφ ζηίβν απνκνλσκέλε, κε απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδεηαη ζήκεξα απφ πνιινχο 

εηδηθνχο σο ην πην αλειεχζεξν θαη πην θιεηζηφ θαζεζηψο ηνπ θφζκνπ κέρξη ην έηνο 1991, 

νπφηε θαη θαηέξξεπζε ην ελ ιφγσ θαζεζηψο θαη επηθξάηεζε ε νηθνλνκία ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο κε ηηο φπνηεο ζηξεβιψζεηο. Γηα ηελ Αιβαλία θαη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζε απηήλ 

ζα ιάβεη ρψξα εθηελή αλαθνξά ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

           Ο Φπρξφο Πφιεκνο ινηπφλ ζεκάδεςε ηνλ θφζκν επί ηέζζεξηο ζπλερφκελεο δεθαεηίεο, 

πξνζδίδνληαο ζε απηφλ ηελ εηθφλα ελφο αλακθηζβήηεηα πνισκέλνπ αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

ελφο απνιχησο εμηζνξξνπεκέλνπ ηνπίνπ. Ζ θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηνπ 

ζπλαζπηζκνχ ηεο ελίζρπζε ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ θαη ηα κνληέια παγθφζκηαο δηαθπβέξλεζεο. 

Καηαγξάθεηαη έηζη έλα λέν μεθίλεκα, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθδήισζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, απφ ηνλ εγεκνληζκφ ησλ Ζ.Π.Α. θαη απφ ηελ ζηαδηαθή 

απνξξχζκηζε ηνπ ηζρχνληνο κέρξη ηφηε πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Ζ.Π.Α.. Σν ελ 

ιφγσ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α. ζηεξηδφηαλ ζην ηξίπηπρν «ελεξγή δεκφζηα ζθαίξα-έιεγρνο ησλ 

θηλήζεσλ ησλ πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ-χπαξμε δεκνζίσλ δαπαλψλ» θαη ραξαθηεξηδφηαλ 

νξζψο σο αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία. Σν ζπγθεθξηκέλν πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα θαη 

ε κνξθή ιεηηνπξγίαο ηνπ κέρξη ην έηνο 1991, απνηεινχζε κφληκν θαη ζηαζεξφ νδεγφ γηα ηηο 

ππφινηπεο ρψξεο ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο, ζηηο νπνίεο εθαξκνδφηαλ κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ θαη ε Διιάδα. Αθνχ φια ηα πξάγκαηα πιένλ θηλνχληαη ζηνπο ξπζκνχο κηαο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, έηζη θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα γίλεηαη δηεζληθφ θαη 

εηζρσξεί θαη ζε ηνκείο ηεο δσήο, γεγνλφο πνπ θαηά ην πξφζθαην παξειζφλ ζεσξνχληαλ 

αδηαλφεην. Χο αηηία ηεο γηγάλησζεο ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ην νπνίν απνδεδεηγκέλα 

δεκηνπξγεί παξάλνκα έζνδα, ηα νπνία πξέπεη λα «κεηαιιαρζνχλ» ζε λφκηκα, κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ην γεγνλφο φηη πιένλ, φπσο πξναλαθέξακε, εηζήιζακε ζε κηα λέα κνξθή 

πνιηηηθννηθνλνκηθήο νξγάλσζεο φισλ ησλ θνηλσληψλ παγθνζκίσο, φπνπ εληζρχζεθε ν ξφινο 

θαη νη κνξθέο δξάζεο ησλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ κε απνηέιεζκα λα ιεειαηείηαη ε δεκφζηα 
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[18] 

 

πεξηνπζία ησλ θξαηψλ, λα αλαπηχζζεηαη ε δηαθζνξά θαη ε δηαπινθή θαη λα νδεγνχκαζηε 

πξνο ηελ θνηλσληθή απνξξχζκηζε. Δπίζεο, ιφγσ θαη ηεο ζθνδξήο ζρεηηθνπνίεζεο ησλ 

ζπλφξσλ ησλ εζλψλ-θξαηψλ, ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ηειεί ππφ κεγάιε έμαξζε 

απνηειψληαο παγθφζκηα απεηιή, ε νπνία δηαησλίδεη ηε δηαθζνξά θαη παξεκπνδίδεη ηελ θαιή 

δηαθπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο ή ησλ θξαηψλ, ζην νπνίν ή ζηα νπνία ιακβάλεη ρψξα.     

 

1.2 Η Σξνκνθξαηία θαη ην Οξγαλσκέλν Έγθιεκα θαη ε ύλδεζή ηνπο κε ηε 

Ννκηκνπνίεζε Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 

 

 

Ζ ζπζηεκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε βίαο ή απεηιψλ βίαο θαηά πξνζψπσλ, νκάδσλ ή 

θπβεξλήζεσλ, ηδίσο γηα πνιηηηθνχο ή ζξεζθεπηηθνχο ζθνπνχο νξίδεηαη σο ηξνκνθξαηία. Ζ 

ηξνκνθξαηία έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαηά θαηξνχο απφ αθξαίεο πνιηηηθέο νξγαλψζεηο, απφ 

εζληθέο ή ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο-θνηλφηεηεο, θαζψο θαη απφ ηνπο ζηξαηνχο θαη ηηο 

κπζηηθέο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ηνλ ζθιεξφ ππξήλα ηνπ θξάηνπο θαη ειέγρνληαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο. Δίλαη έλλνηα αλαπφζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ βία θαη σο εθ ηνχηνπ θινλίδεη  

ηα ίδηα ηα ζεκέιηα ηεο θνηλσλίαο θαη ηεο δεκνθξαηίαο
20

.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά σο νξγαλσκέλν έγθιεκα ζεσξείηαη ε νξγάλσζε πξνζψπσλ πνπ 

έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ άζθεζε εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαξθή βάζε, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθνκίζεη νηθνλνκηθά νθέιε θαη λα ειέγμεη εζληθέο θαη δηεζλείο θαηαζηάζεηο. Δίλαη γλσζηφ 

φηη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζθνπνχο ηνπ, απεηιεί νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν ηηο δνκέο ησλ θξαηψλ, δηαθζείξνληαο πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο
21

.  

Οη δχν αλσηέξσ έθλνκεο θαηαζηάζεηο (ηξνκνθξαηία θαη νξγαλσκέλν έγθιεκα) 

παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο αιιά θαη δηαθνξέο. Έηζη θαη ζηελ ηξνκνθξαηία θαη ζην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα θαηαγξάθεηαη θνηλή ξνή ρξήκαηνο (ιεζηείεο ηξαπεδψλ, «θαλάιηα 

μεπιχκαηνο»), πξνκήζεηα νπιηζκνχ απφ θνηλνχο πξνκεζεπηέο-δηαθηλεηέο, θαζψο θαη ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο. Δθηφο φκσο απφ ηηο νκνηφηεηεο θαηαγξάθνληαη θαη δηαθνξέο φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο ζθνπνχο, ζηελ επηρεηξεζηαθή θηινζνθία θαη ζηε δηάξζξσζε-δνκή. 
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  Καξδηνπνχιε-Υξηζηνδνχινπ, Φ., (1997), «Παξαδφζεηο Δγθιεκαηνινγίαο», Β΄ έθδνζε, Αζήλα, ζει. 98-99 
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  Παληνβάλη, Μαξζέι, (1993), «Κφδα Νφζηξα», κεηάθξαζε, εθδφζεηο Φπηξάθεο, Αζήλα, ζει. 202-203  
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Γηαθνξέο εληνπίδνληαη επίζεο θαη σο πξνο ηε ζπλέρεηα ησλ πξάμεσλ ηνπο, κε ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα λα είλαη πην ζπλερέο ζηε δξάζε ηνπ. Δπίζεο, πθίζηαληαη δηαθνξέο σο πξνο ηε 

ζπλνρή ηνπο, κε ηα κέιε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο λα θαηαδίδνληαη κεηαμχ ηνπο πην 

εχθνια ζε αληίζεζε κε ηα κέιε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ησλ νπνίσλ νη ζρέζεηο 

έρνπλ ζπλήζσο ηδενινγηθφ ππφβαζξν θαη εληάζζνληαη ζε έλα καθξφπλνν ζρέδην αλαηξνπήο 

ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη αληηθαηάζηαζεο κε άιιν δηθαηφηεξν
22

 

θαη’ απηνχο, θαζψο θαη σο πξνο ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, κε ηα κέιε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ λα εθπαηδεχνληαη πην ζπζηεκαηηθά, γεγνλφο ην νπνίν εκθαίλεηαη απφ ηνλ ηξφπν 

δξάζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο.      

Σφζν ε ηξνκνθξαηία φζν θαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα δπζηπρψο ζήκεξα έρνπλ 

απνθηήζεη παγθφζκην ραξαθηήξα θαη έρνπλ θαηαζηεί πιένλ απφ ηηο ζνβαξφηεξεο απεηιέο γηα 

φιεο ηηο θνηλσλίεο ηεο πθειίνπ. Ζ δηεζλνπνίεζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη 

ζνβαξφηαηεο δπζρέξεηεο ζηελ απνηειεζκαηηθή θαη θαζνιηθή αληηκεηψπηζή ηνπο. Χο εθ 

ηνχηνπ γελλάηαη ε αλαληίξξεηε αλάγθε γηα ζέζπηζε κέηξσλ ζπληνληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν 

κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.    

Καηά ην πξφζθαην παξειζφλ ε πην γλσζηή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε πνπ 

εκθαλίζζεθε απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Διιεληθνχ θξάηνπο (έηνο 1830), ε νπνία δξνχζε απφ ην 

έηνο 1975 θαη εμαξζξψζεθε κεηαμχ ησλ κελψλ Ηνπιίνπ-Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2002, 

πξνέβαηλε θαη ζε ιεζηείεο ηξαπεδψλ, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηα δηάθνξα «ιεηηνπξγηθά 

έμνδα» ηεο, θαζψο θαη ηα έμνδα πνιπηεινχο δηαβίσζεο θάπνησλ κειψλ ηεο, ηα νπνία ήηαλ 

άεξγα θαη αλεπάγγειηα
23

. Δπίζεο, κέιε δπν άιισλ κεηαγελέζηεξσλ ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ δξνπλ αθφκε ζηελ Διιάδα, απνδείρζεθε φηη είραλ ζρέζεηο κε πνηληθνχο θαη 

πξνέβαηλαλ απφ θνηλνχ ζε ιεζηείεο ηξαπεδψλ, θαζψο θαη ζε δηάπξαμε άιισλ εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ ζπλήζσο θαηά ησλ εκεδαπψλ δησθηηθψλ αξρψλ, θαζψο θαη θαηά ζηειερψλ ηνπο. 

Άξα, ινηπφλ ζηελ Διιάδα κεηαμχ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο 

πθίζηαηαη ψζκσζε θαη ζχλδεζε ηνπιάρηζηνλ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, φπσο 

απνδεηθλχεηαη δπζηπρψο απφ ηα γεγνλφηα
24

.  Ώζκσζε ππήξρε θαη ππάξρεη θαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν, κε ραξαθηεξηζηηθή ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην Ηηαιηθφ θξάηνο ην έηνο 1978, 
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  πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ, Δ., (2002), «Ο νξηζκφο ηεο ηξνκνθξαηίαο», Πνηλ. Γηθ. 1/2002 (έηνο 5
ν
 ), ζει. 62 

23
 επηζηνιή Σδσξηδάηνπ Β. απφ ηε θπιαθή, έληππε έθδνζε εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία», 03-05-2014  

(αληιεζείζα απφ ην δηαδίθηπν) 
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  Φαξά, Μ,. «Απφδξαζε απφ αέξνο-Οη ΄΄ππξήλεο΄΄ δήιεςαλ ηε δφμα ηνπ…Παιαηνθψζηα», εθεκεξίδα «Έζλνο» 

(αληιεζέλ απφ ην δηαδίθηπν) 



[20] 

 

αηχπσο θαη αλεπηζήκσο, είρε δεηήζεη ηε βνήζεηα ηεο Κφδα Νφζηξα (Ηηαιηθή καθία), 

πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε επαθή κε ηελ Ηηαιηθή ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε Δξπζξέο Σαμηαξρίεο 

γηα λα ηνπο πείζεη λα αθήζνπλ ειεχζεξν ηνλ Άιην Μφξν
25

. Δδψ νη «παίθηεο» ζην παηρλίδη 

είλαη ηξεηο, ην θξάηνο, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα (ζηελ πεξίπησζε καο ε καθία) θαη ε 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε (ζηελ πεξίπησζε καο νη Δξπζξέο Σαμηαξρίεο).         

Σν «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» αληηκεησπίδεηαη ζήκεξα σο κνξθή έθλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο, απφ εθείλεο πνπ ζεσξνχληαη κεηαμχ άιισλ, σο ραξαθηεξηζηηθέο ηεο 

νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζε αξθεηά ζρεηηθά λνκνζεηηθά θείκελα 

ηφζν ζε επξσπατθφ, φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν αλαθέξεηαη, άκεζα ή έκκεζα, ε ζχλδεζε 

ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα, αιιά θαη κε ηελ ηξνκνθξαηία. 

πγθεθξηκέλα ζε εζληθφ επίπεδν, ζην άξζξν 1 ηνπ Ν. 1990/1991
26

 «Κχξσζε 

χκβαζεο Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ», ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ηα ζπκβαιιφκελα κέξε ζπκθψλεζαλ 

ζην πεξηερφκελφ ηεο «…έρνληαο επίγλσζε ηνπ όηη ε παξάλνκε δηαθίλεζε απνθέξεη κεγάια 

νηθνλνκηθά θέξδε θαη πινύην πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηηο δηεζλείο εγθιεκαηηθέο 

νξγαλψζεηο λα δηεηζδύνπλ, κνιύλνπλ θαη δηαθζείξνπλ ηηο θπβεξλεηηθέο δνκέο, ηηο λόκηκεο 

νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηελ θνηλσλία ζε όια ηα επίπεδα…απνθαζηζκέλα λα 

ζηεξήζνπλ ζηα πξόζσπα πνπ αζρνινύληαη κε ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε εζόδσλ από ηηο 

εγθιεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηόηεηεο θαη έηζη λα εμαιείςνπλ ην θύξην θίλεηξό ηνπο γηα απηέο..». 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ λφκνπ θπξψζεθε απφ ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην ε χκβαζε ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ. Ζ ελ ιφγσ χκβαζε απνηειεί ηελ επίζεκε πξνζπάζεηα ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο κηαο εθ ησλ βαζηθψλ κνξθψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο.      

Δπηπξφζζεηα, ζηελ πξνεηζαγσγή ηεο πξψηεο Οδεγίαο 91/308/Δ.Ο.Κ.
27

 ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαθέξεηαη, φηη «ε λνκηκνπνίεζε 

εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο επεξεάδεη θαηαθαλώο ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο γεληθά θαη εηδηθόηεξα ηνπ ιαζξεκπνξίνπ λαξθσηηθώλ, ελώ ζπλεηδεηνπνηείηαη 

νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, όηη ε θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ ζεσξείηαη σο έλα από 
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  επίζεκε εθεκεξίδα E.E.. αξηζ. L 166 ηεο 28-06-1991,  ζει. 77-83 
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ηα πιένλ απνηειεζκαηηθά κέζα γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο κνξθήο παξάλνκεο 

δξαζηεξηόηεηαο, ε νπνία απνηειεί ηδηαίηεξε απεηιή γηα ηηο θνηλσλίεο ησλ θξαηώλ-κειώλ». 

Δλ ζπλερεία ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δ.Δ.) απφ θνηλνχ πξνρψξεζαλ ζηε δεχηεξε Οδεγία 2001/97/Δ.Κ.
28

, κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά 

ηξνπνπνίεζαλ ηελ Οδεγία 91/308/Δ.Ο.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

αλαζεσξψληαο ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» θξίλνληαο, φηη δελ 

επαξθνχζε πιένλ λα πεξηνξίδνληαη ζε πεξηπηψζεηο εκπνξίαο λαξθσηηθψλ νπζηψλ
29

.  

Αθνινχζεζε ε ηξίηε Οδεγία 2005/60/Δ.Κ.
30

 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε ηελ νπνία θσδηθνπνηήζεθε, ε 

ζρεηηθή θνηλνηηθή λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ θαη 

θαηαξγήζεθε ε πξψηε Οδεγία 91/308/Δ.Ο.Κ., φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 

2001/97/Δ.Κ., θαιψληαο ηα θξάηε-κέιε λα επζπγξακκηζζνχλ πξνο ηα λέα δηεζλή δεδνκέλα
31

.     

ηελ πξνεηζαγσγή ηεο ηξίηεο Οδεγίαο 2005/60/Δ.Κ αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ ηα 

εμήο: «ε θνηλνηηθή δξάζε ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ππφςε ηδηαίηεξα ηηο ζπζηάζεηο 

ηεο Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (F.A.T.F.), ε νπνία απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν δηεζλή 

θνξέα πνπ ελεξγνπνηείηαη ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δθφζνλ νη ζπζηάζεηο ηεο F.A.T.F. 

αλαζεσξήζεθαλ νπζηαζηηθά θαη επεθηάζεθαλ ην 2003, ε θνηλνηηθή Οδεγία ζα πξέπεη λα 

επζπγξακκηζηεί κε ην λέν απηφ δηεζλέο πξφηππν». 

ην ζεκείν απηφ επηζεκαίλεηαη, φηη θαη ζηηο ηξεηο Οδεγίεο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (αγγιηζηί Financial Action Task Force ή ελ ζπληνκία 

F.A.T.F.) θαη ζηηο ζπζηάζεηο ηνπ ελ ιφγσ θνξέα-νκάδαο, ν νπνίνο απνηειεί ηνλ βαζηθφ 

θνξέα πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ, πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  
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Αζήλα, ζει. 6  

30
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. αξηζ. L 309 ηεο 25-11-2005, ζει. 15-36 
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Σέινο αμίδεη λα ηνληζηεί, φηη ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ε θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρφκελσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ Οδεγηψλ, ζπκπιεξψζεθε θαη κε ηηο 

αθφινπζεο Απνθάζεηο-Πιαίζην: α) ε Απφθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 2001/500/ΓΔΤ
32

, β) 

ε Απφθαζε-Πιαίζην 2003/577/ΓΔΤ
33

 θαη γ) ε Απφθαζε-Πιαίζην 2005/212/ΓΔΤ
34

, θαζψο 

επίζεο θαη κε ηνλ Καλνληζκφ 1889/2005
35

. 

 

1.3 Έλλνηα θαη Μνξθέο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο 

    

 

Ηζηνξηθά ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζπλδέζεθε κε ην έγθιεκα ηνπ ιεπθνχ πεξηιαίκηνπ («white-

collar crime»), ν ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ νπνίνπ αλάγεηαη ζηνλ Ακεξηθαλφ 

θνηλσληνιφγν Edwin H. Sutherland. ηελ πεξίθεκε νκηιία ηνπ, ην έηνο 1939, ν Edwin H. 

Sutherland σο πξφεδξνο ηεο Ακεξηθαληθήο Κνηλσληνινγηθήο Δηαηξείαο, ζπλέδεζε γηα πξψηε 

θνξά ηα αλψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα. Μέρξη ηφηε, 

βάζεη ησλ εγθιεκαηνινγηθψλ ζηαηηζηηθψλ, ππνζηεξηδφηαλ φηη ην έγθιεκα ήηαλ ζπλέπεηα ηεο 

θηψρεηαο, δηφηη εκθάληδε πςειή ζπρλφηεηα ζηηο θαηψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο θαη 

ρακειή ζηηο αλψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηάμεηο. Γειαδή, ηα θπξίαξρα ζηεξεφηππα 

ζπλέδεαλ ηα ρακειά εηζνδήκαηα ησλ θαηψηεξσλ ηάμεσλ κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα
36

. Βεβαίσο, 

ην έγθιεκα ηνπ ιεπθνχ πεξηιαίκηνπ («white-collar crime») είλαη φξνο επξχηεξνο, ν νπνίνο 

άιινηε ηαπηίδεηαη κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, άιινηε κε ηε δηαθζνξά θαη άιινηε κε ηηο 

παξάλνκεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

Οηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη θάζε κε βίαην-έγθιεκα, ην νπνίν θαηαιήγεη ζε νηθνλνκηθή 

απψιεηα θαη πεξηιακβάλεη νηθνλνκηθέο απάηεο, «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», θνξνδηαθπγή θ.α. 

Δλλνείηαη βεβαίσο φηη ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο λφκηκεο νηθνλνκίαο γεληθφηεξα θαη ζην 
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  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L αξηζ. 182 ηεο 05-07-2001, ζει. 1 επ.  

33
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L αξηζ. 196 ηεο 22-07-2003, ζει. 45 επ. 

34
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L αξηζ. 68 ηεο 15-03-2005, ζει. 49 επ. 

35
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L αξηζ. 309 ηεο 25-11-2005, ζει. 9 επ. 

36
  Εαξαθσλίηνπ, Υ., (1995), «Δκπεηξηθή Δγθιεκαηνινγία», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, Αζήλα, ζει. 113-114 
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πιαίζην ησλ δηαθφξσλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ηειείηαη απφ δξάζηε πνπ κπνξεί λα 

είλαη είηε θπζηθφ πξφζσπν είηε λνκηθφ πξφζσπν (επηρείξεζε)
37

. 

Μνξθέο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο είλαη ε απάηε, ε θινπή, ε θνξνδηαθπγή, ε 

θνξνθινπή, ε θνξναπνθπγή, ε εηζθνξνδηαθπγή, ε εμαπάηεζε, ε δσξνδνθία, ε δσξνιεςία, ε 

ππεμαίξεζε, ε θαηάρξεζε, ε θαηάρξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ε θινπή ηαπηφηεηαο 

θαη πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ, ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», ε πιαζηνγξαθία, ε εηθνληθφηεηα θαη ε 

πιαζηφηεηα, ε ιαζξεκπνξία, ε παξαπνίεζε, ε παξαράξαμε θαη ε απνκίκεζε, ην ειεθηξνληθφ 

έγθιεκα θαη ε εμαπάηεζε ειηθησκέλσλ
38

.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ (παξάζεζε κνξθψλ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο) ζπλάγεηαη, φηη ην 

νηθνλνκηθφ έγθιεκα απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ 

παγθνζκίσο. Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ ηελ απειεπζέξσζε ησλ 

αγνξψλ, απφ ηε ζπλερή κεηαθνξά ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ πξνζψπσλ, θαζψο θαη απφ ηελ 

ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Σείλεη λα επηθξαηήζεη ζηηο κέξεο καο, φπσο 

πξναλαθέξακε, κηα ππεξθηλεηηθή παγθνζκηνπνηεκέλε  νηθνλνκία, κε ηηο θνηλσλίεο ησλ 

εζλψλ-θξαηψλ λα έρνπλ ζρεδφλ παξαδνζεί ζηα θειεχζκαηα ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ. Απηή 

φκσο ε θνξχθσζε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ε νπνία επηηπγράλεηαη φπσο πξναλαθέξακε κε 

ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ, επλφεζε φπσο ήηαλ θπζηθφ θαη αλακελφκελν θαη ηελ 

αλάπηπμε εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο ε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο. Δπεηδή φκσο ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη ε «θαξδηά» ηνπ 

πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρεη ζρεδφλ επηθξαηήζεη παγθνζκίσο, ηα πξφζσπα πνπ 

δηαπξάηηνπλ ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα γεληθφηεξα θαη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» εηδηθφηεξα, 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαλφκσλ ζηφρσλ ηνπο.  

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην χςνο ησλ θεξδψλ παγθνζκίσο, απφ ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε εηήζηα βάζε, 

θπκαίλεηαη απφ πεληαθφζηα (-500-) δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα έσο θαη έλα (-1-) 

ηξηζεθαηνκκχξην δνιάξηα Ζ.Π.Α
39

. 
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 άξζξν ηνπ Κηνχζε Γ., ζπλέληεπμε Γ. Μάξθνβηηο, κε ηίηιν «ηα ίρλε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιεκαηία», έληππε 

έθδνζε εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία», 19-11-2013 (αληιεζέλ απφ ην δηαδίθηπν) 

38
 άξζξν ηνπ Κηνχζε Γ., ζπλέληεπμε Μάξθνβηηο Γ., κε ηίηιν «ηα ίρλε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιεκαηία», έληππε 

έθδνζε εθεκεξίδαο «Διεπζεξνηππία», 19-11-2013 (αληιεζέλ απφ ην δηαδίθηπν) 

39
  Blomberg, (2004), et. al  
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1.4 Ο Ρόινο ηνπ Σξαπεδηθνύ πζηήκαηνο θαη ε Γηακνξθσζείζα Παγθόζκηα 

ηξαηεγηθή Αληηκεηώπηζεο ηνπ Φαηλνκέλνπ 

 

 

Σν θαηλφκελν ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο είλαη πξνθαλέο, φηη 

ζπληειεί ζηε δπζιεηηνπξγία ειέγρνπ θαη επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

πλέπεηα απηνχ είλαη, νη ηξάπεδεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα πξνζπαζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ην 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο», επελδχνληαο ζε ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, εθπαηδεχνληαο 

ζπλερψο ηνπο ππαιιήινπο ηνπο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, εθαξκφδνληαο ηε 

ζρεηηθή εζληθή, επξσπατθή-θνηλνηηθή θαη δηεζλή λνκνζεζία θαζψο θαη κέζσ ηεο αδηάιεηπηεο 

ζπλεξγαζίαο κε άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα.  

Σν λνκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη θαη εθαξκφδεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο, είηε απηφ είλαη 

εζληθφ, είηε επξσπατθφ-θνηλνηηθφ είηε δηεζλέο. είλαη πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο  ζαξάληα 

(-40-) ζπζηάζεηο ηεο F.A.T.F
40

. Ο πξναλαθεξφκελνο θνξέαο ηδξχζεθε-ζπγθξνηήζεθε ζην 

Παξίζη ηνλ κήλα Ηνχλην ηνπ έηνπο 1989 ζηε Γηάζθεςε  Κνξπθήο ησλ G-7, εμππεξεηνχκελνο 

γξακκαηεηαθά απφ ηνλ Ο.Ο..Α. (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο). 

θνπφο ηεο F.A.T.F. είλαη ε θαζηέξσζε δηεζλψλ πξνηχπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θαηαζηνιή 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, κε παξάιιειε εθαξκνγή απφ ηα θξάηε πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε απηή 
41

. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή είλαη ηξηάληα δχν (-32-) θαη 

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. Δπίζεο, ζηελ F.A.T.F. ζπκκεηέρνπλ ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην πλεξγαζίαο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ (GCC)
42

. 
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  ηζηνζειίδα http://www.fatf-gafi.org 

41
  Alldridge, P., (2003), «Money Laundering Law», ζει. 105. 

42
 εγθχθιηνο αξ. 41/08-04-2009 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο κε ζέκα: «Δλδεηθηηθή ηππνινγία χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ/δξαζηεξηνηήησλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο», ζει. 4 (αληιεζείζα απφ ην δηαδίθηπν) 
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Πίλαθαο 1: Οη ρώξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ F.A.T.F. 

ΥΧΡΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΝ ΣΖΝ F.A.T.F. 

1. Αξγεληηλή 17.    Ηηαιία 

2. Απζηξαιία 18.    Καλαδάο 

3. Απζηξία 19.    Κίλα 

4. Βέιγην 20.    Λνπμεκβνχξγν 

5. Βξαδηιία 21.    Μεμηθφ 

6. Γαιιία 22.    Νέα Εειαλδία 

7. Γεξκαλία 23.    Ννξβεγία 

8. Γαλία 24.    Νφηηνο Αθξηθή 

9. Διβεηία 25.    Οιιαλδία 

10. Διιάδα 26.    Πνξηνγαιία 

11. Ζλσκέλν Βαζίιεην 27.    Ρσζηθή Οκνζπνλδία 

12. Ζ.Π.Α. 28.    ηγθαπνχξε 

13. Ηαπσλία 29.    νπεδία 

14. Ηξιαλδία 30.   Σνπξθία 

15. Ηζιαλδία 31.   Φηλιαλδία 

16. Ηζπαλία 32.   Υνλγθ-Κνλγθ 

 

ηνλ επξσπατθφ θνηλνηηθφ ρψξν, νη λνκνζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

«Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» αθνινπζνχλ ζρεδφλ θαηά γξάκκα ηηο ζπζηάζεηο ηεο F.A.T.F. Οη 

ζπζηάζεηο μεθίλεζαλ αξρηθά σο κηα κνξθή soft-law θπβεξλεηηθήο δηθαηνζεζίαο, ελ ζπλερεία 

απέθηεζαλ δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα θαη ζηαζεξνπνηήζεθαλ κέζα απφ ζπκβάζεηο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.), ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο θαη ηεο λνκνζεζίαο 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.)
43

.   

ηε ρψξα καο ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο απνηειεί ηελ αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα ηελ 

εθαξκνγή, απφ ηα επνπηεπφκελα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ 

πξφιεςεο θαη θαηαζηνιήο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 
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 Σζηξίδεο, Π., (2009), «Ο λένο Νφκνο γηα ην Ξέπιπκα Υξήκαηνο (Ν. 3691/2008)», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

Αζήλα, ζει . 4  
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(«Ξέπιπκα Υξήκαηνο»)  θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, εθδίδνληαο θαηά 

θαηξνχο απνθάζεηο θαη πξάμεηο θαζνξηζκνχ, επαλαθαζνξηζκνχ, αληηθαηάζηαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

πιαηζίνπ επνπηείαο. Οη ελ ιφγσ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 55 

Α ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο
44

 θαη απφ ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3601/2007
45

, κε πξάμεηο ηνπ εθάζηνηε 

Γηνηθεηή (αξθηηθφιεμν-ζπληνκνγξαθία Π.Γ./Σ.Δ.) θαη ηεο εθάζηνηε Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ 

θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ (αξθηηθφιεμν-ζπληνκνγξαθία Δ.Σ.Π.Θ.).   

Δπίζεο, ζην άξζξν 6 ηνπ Ν. 3691/2008
46

 «Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, γηα ηνλ νπνίν 

λφκν ζα πξαγκαηνπνηεζεί εθηελήο θαη ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, αλαθέξεηαη κεηαμχ άιισλ φηη αξκφδηεο αξρέο λννχληαη νη δεκφζηεο 

αξρέο, νη νπνίεο επνπηεχνπλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3691/2008, ηα ππφρξεα 

πξφζσπα. Αθφκε αλαθέξεηαη φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα ηα 

παξαθάησ ππφρξεα πξφζσπα: 

-ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα,  

-ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

-ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ, 

-ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, 

-ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ,  

-ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ,  

-ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο ηζη΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ,  

-ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζηελ έθηαζε πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά θεθαιαίσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηα πιαίζηα ηεο 

επνπηείαο ηεο επί ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, ζπλεξγάδεηαη κε ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ θαη κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξνκείσλ.  

 Δπί ηνπ εμεηαδφκελνπ ζέκαηνο δειαδή ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ 

Θεκάησλ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο νη απνθάζεηο Δ.Σ.Π.Θ. 281/17.03.2009, 
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  ηζηνζειίδα Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (www.bankofgreece.gr)  
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  ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr)  
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285/6/9.7.2009 θαη 290/12/11.11.2009
47

, νη νπνίεο ζπκπιεξψζεθαλ θαη ηξνπνπνηήζεθαλ απφ 

ηελ απφθαζε Δ.Σ.Π.Θ. 300/30/28.7.2010, ηελ Π.Γ./Σ.Δ. 2652/29.2.2012 θαη ηελ 

απφθαζε Δ.Π.Α.Θ. 94/23/15.11.2013
48

. εκεηψλεηαη εδψ φηη,  ην αξθηηθφιεμν-

ζπληνκνγξαθία Δ.Π.Α.Θ. ζρεκαηίδεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ Δπηηξνπή Πηζησηηθψλ θαη 

Αζθαιηζηηθψλ Θεκάησλ, ε νπνία είλαη θαη απηή Δπηηξνπή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
 

ΟΙ ΦΑΔΙ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΗ 

ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ 

 

2.1 Η Αλαγθαηόηεηα ηεο Μνληεινπνίεζεο 

 

 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο έρεη 

κεηαηξαπεί ζε παγθφζκηα δηαδηθαζία αλαθχθισζεο «Βξψκηθνπ Υξήκαηνο» κε βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηε κπζηηθφηεηα
49

. Πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο θαη 

ηερληθέο πνπ επαλαιακβάλνληαη, γεγνλφο πνπ επηηξέπεη ηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Σελ ζεκεξηλή επνρή ν παγθφζκηνο αληαγσληζκφο γηα επηθξάηεζε βαζίδεηαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε αγνξάο, ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ζηα επηηφθηα 

(παξαδείγκαηνο ράξηλ κία επίζεζε ελαληίνλ ελφο αζζελνχο λνκίζκαηνο, δχλαηαη λα 

δεκηνπξγήζεη παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλαηαξαρή θαη αλεζπρία)
50

.  

Ραγδαία ππήξμε, φπσο πξναλαθέξακε, ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο κεηά 

ηελ θαηάξξεπζε ηεο Έλσζεο νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ (Δ...Γ.) θαη ησλ 

άιισλ ρσξψλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ (ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο)
51

. 

Σα θεθάιαηα άξρηζαλ λα θηλνχληαη κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςή ηνπο απφ πνιιά θξάηε. 

ηα θξάηε ζήκεξα, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ, θαζψο πξέπεη 

λα θαιχςνπλ αθελφο ηε ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε ηεο αγνξάο ζε θεθάιαηα, αθεηέξνπ λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηα δεκφζηα ειιείκκαηα, αθνχ ρσξίο απηά δελ κπνξεί λα ππάξμνπλ 

                                                           
49

 Κάηζηνο, ., (1998), «Ξέπιπκα Βξψκηθνπ Υξήκαηνο-Ζ Γεσπνιηηηθή ηνπ Γηεζλνχο Υξεκαηνπηζησηηθνχ 

πζηήκαηνο: Ζ Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο», χγρξνλα Θέκαηα Δκπνξηθνχ 

Γηθαίνπ Νν 5, εθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζει. 75    

50
 άξζξν Νηθνιφπνπινπ Γ. κε ηίηιν «Σν ληφκηλν ησλ δηεζλψλ θεξδνζθφπσλ-Πψο κεηαθηλνχληαη ηα θεθάιαηα 

απφ ρψξα ζε ρψξα θέξλνληαο άλσ θάησ ρξεκαηηζηήξηα θαη λνκίζκαηα», εθεκεξίδα «ΒΖΜΑ», 30-08-1998 

(αληιεζέλ απφ ην δηαδίθηπν) 

51
 Υαηδεπξνδξνκίδεο, Λ., (1991), «Γηνπγθνζιαβία-Ζ έθξεμε ηνπ εζληθηζκνχ-Ο Βαιθαληθφο θαη ν επξχηεξνο 

πεξίγπξνο», εθδφζεηο Παξαζθήλην, Αζήλα, ζει. 13 (πξφινγνο βηβιίνπ)  



[29] 

 

θνηλσληθέο παξνρέο θαη θξάηνο πξφλνηαο. Ζ κεηαθνξά ηεο δχλακεο απφ ην θξάηνο ζηνπο 

θαηφρνπο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ έρεη σο άκεζε ζπλέπεηα νη θάηνρνη απηψλ λα 

απνθηνχλ πξσηνθαλή δχλακε θαη επηξξνή ζηα θξάηε θαη ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπο. Όια ηα 

πξναλαθεξφκελα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε θηλεηηθφηεηα ησλ θεθαιαίσλ, δείρλνπλ 

φηη ηα θξάηε πιένλ έρνπλ ράζεη ηε δπλαηφηεηα δέζκεπζεο θεθαιαίσλ, κε ζπλέπεηα ηελ 

απψιεηα επελδχζεσλ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ απψιεηα ζέζεσλ εξγαζίαο.
52

  

Ζ αλάγθε ησλ επελδχζεσλ θαζηζηά αθφκα πην ειθπζηηθή ηε ζπζζψξεπζε θεθαιαίσλ, 

ηα νπνία πηζαλφλ λα κελ είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο  απνιχησο λφκηκα, κε απνηέιεζκα ηελ 

επηδείλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο». 

 

2.1.1 Σα Μνληέια ησλ Κύθισλ 

 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο κπνξεί λα 

απεηθνληζζεί σο έλα θπθινθνξηαθφ ζχζηεκα, κε βάζε ην νπνίν ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη 

απφ έθλνκεο ελέξγεηεο, εηζέξρνληαη ζηε λφκηκε αγνξά, φπνπ πξψηα ηνπνζεηνχληαη 

(Placement) θαη κεηά δηαζηξσκαηψλνληαη/ζπζζσξεχνληαη (Layering). Δλ ζπλερεία 

επαλαηνπνζεηνχληαη είηε άκεζα ζε λέεο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, (illicitactivity) είηε 

έκκεζα κέζσ λφκηκσλ επελδχζεσλ (Integration). ρεδφλ παξφκνην είλαη ην ακεξηθάληθν 

θπθιηθφ κνληέιν (κνληέιν ηνπ Zünd), ζχκθσλα κε ην νπνίν παξνπζηάδεηαη ην θπθινθνξηαθφ 

ζχζηεκα ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο σο έλα «πδξνινγηθφ 

ζχζηεκα». Σν κνληέιν απηφ αληηιακβάλεηαη ην θαηλφκελν σο κία «θιεηζηή δηαδηθαζία 

αλαθχθισζεο», κε βάζε ηελ νπνία ηα εγθιεκαηηθήο πξνέιεπζεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

επελδχνληαη απνθιεηζηηθά εθ λένπ ζε άιιεο αμηφπνηλεο πξάμεηο
53

. 
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2.1.2 Σν Σειενινγηθό Μνληέιν  

 

 

Σν ηειενινγηθφ κνληέιν πνπ επηθεληξψλεηαη ζηνπο ζθνπνχο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, αλαπηχρζεθε απφ ηνπο θαζεγεηέο Juerg-Beat Ackermann θαη James 

E. Preston. Βαζηθή ππφζεζε ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ είλαη, φηη γηα ηελ πξαγκάησζε ησλ 

ζηφρσλ είλαη δηαζέζηκνη νξηζκέλνη ηξφπνη δξάζεο
54

. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχληαη νη 

πθηζηάκελνη λνκηθνί θαη εληζρπηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ κε ζηφρν ηελ 

απφθξπςε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

Σν κνληέιν απηφ, αθνξά ζε  πεξηπηψζεηο «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», νη νπνίεο  

εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηελ Βφξεηα Ακεξηθή θαη ηδηαίηεξα ζηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. 

Δλ ζπλερεία, αλαιχνληαη θαη νξίδνληαη νη επηκέξνπο κέζνδνη λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο ζθνπνχο, ηηο δπλαηφηεηεο δξάζεο θαη ηνπο δηαζέζηκνπο εληζρπηηθνχο 

παξάγνληεο. 

Σν κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ επίπεδα:  

1. θνπνί ηεο λνκηκνπνίεζεο ησλ εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

α. Οινθιήξσζε (κεηαηξνπή/απφθξπςε) 

β. Δπέλδπζε 

γ. Φνξνδηαθπγή, ππεμαίξεζε θφξσλ, θνξνινγηθέο απάηεο 

δ. Υξεκαηνδφηεζε εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ 

2. Γπλαηόηεηεο δξάζεο 

α. Δζσηεξηθφ, εμσηεξηθφ, ππεξάθηηα θέληξα, θνξνινγηθνί παξάδεηζνη 

β. Δηαηξείεο βηηξίλα, κεγάιεο εηαηξείεο 

γ. Αμηφγξαθα, απνηακηεπηηθνί ινγαξηαζκνί, εκπξάγκαηεο αμίεο 

δ. Με ππνβνιή δειψζεσλ θαη εγγξάθσλ, λφζεπζε εγγξάθσλ 

δ. Υξεκαηνδφηεζε εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, δηαθζνξά 

3. Δληζρπηηθνί παξάγνληεο 

α. Γηεζλήο ραξαθηήξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, πιεκκειήο άζθεζε νηθνλνκηθήο 

επνπηείαο θαη αλππαξμία ζπληνληζκνχ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 
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β. Πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ, ν παξάγνληαο ησλ ππεξάθηησλ νηθνλνκηθψλ θέληξσλ 

γ. Ζ απφθξπςε κέζσ λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαηάηκεζε θαη αιπζηδσηά απνηειέζκαηα 

(Layering), παξάγνληαο δηαθνπήο, παξάγνληαο πξφζκεημεο, παξάγνληαο λφζεπζεο 

δ. Ζιεθηξνληθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ. 

χκθσλα κε ην αλσηέξσ κνληέιν θαηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα λα εμεηαζζεί, ε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ κία κεγάιε γθάκα εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ θαη λα 

δηεξεπλεζεί ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο.
55

  

 

2.2 Σα Μνληέια ησλ Φάζεσλ
56

 

 

 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο πξνζπάζεηαο «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» είλαη ε απνηξνπή ηεο 

απνθάιπςεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο παξάιιαμεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ζε φηη αθνξά ζηε κε λφκηκε πξνέιεπζε ηνπο
57

. 

Ζ απιή απφθξπςε ηνπο δελ πξνζθέξεη ηίπνηα νπζηαζηηθά ζηνλ θάηνρφ ηνπο, αθνχ γηα 

λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ή λα ηα επαλ-επελδχζεη φπσο ν ίδηνο ζέιεη, απαηηείηαη νη πξφζνδνη 

απηνί λα εληαρζνχλ σο λφκηκνη ζηε νηθνλνκία. 

 

2.3 Μνληέιν Φάζεσλ ηνπ Bernasconi 

 

 

Δκπλεπζηήο ησλ κνληέισλ ησλ θάζεσλ είλαη ν Διβεηφο Paolo Bernasconi, ν νπνίνο 

απνηέιεζε ηνλ πξσηεξγάηε ηεο εηζαγσγήο δηαηάμεσλ ζηνλ Διβεηηθφ Πνηληθφ Κψδηθα γηα ηελ 
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αληηκεηψπηζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. Σν κνληέιν 

μερσξίδεη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζε πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ. Δπίζεο, δηαθξίλεη ηηο 

ρψξεο ζε ρψξεο εκπνξίνπ (φπνπ γίλεηαη ε παξάλνκε πξάμε απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην βξψκηθν 

ρξήκα) θαη ρψξεο ηνπ μεπιχκαηνο (ρξεκαηννηθνλνκηθά θέληξα θαη  ρψξεο κε επλντθή 

θνξνινγηθή κεηαρείξηζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηα θπζηθά πξφζσπα
58

). 

Σα πην ζπλήζε ραξαθηεξηζηηθά ζε θάζε θάζε είλαη ηα παξαθάησ
59

: 

1
ε
 θάζε 

α. Ννκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ άκεζα πξνεξρνκέλσλ απφ πνηληθά θνιάζηκεο 

πξάμεηο. 

β.  Υξήκα ζε κεηξεηά (θαηά θαλφλα) 

γ.  Βξαρππξφζεζκεο ζπλαιιαγέο. 

δ. Ο δξάζηεο επηδηψθεη λα εκπνδίζεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

2
ε
 θάζε 

α. Ννκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνεξρνκέλσλ απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηέιεζε 

πνηληθά θνιάζηκσλ πξάμεσλ. 

β.  Μεζνκαθξνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο επηρεηξήζεηο. 

γ. ηφρνο είλαη ε απαιιαγή ηνπ ζηίγκαηνο ηεο παξαλνκίαο  ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πξνζδίδνληαο ηνπο ηνλ ραξαθηήξα κίαο λφκηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

2.3.1 Σν Ακεξηθάληθν Μνληέιν ησλ Σξηώλ Φάζεσλ
60

 

 

 

ε έθζεζε ησλ Σεισλεηαθψλ Τπεξεζηψλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) 

πξνέθπςε κία ζπζηεκαηνπνίεζε, ε νπνία έγηλε απνδεθηή ηφζν απφ ηελ ακεξηθαληθή φζν θαη 
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απφ ηελ επξσπατθή ζεσξία. ηελ ελ ιφγσ ζπζηεκαηνπνίεζε δηαθξίλνληαη ηξείο θάζεηο ζηε 

δηαδηθαζία Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο
61

: 

1. Ζ θάζε ηεο Σνπνζέηεζεο (placement stage), θαηά ηελ νπνία ην ξεπζηφ ρξήκα, 

δηνρεηεχεηαη θαη αλακηγλχεηαη κε λφκηκα θεθάιαηα ή θαηαηίζεηαη ζε ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα
62

. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη αθφκε θαη ηε θπζηθή δηαζπλνξηαθή κεηαθνξά 

ραξηνλνκηζκάησλ θαη ηξαπεδνγξακκαηίσλ. 

2. Ζ θάζε ηεο Γηαζηξσκάησζεο-πζζψξεπζεο (layering stage), θαηά ηελ νπνία κε  

έλα ζχλζεην πιέγκα ελεξγεηψλ (παξαπιαλεηηθέο κεηαθνξέο θαη πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο), 

γίλεηαη ε απνζχλδεζε ησλ παξαλφκσλ εζφδσλ απφ ηελ εγθιεκαηηθή ηνπο πξνέιεπζε. 

3. Ζ θάζε ηεο Οινθιήξσζεο (integration stage), θαηά ηελ νπνία εληάζζνληαη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα, αθνχ έρνπλ «εμαθαληζζεί» ηα ίρλε πνπ ζα 

δηεπθφιπλαλ ηηο δησθηηθέο αξρέο. 

Οη θάζεηο ηνπ Ακεξηθάληθνχ Μνληέινπ ζηε δηαδηθαζία Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ  απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο αλαιχνληαη σο εμήο:  

 

α. Φάζε ηεο Σνπνζέηεζεο (placement stage) 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ φγθνπ ησλ εζφδσλ απφ ην ιηαληθφ εκπφξην θαη ηε δηαθίλεζε ησλ 

λαξθσηηθψλ νπζηψλ εμαθνινπζεί λα δηνρεηεχεηαη ζε ηξαπεδηθνχο ινγαξηαζκνχο κε ηε κνξθή 

ηξαπεδνγξακκαηίσλ ή κέζσ άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θιάδσλ. Ο ζηφρνο ηεο δηνρέηεπζεο 

απηήο είλαη ε κεηαηξνπή ζε λφκηκεο αμίεο θαη ε ελζσκάησζε ζην λφκηκν νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα, ζε αληίζεζε κε ηελ ηάζε πνπ επηθξαηεί ζηηο λφκηκεο εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

φπνπ ε ρξήζε ξεπζηνχ ρξήκαηνο πεξηζσξηνπνηείηαη ζπλερψο
63

.  

ηηο Ζ.Π.Α. έρνπλ θαηαβιεζεί κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο θαη γηα απηφ ζηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη γηα ηε δηαθίλεζε ξεπζηνχ ρξήκαηνο, έρεη ζεζπηζηεί ε ππνρξεσηηθή αλαθνξά 

φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ γηα πνζά κεγαιχηεξα ησλ 10.000 δνιαξίσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 
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εζφδσλ απηψλ (π.ρ. πξνεξρνκέλσλ απφ νξγαλσκέλν εκπφξην λαξθσηηθψλ νπζηψλ) είλαη κία 

δηαδηθαζία πνχ αλάγεηαη ζε άκεζε θαη θχξηα ππνρξέσζε, εθείλσλ πνχ δηαπξάηηνπλ ηα 

αληίζηνηρα αδηθήκαηα, θαζφζνλ είλαη ηεξάζηην ην πξφβιεκα ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο ηνπ 

δηαζέζηκνπ ξεπζηνχ ρξήκαηνο, αθνχ ζπζζσξεχνληαη ηεξάζηηα πνζά ραξηνλνκηζκάησλ. Έηζη, 

θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε  γηα δηνρέηεπζε ηνπ ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζην λφκηκν 

νηθνλνκηθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ, κέζσ ηεο 

κεηαηξνπήο ηνπ ζε ζπλήζεηο κνξθέο ρξεκαηηθψλ αμηψλ. 

Μεξηθά παξαδείγκαηα ηνπνζέηεζεο είλαη νη θαηαζέζεηο κεηξεηψλ ζε πηζησηηθά 

ηδξχκαηα (κε ή ρσξίο ηε ζπλδξνκή ππαιιήισλ ηνπο), ε θπζηθή εμαγσγή κεηξεηψλ θαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε κεηξεηψλ γηα αγνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο φπσο αθίλεηα, 

πνιπηειή απηνθίλεηα, ζθάθε αλαςπρήο
64

, έξγα ηέρλεο
65

 θαη εηαηξηθά κεξίδηα. Με ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ηνπνζέηεζεο ηα έζνδα απηά δελ έρνπλ πιένλ ηελ κνξθή ηνπ ρξήκαηνο. 

 

β. Φάζε ηεο Γηαζηξσκάησζεο ή πζζώξεπζεο (layering stage) 

Ζ δηαζηξσκάησζε είλαη ν δηαρσξηζκφο ησλ παξαλφκσλ εζφδσλ απφ ηε πεγή ηνπο, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ελφο πιέγκαηνο νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, ζρεδηαζκέλν ψζηε λα θαιχςεη ην 

ίρλνο θαη λα εμαζθαιίζεη πιήξε αλσλπκία
66

. 

ε απηή ηε θάζε ηα ρξήκαηα έρνπλ ήδε ηνπνζεηεζεί  θαη κεηαθέξνληαη  κε κνξθή 

ινγηζηηθνχ ρξήκαηνο ή κε κνξθή πνιχηηκσλ κεηάιισλ ζε δηεζλή νηθνλνκηθά θέληξα, ηα 

νπνία εγγπψληαη θηλεηηθφηεηα θεθαιαίσλ θαη δηαθξηηηθφηεηα. Δίλαη έλα πεξίπινθν πιέγκα 

δηαζηξσκαηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ ηνπ ρξήκαηνο, ζπλήζσο ειεθηξνληθψλ, κεηαμχ 

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, εηαηξηψλ-βηηξίλα θαη επελδχζεσλ κε ζηφρν λα ραζεί ην ίρλνο ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο
67

. 

Πξψηε πξνηίκεζε ζπλήζσο είλαη ηα κηθξά ππεξάθηηα ηξαπεδηθά θέληξα, απφ ηα νπνία 

κεηαθέξνπλ ηα θεθάιαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζπλεζηζκέλνπο ηξφπνπο ζπλαιιαγψλ ζηα 
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θπξηφηεξα παγθφζκηα ρξεκαηνπηζησηηθά θέληξα, απφ ηα νπνία δηαρένληαη ελ ζπλερεία κέζσ 

ηεο ζπλερνχο κεηαθίλεζεο ηνπο ζε πεξίπινθα δίθηπα ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ πξνζηαζία 

ησλ δηαρεηξηζηψλ ζπλήζσο γίλεηαη απφ δηάθνξα λνκνζεηηθά ή εζηκηθά θαη ηνπηθά απφξξεηα 

θαη απφ offshore εηαηξείεο
68

 πνπ εκθαλίδνληαη σο δηθαηνχρνη ησλ ινγαξηαζκψλ. Ζ ηαθηηθή 

απηή ησλ πνιιψλ δηαζθνξπηζκέλσλ ινγαξηαζκψλ γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» είλαη 

επξχηαηα δηαδεδνκέλε ζε ρψξεο πνπ δελ είλαη ζπλεξγάζηκεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ελ 

ιφγσ θαηλνκέλνπ. 

 

γ. Φάζε ηεο Οινθιήξσζεο (integration stage) 

«Δάλ ε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο είλαη επηηπρεκέλε, νη ρεηξηζκνί νινθιήξσζεο 

επαλαηνπνζεηνχλ ηα έζνδα πξνο λνκηκνπνίεζε ζηελ νηθνλνκία  κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα 

επαλέιζνπλ ζηα νηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, εκθαληδφκελα σο θπζηνινγηθά επηρεηξεκαηηθά 

θεθάιαηα»
69

. 

ηε θάζε απηή ε δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη, κφλν αθνχ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

απνθηψληαο λνκηκνθάλεηα είηε επαλα-κεηαβηβάδνληαη, είηε δηνρεηεχνληαη ζε άιιεο 

επελδχζεηο (κηθξήο ή κεζαίαο δηάξθεηαο ζπλήζσο). 

Ο θίλδπλνο ηφζν ηεο θπζηθήο απψιεηαο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ φζν θαη ε αλάγθε ηεο 

επέλδπζεο ηνπο νδεγεί ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ εζφδσλ απηψλ,  ζηε δηνρέηεπζε θαη ζηελ 

ελζσκάησζε ηνπο ζην λφκηκν ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ζ εμαζθάιηζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ δελ γίλεηαη κφλν κε ηελ  ηνπνζέηεζή ηνπο ζε θάπνην ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ, αιιά ν νξηζηηθφο ζηφρνο ηεο απφθξπςεο ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ εμππεξεηείηαη 

κφλν κε ηε ζπλερή δηνρέηεπζή ηνπο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο. 

Βέβαηα, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί θαη ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηε 

Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, δηφηη ν δηαρεηξηζηήο  επηπιένλ 

απνζθνπεί θαη ζηε κε απφδνζε ηνπ αλαινγνχληα θφξνπ
70

. ε θάζε πάλησο πεξίπησζε, ε 

θνξνδηαθπγή απνηειεί ην κεγαιχηεξν ίζσο φπιν ησλ δησθηηθψλ αξρψλ  φηαλ δελ κπνξνχλ λα 

ζηνηρεηνζεηήζνπλ ηελ δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. 
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2.4 Σερληθέο Ξεπιύκαηνο Υξήκαηνο 

 

 

α. Λαζξεκπόξην Ννκίζκαηνο (currency smuggling) 

ηε κέζνδν απηή ε νπνία είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλε ν θχξηνο φγθνο ησλ λνκηζκάησλ θαη 

ησλ ηξαπεδνγξακκαηίσλ θηλνχληαη πέξαλ ησλ ζπλφξσλ, πξνθεηκέλνπ λα κελ απνθαιπθζεί ε 

πεγή θαη ε ηδηνθηεζία ηνπο. Ο δηαρεηξηζηήο ησλ παξάλνκσλ απηψλ θεθαιαίσλ εηζάγεη έζνδα, 

ηα νπνία  έρνπλ πξνθχςεη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζε κνξθή κεηξεηψλ ζε κηα ρψξα 

κε ραιαξή ή αλχπαξθηε λνκνζεζία γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Δλ ζπλερεία, ηα ηνπνζεηεί 

ζε κηα ηξάπεδα. Πνιχ ζπρλά, ηα ρξήκαηα θαηαηίζεληαη πξψηα ζε έλαλ ππεξάθηην ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπλ κε ηε κνξθή εκβάζκαηνο ζε κεηαγελέζηεξε 

εκεξνκελία. Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη, φηη ηα κεηξεηά είλαη βαξηά θαη 

ζπλεπψο είλαη πην δχζθνιν λα κεηαθεξζνχλ δηαθξηηηθά θαη ππάξρεη ν θίλδπλνο ζχιιεςεο ζηα 

ζχλνξα
71

. 

 

β. Μέζνδνο ηνπ Μπξκεγθηνύ (smurfing) 

Ζ κέζνδνο ηνπ κπξκεγθηνχ (smurfing)
72

, δειαδή ην «ζπάζηκν» κηαο κεγάιεο θαηάζεζεο ζε 

κηθξφηεξεο θαηαζέζεηο, θίλεζε πνπ βνεζά ζηελ απνθπγή ηνπ εληνπηζκνχ απφ ην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ νξίσλ αλαθνξάο/αλαγλψξηζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν 

έιεγρνο θαη ε ηάζε θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε, φηη νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα βαζίδνληαη 

πεξηζζφηεξν ζηα ππνθεηκεληθά θαη φρη ηφζν ζηα αληηθεηκεληθά θξηηήξηα γηα χπνπηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή χπνπηε ζπκπεξηθνξά ησλ πειαηψλ ηνπο. 
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γ. Σπρεξά Παηρλίδηα, Καδίλν
73

 

Σα θαδίλν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ πξψηε θαη ηελ ηξίηε θάζε ηνπ «Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο». ηελ πξψηε θάζε ηα παξάλνκα έζνδα  λνκηκνπνηνχληαη  κε ηε κεηαηξνπή ηνπο 

ζε κάξθεο θαδίλσλ, θαη ζηε ζπλέρεηα αληαιιάζζνληαη ζε ξεπζηφ ρξήκα γηα λα θαηαηεζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα ζε ηξάπεδα, έρνληαο έηζη κηα επηηαγή απφ ηα θαδίλν ππνδειψλνληαο κηα λφκηκε 

ζπλαιιαγή. ηελ ηξίηε θάζε κπνξεί λα γίλεη ε αγνξά ελφο θαδίλν. Σα θαδίλν είλαη κηα 

επηρείξεζε εληάζεσο κεηξεηψλ, κε απνηέιεζκα ν ηδηνθηήηεο ηνπ λα κπνξεί λα δηθαηνινγεί 

ηνλ κεγάιν φγθν ησλ παξάλνκσλ κεηξεηψλ ηνπ, κέζσ ηεο επηρείξεζεο.  

 

δ. Σαμηδησηηθέο Δπηηαγέο 

Με ηελ κέζνδν απηή αγνξάδνληαη ηαμηδησηηθέο επηηαγέο
74

 κε ρξήκαηα πνπ έρνπλ πξνέιζεη 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ Financial Action Task Force (F.A.T.F.) έρεη αλαθεξζεί ζε 

πεξηπηψζεηο αγνξάο κεγάισλ πνζνηήησλ επηηαγψλ ζε πνιιά απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο
75

. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο νθείιεηαη ζην γεγνλφο, φηη νη επηηαγέο είλαη πην εχθνιν λα 

δηαζρίδνπλ ηα ζχλνξα ρσξίο λα ππάξρεη ε ππνρξέσζε γηα δήισζή ηεο θαη επεηδή απηέο νη 

επηηαγέο εθδίδνληαη απφ επεπφιεπηεο θαη αμηφπηζηεο εηαηξείεο, είλαη εχθνια κεηαηξέςηκεο ζε 

κεηξεηά θαη δελ πξνθαινχλ ππνςίεο. 

 

2.4.1 Σερληθέο Ξεπιύκαηνο Υξήκαηνο ζηε Φάζε ηεο Γηαζηξσκάησζεο / 

πζζώξεπζε 

 

 

α. Σξαπεδηθέο Δπηηαγέο 

Ζ κεηαθνξά θεθαιαίσλ κέζσ ηξαπεδηθψλ επηηαγψλ
76

 κεηαμχ θπζηθψλ πξνζψπσλ, λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή θξαηψλ, ζπλήζσο δελ απαηηεί θάπνηνπ είδνπο ηαπηνπνίεζε, εθηφο θαη αλ ην 
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κεηαβηβαδφκελν πνζφ ζε κεηξεηά ππεξβαίλεη έλα νξηζκέλν φξην π.ρ. 10.000 δνιάξηα ή 

15.000 επξψ. Απηή ε ηερληθή γηα ηελ Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 

έρεη εληνπηζηεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο». 

 

β. Γάλεην Υακεινύ ή Μεδεληθνύ Δπηηνθίνπ 

Έλαο απιφο ηξφπνο είλαη ε ρνξήγεζε άηνθσλ δαλείσλ. Έηζη, κεηαθέξνληαη κεγάια 

ρξεκαηηθά πνζά ζε άιινπο ινγαξηαζκνχο θαη απνθεχγεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ε  θαηάζεζε 

ζε κηα ηξάπεδα ή άιιν ίδξπκα. Σα δάλεηα απηά ζα πξέπεη λα εμνθιεζνχλ ζε αξγνχο ξπζκνχο, 

ψζηε λα κελ πξνζεγγίδνπλ ην αλψηαην φξην αλαθνξάο. Ο δαλεηνιήπηεο ελδερνκέλσο λα 

γλσξίδεη ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ, αιιά επεηδή απνθνκίδεη νθέιε απφ ηα ρακειά 

επηηφθηα ηνπ δαλείνπ δελ πξφθεηηαη λα ην θαηαγγείιεη
77

.  

 

γ. Κνηλνί Λνγαξηαζκνί 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε θνηλψλ ινγαξηαζκψλ
78

 απφ επαγγεικαηίεο είλαη έλαο επξχηαηα 

δηαδεδνκέλνο ηξφπνο «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο». Δπεηδή ν επαγγεικαηίαο ζα απνθνκίζεη 

κεγαιχηεξα νθέιε θαη ζα έρεη πην ζεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ίδξπκα, 

κπνξεί λα πιεξψζεη κεγάια πνζά ξεπζηνχ ρξήκαηνο θαη ζε πνηθηιία δηαθνξεηηθψλ 

πξνζψπσλ, κε ηα νπνία θπζηθά έρεη άκεζε ζπλεξγαζία. Ζ κέζνδνο απηή είλαη κηα πην 

πξνεγκέλε κνξθή ηεο κεζφδνπ ηνπ «κπξκεγθηνχ». 

 

δ. Λνγαξηαζκνί Πιάγηαο Πξόζβαζεο (payable-through accounts–PTA)
79

 

ηελ ηερληθή απηή πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη έλαο ηξαπεδηθφο ινγαξηαζκφο ζε κηα μέλε 

ηξάπεδα πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ην ζχζηεκα payable-through απφ κηα ηξάπεδα ζε άιιε ρψξα. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν ινγαξηαζκφο απηφο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηαρεηξηζηή παξάλνκσλ 

θεθαιαίσλ, λα αζθεί ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζε δεχηεξε ρψξα, ζαλ λα είρε ηξαπεδηθφ 

ινγαξηαζκφ ζε απηή ηε ρψξα, ρσξίο λα ππνβάιιεηαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ζηνπο ειέγρνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηελ ηξαπεδηθή λνκνζεζία  ηεο ρψξαο απηήο. 
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ε. Σξαπεδηθή Αληαπόθξηζε 

ηελ ηερληθή απηή  ππάξρνπλ θαηαζέζεηο ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζε κία ηξάπεδα, ε νπνία είλαη ε 

αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα πνπ εθηειεί ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο γηα κηα άιιε ηξάπεδα, 

ηελ «ηξάπεδα πειάηε». Ζ «ηξάπεδα-πειάηεο» είλαη ζπλήζσο ζε θάπνην ππεξάθηην θέληξν. Ζ 

αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα κπνξεί λα εθηειεί πνιιέο ππεξεζίεο γηα ηελ ηξάπεδα-πειάηε (π.ρ. 

ππεξεζίεο ζπλαιιάγκαηνο, δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ, ηελ δηεζλή κεηαθνξά ρξεκάησλ 

θ.ιπ.). Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ πεξηθιείεη πνιινχο θηλδχλνπο θαηάρξεζεο ζρεηηθά κε 

ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Ο ιφγνο είλαη, φηη  ππάξρεη  έκκεζνο ραξαθηήξαο απηνχ ηνπ είδνπο 

ησλ ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ, αθνχ ε αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηνπο 

πειάηεο κηαο άιιεο ηξάπεδαο, ρσξίο λα έρεη ειέγμεη ην πνηφλ θαη ηελ αθεξαηφηεηα απηψλ, νη 

νπνίνη δελ έρνπλ ειεγρζεί πξνθαηαβνιηθά νχηε απφ ηελ αληαπνθξίηξηα ηξάπεδα. Έηζη, 

αλαγθαζηηθά ζηεξίδεηαη ζηελ ηξάπεδα-πειάηε γηα ηελ  εθηέιεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

ειέγρνπ
80

. 

 

ζη. Αζθαιηζηηθέο Αγνξέο 

ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη κεζίηεο απφ ηελ αζθαιηζηηθή αγνξά
81

, ζπληάζζνληαο 

αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα γηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, είηε πξαγκαηηθά είηε εηθνληθά. Οη 

πιεξσκέο ησλ αζθαιίζεσλ απηψλ γηα ηελ επηζηξνθή ησλ ρξεκάησλ ζηνπο αζθαιηδφκελνπο 

απφ ηελ αζθάιηζε απηή είλαη θάησ απφ ην premium ηεο αζθάιηζεο, ψζηε ν αζθαιηζηήο λα 

απνθνκίδεη θέξδνο, λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο απνθάιπςεο, ελψ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηνχληαη 

ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.  

Παξαθάησ παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα κε αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην.
82

  

Ο Α΄ θαηέρεη ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν πξνέξρνληαη απφ ηελ δηάπξαμε εγθιεκαηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη θαηνηθεί κφληκα ζηελ Διιάδα. πζηήλεη εμσρψξηα εηαηξεία κε θεθάιαην ην 

αλσηέξσ ρξεκαηηθφ πνζφ.   
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Τπνγξάθεη επελδπηηθφ-ζπληαμηνδνηηθφ ζπκβφιαην κε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία πνπ εδξεχεη 

ζην εμσηεξηθφ, γηα λα κελ ππνβιεζεί ζε πνιιέο εξσηήζεηο θαη επεμεγήζεηο σο πξνο ηελ 

πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ.  

Γηθαηνχρνο ηνπ επελδπηηθνχ-ζπληαμηνδνηηθνχ ζπκβνιαίνπ είλαη ν ίδηνο ν Α΄. 

Γεδνκέλνπ φηη, είλαη θαη επελδπηηθφ πξφγξακκα απαηηείηαη ε αξρηθή εθάπαμ θαηαβνιή ηνπ 

πνζνχ πξνο επέλδπζε. 

Έηζη, θαηαβάιεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ ησλ 1.000.000 επξψ ζηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη θάζε 

κήλα δίλεη ηηο δφζεηο πνπ ηνπ αλαινγνχλ. 

Δληφο νιίγσλ κελψλ ην ζπκβφιαην ξεπζηνπνηείηαη κε κηθξέο απψιεηεο θαη εηζπξάηηεηαη απφ 

ηνλ Α΄ ζηελ ρψξα καο. 

Ο Α΄ δηαζέηεη πιένλ δηθαηνινγεηηθά παξαζηαηηθά γηα ηελ χπαξμε ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ ησλ 

1.000.000 επξψ, ην νπνίν έρεη πιένλ λνκηκνπνηήζεη. 

 

 

Δηθόλα 2: ρεδηάγξακκα γηα ηηο αζθαιηζηηθέο αγνξέο (Αζθαιηζηήξην πκβόιαην) 

 

 

 

 

 

 

 

 



[41] 

 

δ. Αληαιιαθηήξηα πλαιιάγκαηνο 

ηελ ηερληθή απηή φζνλ αθνξά ηελ πξψηε θάζε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο»,  απαηηείηαη ε 

χπαξμε ελφο δηεθζαξκέλνπ αληαιιαθηεξίνπ ζπλαιιάγκαηνο
83

, θαζψο ηα επίπεδα ησλ 

κεηξεηψλ ζα δεκηνπξγνχζαλ  ππνςίεο. ηελ ηξίηε θάζε ηνπ μεπιχκαηνο, ν δηαρεηξηζηήο 

παξάλνκσλ θεθαιαίσλ κπνξεί, λα ιεηηνπξγήζεη έλα γξαθείν  αληαιιαγήο ζπλαιιάγκαηνο θαη 

ζπλεπψο λα ελζσκαηψλεη ηα παξάλνκα κεηξεηά σο θέξδε, παξά ην γεγνλφο φηη ζα 

θαηαβιεζεί θφξνο γηα απηά ηα θέξδε. Ο θφξνο πνπ θαηαβάιιεηαη πξνζζέηεη κεγαιχηεξε 

λνκηκνθάλεηα ζην θεθάιαην. 

 

ε. Δηαηξείεο Μεηαθνξάο Υξεκάησλ 

ηελ ηερληθή απηή νη κεηαθνξέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ
84

 κέζσ ηέηνηνπ είδνπο εηαηξεηψλ είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», αιιά είλαη κηθξέο ζε κέγεζνο. Σα πιενλεθηήκαηα 

ηεο ηερληθήο απηήο, παξά ην κεγάιν θφζηνο ησλ ζπλαιιαγψλ απηψλ είλαη ε κεγάιε ηαρχηεηα 

δηεθπεξαηψζεσο ηνπο θαη ην δηαθνξεηηθφ θαζεζηψο ειέγρνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ νη επηρεηξήζεηο 

απηέο. Υξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθίλεζε παξάλνκσλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ θαζψο θαη απφ εκπφξην ιεπθήο ζαξθφο.  

 

ζ. Δηθνληθέο Πσιήζεηο θαη Αγνξέο 

ηελ ηερληθή απηή πεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε εηθνληθψλ πσιήζεσλ θαη αγνξψλ. Δηθνληθέο 

αγνξέο κπνξεί λα γίλνπλ αθφκε θαη κε εηαηξείεο πνπ δελ έρνπλ θακία γλψζε ησλ αγνξψλ 

απηψλ. Δηθνληθέο πσιήζεηο γίλνληαη κε πιαζηά παξαζηαηηθά γηα λα αηηηνινγήζνπλ ην 

επηπιένλ εηζφδεκα πνπ ππάξρεη ζηνπο ινγαξηαζκνχο θαη πξνέξρεηαη απφ ην «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο»
85

. 
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η. Δηθνληθά πκβόιαηα
86

 θαη Σεθκήξηα 

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν απνθπγήο θαηαβνιήο θφξσλ γηα ηα ρξεκαηηθά πνζά 

πνπ εκθαλίδνληαη σο έζνδα ηεο επηρείξεζεο. Γίλνληαη ζπκβάζεηο κε άιινπο θνξείο-εηαηξείεο 

(ζπλήζσο κε εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν επηρεηξήζεσλ δειαδή πξφθεηηαη ζηελ 

νπζία γηα ελδννκηιηθέο ζπκβάζεηο), γηα ηε κείσζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηεο 

εηαηξείαο απηήο. Ζ δεχηεξε εηαηξεία, ζα ιεηηνπξγεί ή ζε ρακειφηεξε θνξνινγηθή θιίκαθα ή 

θάησ απφ ην θνξνινγεηέν φξην, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θαηαβνιήο ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Οη ζπκβάζεηο απηέο κπνξεί λα είλαη θαη κε «αφξαηεο-πιαζκαηηθέο 

επηρεηξήζεηο», έηζη ψζηε λα κελ θαηαβάιιεηαη θαζφινπ θφξνο απφ θακία απφ ηηο δπν 

πιεπξέο (εηαηξείεο).  

 

ηα. Δηθνληθέο Δηαηξείεο (shell companies) 

Απηέο νη επηρεηξήζεηο ηχπνπ «shell»
87

 έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα λα θαιπθζεί ε αιεζηλή 

πξαγκαηηθή θπξηφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θαη ζηελ νπζία δελ έρνπλ θαλέλαλ εκπνξηθφ ζθνπφ. Μεγάινο αξηζκφο ηέηνησλ εηαηξεηψλ 

έρνπλ ζπζηαζεί, ζε ρψξεο πνπ είλαη γλσζηέο γηα ραιαξή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ ζρεηηθά κε 

ηε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. Ζ θπθινθνξία ηνπ βξψκηθνπ 

ρξήκαηνο ζε απηέο ηηο εηθνληθέο εηαηξείεο γίλεηαη κε δχν κεζφδνπο. Ζ πξψηε κέζνδνο είλαη ην 

ζχζηεκα loan–back, φπνπ ν δηαρεηξηζηήο ησλ παξάλνκσλ θεθαιαίσλ δεκηνπξγεί κηα 

παξάθηηα εηαηξεία θαη θαηαζέηεη ηα παξάλνκα θέξδε ζηελ αληίζηνηρε εηαηξεία, ε νπνία ελ 

ζπλερεία επηζηξέθεη ηα ρξήκαηα. Ζ δεχηεξε κέζνδνο ηεο δηπιήο ηηκνιφγεζεο, ζηελ νπνία 

δηαηεξνχληαη δηπιά βηβιία θαη πιαζηά ηηκνιφγηα. Έηζη, έλαο δαλεηζκφο απφ κηα επηρείξεζε 

ζην θπζηθφ πξφζσπν είλαη πάξα πνιχ δχζθνιν λα απνθαιπθζεί (ελψ ε αιήζεηα είλαη φηη ην 

θπζηθφ πξφζσπν δαλείδεη ηνλ εαπηφ ηνπ), δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ αζθαιή 

ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ θπξηφηεηα ησλ ππεξάθηησλ εηαηξεηψλ. 

 

ηβ. Μαύξε Αγνξά πλαιιάγκαηνο
88
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Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ καχξε αγνξά  μέλνπ λνκίζκαηνο, ψζηε αθελφο κελ λα 

κελ είλαη ηφζν κεγάινο ν θίλδπλνο κεηαθνξάο κεγάιεο πνζφηεηαο ζε έλα λφκηζκα, αθεηέξνπ 

γηα λα απνθεπρζεί ε θαηάζεζε κεγάισλ πνζψλ ζπλαιιάγκαηνο ζε εγρψξηεο ηξάπεδεο. 

Δπίζεο, πξέπεη λα ηνληζζεί ε πνιχ κεγάιε ακνηβή ησλ ππεξεζηψλ ησλ έκπνξσλ 

ζπλαιιάγκαηνο. 

 

ηγ .Τπόγεηα Σξαπεδηθή (underground banking)
89

 

Τπφγεηα ηξαπεδηθή είλαη ε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ θαζηεξσκέλνπ 

θαη λφκηκνπ ηξαπεδηθνχ θαη ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα. Ο ζπλδπαζκφο πνπ έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηεο αλεπηζεκφηεηαο, ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ 

ηαπηνπνίεζεο γηα ηνπο πειάηεο θαη ησλ άηππσλ ειέγρσλ (π.ρ. παξάλνκνη ή λφκηκνη 

κεηαλάζηεο κε αζαθέο θαζεζηψο εξγαζίαο), θαζηζηά απηνχ ηνπ είδνπο ηελ ππεξεζία πνιχ 

ειθπζηηθή θαη πξνζθηιή ζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα εμππεξεηήζεη 

ην ζθνπφ ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

2.4.2 Σερληθέο Ξεπιύκαηνο Υξήκαηνο ζηε Φάζε ηεο Οινθιήξσζεο 

 

 

α. Απόθηεζε Αγαζώλ Πνιπηειείαο  

ηελ ηερληθή απηή ηα αγαζά πνιπηειείαο δηαηεξνχληαη  γηα πξνζσπηθή ρξήζε
90

 ή γηα λα 

πσιεζνχλ ελ ζπλερεία ζην εμσηεξηθφ. Ζ κεηαηξνπή κεγάισλ πνζψλ ξεπζηνχ ρξήκαηνο ζε 

κηα ιηγφηεξν εκθαλή κνξθή θαζηζηά πνιχ δηαδεδνκέλε ηε κέζνδν απηή γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

ησλ παξάλνκσλ θεθαιαίσλ. Μεγάιν επίζεο πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα δεηεζνχλ δηεπθξηλίζεηο απφ ην θαηάζηεκα πνπ 

αγνξάδνληαη ηα είδε πνιπηειείαο γηα λα κελ ππάξμεη αλαζηάησζε ησλ αγνξαζηψλ. 
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 Παξαθάησ αλαθέξνπκε έλα παξάδεηγκα γηα ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο» κέζσ αγνξάο ζθάθνπο αλαςπρήο
91

.   

Ο Α΄ θαηέρεη ζε ινγαξηαζκφ ηνπ εμσηεξηθνχ ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν πξνέξρεηαη 

απφ ηελ δηάπξαμε εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ.  

πζηήλεη off-shore εηαηξεία κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ηνπξηζκνχ θαη 

αλαςπρήο. 

Ο Α΄ ελνηθηάδεη ζε θνξνινγηθφ παξάδεηζν ζθάθνο αλαςπρήο πξνο εθκεηάιιεπζε. Σα 

ρξήκαηα θαηαβάιινληαη απφ ηελ εμσρψξηα εηαηξεία. 

Σν ελ ιφγσ ζθάθνο ην ππελνηθηάδεη ζε εηαηξεία κε αληηθείκελν ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ, έηζη ψζηε λα κελ έρεη απψιεηεο. Σν ζθάθνο αλαςπρήο ην εθκεηαιιεχνληαη ζε 

θάπνην εμσηηθφ λεζί καθξηά απφ ηνλ έιεγρν ησλ ειιεληθψλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. 

Ο Α΄ εθηφο απφ ηα ρξήκαηα πνπ ιακβάλεη απφ ηελ ππελνηθίαζε, εθδίδεη εηθνληθά 

ηηκνιφγηα παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο ηελ εμσρψξηα εηαηξεία πνπ ειέγρεη. 

Έηζη, ν Α΄ θαίλεηαη κέζσ κηα λφκηκεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηελ 

ρξήζε λα λνκηκνπνηεί έζνδα απφ έθλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

Δηθόλα 3: ρεδηάγξακκα γηα Αγνξά ζθάθνπο αλαςπρήο 
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εκεία εθκεηάιιεπζεο: 

α) Σν γεγνλφο φηη φληαο πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο ηεο εμσρψξηαο εηαηξείαο κπνξεί λα 

πιεξψζεη ηελ κίζζσζε ηνπ ζθάθνπο απφ ηελ  εμσρψξηα εηαηξεία θαη  

β) Οη ππεξεζίεο παξέρνληαη έμσ απφ ηελ δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ θνξνινγηθψλ 

αξρψλ κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ησλ εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ. 

 

β. Δπελδύζεηο Κεθαιαηαγνξάο 

ηελ ηερληθή απηή ηα παξάλνκα έζνδα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγνξά κηαο επέλδπζεο, έηζη 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε χπαξμε κεγάισλ πνζψλ  κεηξεηψλ. Δπίζεο, νη επελδχζεηο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ  ζηε θάζε ηεο δηαζηξσκάησζεο ή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ρξεκάησλ ζην 

ηειηθφ ζεκείν ηεο. Σα ελ ιφγσ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, φπσο είλαη κεηνρέο θαη νκφινγα, είλαη 

γεληθά ρακεινχ θηλδχλνπ θαη έηζη νη πηζαλφηεηεο λα ραζεί θεθάιαην είλαη κηθξέο. 

Πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ηα ζηνηρεία ησλ επελδχζεσλ έρνπλ πςειή 

ξεπζηφηεηα, κε απνηέιεζκα ηελ εχθνιε κεηαηξνπή ηνπο ζε κεηξεηά
92

. 

 

γ. Αγνξά Καηαλαισηηθώλ Αγαζώλ γηα Δμαγσγέο
93

  

Με ηελ ηερληθή απηή παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα επελδπζνχλ παξάλνκα θεθάιαηα ζε 

θαηαλαισηηθά αγαζά (φπσο ηειενξάζεηο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ιπ.), δηφηη ηα αγαζά απηά 

κπνξνχλ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ πέξαλ ησλ ζπλφξσλ, ρσξίο λα εγείξνπλ ππνςίεο. Απηά ηα 

αγαζά κπνξνχλ λα πσινχληαη ζην εμσηεξηθφ θαη λα απνθέξνπλ λνκηκνθαλή εκπνξηθά έζνδα. 

 

δ. Απόθηεζε Αθηλήησλ 

ηελ ηερληθή απηή νη δηαρεηξηζηέο παξάλνκσλ θεθαιαίσλ επελδχνπλ ζηελ αγνξά αθηλήησλ, 

ηα νπνία δχζθνια ράλνπλ ηελ αμία ηνπο. Ζ επέλδπζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε «βνήζεηα»  

θηεκαηνκεζηηψλ, νη νπνίνη ζα παξαβιέςνπλ ην γεγνλφο ηεο πιεξσκήο κε κεηξεηά ιφγσ ηεο 

κεγάιεο πξνκήζεηαο-κεζηηείαο πνπ ζα εηζπξάμνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ αγνξέο. Δλ ζπλερεία ηα ελ 
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ιφγσ αθίλεηα κπνξνχλ λα κεηαπσιεζνχλ κε κεγάιε επθνιία, δεκηνπξγψληαο έηζη γηα ην 

δηαρεηξηζηή λνκηκνθαλείο πεγέο ξεπζηνχ ρξήκαηνο (κεηξεηψλ)
94

. 

 

ε. Παξάγσγα 

ηελ ηερληθή απηή αγνξάδνληαη ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη 

πςειήο ξεπζηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα επελδπζεί ην θεθάιαην ζε αμηφινγεο επηρεηξήζεηο. Σν 

πιενλέθηεκα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη, φηη ππάξρεη κεγάιε επθνιία κεηαπψιεζεο θαη ην 

κεηνλέθηεκα φηη είλαη κεγαιχηεξνο ν θίλδπλνο ζε ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά εξγαιεία
95

. 

 

ζη. Δπηρεηξήζεηο Δληάζεσο Μεηξεηώλ 

ηελ ηερληθή απηή, ε νπνία απνηειεί ηελ παιαηφηεξε κνξθή «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» ε 

δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ κεηξεηψλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

γίλεηαη απφ επηρείξεζε-βηηξίλα.  

ε έλαλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ν δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο αλακεηγλχεη ηα 

παξάλνκα θεθάιαηα κε ηα πξαγκαηηθά έζνδα, θαζψο ηα πνζά ηεο θαηάζεζεο  

δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο
96

. 

 

δ. Αγνξά Γηακαληηώλ 

ηελ ηερληθή απηή ην πξφζσπν πνπ πξαγκαηνπνηεί ηε ζπλαιιαγή δελ κπνξεί λα απνθαιπθζεί 

δεκνζίσο θαη έηζη γίλεηαη πην εχθνιε ε απφθξπςε ηεο παξάλνκεο θχζεο ησλ θεθαιαίσλ. 

Δπίζεο, ηα δηακάληηα θαη νη άιινη πνιχηηκνη ιίζνη
97

 πξνζθέξνπλ ηα ίδηα πιενλεθηήκαηα κε 

εθείλα πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνλ ρξπζφ. Αθφκε, κεγάιν πιενλέθηεκα γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο 

παξάλνκσλ θεθαιαίσλ είλαη ε εχθνιε απφθξπςε θαη κεηαθνξά ησλ δηακαληηψλ ζε φιν ηνλ 

θφζκν άλεπ κεγάιεο δπζθνιίαο. 
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ε. Αγνξά Υξπζνύ 

ηελ ηερληθή απηή ην κεγάιν πιενλέθηεκα είλαη φηη ν ρξπζφο
98

 κπνξεί λα αγνξαζζεί εχθνια 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ζηελ αξρηθή ή ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, 

δειαδή θνκκάηη ελφο θνζκήκαηνο. Δπίζεο, είλαη εχθνιε ε απφθξπςε θαη κεηαθνξά ηνπ  ζε 

φιν ηνλ θφζκν άλεπ κεγάιεο δπζθνιίαο. 

 

ζ. Λαζξεκπόξην Όπισλ 

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο γηα ηελ αγνξά φπισλ 

κε ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε δηάπξαμε εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. Δπίζεο, ην 

ιαζξεκπφξην φπισλ απνηειεί κηα μερσξηζηή πεγή παξάλνκσλ εζφδσλ, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ππφθεηληαη ζε «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Σα έζνδα απφ ην ιαζξεκπφξην φπισλ καδί κε 

ηα έζνδα απφ ην εκπφξην λαξθσηηθψλ νπζηψλ
99

, απνηεινχλ κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

2.4.3 Σερληθέο Ξεπιύκαηνο Υξήκαηνο  κε Νέεο Σερλνινγίεο 

 

 

Με ηελ ηερλνινγηθή επαλάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηελ έιεπζε ηνπ δηαδηθηχνπ, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί  θαηλνχξγηεο  κνξθέο κεηαθνξάο ρξεκάησλ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο παξάλνκσλ 

θεθαιαίσλ. Έηζη, έρνπκε: 

 

α. Γηαδηθηπαθή Σξαπεδηθή
100

 

Με ηελ ηερληθή απηή γίλεηαη επθνιφηεξε ε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο, δηφηη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγψλ δελ απαηηείηαη ε θπζηθή παξνπζία 
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ζηηο ηξάπεδεο. Δπίζεο, δελ απαηηείηαη ε ζπκπιήξσζε κεγάινπ αξηζκνχ απφ θφξκεο 

ηαπηνπνίεζεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη θαη δεηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο.  

 

β. Γηαδηθηπαθή Αγνξά Υξπζνύ
101

 

Με ηελ ηερληθή απηή ε αγνξά ηνπ ρξπζνχ κπνξεί λα γίλεη κέζσ ηζηνζειίδσλ αληίζηνηρσλ 

αγνξαπσιεζηψλ. ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο (αγνξά ή πψιεζε) αξρηθά απαηηείηαη 

θάπνηνπ είδνπο αλαγλψξηζε, φπσο κηα  εγγξαθή, αιιά φηαλ γίλεη ε ζπλαιιαγή θαη 

εθθαζαξηζζνχλ (θαηαβιεζνχλ ή εηζπξαρζνχλ) ηα ρξήκαηα, παξέρνληαη εγγπήζεηο ζρεηηθά κε 

ηελ αλσλπκία ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ.  

 

γ. Ηιεθηξνληθά Μεηξεηά  

Ζ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο κε ηα ειεθηξνληθά κεηξεηά
102

 (e-cash), θαζηζηά παξά πνιχ 

δχζθνιν ηνλ εληνπηζκφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα πξαγκαηηθά κεηξεηά, δηφηη ππάξρεη κεγάιε 

επθνιία ξνήο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οπζηαζηηθά, ρξεζηκνπνηείηαη ινγηζηηθφ ρξήκα θαη φρη 

πξαγκαηηθά κεηξεηά. Δλ πξνθεηκέλσ νη πιεξσκέο θαη νη εηζπξάμεηο γίλνληαη ειεθηξνληθά. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
Ο

 

ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

3.1 Σν Ρπζκηζηηθό Πιαίζην γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζόδσλ Πξνεξρόκελσλ από Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 

 

 

Με βάζε ηα πξναλαθεξφκελα θαζίζηαηαη θαλεξφ, φηη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» απνηειεί 

παγθφζκην πξφβιεκα, ην νπνίν ζηηο κέξεο καο δπζηπρψο παξνπζηάδεη αλεμέιεγθηεο 

δηαζηάζεηο, κε ζπλέπεηεο θαηαζηξνθηθέο γηα ηηο νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ πνπ ιακβάλεη ρψξα, 

αιιά θαη γηα ηελ παγθφζκηα νηθνλνκία γεληθφηεξα. Χο παγθφζκην πξφβιεκα φκσο θαιφ ζα 

είλαη, λα αληηκεησπίδεηαη φρη ζε επίπεδν εζληθήο πνιηηηθήο, αιιά ζε επίπεδν δηεζλνχο 

πνιηηηθήο. Έηζη, έλα ζρεδφλ ρξφλν πξηλ ηελ θαηάξξεπζε ηνπ Σείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ  (09-11-

1989), ίζσο θαηφπηλ πιεξνθφξεζεο θαη ιεηηνπξγψληαο πξνλνεηηθά γηα ηα θνζκντζηνξηθά 

γεγνλφηα πνπ ζα επαθνινπζνχζαλ, ίζσο θαη ηπραία, ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 1988 

ζηελ Βηέλλε, ε δηεζλήο θνηλφηεηα έθαλε ην πξψην βήκα κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη 

ςπρνηξφπσλ νπζηψλ.  

Ζ θαηάξξεπζε ησλ ρσξψλ ηνπ ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, ε κεηάβαζή ηνπο ζηελ 

ειεχζεξε νηθνλνκία θαη νη ηδησηηθνπνηήζεηο ησλ κέρξη ηφηε θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

νδήγεζαλ ζην άλνηγκα θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο αιιαγέο 

ζην πνιηηηθννηθνλνκηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δελ επηδερφηαλ πιένλ παξεκβάζεηο απφ ην 

θξάηνο. Οη γεληθφηεξεο αιιαγέο θαη ε δηακφξθσζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ θαη αλαγθψλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ απηέο, ζε ζπλάξηεζε κε ηηο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία, επέβαιιαλ ηε 

λνκνζέηεζε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ-θνηλνηηθφ επίπεδν γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Οη 

ειεχζεξεο θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο πιένλ αγνξέο επλφεζαλ ηε δεκηνπξγία λέσλ εζηηψλ 

εγθιεκαηηθφηεηαο, ε νπνία εθδεισλφηαλ κε πνηθίιεο κνξθέο θαη κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα 

λα «βαζηιεχεη θαη λα θπξηαξρεί» έλαληη ησλ δνκψλ ηνπ νξγαλσκέλνπ θξάηνπο. Οη θξαηηθέο 
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δνκέο ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο ήηαλ αλχπαξθηεο, ελψ φπνπ πθίζηαην ιεηηνπξγνχζαλ ππνηππσδψο, 

κε ηε δηαθζνξά λα ηείλεη λα γίλεη θαλφλαο ζηνπο θξαηηθνχο ππαιιήινπο κε ηελ εμαίξεζε απφ 

ηνλ θαλφλα λα έρεη ζρεδφλ εθιείςεη. πγθεθξηκέλα αλαθνξά γίλεηαη ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε ζηε ζεκεξηλή Ρσζία, ζε φιεο ηηο ηέσο νβηεηηθέο Γεκνθξαηίεο, θαζψο θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ.  

Ακέζσο παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε δηεζλέο επίπεδν, φπσο 

απηφ έρεη δηακνξθσζεί ζηα πιαίζηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), θαζψο θαη ην ζρεηηθφ 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ζε ηξίηεο ρψξεο, φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) θαη ε 

Αιβαλία.  

 

3.2 Η Θεζκνζέηεζε ζε Γηεζλέο επίπεδν 

 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 1988 ζηε Βηέλλε ε δηεζλήο θνηλφηεηα 

κε ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, έθαλε ην πξψην βήκα ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ. Δηδηθφηεξα, ζηε χκβαζε πνπ ππνγξάθεθε απφ εμήληα επηά (-67-) ρψξεο, 

πξνβιεπφηαλ ε αλάγθε ιήςεο φισλ ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

«Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», ε ζπλεξγαζία ζε δηεζλέο επίπεδν, ε άξζε ηνπ ηξαπεδηθνχ 

απνξξήηνπ θαη ε ππνρξέσζε πνηληθνπνίεζεο πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. Ζ χκβαζε θπξψζεθε απφ ηελ Διιάδα 

κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 1990/1991, γηα ηνλ νπνίν έρεη γίλεη κλεία ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

ην Ν. 1990/1991, ν νπνίνο απνηειεί ην πξψην λνκνζέηεκα ζηελ Διιεληθή έλλνκε 

ηάμε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», εηζάγνληαη βαζηθέο έλλνηεο φπσο, 

ηα έζνδα θαη ε πεξηνπζία. πγθεθξηκέλα ζην άξζξν 1, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «νξηζκνί», 

νξίδνληαη κεηαμχ άιισλ ηα έζνδα, σο εμήο: «έζνδα ζεκαίλεη θάζε πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη ή 

απνθηάηαη, ακέζσο ή εκκέζσο, από ηε δηάπξαμε εγθιήκαηνο πνπ ζεζπίδεηαη ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 3 παξάγξαθνο 1». Δπίζεο, ζην ίδην άξζξν θαη ακέζσο κεηά ηνλ νξηζκφ ησλ εζφδσλ, 

νξίδεηαη ελλνηνινγηθά θαη ε πεξηνπζία, σο εμήο: «πεξηνπζία ζεκαίλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θάζε είδνπο, ελζώκαηα ή αζώκαηα, θηλεηά ή αθίλεηα, απηά ή κε απηά θαη λνκηθά έγγξαθα ή 

ζηνηρεία πνπ απνδεηθλύνπλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή ζπκθέξνλ πξνο απόθηεζε ηέηνησλ πεξηνπζηαθώλ 
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ζηνηρείσλ». Δπηπιένλ  ζην άξζξν 3, ην νπνίν ηηηινθνξείηαη «εγθιήκαηα θαη θπξώζεηο» 

αλαθέξνληαη, κεηαμχ άιισλ, ηα εμήο: «θάζε κέξνο ζα πηνζεηήζεη εθείλα ηα κέηξα, πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα λα θαηαζηήζεη αμηόπνηλεο πξάμεηο, θαηά ηελ εζσηεξηθή ηνπ λνκνζεζία, όηαλ 

ηεινύληαη κε πξόζεζε: ..ηε κεηαηξνπή ή ηε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο, ελ γλώζεη όηη ε πεξηνπζία 

απηή πξνέξρεηαη από νπνηνδήπνηε έγθιεκα ή εγθιήκαηα από εθείλα πνπ ζεζπίδνληαη ζύκθσλα 

κε ηελ ππνπαξάγξαθν (α) απηήο ηεο παξαγξάθνπ, ή από πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνην έγθιεκα ή 

εγθιήκαηα, κε ζθνπό ηελ απόθξπςε ή ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο ή 

ηελ ππνβνήζεζε νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ πνπ είλαη αλακεκεηγκέλν ζηε δηάπξαμε ελόο ηέηνηνπ 

εγθιήκαηνο ή εγθιεκάησλ  λα απνθύγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπ».  

Πξηλ ηελ ςήθηζε ηνπ αλσηέξσ Νφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ Απξίιην ηνπ 1990 ε 

Οκάδα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (αγγιηζηί Financial Action Task Force ή ελ ζπληνκία 

F.A.T.F.), πξνέβε ζηελ θαηάξηηζε θαη έθδνζε ελφο θαηαιφγνπ κε ζαξάληα (-40-) ζπζηάζεηο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο. Οη ζπζηάζεηο ηεο F.A.T.F. απνηεινχζαλ έλα πιαίζην αξρψλ δξάζεο, κε ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηπηψζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο λα είλαη πξναηξεηηθή
103

.  

Με ηα αλσηέξσ δηλφηαλ έκθαζε ζηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ πξνο πεξηνξηζκφ ηνπ 

ηξαπεδηθνχ απνξξήηνπ, ζηελ αλάγθε γηα δηεζλή ζπλεξγαζία, θαζψο θαη ζηελ αλάγθε 

ζέζπηζεο ελφο θνηλνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ. Δηδηθφηεξα, 

κε ηελ πξψηε ζχζηαζε πξνηαζζφηαλ ε άκεζε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ επηθχξσζε θαη 

απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία ππνγξάθεθε ζηε 

Βηέλλε ηνλ κήλα Γεθέκβξην ηνπ έηνπο 1988. Με ηελ ηξίηε ζχζηαζε πξνηεηλφηαλ, ε 

πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο ζε ππνζέζεηο «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο». Με ηελ ηέηαξηε 

ζχζηαζε πξνηεηλφηαλ ε ηππνπνίεζε ηεο πξάμεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, σο πνηληθφ αδίθεκα ζε πην επξχ θάζκα θαη ζε ζρέζε κε φηη 

πξνέβιεπε ε χκβαζε ηεο Βηέλλεο. Παξάιιεια  επηζεκαίλνληαλ ε αλαγθαηφηεηα πνπ 

πθίζηαην ψζηε λα ζπζρεηηζζεί ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη κε άιια ζνβαξά πνηληθά 

αδηθήκαηα. Δδψ εμαηξνχληαλ νη ππνζέζεηο κε λαξθσηηθέο νπζίεο, απφ ηηο νπνίεο πξνέθππηαλ 

έζνδα, ηα νπνία ζα ζπληζηνχζαλ ηελ πξφηεξε εγθιεκαηηθή πξάμε. Με ηελ έβδνκε ζχζηαζε 
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πξνηεηλφηαλ ε ιήςε κέηξσλ, πξνθαλψο λνκνζεηηθψλ, ηα νπνία ζα επέβαιιαλ ηελ θαηάζρεζε 

θαη ελ ζπλερεία ηε δήκεπζε ηεο «λνκηκνπνηεκέλεο» πεξηνπζίαο, ησλ εζφδσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ ή ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Οη ζαξάληα (-40-) απηέο ζπζηάζεηο 

αλαζεσξήζεθαλ δπν θνξέο, κηα ην έηνο 1996 θαη κηα ην έηνο 2003 δηφηη πξνέθπςε ε αλάγθε 

πξνζαξκνγήο ηνπο ζηηο αιιαγέο πνπ είραλ δηαπηζησζεί ζηηο κεζφδνπο «Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο».    

Γέθα (-10-) ρξφληα αξγφηεξα, δειαδή ην έηνο 2000 θαη αθνχ είραλ ιάβεη ρψξα 

θνζκνγνληθέο αιιαγέο ζην παγθφζκην ζηεξέσκα, ε δηεζλήο θνηλφηεηα, πηζαλφλ ζπκβνιηθά 

επέιεμε ην Παιέξκν ηεο Ηηαιίαο γηα ηελ ππνγξαθή κηαο λέαο δεχηεξεο χκβαζεο. Ζ δεχηεξε 

χκβαζε επηθεληξσλφηαλ ζην θαηλφκελν ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ζηελ 

θαηαπνιέκεζή ηνπ, θαζηζηψληαο ζαθέο, φηη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ηειεί πιένλ ζε άκεζε 

ζπλάξηεζε κε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Σε ζπγθεθξηκέλε χκβαζε ππέγξαςε θαη ε Διιάδα. 

εκεηψλεηαη φηη ζην Παιέξκν ηεο Ηηαιίαο ηελ 23
ε
  Μαΐνπ 1992, δνινθνλήζεθε απφ ηελ 

Ηηαιηθή καθία ν 52ρξνλνο  δηθαζηήο Σδηνβάλη Φαιθφλε, κπζηθφο ήξσαο πηα ηεο αληη-καθία. 

Ο δηθαζηήο Σδηνβάλη Φαιθφλε, πξηλ ην ζάλαηφ ηνπ είρε αλαθέξεη ζηε δεκνζηνγξάθν Μαξζέι 

Παληνβάλη, κεηαμχ άιισλ θαη ηα εμήο: «...Ο ινγαξηαζκόο κνπ κε ηελ Κόδα Νόζηξα παξακέλεη 

αλνηρηόο. Ξέξσ όηη δε ζα ηνλ εμνθιήζσ παξά κνλάρα κε ην ζάλαηό κνπ, θπζηθό ή κε»
104

.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) κε ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, εθθξάζζεθε κε ηνλ 

πιένλ ζαθή ηξφπν ζην ςήθηζκα Α4-0187/96 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ. ην ςήθηζκα 

αλαθεξφηαλ, φηη ην ελ ιφγσ θαηλφκελν κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί απνηειεζκαηηθά κφλν κέζσ 

επξείαο επξσπατθήο βάζεο, ππφ εληαίν έιεγρν θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηηο Ζ.Π.Α.
105

   

 

3.3 Η Θεζκνζέηεζε ζε Δπξσπατθό-Κνηλνηηθό Δπίπεδν 

 

 

Απφ ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο ζην ηξαζβνχξγν ην Ννέκβξην ηνπ 1990 απνθαζίζζεθε θαη 

ππνγξάθεθε ε «ύκβαζε γηα ην μέπιπκα, ηελ έξεπλα, ηελ θαηάζρεζε θαη δήκεπζε ησλ 
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πξντόλησλ πνπ πξνέξρνληαη από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο». Ζ ρψξα καο θχξσζε ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε ην έηνο 1998 κε ηνλ Ν. 2655, δειαδή ηξία έηε κεηά απφ ηε ζέζπηζε ηνπ 

πξψηνπ λφκνπ γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», ηνπ Ν. 2331/1995.     

Δλ ζπλερεία ζεζπίζζεθε ε 91/308/Δ.Ο.Κ. Οδεγία, ε νπνία εθδφζεθε ηελ 10
ε
 Ηνπλίνπ 

ηνπ έηνπο 1991 θαη αθνξνχζε «ηελ πξόιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ 

ηδξύκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο». Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη γίλεη κλεία ζηελ πξνεηζαγσγή (πξννίκην) 

ηεο αλσηέξσ θνηλνηηθήο Οδεγίαο. Δπίζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα 

αλαθεξζνχκε ελ ζπληνκία ζηελ έλλνηα ηεο θνηλνηηθήο Οδεγίαο, δηφηη θαη ελ ζπλερεία ζα 

αλαθεξζνχκε μαλά ζε θνηλνηηθέο Οδεγίεο. Ζ  θνηλνηηθή Οδεγία απνηειεί παξάγσγν 

θνηλνηηθφ δίθαην πνπ κεηά ηε ςήθηζε ηεο Δληαίαο Δπξσπατθήο Πξάμεο απνηειεί ην 

θαηεμνρήλ λνκηθφ εξγαιείν, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ επφδσζε ησλ ζηφρσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). χκθσλα κε ην άξζξν 189 παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο ηεο 

Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.) «ε Οδεγία δεζκεύεη θάζε θξάηνο-κέινο ζην 

νπνίν απεπζύλεηαη όζνλ αθνξά ην επηδησθόκελν απνηέιεζκα, αιιά αθήλεη ηελ επηινγή ηνπ 

ηύπνπ θαη ησλ κέζσλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ εζληθώλ αξρώλ»
106

. Ζ έθδνζε ηεο Οδεγίαο 

βαζίζηεθε θπξίσο ζηηο 40 πζηάζεηο ηεο Οκάδαο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (αγγιηζηί 

Financial Action Task Force ή ελ ζπληνκία F.A.T.F.) θαη βαζηθφο ζθνπφο ηεο ήηαλ ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» ζε εληαία βάζε απφ ηα θξάηε-κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Ζ ελ ιφγσ νδεγία ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε 

κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2145/1993, κε ηνλ νπνίν εηζαγφηαλ ην άξζξν 394 Α ζηνλ Πνηληθφ 

Κψδηθα (Π.Κ.) κε ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε εζόδσλ από εγθιεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα».  

Σν άξζξν 394 Α ηνπ Π.Κ. αλέθεξε ηα εμήο: «1. Με θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ 

ηηκσξείηαη, φπνηνο απφ θεξδνζθνπία ή κε ην ζθνπφ λα ζπγθαιχςεη ηελ αιεζή πξνέιεπζε ή 

λα παξάζρεη ζπλδξνκή ζε πξφζσπν πνπ ελέρεηαη ζηα θαησηέξσ εγθιήκαηα, πξνθεηκέλνπ 

απηφ λα απνθχγεη ηε δίσμε, ηελ εθηέιεζε επηβιεζείζαο πνηλήο ή κέηξνπ αζθαιείαο ή 

δεκεχζεσο, αγνξάδεη, απνθξχπηεη, ιακβάλεη σο εκπξάγκαηε αζθάιεηα, δέρεηαη ζηελ θαηνρή 

ηνπ, θαζίζηαηαη νπσζδήπνηε δηθαηνχρνο, κεηαηξέπεη ή κεηαβηβάδεη νπνηνδήπνηε πεξηνπζηαθφ 

ζηνηρείν πνπ πξνέξρεηαη απφ έγθιεκα αξπαγήο (άξζξν 322), ιεζηείαο (άξζξν 380), εθβίαζεο 

ζε βαζκφ θαθνπξγήκαηνο (άξζξν 385 παξ. 1
 
α΄), θινπήο θαηά ην άξζξν 374, πεξηπηψζεηο α΄-

ζη΄, παξαγσγήο, εκπνξίαο ή δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, θαηαζθεπήο, εκπνξίαο ή 
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δηαθίλεζεο φπισλ, εθξεθηηθψλ ή εκπξεζηηθψλ κεραληζκψλ ή κέζσλ ρεκηθνχ ή βηνινγηθνχ 

πνιέκνπ ή απφ έγθιεκα πνπ αθνξά αθαίξεζε θαη κεηακφζρεπζε αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη 

νξγάλσλ ή απφ ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα εγθιήκαηα ή κεζνιαβεί ζηε δηελέξγεηα ηέηνησλ 

πξάμεσλ. Αλ ν δξάζηεο ελεξγεί ηέηνηεο πξάμεηο θαη΄ επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα ή αλ ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο, επηβάιιεηαη θάζεηξμε. Δπίζεο 

επηβάιιεηαη ππνρξεσηηθά δήκεπζε ησλ παξαπάλσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο αληηθεηκέλσλ, ρξεκάησλ ή αμηψλ, πνπ ρξεζίκεπαλ ή πξννξίδνληαη λα ρξεζηκεχζνπλ 

γηα ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο πιελ εθείλσλ ησλ νπνίσλ δηαηάζζεηαη ε επηζηξνθή ζηνλ 

ηδηνθηήκνλα. 2.  Οη πνηλέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ην 

εάλ είλαη ηηκσξεηένο ή φρη ν ππαίηηνο ηνπ εγθιήκαηνο, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή αλ ην έγθιεκα απηφ ηειέζηεθε ζηελ αιινδαπή. 3. Χο  πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία θαηά ηελ έλλνηα ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ λννχληαη θηλεηά θαη αθίλεηα πξάγκαηα, 

δηθαηψκαηα θαη έγγξαθα πνπ απνηεινχλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή ελζσκαηψλνπλ ή απνδεηθλχνπλ 

πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα, ην ηίκεκα ηνπο θαη ηα αληηθείκελα πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ απηψλ».  

Σν αλσηέξσ άξζξν, ην νπνίν πξνζηέζεθε ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα (Π.Κ.) θξίζεθε απφ 

πιεπξάο Δπξσπατθήο Έλσζεο αλεπαξθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο ηφζνπ ζνβαξνχ 

δεηήκαηνο θαη σο εθ ηνχηνπ αζθήζεθε πξνζθπγή θαηά ηεο ρψξαο καο. Δίλαη πξνθαλέο, φηη 

φζν πεξηεθηηθφ θαη λα ήηαλ ην άξζξν 394 Α ηνπ Π.Κ. δελ κπνξεί κέζσ απηνχ λα 

ελζσκαησζεί νιφθιεξε Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη κάιηζηα γηα έλα ηφζν 

ζνβαξφ δήηεκα φπσο ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Έηζη, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί κηα ζρεδφλ 

ζίγνπξε θαηαδίθε ηεο Διιάδαο, ην Διιεληθφ θνηλνβνχιην ςήθηζε ηνλ Ν. 2331 ηεο 23/24-08-

1995, (Φ.Δ.Κ. 173), η. Α΄, ν νπνίνο ελζσκάησζε νιάθεξε ηελ 91/308/Δ.Ο.Κ. Οδεγία, 

θαηαξγψληαο φκσο παξάιιεια θαη ην άξζξν 394 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.). Με ηνλ Ν. 

2331/1995 ζα αζρνιεζνχκε πην δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Μεηά απφ κηα δεθαεηία απφ ηελ έθδνζε ηεο πξψηεο Οδεγίαο αθνινχζεζε ε 

2001/97/Δ.Κ. Οδεγία, ε νπνία νπζηαζηηθά εθδφζεθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αληη-

εγθιεκαηηθψλ αλαγθψλ πνπ πξνέθπςαλ, αιιά θαη γηα λα πξνζαξκφζεη ηε λνκνζεζία ζηηο 

επηθξαηνχζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ φκσο κεηαβάιινληαη δηαξθψο. Με ηελ ελ ιφγσ 

Οδεγία πξνρψξεζαλ ζε έλα επξχηεξν νξηζκφ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ πεξηζζφηεξα 

αδηθήκαηα, ηα νπνία ζεσξνχληαη ζνβαξά, ζχκθσλα κε ηελ αλαζεψξεζε ησλ 40 ζπζηάζεσλ 

ηεο F.A.T.F., ε νπνία έιαβε ρψξα ην έηνο 1996
107

. Όζνλ αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ «ζνβαξνχ 
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εγθιήκαηνο» ε Οδεγία παξέπεκπε ζηελ θνηλή δξάζε 98/699/Γ.Δ.Τ. ηεο 03-09-1998, ε νπνία 

ζεζπίζζεθε απφ ην πκβνχιην γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», ηνλ πξνζδηνξηζκφ, εληνπηζκφ, 

δέζκεπζε, ηελ θαηάζρεζε θαη ηε δήκεπζε ησλ πξντφλησλ ηνπ εγθιήκαηνο
108

.    

Βάζεη ηεο 2001/97/Δ.Κ. Οδεγίαο, σο ζνβαξά εγθιήκαηα ινγίδνληαη ηνπιάρηζηνλ, 

εθηφο ησλ αδηθεκάησλ πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α΄ ηεο χκβαζεο 

ηεο Βηέλλεο, ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ, ηεο απάηεο ηνπιάρηζηνλ 

βαξηάο κνξθήο θαηά ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ θαη ηεο δσξνδνθίαο, 

επηπξφζζεηα θαη «θάζε άιιν αδίθεκα, ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη νπζηψδεηο πξνζφδνπο θαη 

ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηελ πνηληθή λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο-κέινπο, ηηκσξείηαη κε ζνβαξή 

πνηλή θπιάθηζεο». Ο ελ ιφγσ νξηζκφο έδηλε ηελ επρέξεηα ζηα θξάηε-κέιε γηα ηελ 

πνηληθνπνίεζε θάζε άιιεο πξάμεο πνπ ζεσξνχληαλ σο εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
109

.  Ζ ελ 

ιφγσ νδεγία ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3424/2005, ν 

νπνίνο επέθεξε ζεκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην πξνεγνχκελν λνκνζέηεκα δειαδή ζην Ν. 

2331/1995. ην  Ν. 2331/1995 ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο.           

Πεξί ην έηνο 2005 ζεζπίζζεθε-απνθαζίζζεθε ε ηξίηε Οδεγία, ε 2005/60/Δ.Κ. ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ζρεηηθά κε 

ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαηαξγψληαο ηελ 91/308/Δ.Ο.Κ. Οδεγία πνπ ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ 2001/97/Δ.Κ. Δπίζεο, 

κε ηελ 2005/60/Δ.Κ Οδεγία ππήξμε θσδηθνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ θαη πξφζθιεζε πξνο ηα θξάηε-κέιε γηα 

επζπγξάκκηζε κε ηα λέα δηεζλή δεδνκέλα
110

. 

Με ηελ 2005/60/Δ.Κ Οδεγία εηζήρζεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα κέρξη ηφηε 

ηζρχνληα, αθνχ νξηδφηαλ κεηαμχ άιισλ, θαη επηπιένλ ππνρξεψζεηο γηα ηα «ππφρξεα 

πξφζσπα» πνπ αθνξνχζαλ ηελ ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ «δένπζαο επηκέιεηαο» σο πξνο ηνλ 

πειάηε θαη απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο ζε πεξηπηψζεηο ζπλαιιαγψλ πνπ ελέρνπλ πςειφ 

θίλδπλν. Σα εζληθά θνηλνβνχιηα κπνξνχζαλ πιένλ λα λνκνζεηήζνπλ, νξίδνληαο 
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δηαθνξνπνηεκέλεο ππνρξεψζεηο ζηα λέα ππφρξεα πξφζσπα, ζπλεθηηκψληαο ηε θχζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζρέζεσο
111

. 

ε επξσπατθφ-θνηλνηηθφ επίπεδν εθηφο ησλ Οδεγηψλ γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

ππάξρνπλ θαη Καλνληζκνί, φπσο ν ππ. αξηζ. 2580/2001, ν ππ. αξηζ. 881/2002 θαη ν ππ. αξηζ. 

1781/2006. ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηνπ Καλνληζκνχ, 

φπσο θάλακε θαη πξνεγνπκέλσο κε ηελ Οδεγία. Έηζη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 189 

παξάγξαθνο 2 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο Κνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.) «ν 

Καλνληζκόο έρεη γεληθή ηζρύ. Δίλαη δεζκεπηηθόο σο πξνο όια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρύεη άκεζα ζε 

θάζε θξάηνο-κέινο». Αξκφδηα φξγαλα γηα ηελ έθδνζε Καλνληζκψλ είλαη θπξίσο ην 

πκβνχιην θαη ε Δπηηξνπή, κφλν φκσο εθεί πνπ πθίζηαηαη εηδηθή εμνπζηνδφηεζε απφ ηηο 

πλζήθεο. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο πλζήθεο ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο 

Κνηλφηεηαο (Δ.Ο.Κ.) ν Καλνληζκφο πξέπεη λα αηηηνινγείηαη. Αθφκε, ν Καλνληζκφο 

δεκνζηεχεηαη ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη αξρίδεη λα ηζρχεη 

απφ ηελ εκέξα πνπ νξίδεη ή ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ. Γειαδή ν 

Καλνληζκφο δελ απαηηείηαη λα επηθπξσζεί απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο, αιιά εηζέξρεηαη 

ζηελ έλλνκε ηάμε ηνπ θξάηνπο-κέινπο κε ηελ δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.)
112

.        

Σέινο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), ε θείκελε 

λνκνζεζία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο, εθηφο ησλ αλσηέξσ Οδεγηψλ θαη Καλνληζκψλ, εκπινπηίζηεθε θαη 

κε ηηο αθφινπζεο Απνθάζεηο-Πιαίζην: α) ε Απφθαζε-Πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ 

2001/500/ΓΔΤ
113

, β) ε Απφθαζε-Πιαίζην 2003/577/ΓΔΤ
114

 θαη γ) ε Απφθαζε-Πιαίζην 

2005/212/ΓΔΤ
115

. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ρξνλνινγηθφ δηάγξακκα ηεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

αληηκεηψπηζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο ζηε Γηεζλή 
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 Σζηξίδεο, Π., (2009), «Ο λένο Νφκνο γηα ην Ξέπιπκα Υξήκαηνο (Ν. 3691/2008)», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

Αζήλα, ζει . 9 

112
  αξξήο, Ν., (1999), «Δπξσπατθή Δλνπνίεζε», εθδφζεηο «Έιιελ», Πεξηζηέξη Αηηηθήο, ζει. 59-60  

113
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L 182 ηεο 05-07-2001, ζει. 1 επ.  

114
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L 196 ηεο 22-07-2003, ζει. 45 επ. 

115
  επίζεκε εθεκεξίδα Δ.Δ. L 68 ηεο 15-03-2005, ζει. 49 επ. 



[57] 

 

θνηλφηεηα θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), θαζψο θαη ην εζληθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην. 

Έηζη, έρνπκε: 

 
 

Δηθόλα 4: ρεδηάγξακκα γηα ηελ Δμειηθηηθή πνξεία αληηκεηώπηζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο ζηε Γηεζλή Κνηλόηεηα θαη ζηελ Δ.Δ.-Σν Δζληθό Ννκνζεηηθό Πιαίζην 
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3.4 ρεηηθή Κείκελε Ννκνζεζία ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο   

(Η.Π.Α.) 

 

 

Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) θαλείο δελ κπνξεί λα παξαβιέςεη εθ ησλ 

γεγνλφησλ, φηη είραλ θαη έρνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ 

νξίδεηαη σο «Ξέπιπκα Υξήκαηνο»
116

. Σν έηνο 1970 ζηηο Ζ.Π.Α κε ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 

«Bank Secrecy Act», νπζηαζηηθά θαηαξγήζεθε ην ηξαπεδηθφ απφξξεην, κέζσ ηεο ππνρξέσζεο 

αλαθνξάο ρξεκαηηθήο ζπλαιιαγήο εθ κέξνπο ησλ ππαιιήισλ ησλ ηξαπεδψλ, ππεξβαίλνπζαο 

νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ. Ζ ππνρξέσζε απηή θέξεηαη λα θαζνξίζηεθε δηφηη είρε γίλεη 

εμαξρήο αληηιεπηφ, φηη ε επνπηεία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα απνηειεί ην βαζηθφ φπιν 

γηα ηελ πάηαμε ηνπ επηβιαβνχο απηνχ θαηλνκέλνπ
117

.    

Με ηνλ πξναλαθεξφκελν λφκν, γηα πξψηε θνξά παγθνζκίσο, ηέζεθε ζε εθαξκνγή έλα 

ζχζηεκα αλαθνξψλ ησλ ζπλαιιαγψλ άλσ ησλ 10.000 δνιαξίσλ Ζ.Π.Α., ζεζπίδνληαο 

εμαηξέζεηο απφ ηελ ππνρξέσζε ερεκχζεηαο κεηαμχ ησλ ηξαπεδηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

δηθαηνχρσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Πνιχ αξγφηεξα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην έηνο 

1986 ν Ακεξηθαλφο λνκνζέηεο ζεζπίδεη εηδηθφ πνηληθφ λφκν γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

(Money Laundering Control Act ή MLCA), επηρεηξψληαο λα ζπκπεξηιάβεη ζηνλ ελ ιφγσ 

λφκν σο πξάμεηο άδηθεο θαη ηηκσξεηέεο έλα επξχ θαη πνηθηιφκνξθν θάζκα ζπκπεξηθνξψλ, 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ έλλνηα ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο»
118

. Δπίζεο, απφ ην έηνο 1986 ε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απνηειεί νκνζπνλδηαθφ 

έγθιεκα ζηηο Ζ.Π.Α.  

Δίλαη φκσο θαη παγθνίλσο γλσζηφ, φηη ε πξσηνβνπιία ησλ θηλήζεσλ, νη νπνίεο 

ιακβάλνπλ ρψξα κέζσ δηαθφξσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, φπσο ν Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.), ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (Γ.Ν.Σ.), ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.) θαη ε F.A.T.F., εμαθνινπζεί λα είλαη θαζαξά 
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 Κατάθα-Γθκπάληη, Μ., «Ζ πνηληθή αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο βξψκηθνπ ρξήκαηνο: Μεηαμχ δηεζλνχο, 

επξσπατθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο», ηφκνο «Ξέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο, ΄΄θαζαξή΄΄ ή ειεχζεξε θνηλσλία;», 

ΔΔΠ 2007, ζει. 53  

117
  Κάηζηνο, ., (1998),  «Ξέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο», εθδφζεηο άθθνπια, Θεζζαινλίθε, ζει. 246 θαη επ.  

118
  Γηαλλφπνπινο, Θ., (1993), «Ζ  ΄΄λνκηκνπνίεζε΄΄ εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη΄ άξζξν 394 Α  

Π.Κ.», Πνηλ.Υξ. ΜΓ΄ 
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Ακεξηθαληθή, γεγνλφο ην νπνίν εξκελεχεηαη εχθνια αλ αλαινγηζζεί θαλείο ηελ ηζρπξφηαηε 

ζέζε πνπ έρεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ ρσξίο ζχλνξα 

παγθνζκηνπνηεκέλε  ζχγρξνλε δηεζλή νηθνλνκία
119

.  

 

 3.5 ρεηηθή Ννκνζεζία ζηελ Αιβαλία 

 

 

Γίλεηαη κλεία ζηελ Αιβαλία θαη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο, θαζφζνλ 

είλαη κηα ρψξα πνπ γεηηληάδεη κε ηελ Διιάδα θαη επηπξφζζεηα δηφηη κεηά ην άλνηγκα ησλ 

ζπλφξσλ ηεο, πνπ επήιζε ζπλεπεία ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ εθεί νινθιεξσηηθνχ θαη ηδηφηππνπ 

θαζεζηψηνο ην έηνο 1991, αλαπηχρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ην δηαζπλνξηαθφ έγθιεκα θαη ηδίσο 

ην εκπφξην λαξθσηηθψλ νπζηψλ πνπ απνηειεί βαζηθφ ηξνθνδφηε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζην 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο». 

ηελ Αιβαλία «γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο», ηζρχεη ν ππ’ αξηζ. 9917/19-05-2008 Νφκνο, ν νπνίνο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ ππ’ αξηζ. 10 391,03-03-2011 Νφκν
120

. Ο ελ ιφγσ Νφκνο  ζθνπφ έρεη 

ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», θαζψο θαη ησλ Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. 

χκθσλα κε φζα νξίδνληαη απφ ηνλ ηζρχνληα Νφκν ζην Κεθάιαην I «Γεληθέο Αξρέο» , 

κεηαμχ άιισλ ζηνπο νξηζκνχο αλαθέξνληαη ηα εμήο:  

1.Χο αξκφδηεο αξρέο λννχληαη ε  Γεληθή Γηεχζπλζε ηεο Αληηκεηψπηζεο ηνπ Ξε 

πιχκαηνο Υξήκαηνο, ε νπνία αλαθέξεη απεπζείαο ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. 

2.Ζ «εηθνληθή ηξάπεδα», ε νπνία δελ έρεη θπζηθή παξνπζία.  

3.Ζ «αληαπνθξίηξηα Σξάπεδα» ή νη πειάηεο ηεο, ε νπνία παξέρεη ππεξεζίεο 

γηα  ινγαξηαζκφ άιιεο Σξάπεδαο ή ησλ πειαηψλ ηεο.  

4.Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο έρεη ηελ ίδηα έλλνηα φπσο ζηα άξζξα  

                                                           
119

 Σζηξίδεο, Π., (2009), «Ο λένο Νφκνο γηα ην Ξέπιπκα Υξήκαηνο (Ν. 3691/2008)», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

Αζήλα, ζει . 3 

120
 fletore_zyrtare= Eθεκεξίδα Tεο Κπβέξλεζεο, (2011), Ligji Nr 9917, date 19.05.2008, “Per parandalimin e 

pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit” (ndryshuar me ligjin nr 10 391, date 3.3.2011)= Νφκνο Αξ. 
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ηξνκνθξαηίαο» (ηξνπνπνηεκέλνο κε ηνλ ππ’ αξηζ. 10 391 Νφκν, εκεξνκελία 03-03-2011), δηαζέζηκν ζην 
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230α έσο 230δ ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

5. Όξγαλα δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ θαηφρνπ. Πξφθεηηαη γηα άλεπ φξσλ εληνιέο 

ή ππνζρέζεηο γηα ηελ πιεξσκή ελφο ρξεκαηηθνχ πνζνχ απφ έλα πξφζσπν ζε έλα άιιν. 

6.«Πειάηεο», είλαη νπνηνδήπνηε πξφζσπν, ην νπνίν είλαη ή επηζπκεί  λα 

απνηειεί πιεπξά κηαο επηρεηξεκαηηθήο ζπκθσλίαο κε αληηθείκελν πνπ αλαθέξεηαη ζην ππ’ 

αξηζ. 3 άξζξν ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. 

7.«Δπηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο», είλαη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ζρέζε. 

8.«Φπζηθφ ρξήκα», πξφθεηηαη γηα νπνηνδήπνηε εζληθφ ραξηνλφκηζκα ή κεηαιιηθφ 

λφκηζκα πνπ είλαη ζε θπθινθνξία. 

9.«Ξέπιπκα πξντφλησλ πνηληθψλ πξάμεσλ». Έρεη ηελ ίδηα έλλνηα φπσο θαη ζην ππ’ 

αξηζ. 287 άξζξν ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

10.«Πξφζσπα εθηεζεηκέλα πνιηηηθά». Πξφθεηηαη γηα ηα πξφζσπα πνπ ππνρξενχληαη 

λα δειψζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα λφκν. 

11.«Πξντφλ πνηληθήο πξάμεο».  

12.«Γηθαηνχρνο ηδηνθηήηεο». Πξφθεηηαη γηα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν 

θαηέρεη ή ειέγρεη έλαλ πειάηε ή έλα πξφζσπν, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη κία 

ζπλαιιαγή. 

13.«Πεξηνπζία». Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάζε είδνπο. 

14.«Θέκα». Πξφθεηηαη  γηα θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη επηρεηξεκαηηθέο 

ζρέζεηο κε πειάηεο  

15.«Τπεξεζία κεηαβίβαζεο ρξεκάησλ ή αμίαο». 

16.«πλαιιαγή». Πξφθεηηαη γηα επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή αληαιιαγή πνπ πεξηιακβάλεη 

δχν ή πεξηζζφηεξεο πιεπξέο. 

17.«πλαιιαγέο πνπ ζπλδένληαη ή κία κε ηελ άιιε». 

18.«Απεπζείαο ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο». 

19.«Δκπηζηνζχλε». πκθσλία «θαιήο πίζηεο» , φπνπ ε πεξηνπζία θπιάζζεηαη απφ 

ηνλ έκπηζην, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

20.«πλερήο επαγξχπλεζε έλαληη ηνπ πειάηε». Πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία ειέγρνπ 

πέξαλ ηνπ «γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ». 

21.«Ζ δηαδηθαζία γλψξηζε ηνλ πειάηε ζνπ». Πξφθεηηαη γηα ζεηξά θαλνληζκψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

απνδνρήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

22.«Πξφζσπν», είλαη φια ηα εκπνξηθά θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. 
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Αθνινχζσο σο ππφρξεα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ  ελ ιφγσ 

λφκνπ λννχληαη : 

α. Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα 

β. Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, φρη ηξαπεδηθνί 

γ. Σα γξαθεία ησλ αληαιιαθηεξίσλ ζπλαιιάγκαηνο  

δ .Οη πηζησηηθέο θαη απνηακηεπηηθέο εηαηξείεο  

ε. Οη ηαρπδξνκηθέο ππεξεζίεο πνπ εθηεινχλ ππεξεζίεο πιεξσκψλ 

ζη. Δηαηξείεο πνπ αζρνινχληαη κε αζθάιεηεο δσήο 

δ. Οη αξκφδηνη θνξείο γηα ηελ πψιεζε ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο θαη θάζε άιιν λνκηθφ 

δεκφζην πξφζσπν, ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηελ ελνηθίαζε πξνο εθκεηάιιεπζε δεκφζηαο 

πεξηνπζίαο. 

ε. Σα ηπρεξά παηρλίδηα, φπσο είλαη ν ηππφδξνκνο, ηα θαδίλν θ.ιπ. 

ζ. Γηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη θαη άιινη λνκηθνί εθπξφζσπνη , νη νπνίνη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπκβνπιέο γηα νηθνλνκηθά ζέκαηα, φηαλ πξνεηνηκάδνπλ ή 

πξαγκαηνπνηνχλ ζπλαιιαγέο γηα ηνπο πειάηεο ηνπο γηα ηα εμήο: 

α. Σε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο 

β. Σε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ 

γ. Σε δηαρείξηζε κέξνπο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ ζα δηαηεζεί γηα ηελ ίδξπζε, ή ιεηηνπξγία 

εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ 

δ. Οπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηξίησλ πξνζψπσλ θαη ηε δηαρείξηζε πξάμεσλ πνπ ζπλδένληαη κε  θαηαζθεπέο, κε 

επηρεηξήζεηο κεηάιισλ , κε νηθνλνκηθέο ζπκθσλίεο θαη εγγπήζεηο, κε ηελ αζθάιεηα θαη 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζην φλνκα ηξίησλ πξνζψπσλ, ην εκπφξην κεραλνθίλεησλ κέζσλ, ηα 

πξαθηνξεία ηαμηδηψλ θ.ιπ.  

ην Κεθάιαην II «απαηηνχκελε επαγξχπλεζε» γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα 

πνπ πθίζηαηαη γηα εμαθξίβσζε ησλ ζηνηρείσλ-αλαγλψξηζεο-ηαπηνπνίεζεο ησλ πειαηψλ.  

πγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη πξηλ ηε ζχλαςε επηρεηξεκαηηθήο 

ζπκθσλίαο ή φηαλ ν πειάηεο επηζπκεί απεπζείαο ζπλαιιαγή  ζην εμσηεξηθφ ή ζην εζσηεξηθφ 

γηα πνζφ άλσ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (-100.000-) lek
121

, ή ηζφηηκν πνζφ ζε μέλε λνκηζκαηηθή 

κνλάδα θαζψο θαη γηα άιια ρξεκαηηθά πνζά. Δπίζεο, ηαπηνπνίεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο, φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ δνζεί αξρηθά δελ είλαη αθξηβή 

                                                           
121

  lek είλαη  ην εζληθφ λφκηζκα ηεο Αιβαλίαο 
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θαζψο θαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ζηνηρεία ή  ππφλνηεο γηα «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

ε φηη αθνξά ζηα έγγξαθα πνπ ζα πξέπεη λα δεηνχληαη γηα ηελ ηαπηνπνίεζε-

αλαγλψξηζε ηνπ πειάηε είλαη: γηα ηα θπζηθά πξφζσπα, ην φλνκα, ην επψλπκν, ην παηξψλπκν, 

ε εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ν ηφπνο γέλλεζεο , ν κφληκνο ή πξνζσξηλφο ηφπνο δηακνλήο, ην 

επάγγεικα, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο θαη ην ζεκείν έθδνζεο ηεο θαζψο θαη νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε έρεη δηελεξγεζεί θαηά ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πεξίπνπ ηα ίδηα ζηνηρεία 

θαζνξίδνληαη θαη γηα ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ θεξδνζθνπηθή 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηα νπνία φκσο επηπιένλ δεηείηαη ε εκεξνκελία απφθαζεο θαηαρψξεζήο 

ηνπο ζην εζληθφ θέληξν θαηαγξαθήο, φπσο θαη ην έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ην αληηθείκελν 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 

Οη αξκφδηνη θνξείο δέρνληαη απφ ηνλ πειάηε κφλν πξσηφηππα-απζεληηθά έγγξαθα ή 

επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα. Αθνινχζσο ζην ίδην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην 

ζπληνληζκφ ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ πειάηε. 

ην Κεθάιαην III «ε ζπλερήο επαγξχπλεζε έλαληη ηνπ πειάηε», γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ 

εθαξκνγή κέηξσλ κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ γηα «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». 

Μεηαμχ ησλ κέηξσλ πεξηιακβάλεηαη θαη ην αίηεκα γηα θπζηθή παξνπζία ησλ πειαηψλ θαη 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηεγνξίεο πειαηψλ, γηα ηνπο 

νπνίνπο εθαξκφδεηαη ε ζπλερήο επαγξχπλεζε, φπσο θαη ζηηο θαηεγνξίεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

θαζψο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο γηα ηηο ζπλαιιαγέο θαη ζηα κέηξα πξφιεςεο. 

ην Κεθάιαην IV «Τπνρξέσζε γηα αλαθνξά», γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ 

πθίζηαηαη γηα αλαθνξά ζηελ αξκφδηα αξρή, φηαλ ππάξρνπλ απνδείμεηο ή ελδείμεηο, φηη 

δηελεξγείηαη ή πξφθεηηαη λα δηελεξγεζεί «μέπιπκα ρξήκαηνο» ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Δπίζεο θαηαγξάθνληαη πνηνη  εμαηξνχληαη απφ ηελ ππνρξέσζε γηα αλαθνξά 

θαζψο θαη ν ηξφπνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ απηνχ πνπ ζα αλαθέξεη ζηνηρεία. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη ηεισλεηαθέο αξρέο θαζψο θαη ε 

εθνξία λα αλαθέξεη ζηηο αξκφδηεο αξρέο νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλδεημε θαη ππφλνηα πνπ 

πθίζηαηαη ζρεηηθά κε «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Μεηαμχ 

απηψλ πνπ ππνρξενχληαη επίζεο λα αλαθέξνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφλνηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, είλαη ην 

θεληξηθφ γξαθείν αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη νπνηνζδήπνηε αξκφδηνο θνξέαο θαηαρσξεί, 

ρνξεγεί άδεηα ή επηβιέπεη ηε δξαζηεξηφηεηα Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ. 
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ην Κεθάιαην V «Οη Αξκφδηεο Δπνπηηθέο Αξρέο γηα ηελ Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ», 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ νξγάλσζε ηνπ αξκφδηνπ θνξέα, φπνπ ε Γεληθή Γηεχζπλζε πξφιεςεο 

«Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», ππάγεηαη ζηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ. Ο  Γηεπζπληήο ηεο ελ ιφγσ 

δηεχζπλζεο δηνξίδεηαη κε ηεηξαεηή ζεηεία κε δηθαίσκα εθ  λένπ δηνξηζκνχ. Γηνξίδεηαη θαη 

παχεηαη απφ ηα θαζήθνληά ηνπ κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχλ νη δηνξηζκνί απφ ην 

Τπνπξγηθφ πκβνχιην. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη ηα θαζήθνληα ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ 

αξρψλ θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ αγψλα ελάληηα ζην «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο», ε  νπνία θαη είλαη ππεχζπλε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνιηηηθήο 

πνπ ζα αθνινπζήζεη ην θξάηνο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαπνιέκεζεο θαη πξφιεςεο 

«μεπιχκαηνο ρξήκαηνο» θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Δπηθεθαιήο ηεο 

πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο είλαη ν Πξσζππνπξγφο θαη κέιε ηεο ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ν 

Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ, ν Τπνπξγφο Ακχλεο, ν Τπνπξγφο 

Γηθαηνζχλεο, ν Γεληθφο Δηζαγγειέαο, ν Γηνηθεηήο ηεο Σξάπεδαο ηεο Αιβαλίαο, ν Γηεπζπληήο 

ηεο Αιβαληθήο Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηψλ θαη ν Γεληθφο Δπηζεσξεηήο ηνπ Αλψηαηνπ Οξγάλνπ 

Γηθαηνζχλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πεξηνπζίαο. 

Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζπλέξρεηαη ην ιηγφηεξν κία θνξά ην ρξφλν γηα λα εμεηάζεη 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία έρνπλ πξνθχςεη, ελψ θαηά ηε ζπλεδξίαζε κπνξνχλ λα πξνζθιεζνχλ 

θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ππνπξγνί, βνπιεπηέο , εθπξφζσπνη ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ 

θαζψο θαη εηδηθνί πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαπνιέκεζε «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ζ επηηξνπή έρεη δηθαίσκα λα ζπγθξνηήζεη νκάδεο 

εξγαζίαο θαη επηρεηξήζεηο γηα λα βνεζήζεη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζηνλ αγψλα ελάληηα ζην 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. Οη θαλνληζκνί ιεηηνπξγίαο 

ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηεο. Γίλεηαη επίζεο 

αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο ησλ Δπνπηηθψλ Αξρψλ θαζψο θαη ζηελ απαγφξεπζε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ γηα ην κε ζεβαζκφ ησλ θαζεθφλησλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν,  ζηελ αλάθιεζε άδεηαο, ζηα πιεκκειήκαηα δηαρείξηζεο 

θιπ. 

 

3.5.1 Η Δπνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Αξρή 

 

ε φηη αθνξά ζηνλ θαλνληζκφ ηεο Δπνπηηθήο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αξρήο «Γηα ηε ιήςε  
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κέηξσλ γηα ηε ζπλερή επαγξχπλεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ηνπ λφκνπ γηα ηελ πξφιεςε 

ηνπ Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο», έρεη εγθξηζεί απφ ην 

αξκφδην ζπκβνχιην ε ππ’ αξηζ. 58/30-06-2015 απφθαζε, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 135/21-12-2015 απφθαζε. ην θεθάιαην I ηνπ θαλνληζκνχ αλαθέξνληαη,  ην 

αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνχ, ην νπνίν είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη γηα  ηελ ηαπηνπνίεζε ηνπ πειάηε, ηελ θαηαρψξεζή ηνπ, ηελ 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη ηελ ππνρξέσζε γηα αλαθνξά απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θνξείο. Αθνινχζσο γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ ζθνπφ ηνπ θαλνληζκνχ, ν νπνίνο ζπλνςίδεηαη ζηελ 

πξφιεςε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. H λνκηθή 

βάζε ηνπ θαλνληζκνχ ζρεδηάδεηαη κε βάζε ην ζεκείν 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ ππ΄αξηζ. 9572/03-

07-2006Νφκνπ «Γηα ηελ επνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Αξρή», ηξνπνπνηεκέλν ζην ζεκείν 2, 

άξζξν 24, ηνπ Νφκνπ 9917/19-05-2008, θαζψο θαη κε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 7, ηνπ Νφκνπ 

157/10-10-2013 «Γηα ηε ιήςε κέηξσλ ελάληηα ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο». ηνπο 

νξηζκνχο κεηαμχ ησλ αξκφδησλ επνπηηθψλ αξρψλ αλαθέξεηαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Πξφιεςεο 

ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο»
122

. 

 

3.5.2 ηάδηα θαη Μέζνδνη πνπ Αθνινπζνύληαη γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

ζηελ Αιβαλία  

 

 

ε φηη αθνξά ζηηο κεζφδνπο νη  νπνίεο έρεη δηαπηζησζεί, φηη  ρξεζηκνπνηνχληαη γηα «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο» ζηελ Αιβαλία, είλαη δηαθφξσλ εηδψλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απηφ ην ζθνπφ, 

απφ ζπληαμηνχρνη κέρξη επελδχηεο ζε θαδίλν θαη επηρεηξήζεηο. H Γεληθή Γηεχζπλζε 

Πξφιεςεο «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» έρεη ζρεδηάζεη έλα εηδηθφ ζρεηηθφ εγρεηξίδην, ζην νπνίν 

αλαθέξεηαη θαη ν ζρεδηαζκφο πνπ πεξηιακβάλεη ε παξάλνκε απηή δξαζηεξηφηεηα. ηελ 

Αιβαλία  ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε επελδχζεηο ζε αθίλεηα, κε 

νηθνδνκηθέο θαηαζθεπέο ή κε πηζησηηθέο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε 

πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζεθε γηα «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» κέζσ αθίλεηεο πεξηνπζίαο:  έλαο 

πνιίηεο «Υ» έρεη επελδχζεη ζε αθίλεηε  πεξηνπζία πνζφ 180.000 δνιαξίσλ, έρνληαο δειψζεη, 

                                                           
122

 Autoriteti I Mbikeqyrjes Financiare=Αξκφδηα Δπνπηηθή Υξεκαηννηθνλνκηθή Αξρή, (2015),  Rregullore nr. 

58, datë 30.06.2015 "Mbi masat e vigjilencës së duhur dhe të zgjeruar nga subjektet e ligjit mbi parandalimin e 

pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit” δηαζέζηκν ζην: http://www.amf.gov.al/readLaw.asp?id=211 
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φηη πξνέξρνληαη απφ έζνδα εξγαζίαο. Αθνινχζσο απφ ειέγρνπο εμαθξηβψλεηαη, φηη ην 

ζχλνιν ησλ ρξεκάησλ πξνέξρεηαη απφ ζπλαιιαγέο κε άηνκα ζην εμσηεξηθφ. Απφ ηνλ 

ζπλερηδφκελν έιεγρν δηαπηζηψλεηαη, φηη γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αηφκσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηηο ζπλαιιαγέο δελ πξνθχπηνπλ λφκηκεο πεγέο εζφδσλ. Μεηά απ (Μ.Μ.Δ.) φ ηελ παξέιεπζε 

εμακήλνπ απφ ηελ αγνξά ηνπ αλσηέξσ αθηλήηνπ, απφ αλνηρηέο πεγέο έγηλε γλσζηφ, φηη ζε έλα 

θξάηνο ηεο Δπξψπεο ζπλειήθζεζαλ κέιε θπθιψκαηνο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ νπζηψλ, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ν 

γηνο ηνπ πνιίηε «Υ»
123

. 

 

Δηθόλα 5: ρεδηάγξακκα γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζηελ Αιβαλία 

ε φηη αθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δηαπηζησζεί φηη έρεη γίλεη  «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο» ζηελ Αιβαλία ζχκθσλα κε έθζεζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο πξφιεςεο ηνπ 

«Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» γηα ην έηνο 2013, θαηαγξάθεθαλ 558 πεξηπηψζεηο χπνπησλ 

ρξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε φηη ζε 228 πεξηπηψζεηο, ε πξνέιεπζε ησλ 

ρξεκάησλ πνπ δηαηέζεθαλ ήηαλ χπνπηε, ελψ ζε 4 πεξηπηψζεηο θέξεηαη λα ζπλδένληαη κε ηηο 

πεγέο ηεο ηξνκνθξαηίαο
124

.   

                                                           
123

  Skemat e pastrimit te parave ne Shqiperi= ρεδηάγξακα γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» ζηελ Αιβαλία,(2014), 

Gazeta Shqip δηαζέζηκν ζην: http://www.gazeta-shqip.com/lajme/2014/05/04/skemat-e-pastrimit-te-parave-ne-

shqiperi/ 

124
  http://www.gazeta-shqip.com/lajme/2014/05/04/skemat-e-pastrimit-te-parave-ne-shqiperi/ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
 

Η ΓΙΑΜΌΡΦΧΗ ΣΟΤ ΥΔΣΙΚΟΎ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟΎ 

ΠΛΑΙΊΟΤ ΣΗΝ ΔΛΛΆΓΑ 

 

4.1 Η Φήθηζε ηνπ Νόκνπ 2145/1993 

 

 

Μεηά ηελ έθδνζε ηεο 91/308/Δ.Ο.Κ. Οδεγίαο γηα ηελ νπνία έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά 

ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ηα θξάηε-κέιε δεζκεχζεθαλ, φπσο ζε 

φιεο ηηο Οδεγίεο, φζνλ αθνξά ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα, αιιά αθέζεθε ζε απηά ε επηινγή 

ηνπ ηχπνπ θαη ησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμή ηεο, δειαδή κε άιια ιφγηα έπξεπε λα 

ελζσκαηψζνπλ ηελ ελ ιφγσ Οδεγία ζην εζληθφ δίθαην
125

. Απηφ έπξεπε λα γίλεη κέρξη ηελ 01-

01-1993. Έηζη ην Διιεληθφ θνηλνβνχιην ζπκκνξθνχκελν, ςήθηζε ηνλ Ν. 2145/1993
126

, ν 

νπνίνο ην κφλν πνπ έθαλε ήηαλ λα πξνζζέζεη ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα (Π.Κ.) ην άξζξν 394 Α, 

ην νπνίν ηηηινθνξνχληαλ «Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα» θαη ην 

νπνίν θαηαξγήζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995
127

. Γηα ην άξζξν 394 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.) 

θαη ηελ «πεξηπέηεηα» ηνπ, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί αλαθνξά θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Δλ ζπλερεία ηνλ κήλα Ηαλνπάξην ηνπ έηνπο 1994 γηα λα δηαπηζησζεί ε πξφνδνο πνπ 

είρε ζεκεησζεί απφ ηελ ρψξα καο, εκπεηξνγλψκνλεο ηεο F.A.T.F. κεηέβεζαλ ζηελ Αζήλα θαη 
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πξαγκαηνπνίεζαλ «ακνηβαία εμέηαζε». Σελ 23-04-1994 νη εκπεηξνγλψκνλεο ηεο F.A.T.F. 

εμέδσζαλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, ηα νπνία ήηαλ αξλεηηθά γηα ηελ Διιάδα, αλ θαη 

αλαγλψξηδαλ ηα φπνηα βήκαηα είραλ γίλεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 

θαηαζηνιήο ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο». Δπηζήκαλαλ, φηη ε ρψξα καο δελ είρε πξνβεί, σο 

φθεηιε, ζηελ εθπφλεζε ελφο πιήξνπο πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ηνπ «Ξεπιχκαηνο 

Υξήκαηνο». Δπίζεο, έθξηλαλ ζθφπηκν λα ιεθζνχλ πεξηζζφηεξεο πξσηνβνπιίεο, απφ ην 

εγρψξην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κεγαιχηεξε θαη πην ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 40 ζπζηάζεσλ ηεο F.A.T.F. Χο εθ ηνχηνπ, ζα 

ιάκβαλε ρψξα θαη δεχηεξε «ακνηβαία εμέηαζε» ηεο Διιάδαο ζηηο αξρέο ηνπ έηνπο 1996, ε 

νπνία ζα επαθνινπζνχζε ηεο πιεξνθφξεζεο πνπ ζα έδηλε ε Διιεληθή θπβέξλεζε γηα ηελ 

πξφνδν πνπ είρε ζεκεησζεί, ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ 40 ζπζηάζεσλ ηεο F.A.T.F πξηλ 

εθπλεχζεη ην έηνο 1994. 

Ζ πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο καο ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ήηαλ αλεπαξθήο θαη έηζη 

θξίζεθε θαη απφ ηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), κε ζπλέπεηα λα αζθεζεί 

πξνζθπγή θαηά ηεο Διιάδαο γηα πιεκκειή ελζσκάησζε ηεο 91/308/Δ.Ο.Κ Οδεγίαο. Κάησ 

απφ ηελ πίεζε ησλ γεγνλφησλ θαη ππφ ηελ πηζαλφηεηα κηαο θαηαδίθεο ηεο ρψξαο καο, ε 

Διιεληθή θπβέξλεζε πξνρψξεζε άκεζα ζηε ιήςε κέηξσλ, κε ηε ζπγθξφηεζε 

λνκνπαξαζθεπαζηηθήο επηηξνπήο ην έηνο 1994 κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο. Σν 

λνκνζρέδην πνπ θαηήξηηζε ε λνκνπαξαζθεπαζηηθή επηηξνπή, ςεθίζζεθε απφ ην Διιεληθφ 

Κνηλνβνχιην θαη έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο, ν Ν. 2331/1995, ζηνλ νπνίν νπζηαζηηθά 

ελζσκαηψζεθε νιφθιεξε ε ελ ιφγσ θνηλνηηθή Οδεγία θαη θαηαξγήζεθε ην άξζξν 394 Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.). Γηα ηνλ Ν. 2331/1995 ζα πξαγκαηνπνηήζνπκε εθηελή αλαθνξά 

ακέζσο παξαθάησ, ν νπνίνο επηζεκαίλεηαη, φηη ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξψζεθε-

αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν. 3424/2005
128

. 

 

4.2 Ο Νόκνο 2331/1995 

 

      

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε πξψηε λνκνζεηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ππφ εμέηαζε δεηήκαηνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ πξνζζήθε ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα (Π.Κ.) ηνπ άξζξνπ 394 Α κε ηνλ 
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Ν. 2145/1993, ην νπνίν θαηαξγήζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995 (Φ.Δ.Κ. 173, ηεχρνο Α΄) πνπ 

ελζσκάησζε ηελ 91/308/Δ.Ο.Κ. Οδεγία.  

Ο Ν. 2331/1995 πξνζδηφξηζε ηνλ θαηάινγν ησλ αδηθεκάησλ πνπ πεξηνξηζηηθά 

εληαζζφηαλ ζηελ έλλνηα ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο, ηππνπνίεζε ηηο πξάμεηο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ, αληηγξάθνληαο ηηο αληίζηνηρεο πξνβιέςεηο ηεο Οδεγίαο θαη θαζφξηζε ηα πιαίζηα ηεο 

βαζηθήο κνξθήο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ
129

. Έηζη, ηα πνηληθά αδηθήκαηα πνπ εληάζζνληαη 

ζηελ έλλνηα ηεο εγθιεκαηηθήο πξάμεο είλαη ηα αθφινπζα:  

α) απηά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ λφκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηάδνζεο ησλ 

λαξθσηηθψλ,  

β) ζε εγθιήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 2168/1993 «φπια, 

ππξνκαρηθά θ.ιπ.»,  

γ)   ηεο ιεζηείαο (άξζξν 380 ηνπ Π.Κ.),  

δ)  ηεο εθβίαζεο (άξζξν 385 παξάγξαθνο 1, πεξηπηψζεηο α΄- β΄ ηνπ Π.Κ.),  

ε)  ηεο αξπαγήο (άξζξν 322 ηνπ Π.Κ.),  

ζη) ηεο θινπήο ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο (άξζξν 372 παξάγξαθνο 1 εδάθην β΄ ηνπ 

Π.Κ.) θαη ησλ δηαθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ θινπήο ηνπ άξζξνπ 374 πεξηπηψζεηο α΄- ζη΄ ηνπ 

Π.Κ.,   

δ) ηεο ππεμαίξεζεο αλ ην αληηθείκελν ηεο είλαη ηδηαίηεξα κεγάιεο αμίαο (άξζξν 375 

παξάγξαθνο 1β΄ ηνπ Π.Κ.) ή αλ ε πξάμε ελέρεη θαηάρξεζε ηδηαίηεξεο εκπηζηνζχλεο ή 

ζπληξέρνπλ νη ινηπέο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 375 ηνπ Π.Κ.,  

ε) ηεο απάηεο αλ ε δεκία πνπ πξνμελήζεθε είλαη ηδηαίηεξα κεγάιε (άξζξν 386 

παξάγξαθνο 1 εδάθην β΄ ηνπ Π.Κ.) ή αλ ν ππαίηηνο δηαπξάηηεη απάηεο θαη’ επάγγεικα ή θαηά 

ζπλήζεηα ή αλ νη πεξηζηάζεηο ππφ ηηο νπνίεο έγηλε ε πξάμε καξηπξνχλ φηη είλαη ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλνο (άξζξν 386 παξάγξαθνο 3 ηνπ Π.Κ.),  

ζ)  ηεο παξάλνκεο εκπνξίαο αξραηνηήησλ,  

η) ηεο θινπήο θνξηίνπ πινίνπ αλ ην αληηθείκελφ ηεο είλαη ηδηαηηέξσο κεγάιεο αμίαο 

(άξζξν 217 παξάγξαθνο 1 εδάθην β΄ Κψδηθα Γεκνζίνπ Ναπηηθνχ Γηθαίνπ),  

ηα) ηα πξνβιεπφκελα ππφ ηα ζηνηρεία γ΄ θαη δ΄ εδάθην δεχηεξν ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη 

απφ ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 1383/1983 «αθαηξέζεηο θαη κεηακνζρεχζεηο 

αλζξσπίλσλ ηζηψλ θαη νξγάλσλ»,  
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ηβ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 1608/1950 «πεξί απμήζεσλ ησλ πνηλψλ 

ησλ πξνβιεπφκελσλ δηα ηνπο θαηαρξαζηάο ηνπ δεκνζίνπ» φπσο ηζρχεη,  

ηγ) ηεο ιαζξεκπνξίαο φηαλ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 102 παξάγξαθνο 

1β΄ ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (Ν. 1165/1918 φπσο ηζρχεη), 

 ηδ) ηα πξνβιεπφκελα απφ ην Ν.Γ. 181/1974 «πεξί πξνζηαζίαο εμ ηνληηδνπζψλ 

αθηηλνβνιηψλ»,  

ηε) ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηκσξνχκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ 

άξζξνπ 349 ηνπ Π.Κ. θαη  

ηζη) ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηκσξνχκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 29/1971 «πεξί 

θσδηθνπνηήζεσο εηο  εληαίνλ θείκελνλ ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ πεξί ηπρεξψλ θαη κε 

παηγλίσλ» 

Σν πεξηερφκελφ ηνπ απνηειεί θαηά θχξην ιφγν αληηγξαθή ηεο πξναλαθεξφκελεο 

Οδεγίαο. Ζ Οδεγία φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρεη σο ζθνπφ λα 

εμαζθαιίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα θαη ην θξάηνο-κέινο είλαη ειεχζεξν λα επηιέμεη 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ην θαηάιιειν κέζν ή ηε κέζνδν γηα ηελ επίηεπμή ηνπ
130

. Δπηηάζζεη 

ινηπφλ ε Οδεγία λα ιεθζεί κέξηκλα ψζηε, ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην δήηεκα δελ θαιχπηεηαη 

απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία, λα θαιπθζεί, ην φπνην λνκνζεηηθφ θελφ. ηελ ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε δπζηπρψο ν Ν. 2331/1995, ελψ ήηαλ ζε ηζρχ λνκηθέο δηαηάμεηο, παξαδείγκαηνο 

ράξηλ πεξί δεκεχζεσο, πεξί ςεπδνξθίαο, πεξί ςεπδνχο αλσκνηί θαηάζεζεο, πεξί απνδνρήο 

πξντφλησλ εγθιήκαηνο, πεξί ππφζαιςεο εγθιεκαηία, πεξί ζπκκνξίαο, πεξί πξνθιήζεσο ζε 

ηέιεζε θαθνπξγήκαηνο ή πιεκκειήκαηνο, επέβαιιε ηελ εθ λένπ «επηλφεζε» ησλ 

εγθιεκάησλ απηψλ
131

.     

Δλψ ν θχξηνο ζηφρνο ηεο 91/308/Δ.Ο.Κ. Οδεγίαο είλαη λα «ηηζαζεχζεη» ην 

ζπζηεκαηηθά νξγαλσκέλν «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ζπζηεκαηηθά 

νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθέο-επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ν Ν. 2331/1995, αλαθέξεηαη θαη 

ζε εγθιήκαηα, ζηα νπνία απηφο ν ραξαθηήξαο δελ πθίζηαηαη εθ πξννηκίνπ. Δπίζεο, δελ έρεη 

δηαπηζησζεί ζε απηά δξαζηεξηφηεηα «Ξεπιχκαηνο», ησλ νπνίσλ ε πάζεο θχζεσο απνδνρή 

ησλ πξντφλησλ ηνπο ηηκσξείηαη απηνηειψο θαη επηβάιιεηαη δήκεπζε. Αθφκε, δελ πξνβάιιεη 

φπσο ζα έπξεπε ην ζηνηρείν ηεο ζπζηεκαηηθήο - επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο, σο ζηνηρείν ηεο 

βαζηθήο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ «Ξεπιχκαηνο», αιιά ην αλάγεη ζε επηβαξπληηθή 
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πεξίπησζε
132

. ην ζεκείν απηφ δηεπθξηλίδεηαη, φηη ε πνηληθή ππφζηαζε θάζε εγθιήκαηνο 

πεξηιακβάλεη ηφζν αληηθεηκεληθά φζν θαη ππνθεηκεληθά ζηνηρεία. Ζ πνηληθή ππφζηαζε 

δηαθξίλεηαη ζε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη φια ηα εθηφο ηνπ ςπρηθνχ 

θφζκνπ ηνπ δξάζηε θαη ζε ππνθεηκεληθή πνπ πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνλ ςπρηθφ ηνπ θφζκν
133

.   

Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνθαιείηαη ζην επίπεδν ησλ αληηθεηκεληθψλ ππνζηάζεσλ 

ζχγρπζε κεηαμχ ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» θαη ησλ πάζεο θχζεο απνδνρψλ πξντφλησλ 

εγθιήκαηνο, νη νπνίεο ηηκσξνχληαη απηνηειψο απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(Π.Κ.). Με ηνλ Ν. 2331/1995 ε ζπκπεξηθνξά πνπ νξίδεηαη σο «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» έρεη 

λνεκαηηθή ζπγγέλεηα, ηφζν κε ην έγθιεκα ηεο απνδνρήο πξντφλησλ εγθιήκαηνο (άξζξν 394 

ηνπ Π.Κ. «απνδνρή θαη δηάζεζε πξντφλησλ εγθιήκαηνο») φζν θαη κε ην έγθιεκα ηεο 

ππφζαιςεο εγθιεκαηία (άξζξν 231 ηνπ Π.Κ. «ππφζαιςε εγθιεκαηία»)
134

.    

Σν «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» κε ηνλ ελ ιφγσ λφκν, κε ην αδίθεκα ηεο απνδνρήο 

πξντφλησλ εγθιήκαηνο έρεη θνηλφ ην ζηνηρείν ηεο πεξηνπζηαθήο δηάζεζεο-κεηάζεζεο, ελψ ζα 

έπξεπε λα δηαθέξεη απφ απηφ ζε ηξία ηνπιάρηζηνλ ζεκεία, ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ: α) σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα ησλ εγθιεκάησλ απφ ηα νπνία πξνέξρνληαη ηα θεθάιαηα πνπ νδεχνπλ γηα 

«Ξέπιπκα» σο έθθαλζε νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, β) σο πξνο ην ζηνηρείν ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ θαη ηεο αληίζηνηρεο νξγάλσζεο ηνπ απνδνρέα-«πιπληεξίνπ»
135

 θαη γ) σο 

πξνο ηνλ επηδησθφκελν ζθνπφ πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ ζπγθάιπςε ηεο πξαγκαηηθήο 

πξνέιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα αθψιπηνπ απφιαπζεο απηήο απφ 

ηνλ αξρηθφ δξάζηε θαη θάηνρν ηεο πιένλ, ζηνηρείν ζην νπνίν ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

γεηηληάδεη κε ηελ ππφζαιςε εγθιεκαηία
136

.     

Έηζη, «ν έιεγρνο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ μεπιχκαηνο δελ επηδηψθεηαη επεηδή ηνχην έρεη 

θαζ’ εαπηφ θάπνηα θνηλσληθή απαμία» αιιά «δηφηη ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα κέηξα πνπ 
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Πνηληθνχ Γηθαίνπ, ζει. 93 θαη επ.   
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ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ή ησλ άιισλ κνξθψλ 

ζπζηεκαηηθήο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θξχβεηαη πίζσ ηνπ»
137

. 

Ζ αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθή Γξαζηεξηφηεηα (άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 2331/1995) απαξηίδεηαη απφ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: Ζ πξάμε απνδίδεηαη κε ηα εμήο ξήκαηα αγνξάδεηλ, απνθξχπηεηλ, 

ιακβάλεηλ σο εκπξάγκαηνλ αζθάιεηαλ, απνδέρεζζαη εηο θαηνρήλ, θαζίζηαζζαη δηθαηνχρνλ, 

ελψ ην πιηθφ ηεο αληηθείκελν απνηειεί πεξηνπζία πξνεξρφκελε απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο
138

. 

Απφ πιεπξάο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο απαηηείηαη λα ελεξγεί ν δξάζηεο ή νη δξάζηεο: 

α) απφ θεξδνζθνπία, κε ηελ επηδίσμε λα επηηεπρζεί ππεξβνιηθφ θέξδνο θαη φρη νπνηνδήπνηε 

θέξδνο απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα ζπλαιιαγή. Γηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα 

ππαρζνχλ ζην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», αθφκε θαη πξάμεηο πνπ αλήθνπλ ζηνλ θχθιν ηεο κηθξν-

εγθιεκαηηθφηεηαο, φπσο π.ρ. ε πψιεζε ηζηγάξσλ ζε θάπνην κηθξνέκπνξν λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ (ζπλεζίδεηαη λα απνθαιείηαη ζηελ αξγθφ σο «βαπνξάθη») κε ρξεκαηηθφ πνζφ, ην 

νπνίν πξνέξρεηαη απφ πψιεζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ, β) κε ζθνπφ λα ζπγθαιπθζεί ε αιεζηλή 

πξνέιεπζε ηεο πεξηνπζίαο, ζηνηρείν πνπ επίζεο ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη λα 

ηεθκεξηψλεηαη επί ηεο βάζεο αληηθεηκεληθψλ ζηνηρείσλ θαη γ) ηέινο κε ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο ζε πξφζσπν ή πξφζσπα πνπ ελέρνληαη ζε εγθιήκαηα («βαζηθά εγθιήκαηα»)
139

.   

Ο Ν. 2331/1995 ηξνπνπνηήζεθε-ζπκπιεξψζεθε-αληηθαηαζηάζεθε κε ηνλ Ν. 

3424/2005 «Σξνπνπνίεζε, ζπκπιήξσζε θαη αληηθαηάζηαζε δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 2331/1995 

(Φ.Δ.Κ. 173, ηεχρνο Α΄) θαη πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2001/97/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο εηζήγαγε ζην άξζξν 2 ηνπ ηνλ 

ζεκαληηθφ φξν «Βαζηθά Δγθιήκαηα», ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κηθηνχ ζπζηήκαηνο πεξηγξαθήο 

ησλ πξάμεσλ πνπ ζπληζηνχλ «εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα», γηα λα ραξαθηεξίζεη ηηο 
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  Βαζηιαθφπνπινο, Π., (1996), «Ξέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο», Πνηλ.Υξ. ΜΣ΄, ζει. 1365 
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  Βαζηιαθφπνπινο, Π., (1996), «Ξέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο», Πνηλ.Υξ. ΜΣ΄, ζει. 1368-1369 
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εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απφ ηελ ηέιεζε ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη ε «πεξηνπζία»
140

. Σα 

«Βαζηθά Δγθιήκαηα» είλαη ηα αθφινπζα:  

α) εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (άξζξν 187 ηνπ Π.Κ.), 

β) ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 187
 
Α ηνπ 

Π.Κ.),  

γ) παζεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 235 ηνπ Π.Κ.), 

δ) εκπνξία αλζξψπσλ (άξζξν 323
 
Α ηνπ Π.Κ.), 

ε) απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξν 386 Α ηνπ Π.Κ.), 

ζη) ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ηνπ Π.Κ.), 

δ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 20,21,22 θαη 23 ηνπ Ν. 3459/2006 «Κψδηθαο Νφκνπ 

γηα ηα Ναξθσηηθά», 

ε) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 17 ηνπ Ν. 2168/1993 «Όπια, ππξνκαρηθά, 

εθξεθηηθέο χιεο θ.ιπ.», 

ζ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 53, 54, 55, 61 θαη 63 ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο», 

η) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Ν.Γ. 181/1974 «Πεξί 

πξνζηαζίαο εμ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ», 

ηα) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 87 παξάγξαθνη 5, 6, 7 θαη 8 θαη ζην άξζξν 88 ηνπ Ν. 

3386/2005 «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα», 

ηβ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 3, 4 θαη 6 ηνπ Ν. 2803/2000 «Πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ», 

ηγ) δσξνδνθία αιινδαπνχ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 2656/1998 «Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζε 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο», 

ηδ) δσξνδνθία ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη: α) ζηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο χκβαζεο πεξί 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 

ηνπ Ν. 2802/2000 θαη β) ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν. 2802/2000 θαη 
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ηε) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 29 θαη 30 ηνπ Ν. 3340/2005 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο 

ρεηξαγψγεζεο αγνξάο».     

Αθνινχζσο ζα παξνπζηάζνπκε εθηελψο ηνλ Ν. 3691/2008, ν νπνίνο επηζεκαίλεηαη φηη 

θαη απηφο ηξνπνπνηήζεθε επαλεηιεκκέλσο.  

 

4.3 Ο Νόκνο 3691/2008  

 

 

Με ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3691/2008
141

 (Φ.Δ.Κ. 166, ηεχρνο Α΄) ελζσκαηψζεθε ζηελ Διιεληθή 

έλλνκε ηάμε ε Οδεγία 2005/60/Δ.Κ. γηα ηε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηε Υξεκαηνδφηεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο, θαηαξγψληαο ηελ πξντζρχνπζα 

λνκνζεζία δειαδή ηνλ Ν. 2331/1995, φπσο απηφο θαηέιεμε λα ηζρχεη κε ηηο φπνηεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ. Με ην λέν λνκνζεηηθφ πιαίζην επηρεηξείηαη λα επηηεπρζεί κηα 

απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζαξκνγή ζηηο πζηάζεηο ηεο F.A.T.F. θαη ηηο εηδηθέο ππνδείμεηο 

ηεο
142

. Δπίζεο, κε ηνλ ίδην Νφκν ελζσκαηψζεθαλ ζηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο καο θαη νη 

δηαηάμεηο ηεο 2006/70/Δ.Κ. Οδεγίαο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ηε ζέζπηζε κέηξσλ 

εθαξκνγήο ηεο 2005/60/Δ.Κ. ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φζνλ 

αθνξά ηνλ νξηζκφ ηνπ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ θαη ηα ηερληθά θξηηήξηα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο απινπζηεπκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε θαη ηελ εθαξκνγή 

ηεο εμαίξεζεο ζε πεξηπηψζεηο άζθεζεο ρξεκαηνπηζησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε πεξηζηαζηαθή 

ή πνιχ πεξηνξηζκέλε βάζε
143

 . 

χκθσλα κε θάπνηνπο Έιιελεο λνκηθνχο επηζηήκνλεο, ν λνκνζέηεο θαηά ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ Ν. 3691/2008 δελ έιαβε ππφςε ηνπ, φια ηα δεηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αλεδείρζεζαλ κέζσ ηεο λνκνινγίαο, θαζψο θαη ηα δεηήκαηα θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηέζεθαλ 

απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ηνπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο, ζρεηηθά κε ηελ 

ελαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο Οδεγίαο 2005/60/Δ.Κ., ψζηε λα θξνληίζεη, σο φθεηιε, λα 
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[74] 

 

ηεξεζνχλ θαη’ νπζία νη αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο θαη λα πξνβεί ζε 

νκαιή πξνζαξκνγή θαη έληαμε ηεο ελ ιφγσ Οδεγίαο, ρσξίο ηελ δεκηνπξγία «κεηαιιάμεσλ» 

θαη ξσγκψλ ζην πνηληθφ καο ζχζηεκα
144

.     

ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ ελ ιφγσ λνκνζεηήκαηνο αλαθέξεηαη φηη «κε ηνλ παξφληα 

λφκν επηδηψθεηαη ε αλαβάζκηζε ησλ ελ γέλεη κεραληζκψλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο θαη θήκεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα απφ ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα
145

». 

ην επίπεδν ινηπφλ ησλ εμαγγειηψλ θαη ησλ δηθαηνπνιηηηθψλ παξαδνρψλ, ν Ν. 

3691/2008 εληάζζεηαη ζηελ «πνιεκηθή λνκνζεζία» θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ε νπνία 

πξνηάζζεη κεραληζκνχο θαηαπνιέκεζεο αληί γηα ζεζκνχο, σο πξνζηαηεπηέα δε αμία 

πξνζδηνξίδεη «ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ θήκε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο»
146

.  

Δλ ζπλερεία ζα παξαζέζνπκε ελδειερψο ηηο αιιαγέο πνπ επήιζαλ κε ηνλ Ν. 

3691/2008 ζηηο πξντζρχνπζεο πνηληθέο δηαηάμεηο γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» θαη ζα 

παξνπζηάζνπκε ηηο ηζρχνπζεο πιένλ ξπζκίζεηο. 

 

 

4.3.1 Βαζηθά Αδηθήκαηα 

 

 

Με ηνλ Ν. 3691/2008 ππήξμε θαζνξηζκφο θαη πάιη ησλ «Βαζηθψλ Αδηθεκάησλ», 

ζπληζηνχλησλ ηελ έλλνηα ηεο «εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο» ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο δπν  

θαηεγνξηψλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ζπγθεθξηκέλα πνηληθά αδηθήκαηα σο 

βαζηθά αδηθήκαηα, ηα νπνία θαηαρσξνχληαη ζε ζρεηηθφ θαηάινγν-ιίζηα πνπ πεξηιακβάλεη 

δεθαεπηά (-17-) ζηνλ αξηζκφ. Ζ ελ ιφγσ ιίζηα πεξηιακβάλεη πιένλ δεθαεπηά (-17-) πνηληθά 
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αδηθήκαηα, κε ηελ πξνζζήθε ησλ αδηθεκάησλ ηεο ελεξγεηηθήο δσξνδνθίαο (άξζξν 235 ηνπ 

Π.Κ.) θαη ηεο δσξνδνθίαο δηθαζηή (άξζξν 237 ηνπ Π.Κ.) ζηελ ιίζηα πνπ είρε θαζνξηζζεί κε 

ηνλ πξνγελέζηεξν θαη θαηαξγεζέληα Νφκν, ηνλ Ν. 3424/2005.   

Έηζη, θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3691/2008, σο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη 

ε δηάπξαμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα πνπ θαινχληαη εθεμήο 

«βαζηθά αδηθήκαηα»: 

α) εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (άξζξν 187 ηνπ Π.Κ.), 

β) ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 187
 
Α ηνπ 

Π.Κ.),  

γ) παζεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 235 ηνπ Π.Κ.), 

δ) ελεξγεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 236 ηνπ Π.Κ.), 

ε) δσξνδνθία δηθαζηή (άξζξν 237 ηνπ Π.Κ.), 

ζη) εκπνξία αλζξψπσλ (άξζξν 323
 
Α ηνπ Π.Κ.), 

δ) απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξν 386 Α ηνπ Π.Κ.), 

ε) ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ηνπ Π.Κ.), 

ζ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 20,21,22 θαη 23 ηνπ Ν. 3459/2006 «Κψδηθαο Νφκνπ 

γηα ηα Ναξθσηηθά», 

η) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 17 ηνπ Ν. 2168/1993 «Όπια, ππξνκαρηθά, 

εθξεθηηθέο χιεο θ.ιπ.», 

ηα) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 53, 54, 55, 61 θαη 63 ηνπ Ν. 3028/2002 «Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο», 

ηβ) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ Ν.Γ. 181/1974 «Πεξί 

πξνζηαζίαο εμ ηνληηδνπζψλ αθηηλνβνιηψλ», 

ηγ) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 87 παξάγξαθνη 5, 6, 7 θαη 8 θαη ζην άξζξν 88 ηνπ Ν. 

3386/2005 «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα», 

ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 3, 4 θαη 6 ηνπ Ν. 2803/2000 «Πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ», 

ηε) δσξνδνθία αιινδαπνχ δεκφζηνπ ιεηηνπξγνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 ηνπ 

Ν. 2656/1998 «Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο αιινδαπψλ δεκφζησλ ιεηηνπξγψλ ζε 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο», 

ηζη) δσξνδνθία ππαιιήισλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο πξνβιέπεηαη: α) ζηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο χκβαζεο πεξί 
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θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 

ηνπ Ν. 2802/2000 θαη β) ζηα άξζξα 3 θαη 4 ηνπ Ν. 2802/2000   θαη 

ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 29 θαη 30 ηνπ Ν. 3340/2005 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο θαη πξάμεηο 

ρεηξαγψγεζεο αγνξάο». 

Όπσο ζηνλ Ν. 3424/2005 έηζη θαη ζηνλ Ν. 3691/2008 ε πεξηνπζία, ηα έζνδα θαη νη 

δηάθνξνη πξφζνδνη, αλεμαξηήησο πνζνχ, ηα νπνία «παξάγνληαη» απφ ηελ ηέιεζε ησλ 

βαζηθψλ αδηθεκάησλ ηεο ελ ιφγσ ιίζηαο θαη αθνινπζείηαη γηα απηά ε δηαδηθαζία ηνπ 

«Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» εληάζζνληαη ζηελ έλλνηα ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία, βαζηθφ αδίθεκα απνηειεί επίζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν ηε΄ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3691/2008, θαη «θάζε άιιν αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε 

πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο νπνίαο ην ειάρηζην φξην είλαη άλσ ησλ έμη κελψλ θαη 

απφ ην νπνίν πξνθχπηεη πεξηνπζηαθφ φθεινο». Σα δπν πξνεγνχκελα λνκνζεηήκαηα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πεξίπησζε 2 ηνπ άξζξνπ 1
 
α΄ ηνπ Ν. 2331/1995 θαη ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 

1 ζηνηρείν α΄ ηνπ Ν. 3424/2005 εκπεξηείραλ ζρεηηθέο δηαηάμεηο, κε ηελ ηειεπηαία ηνπ Ν. 

3424/2005 λα αληηθαζίζηαηαη απφ απηή ηνπ Ν. 3691/2008.  

Σν άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ζηνηρείν α΄  ηνπ Ν. 3424/2005 απαηηνχζε σο πξνυπφζεζε 

ραξαθηεξηζκνχ ελφο αδηθήκαηνο σο βαζηθνχ, λα «παξήρζε» πεξηνπζία απφ ηελ ηέιεζή ηνπ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ θαη ήηαλ ελαξκνληζκέλν κε ηελ πξνεηζαγσγή 

ηεο 2001/97/Δ.Κ. Οδεγίαο, ε νπνία αλέθεξε φηη ζα έπξεπε λα απνηειέζνπλ βαζηθά αδηθήκαηα 

θαη άιιεο πξάμεηο πνπ ηηκσξνχληαλ κε ειάρηζην φξην πνηλήο θπιάθηζεο άλσ ησλ έμη κελψλ, 

απφ ηελ δηάπξαμε ησλ νπνίσλ πξνέθππηαλ «νπζηψδεηο πξφζνδνη»
147

 . 

Ζ λέα δηάηαμε κε ηελ νπνία νπζηαζηηθά απαιείθεηαη ε πξνυπφζεζε ελφο ειάρηζηνπ 

νξίνπ πνζνχ, δηεπξχλεη αθφξεηα θαη ππέξκεηξα ηα ιεγφκελα βαζηθά αδηθήκαηα. Έηζη, «ε 

επειζνχζα αιιαγή είλαη δπζαλάινγε κε ηε βαξχηεηα πνπ έρνπλ νη αληίζηνηρεο πξάμεηο, ψζηε 

ε εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο δξαθφληεηαο λνκνζεζίαο ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο λα είλαη ηδηαίηεξα 

επαρζήο, κε θίλδπλν λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο θαη επηπηψζεηο»
148

.      
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  άξζξν 1 παξάγξαθνο 1 πεξίπησζε ε΄ ηεο 2001/97/Δ.Κ. Οδεγίαο (αληιεζείζα απφ ην δηαδίθηπν) 

148
 Σζηξίδεο, Π., (2009), «Ο λένο Νφκνο γηα ην Ξέπιπκα Υξήκαηνο (Ν. 3691/2008)», Ννκηθή Βηβιηνζήθε, 

Αζήλα, ζει. 43  
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Σψξα πιένλ σο βαζηθφ αδίθεκα κπνξεί ίζσο λα λνεζνχλ θαη άιιεο πξάμεηο, αξθεί λα 

πξνθχπηεη παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο, ρσξίο λα πξνζδηνξίδεηαη εάλ είλαη άκεζν ή  

έκκεζν θαη αλεμαξηήησο πνζνχ απηνχ
149

. 

Έηζη, αληί λα ηππνπνηνχκε, σο νθείινπκε, ζπκκνξθσκέλνη απφ ηηο εθάζηνηε δηεζλείο 

καο δεζκεχζεηο, κηα εθδνρή ηεο βαξηάο θαη νξγαλσκέλεο εγθιεκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζε 

πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ ζηεξίδεη θαη ηελ δηεζλή ηξνκνθξαηία, ζηελ ρψξα καο, 

πνηληθνπνηήζακε ην ζπλνδεπηηθφ έγθιεκα, πνπ ζα αλαθχεηαη δίπια ζε νπνηαδήπνηε 

εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, αξθεί ε ηειεπηαία λα παξάγεη νηθνλνκηθφ φθεινο
150

 .    

 

4.3.2 Σν Πξνζηαηεπόκελν Έλλνκν Αγαζό 
 

 

Πξηλ εθηεζνχλ αλαιπηηθά νη απφςεηο πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί ζρεηηθά κε ην έλλνκν αγαζφ 

ηνπ εγθιήκαηνο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο θξίλεηαη ζθφπηκν 

ζην ζεκείν απηφ λα αλαθεξζνχκε ζηα βαζηθά έλλνκα αγαζά πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ ην 

Πνηληθφ Γίθαην. Σα έλλνκα απηά αγαζά ζπληζηνχλ είηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ είηε ηα ζπκθέξνληα ηνπ αηφκνπ. Έηζη, έρνπκε: 

α) έλλνκα αγαζά ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

-ην πνιίηεπκα ηνπ θξάηνπο 

-ε εδαθηθή αθεξαηφηεηα ηνπ θξάηνπο 

-ε δηεζλήο εηξήλε 

-ε ακπληηθή ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο 

-ε νκαιφηεηα ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ 

-ε ειεχζεξε άζθεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

-ην θχξνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πνιηηεηαθήο εμνπζίαο 

-ε δεκφζηα ηάμε 

-ε ζξεζθεπηηθή εηξήλε 

-ε ζηξαηνινγηθή ππνρξέσζε 
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  Γηνλπζφπνπινπ, Α., (2006),  Πνηλ. Υξ., ζει. 361 θαη επ.  

150
 Παχινπ, ., (2008),«Ο Ν. 3691/2008 γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνηήζεσο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδνηήζεσο ηεο ηξνκνθξαηίαο-Ζ νξηζηηθνπνίεζε κηαο δηαρξνληθήο 

δνγκαηηθήο εθηξνπήο θαη ε εκπέδσζε ηεο θαηαζηαιηηθήο απζαηξεζίαο», Πνηλ.Υξ., ζει. 923 θαη επ.   
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-ε γλεζηφηεηα ηνπ λνκίζκαηνο 

-ε αμηνπηζηία ησλ εγγξάθσλ 

-ε νκαιή θαη αδηάβιεηε ιεηηνπξγία ηεο δηθαηνζχλεο 

-ε θαζαξφηεηα θαη ε νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο 

-ε αζθάιεηα απφ θπζηθνχο θαη παξφκνηνπο θηλδχλνπο 

-ε αζθάιεηα ησλ ζπγθνηλσληψλ θαη ησλ θνηλσθειψλ εγθαηαζηάζεσλ 

β) έλλνκα αγαζά ηνπ αηφκνπ 

-ε δσή 

-ε πγεία θαη ε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

-ε πξνζσπηθή ειεπζεξία 

-ην αλεπεξέαζην ηεο γελεηήζηαο δσήο απφ εμσηεξηθέο επεκβάζεηο θαη πξνζβνιέο 

-νξηζκέλεο πιεπξέο ηνπ γάκνπ θαη νξηζκέλα νηθνγελεηαθά θαζήθνληα 

-ε ηηκή 

-ε ζθαίξα ηνπ ηδησηηθνχ απνξξήηνπ 

-ε ηδηνθηεζία 

-νξηζκέλα άιια πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα
151

 . 

Οπζηαζηηθά ην έγθιεκα ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ πξνεξρφκελσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο ζπληζηά κεηεμέιημε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο απνδνρήο πξντφλησλ 

εγθιήκαηνο, κε ηα δεδνκέλα φκσο ζήκεξα λα έρνπλ αιιάμεη άξδελ. Έηζη ιφγσ ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, νη ζρεηηθέο παξάλνκεο πξάμεηο έρνπλ ιάβεη δηεζλή ραξαθηήξα θαη νη 

ηξφπνη ηέιεζεο απηψλ είλαη ηδηαίηεξα ζχλζεηνη θαη πεξίπινθνη
152

.Οη θπξηφηεξεο απφςεηο πνπ 

έρνπλ ππνζηεξηρζεί ζρεηηθά κε ην πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ είλαη ηξεηο θαη 

παξαηίζεληαη παξαθάησ.   

Ζ πξψηε άπνςε δέρεηαη φηη ην πξνζηαηεπφκελν έλλνκν αγαζφ αθνξά ζηελ απνλνκή 

ηεο δηθαηνζχλεο, ππνζηεξίδνπλ δειαδή φηη ην ρξήκα πνπ πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί ζηελ νπζία έλα είδνπο ίρλνπο, πνπ επηηξέπεη ζηηο δησθηηθέο, 

εηζαγγειηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο λα δηαπηζηψλνπλ ηελ φπνηα έθλνκε πξάμε θαη λα 

εληνπίδνπλ ην πξφζσπν ή ηα πξφζσπα πνπ ηελ δηαπξάηηνπλ. Ζ άπνςε απηή σζηφζν 

επηθξίζεθε έληνλα ζηελ Διιεληθή ζεσξία. Ζ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχρζεθε ζηεξίδεηαη 
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 Μαγθάθεο, Γ.Α., (1984), «Πνηληθφ Γίθαην-Γηάγξακκα Γεληθνχ Μέξνπο», εθδφζεηο Παπαδήζε, Αζήλα, ζει. 

46-47   
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 Κνληαμήο, Θ., (2014), «Ζ απιή ηξαπεδηθή θαηάζεζε σο λνκηκνπνίεζε ρξεκάησλ (΄΄μέπιπκα΄΄)», Πνηλ.Γηθ. 

7/2014, έηνο 17
ν
 , ζει. 617 
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ζην γεγνλφο φηη ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε φια ηα εγθιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 224-234 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.) 

ηηκσξνχληαη κε πνηλέο θπιάθηζεο θαη φρη κε θαζείξμεηο, ελψ εηδηθφηεξα ην αδίθεκα ηεο 

ππφζαιςεο εγθιεκαηία (άξζξν 231 ηνπ Π.Κ.) ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη ηξία (-3-) έηε
153

. 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζνχκε ζηελ έλλνηα ηεο θπιάθηζεο θαη ζηελ 

έλλνηα ηεο θάζεηξμεο. Έηζη, ην άξζξν 53 ηνπ Π.Κ.
154

 κε ηίηιν «Φπιάθηζε» αλαθέξεη ηα εμήο: 

«Ζ δηάξθεηα ηεο θπιάθηζεο δελ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε, νχηε είλαη κηθξφηεξε απφ δέθα 

εκέξεο». Ζ θπιάθηζε επηβάιιεηαη σο πνηλή ζηνλ δξάζηε ή ηνπο δξάζηεο ησλ αδηθεκάησλ ζε 

βαζκφ πιεκκειήκαηνο (π.ρ. απιή ζσκαηηθή βιάβε, εμχβξηζε, απεηιή θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα 

ππεξβεί ηα πέληε (-5-) έηε ζε πεξίπησζε πνπ έρνπκε πξαγκαηηθή ζπξξνή εγθιεκάησλ. Απηφ 

ζπκβαίλεη φηαλ απφ ην ίδην πξφζσπν δηαπξάηηνληαη πεξηζζφηεξα εγθιήκαηα κε πεξηζζφηεξεο 

απηνηειείο πξάμεηο. Όζνλ αθνξά δε ηελ θάζεηξμε απηή δηαθξίλεηαη ζε ηζφβηα θαη ζε 

πξφζθαηξε θαη σο πνηλή επηβάιιεηαη ζηνπο δξάζηεο ησλ θαθνπξγεκάησλ. Ζ παξάγξαθνο 3 

ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Π.Κ.
155

 αλαθέξεη ηα εμήο: «Ζ δηάξθεηα ηεο πξφζθαηξεο θάζεηξμεο δελ 

ππεξβαίλεη ηα είθνζη έηε νχηε είλαη κηθξφηεξε απφ πέληε έηε, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηζκψλ 

ηνπ άξζξνπ 91 γηα ηελ αφξηζηε θάζεηξμε». Έηζη, φηαλ ν λφκνο δελ ην νξίδεη ξεηψο φηη ε 

επηβιεζείζα θάζεηξμε είλαη ηζφβηα (ζηελ πεξίπησζε απηή ν δξάζηεο παξακέλεη ζηελ θπιαθή 

ζε φιε ηνπ ηελ δσή), ηφηε είλαη πξφζθαηξε (ζηελ πεξίπησζε απηή ε δηάξθεηά ηεο είλαη απφ 

πέληε έσο είθνζη έηε). Κιείλνληαο ζα ήηαλ ζθφπηκν λα παξαζέζνπκε απηνιεμεί θαη ην άξζξν 

18 ηνπ Π.Κ.: «Κάζε πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε ηελ πνηλή ηεο θάζεηξμεο είλαη θαθνχξγεκα. 

Κάζε πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ή κε ρξεκαηηθή πνηλή ή κε πεξηνξηζκφ ζε 

ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα είλαη πιεκκέιεκα. Κάζε πξάμε πνπ ηηκσξείηαη κε θξάηεζε ή 

πξφζηηκν είλαη πηαίζκα»
156

.   

Ζ δεχηεξε άπνςε
157

 ππνζηεξίδεη φηη ην ππφ εμέηαζε έγθιεκα πξνζβάιιεη ην έλλνκν 

αγαζφ πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ πξφηεξε θχξηα εγθιεκαηηθή πξάμε θαη παξαιιήισο 
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ζπκπξνζβάιιεηαη ην έλλνκν αγαζφ ηεο δεκφζηαο ηάμεο, ην νπνίν είλαη έλλνκν αγαζφ ηνπ 

θνηλσληθνχ ζπλφινπ φπσο αλαθέξζεθε αλσηέξσ. Απηφ πξαγκαηψλεηαη κε δχν ηξφπνπο: 

αθελφο κε ηελ εκβάζπλζε ηεο πξνζβνιήο, ε νπνία έρεη ήδε επέιζεη κε ην βαζηθφ έγθιεκα, 

εθφζνλ βέβαηα ην ηειεπηαίν πιήηηεη έλλνκα αγαζά ηνπ αηφκνπ θαη αθεηέξνπ κε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θίλδπλνπ λα ιάβεη ρψξα επαλάιεςε ηεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ ήδε λνκηκνπνηεκέλσλ πξνζφδσλ ηεο. Έηζη, αλαθαίλεηαη ε αλάγθε λα 

απνμελσζεί ε παξαλφκσο απνθηεζείζα πεξηνπζία απφ ην πεδίν ησλ ζπλαιιαγψλ, ψζηε, 

αθελφο λα κελ κπνξεί λα κεηαβηβαζζεί ή κεηαηξαπεί θαη αθεηέξνπ λα κπνξεί λα θαηαζρεζεί, 

εάλ θαη εθφζνλ εληνπηζζεί
158

. 

Ζ ηξίηε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ην έγθιεκα ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο ή φπσο απνθαιείηαη ζηελ θαζεκεξηλή γιψζζα «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο» πξνζβάιιεη ηελ λφκηκε θαη πγηή νηθνλνκία, θαζψο θαη ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

απηήο, κε νξγαλσκέλν ή κε ηξφπν, εθφζνλ εληάζζνληαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία παξαλφκσο 

απνθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ «κεηακθηεζζεί» ζε λφκηκα, κε 

απνηέιεζκα ε απαμία ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο λα κελ ζπγθξίλεηαη θαλ κε εθείλε ηεο 

πξφηεξεο εγθιεκαηηθήο δξάζεο
159

. 

Ζ πιεηνςεθία ηεο Διιεληθήο ζεσξίαο, παξά ηηο φπνηεο δηαθνξνπνηήζεηο ηεο, 

πξνθξίλεη ηελ άπνςε φηη κε ηελ λνκνζέηεζε σο εγθιήκαηνο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο πξνζηαηεχνληαη ηα έλλνκα αγαζά, ηα νπνία πξνζβάιινληαη κε ηελ 

πξoηέξα εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Έηζη, ε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο εκθαλίδεηαη πιένλ σο πξάμε πνπ επαθνινπζεί θαη ππνζηεξίδεη ηηο πξφηεξεο 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, ε νπνία φκσο δηαησλίδεη ηελ πξνζβνιή πνπ πξνθάιεζε, είηε 

ζπγθαιχπηνληαο ηελ αξρηθή δξάζε, είηε αιινηψλνληαο ηελ κνξθή ηνπ εγθιεκαηηθνχ 

πξντφληνο κε ηελ θηήζε θαη ηελ θαηνρή ηνπ
160

. 
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[81] 

 

4.3.3 Η Αληηθεηκεληθή Τπόζηαζε ηνπ Αδηθήκαηνο ηεο Ννκηκνπνίεζεο  

Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 

 

 

Ζ Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο δειαδή ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο, 

φπσο αλαθέξζεθε εθηελψο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αθνινπζεί 

δηεζλψο ηξεηο (-3-) θάζεηο, νη νπνίεο πξνέθπςαλ απφ έθζεζε ησλ Σεισλεηαθψλ Τπεξεζηψλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) θαη πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ επξσπατθή 

ζεσξία
161

.  

ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ηνπ Ν. 3691/2008 θαζνξίδνληαη νη πξάμεηο πνπ ππάγνληαη 

ζηελ Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ ηηο Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο, δειαδή νη πξάμεηο πνπ 

ππάγνληαη ζην ιεγφκελν «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Απηέο είλαη νη παξαθάησ: 

-Ζ κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε 

ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή 

ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ. 

-Ζ απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν, φζνλ 

αθνξά ζηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε, δηαθίλεζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο ή ζηνλ ηφπν φπνπ απηή 

απνθηήζεθε ή επξίζθεηαη ή ηελ θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε απηή δηθαησκάησλ, 

ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία απηή πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

-Ζ απφθηεζε, θαηνρή, δηαρείξηζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη θαηά ην ρξφλν ηεο 

θηήζεο ή ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

-Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή ηε 

δηαθίλεζε κέζσ απηνχ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ 

λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα. 
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-Ζ ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δπν ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε κηαο ή 

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία α΄ έσο δ΄ θαη ε 

ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή νκάδα.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ην πξναλαθεξφκελν άξζξν ηππνπνηνχληαη πέληε (-5-) κνξθέο 

ζπκπεξηθνξψλ, νη νπνίεο ζπληζηνχλ δηαδνρηθά ηελ απφπεηξα ή ηελ ηέιεζε ηνπ αδηθήκαηνο 

ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. Δίλαη πνιχηξνπν ππαιιαθηηθφ 

έγθιεκα δηφηη κπνξεί λα δηαπξαρζεί κε πέληε (-5-) δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, σο εθδειψζεηο 

φκσο ηεο κηαο θαη ηεο απηήο εγθιεκαηηθήο δξάζεο. Τπνθεηκεληθά απαηηείηαη άκεζνο δφινο 

δειαδή ν δξάζηεο ή νη δξάζηεο έρνπλ απφ πξηλ επίγλσζε ηνπ αμηνπνίλνπ ραξαθηήξα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο θαη είλαη αδίθεκα ζθνπνχ,  ν νπνίνο ζθνπφο ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε 

ηεο απφθξπςεο ή ηεο ζπγθάιπςεο ηεο πξνέιεπζεο ηεο παξαλφκσο απνθηεζείζαο πεξηνπζίαο 

ή ηεο παξνρήο ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζε έθλνκεο ελέξγεηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηελ ηηκσξία ηνπ ή λα απνθχγνπλ ηελ ηηκσξία ηνπο
162

. 

ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν γηα κηα αθφκε θνξά λα πξνβνχκε ζε επεμήγεζε 

θάπνησλ λνκηθψλ φξσλ. Έηζη, δφινο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(Π.Κ.)
163

, λνείηαη ε ςπρηθή θαηάζηαζε ηνπ δξάζηε πνπ γλσξίδεη ηα πεξηζηαηηθά πνπ 

ζηνηρεηνζεηνχλ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, ηελ έλλνηα θάπνηνπ εγθιήκαηνο θαη ζέιεη ή 

απνδέρεηαη ηελ πξαγκάησζε απηψλ. Σν πην αληηπξνζσπεπηηθφ θαη πην ζπλεζηζκέλν είδνο 

δφινπ είλαη ν άκεζνο δφινο. ε άκεζν δφιν ζεσξείηαη φηη ηειεί ν δξάζηεο, ν νπνίνο θαηά ην 

άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 εδάθην α΄ ηνπ Π.Κ. ζέιεη ηελ παξαγσγή ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

απαξηίδνπλ ηελ έλλνηα θάπνηαο αμηφπνηλεο πξάμεο. πλεπψο, άκεζνο δφινο ππάξρεη ζηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ν δξάζηεο επηδηψθεη κε ηελ πξάμε ηνπ λα πξαγκαηψζεη ην 

εγθιεκαηηθφ απνηέιεζκα θαη β) φηαλ ν δξάζηεο εθηηκά φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζα έρεη σο 

αλαγθαία ζπλέπεηα ηελ επέιεπζε ηνπ εγθιεκαηηθνχ απνηειέζκαηνο θαη σζηφζν ελεξγεί
164

. 

Όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ε ππνθεηκεληθή 

ππφζηαζε θάζε εγθιήκαηνο πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ππνθεηκεληθά ζηνηρεία πνπ 
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αλαθέξνληαη ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ηνπ δξάζηε ή ησλ δξαζηψλ
165

. ε θάπνηα εγθιήκαηα ε 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε απηψλ πεξηιακβάλεη εθηφο απφ ηνλ δφιν θαη έλα άιιν ππνθεηκεληθφ 

ζηνηρείν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ δξάζηε. Σν επηπιένλ απηφ ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν ζε 

πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ ζπλίζηαηαη ζηελ επηδίσμε ηνπ δξάζηε λα πεηχρεη κε ηελ πξάμε ηνπ 

έλαλ νξηζκέλν ζθνπφ, νπφηε κηιάκε ζηελ πεξίπησζε απηή γηα ηα ιεγφκελα εγθιήκαηα 

ζθνπνχ
166

.    

Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή ηε δηαθίλεζε κέζσ απηνχ, εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα, 

ζηνηρεηνζεηείηαη κεηαμχ άιισλ, ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ινηπφλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ε ηνπνζέηεζε ζε απηφλ 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ έθλνκεο πξάμεηο αλήθεη κε βάζε ην δηεζλέο πξφηππν ησλ ηξηψλ 

θάζεσλ πεξηγξαθήο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», ζην πξψην ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο λνκηκνπνίεζεο, ζην ζηάδην ηεο ηνπνζέηεζεο, ελψ ε δηαθίλεζε εζφδσλ κέζσ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ππάγεηαη ζηελ έλλνηα ηεο κεηαηξνπήο ή κεηαβίβαζεο πεξηνπζίαο.  

Απφ κφλε ηεο φκσο ε ηνπνζέηεζε εζφδσλ ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα δελ είλαη 

αληηθεηκεληθά πξφζθνξε λα νδεγήζεη ζε λνκηκνθάλεηα ηελ πξνέιεπζε απηψλ, εθφζνλ ν 

ζθνπφο λα πξνζδνζεί λνκηκνθάλεηα ζηελ πξνέιεπζε ησλ εζφδσλ είλαη έλα πεξαηηέξσ ζηάδην 

ζε ζρέζε κε ηνλ ζθνπφ απφθξπςεο ηεο πξνέιεπζεο ησλ παξαλφκσο απνθηεζέλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δπί απηνχ ε Έθζεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο Βνπιήο 

εηζεγήζεθε, αλαθέξνληαο φηη ζα ήηαλ λνκνηερληθά νξζφηεξν, ηελ δηαγξαθή ηνπ ελ ιφγσ 

ζηνηρείνπ απφ ην ππφ ςήθηζε λνκνζρέδην, ην νπνίν ηειηθψο έγηλε ν Ν. 3691/2008 θαη ην 

νπνίν ζηνηρείν αλαθέξεηαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα
167

.   

Έηζη, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3691/2008 σο λνκηκνπνίεζε λνείηαη κφλν ε ηέιεζε 

πξάμεσλ ζπγθάιπςεο ηεο παξάλνκεο πξνέιεπζεο ησλ εζφδσλ, ελψ πξάμε ζεηηθήο 

κεηακθίεζεο, θαζαξίζκαηνο, «μεπιχκαηνο», «λνκηκνπνίεζεο», ηεο εμαζθάιηζεο δειαδή 

θάπνηνπ «λνκίκνπ ηίηινπ» απφθηεζεο δελ αλαθέξεηαη ζηνλ ελ ιφγσ λφκν. Απφ απηφ 
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ζπλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα ςεπδεπίγξαθν λφκν, ν νπνίνο δελ αληηκεησπίδεη 

ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηεο ζέζπηζήο ηνπ, δειαδή ηελ παξεκπφδηζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ζηελ λφκηκε νηθνλνκία, κε φ,ηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη
168

. 

Ζ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο πξέπεη λα είλαη, ζχκθσλα κε ηελ 

ινγηθή θαη ην πλεχκα ησλ δηεζλψλ θεηκέλσλ, ηα νπνία επέβαιιαλ ηελ θαηαζηαιηηθή ηεο 

αληηκεηψπηζε, κηα ζπκπεξηθνξά πνπ λα απνδεηθλχεη αλακθηζβήηεηα φηη ν δξάζηεο 

λνκηκνπνηεί ηα παξαλφκσο απνθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη πξντφληα 

δηάπξαμεο ζνβαξψλ πνηληθψλ αδηθεκάησλ, αλήθσλ ζε εγθιεκαηηθή νκάδα ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο θαη ηα νπνία πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζα επελδπζνχλ ζε λφκηκνπο ή λνκηκνθαλείο 

θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, έηζη πνπ λα απνηειέζεη ην θελφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε δηείζδπζε ηεο εγθιεκαηηθήο νκάδαο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ πνιηηηθή 

εμνπζία, αθνχ απηφ είλαη θαη ε νπζία ηεο απαμίαο ηνπ εγθιήκαηνο, πνπ ζε θακία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δελ απνηειεί κνξθή απνδνρήο πξντφλησλ εγθιήκαηνο ή ππφζαιςεο 

εγθιεκαηία, φπσο ιαλζαζκέλα αξθεηέο θνξέο εθαξκφζζεθε ζηελ πξάμε. Έηζη, αληί λα 

ηππνπνηνχκε σο νθείινπκε ζπκκνξθνχκελνη ζηηο δηεζλείο καο δεζκεχζεηο κία εθδνρή ηεο 

βαξηάο θαη νξγαλσκέλεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, πνπ απνδεδεηγκέλα ηξνθνδνηεί ηελ 

δηεζλή ηξνκνθξαηία, ζηελ ρψξα καο ηππνπνηήζακε, γηα αθφκε κηα θνξά, έλα ζπλνδεπηηθφ 

έγθιεκα, πνπ ζα εκθαλίδεηαη δίπια ζε θάζε εγθιεκαηηθή πξάμε, αξθεί ε ηειεπηαία λα 

παξήγαγε έλα νπνηνδήπνηε νηθνλνκηθφ πξντφλ
169

.   

χκθσλα κε άιιεο λνκνινγηαθέο απφςεηο, δελ αξθεί απιψο ε θαηάζεζε ζε θάπνην 

ηξαπεδηθφ ίδξπκα, πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί ην αδίθεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, αλ απφ ηελ θαηάζεζε δελ πξνζδίδεηαη θάπνηνο «λφκηκνο ηίηινο» 

απφθξπςεο θαη ζπγθάιπςεο ηεο πξαγκαηηθήο πξνέιεπζεο ησλ παξαλφκσο απνθηεζέλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δάλ αξθνχζε κφλν απηφ, ηφηε θάζε ηξαπεδηθή θαηάζεζε ζα 

απνηεινχζε ελ δπλάκεη εγθιεκαηηθή πξάμε.  

Καηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ νξηζκνχ ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, ν 

Έιιελαο λνκνζέηεο, δηα ηνπ Ν. 3424/2005, εηζήγαγε ηξία ζηάδηα-ππνζηάζεηο: α) ηελ 
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ππφζηαζε ηεο επηδίσμεο, β) ηελ ππφζηαζε ηεο ζπγθάιπςεο θαη γ) ηελ ππφζηαζε ηεο θαηνρήο 

θαη απνκφλσζεο. Ο αλσηέξσ νξηζκφο απνηειεί πηζηή αληηγξαθή ηνπ νξηζκνχ πνπ δφζεθε γηα 

πξψηε θνξά ζηε χκβαζε ηνπ Ο.Ζ.Δ. θαηά ηεο παξάλνκεο δηαθίλεζεο λαξθσηηθψλ 

θαξκάθσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη έθηνηε επαλαιακβάλεηαη απηνιεμεί ζε φια ηα δηεζλή 

θείκελα πνπ αθνξνχλ ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηνλ Ν. 3691/2008
170

. 

Ο Παλαγηψηεο Νηθνινχδεο
171

 πεξηγξάθεη ηξεηο (-3-) ηξφπνπο ηέιεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

εγθιήκαηνο, δειαδή ν δξάζηεο απνθξχπηεη, αγνξάδεη, κεηαηξέπεη, κεηαβηβάδεη κε ζθνπφ: α) 

ηελ θεξδνζθνπία, β) ηε ζπγθάιπςε ηεο αιεζηλήο πξνέιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη γ) ηελ 

παξνρή ζπλδξνκήο ζε πξφζσπα πνπ ελέρνληαη ζε εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπί απηψλ 

δε, αλαθέξεη θαη έλα ζρεηηθφ πνιχ απιφ παξάδεηγκα, ην νπνίν έρεη σο εμήο: Ο Α΄ θιέβεη 

ξάβδνπο ρξπζνχ, ηηο νπνίεο απιψο θπιάζζεη ζηελ θαηνρή ηνπ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ν 

Α΄ δελ δηαπξάηηεη ην αδίθεκα ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» αθνχ δελ κπνξεί λα 

θαηαινγηζζεί ζε απηφλ ζθνπφο ζπγθάιπςεο, αθνχ ε απιή θαηνρή ησλ πξντφλησλ ηνπ 

εγθιήκαηνο δελ ζπγθαιχπηεη ηελ αιεζή θαη παξάλνκε πξνέιεπζε ηεο πεξηνπζίαο, αιιά 

απιψο δηαηεξεί ηελ έθλνκε θαηάζηαζε πνπ πξνθιήζεθε απφ ηελ αθαίξεζε. ηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε πνπ ν Α΄ πξνβεί ζε ιηψζηκν ησλ ξάβδσλ ηνπ ρξπζνχ θαη κε ην πξνθχπηνλ πιηθφ 

θαηαζθεπάζεη θνζκήκαηα, ηα νπνία πσιεί, απηνκάησο ζηνηρεηνζεηείηαη ην αδίθεκα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, αθνχ κεηέηξεςε ην πξντφλ ηνπ 

εγθιήκαηνο κε ζθνπφ λα ζπγθαιχςεη ηελ αιεζή πξνέιεπζή ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ θάπνην πξφζσπν θιέβεη κηα δεζκίδα ραξηνλνκηζκάησλ θαη ελ ζπλερεία ηα 

θαηαζέηεη ζε ηξαπεδηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ. Δδψ ην πξντφλ ηεο θινπήο απφ αληηθείκελν κε 

ηαπηφηεηα (αξηζκφο ηξαπεδνγξακκαηίνπ) κεηαηξέπεηαη ζε ινγηζηηθφ κέγεζνο, δειαδή 

κεηακθηέδεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.   

Ζ Διηζάβεη πκεσλίδνπ-Καζηαλίδνπ
172

 αλαθέξεη φηη γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ 

αδηθήκαηνο ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» απαηηείηαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία λα πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο θαη φρη απφ κηα απιή πξάμε ή απφ έλα 

κεκνλσκέλν έγθιεκα. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ ίδηα, ν ππξήλαο ηεο λνκνζεηηθήο βνχιεζεο 

είλαη ε πάηαμε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 
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Σψξα φζνλ αθνξά ηελ πξάμε ηνπ «απηνμεπιχκαηνο», ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3424/2005, 

απηή είλαη ηηκσξεηέα θαη ν απηνπξγφο ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο ηηκσξείηαη θαη γηα ηελ ηέιεζε 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πνπ ελ ζπλερεία επηρεηξεί, ππφ ηελ πξνυπφζεζε αθελφο κελ φηη ην 

«απηνμέπιπκα» είλαη δηαθξηηφ απφ ην βαζηθφ αδίθεκα θαη αθεηέξνπ φηη εληάζζεηαη ζηνλ 

ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ δξάζηε. Ο Ν. 3691/2008 επαλέιαβε επαθξηβψο ηελ ίδηα ξχζκηζε θαη 

φξηζε, ζην ζηνηρείν ε΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 45 απηνχ, φηη ε πνηληθή επζχλε γηα ην 

βαζηθφ αδίθεκα δελ απνθιείεη ηελ ηηκσξία ηνπ ππαηηίνπ απηήο θαη ησλ ζπκκέηνρσλ θαη γηα 

ηελ πξάμε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», εθφζνλ ηα ζηνηρεία ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο 

ησλ πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη δηαθνξεηηθά απφ 

εθείλα ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. 

ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε ηνπ Ν. 3691/2008 αλαθέξεηαη φηη ην δήηεκα ηνπ 

«απηνμεπιχκαηνο» δίραζε ηελ Διιεληθή λνκνινγία, εληνχηνηο ε πιεηνςεθία ησλ Δθεηείσλ 

θαη ν Άξεηνο Πάγνο πηνζέηεζε ηελ άπνςε φηη γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο απαηηείηαη ε χπαξμε εγθιεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απφ άιιν πξφζσπν δηαθνξεηηθφ απφ ηνλ δξάζηε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ κε απνηέιεζκα λα κελ αλαθχπηεη ζνβαξφ δήηεκα δηραζκνχ ηεο 

Διιεληθήο λνκνινγίαο
173

. 

χκθσλα κε ηνλ ηέθαλν Παχινπ
174

, «γηα λα ηηκσξεζεί θάπνηνο θαη γηα ηα δχν 

εγθιήκαηα, δειαδή ηφζν γηα ην βαζηθφ φζν θαη γηα ηελ (κεηαγελέζηεξε) λνκηκνπνίεζε, ζα 

πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη φηη απηή ε εμειηζζφκελε ζπκπεξηθνξά ππάθνπε ζε έλαλ «ζπλνιηθφ 

ζρεδηαζκφ», δειαδή ζε κηα δεδνκέλε εθδεισκέλε εκπεηξηθά ζπκπεξηθνξά, πνπ αλαδεηθλχεη 

ηα δπν εγθιήκαηα, σο πξνζρεδηαζκέλα θαη εληαγκέλα ζε έλα γεληθφηεξν εγθιεκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ». Αλ δελ πξνθχπηεη «ζπλνιηθφο ζρεδηαζκφο», ν δξάζηεο ηεο πξνεγνχκελεο 

εγθιεκαηηθήο πξάμεο δελ κπνξεί λα ηηκσξεζεί θαη σο απηνπξγφο ηεο κεηαγελέζηεξεο 

λνκηκνπνίεζεο πξνζφδσλ. 

Οξζά ινηπφλ ην πκβνχιην Πιεκκειεηνδηθψλ Αζελψλ κε ην ππ’ αξηζ. 3133/2007 

Βνχιεπκά ηνπ (δειαδή απφθαζή ηνπ) δέρζεθε φηη ην ζηνηρείν ηνπ «ζπλνιηθνχ ζρεδηαζκνχ», 

απνδερφκελν εμ νινθιήξνπ ηελ πξφηαζε ηνπ Αληηεηζαγγειέα Γ. ηαχξνπ, είλαη έλα επηπιένλ 
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ζηνηρείν ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο, ην νπνίν ζπλδέεη ηελ πξφηεξε 

εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ λνκηκνπνίεζε, δίλνληαο έηζη ηελ εηθφλα ελφο 

πνιχπξαθηνπ εγθιήκαηνο δειαδή ελφο εγθιήκαηνο πνπ ε αληηθεηκεληθή απφζηαζε ηνπ 

πξαγκαηψλεηαη κε πεξηζζφηεξεο ηεο κηαο πξάμεηο
175

.   

πλεπψο πιηθφ αληηθείκελν ηνπ αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο είλαη ηα πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Χο εθ ηνχηνπ, ζην 

ζηάδην ηεο πξνδηθαζίαο, πξνυπφζεζε δηεξεχλεζεο ηεο ζπλδξνκήο πξάμεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, απνηειεί ε εμαθξίβσζε φηη ηειέζζεθε πξνεγνπκέλσο 

αδίθεκα, ην βαζηθφ αδίθεκα, απφ ηελ δηάπξαμή ηνπ νπνίνπ πξνήιζαλ ηα πξνο λνκηκνπνίεζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δλ ζπλερεία ην δηθαζηήξην πνπ ζα εθδηθάζεη ηελ ππφζεζε, 

πξνθεηκέλνπ θαη απηφ λα εξεπλήζεη ηε ζπλδξνκή ηέιεζεο ηνπ αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ, ππνρξενχηαη θαηά παξέκβαζε λα εξεπλήζεη εάλ δηαπξάρζεθε πξφηεξα θχξηα πξάμε 

(βαζηθφ αδίθεκα) θαη λα εμαθξηβψζεη εάλ ηα πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

πξνήιζαλ άκεζα θαη εμαηηίαο ηεο ηέιεζεο απηνχ. Θα πξέπεη δειαδή λα πξνζδηνξίδνληαη θαη 

λα εμεηδηθεχνληαη επαξθψο ν ηφπνο, ν ρξφλνο, ν ηξφπνο θαη νη δξάζηεο ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (Κ.Π.Γ.)
176

.   

Δάλ θάπνηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ πξνέιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

νπνίαο είλαη θάηνρνο θαη ηελ νπνία εθκεηαιιεχεηαη, ηνχην δελ απνηειεί έλδεημε γηα ηελ 

ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο. 

Γειαδή αλ δελ δχλαληαη νη δησθηηθέο ή εηζαγγειηθέο ή δηθαζηηθέο αξρέο λα απνδείμνπλ θαη 

λα αηηηνινγήζνπλ εηδηθά θαη εκπεξηζηαησκέλα ηελ πξνέιεπζε ησλ παξαλφκσο απνθηεζέλησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ην ζπγθεθξηκέλν αδίθεκα δελ ζηνηρεηνζεηείηαη θαη ε θαηεγνξία ζα 

θαηαπέζεη. Δίλαη απνιχησο αλαγθαία ε εμαηνκίθεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο. 

Ζ λνκνινγία πνπ έρεη παξαρζεί απφ ηελ Διιεληθή πνηληθή δηθαηνζχλε (δηθαζηήξηα 

θαη δηθαζηηθά ζπκβνχιηα) νξζφηαηα απνδέρεηαη ηε κε ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ ηελ ηέιεζε πνηληθά θνιάζηκσλ πξάμεσλ, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ απνδεηθλχεηαη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνήιζαλ απφ 

ζπγθεθξηκέλν βαζηθφ αδίθεκα ή δελ ζηνηρεηνζεηείηαη αληηθεηκεληθά βαζηθφ αδίθεκα, απφ ηελ 
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εμέηαζε ησλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, ή απηά πξνήιζαλ απφ ηελ ηέιεζε άιινπ 

αδηθήκαηνο, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζηνλ Νφκν, σο ζπληζηψληα «εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα»
177

. 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3691/2008, ζηελ νπνία πεξηέρνληαη φινη νη 

νξηζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ αλσηέξσ λφκν, σο «πεξηνπζία» αλαθέξνληαη 

«πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θάζε είδνπο, ελζψκαηα ή αζψκαηα, θηλεηά ή αθίλεηα, πιηθά ή άπια, 

θαζψο θαη έγγξαθα ή ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληππεο, ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή δηθαίσκα πξνο απφθηεζε ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα έζνδα πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

πεξηνπζίαο». πλεπψο, ζα πξέπεη λα γίλεη δεθηφ φηη ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία ζα 

πξέπεη λα πξνέξρεηαη άκεζα θαη αηηηαθά απφ ηελ πξνεγεζείζα ηέιεζε ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ δειαδή λα θαζηδξπζεί ην αμηφπνηλν ηεο πξάμεο ζα πξέπεη ηα 

απνθηεζέληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα ζπληζηνχλ νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ πξνθχπηεη άκεζα 

απφ ηελ ηέιεζε εγθιήκαηνο
178

.     

ηελ ππ’ αξηζ. 1432/2008 απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ αλαθέξεηαη 

φηη ν Αληηεηζαγγειέαο Α. Κνληαμήο
179

 ππνζηήξημε φηη, ζηελ έλλνηα ηεο πεξηνπζίαο 

πεξηιακβάλεηαη αλακθηζβήηεηα ηνπιάρηζηνλ ην άκεζν πξντφλ ηεο θχξηαο εγθιεκαηηθήο 

ελέξγεηαο, δειαδή ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ ην φθεινο πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ απάηε.   

ηνλ αλσηέξσ νξηζκφ ηεο πεξηνπζίαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε «απαίηεζε» ή ε 

«αμίσζε» γηα κειινληηθή πεξηνπζία, αιιά ηα ζπγθεθξηκέλα θαη ήδε απνθηεζέληα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ ηέιεζε ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο.  

ηνλ Ν. 3691/2008 εηζάγεηαη ε έλλνηα ηνπ «πεξηνπζηαθνχ νθέινπο» θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα εηζάγεηαη ζηελ πεξίπησζε ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ ηνπ ζηνηρείνπ ηε΄ ηνπ 

άξζξνπ 3 θαη φρη ζηνλ θαηάινγν ησλ δεθαεπηά (-17-) αδηθεκάησλ πνπ ηππνπνηνχληαη σο 

βαζηθά αδηθήκαηα. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ε έλλνηα «πεξηνπζηαθφ φθεινο» είλαη επξχηεξε ηεο 

έλλνηαο «πεξηνπζίαο» θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζε θακία Κνηλνηηθή Οδεγία, σο 

πξνζδηνξηζηηθφ ζηνηρείν ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. Δλ αληηζέζεη νη Κνηλνηηθέο Οδεγίεο 
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αλαθέξνληαη κφλν ζηελ έλλνηα ηεο «πεξηνπζίαο», ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέιεζε ησλ 

βαζηθψλ αδηθεκάησλ, ηππνπνηψληαο έηζη ηηο κνξθέο λνκηκνπνίεζεο πξνζφδσλ.   

χκθσλα κε ηελ Έθζεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηνπ Βνπιήο γηα ην θαηαηεζέλ 

λνκνζρέδην πνπ θαηέιεμε λα γίλεη ν Ν. 3691/2008, θξίζεθε ζθφπηκν γηα λα απνθεπρζνχλ 

παξεξκελείεο, λα ρξεζηκνπνηεζεί θνηλή νξνινγία, θαη ν φξνο «πεξηνπζηαθφ φθεινο» λα 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ φξν «πεξηνπζία», πξάγκα ην νπνίν ηειηθψο δελ πηνζεηήζεθε θαηά 

ηελ ςήθηζε ηνπ λνκνζρεδίνπ
180

.     

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3691/2008 αλαθέξεη ηα εμήο: «Ννκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη θαη φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρεηαη ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία έιαβαλ ρψξα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, εθφζνλ 

απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα αλ δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ», εηζάγνληαο ην «δηπιφ αμηφπνηλν», σο 

εμσηεξηθφ φξν ηνπ αμηνπνίλνπ ηνπ εγθιήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ. Σν «δηπιφ 

αμηφπνηλν» ππήξρε θαη ζηνλ Ν. 3424/2005 αιιά κε άιιε δηαηχπσζε
181

. 

Όιεο νη ζρεηηθέο Κνηλνηηθέο Οδεγίεο (91/308/Δ.Κ., 2001/97/Δ.Κ. θαη 2005/60/Δ.Κ.) 

αζρνιήζεθαλ κε ην «δηπιφ αμηφπνηλν» πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο νινθιήξσζεο 

ηεο επξσπατθήο θνηλήο αγνξάο. Έηζη, αλαιήθζεθε δξάζε ζε επίπεδν Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Δ.Δ.) γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ-κειψλ, δηφηη δελ 

αξθνχζε ε ξχζκηζε ηνπ ελ ιφγσ δεηήκαηνο απφ ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο
182

.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 2145/1993, κε ηνλ νπνίν εηζαγφηαλ ην 

άξζξν 394 Α ζηνλ Πνηληθφ Κψδηθα (Π.Κ.) κε ηίηιν «Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα» πνπ δελ καθξνεκέξεπζε ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε, θαζνξίζζεθε φηη «νη 

πνηλέο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη ηηκσξεηένο 

ή φρη ν ππαίηηνο ηνπ εγθιήκαηνο, απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ή αλ ην 

έγθιεκα απηφ ηειέζηεθε ζηελ αιινδαπή». 

Σν άξζξν 394 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.) θαηαξγήζεθε κε ηνλ Ν. 2331/1995 θαη 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 απηνχ ηνπ λφκνπ. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 
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2 ηνπ Ν. 2331/1995, νξίζζεθε φηη «ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ (λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) ηηκσξνχληαη αθφκε θαη αλ ηειέζζεθαλ ζηελ αιινδαπή». 

Ζ πξναλαθεξφκελε λνκηθή δηάηαμε θαηά ηνλ λνκηθφ Πνιπρξφλε Σζηξίδε
183

 θξίλεηαη 

«ιαλζαζκέλε, αθνχ αληί λα αλαθεξζεί ζηα βαζηθά εγθιήκαηα θαη λα θαζνξίζεη φηη, έζησ θαη 

αλ απηά ηειέζζεθαλ ζηελ αιινδαπή, δελ επεξεάδνπλ ηνλ αμηφπνηλν ραξαθηήξα ησλ πξάμεσλ 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, εζθαικέλα αλαθέξζεθε ζηηο πξάμεηο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ».  

Δλ ηέιεη κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 2655/1998
184

  ε αλσηέξσ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ Ν. 2331/1995 αληηθαηαζηάζεθε, νξίδνληαο φηη «ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ηηκσξνχληαη αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έιαβε ρψξα ζηελ 

αιινδαπή θαη δελ ππφθεηηαη ζηε δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ». Με ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε είλαη παζηθαλέο φηη ξπζκίδεηαη ε πεξίπησζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, ε νπνία ηειέζζεθε ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα, φηαλ ην αληηθείκελφ ηεο είλαη πξντφλ πξφηεξεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ηειέζζεθε ζηελ αιινδαπή.  

Δλ πάζε πεξηπηψζεη φκσο ην αδίθεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πξνεξρνκέλσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο δελ κπνξεί λα ζηνηρεηνζεηεζεί, εάλ ε δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ 

πξνήιζαλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, δελ είλαη πνηληθά θνιάζηκε γηα ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνία ηειέζζεθε. Σν «δηπιφ αμηφπνηλν» ινηπφλ είλαη απαξαίηεην λα ζπληξέρεη 

απφ ηελ ίδηα ηελ θχζε ηνπ αδηθήκαηνο, δηφηη δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

ζηνηρεηνζεηεζεί ην ελ ιφγσ αδίθεκα εάλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνθηήζεθαλ είλαη 

απνηέιεζκα λνκίκσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηξφπσλ ή πξνυπήξραλ σο απνηέιεζκα πάιη λνκίκσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη ηξφπσλ 
185

.    
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4.3.4  Η Τπνθεηκεληθή Τπόζηαζε ηνπ Αδηθήκαηνο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο 
 

 

Ζ δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2331/1995 αλαθέξεη ηα εμήο: «Με πνηλή 

θαζείξμεσο κέρξη δέθα εηψλ ηηκσξείηαη φπνηνο απφ θεξδνζθνπία ή κε ζθνπφ λα ζπγθαιχςεη 

ηελ αιεζή πξνέιεπζε ή λα παξάζρεη ζπλδξνκή ζε πξφζσπν πνπ ελέρεηαη ζε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, αγνξάδεη, απνθξχπηεη, ιακβάλεη σο εκπξάγκαηε αζθάιεηα, δέρεηαη ζηελ 

θαηνρή ηνπ, θαζίζηαηαη νπσζδήπνηε δηθαηνχρνο, κεηαηξέπεη ή κεηαβηβάδεη νπνηαδήπνηε 

πεξηνπζία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ πξναλαθεξφκελε δξαζηεξηφηεηα. Αλ ν δξάζηεο αζθεί 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη’ επάγγεικα ή είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο ή ππφηξνπνο, 

ηηκσξείηαη κε πνηλή θαζείξμεσο ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ, εθφζνλ δελ ζπληξέρεη πεξίπησζε 

βαξχηεξεο πνηλήο». 

Ννκνινγηαθά, εξκελεχνληαο ηνλ Ν. 2331/1995, ζεσξείηαη φηη γηα λα ζπγθξνηεζεί ε 

ππνθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

ελέξγεηεο απαηηείηαη δφινο (πξφζεζε), έζησ θαη ελδερφκελνο θαη επηπιένλ ν δξάζηεο πξέπεη 

λα ελεξγεί απφ θεξδνζθνπία ή κε ζθνπφ λα ζπγθαιχςεη ηελ αιεζή πξνέιεπζε ηεο 

«πεξηνπζίαο» πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηέιεζε ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο ή ηε παξνρή 

ζπλδξνκήο ζε πξφζσπν πνπ ελέρεηαη ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο
186

. 

Δηδηθφηεξα, ν δξάζηεο πξέπεη λα ελεξγεί είηε: α) απφ θεξδνζθνπία, ην νπνίν δελ 

πξαγκαηψλεηαη κε ηελ απιή επηδίσμε νπνηνπδήπνηε θέξδνπο απφ ηελ πξαγκαηνπνηεζείζα 

ζπλαιιαγή αιιά κε ηελ επηδίσμε ππεξβνιηθνχ θέξδνπο, πξάγκα πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ 

αληηθεηκεληθή δπζαλαινγία κεηαμχ παξνρήο θαη αληηπαξνρήο, είηε β) κε ζθνπφ λα 

ζπγθαιχςεη ηελ αιεζή πξνέιεπζε ηεο πεξηνπζίαο, ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη επίζεο λα 

ηεθκεξηψλεηαη θαη λα αηηηνινγείηαη κε βάζε αληηθεηκεληθά δεδνκέλα ή ηέινο γ) κε ζθνπφ λα 

παξάζρεη ζπλδξνκή ζε πξφζσπν πνπ ελέρεηαη ζε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, πνπ ελέρεηαη 

δειαδή ζηελ δηάπξαμε ελφο εθ ησλ πεξηγξαθφκελσλ ζην λφκν εγθιεκάησλ
187

. 

Όζνλ αθνξά δε ηε ζεσξία επηθξάηεζαλ ζπλαθείο απφςεηο. Έηζη, ν Γ. Γεκήηξαηλαο ζε 

ζρφιην ηνπ επί ηνπ ππ’ αξηζ. 16/1999 Βνπιεχκαηνο (Απφθαζεο) ηνπ πκβνπιίνπ 
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Πιεκκειεηνδηθψλ Αιεμαλδξνχπνιεο
188

 ππνζηήξημε ηελ άπνςε φηη ε γλψζε ηνπ δξάζηε φηη 

έιαβε ρψξα κηα πνηληθά θνιάζηκε πξάμε, ηεο νπνίαο πξντφλ είλαη πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θάζε 

είδνπο, ελζψκαην ή αζψκαην, θηλεηφ ή αθίλεην, πιηθφ ή άπιν, θαζψο θαη έγγξαθν ζηνηρείν 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο, έληππεο, ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο, πνπ απνδεηθλχεη ηίηιν 

ηδηνθηεζίαο ή δηθαίσκα πξνο απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

εζφδσλ, αξθεί λα είλαη ελδερφκελε, φπσο θαη ζην αδίθεκα ηεο θνηλήο θιεπηαπνδνρήο. Δλ 

αληηζέζεη κε ηελ θνηλή θιεπηαπνδνρή, ζηελ νπνία ν δξάζηεο απιψο απνδέρεηαη ηε 

ζπγθάιπςε ηεο αιεζνχο πξνέιεπζεο ηνπ πξντφληνο ηνπ πξφηεξνπ εγθιήκαηνο, ζηελ 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πξέπεη θαη λα ηελ επηδηψθεη. 

Καηά ην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 πεξίπησζε α΄ ηνπ Ν. 3691/2008 λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

3, απνηεινχλ κεηαμχ άιισλ, νη αθφινπζεο πξάμεηο:« ε κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε πεξηνπζίαο 

ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε 

ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο 

παξάλνκεο πξνέιεπζήο ηεο ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ ηνπ». Ζ 

βνχιεζε (επηδίσμε) παξνρήο ζπλδξνκήο ζε πξφζσπν πνπ ελέρεηαη ζε εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο 

είλαη ζηνηρείν μέλν ζην ρψξν ηεο απνδνρήο πξντφλησλ εγθιήκαηνο θαη ζηνηρείν φκσο γλσζηφ 

ζην αδίθεκα ηεο ππφζαιςεο εγθιεκαηία.  

Με ηνλ Ν. 3424/2005 ππήξμε κηα ζεκαληηθή αιιαγή, ε νπνία ζπλίζηαηαη ζην φηη δελ 

αξθεί πιένλ ν ελδερφκελνο δφινο ηνπ ππαηηίνπ σο πξνο ηελ πξνέιεπζε ηεο πξνο 

λνκηκνπνίεζεο πεξηνπζίαο, αιιά ν δξάζηεο πξέπεη λα γλσξίδεη κε βεβαηφηεηα φηη ε 

πεξηνπζία πνπ λνκηκνπνηεί είλαη πξντφλ εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα ε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ ζην κέηξν πνπ πξνυπνζέηεη ηελ πξνεγνχκελε εγθιεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ηα πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

πεξηιακβάλεη ζην δφιν ηνπ δξάζηε ηε γλψζε ηεο αιεζηλήο πξνέιεπζεο ηεο πεξηνπζίαο θαη 

ζθνπεχεη ηε καηαίσζε ηεο δίσμεο ηεο πξνεγνχκελεο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ επήιζε απφ ηελ ηέιεζε απηήο. Άξα ε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, δειαδή ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» απνηειεί πξάμε ζπλάθεηαο. 

Άιιεο πξάμεηο ζπλάθεηαο πνπ πθίζηαληαη ζηελ Διιεληθή έλλνκε ηάμε είλαη σο γλσζηφλ ε 

απνδνρή πξντφλησλ εγθιήκαηνο θαη ε ππφζαιςε εγθιεκαηία. 
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Σέινο, κε ηνλ Ν. 3691/2008 δηαηεξήζεθε ε αλσηέξσ πξνυπφζεζε δειαδή λα γλσξίδεη 

ν δξάζηεο κε βεβαηφηεηα (άκεζνο δφινο) ηελ παξάλνκε πξνέιεπζε ηεο πεξηνπζίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ πξφηεξε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε φιεο ηηο ηππνπνηεκέλεο κνξθέο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο (ζηε κεηαηξνπή, ζηε κεηαβίβαζε, ζηελ 

απφθξπςε, ζηε ζπγθάιπςε, ζηελ απφθηεζε, θαηνρή, δηαρείξηζε ή ρξήζε ηεο πεξηνπζίαο)
189

. 

 

4.3.5 Τπόρξεα Πξόζσπα  

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 3691/2008 ηα πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

απηνχ ηνπ λφκνπ είλαη ηα αθφινπζα:  

α) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα,  

β) νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί,  

γ) νη εηαηξείεο θεθαιαίνπ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ,  

δ) νη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ,  

ε) νη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο, νη εηαηξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, νη 

ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη ηδηψηεο ειεγθηέο,  

ζη) νη θνξνινγηθνί ή θνξνηερληθνί ζχκβνπινη θαη νη εηαηξείεο θνξνινγηθψλ ή 

θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ,  

δ) νη θηεκαηνκεζίηεο θαη νη θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο,  

ε) νη επηρεηξήζεηο θαδίλν θαη ηα θαδίλν επί πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία, θαζψο θαη νη 

επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη άιινη θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ 

δηνξγαλψλνπλ θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά παηρλίδηα θαη πξαθηνξεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο,  

ζ) νη νίθνη δεκνπξαζίαο,  

η) νη έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, φηαλ ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή γίλεηαη ζε κεηξεηά 

θαη ε αμία ηεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, αλεμάξηεηα αλ 

απηή δηελεξγείηαη κε κία κφλν πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη θάπνηα ζρέζε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 
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Αλάπηπμεο νξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εκπφξσλ αγαζψλ κεγάιεο αμίαο 

πνπ ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή,  

ηα) νη εθπιεηζηεξηαζηέο,  

ηβ) νη ελερπξνδαλεηζηέο,  

ηγ) νη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη, φηαλ ζπκκεηέρνπλ, είηε ελεξγψληαο εμ 

νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο ζην πιαίζην ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ή ζπλαιιαγψλ επί αθηλήησλ είηε βνεζψληαο ζηνλ ζρεδηαζκφ ή ζηελ πινπνίεζε 

ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο πειάηεο ηνπο ζρεηηθά κε: i) ηελ αγνξά ή πψιεζε αθηλήησλ ή 

επηρεηξήζεσλ, ii) ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηίηισλ ή άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο, iii) ην άλνηγκα ή ηε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ, ινγαξηαζκψλ 

ηακηεπηεξίνπ ή ινγαξηαζκψλ ηίηισλ, iv) ηελ νξγάλσζε αλαγθαίσλ εηζθνξψλ γηα ηε 

ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε εηαηξεηψλ, v) ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε εηαηξεηψλ, 

εκπηζηεπκάησλ (trusts) ή αλάινγσλ λνκηθψλ ζρεκάησλ.  

Ζ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζηελ ηήξεζε ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, εθηφο εάλ ν ίδηνο ν δηθεγφξνο ή ν ζπκβνιαηνγξάθνο ζπκκεηέρεη 

ζε δξαζηεξηφηεηεο λνκηκνπνίεζεο παξαλφκσλ εζφδσλ ή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

ή εάλ νη λνκηθέο ζπκβνπιέο ηνπ παξέρνληαη κε ζθνπφ ηε δηάπξαμε απηψλ ησλ αδηθεκάησλ ή 

ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν πειάηεο ηνπ δεηεί λνκηθέο ζπκβνπιέο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπξάμεη ηα σο άλσ αδηθήκαηα. 

ηδ) ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη 

εκπηζηεχκαηα (trusts), εμαηξνπκέλσλ ησλ πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ζη΄ θαη 

ηγ΄ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηα νπνία παξέρνπλ θαηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο ζε ηξίηα κέξε: 

-ζπζηήλνπλ εηαηξείεο ή άιια λνκηθά πξφζσπα   

-αζθνχλ ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν πξφζσπν λα αζθήζεη θαζήθνληα δηεπζπληή ή 

δηαρεηξηζηή εηαηξείαο ή εηαίξνπ εηαηξείαο ή παξφκνηαο ζέζεο, ζε άιια λνκηθά πξφζσπα ή 

ζρήκαηα  

-παξέρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα, επηρεηξεκαηηθή δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθή ή δηνηθεηηθή 

δηεχζπλζε θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο γηα εηαηξεία ή θάζε άιιν λνκηθφ 

πξφζσπν ή ζρήκα 

-ελεξγνχλ ή κεξηκλνχλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ άιια πξφζσπα σο εκπηζηεπκαηνδφρνη 

ξεηνχ εκπηζηεχκαηνο (express trust) ή αλάινγνπ λνκηθνχ ζρήκαηνο    
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-ελεξγνχλ σο πιεξεμνχζηνη κεηνρψλ εηαηξείαο, εθφζνλ ε εηαηξεία απηή δελ είλαη 

εηζεγκέλε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη δελ ππφθεηηαη ζε απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη πιεξνθφξεζεο θαηά ηελ 

θνηλνηηθή λνκνζεζία ή ζχκθσλα κε αλάινγα δηεζλή πξφηππα ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν 

πξφζσπν λα ελεξγεί κε ίδην ηξφπν. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο νξίδνληαη νη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο, ρνξήγεζεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο, εγγξαθήο ζε εηδηθφ κεηξψν θαη 

άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ παξφλ ζηνηρείν απφ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα. 

Έηζη, αλσηέξσ αλαθέξνληαη δεθαηέζζεξηο (-14-) θαηεγνξίεο πξνζψπσλ, θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη ππνθείκελα ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ ξεηψο αλαθέξνληαη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3691/2008 ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο.   

Δλ ζπλερεία ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ 

θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζπκβνχισλ, θαζψο θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ησλ δηθεγφξσλ θαη ησλ 

ζπκβνιαηνγξάθσλ, νη νπνίεο απνξξένπλ ξεηά απφ ηνλ Ν. 3691/2008.   

ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3691/2008 αλαθέξεηαη φηη 

ε δεκφζηα αξρή πνπ επνπηεχεη ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-ινγηζηέο θαη ηηο εηαηξείεο ησλ 

νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ 

είλαη ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ. 

ηελ πεξίπησζε ε΄ παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3691/2008 αλαθέξεηαη φηη ε 

δεκφζηα αξρή πνπ επνπηεχεη ηνπο ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε εμεξηεκέλεο 

εξγαζίαο, ηνπο ηδηψηεο ειεγθηέο, ηνπο θνξνινγηθνχο ή θνξνηερληθνχο ζπκβνχινπο θαη ηηο 

εηαηξείεο παξνρήο θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνχισλ, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ είλαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (δελ πθίζηαηαη ζήκεξα ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ αιιά πιένλ πθίζηαηαη Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, θαζψο θαη 

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνχ). 

ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 3691/2008 νη δπν πξναλαθεξφκελεο 

θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ) νθείινπλ: α) λα ελεκεξψλνπλ 

ακειιεηί ηελ Δπηηξνπή (ελλνεί ηελ Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, πνπ αλαθέξεηαη 

ζην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3691/2008), κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, φηαλ γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο ή ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη, επηρεηξείηαη λα δηαπξαρζεί, έρεη δηαπξαρζεί ή 
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επηρεηξήζεθε λα δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, β) λα παξέρνπλ ακειιεηί ζηελ Δπηηξνπή (νκνίσο σο άλσ), 

ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπο θαη ζε άιιεο δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαηφπηλ αηηήκαηνο απηψλ, φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο πνπ πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο.  

Με ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ ηδίνπ λφκνπ πξνβιέπεηαη φηη: «ηα πξφζσπα 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία ε΄, ζη΄ θαη ηγ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ φζνλ αθνξά ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ή ζρεηηθά κε πειάηε ηνπο, θαηά ηελ δηαπίζησζε ηεο 

λνκηθήο ζέζεο ηνπ πειάηε ή φηαλ ηνλ ππεξαζπίδνληαη ή ηνλ εθπξνζσπνχλ ζην πιαίζην ή 

ζρεηηθά κε δίθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνπιψλ γηα ηελ θίλεζε ή ηελ απνθπγή 

δίθεο, αλεμαξηήησο αλ νη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά ηε δίθε.         

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε δ΄ παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3691/2008 

αλαθέξεηαη φηη ε δεκφζηα αξρή πνπ επνπηεχεη ηνπο ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηνπο δηθεγφξνπο, 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξναλαθεξφκελνπ λφκνπ είλαη ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο. 

Αθφκε, ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3691/2008 αλαθέξεηαη φηη κε 

απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ δχλαηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη νη ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηνλ αλσηέξσ λφκν γηα ηα ππφρξεα πξφζσπα, αθνχ ιεθζεί ηδίσο ππφςε ε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα απηψλ, ε θχζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ν βαζκφο 

θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο σο πξνο ηελ απφπεηξα ή 

δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ αλσηέξσ λφκνπ, ην λνκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ε ηπρφλ αληηθεηκεληθή αδπλακία εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ απφ νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ.      

Σέινο, αλαθέξεηαη φηη ε ζνβαξφηεξε λνκηθή ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

είλαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο αλαθνξάο πξνο ηελ Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 3691/2008, φηαλ γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή 

ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη, επηρεηξείηαη λα δηαπξαρζεί, έρεη δηαπξαρζεί ή επηρεηξήζεθε λα 

δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο.   
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4.3.6 Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 3691/2008 

 

 

Ο Ν. 3691/2008 ηξνπνπνηήζεθε αξρηθψο κε ηνλ Ν. 3763/2009
190

 θαη ελ ζπλερεία κε ηνπο  Ν. 

3842/2010, Ν. 3862/2010
191

, Ν. 3875/2010
192

, Ν. 3932/2011
193

, Ν. 3994/2011
194

, Ν. 

4002/2011
195

, Ν. 4021/2011
196

, Ν. 4042/2012
197

, Ν. 4065/2012
198

, Ν. 4099/2012
199

, Ν. 

4170/2013
200

, Ν. 4174/2013
201

, Ν. 4254/2014
202

, Ν. 4261/2014
203

, Ν. 4370/2016
204

, 

Ν.4389/2016
205

 θαη Ν. 4407/2016
206

. Γειαδή εληφο νρηψ (-8-) εηψλ ν Ν. 3691/2008 

ηξνπνπνηήζεθε δεθανρηψ (-18-) θνξέο. Δλ ζπλερεία ζα αζρνιεζνχκε κε ηηο πην ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ. 
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Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 3842/2010 πξνζηέζεθαλ ζηηο 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο-βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ Ν. 3691/2008 θαη ηα αθφινπζα 

αδηθήκαηα: 

-ηα αδηθήκαηα ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 17, 18 θαη 19 ηνπ Ν. 

2523/1997. Δδψ λννχληαη ηα αθφινπζα: α) κε ππνβνιή δήισζεο ή ππνβνιή αλαθξηβνχο 

δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη απνθπγήο πιεξσκήο πινίσλ (άξζξν 17 ηνπ Ν. 

2523/1997), β) κε απφδνζε ή αλαθξηβήο απφδνζε Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) θαη 

ελ γέλεη παξαθξαηνχκελσλ θαη επηξξηπηφκελσλ θφξσλ, ηειψλ ή εηζθνξψλ (άξζξν 18 ηνπ Ν. 

2523/1997) θαη γ) έθδνζε ή απνδνρή εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ γηα αλχπαξθηε 

ζπλαιιαγή ζην ζχλνιφ ηεο ή γηα κέξνο απηήο (άξζξν 19 ηνπ Ν. 2523/1997 θαη άξζξν 40 ηνπ 

Ν. 3220/2004). 

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3875/2010 ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 

2 ηνπ Ν. 3691/2008 ε θξάζε «φπσο απηή αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ» δηαγξάθεηαη θαη κε ηελ παξάγξαθν 2 πάιη ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 3875/2010 

ην άξζξν 51 ηνπ Ν. 3691/2008 αληηθαζίζηαηαη εμ νινθιήξνπ. 

Με ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 3932/2011 ε Δπηηξνπή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο, ε νπνία 

πξνβιεπφηαλ απφ ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 3691/2008, 

κεηνλνκάδεηαη ζε Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. Δπίζεο, κε ηνλ Ν. 3932/2011 αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 7, 8, 40, 

49 θαη νη παξάγξαθνη 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 48 θαη πξνζηίζεληαη ηα άξζξα 7
 
Α, 7 Β, 7 Γ θαη 49 

Α ζηνλ Ν. 3691/2008.   

Με ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4170/2013 θαηαξγείηαη ε παξάγξαθνο 8 

ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3691/2008. 

Αθφκε, κε ην άξζξν 68 ηνπ Ν. 4174/2013 αληηθαζίζηαληαη ε πεξίπησζε ηε΄ ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3691/2008, ε πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 

3691/2008, ε πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 7 Α ηνπ Ν. 3691/2008, ε 

πεξίπησζε γ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 3691/2008 θαη εμ νινθιήξνπ ην 

άξζξν 29 ηνπ Ν. 3691/2008, ελψ θαηαξγείηαη ε πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

5 ηνπ Ν. 3691/2008.   

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ρξνλνινγηθφ δηάγξακκα κε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Ν. 

3691/2008. Έηζη, έρνπκε σο εμήο: 
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Δηθόλα 6: ρεδηάγξακκα γηα ηελ Δμειηθηηθή πνξεία ηνπ Ν. 3691/2008 από ηξνπνπνηεηηθνύο Νόκνπο. 

  

4.4 Η Υξεκαηνδόηεζε ηεο Σξνκνθξαηίαο 

 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3691/2008, ζηνλ θαηάινγν-ιίζηα ησλ 

βαζηθψλ αδηθεκάησλ πεξηιακβάλνληαη, κεηαμχ άιισλ, νη ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 187
 
Α ηνπ Π.Κ.). Με ην άξζξν 53 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θάπνην ηξφπν ζα ιέγακε «βειηίσζε» ηνπ νξηζκνχ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηξνπνπνηψληαο ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.). 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 3691/2008, ε παξάγξαθνο 6 

ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: « φπνηνο παξέρεη 

πιεξνθνξίεο ή πιηθά κέζα ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εηζπξάηηεη, ζπιιέγεη, δηαζέηεη ή 

δηαρεηξίδεηαη θεθάιαηα ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 3034/2002 (ΦΔΚ 168 

Α΄) κε ζθνπφ λα δηεπθνιχλεη ή λα ππνβνεζήζεη ηελ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαηά ηηο 

παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 είηε απφ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε είηε απφ κεκνλσκέλν ηξνκνθξάηε 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ». 

Ζ ελ ιφγσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (Π.Κ.) επήιζε εμαηηίαο 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ε F.A.T.F. ζεσξνχζε φηη δελ θαιππηφηαλ νη πεξηπηψζεηο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ ηεινπκέλσλ είηε απφ κεκνλσκέλνπο ηξνκνθξάηεο είηε απφ 
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εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο κε ηελ πξντζρχνπζα δηάηαμε, νη νπνίεο φκσο πιένλ θαιχπηνληαη κε 

ηελ αλσηέξσ ηξνπνπνίεζε
207

.  
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Αζήλα, ζει. 103 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
ν
 

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΌ ΣΧΝ ΔΌΓΧΝ ΑΠΌ 

ΠΑΡΆΝΟΜΔ ΓΡΑΣΗΡΙΌΣΗΣΔ 

 

5.1 Αξρή  Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζόδσλ από Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδόηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ 

ησλ Γειώζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

 

 

Γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμαθξίβσζε ησλ εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 

Διιάδα ιεηηνπξγεί ε Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο. Ζ Αξρή απνηειεί ηελ εζληθή νκάδα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο θαη ειέγρνπ ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο («Πφζελ Έζρεο»), 

ζπλεηζθέξνληαο ζηελ αζθάιεηα θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο δεκνζηνλνκηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ρψξαο καο
208

. 

Έξγν ηεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν. 3691/2008
209

, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 

3932/2011
210

, είλαη ε ζπγθέληξσζε, αλάιπζε, δηεξεχλεζε θαη επεμεξγαζία αλαθνξψλ, 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ δηαβηβάδνληαη ζε απηή απφ ηα ππάξρνληα λνκηθά θαη θπζηθά 

πξφζσπα, θαζψο θαη θάζε άιιε πιεξνθνξία πνχ πεξηέξρεηαη ζε γλψζε ηεο θαη ζρεηίδεηαη κε 

ηα αδηθήκαηα ηεο Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο. 
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5.1.1 πγθξόηεζε-Γηάξζξσζε  

 

 

H Αξρή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη έλδεθα (-11-) αθφκε κέιε, θαζψο θαη απφ 

ηζάξηζκνπο αλαπιεξσηέο ηνπο. Ζ ζεηεία ηνπο είλαη ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα 

κία αθφκε θνξά. Πξφεδξνο ηεο Αξρήο νξίδεηαη αλψηαηνο Δηζαγγειηθφο Λεηηνπξγφο ελ 

ελεξγεία, ν νπνίνο επηιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Ζ Αξρή δηαξζξψλεηαη ζε ηξεηο (-3-) επηκέξνπο κνλάδεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη 

παξαθάησ
211

: 

1. Μνλάδα Γηεξεχλεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζπγθξνηείηαη 

απφ ηνλ Πξφεδξν θαη νθηψ (-8-) αθφκε κέιε ηεο Αξρήο
212

. H αξκνδηφηεηά ηεο 

επηθεληξψλεηαη ζηε ζπγθέληξσζε, δηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ αλαθνξψλ ππφπησλ ή 

αζπλήζηζησλ ζπλαιιαγψλ πνπ ππνβάιινπλ ζηελ Αξρή ηα ππφρξεα πξφζσπα, θαζψο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνχ δηαβηβάδνληαη απφ άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο θνξείο, θ.ιπ. 

2. Μνλάδα Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ θαηά Τπφπησλ Σξνκνθξαηίαο, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δχν (-2-) αθφκε κέιε ηεο Αξρήο. Αξκνδηφηεηα ηεο είλαη 

λα ζπγθεληξψλεη θαη λα αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Αξρή απφ ηηο 

Αζηπλνκηθέο θαη Δηζαγγειηθέο Αξρέο . 

3. Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο («Πφζελ Έζρεο»), ε 

νπνία ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν θαη δπν (-2-) αθφκε κέιε ηεο Αξρήο θαη αξκνδηφηεηα 

έρεη λα ιακβάλεη ηηο δειψζεηο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο φισλ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ηέηνηαο δήισζεο. 
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5.2 Φνξνινγηθόο Έιεγρνο 

 

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο απνηειεί ίζσο ην κεγαιχηεξν φπιν πνπ δηαζέηεη θάζε θξάηνο σο πξνο 

ηελ θαηαζηνιή, αιιά θαη σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ θνξνιφγεζε ησλ εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο.  

 

5.2.1 Έλλνηα-θνπόο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο απνηειεί ην ζχλνιν ησλ ειεγθηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ εθαξκφδνληαη 

απφ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα-ειεγθηέο πνπ έρεη σο ζθνπφ: 

α. Σελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο 

λνκνζεζίαο,  

β. Σε δηαπίζησζε ηεο ππνβνιήο ησλ πξνβιεπφκελσλ δειψζεσλ θαη επαιήζεπζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ απηψλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηα πξνβιεπφκελα θαη ηεξνχκελα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη ζηνηρεία ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο Δπηζηήκεο θαη 

γ. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ: 

 ηελ πεξίπησζε πνπ ππνβιήζεθαλ δειψζεηο κε αλαθξηβέο πεξηερφκελν 

(αθνχζηα ή εθνχζηα) ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ 

 ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππνβιήζεθαλ νη πξνβιεπφκελεο δειψζεηο θαη δελ 

ηεξήζεθαλ ηα νξηδφκελα βηβιία 

 ηελ πεξίπησζε κε νξζήο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Ν. 4174/2013
213

 ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε έρεη ηελ εμνπζία λα 

επαιεζεχεη, λα ειέγρεη θαη λα δηαζηαπξψλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ 

εθ κέξνπο ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηελ αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηήλ θαη λα επηβεβαηψλεη ηνλ ππνινγηζκφ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ 

νθεηιφκελνπ θφξνπ. Σα αλσηέξσ ηα εθηειεί δηελεξγψληαο έιεγρν ζε έγγξαθα, ινγηζηηθά 
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ζηνηρεία θαη ζηνηρεία γλσζηνπνηήζεσλ θαη παξφκνηεο πιεξνθνξίεο, ζέηνληαο εξσηήζεηο ζηνλ 

θνξνινγνχκελν θαη ζε ηξίηα πξφζσπα, εξεπλψληαο εγθαηαζηάζεηο θαη κέζα κεηαθνξάο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηηο κεζφδνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Ννκνζεζίαο
214

. 

Ο θνξνινγηθφο έιεγρνο έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα  ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή 

θάζε ρψξαο, θαζψο ζπκβάιιεη ζηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο 

ησλ θνξνινγνπκέλσλ (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ) θαη ηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο, απνηειψληαο έηζη ηελ βάζε ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο. Ο 

απνηειεζκαηηθφο θνξνινγηθφο έιεγρνο δεκηνπξγεί έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο θαη ηελ πεπνίζεζε φηη ν θαζέλαο εηζθέξεη αλάινγα κε ηελ θνξνδνηηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ
215

. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνξνινγηθψλ ειέγρσλ ζπκβάιιεη: 

α. ηελ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ,  

β. ηελ επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο  θαη  

γ. ηελ δίθαηε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ
216

. 

 

5.3 Όξγαλα Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 

 

5.3.1 ώκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνύ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) 

 

 

Σν ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) είλαη Δηδηθή Διεγθηηθή Τπεξεζία, ε 

νπνία  ζπζηάζεθε-ηδξχζεθε κε ηνλ Ν. 2343/1995
217

 θαη μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηελ 10-

04-1997. 

Με ην Π.Γ. 85/2005
218

 ην .Γ.Ο.Δ. κεηνλνκάζηεθε ζε Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ 

(ΤΠ.Δ.Δ.), αιιά ηνλ Απξίιην 2010 επαλήιζε ε αξρηθή νλνκαζία .Γ.Ο.Δ. 
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Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν Γ7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

4336/2015
219

, φιεο νη αξκνδηφηεηεο θαη φια ηα θαζήθνληα πνπ άπηνληαη θνξνινγηθψλ θαη 

ηεισλεηαθψλ ππνζέζεσλ κεηαθέξζεθαλ απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία ηνπ .Γ.Ο.Δ. ζηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ( Γ.Γ.Γ.Δ.) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

Αξκνδηφηεηα ηνπ .Γ.Ο.Δ., ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 Ν. 3296/2004
220

, είλαη λα 

πξνβαίλεη:  

α) ηελ έξεπλα, ζηνλ εληνπηζκφ θαη ζηελ θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ 

ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο θαη ζεκαζίαο, φπσο: ε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Δλέξγεηεο («Ξέπιπκα Υξήκαηνο»), νη απάηεο θαη παξαηππίεο, νη παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε πξνκήζεηεο, επηδνηήζεηο θαη επηρνξεγήζεηο, νη παξάλνκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο θαη γεληθά νη νηθνλνκηθέο απάηεο ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ 

ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν 

ηέιεζεο.                                                                                                                     

β) ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ζε 

πξνζσξηλφ θνξνινγηθφ έιεγρν, ηδίσο ζηνπο παξαθξαηνχκελνπο θαη επηξξηπηφκελνπο θφξνπο, 

κε έκθαζε ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ζε έιεγρν ζηε δηακεηαθφκηζε, ζηηο 

εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ζηε δηαθίλεζε, ζηνλ εθνδηαζκφ θαη ηε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

ππφθεηληαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.), ζε έιεγρν ζηηο θνξνινγηθέο απνζήθεο, 

ζε έιεγρν πξντφλησλ πνπ ππάγνληαη ζε εηδηθά αλαζηαιηηθά θαζεζηψηα θαη γεληθά ζε έιεγρν 

εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Δηδηθά γηα ειέγρνπο πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ 

ζε ηεισλεηαθνχο πεξηβφινπο, απνζήθεο πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ή Διεχζεξεο Εψλεο, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα, ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο νηθείαο Σεισλεηαθήο Αξρήο. 

γ) ηελ έξεπλα, απνθάιπςε θαη θαηαπνιέκεζε παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, απαηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ θαη λέσλ 

ηερλνινγηψλ. 

δ) ε ελέξγεηεο γηα ηελ πξφιεςε, δίσμε θαη θαηαπνιέκεζε άιισλ παξαβάζεσλ, φπσο 

παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, φπισλ θαη εθξεθηηθψλ, ηνμηθψλ 
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θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ (ξαδηελεξγά θαη ππξεληθά πιηθά, ηνμηθά απφβιεηα θ.ιπ.), 

αξραηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ, θαζψο θαη γηα ηελ εθηξνπή πξνδξφκσλ νπζηψλ. 

ε) ε ελέξγεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, ησλ αληαιιάμηκσλ 

θαη δεκνζίσλ θηεκάησλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, απφ 

ηηο απζαίξεηεο θαηαπαηήζεηο θαη θαηαζθεπέο επί απηψλ, ζπλεξγαδφκελε πξνο ηνχην κε ηηο 

αξκφδηεο, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, Τπεξεζίεο. 

ζη) ε ειέγρνπο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θαηαζηεκάησλ, απνζεθψλ θαη άιισλ 

ρψξσλ, φπνπ βξίζθνληαη αγαζά, αλεμάξηεηα απφ ην θνξέα εθκεηάιιεπζήο ηνπο θαη ηνπ 

ηεισλεηαθνχ θαζεζηψηνο ππφ ην νπνίν ηεινχλ. 

δ) ε έξεπλεο εγγξάθσλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ θαη ζε έξεπλεο άιισλ ρψξσλ πνπ δελ 

επξίζθνληαη ζην ρψξν ηεο επαγγεικαηηθήο απαζρφιεζεο ηνπ ειεγρφκελνπ, φηαλ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία ή βάζηκεο ππφλνηεο γηα ηελ ηέιεζε νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ, κεηά απφ ζπλαίλεζε 

ηνπ ειεγρφκελνπ ή πξνεγνχκελε άδεηα ηνπ αξκφδηνπ Δηζαγγειέα θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο 

απηνχ ηνπ αξκφδηνπ Γηθαζηηθνχ Λεηηνπξγνχ. Όηαλ πξφθεηηαη γηα έξεπλα ζε θαηνηθία είλαη 

πάληνηε απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ εθπξνζψπνπ ηεο Γηθαζηηθήο ή ηεο Δηζαγγειηθήο αξρήο, 

ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ χληαγκα πνπ απνηειεί ηνλ ππέξηαην λφκν ηνπ θξάηνπο.  

ε) ε ζπιιήςεηο θαη αλαθξίζεηο πξνζψπσλ θαη έξεπλεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ, αγαζψλ, 

πξνζψπσλ, θαηαζηεκάησλ, απνζεθψλ, νηθηψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ζηε δηελέξγεηα 

εηδηθψλ αλαθξηηηθψλ πξάμεσλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά εηδηθέο 

δηαηάμεηο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο (Κ.Π.Γ.), γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη αλάγνληαη ζηελ θαζ’ χιε αξκνδηφηεηα ηεο 

ΤΠ.Δ.Δ.  

ζ) ε θαηαζρέζεηο βηβιίσλ, εγγξάθσλ, αγαζψλ, κέζσλ κεηαθνξάο θαη άιισλ 

ζηνηρείσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο θαη κεηαθνξάο 

δεδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο δηαηάμεηο. 

η) ε δεζκεχζεηο, επί εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ δηαζθάιηζεο ζπκθεξφλησλ ηνπ Γεκνζίνπ 

ή πεξηπηψζεσλ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαη κεγάιεο έθηαζεο θνξνδηαθπγήο θαη 

ιαζξεκπνξίνπ, ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαηφπηλ έγγξαθεο 

εληνιήο ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Πεξηθεξεηαθήο Γηεχζπλζεο ηεο Τπεξεζίαο Δηδηθψλ 

Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.), ελεκεξψλνληαο γηα ηελ ελέξγεηα απηή, εληφο είθνζη ηεζζάξσλ σξψλ, ηνλ 

αξκφδην εηζαγγειέα. 

ηα) ε ειέγρνπο γηα ηελ πξφιεςε θαη δίσμε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο 

(αξκνδηφηεηαο ηεο ΤΠ.Δ.Δ.) επί ζεκάησλ ηδηάδνπζαο θχζεο ή νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο γηα 
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ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηελ εζληθή νηθνλνκία θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο: 

-Πξνκήζεηεο, ρξεκαηνδνηήζεηο, δάλεηα θαη ηπρεξά παηρλίδηα 

            -Γηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο, άδεηεο ζήκαηνο θαη ζπλαθή εκπνξηθά 

δηθαηψκαηα 

            -Παξαράξαμε λνκηζκάησλ, ηίηισλ θαη αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

            -Παξάλνκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο, ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο 

            -Απάηεο, παξαηππίεο θαη παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζε βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.).  

ηβ) ε δεηγκαηνιεπηηθφ επαλέιεγρν ησλ ππνζέζεσλ γηα ηε λνκηκφηεηα θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αξρηθψλ ειέγρσλ. 

 

5.3.2 Τπεξεζία Δξεπλώλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκόζησλ Δζόδσλ 

 

 

Με ηελ ππ’ αξηζ. Γ6Α 1058824 ΔΞ2014/08-04-2014 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.)
221

 ζπζηάζεθε Δηδηθή Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία, επηπέδνπ 

Γηεχζπλζεο, κε ηίηιν «Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.)», ε νπνία ππάγεηαη απεπζείαο ζηνλ ίδην.  

Ζ Τπεξεζία Δξεπλψλ θαη Γηαζθάιηζεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Τ.Δ.Γ.Γ.Δ.) αζθεί ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ ειέγρσλ πξφιεςεο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο κεηαβηβάζζεθαλ ζηελ 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.) κε ηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ β΄ 

θαη γ' ηεο πεξίπησζεο 3 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Δ.2 ηεο παξαγξάθνπ Δ' ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

4093/2012
222

, φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ πεξίπησζε 1 ηεο ππνπαξαγξάθνπ Β1 ηεο παξαγξάθνπ 

2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 4152/2013
223

, φπσο ηζρχεη,  θαη εμεηδηθεχζεθαλ κε ηελ αξηζ. Γ6Α 

1166403 ΔΞ 2013/31-10-2013 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ 
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Οηθνλνκηθψλ
224

. Δπίζεο, ε Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. είλαη αξκφδηα θαη γηα ηηο ζρεηηθέο θαηά ηα 

πξναλαθεξζέληα έξεπλεο.  

Ζ Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. πξνβαίλεη, θαηά θχξην ιφγν, ζε έξεπλεο, ζε ειέγρνπο πξφιεςεο θαη ζε 

κεξηθνχο ειέγρνπο εθαξκνγήο ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ηδίσο ζηνπο παξαθξαηνχκελνπο, 

επηξξηπηφκελνπο θφξνπο θαη ζην Φφξν Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), ζε ειέγρνπο ζηε 

δηαθίλεζε, ζηε δηακεηαθφκηζε, ζηηο εηζαγσγέο θαη εμαγσγέο, ζηνλ εθνδηαζκφ θαη ηε δηάζεζε 

ησλ πξντφλησλ πνπ ππφθεηληαη ζε Δηδηθφ Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαη γεληθά ζε 

ειέγρνπο εθαξκνγήο ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξναπνθπγήο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο ιαζξεκπνξίαο.  

 Ζ Τ.Δ.Γ.Γ.Δ. δηελεξγεί ηνπο ειέγρνπο ηεο βάζεη εηδηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ν νπνίνο 

θαηαξηίδεηαη κε θξηηήξηα θαη κέζα πξνο επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηεο ζηφρσλ. 

 

5.3.3 Κέληξα Διέγρνπ   

  

 

Με ην Π.Γ. 111/2014
225

 θαη εηδηθφηεξα κε ηα άξζξα 78 θαη 79 απηνχ πξνβιέπεηαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) θαη ηνπ Κέληξνπ 

Διέγρνπ Φνξνινγνχκελσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.). 

χκθσλα κε ην άξζξν 78 ηνπ Π.Γ. 111/2014 ην Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ 

Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) απνηειεί Δηδηθή Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία Φνξνινγηθνχ 

Διέγρνπ, επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4141/2013
226

, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4152/2013
227

, έρεη σο έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη ε θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηά ηνπ εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ 

(Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) είλαη νη παξαθάησ:  

α)  Ζ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο,  
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β)  Ζ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

φιεο ηεο Δπηθξάηεηαο, γηα ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ., κε 

ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη είζπξαμεο απηψλ.  

γ) Ζ ζπκβνιή ζηελ βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Σν Κέληξν Διέγρνπ Μεγάισλ Δπηρεηξήζεσλ (Κ.Δ.ΜΔ.ΔΠ.) έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4141/2013. 

χκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ Π.Γ. 111/2014 ην Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ 

Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.), απνηειεί Δηδηθή Απνθεληξσκέλε Τπεξεζία 

Φνξνινγηθνχ Διέγρνπ, επηπέδνπ Γηεχζπλζεο, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο, πνπ ζπζηήζεθε θαη δηαξζξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

34 ηνπ Ν. 4141/2013, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο 1 ηεο 

ππνπαξαγξάθνπ Γ.1 ηεο παξαγξάθνπ Γ' ηνπ άξζξνπ πξψηνπ ηνπ Ν. 4152/2013
228

, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχνπλ, έρεη σο έδξα ηνλ Γήκν Αζελαίσλ θαη ε θαηά ηφπνλ αξκνδηφηεηά ηνπ 

εθηείλεηαη ζε φιε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. 

Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ηνπ Κέληξνπ Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ 

(Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) είλαη νη παξαθάησ:  

(α) Ζ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο θαη   

(β) Ζ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ εζφδσλ, πνπ αθνξνχλ ηνπο θνξνινγνπκέλνπο 

Μεγάινπ Πινχηνπ φιεο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, κε ηελ εθαξκνγή βειηησκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ θαη είζπξαμεο απηψλ. 

Σν Κέληξν Διέγρνπ Φνξνινγνπκέλσλ Μεγάινπ Πινχηνπ (Κ.Δ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) έρεη 

εθείλεο ηηο αξκνδηφηεηεο γηα ηνπο θνξνινγνπκέλνπο κεγάινπ πινχηνπ φιεο ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξάηεηαο,  νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ ππνπεξηπηψζεσλ αα' θαη ββ' ηεο 

πεξίπησζεο α' θαη ηεο πεξίπησζεο γ' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Ν. 4141/2013. 
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5.3.4 Γεκόζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 80 ηνπ Π.Γ. 111/2014
229

 νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

είλαη Πεξηθεξεηαθέο Φνξνινγηθέο Τπεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο. Οη επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη ησλ Γ.Ο.Τ. είλαη  νη παξαθάησ: 

α. Ζ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο θνξναπνθπγήο, 

β. Ζ βειηίσζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ε πνηνηηθή εμππεξέηεζε 

απηψλ, 

γ. Ζ απνηειεζκαηηθή είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ θαη  

δ. Ζ νξζή εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο 

Οη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) αζθνχλ, ζηα φξηα ηεο θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηάο ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηεο 

αξηζ. Γ6Α 1126601ΔΞ2013/08-08-2013 Απφθαζεο ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Γ.Γ.Γ.Δ.
230

. 

 

5.3.5 Γηεύζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο 

 

 

Με ην Π.Γ. 9/2011
231

 ζπζηάζεθε ε Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο 

Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο (ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ.), ε νπνία ιεηηνχξγεζε ζε επίπεδν Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο. Έδξεπε ζηελ Αηηηθή, ππαγφηαλ ζην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

επνπηεπφηαλ θαη ειεγρφηαλ απφ ηνλ Γεληθφ Δπηζεσξεηή Αζθάιεηαο θαη ε ηνπηθή ηεο 

αξκνδηφηεηα εθηεηλφηαλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα, εθηφο απφ ηνπο ρψξνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο εηδηθέο δηαηάμεηο πξνβιέπνπλ αξκνδηφηεηα ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο. Ζ ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ. είρε σο απνζηνιή ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, θαζψο θαη ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαη κέζσ ηεο ρξήζεο 

ηνπ δηαδηθηχνπ ή άιισλ κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη ςεθηαθήο απνζήθεπζεο  
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ηελ εζσηεξηθή ηεο δνκή απνηειείηαη απφ: 

α) ηελ Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο (Γ.Ο.Α.), ε νπνία είρε σο απνζηνιή 

ηελ πξφιεςε, έξεπλα θαη θαηαζηνιή νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ηδίσο απηψλ πνπ 

ηειέζηεθαλ ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο γεληθφηεξα, ή εκθάληδαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. 

Δπίζεο, απνζηνιή είρε ηελ έξεπλα, πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο αδήισηεο θαη ηεο 

αλαζθάιηζηεο εξγαζίαο θαη ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ 

ζπληζηνχζαλ αμηφπνηλεο πξάμεηο. Ζ Γ.Ο.Α., ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο απνζηνιήο ηεο, 

παξαθνινπζνχζε, κειεηνχζε, αλέιπε, αμηνινγνχζε θαη αμηνπνηνχζε αλαιφγσο, ζεκαληηθά, 

εηδηθά ή ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο νηθνλνκηθά γεγνλφηα θαη θηλήζεηο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

φζν θαη ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη επηιακβαλφηαλ ζε ππνζέζεηο ηεο θαζ’ χιε θαη θαηά ηφπνλ 

αξκνδηφηεηάο ηεο, ζπλεξγαδφκελε πξνο ηνχην, ζε πιεξνθνξηαθφ ή θαη ζε επηρεηξεζηαθφ, 

επίπεδν κε ζπλαξκφδηεο Τπεξεζίεο, Αξρέο θαη Φνξείο, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο. 

β) ηελ Τπνδηεχζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΗ.Γ.Ζ.Δ.), ε νπνία είρε σο 

απνζηνιή ηελ αλαθάιπςε, εμηρλίαζε θαη δίσμε ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

δηαπξάηηνληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ησλ άιισλ κέζσλ ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο θαη 

ςεθηαθήο απνζήθεπζεο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ απνζηνιή ηεο δηλφηαλ ζηελ εμηρλίαζε θαη 

δίσμε ησλ εγθιεκάησλ πνπ δηαπξάηηνληαλ θαηά ησλ αλειίθσλ, θαζψο θαη ηνλ ρεηξηζκφ 

ππνζέζεσλ παξάλνκεο δηείζδπζεο ζε ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα θαη θινπήο, θαηαζηξνθήο ή 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο ινγηζκηθνχ, πιηθνχ, ςεθηαθψλ δεδνκέλσλ θαη νπηηθναθνπζηηθψλ 

έξγσλ πνπ ηεινχληαη ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Δπίζεο, ε ΓΗ.Γ.Ζ.Δ. παξείρε ζπλδξνκή ζηηο 

αξκφδηεο θξαηηθέο Τπεξεζίεο ζηελ απνηξνπή απηνθηνληψλ πνπ αλαγγέιινληαη κέζσ 

δηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ζηηο Τπεξεζίεο πνπ δηεξεπλνχλ ηηο ππνζέζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Με έδξα ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγνχζε ε Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 

θαη Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο Βνξείνπ Διιάδνο (ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ.Β.Δ.), ε νπνία 

ππαγφηαλ δηνηθεηηθά ζηελ (ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ.), είρε ηαπηφζεκε κε απηήλ απνζηνιή θαη ε 

ηνπηθή ηεο αξκνδηφηεηα εθηεηλφηαλ ζηελ Γεληθή δηεχζπλζε Αζθαιείαο Βνξείνπ Διιάδνο. 

Δλ ζπλερεία κε ην Π.Γ. 178/2014
232

 έπαπζε λα πθίζηαηαη Τπεξεζία Οηθνλνκηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο (ΤΠ.Ο.Α.Γ.Ζ.Δ.) θαη ηδξχζεθαλ 
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απηνηειψο σο εηδηθέο Τπεξεζίεο ε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο (Γ.Ο.Α.) θαη ε 

Γηεχζπλζε Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΗ.ΓΗ.Ζ.Δ.), νη νπνίεο έρνπλ ηελ ίδηα εδαθηθή 

αξκνδηφηεηα θαη ηηο ίδηεο αξκνδηφηεηεο κε απηέο πνπ πξνβιεπφηαλ ζην Π.Γ. 9/2011. 

Ζ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο (Γ.Ο.Α.) δηαξζξψλεηαη απφ ηα εμήο ηκήκαηα: 

α. Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο, 

β. Σκήκα Γηαρείξηζεο Πιεξνθνξηψλ θαη ηξαηεγηθήο, 

γ. Σκήκα Πξνζηαζίαο Οηθνλνκίαο,    

δ. Σκήκα Φνξνινγηθήο Αζηπλφκεπζεο θαη Αζθαιηζηηθήο Πξνζηαζίαο θαη  

ε. Σκήκα Δηδηθψλ Διέγρσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. 

Με εμαίξεζε ην Σκήκα Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο ηα ινηπά Σκήκαηα πνπ 

δηαξζξψλνπλ ηελ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο (Γ.Ο.Α.) αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο γεληθφηεξα. Δδψ θξίλεηαη ζθφπηκν αιιά θαη 

ρξήζηκν λα αλαθεξζνχκε ζην Σκήκα Δηδηθψλ Διέγρσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. Σν  Σκήκα 

Δηδηθψλ Διέγρσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ, βάζεη ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ, έρεη σο 

απνζηνιή ηελ έξεπλα θαη δίσμε νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηεο Γ.Ο.Α., ηα 

νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Τπεξεζίαο παξνπζηάδνπλ νηθνλνκηθφ ή θνηλσληθφ 

ελδηαθέξνλ θαη απαηηνχλ εηδηθφ ρεηξηζκφ θαη εμεηδηθεπκέλε δξάζε. ηα εγθιήκαηα απηά 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

-ηα εγθιήκαηα απάηεο, απηζηίαο θαη δηαθζνξάο πνπ επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα 

νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηνπ δεκνζίνπ, ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη ησλ Οξγαληζκψλ 

θαη ινηπψλ θνξέσλ παξνρήο ππεξεζηψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηαηξηθήο θξνληίδαο, 

-δξαζηεξηφηεηεο δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ηδηαίηεξα φηαλ 

εκπιέθνληαη εμσρψξηεο εηαηξείεο (offshore) θαη  

-νη παξάλνκεο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο δηαζπλνξηαθνχ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο πνπ ηεινχληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ πηζησηηθψλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

ηδξπκάησλ ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 4261/2014
233

, θαζψο θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη νκίισλ, φπσο νη έλλνηεο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 3691/2008
234

 

θαη ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γεληθφηεξα. 
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Δπίζεο, ην Σκήκα Δηδηθψλ Διέγρσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ επηιακβάλεηαη ηεο 

δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη θαηφπηλ εληνιήο ηνπ Αξρεγνχ ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πξνο ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γ.Ο.Α. 

Σέινο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε ιεηηνπξγεί Τπνδηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Αζηπλνκίαο 

Βνξείνπ Διιάδαο (Τ.Ο.Α.Β.Δ.), ε νπνία ππάγεηαη δηνηθεηηθά ζηε Γ.Ο.Α. θαη ε ηνπηθή ηεο 

αξκνδηφηεηα ηαπηίδεηαη κε ηνλ Σνκέα Βνξείνπ Διιάδαο.  

 

5.3.6 EUROPOL
235

 

 

 

Ζ Δπξσπατθή Αζηπλνκηθή Τπεξεζία (Europol/ Δπξσπφι), ηδξχζεθε ην έηνο 1999 θαη έρεη 

έδξα ζηε Υάγε (Κάησ Υψξεο). Δίλαη ν αξκφδηνο νξγαληζκφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) 

γηα ηελ επηβνιή ηνπ λφκνπ. Απνζηνιή ηνπ είλαη λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία κηαο 

αζθαιέζηεξεο Δπξψπεο, βνεζψληαο ηηο αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζνβαξνχ δηεζλνχο εγθιήκαηνο θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο.  

Καζψο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο επξσπατθήο αξρηηεθηνληθήο αζθάιεηαο, ε Europol 

πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ θάζκα ππεξεζηψλ φπσο:  

 ππνζηήξημε ησλ επηηφπησλ επηρεηξήζεσλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ, 

 θφκβνο πιεξνθνξηψλ γηα εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

 θέληξν εκπεηξνγλσκνζχλεο ζηνλ ηνκέα ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ.  

Ζ Europol απαζρνιεί πεξίπνπ 100 αλαιπηέο εγθιεκάησλ, νη νπνίνη ζπγθαηαιέγνληαη 

κεηαμχ ησλ θαιχηεξα εθπαηδεπκέλσλ ηεο Δπξψπεο. Χο εθ ηνχηνπ, απνηειεί έλα απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θέληξα αλαιπηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ ΔΔ. Οη αλαιπηέο ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

πιένλ ζχγρξνλα εξγαιεία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εξεπλψλ ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Γηα λα παξέρεη ζηνπο εζληθνχο εηαίξνπο κηα επθξηλέζηεξε εηθφλα ησλ 

πξνβιεκάησλ εγθιεκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ, ε Europol εθπνλεί ηαθηηθέο 

καθξνπξφζεζκεο αλαιχζεηο γηα ην έγθιεκα θαη ηελ ηξνκνθξαηία. 
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Δπηθεθαιήο ηεο Europol είλαη ν δηεπζπληήο, ν νπνίνο είλαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

Europol θαη δηνξίδεηαη απφ ην πκβνχιην ηεο ΔΔ. Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Europol 

παξέρεη ζηξαηεγηθή θαζνδήγεζε θαη επηβιέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ 

νξγαληζκνχ. Πεξηιακβάλεη έλαλ πςειφβαζκν εθπξφζσπν απφ θάζε ρψξα ηεο ΔΔ θαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Κάζε ρψξα δηαζέηεη κηα Δζληθή Μνλάδα Europol, ε νπνία απνηειεί 

ηνλ ζχλδεζκν κεηαμχ ηεο Europol θαη ησλ άιισλ εζληθψλ νξγαληζκψλ. 

 

5.3.7 EUROJUST
236

 

 

 

Ζ Eurojust ηδξχζεθε κε ηελ Απφθαζε 2002/187/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

απφ ηελ Απφθαζε 2009/426/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008. Σν έξγν ηεο 

είλαη ε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εζληθψλ δηθαζηηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ θαηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζνβαξνχ δηαζπλνξηαθνχ θαη νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο θαη ε γξήγνξε θαη 

απνηειεζκαηηθή παξαπνκπή ησλ εγθιεκαηηψλ ζηε δηθαηνζχλε.  

Σν φξακα ηεο Eurojust είλαη λα απνηειέζεη ηνλ θχξην δξψληα θαη ην θέληξν 

εκπεηξνγλσκνζχλεο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δξάζε θαηά ηνπ νξγαλσκέλνπ δηαζπλνξηαθνχ 

εγθιήκαηνο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Ζ Eurojust ηδξχζεθε ην 2002 κε απνζηνιή ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ εζληθψλ 

αξρψλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ εγθιήκαηνο πνπ επεξεάδεη ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Κάζε έλα απφ ηα 28 θξάηε κέιε απνζπά έλα αλψηεξν εθπξφζσπν ζηελ έδξα ηεο 

Eurojust ζηε Υάγε. Οη εθπξφζσπνη απηνί είλαη έκπεηξνη εηζαγγειείο, δηθαζηέο ή θαη 

αζηπλνκηθνί κε αληίζηνηρεο αξκνδηφηεηεο. Φέξνπλ ζε πέξαο ηελ εληνιή ηεο Eurojust σο πξνο 

ην ζπληνληζκφ ησλ εζληθψλ αξρψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο έξεπλαο θαη ηεο δίσμεο εγθιεκάησλ. 

Αθφκε, επηιχνπλ ηα πξαθηηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

λνκηθψλ ζπζηεκάησλ ησλ θξαηψλ κειψλ. Σα Δζληθά Μέιε ππνζηεξίδνληαη απφ 

Αλαπιεξσηέο, Βνεζνχο θαη Απνζπαζκέλνπο Δζληθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο.  

ηελ πεξίπησζε χπαξμεο ζπκθσλίαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο Eurojust θαη κηαο ηξίηεο 

ρψξαο, ηφηε δχλαληαη λα εξγάδνληαη ζηε Eurojust Γηθαζηέο-χλδεζκνη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 
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ηξίηε ρψξα.  Δπί ηνπ παξφληνο, ππάξρνπλ απνζπαζκέλνη Γηθαζηέο-χλδεζκνη ζηε Eurojust 

απφ ηε Ννξβεγία θαη ηηο ΖΠΑ.  Ζ πξφζθαηε λνκνζεζία ηεο ΔΔ πξνβιέπεη επίζεο φηη ε 

Eurojust δχλαηαη λα ηνπνζεηήζεη Γηθαζηέο-πλδέζκνπο ζε ηξίηεο ρψξεο. Ζ Eurojust 

θηινμελεί επίζεο ηηο γξακκαηείεο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηηθνχ Γηθηχνπ, ηνπ Γηθηχνπ ησλ 

ζεκείσλ επαθήο γηα ηε γελνθηνλία, ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηα εγθιήκαηα 

πνιέκνπ θαη ηνπ Γηθηχνπ ησλ Κνηλψλ Οκάδσλ Έξεπλαο. Ζ Eurojust ππνζηεξίδεηαη απφ 

πξνζσπηθφ πεξίπνπ 260 αηφκσλ, ην νπνίν δηαζθαιίδεη ηε γξήγνξε απφθξηζε ζε αηηήκαηα 

βνήζεηαο απφ ηηο εζληθέο αξρέο θαη άιια φξγαλα ηεο ΔΔ. 

Ζ Eurojust αζρνιείηαη κε πεξίπνπ 2000 ππνζέζεηο εηεζίσο ελψ δηεμάγεη πεξίπνπ 200 

ζπληνληζηηθέο ζπλαληήζεηο εηεζίσο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο έξρνληαη ζε επαθή νη εζληθέο 

δηθαζηηθέο θαη δησθηηθέο αξρέο απφ ηα θξάηε κέιε θαη, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, απφ 

ηξίηεο ρψξεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ, επηιχνληαη δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ππνζέζεηο θαη αλαπηχζζνληαη ζρέδηα επηρεηξεζηαθψλ δξάζεσλ, φπσο 

ηαπηφρξνλεο ζπιιήςεηο θαη έξεπλεο. Οη ζπληνληζηηθέο ζπλαληήζεηο εζηηάδνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα εγθιεκάησλ ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη σο πξνηεξαηφηεηεο απφ 

ην πκβνχιην ηεο ΔΔ: ηξνκνθξαηία, δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, εκπνξία αλζξψπσλ, απάηε, 

δηαθζνξά, έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν (cybercrime), λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα βξψκηθνπ ρξήκαηνο) θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ χπαξμε νκάδσλ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηελ νηθνλνκία. 

 

Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 22 έσο 26-02-2016 πξαγκαηνπνηήζεθε κε κεγάιε 

επηηπρία ε πξψηε επξείαο θιίκαθαο αζηπλνκηθή επηρείξεζε ζηελ Δπξψπε γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο κεηαθνξάο παξάλνκνπ ρξήκαηνο, ζηελ νπνία ε Διιεληθή Αζηπλνκία 

ζπκκεηείρε ελεξγά κε ππεξεζίεο θαη εκπεηξνγλψκνλεο ζε φια ηα ζθέιε ηεο, κέζσ ηεο 

Γηεχζπλζεο Γίσμεο Ζιεθηξνληθνχ Δγθιήκαηνο (ΓΗ.Γ.Ζ.Δ.). 

Ζ ελ ιφγσ επηρείξεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Europol, ηεο 

Eurojust θαη ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Οκνζπνλδίαο (European Banking Federation-EBF) 

θαη ζπκκεηείραλ αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Βειγίνπ, ηεο Γαλίαο, ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, 

ηεο Ηζπαλίαο, ηεο Οιιαλδίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ρνπκαλίαο, ελψ ππνζηεξίρζεθε θαη 

απφ άιιεο ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), φπσο ε Μνιδαβία.  

ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο, ην Δπξσπατθφ Κέληξν γηα ηελ Αληηκεηψπηζε ησλ 

Δγθιεκάησλ ζηνλ Κπβεξλνρψξν (EC3) ηεο Europol κε ηελ θνηλή νκάδα δξάζεο 

θπβεξλνεγθιήκαηνο J-CAT (Joint Cybercrime Action Taskforce), ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 
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Eurojust θαη ηελ Δπξσπατθή Σξαπεδηθή Οκνζπνλδία (European Banking Federation-EBF) 

παξείραλ επηρεηξεζηαθή θαη αλαιπηηθή ππνζηήξημε ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

απηή. Δπίζεο, ε επηρείξεζε ππνζηεξίρζεθε ζε επξσπατθφ επίπεδν απφ εβδνκήληα (-70-) 

πηζησηηθά ηδξχκαηα.    

Χο απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο ππήξμε ν εληνπηζκφο πεξίπνπ επηαθνζίσλ (-700-) 

κεηαθνξέσλ παξαλφκνπ ρξήκαηνο (money mules), ε εμέηαζε εθαηφλ ελελήληα νθηψ (-198-) 

ππφπησλ θαη ηειηθψο ε ζχιιεςε νγδφληα έλα (-81-) πξνζψπσλ. Όζνλ αθνξά ηα ζχκαηα 

δειαδή ηνπο παζφληεο απφ απηή ηελ παξάλνκε δηαδηθαζία απηνί μεπεξλνχλ ηνπο 

ελληαθνζίνπο (-900-), κε ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ κεηαθέξζεθαλ κε παξάλνκν ηξφπν, θαζψο 

θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ νπνίσλ ε παξάλνκε κεηαθνξά απεηξάπε λα είλαη αμηνζεκείσηα 

κεγάια. Ζ αζηπλνκηθή απηή επηρείξεζε απνηειεί ηελ πξψηε ζπληνληζκέλε επηρείξεζε 

ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε επξσπατθή θιίκαθα, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηνπ 

«Δπξσπατθνχ Κχθινπ Πνιηηηθήο 2014-2017» θαη ησλ «Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ 

EMPACT» (European Multi-disciplinary Platform Against Criminal Threats) θαη απνηειεί 

πξσηνβνπιία ηεο Οιιαλδηθήο Αζηπλνκίαο. 

ε Παλειιαδηθφ επίπεδν ε Διιεληθή Αζηπλνκία ζε ζπλεξγαζία κε ηηο Δηζαγγειηθέο 

Αξρέο θαη ηα εζληθά πηζησηηθά ηδξχκαηα, εληφπηζε εθαηφλ πελήληα (-150-) κεηαθνξείο 

παξάλνκνπ ρξήκαηνο (money mules) θαη δηαθφζηα είθνζη ηέζζεξα (-224-) ζχκαηα ηεο 

παξάλνκεο δξάζεο απηψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο κεηαθνξείο παξάλνκνπ ρξήκαηνο (money 

mules) ραξαθηεξίδνληαη ηα πξφζσπα ηα νπνία «ζηξαηνινγνχληαη» απφ ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα γηα ηε ιήςε παξαλφκσο απνθηεζέλησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ θαη ηελ κεηαθνξά απηψλ 

ζε ινγαξηαζκνχο ηξίησλ πξνζψπσλ, ζπλήζσο ζε άιιεο ρψξεο. Οη πνηληθέο ζπλέπεηεο απφ ηελ 

δηάπξαμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγθιήκαηνο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ ρψξα θαη ζπλήζσο 

είλαη πνιχ βαξηέο. Ζ ζπλέξγεηα ζε απηφ ην είδνο εγθιήκαηνο δχλαηαη λα πξνθαιέζεη 

θηλδχλνπο, φπσο ππνθινπή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη απψιεηα ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεζνχλ απηνχζηεο νη δειψζεηο ησλ επξσπαίσλ 

αμησκαηνχρσλ, νη νπνίνη πξνΐζηαληαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ελ ιφγσ 

επηρείξεζε. Έηζη, ν Γηεπζπληήο ηεο Europol, Rob Wainwright, δήισζε: «Ζ ελ ιφγσ 

αζηπλνκηθή επηρείξεζε αλέδεημε ηε ζεκαζία ηεο ζπλεξγαζίαο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, 

ε νπνία βαζίδεηαη ζε ακνηβαία εκπηζηνζχλε σο ην θαιχηεξν κέζν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Χζηφζν, ε πξφιεςε απνηειεί εμίζνπ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα κείσζεο ηεο ζπλέξγεηαο ζην μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο. Σα άηνκα, πνπ 
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ζηξαηνινγνχληαη σο κεηαθνξείο παξάλνκνπ ρξήκαηνο (money mules) είλαη νη ίδηνη ζχκαηα 

παξαπιάλεζεο απφ ηνπο εγθιεκαηίεο, νη νπνίνη ηνπο ππφζρνληαη λφκηκεο ζέζεηο εξγαζίαο κε 

εχθνιν ρξήκα. Δπζχλε καο απνηειεί ε ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ ηξφπν δξάζεο ησλ 

εγθιεκαηηψλ, ψζηε λα απνηξέςνπκε ηνπο ηειεπηαίνπο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε αλππνςίαζησλ 

πνιηηψλ». Απφ ηελ πιεπξά ηνπ, ν Πξφεδξνο ηεο Eurojust θαη εζληθφ κέινο ηνπ Βειγίνπ, 

Michele Coninsx, αλέθεξε: «Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

θξίλεηαη επηηαθηηθή ε ζηελή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο αζηπλνκηθέο αξρέο, ζηηο εηζαγγειηθέο 

αξρέο θαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ην μέπιπκα καχξνπ 

ρξήκαηνο δηαησλίδεη ην έγθιεκα. Ο θαχινο θχθινο ηεο εμαπάηεζεο αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε 

ζνβαξψλ κνξθψλ αδηθεκάησλ, πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Οθείινπκε λα είκαζηε απζηεξνί, φηαλ 

άηνκα ζηξαηνινγνχληαη θαη δξνπλ σο κεηαθνξείο παξάλνκνπ ρξήκαηνο». Ο Γεληθφο 

Γηεπζπληήο ηεο Δπξσπατθήο Σξαπεδηθήο Οκνζπνλδίαο, Wim Mijs, δήισζε ραξαθηεξηζηηθά: 

«Ζ επηρείξεζε απηή απνηειεί ηνλ θαξπφ εληαηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Αξρψλ επηβνιήο 

ηνπ Νφκνπ θαη ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα 

επηθέξεη επηηπρή απνηειέζκαηα, φηαλ απηή βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε, ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ. Οη εγθιεκαηίεο δε γλσξίδνπλ 

ζχλνξα, κε απνηέιεζκα ε δηεζλήο ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο ηξάπεδεο θαη ζηηο αζηπλνκηθέο 

αξρέο λα ζεσξείηαη επηβεβιεκέλε. Χο νκνζπνλδία δεζκεπφκαζηε λα ζπλεξγαζζνχκε πιήξσο 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ μεπιχκαηνο καχξνπ ρξήκαηνο». 

Ζ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αζηπλνκηθήο επηρείξεζεο γηα ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» 

έδσζε ην έλαπζκα γηα ηελ έλαξμε κηαο ελεκεξσηηθήο εθζηξαηείαο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ ζηηο ζπκκεηέρνπζεο ρψξεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έγθιεκα θαη ηηο 

παξελέξγεηεο ηνπ
237

.    
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 άξζξν κε ηίηιν «Ζ πξψηε επξείαο θιίκαθαο αζηπλνκηθή επηρείξεζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κεηαθνξάο παξάλνκνπ ρξήκαηνο ζηελ Δπξψπε», πεξηνδηθφ Αζηπλνκηθή 

Αλαζθφπεζε, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2016, ηεχρνο 295, ζει. 15-16 
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5.3.8 Οξθσηνί  Διεγθηέο-Λνγηζηέο 

 

 

Με ηελ ΠΟΛ 1159/2011
238

 θαζνξίζζεθε ε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 82 ηνπ Ν. 2238/1994
239

, δειαδή ηνπ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο (Κ.Φ.Δ.), 

αλαθνξηθά κε ην Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα εθδίδεηαη απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο ή 

Διεγθηηθά Γξαθεία εγγεγξακκέλα ζην Γεκφζην Μεηξψν ηνπ Ν. 3693/2008
240

. 

Σν Δηήζην Πηζηνπνηεηηθφ αθνξά ηηο Αλψλπκεο Δηαηξείεο (Α.Δ.), ηηο Δηαηξείεο 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ηα ππνθαηαζηήκαηα αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

νπνίσλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά, βάζεη γεληθψλ ή 

εηδηθψλ δηαηάμεσλ ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη Διεγθηηθά 

Γξαθεία θαη εθδίδεηαη κεηά απφ έιεγρν εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηελεξγείηαη απφ ηα σο άλσ πξφζσπα θαη ειεγθηηθά γξαθεία. 

Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ειεγρζεί απφ Νφκηκνπο Διεγθηέο θαη Διεγθηηθά 

Γξαθεία γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ, κε εμαίξεζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

έρεη ππνβιεζεί Έθζεζε Φνξνινγηθήο πκκφξθσζεο κε αξλεηηθφ ζπκπέξαζκα ή κε αδπλακία 

έθθξαζεο ζπκπεξάζκαηνο, γηα ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ππνρξεσηηθά έιεγρνο, επηιέγνληαη γηα 

έιεγρν ππνζέζεηο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ N. 4174/2013
241

. 

 

5.3.9 Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ Ν. 1914/1990
242

 εθδίδνληαη απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα ζπγθξνηνχληαη Δηδηθά πλεξγεία Διέγρνπ απφ ππαιιήινπο ησλ 

Γεκφζησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ (Γ.Ο.Τ.) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπο, γηα ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλ θαη επαλειέγρσλ, κε αξκνδηφηεηα ζε φιε ηε ρψξα. 

                                                           
238

 ηζηνζειίδα Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ 

(www.gsis.gr)   

239
 ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

240
 ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

241
 ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

242
  ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
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Απνζηνιή θαη έξγν ησλ Δηδηθψλ πλεξγείσλ Διέγρνπ είλαη ε δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ 

ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 186/1992
243

 (Κ.Β..), ηνπ 

Ν. 2238/1994
244

 θαη ηνπ Ν. 2859/2000
245

. 

Χο πληνληζηέο-Δπφπηεο ησλ Δηδηθψλ πλεξγείσλ Διέγρνπ ή Αλαπιεξσηέο απηψλ 

νξίδνληαη Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο, Πξντζηάκελνη Γηεπζχλζεσλ θαη Σκεκάησλ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, Γηεπζπληέο Γ.Ο.Τ., Τπνδηεπζπληέο 

Γ.Ο.Τ. θαη Πξντζηάκελνη Σκεκάησλ Γ.Ο.Τ. 

 

 

5.4 Δίδε Φνξνινγηθώλ Διέγρσλ 

 

 

ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4174/2013
246

 θαζνξίδνληαη νη εμνπζίεο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε 

ζθνπφ ηε δηαπίζησζε ηεο εθαξκνγήο ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ εθ κέξνπο ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ θαη ηελ επαιήζεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ 

ππνβάιινληαη ζε απηήλ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηε ζπλαιιαθηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ νπνηαδήπνηε βηβιία θαη ζηνηρεία. Δπίζεο, 

ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε πξνζδηνξίδεη ην χςνο ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ (θφξνο-πξφζηηκν-

ηέινο-εηζθνξά θ.ιπ.) πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί απφ ηνλ θνξνινγνχκελν (θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν). 

Ο έιεγρνο ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ην γξαθείν ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ή ηνπ επηηφπηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δηελεξγεί θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ην 

γξαθείν ηεο, αμηνπνηεί θάζε ζηνηρείν πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο, φπσο είλαη νη  νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη δειψζεηο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο, θαζψο 

θαη νπνηνδήπνηε έγγξαθν ή πιεξνθνξία πεξηήιζε απφ ηξίηνπο. 

                                                           
243

 ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

244
  ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

245
 ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

246
  ηζηνζειίδα Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ (www.et.gr) 

http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
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χκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4174/2013 κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θέξεη ε σο άλσ 

εληνιή, είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο (είδνο) 

πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο. 

Γηα ηα ζηνηρεία  απηά επηζεκαίλνπκε ηα παξαθάησ: 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα δηελεξγείηαη ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν κε ην 

ραξαθηεξηζκφ (είδνο) ειέγρνπ σο πιήξε ή κεξηθνχ, φζν θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε 

ππφζεζεο φπσο είλαη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ν βαζκφο 

δπζθνιίαο θιπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα πνπ ζα ηεζεί, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ κε ζρεηηθή άλεζε ρξφλνπ, δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξαηαζεί κία θνξά θαηά έμη     

(-6-) κήλεο θαη πεξαηηέξσ παξάηαζε γηα αθφκε έμη (-6-) κήλεο είλαη δπλαηή κφλν ζε 

εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηάξθεηαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

ηξνπνπνηεζείζα εληνιή. 

 

5.4.1 Οξηζκόο Πιήξνπο θαη Μεξηθνύ Διέγρνπ 

  

 

ρεηηθά κε ην ραξαθηεξηζκφ (είδνο) ειέγρνπ έρνπκε: 

 

Πιήξεο έιεγρνο: είλαη απηφο πνπ δηελεξγείηαη γηα φιεο ηηο θνξνινγίεο θαη φια ηα θνξνινγηθά 

αληηθείκελα, θαζψο θαη γηα ηηο εηζθνξέο θαη ηα ηέιε θαη ν νπνίνο είλαη θαη νξηζηηθφο. 

Μεξηθφο έιεγρνο: είλαη απηφο πνπ δελ ζπγθεληξψλεη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία ηνπ 

πιήξνπο ειέγρνπ. 

πλήζσο εθδίδνληαη εληνιέο γηα δηελέξγεηα κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

 

5.4.2 Σόπνο Γηελέξγεηαο Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπ Ν. 4174/2013 ν έιεγρνο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ πνπ δηελεξγείηαη απφ ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη 
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δπλαηφλ λα έρεη ηε κνξθή θνξνινγηθνχ ειέγρνπ απφ ηα γξαθεία ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο 

ή επηηφπηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ: 

α) ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δχλαηαη λα δηελεξγεί θνξνινγηθφ έιεγρν απφ ηα γξαθεία 

ηεο κε βάζε ηηο ηεξνχκελεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δειψζεηο θαη ινηπά έγγξαθα πνπ 

ππνβάιιεη ν θνξνινγνχκελνο, θαζψο θαη έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή 

ηεο. 

β) ε απφθαζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο γηα ηε δηελέξγεηα πιήξνπο επηηφπηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα θνηλνπνηείηαη ζην θνξνινγνχκελν κε πξνεγνχκελε έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. Με πξάμε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγείηαη πιήξεο 

επηηφπηνο θνξνινγηθφο έιεγρνο ρσξίο πξνεγνχκελε εηδνπνίεζε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη έρεη δηαπξαρζεί θνξνδηαθπγή. 

Ο Γεληθφο Γξακκαηέαο δχλαηαη κε απφθαζή ηνπ λα νξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνχζεο πεξίπησζεο. 

 

5.4.3 Πεξηερόκελν Φνξνινγηθνύ Διέγρνπ 

 

 

Με ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 4174/2013 πξνβιέπνληαη ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα θέξεη ε εληνιή δηελέξγεηαο ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. 

Μεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ θέξεη ε σο άλσ εληνιή είλαη ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαζψο θαη ν ραξαθηεξηζκφο (είδνο) σο πιήξεο ή κεξηθφο έιεγρνο. 

Γηα ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία απηά επηζεκαίλνπκε ηα παξαθάησ: 

Ζ δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ πνπ ζα ηίζεηαη ζπλαξηάηαη άκεζα ηφζν κε ην ραξαθηεξηζκφ 

(είδνο) ειέγρνπ σο πιήξεο ή κεξηθφο φζν θαη κε ηα δεδνκέλα ηεο θάζε ππφζεζεο φπσο είλαη 

ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο, ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ, ν βαζκφο δπζθνιίαο θ.ιπ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ε δηάξθεηα πνπ ζα ηεζεί, πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηε δηελέξγεηα ηνπ 

ειέγρνπ κε ζρεηηθή άλεζε ρξφλνπ δεδνκέλνπ φηη κπνξεί λα παξαηαζεί κία θνξά θαηά έμη (-6-) 

κήλεο θαη πεξαηηέξσ παξάηαζε γηα αθφκε έμη (-6-) κήλεο είλαη δπλαηή κφλν ζε εμαηξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο. 

Ζ ηξνπνπνίεζε ηεο εληνιήο πξνθεηκέλνπ λα παξαηαζεί ε δηάξθεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ πξέπεη λα εθδίδεηαη πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο δηάξθεηαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

ηξνπνπνηεζείζα εληνιή. 
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5.4.4 Δπηινγή Τπνζέζεσλ πξνο Έιεγρν 

 

 

Οη ππνζέζεηο πνπ ειέγρνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα, επηιέγνληαη κε απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ κε βάζε θξηηήξηα αλάιπζεο θηλδχλνπ ή εμαηξεηηθψο, κε βάζε 

άιια θξηηήξηα, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη δε δεκνζηνπνηνχληαη. 

Με απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ε νπνία εθδίδεηαη έσο ην 

ηέινο θάζε έηνπο θαη δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί νπνηεδήπνηε, θαζνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ 

ειέγρσλ πνπ ζα δηελεξγεζνχλ κεξηθψο ή πιήξσο, εληφο ηνπ επφκελνπ έηνπο θαηά 

πξνηεξαηφηεηα, κε βάζε θξηηήξηα αλάιπζεο θηλδχλνπ ή ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, κε βάζε 

άιια θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε. ηηο απνθάζεηο ιακβάλεηαη ππφςε 

ν αξηζκφο ησλ ππεξεηνχλησλ ειεγθηψλ θαηά ην ρξφλν έθδνζεο ηεο απφθαζεο θαη ν αξηζκφο 

ησλ δηελεξγεζέλησλ ειέγρσλ θαηά ηνπο πξνεγνχκελνπο δψδεθα (-12-) κήλεο απφ ην κήλα 

έθδνζεο ηεο απφθαζεο. ηελ απφθαζε νξίδεηαη, επίζεο, ην πνζνζηφ ησλ ειέγρσλ γηα 

θνξνινγηθά έηε, ρξήζεηο, ππνζέζεηο, πεξηφδνπο ή ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ έηνπο έθδνζεο ηεο απφθαζεο, ην νπνίν δελ κπνξεί 

λα ππνιείπεηαη ηνπ πνζνζηνχ 70% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ειεγρφκελσλ 

ππνζέζεσλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα. Δηδηθά, γηα ην ηξέρνλ έηνο (2016) ην 

αλσηέξσ πνζνζηφ νξίδεηαη ζε 50% θαη γηα ην επφκελν έηνο (2017) ζε 60%. 

Μέρξη ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 3842/2010
247

 νη θνξνινγηθέο αξρέο φξηδαλ ζπγθεθξηκέλα 

θξηηήξηα επηινγήο ησλ θνξνινγνπκέλσλ, νη νπνίνη ζα ειεγρζνχλ. Έηζη, ζχκθσλα κε ηηο 

ΠΟΛ. 1037/2005
248

 θαη 1072/2011
249

 νη εθθξεκείο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη 

ινηπψλ θνξνινγηψλ ησλ επηηεδεπκαηηψλ επηιέγνληαλ κε βάζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα. 

Με ην άξζξν 80 ηνπ Ν. 3842/2010 ε επηινγή ησλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ εηψλ πνπ ζα ειεγρζνχλ γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε κεζφδσλ αλάιπζεο 

θηλδχλνπ.  
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Δπίζεο, κε ηελ έθδνζε ηεο ΠΟΛ. 1178/2011
250

 έγηλε ν θαζνξηζκφο  ησλ θξηηεξίσλ θαη 

ησλ θαλφλσλ επηινγήο ππνζέζεσλ γηα έιεγρν θαη ε κνξηνδφηεζε απηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

νπνίνπο γίλεηαη ε επηινγή ησλ πξνο έιεγρν ππνζέζεσλ. 

Με ηα παξαπάλσ θξηηήξηα επηινγήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο αλάιπζεο θηλδχλνπ ηνπ 

Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ ELENXIS
251

 ζα 

γίλεηαη ε ζηφρεπζε θαη ε επηινγή θνξνινγνχκελσλ Τςειήο Μνξηνδφηεζεο. Οη ιίζηεο κε 

ηνπο θνξνινγνχκελνπο Τςειήο Μνξηνδφηεζεο ζα απνζηέιινληαη ζηνπο Πξντζηακέλνπο ησλ 

Διεγθηηθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην ELENXIS, ψζηε λα εθδνζεί ε νηθεία εληνιή ειέγρνπ. 

 

 

5.5 Μέγεζνο Φνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα θαη νη Δπηπηώζεηο ηεο 

 

 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα (αλ φρη ην κεγαιχηεξν) πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθάζηνηε 

θπβεξλήζεηο, ην νπνίν ζπλεηέιεζε ζπλδπαζηηθά κε ηηο ππφινηπεο αλαπνηειεζκαηηθέο 

δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζζεθαλ κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε, ζηελ ππεξβνιηθή 

δηφγθσζε ηνπ Γεκνζίνπ ρξένπο, είλαη απηφ ηεο θνξνδηαθπγήο. Άκεζε ζπλέπεηα απηνχ ε 

πξσηνθαλήο νηθνλνκηθή θξίζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα καο θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία 

(2010-2016). Οη επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ είζπξαμε ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ είλαη 

άκεζεο, κε ζπλαθφινπζεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο επηπηψζεηο εμαηηίαο ηεο αχμεζεο ηνπ ελ 

ιφγσ θαηλνκέλνπ. 

χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε Διιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 55 ηνπ Ν. 4174/2013 (ζεκεηψλεηαη φηη ν Ν. 4174/2013 

είλαη ν Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο-Κ.Φ.Γ., κε έλαξμε ηζρχνο ηελ 01-01-2014), ε 

θνξνδηαθπγή νξίδεηαη σο: «ε απόθξπςε θαζαξώλ εηζνδεκάησλ από νπνηαδήπνηε πεγή κε κε 

ππνβνιή δήισζεο ή κε ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο θαη κε ζθνπό ηε κε πιεξσκή θόξνπ 

εηζνδήκαηνο. Ωο απόθξπςε θαζαξώλ εηζνδεκάησλ λνείηαη θαη ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 

θαηαρσξνύληαη ζηα βηβιία αλύπαξθηεο ή εηθνληθέο νιηθά ή κεξηθά δαπάλεο ή γίλεηαη επίθιεζε 
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ζηε θνξνινγηθή δήισζε ηέηνησλ δαπαλώλ, ώζηε λα κελ εκθαλίδνληαη θαζαξά εηζνδήκαηα ή λα 

εκθαλίδνληαη απηά κεησκέλα».  

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην ίδην άξζξν ηνπ Κ.Φ.Γ., σο θνξνδηαθπγή λνείηαη θαη «ε κε 

ππνβνιή δήισζεο, ε ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κε θαηαβνιή 

πνζνύ θόξνπ, ε κε απόδνζε, αλαθξηβήο απόδνζε, ζπκςεθηζκόο, έθπησζε ή δηαθξάηεζε θόξνπ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο θαη παξαθξαηνύκελσλ θαη επηξξηπηόκελσλ θόξσλ, ηειώλ ή εηζθνξώλ, 

θαζώο θαη ε κε ππνβνιή δήισζεο ή ε ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο κε ζθνπό ηε κε πιεξσκή 

ησλ παξαπάλσ θόξσλ ηειώλ ή εηζθνξώλ, εθόζνλ πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο 

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξά θόξνπο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κώδηθα 

Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο. Η είζπξαμε επηζηξνθήο ησλ παξαπάλσ θόξσλ από ηε Φνξνινγηθή 

Γηνίθεζε κεηά από παξαπιάλεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο κε ηελ παξάζηαζε ςεπδώλ 

γεγνλόησλ σο αιεζηλώλ ή κε αζέκηηε παξαζηώπεζε ή απόθξπςε αιεζηλώλ γεγνλόησλ, ε 

έθδνζε πιαζηώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, θαζώο θαη ε λόζεπζε θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ, ε 

έθδνζε εηθνληθώλ θνξνινγηθώλ ζηνηρείσλ θαη ε απνδνρή απηώλ, ε κε έθδνζε ή αλαθξηβήο 

έθδνζε παξαζηαηηθώλ ζηνηρείσλ, ε απόθξπςε ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ή 

ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηνπ εληαίνπ θόξνπ ηδηνθηεζίαο αθηλήησλ κε κε ππνβνιή δήισζεο ή 

κε ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο θαη κε ζθνπό ηε κε πιεξσκή ηνπ εληαίνπ θόξνπ ηδηνθηεζίαο 

αθηλήησλ, ε απόθξπςε ζηνηρείσλ πνπ απνηεινύλ αληηθείκελν ή ζπλζέηνπλ ην αληηθείκελν ηνπ 

εηδηθνύ θόξνπ αθηλήησλ (Ν. 3091/2002
252

)κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε ππνβνιή αλαθξηβνύο 

δήισζεο θαη κε ζθνπό ηε κε πιεξσκή ηνπ εηδηθνύ θόξνπ αθηλήησλ θαη ηέινο ε απόθξπςε 

νπνηαζδήπνηε θνξνινγεηέαο ύιεο κε κε ππνβνιή δήισζεο ή κε ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο 

θαη κε ζθνπό ηε κε πιεξσκή νπνηνπδήπνηε άιινπ θόξνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

Κώδηθα».  

Ζ θνξνδηαθπγή δηαπξάηηεηαη κε πνιινχο ηξφπνπο, επί ηεο άκεζεο θαη έκκεζεο 

θνξνινγίαο, απφ λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα θαη ζε φια ηα είδε θφξσλ, απφ φιεο ηηο 

επαγγεικαηηθέο νκάδεο ζε ρακειφηεξν βέβαηα πνζνζηφ απφ ηελ νκάδα ησλ κηζζσηψλ θαη 

ησλ ζπληαμηνχρσλ. Έηζη, δεκηνπξγήζεθε έλα ράζκα-θελφ αλάκεζα ζηα έζνδα πνπ ζα είρε ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε αλ ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα δήισλαλ κε ηελ ζέιεζε ηνπο θαη 

εηιηθξηλά ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηά ηνπο θαη ζε απηά πνπ ηειηθά εηζπξάηηνληαη απφ ηελ 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε.  
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Απφ ηα πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ηνπ Τπνπξγείνπ  Οηθνλνκηθψλ, ηα 

νπνία αθνξνχλ ηελ επεμεξγαζία ησλ θνξνινγηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 

απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..), πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά 

επξήκαηα γηα ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ ρψξα καο
253

. 

Έηζη, κε βάζε ηα ζηνηρεία απηά, ην ζπλνιηθφ απνθηεζέλ εηζφδεκα γηα ην έηνο 2011 

αλήιζε ζε 116,5 δηζ. επξψ, εθ ησλ νπνίσλ ηα 81,8 δηζ. επξψ (70,22 %) αθνξνχζαλ ην 

θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ,  ηα 21,9 δηζ. 

επξψ (18,79%) αθνξνχζαλ ην θνξνινγνχκελν εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ ινηπψλ 

θαηεγνξηψλ (άιιε πεγή εηζνδήκαηνο πιελ κηζζψλ θαη ζπληάμεσλ) θαη ηα ππφινηπα 12,8 δηζ. 

επξψ (11,00 %) ηα θνξνινγεηέα θέξδε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ θφξσλ 10,4 δηζ. επξψ ην πνζφ πνπ αλαινγνχζε ζε θπζηθά 

πξφζσπα ήηαλ 7,3 δηζ. επξψ (ή 70,53%), θαη ηα ππφινηπα 3,1 δηζ. επξψ (ή 29,37%) 

αλαινγνχλ ζε θφξν επί ησλ θεξδψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Οη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη 

επσκίζηεθαλ ην 55,09% ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγηθνχ βάξνπο (θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ), ελψ νη ινηπνί θνξνινγνχκελνη κφλν ην 15,44%. 

πλάγεηαη ινηπφλ ην ζπκπέξαζκα φηη παξαπάλσ απφ ην 50% ηνπ θνξνινγηθνχ 

βάξνπο  ην επσκίζζεθαλ νη κηζζσηνί θαη νη ζπληαμηνχρνη. 

Αλά πεγή αηνκηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θαη αξηζκφ θνξνινγνπκέλσλ απφ ηα 

5,6 εθαηνκκχξηα θνξνινγνχκελα άηνκα, ηα 3,6 εθαηνκκχξηα (64%) θνξνινγήζεθαλ σο 

κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη θαη ηα ππφινηπα 2 εθαηνκκχξηα (36%) σο κε κηζζσηνί θαη κε 

ζπληαμηνχρνη κε βάζε ηελ θχξηα πεγή πξνέιεπζεο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο. Σν κέζν εηήζην 

δεισζέλ εηζφδεκα ησλ κηζζσηψλ θαη ζπληαμηνχρσλ αλήιζε ζε 22.720 επξψ θαη ήηαλ πνιχ 

κεγαιχηεξν ηνπ αληίζηνηρνπ εηζνδήκαηνο πνπ δειψζεθε απφ ηνπο κε κηζζσηνχο θαη κε 

ζπληαμηνχρνπο θαη ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε 10.950 επξψ. Απφ ηα 5,6 εθαηνκκχξηα ησλ 

θνξνινγνπκέλσλ, ην 49% δήισζε αηνκηθφ εηζφδεκα θάησ ηνπ βαζηθνχ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ 

ησλ 12.000 επξψ θαη ην 7,5% κεδεληθφ εηζφδεκα. Απφ ηα 2,9 εθαηνκκχξηα ησλ κε κηζζσηψλ 

θαη κε ζπληαμηνχρσλ, ηα 2,5 εθαηνκκχξηα άηνκα (86%) δήισζε αηνκηθφ εηζφδεκα θάησ ησλ 
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12.000 επξψ θαη ην 25% κεδεληθφ εηζφδεκα. Σν 69,2% δήισζε εηζφδεκα θάησ απφ ην 

εηήζην θαηά θεθαιήλ Α.Δ.Π. ηεο Διιάδνο, ην νπνίν δηακνξθψζεθε ζε 19.918 επξψ ην 2010. 

Δηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα κεγαιχηεξν απφ 100.000 επξψ δήισζαλ ζπλνιηθά 21.660 άηνκα, 

απφ ηα 8.280.954 πνπ ππέβαιαλ θνξνινγηθέο δειψζεηο (26%). Πάλσ απφ 900.000 επξψ 

εηήζην αηνκηθφ εηζφδεκα δήισζαλ κφιηο 20 κηζζσηνί θαη άιινη 31 θνξνινγνχκελνη ινηπψλ 

θαηεγνξηψλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη κηζζσηνί επσκίδνληαη ην κεγαιχηεξν βάξνο 

ηεο θνξνιφγεζεο  εηζνδήκαηνο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, ην νπνίν επηβεβαηψλεη ηελ 

βαζηκφηεηα ηζρπξψλ ελδείμεσλ, φηη ε θνξνδηαθπγή  πξνέξρεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα 

επαγγέικαηα, ζηα νπνία γίλεηαη δχζθνια ε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ. 

ε άξζξν πνπ δεκνζηεχεηαη ζε Οηθνλνκηθφ Γειηίν ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

αλαθέξεηαη φηη ε κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή θαίλεηαη λα δηαπξάηηεηαη απφ πξφζσπα κε θχξηα 

πεγή εηζνδήκαηνο ηελ απηναπαζρφιεζε, φπσο νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη αγξφηεο, νη 

νπνίνη θαηά ζηαζκηζκέλν κέζν φξν δειψλνπλ πεξίπνπ 33% κηθξφηεξν εηζφδεκα απφ ην 

πξαγκαηηθφ, απφ ηνπο πιένλ πινπζίνπο αιιά θαη ηνπο πιένλ θησρνχο θαη ζηελ πεξηθέξεηα 

ηεο ρψξαο ζε ζχγθξηζε κε ηα αζηηθά θέληξα
254

. 

5.6 Φνξνδηαθπγή  θαη Φνξνινγηθή Μεηαξξύζκηζε  ζηελ Διιάδα -Σερληθέο 

Διέγρνπ 

 

 

Με ηνλ Ν. 3845/2010
255

 (λφκνο-κλεκφλην) ε Διιάδα  δεζκεχηεθε γηα ηελ πινπνίεζε κηαο 

ζεηξάο δεκνζηνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, νη νπνίεο έρνπλ ζθνπφ ηε βησζηκφηεηα ηεο 

Διιεληθήο Οηθνλνκίαο, ζπκβάιινληαο ζηελ ελίζρπζε ηνπ ειέγρνπ επί ησλ εζφδσλ θαη ησλ 

δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο ηεο. 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε εμαζθάιηζε ησλ εζφδσλ απφ ηνπο θνξνινγνπκέλνπο κε ηα 

κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, ε απνηειεζκαηηθφηεξε θαη απζηεξφηεξε εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ν 

έιεγρνο ησλ αηφκσλ κε πςειφ πινχην, ε δίσμε ησλ κεγαιχηεξσλ παξαβαηψλ πνπ 
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εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο θνξνδηαθπγήο, ε ελίζρπζε ηεο δήισζεο θαη ηεο πιεξσκήο ηνπ 

Φ.Π.Α., θαζψο θαη ε ζπιινγή ηνπ κεγαιχηεξνπ πνζνχ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ 

νθεηιψλ.  

Δπίζεο, κε ηνλ Ν. 4174/2013 έγηλε πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ δηελεξγνχληαη νη θνξνινγηθνί έιεγρνη κε ηελ εηζαγσγή ηεο 

δπλαηφηεηαο ηνπ κεξηθνχ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ, κε ζθνπφ ηελ ηαρχηεξε νινθιήξσζε ησλ 

ειεγρνκέλσλ ππνζέζεσλ. ηφρνο ηνπ λφκνπ είλαη λα νινθιεξψλεη άκεζα ηελ αμηνπνίεζε 

ζηνηρείσλ γηα ππνζέζεηο θνξνδηαθπγήο πνπ πξνθχπηνπλ, δηφηη νη κεξηθνί έιεγρνη κπνξεί λα 

είλαη εηδηθνί θαη ζηνρεπκέλνη, ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ άκεζα ζηνηρεία, ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζηε δηάζεζε ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο (π.ρ. ιίζηα Laggard, ζηνηρεία εκβαζκάησλ 

εμσηεξηθνχ θ.ιπ.) 

Αθφκε, κε ην άξζξν 34 ηνπ Ν. 4141/2013 ζπζηάζεθε ην Κέληξν Φνξνινγνπκέλσλ 

Μεγάινπ Πινχηνπ (ΚΔ.ΦΟ.ΜΔ.Π.) θαη γίλεηαη κεγάιε πξνζπάζεηα λα αμηνπνηεζνχλ νη λέεο 

ηερλνινγίεο. Έηζη, δηελεξγνχληαη έιεγρνη εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ κε ηηο έκκεζεο 

ηερληθέο θαη εθαξκφδνληαη πεξηζζφηεξα κέηξα ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ γηα ηελ πάηαμε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

 

5.6.1  Η έλλνηα ησλ Έκκεζσλ Σερληθώλ Διέγρνπ ζην Διιεληθό Φνξνινγηθό 

ύζηεκα  

 

 

ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ θνξνινγηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, επήιζαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνπο 

βαζηθνχο λφκνπο Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο θαη Φ.Π.Α. ψζηε λα εηζαρζνχλ ζχγρξνλεο 

κέζνδνη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

χκθσλα κε ην άξζξν 67Β ηνπ Ν. 2238/1996
256

 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 5Β 

ηνπ Ν. 4079/2012
257

 νξίζηεθαλ νη έκκεζεο ηερληθέο ειέγρνπ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ κε έιεγρν, κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο θαησηέξσ 

ηερληθέο ειέγρνπ: 
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α)  ηεο αξρήο ησλ αλαινγηψλ (mark up method), 

β) ηεο αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (source and application of funds 

method), 

γ) ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνχκελνπ (net worth method), 

δ) ηεο ζρέζεο ηεο ηηκήο πψιεζεο πξνο ην ζπλνιηθφ φγθν θχθινπ εξγαζηψλ (unit and 

volume method) θαη  

ε) ηνπ χςνπο ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη ησλ δαπαλψλ ζε κεηξεηά (bank deposit 

sand cash expenditure method). 

Σν αληηθείκελν ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ είλαη ε εμεχξεζε κε δεισζείζαο 

θνξνινγεηέαο χιεο κέζσ κηαο κεζνδνινγίαο πνπ αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη 

ηα δεδνκέλα γηα έζνδα θάζε πεγήο θαη πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, πνπ ε 

ππεξεζία δηαζέηεη ή ζπγθεληξψλεη, γηα ηνλ ειεγρφκελν ηνλ/ηελ ζχδπγφ ηνπ θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξάγξαθνο 1 ηνπ Ν. 4172/2013, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί 

θαη ηζρχεη ζήκεξα
258

, νξίδεηαη φηη ην εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

λνκηθψλ νληνηήησλ πνπ αζθνχλ ή πξνθχπηεη φηη αζθνχλ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

κπνξεί λα πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε θάζε δηαζέζηκν  ζηνηρείν ή κε έκκεζεο κεζφδνπο ειέγρνπ 

θαηά ηηο εηδηθφηεξεο πξνβιέςεηο ηνπ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.) ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

            α) φηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία δελ ηεξνχληαη ή νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν γηα ηα ινγηζηηθά πξφηππα, ή 

            β) φηαλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία ή ηα ινηπά πξνβιεπφκελα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά δελ 

ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο (Κ.Φ.Γ.), ή 

            γ) φηαλ ηα ινγηζηηθά αξρεία ή θνξνινγηθά ζηνηρεία δελ πξνζθνκίδνληαη ζηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε.  
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5.6.2 Αληηθείκελν ησλ Έκκεζσλ  Σερληθώλ  Διέγρνπ  

 

 

Σν αληηθείκελν, θαζψο θαη ην πεξηερφκελν ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, θαζνξίζζεθαλ κε ηελ ΓΔ Α 

1077357/10-05-2013 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ
259

 θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηελ 

ΠΟΛ. 1050/17-02-2014 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα Γεκνζίσλ Δζφδσλ
260

, εμαηηίαο 

ησλ αιιαγψλ πνπ επήιζαλ κε ηελ ςήθηζε ηνπ Ν. 4174/2013 θαη ηελ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο 

ηνπ δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ κε κεζφδνπο έκκεζνπ πξνζδηνξηζκνχ. 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΟΛ. 1050/17-02-2014
261

, αληηθείκελν ησλ ηερληθψλ ειέγρνπ, 

είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πξνθεηκέλνπ ε θνξνινγηθή αξρή λα 

πξνρσξήζεη ζε έθδνζε πξάμεο δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζε θνξνινγνχκελν 

θπζηθφ πξφζσπν, κέζσ κηαο κεζνδνινγίαο πνπ αμηνπνηεί ηα ζηνηρεία, ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

δεδνκέλα γηα ηα έζνδα θάζε πεγήο θαη ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δαπάλεο πάζεο θχζεσο πνπ ε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε δηαζέηεη ή ζπγθεληξψλεη γηα ηνλ ίδην ηνλ/ηελ ζχδπγφ ηνπ θαη ηα 

πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ. 
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5.6.3 Έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη  κε ηελ εθαξκνγή ησλ Έκκεζσλ Σερληθώλ 

Διέγρνπ 

 

 

1.Καηαζέζεηο ζε-αλαιήςεηο απφ πξνζσπηθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ινγαξηαζκνχο ζε-

απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

Οη θαηαζέζεηο ζε-αλαιήςεηο απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα (θάζε κνξθήο ζηελ 

Διιάδα ή ην Δμσηεξηθφ), ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ 

κειψλ απηψλ (ινγαξηαζκνί πξνζσπηθνί, νηθνγελεηαθνί θαη επαγγεικαηηθνί). 

2.Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

Κηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία νπνηαζδήπνηε κνξθήο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηνπ-ηεο 

ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

απνηίκεζε γίλεηαη κε βάζε ηελ αμία θηήζεο ή ην θφζηνο θαηαζθεπήο πξνζαπμεκέλε κε ηελ 

αμία/θφζηνο ηπρφλ πξνζζεθψλ ή βειηηψζεσλ. Δπίζεο, πεξηιακβάλνληαη θαη ηπρφλ 

ππάξρνπζεο απαηηήζεηο. 

           3. Πξνζηαηεπφκελα κέιε  

Σα πξφζσπα πνπ ζεσξείηαη φηη βαξχλνπλ ηνλ θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ην άξζξν 

7 ηνπ Ν. 2238/1994
262

 ή ηα εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 

4172/2013
263

, αλάινγα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο ζε θάζε 

θνξνινγηθή πεξίνδν. 

4.Γαπάλεο 

Γαπάλεο πάζεο θχζεσο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ ειεγρφκελν, ηνλ-ηελ ζχδπγν 

ηνπ θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ. 

5.Φνξνινγηθή πεξίνδνο 

Δηδηθά γηα ηελ εθαξκνγή ησλ έκκεζσλ ηερληθψλ ειέγρνπ σο θνξνινγηθή πεξίνδνο 

νξίδεηαη ε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο  γηα ην δηάζηεκα πνπ ίζρπαλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.2238/1994 

θαη ην θνξνινγηθφ έηνο γηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη απφ 01-01-2014 θαη κεηά. 

Δμαηξεηηθά ζηελ ηερληθή ηεο θαζαξήο ζέζεο κπνξεί ε ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδνο λα 
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πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ζπλερφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή θνξνινγηθά 

έηε. 

6.Φνξνινγνχκελνο 

Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο α ́ θαη β ́ ηνπ Κ .Φ.Γ. σο θνξνινγνχκελνο 

λνείηαη: «θάζε πξφζσπν πνπ ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη θφξν, ηέινο, εηζθνξά ή ρξεκαηηθή 

θχξσζε πνπ εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θψδηθα ή έρεη νπνηαδήπνηε άιιε θνξνινγηθή 

ππνρξέσζε ή θάζε πξφζσπν πνπ ππνρξενχηαη λα παξαθξαηεί θφξνπο θαη λα ηνπο απνδίδεη 

ζηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε». 

 

5.6.4 Τπαγόκελνη - Πεδίν Δθαξκνγήο - Δπηινγή Τπνζέζεσλ πξνο Έιεγρν 

 

 

χκθσλα κε ηελ ΠΟΛ. 1050/17‐02‐2014, ζηνλ ηξφπν θαη ζηε δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ  

oξίδεηαη κε ηελ απφθαζε απηή, δχλαληαη λα ππαρζνχλ νη παξαθάησ αλαθεξφκελεο  

ππνζέζεηο: 

1. νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 4172/2013, γηα ηα θνξνινγηθά έηε 

πνπ αξρίδνπλ απφ 01-01-2014 θαη κεηά, 

2. νη αλέιεγθηεο ππνζέζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θνξνινγνπκέλσλ θπζηθψλ 

πξνζψπσλ γηα δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ έιεγαλ πξηλ ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 4172/2013 γηα ηηο νπνίεο δελ είρε γίλεη έλαξμε ειέγρνπ κέρξη 31-12-

2013 (ζχκθσλα κε ην άξζξν 66) θαη ζπληξέρνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

παξαθάησ πεξηπηψζεηο:  

α) πθίζηαηαη αδηθαηνιφγεηνο πινπηηζκφο, 

β) παξνπζηάδνληαη κεγάιεο δαπάλεο πνπ δελ δηθαηνινγνχληαη, 

γ) είλαη ηα κέιε ησλ εηαηξεηψλ κε δεκηνγφλα απνηειέζκαηα,  

δ) δελ ηεξνχληαη ή δελ επηδεηθλχνληαη ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία Κ.Β../Κ.Φ.Α.. 

θαη 

ε) πθίζηαληαη πιεξνθνξίεο γηα παξάλνκα ή/θαη αδήισηα εηζνδήκαηα/δαπάλεο 

(επαγγεικαηηθέο, αηνκηθέο, νηθνγελεηαθέο). 
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Ζ επηινγή ησλ ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνζζνχλ νη ηερληθέο ειέγρνπ γίλεηαη κε 

βάζε θξηηήξηα αλάιπζεο θηλδχλνπ, ή εμαηξεηηθά κε βάζε άιια θξηηήξηα, ηα νπνία 

θαζνξίδνληαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα θαη δελ δεκνζηνπνηνχληαη, φπσο πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κ.Φ.Γ. (φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη ν Ν. 4174/2013). 

 

5.6.5  Μεζνδνινγία ησλ Έκκεζσλ Σερληθώλ Διέγρνπ 

 

 

Με ηελ ΠΟΛ. 1270/24‐12‐2013264 δφζεθαλ νη νδεγίεο γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε 

εθαξκνγή θάζε κίαο έκκεζεο ηερληθήο ειέγρνπ, απφ ηηο αλαθεξφκελεο παξαπάλσ, 

θαζνξίδνληαο ηελ κεζνδνινγία ε νπνία ζα αθνινπζείηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 2 ηεο απφθαζεο ΓΔ Α 1077357/ΔΞ2013/10‐05‐2013265 πνπ πξναλαθέξζεθε, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1171/04‐07‐2013266 θαη αθνξά νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ 

παξνρή ζηνηρείσλ απφ ηνπο θνξνινγνπκέλνπο θαηά ηνλ έιεγρν θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

Καηαξρήλ, ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζα πξέπεη, αθνχ εθδνζεί ε εληνιή ειέγρνπ, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ ΠΟΛ. 1050/17‐02‐2014, λα ζπγθεληξψζεη πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία 

ηφζν απφ Τπεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ φζν θαη απφ ηξίηεο πεγέο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Κ.Φ.Γ. (Ν. 4174/2013) αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ 

θνξνινγνχκελν ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Κ.Φ.Γ. 

Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε, κε ηελ έλαξμε ηνπ ειέγρνπ ή θαηά ηε δηάξθεηα απηνχ, 

κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηνλ θνξνινγνχκελν θαη απηφο έρεη ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηνηρεία γηα 

ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ ηδίνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη 

ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ ηνπο, γηα ηηο ειεγρφκελεο θνξνινγηθέο πεξηφδνπο, θαζψο θαη 

θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ ε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ζεσξεί απαξαίηεην. 
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ηα αλσηέξσ ζηνηρεία κπνξνχλ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη: ζηνηρεία γηα αθίλεηα, γηα 

θηλεηά κέζα, γηα επελδχζεηο/ζπκκεηνρέο, γηα θαηαζέζεηο, γηα έξγα ηέρλεο, ζπιινγέο θαη 

ινηπά ηηκαιθή, απαηηήζεηο/ππνρξεψζεηο θ.ιπ. 

Σν βάξνο ηεο απφδεημεο γηα ηα δηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θέξεη ν 

θνξνινγνχκελνο, ην χςνο δε ησλ δεινχκελσλ θαηαζέζεσλ θαη κεηξεηψλ θαηά ηελ έλαξμε 

ηεο πξψηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δεθηφ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν θεθάιαην πξνεγνπκέλσλ εηψλ, φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα δεδνκέλα ησλ ππνβαιιφλησλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο 

ή απφ άιια ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηεο ε ειεγθηηθή ππεξεζία. 

Γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ νξίζηεθαλ απφ ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε ηα αθφινπζα έληππα: 

α) Γηαζέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

β) Δξσηεκαηνιφγην ηξφπνπ δηαβίσζεο-κεηαβνιψλ-ππνρξεψζεσλ 

γ) Δπηζηνιή πξνο ηνλ θνξνινγνχκελν 

 

5.6.6 Πεξηερόκελν - Δλέξγεηεο Έκκεζσλ Σερληθώλ - Έλλνηεο 

 

5.6.6.1 Σερληθή Αλάιπζε Ρεπζηόηεηαο ηνπ Φνξνινγνύκελνπ (source and 

application of funds method) 

 

 

Ζ Σερληθή αλάιπζεο ξεπζηφηεηαο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
267

 (source and application of funds 

method) βαζίδεηαη ζηε ζεσξία, φηη νπνηαδήπνηε ππέξβαζε ζηα ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ ζε 

ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ησλ εζφδσλ, αληηπξνζσπεχεη κηα ππνεθηίκεζε ηνπ θνξνινγεηένπ 

εηζνδήκαηνο. Ζ κέζνδνο απηή πξνζδηνξίδεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα αλαιχνληαο ηα έζνδα 

(θνξνινγεηέα θαη κε), ηηο αγνξέο θαη δαπάλεο (επαγγεικαηηθέο, αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο) 

θαη ηηο απμήζεηο θαη κεηψζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ 

(επαγγεικαηηθψλ, αηνκηθψλ θαη νηθνγελεηαθψλ) ηνπ ειεγρφκελνπ. 
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 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο δεκηνπξγείηαη έλα ηζνδχγην κε δχν βαζηθέο 

ζηήιεο, «Πεγέο Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ» θαη «Αλαιψζεηο Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ». 

 

ηελ πξψηε ζηήιε «Πεγέο Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ» αζξνίδνληαη: 

1) Σα ππφινηπα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ινγαξηαζκψλ (ζηελ Διιάδα ή θαη ζην 

Δμσηεξηθφ) θαηά ηελ έλαξμε ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο. 

2) Σα δηαζέζηκα κεηξεηά ή θαη ην ππφινηπν ηακείνπ ζηελ αξρή ηεο ειεγρφκελεο 

ρξήζεο.  

3)  Οη αλαιήςεηο απφ επηρεηξήζεηο φπνπ ζπκκεηέρεη ν θνξνινγνχκελνο, ν/ε ζχδπγφο 

ηνπ ή θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ (φρη αηνκηθήο επηρείξεζεο). 

4) Σα αθαζάξηζηα έζνδα απφ ηελ αηνκηθή άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ θνξνινγνχκελνπ ή ηνπ /ηεο ζπδχγνπ.  

5) Σα έζνδα απφ ινηπέο πεγέο εηζνδήκαηνο φπσο
268

 : 

  κηζζψκαηα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ (εθηφο ηεθκαξηψλ) 

  εηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο  

  εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο  

  δεισζέλ εηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο  

  εηζφδεκα απφ ινηπέο πεγέο 

6) Οη εηζπξάμεηο απφ ινηπά κε θνξνινγεηέα έζνδα, φπσο απνδεκηψζεηο, επηδνηήζεηο, 

δσξεέο θ.ιπ. 

7) Tα έζνδα απφ πψιεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθψλ/νηθνγελεηαθψλ.  

8) Σα πνζά δαλείσλ απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θάζε κνξθήο, ηδηψηεο, θ.ιπ. 

(πξνζσπηθά/ νηθνγελεηαθά ή επαγγεικαηηθά ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο). 

9)  Σα ινηπά έζνδα πάζεο θχζεσο θνξνινγεηέα ή κε. 

         10) Οη απμήζεηο πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ (ππνρξεψζεηο απφ αγνξέο, δαπάλεο γεληθά 

θαζψο θαη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο, νη νπνίεο νθείινληαη ζην ηέινο θάζε ειεγρνκέλνπ 

έηνπο). 

                                                           
268

 Γθίλνγινπ, Γ., (2014), «Φνξνινγηθή Λνγηζηηθή ΗΗ», εθδφζεηο Γ. Γθίλνγινπ, Θεζζαινλίθε, ζει. 79 

 



[135] 

 

         11) Οη κεηψζεηο ινγαξηαζκψλ εηζπξαθηέσλ (απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο επαγγεικαηηθέο, 

πξνζσπηθέο θ.ιπ., θαζψο θαη απαηηήζεηο θνξνινγηθέο) θαη νη επηζηξνθέο θφξσλ θ.ιπ.), νη 

νπνίεο είλαη απαηηεηέο ζην ηέινο θάζε ειεγρνκέλνπ έηνπο). 

      12) Ζ αχμεζε ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ έλαληη εζφδσλ επνκέλνπ /επνκέλσλ 

έηνπο/εηψλ. 

       13)  Οη ινηπέο πεξηπηψζεηο εζφδσλ (νπνηαδήπνηε άιιε πεξίπησζε). 

         

ηε δεχηεξε ζηήιε «Αλαιψζεηο Κεθαιαίσλ/Δζφδσλ» αζξνίδνληαη: 

1) Σα ππφινηπα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ινγαξηαζκψλ (ζηελ Διιάδα ή θαη ζην 

Δμσηεξηθφ) πξνζσπηθψλ/νηθνγελεηαθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ. 

2) Σα δηαζέζηκα κεηξεηά ή θαη ην ππφινηπν ηνπ ηακείνπ ζην ηέινο ηεο 

ειεγρφκελεο ρξήζεο. 

3) Οη εηζθνξέο ζε ινγαξηαζκνχο επηρεηξήζεσλ φπνπ ζπκκεηέρεη ν ίδηνο ν 

θνξνινγνχκελνο, ν /ε ζχδπγνο ή θαη ηα πξνζηαηεπφκελα κέιε απηψλ (φρη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο). 

4) Ζ ζπλεηζθνξά πνζψλ γηα ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην θάζε κνξθήο 

επηρεηξήζεσλ. 

5) Οη αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (πξνζσπηθψλ/ νηθνγελεηαθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ) πεξηιακβάλνληαη: αλεγέξζεηο νηθνδνκψλ, αγνξέο Δ.Η.Υ. απηνθηλήησλ, 

δίηξνρσλ θ.ιπ. νρεκάησλ, πινίσλ-ζθαθψλ αλαςπρήο, αεξνζθαθψλ θαη επελδπηηθψλ αγαζψλ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ βειηηψζεηο απηψλ. 

6) Οη αγνξέο εκπνξεπκάησλ, πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ινηπψλ αγαζψλ 

αλαγθαίσλ ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο . 

7) Οη επαγγεικαηηθέο-επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο (εθπηπηφκελεο ή 

κε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο). 

8) Σα πνζά απνπιεξσκήο πξνζσπηθψλ ή επαγγεικαηηθψλ δαλείσλ. 

9) Σα πνζά γηα αζθάιηζηξα, απνδεκηψζεηο, δσξεέο (φπσο γνληθέο παξνρέο ή 

ρνξεγίεο ρξεκαηηθψλ πνζψλ θ.ιπ.) 

10) Σα πνζά γηα θφξνπο, ηέιε εηζθνξέο θαη πξφζηηκα θάζε κνξθήο 

11) Σα πνζά γηα θάζε είδνπο δαπάλεο δηαβίσζεο (πξνζσπηθέο-νηθνγελεηαθέο) 

θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο ησλ πξνζσπηθψλ-

νηθνγελεηαθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 
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12) Οη κεηψζεηο ησλ πιεξσηέσλ ινγαξηαζκψλ (κεηψζεηο απφ αγνξέο, δαπάλεο 

γεληθά θαζψο θαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο νη νπνίεο νθείινληαη, ζην ηέινο θάζε 

ειεγρφκελνπ έηνπο). 

13) Οη απμήζεηο Δηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ (νη απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο 

επαγγεικαηηθέο, πξνζσπηθέο θαη θνξνινγηθέο θ.ιπ., νη νπνίεο είλαη απαηηεηέο, ζην ηέινο 

θάζε ειεγρφκελνπ έηνπο). 

14) Οη ρνξεγήζεηο δαλείσλ ζε ηξίηνπο 

15) Ζ κείσζε πξνθαηαβνιψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ έλαληη εζφδσλ επνκέλνπ 

έηνπο/επνκέλσλ εηψλ. 

16) Οη ινηπέο πεξηπηψζεηο αλαιψζεσλ (αλαγξάθεηαη νπνηαδήπνηε άιιε 

πεξίπησζε δαπάλεο/αγνξάο). 

Δθαξκφδνληαο ινηπφλ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ε αξλεηηθή δηαθνξά κεηαμχ ζηήιεο 

«Πεγέο Κεθαιαίσλ-Δζφδσλ» θαη ζηήιεο «Αλαιψζεηο Κεθαιαίσλ-Δζφδσλ», ειέγρεηαη απφ 

ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε σο κε δεινχκελν εηζφδεκα θαη εθφζνλ δελ αηηηνινγείηαη ζχκθσλα 

θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. 

 

5.6.6.2 Σερληθή Καζαξήο Θέζεο ηνπ Φνξνινγνύκελνπ (net worth method) 

 

 

Ζ ηερληθή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
269

 βαζίδεηαη ζηε ινγηθή φηη φηαλ έλαο 

θνξνινγνχκελνο ζπζζσξεχεη ηνλ πινχην ζε έλα θνξνινγηθφ έηνο, είηε ηνλ επελδχεη (ζε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ), είηε ηνλ δαπαλά. 

Καηά ηελ ηερληθή απηή δεκηνπξγείηαη ν Πίλαθαο Δλεξγεηηθνχ θαη Παζεηηθνχ γηα φια 

ηα ειεγρφκελα έηε θαη ην έηνο βάζεο (ην ακέζσο πξνεγνχκελν απφ ην πξψην ειεγρφκελν 

έηνο). 

ην Δλεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ ειεγρφκελνπ, 

ηνπ/ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ, (πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά-

επαγγεικαηηθά), θαζψο θαη νη θαηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηε ιήμε 

εθάζηνπ έηνπο φπσο: 
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 Αθίλεηε πεξηνπζία (θφζηνο) 

 Έπηπια, ζπζθεπέο, ινηπφο εμνπιηζκφο (επαγγεικαηηθά) 

 Πξνζσπηθά αληηθείκελα κεγάιεο αμίαο  

 Κνζκήκαηα θαη ινηπά ηηκαιθή 

 Απαηηήζεηο δηάθνξεο: πεξηιακβάλνληαη νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί ήηνη νη 

απαηηήζεηο απφ πσιήζεηο επαγγεικαηηθέο θαη πξνζσπηθέο/νηθνγελεηαθέο θ.ιπ., 

θαζψο θαη θνξνινγηθέο (επηζηξνθέο θφξσλ θ.ιπ.),νη νπνίεο είλαη απαηηεηέο ζην 

ηέινο θάζε ειεγρνκέλνπ έηνπο 

 Μεραλνθίλεηα νρήκαηα, ζθάθε, αεξνζθάθε θ.ιπ. 

 Μεηξεηά δηαζέζηκα ζηελ θαηνρή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηνπ-ηεο ζπδχγνπ ή ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ απηψλ. 

 Καηαζέζεηο ζε ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ 

ή ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ απηψλ π.ρ. ζε ινγαξηαζκνχο θαηαζεηηθνχο φςεσο, 

πξνζεζκίαο θαη ζε ηξερνχκελνπο. 

 Μεηνρέο, ινηπνί ηίηινη  

 χλνιν απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεο ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο 

 Γηάθνξνη ινγαξηαζκνί ησλ νπνίσλ ε αμία ππεξβαίλεη ηηο 5.000 επξψ. 

ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο σο αμία ιακβάλεηαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο θηήζεο. 

 

ην Παζεηηθφ πεξηιακβάλνληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ, ηνπ/ηεο 

ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ, σο θαη νη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο 

(πνπ  αθνξνχλ πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο). 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλνληαη ηα δάλεηα απφ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα 

γξακκάηηα θαη νη επηηαγέο πιεξσηέεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε απνδεηθλπφκελε νθεηιή ή 

ππνρξέσζε ζε ηξίηνπο: 

 Γάλεηα (πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά) 

 Γάλεηα (επαγγεικαηηθά-ζε πεξίπησζε αηνκηθήο επηρείξεζεο) 

 Γξακκάηηα (πξνζσπηθά-νηθνγελεηαθά ή ηεο αηνκηθήο ηνπ επηρείξεζεο) 

 Πηζησηέο δηάθνξνη 

 Τπνρξεψζεηο (Απνζβέζεηο ,θ.ιπ.) 
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5.6.6.3 Αληηκεηώπηζε Απνζβέζεσλ
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Δηδηθά γηα ηελ ηερληθή απηή, εάλ ζην πίλαθα ηνπ ελεξγεηηθνχ πεξηιακβάλνληαη θαη πάγηα 

επαγγεικαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία γηα ηα νπνία είραλ δηελεξγεζεί απνζβέζεηο θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηφο ηφηε, ην ζσξεπηηθφ πνζφλ απνζβέζεσλ γηα απηά 

ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία αλαγξάθεηαη σο ππνρξέσζε ζηνλ πίλαθα παζεηηθνχ. 

Δάλ ζην ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία έρνπλ 

απνζβεζζεί πιήξσο, ζηνλ πίλαθα παζεηηθνχ αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ απνζβέζεσλ πνπ 

έρεη δηελεξγεζεί γηα απηά θαη έρεη εθπέζεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 

Ζ δηαθνξά Δλεξγεηηθνχ - Παζεηηθνχ απνηειεί ηελ Καζαξή Θέζε εθάζηνπ έηνπο 

(δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ). 

Απφ ηελ θαζαξή ζέζε ιήμεο θάζε δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ αθαηξείηαη ε θαζαξή ζέζε 

έλαξμεο θαη δεκηνπξγείηαη ν Πίλαθαο Καζαξήο Θέζεο (φπνπ γηα ην πξψην ειεγρφκελν έηνο 

θαζαξή ζέζε έλαξμεο είλαη ε θαζαξή ζέζε ηνπ έηνπο βάζεο). 

ην απνηέιεζκα απηφ πξνζηίζεληαη: 

Οη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο (κε επηηαγέο, κεηξεηά ή κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ) 

θαη ζπγθεθξηκέλα: 

 Πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο δαπάλεο δηαβίσζεο 

 Λνηπέο δαπάλεο/αγνξέο 

 Εεκίεο απφ εθπνίεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. 

Απφ ην κεξηθφ απηφ ζχλνιν αθαηξνχληαη ηα κε θνξνινγνχκελα εηζνδήκαηα θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

 Σα αθνξνιφγεηα έζνδα απφ δηάθνξεο πεγέο, 

 Με θνξνινγεηέεο πεξηπηψζεηο εζφδσλ ή θνξνινγεηέεο θαηά εηδηθφ ηξφπν φπσο ηα 

έζνδα απφ δσξεέο, θέξδε απφ πψιεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, επηρνξεγήζεηο θαη ινηπέο κε 

θνξνινγεηέεο πεξηπηψζεηο  

Σν Τπφινηπν απνηειεί ην βάζεη ηεο ηερληθήο απηήο πξνζδηνξηδφκελν Καζαξφ 

Δηζφδεκα ηνπ ειεγρφκελνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ 
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απηψλ, ην νπνίν ζπγθξίλεηαη κε ηα αληίζηνηρα δεισζέληα εηζνδήκαηα (ππαρζέληα ζε 

θνξνιφγεζε) απφ θάζε πεγή ηνπ θνξνινγνπκέλνπ ηνπ/ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ. 

χκθσλα κε ηελ ηερληθή απηή ην πξνθχπηνλ ππφινηπν ειέγρεηαη σο κε δεινχκελν 

εηζφδεκα θαη εθφζνλ δελ αηηηνινγείηαη ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηεο 

απφθαζεο ΓΔ Α 1077357/ΔΞ2013/10‐05‐2013, ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηεο ίδηαο Α.Τ.Ο. 

 

5.6.6.4  Σερληθή Σξαπεδηθώλ Καηαζέζεσλ θαη Γαπαλώλ ζε Μεηξεηά (bank 

deposits and cash expenditure method) 

 

 

Ζ ηερληθή ησλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ θαη δαπαλψλ ζε κεηξεηά βαζίδεηαη ζηε ζεσξία, φηη 

εάλ έλαο θνξνινγνχκελνο ιάβεη ρξήκαηα, δχν κφλνλ πξάγκαηα κπνξνχλ λα ζπκβνχλ. Απηά ή  

λα θαηαηεζνχλ ή λα δαπαλεζνχλ
271

. 

Ζ παξαπάλσ κέζνδνο πξνζδηνξίδεη ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα παξαθνινπζψληαο ηελ 

θίλεζε ησλ (δηαζεζίκσλ) θεθαιαίσλ ηνπ θνξνινγνχκελνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ θαη ησλ 

πξνζηαηεπνκέλσλ κειψλ απηψλ, είηε κε ηελ θαηάζεζε απηψλ ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο είηε κε ηελ αλάισζή ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλαιιαγέο κε ρξήζε κεηξεηψλ. 

Αλαιχεη ηηο ζπλνιηθέο θαηαζέζεηο θαη ηα δηαζέζηκα ζε ρξεκαηνπηζησηηθνχο ινγαξηαζκνχο 

θαη ηηο αγνξέο θαη δαπάλεο ζε κεηξεηά ηφζν ζε επαγγεικαηηθφ φζν θαη ζε νηθνγελεηαθφ 

επίπεδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ειεγρφκελεο ρξήζεο θαη ηα ζπγθξίλεη κε ηα ζπλνιηθά 

δεισζέληα έζνδα. 

Ζ ηερληθή απηή πξνζδηνξίδεη ηα έζνδα ηνπ θνξνινγνπκέλνπ αλαιχνληαο ηηο 

ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη ηηο δαπάλεο κε ρξήζε κεηξεηψλ ζε δηάθνξεο ζπλαιιαγέο. 

πγθεθξηκέλα: 

1. Πξνζδηνξίδνληαη νη ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ηεο ειεγρφκελεο 

πεξηφδνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππάξρεη άλνηγκα ινγαξηαζκψλ. Πεξηιακβάλνληαη νη 

πηζησηηθέο θηλήζεηο ζε ινγαξηαζκφ/νχο πνπ αθνξνχλ θαζαξέο θαηαζέζεηο θαη έκκεζεο  
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θαηαζεηηθέο πξάμεηο (πξνζσξηλέο θαηαζέζεηο πξνο εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ, φπσο δάλεηα 

θ.ιπ. πξάμεηο). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί άλνηγκα ινγαξηαζκψλ, νη 

ζπλνιηθέο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο ιακβάλνληαη σο ε δηαθνξά ππνινίπνπ ηέινπο κείνλ αξρή 

ρξήζεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηερληθή παξάγεη αλεπαξθή-ειιηπή-κε αζθαιή απνηειέζκαηα 

ζηηο πεξηπηψζεηο κε αλνίγκαηνο ινγαξηαζκψλ.  

2. Αθαηξνχληαη ηα θαηαηεζεηκέλα πνζά ζηνπο αλσηέξσ ινγαξηαζκνχο, νη νπνίνη 

αθνξνχλ: 

-Με ππνθείκελα ζε θνξνινγία έζνδα. 

-Πνζά απφ εθηακίεπζε δαλείσλ. 

-πκςεθηζηηθέο θηλήζεηο κεηαμχ ινγαξηαζκψλ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ, ηνπ/ηεο ζπδχγνπ 

θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ απηψλ. 

-πλαιιαγέο, κεηαθνξέο θαη ινηπέο πξάμεηο πνπ δελ απνηεινχλ θαζαξέο θαηαζέζεηο. 

 

ην ππφινηπν ησλ θαζαξψλ ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ πξνζηίζεληαη: 

-Γαπάλεο επηρεηξεκαηηθέο ‐ επαγγεικαηηθέο (εμνθιεζείζεο κε κεηξεηά). 

-Αγνξέο εκπνξεπκάησλ, πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιψλ θαη ινηπψλ αγαζψλ αλαγθαίσλ 

ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (εμνθιεζείζεο κε κεηξεηά). 

-Αγνξέο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πξνζσπηθψλ/ νηθνγελεηαθψλ, επαγγεικαηηθψλ 

(εμνθιεζείζεο κε κεηξεηά). 

-Πξνζσπηθέο /νηθνγελεηαθέο δαπάλεο (εμνθιεζείζεο κε κεηξεηά). 

-Καηαβιεζέληεο θφξνη, εηζθνξέο θαη πξφζηηκα θάζε κνξθήο (εμνθιεζέληεο κε 

κεηξεηά). 

-Απνπιεξσκή/κείσζε ρξεψλ κε κεηξεηά. 

-Αχμεζε/κείσζε δηαζεζίκσλ κεηξεηψλ ειεγρφκελεο πεξηφδνπ. Ζ κείσζε δηαζεζίκσλ 

κεηξεηψλ ηίζεηαη κε αξλεηηθφ πξφζεκν. 

-Λνηπέο θαηαβνιέο ζε κεηξεηά. 

 3.  Σν λέν Τπφινηπν ησλ θαζαξψλ Σξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ κεηψλεηαη κε ηα κε 

ππνθείκελα ζε θνξνινγία έζνδα πνπ δελ θαηαηέζεθαλ ζε ινγαξηαζκνχο θαη κε ηελ αχμεζε 

ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ έλαληη εζφδσλ επνκέλνπ/σλ  έηνπο/εηψλ. Απμάλεηαη 

κε ηελ κείσζε ησλ πξνθαηαβνιψλ πνπ εηζπξάρζεθαλ έλαληη εζφδσλ επνκέλνπ 

έηνπο/επνκέλσλ εηψλ θαη κε ηελ αχμεζε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ ή κεηψλεηαη κε ηελ 

κείσζε ησλ εηζπξαθηέσλ ινγαξηαζκψλ. Απηφ φπσο αλακνξθψζεθε, απνηειεί βάζεη ηερληθήο, 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα πξνο θνξνιφγεζε. Σν Δηζφδεκα απηφ ζπγθξίλεηαη κε ην Αθαζάξηζην 
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Δηζφδεκα ηνπ ειεγρφκελνπ θαζψο θαη κε ην ζχλνιν ησλ ινηπψλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

ειεγρφκελνπ θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ απηνχ. Ζ ζεηηθή πξνθχπηνπζα δηαθνξά ειέγρεηαη σο κε 

δεινχκελν εηζφδεκα θαη εθφζνλ δελ αηηηνινγείηαη ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

10 ηεο απφθαζεο ΓΔ Α1077357/ΔΞ 2013/10‐05‐2013
272

, ππφθεηηαη ζε θνξνιφγεζε 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 11 θαη 12 ηεο ίδηαο Α.Τ.Ο. 

 

5.7  Καηαλνκή κε Γεισζείζαο Φνξνινγεηέαο Ύιεο θαη Πξνζδηνξηζκόο 

Καζαξνύ Φνξνινγεηένπ Δηζνδήκαηνο 

 

 

Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ ΠΟΛ. 1050/2014 ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θνξνινγεηέαο χιεο κε κεζφδνπο εκκέζνπ πξνζδηνξηζκνχ γίλεηαη γηα ζπδχγνπο πνπ 

ππνβάινπλ θνηλή δήισζε θαη πξνθχςεη κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε, απηή θαηαλέκεηαη 

κεηαμχ ησλ ζπδχγσλ θαηά ην πνζφ πνπ αθνξά έθαζηνλ, εθφζνλ απηφ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηνλ έιεγρν, ή κεξίδεηαη θαη’ αλαινγία ησλ δεισζέλησλ εηζνδεκάησλ, 

φηαλ ηα εηζνδήκαηα θαη ησλ δπν ζπδχγσλ πξνέξρνληαη απφ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ κε δεισζείζα θνξνινγεηέα χιε, θαηαλέκεηαη ζηελ θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ αθνξά 

θαη ζηηο πεγέο-θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο πνπ αλάγεηαη εθφζνλ απηφ ηεθκεξηψλεηαη.  

Αλ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαθψο ε πεγή-θαηεγνξία πξνέιεπζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο απηνχ, ε δηαθνξά θαηαινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3 

ηνπ άξζξνπ  48 ηνπ Ν. 2238/1994. 

Όηαλ ε ειεγρφκελε θνξνινγηθή πεξίνδνο πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο 

ζπλερφκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο ή θνξνινγηθά έηε, ε πξνζδηνξηδφκελε θνξνινγεηέα 

χιε θαηαλέκεηαη ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ ή θνξνινγηθψλ εηψλ. 

Σν θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα, κε ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ εκκέζνπ 

πξνζδηνξηζκνχ, πξνθχπηεη απφ ηελ  άζξνηζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο πνπ απνθξχθηεθε, φπσο 

απηή πξνζδηνξίδεηαη κε ηηο ηερληθέο ειέγρνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ θαη θαηαλέκεηαη κεηαμχ 

ησλ ζπδχγσλ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη ηνπ δεισζέληνο θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ αλά θνξνινγηθή πεξίνδν θαη πεγή θαηεγνξία εηζνδήκαηνο. 
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Ζ επηινγή ηνπ ηειηθνχ πξνζδηνξηζζέληνο θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ηνπ 

θνξνινγνπκέλνπ γίλεηαη σο εμήο: 

• Καηαξρήλ, πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ απφ φιεο ηηο πεγέο-θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο κε ηηο γεληθέο θνξνινγηθέο 

δηαηάμεηο, φπσο απηέο ίζρπαλ ζε θάζε ειεγρφκελε/ν δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν/θνξνινγηθφ έηνο. 

• ηελ ζπλέρεηα, πξνζδηνξίδεηαη ην ζπλνιηθφ θαζαξφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ απφ φιεο ηηο πεγέο-θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο κε ηηο έκκεζεο ηερληθέο 

ειέγρνπ, φπσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ. 

• πγθξίλνληαη, αλά θνξνινγηθή πεξίνδν, ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν πξνζδηνξηζκψλ 

θαη σο ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ θνξνινγνχκελνπ ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαζαξνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο κε ηηο 

ηερληθέο ειέγρνπ γίλεηαη εληαία γηα θνξνινγνπκέλνπο/ζπδχγνπο πνπ ππνβάινπλ θνηλή 

δήισζε, ηφηε θαη ηα πξνζδηνξηζζέληα απνηειέζκαηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ κε ηηο ινηπέο 

γεληθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη αληίζηνηρα λα αζξνίδνληαη γηα λα είλαη δπλαηή ε ζχγθξηζε κε ην 

εληαίν πξνζδηνξηζζέλ απνηέιεζκα απφ ηηο ηερληθέο ειέγρνπ. 

Δλ ζπλερεία, ζπγθξίλνληαη, αλά θνξνινγηθή πεξίνδν, ηα απνηειέζκαηα ησλ δχν 

πξνζδηνξηζκψλ θαη σο ηειηθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα ζα ιακβάλεηαη ην κεγαιχηεξν, ην νπνίν 

ζα θαηαλέκεηαη ζηνπο θνξνινγνπκέλνπο ζχκθσλα κε ηνλ επηιεγέληα ηξφπν. ε θάζε άιιε 

πεξίπησζε ζα επηιέγεηαη ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ έιεγρν κε ηηο γεληθέο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. 

Αλ ζε θάπνηα θνξνινγηθή πεξίνδν, ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

θνξνινγνχκελνπ/εο θαη ηνπ/ηεο ζπδχγνπ ηνπ πξνζδηνξίζηεθε ηεθκαξηά ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 15 έσο 19 ηνπ Ν. 2238/1994 ή ηνπ Κεθαιαίνπ Γ'  ηνπ Ν. 4172/2013, 

φπσο απηέο ίζρπαλ ζε θάζε ειεγρφκελε/ν θνξνινγηθή πεξίνδν/δηαρεηξηζηηθφ έηνο, ν 

ηεθκαξηφο πξνζδηνξηζκφο ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηειηθνχ 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. 

 

5.7.1 Πξνζδηνξηζκόο Φόξνπ 

 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφξνπ γίλεηαη θαηφπηλ ζρεηηθήο πξάμεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδεηαη ην 

πνζφ ηεο θνξνινγηθήο νθεηιήο ή απαίηεζεο ηνπ θνξνινγνπκέλνπ γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 
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θνξνινγηθή πεξίνδν θαη ε θαηαρψξεζε ηεο πξάμεο απηήο ζηα βηβιία ηεο Φνξνινγηθήο 

Γηνίθεζεο. Με ηελ πξάμε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ ζπληζηάηαη θαη βεβαηψλεηαη ε 

θνξνινγηθή νθεηιή ή απαίηεζε ηνπ θνξνινγνπκέλνπ
273

. 

Ζ Φνξνινγηθή Γηνίθεζε είλαη αξκφδηα λα εθδίδεη ηηο αθφινπζεο πξάμεηο 

πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ
274

: 

 Πξάμε δηνηθεηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, 

 Πξάμε εθηηκψκελνπ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, 

 Πξάμε δηνξζσηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ θαη  

 Πξάμε πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ. 

Ζ έθδνζε πξάμεο κεηά απφ έιεγρν θαιείηαη πξάμε δηφξζσζεο νπνηνπδήπνηε 

πξνεγνχκελνπ άκεζνπ, δηνηθεηηθνχ, εθηηκψκελνπ ή πξνιεπηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ θφξνπ, 

εθφζνλ απφ ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί αηηηνινγεκέλα φηη ν πξνεγνχκελνο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ 

ήηαλ αλαθξηβήο ή εζθαικέλνο. Ο δηνξζσηηθφο πξνζδηνξηζκφο θφξνπ ππφθεηηαη ζε 

κεηαγελέζηεξε δηφξζσζε, κφλν εάλ πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ 

θψδηθα θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. 
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ΔΠΙΛΟΓΟ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

Απφ ηα πξναλαθεξφκελα κε βάζε ηελ βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε ζηελ ελ ιφγσ 

κειέηε πξνθχπηεη, φηη ε Ννκηκνπνίεζε Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο ή ην «Ξέπιπκα 

Υξήκαηνο» φπσο έρεη επηθξαηήζεη δηεζλψο λα ιέγεηαη, είλαη επξχηαηα δηαδεδνκέλν ζηελ 

επνρή καο, ελψ δηαξθψο εμαπιψλεηαη ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο 

ηεο πθειίνπ. Γελ απνηειεί ζεκεξηλφ θαηλφκελν αιιά ζπλαληάηαη απφ πνιχ παιηά θαη 

πηζαλφλ λα πξσηνεκθαλίζζεθε απφ ηε ζηηγκή πνπ νη αλζξψπηλεο ζπλαιιαγέο έπαςαλ πιένλ 

λα γίλνληαη κε αληαιιαγή πιηθψλ αγαζψλ δειαδή είδνο κε είδνο θαη έγηλαλ εγρξήκαηεο. Σν 

ελ ιφγσ επηβιαβέο θαηλφκελν κεηαιιάζζεηαη θαη πξνζαξκφδεηαη θάζε θνξά ζηηο νηθνλνκηθν-

πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ηφζν ζην παγθφζκην ζηεξέσκα φζν θαη ζηα θξάηε, ελψ 

ζε φηη αθνξά ζηηο κεζφδνπο θαη ηε δξάζε ηνπ, βξίζθεηαη ζρεδφλ πάληα ηνπιάρηζηνλ έλα βήκα 

κπξνζηά απφ ηηο αξκφδηεο δησθηηθέο αξρέο.        

Σν νξγαλσκέλν έγθιεκα κε ηε δεκηνπξγία ησλ λέσλ παγθφζκησλ δεδνκέλσλ, κεηά ην 

έηνο 1989, βξίζθεηαη ζε κεγάιε έμαξζε θαη ζπλαθφινπζα θαηαγξάθεηαη έληνλε θηλεηηθφηεηα 

ζην επίπεδν ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πάηαμή ηνπ. Ζ κεγάιε έμαξζή ηνπ μεθίλεζε κε ηελ 

θαηάξξεπζε ησλ ρσξψλ ηνπ ηέσο ππαξθηνχ ζνζηαιηζκνχ, κε ηε ζηαδηαθή απνξξχζκηζε ηνπ 

ηζρχνληνο κέρξη ηφηε πνιηηηθννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

ξφινπ θαη ησλ κνξθψλ δξάζεο ησλ κε θξαηηθψλ δξψλησλ. Έηζη, ην νξγαλσκέλν έγθιεκα 

μέθπγε απφ ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δξάζεο ηνπ, φπσο ε παξάλνκε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ 

νπζηψλ, φπισλ θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε αλζξψπσλ, επεθηείλνληαο ηε δξάζε ηνπ πιένλ θαη 

ζηνλ ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα. ηελ πεξίπησζε απηή ε εθδήισζε ηεο έθλνκεο ζπκπεξηθνξάο 
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ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο γίλεηαη κε εθαξκνγή θάζε θνξά εθζπγρξνληζκέλσλ, πνηθίισλ 

θαη πνιπδαίδαισλ ηξφπσλ θαζψο θαη πνιχ απνηειεζκαηηθψλ ηερλαζκάησλ. Με ηα αλσηέξσ 

ελζαξθψλεηαη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα θαη μεδηπιψλεηαη ελ ηέιεη φιν ην «κεγαιείν ηνπ». Σν 

νξγαλσκέλν έγθιεκα φκσο «παξάγεη» βξψκηθν ρξήκα, ην νπνίν ζα  πξέπεη λα «μεπιπζεί»  

γηα  λα ζεσξείηαη ην έγθιεκα ηεηειεζκέλν. Μφλν ηφηε ν δξάζηεο πνπ δηέπξαμε ην βαζηθφ 

έγθιεκα, κέζσ ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» πνπ επαθνινπζεί ηνπ βαζηθνχ εγθιήκαηνο, ζα 

απνθνκίζεη θάπνην φθεινο σο αληακνηβή ησλ έθλνκσλ πξάμεψλ ηνπ θαη ηνπ θηλδχλνπ πνπ 

αλέιαβε. ηα αλσηέξσ πξνζηέζεθαλ θαη ηα γεγνλφηα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ 2001 θαη ν 

πφιεκνο ελάληηα ζην έγθιεκα άιιαμε κνξθή, θαζψο εηζήιζε θαη κηα λέα δηάζηαζε, ε εζληθή 

αζθάιεηα ηνπ θάζε θξάηνπο θαη εληάζεθε ν πφιεκνο θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο, ν νπνίνο 

απνηειεί νπζηαζηηθά ηε ζηξαηησηηθή έθθαλζε ηεο πνιηηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο πνπ 

ζπκπιεξψλεη ηελ νηθνλνκηθή παγθνζκηνπνίεζε. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) 

φπσο πξναλαθέξζεθε έρνπλ ηελ πξσηνθαζεδξία φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

«Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο», αιιά απνκέλεη λα απνδεηρζεί φηη ππάξρεη, απφ ηελ πιεπξά ηνπο, 

νπζηαζηηθή βνχιεζε αληηκεηψπηζεο θαη φρη επηθαλεηαθή θαη ηππηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

επηβιαβνχο απηνχ θαηλνκέλνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.), ε νπνία 

φπσο θαίλεηαη αθνινπζεί ηελ πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α., ρσξίο θάπνηα νπζηαζηηθή παξέθθιηζε 

απφ απηή. Δπηζεκαίλεηαη εδψ φηη,  ην  «Ξέπιπκα Υξήκαηνο» πξαγκαηνπνηείηαη πην εχθνια 

ζηηο ρψξεο-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) πνπ αλήθνπλ ζηελ Οηθνλνκηθή θαη 

Ννκηζκαηηθή Έλσζε (Ο.Ν.Δ.) δηφηη κε ην εληαίν λφκηζκα (επξψ) παξαθάκπηνληαη πνιιέο 

δηαδηθαζίεο ειέγρσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ. ηηο ρψξεο ηεο Ο.Ν.Δ. ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε 

Διιάδα. 

Σψξα φζνλ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ «Ξεπιχκαηνο Υξήκαηνο» απφ ηε ρψξα καο, 

ην φιν ζέκα παξνπζηάδεη θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα, ιφγσ ζνβαξψλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πθίζηαληαη δηαρξνληθά ζην Διιεληθφ θξάηνο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα ζηελ Διιεληθή δεκφζηα 

δηνίθεζε είλαη ε δηαθζνξά, ε νπνία ππνλνκεχεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν ηνπ θξάηνπο ζε 

φια ηα επίπεδα. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ πνπ επλννχλ ηε δηαθζνξά είλαη: ν ραξαθηεξηζηηθά 

αξγνθίλεηνο ππέξνγθνο δεκφζηνο ηνκέαο κε ηνπο πνιχπινθνπο εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο θαη 

δηαδηθαζίεο, ε κε ζπλεπήο θαη κε άξηηα εθαξκνγή ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ απφ ηνπο 

δεκνζίνπο ππαιιήινπο, νη θαθνπιεξσκέλνη αλψηεξνη θαη αλψηαηνη δεκφζηνη ππάιιεινη, ε 

έιιεηςε ζπλερνχο, νπζηαζηηθήο θαη εμεηδηθεπκέλεο εθπαίδεπζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε 

έιιεηςε αμηνιφγεζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε έιιεηςε επαγγεικαηηζκνχ ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ε έιιεηςε ζπλέρεηαο ζηε δξάζε θαη ηηο ελέξγεηεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ε 
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κε νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε θαη αληακνηβή ησλ εζηθψλ, ηίκησλ θαη εξγαηηθψλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, ε καθξά παξακνλή ζηελ ίδηα δηνηθεηηθή ζέζε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ε 

ηνπνζέηεζε πξντζηακέλσλ ζηνλ δεκφζην ηνκέα κε θαζαξά αλαμηνθξαηηθά θαη αδηαθαλή 

θξηηήξηα πνπ επέξρεηαη σο απνηέιεζκα ηεο δηαπινθήο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε ην 

πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. Δπίζεο, ζηελ Διιεληθή δεκφζηα δηνίθεζε επηβάιιεηαη ηαρχηαηα λα 

επέιζεη εθζπγρξνληζκφο απηήο, κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ζχγρξνλεο θαη πςειήο ηερλνινγίαο θαη 

ησλ εθαξκνγψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί ε απφδνζή ηεο. 

Ζ Διιεληθή θνηλσλία φκσο πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηέξρεηαη ζήκεξα, ε 

νπνία είλαη πιένλ νξαηή θαη αηζζεηή παληνχ, δηέξρεηαη θαη κηα θξίζε αμηψλ, απφ ηελ νπνία 

πξέπεη λα εμέιζεη νπσζδήπνηε, νξίδνληαο εθ λένπ ην ζχζηεκα αμηψλ πνπ ζα έρεη πξνθαλψο 

σο βαζηθφ θαη θεληξηθφ άμνλα ηνλ παξάγνληα-άλζξσπν. Μφλν έηζη ζα εμέιζεη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ζα νηθνδνκεζεί ζηα πιαίζηα ηεο πθηζηάκελεο πνιηηηθννηθνλνκηθήο 

νξγάλσζεο, έλα πην δίθαην-αδηάθζνξν-δηαθαλέο θαη πην θνηλσληθφ θξάηνο, έλα θξάηνο πνπ 

δελ ζα είλαη παξαζηηηθφ θαη δελ ζα απνηειεί ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο 

ηνπ ηφπνπ, ζχγρξνλν, ιεηηνπξγηθφ, κε γξαθεηνθξαηηθφ θαη ηέινο εμνξζνινγηζκέλν φζνλ 

αθνξά ην κέγεζνο ηνπ, ην νπνίν ζα πξνθχπηεη απφ ηηο θάζε θνξά πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ. Ζ 

θξίζε αμηψλ νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηε δηαθζνξά ηνπ θξάηνπο, ζηε δηαπινθή ησλ πξνζψπσλ 

θαη ελ ηέιεη θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δπηζεκαίλεηαη, φηη φηαλ ιέκε θξάηνο ελλννχκε 

θπξίσο ηνλ ζθιεξφ ππξήλα απηνχ, δειαδή ηε δηθαηνζχλε, ηνλ ζηξαηφ, ηα ζψκαηα αζθαιείαο 

θαη ηηο ινηπέο δησθηηθέο αξρέο ηνπ. Γηα λα εμέιζεη ε Διιεληθή θνηλσλία ηεο φπνηαο θξίζεο 

θαιφ ζα είλαη αξρηθά λα θαηαζηεί ζαθέο ζηνπο πνιίηεο-κέιε ηεο θαη ζηα πνιηηηθά θφκκαηα, 

φηη ν θξαηηθφο κεραληζκφο θαη ν δεκφζηνο ηνκέαο δελ απνηεινχλ «ιάθπξν» γηα θαλέλαλ. 

Αθνινχζσο θαιφ ζα είλαη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κέζσ ησλ ζρνιείσλ αλεμαξηήηνπ 

βαζκίδαο  λα «εηζέιζεη ζε κηα λέα γξακκή πιεχζεο», θαζνξηζκέλε απζηεξά θαη δηαρξνληθά 

απφ ηηο αμίεο ηεο εζηθήο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο ηηκηφηεηαο θαη ηεο εξγαηηθφηεηαο. 

Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη, φηη ν Ν. 3691/2008 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα, 

θαιχπηεη ηα φζα πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε δηεζλή λνκνζεζία γηα ην αδίθεκα ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο Δλέξγεηεο ή φπσο ζπλήζσο απνθαιείηαη 

«Ξέπιπκα Υξήκαηνο». Γηα λα αληηκεησπίζνπκε απνηειεζκαηηθά σο θξάηνο θάζε έθλνκε 

ζπκπεξηθνξά, φπσο είλαη θαη ην «Ξέπιπκα Υξήκαηνο», ζα πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ πνιηηηθέο 

θαη λα ιεθζνχλ άκεζα θαη δξαζηηθά κέηξα γηα ηε κείσζε ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο δηαπινθήο, 

θαζφζνλ ηα ελ ιφγσ επηβιαβή θαηλφκελα ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα εθιείςνπλ 

ηειείσο. Γηα ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο νηηδήπνηε λνκνζεηείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε 
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ηεο απνηειεζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο έθλνκεο ζπκπεξηθνξάο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζηε 

βάζε θαηαπνιέκεζεο ησλ αλσηέξσ αηηηψλ πνπ γελλνχλ δειαδή ηε δηαθζνξά θαη λα 

δηαπλέεηαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο αληδηνηέιεηαο θαη ηεο αμηνθξαηίαο. 

Θα πξέπεη ινηπφλ ε Πνιηηεία λα ζέηεη λφκνπο απμεκέλεο ηππηθήο ηζρχνο πνπ ζεκαίλεη φηη ε 

θαηάξγεζε, αληηθαηάζηαζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεψλ ηνπο λα κπνξεί λα γίλεη κφλν κε 

αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο, δηφηη ζην παξειζφλ απνδείρζεθε πεξίηξαλα φηη ηξνπνπνηείηαη 

ζπλερψο, νηηδήπνηε ζρεηηθφ λνκνζεηήζεθε ζε επίπεδν Νφκνπ, Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο θαη 

Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ή Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο. Απνηέιεζκα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ 

απηψλ είλαη ε άισζε ηνπ αξρηθνχ ραξαθηήξα θαη ηνπ ζθνπνχ ηνπ εθάζηνηε λνκνζεηήκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα επί ησλ αλσηέξσ απνηειεί ν Ν. 2190/1994 «χζηαζε 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο γηα ηελ Δπηινγή Πξνζσπηθνχ θαη Ρχζκηζε Θεκάησλ Γηνίθεζεο» ή 

γλσζηφο σο «Νφκνο Πεπνλή», ν νπνίνο απφ ηελ ςήθηζή ηνπ θαη κεηά «ππέζηε» ηνπιάρηζηνλ 

49 ηξνπνπνηήζεηο κέρξη ην έηνο 2011. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 

 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

ζην ζρέδην λόκνπ «Πξόιεςε θαη 

θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ 

από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο» 

 

Πξνο ηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ 

 

Α Γεληθά 

1. Βαζηθέο επηδηώμεηο 

 

Με ηνλ παξφληα λφκν επηδηψθεηαη ε 

αλαβάζκηζε ησλ ελ γέλεη κεραληζκψλ ηεο 

ρψξαο καο γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Ξέπιπ-

κα Υξήκαηνο, Ξ.Υ. εςεμήο) θαη Υξεκαην-

δφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο (Υ.Σ. εθεμήο), 

θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο 

θαη θήκεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

απφ ηα αλσηέξσ αδηθήκαηα. Σα αλσηέξσ 

επηηπγράλνληαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

α) Δλζσκαηψλνληαη ζηε λνκνζεζία 

καο νη δηαηάμεηο ηεο ιεγφκελεο Σξίηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ θαη ηεο Οδεγίαο 

2006/70/ΔΚ πνπ απνηειεί εθαξκνζηηθφ 

κέηξν ηεο Σξίηεο Οδεγίαο∙ νη αλσηέξσ 

δηαηάμεηο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ 

επαλαιακβάλνπλ δηαηάμεηο ηεο Πξψηεο 

Οδεγίαο 1991/308/ΔΚ φπσο είρε 

ηξνπνπνηεζεί απφ ηε Γεχηεξε Οδεγία 

2001/ 97/ΔΚ θαη πεξηιακβάλνληαη ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο καο κε 

ην λ. 3424/2005, πνπ ηξνπνπνίεζε ην 

βαζηθφ λφκν 2331/1995, θαη ζε λέεο 

δηαηάμεηο ηεο Σξίηεο Οδεγίαο πνπ ζα 

αλαθεξζνχλ θαησηέξσ ζην ηκήκα Β. 

β) Δλζσκαηψλνληαη ζηε λνκνζεζία 

νξηζκέλεο πζηάζεηο ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (Financial 

Action Task Force-FATF) πνπ είλαη ν 

πιένλ αλαγλσξηζκέλνο δηεζλήο θνξέαο γηα 

ηε ζέζπηζε δηεζλψλ θξηηεξίσλ θαη 

πξνηχπσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. 

θαη ηεο Υ.Σ.. 

Τπάξρνπλ αξάληα (40) πζηάζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ.. θαη Δλλέα (9) 
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Δηδηθέο πζηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο Υ.Σ. Ζ FATF αμηνιφγεζε ηε ρψξα καο 

ην Γεθέκβξην ηνπ 2006, ε ηειηθή εμέηαζε 

έγηλε ζηελ Οινκέιεηά ηεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 

2007 θαη ε ρψξα καο εηέζε ζε θαζεζηψο 

παξαθνινχζεζεο (follow up procedure), 

φπσο άιισζηε φιεο νη εμεηαδφκελεο ρψξεο. 

Σν θαζεζηψο απηφ απαηηεί ππνβνιή 

ρεδίσλ Γξάζεο ζε θάζε Οινκέιεηα (ηξεηο 

θαη’ έηνο). Σν πξψην ρέδην Γξάζεο 

ππεβιήζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 θαη ην 

δεχηεξν θαη ηξίην ην Φεβξνπάξην θαη 

Ηνχλην ηνπ 2008. ηε ιεπηνκεξή Έθζεζε 

Ακνηβαίαο Αμηνιφγεζεο (Mutual 

Evaluation Report-MER) ηεο FATF γηα ηε 

ρψξα καο επηζεκαίλνληαη αδπλακίεο ζην 

λν- 

κνζεηηθφ, θαλνληζηηθφ, ιεηηνπξγηθφ, 

αζηπλνκηθφ θαη δηθαζηηθφ επίπεδν. Ο 

παξψλ λφκνο αληηκεησπίδεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εληνπηζζείζεο 

λνκνζεηηθέο αδπλακίεο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη νη απαηηήζεηο ηεο FATF, 

φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηε ιεγάκελε Κνηλή 

Μεζνδνινγία Ακνηβαίσλ Αμηνινγήζεσλ 

είλαη ιεπηνκεξέζηεξεο ησλ θνηλνηηθψλ 

απαηηήζεσλ θαη ζε κεξηθά ζεκεία 

δηαθέξνπλ απφ απηέο. 

γ) Δηζάγνληαη λέεο ζεκαληηθέο «εζληθέο» 

δηαηάμεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ θαησηέξσ. 

δ) πγθεληξψλνληαη θαη ηαμηλνκνχληαη 

φιεο νη πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο θαζψο 

θαη νη θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2331/1995, 

φπσο ηζρχεη, ζε έλα εληαίν θαη εχρξεζην 

θείκελν. Ο ιφγνο γη’ απηφ είλαη φηη ν λ. 

2331/1995 έρεη ήδε ηξνπνπνηεζεί ζε 

κεγάιν βαζκφ, θπξίσο απφ ην λ. 

3424/2005 (πνπ ελζσκάησζε ηε Γεχηεξε 

Οδεγία) θαη πεξαηηέξσ εθηεηακέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζην λ. 2331/1995 ζα 

θαηέιεγαλ ζε έλα δχζρξεζην λνκνζέηεκα.  

 

2. ρέζε κεηαμύ Ξ.Χ. θαη X. Σ. 

 

Με ην λ. 3424/2005 ε Υ.Σ. πνπ είρε 

πνηληθνπνηεζεί κε ην άξζξν 187 Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα θαηέζηε «βαζηθφ» 

αδίθεκα γηα ζθνπνχο ηνπ Ξ.Υ., 

ηθαλνπνηψληαο ηηο δηεζλείο απαηηήζεηο. Σν 

έγθιεκα ηεο Υ.Σ. έρεη κεγάιεο δηαθνξέο 

απφ απηφ ηνπ Ξ.Υ. θαη κε ηα βαζηθά 

αδηθήκαηα ηνπ Ξ.Υ.. Ζ δνκή ηνπ 

αδηθήκαηνο ηνπ Ξ.Υ. είλαη φηη πξψηα 

ηειείηαη έλα «βαζηθφ αδίθεκα» (π.ρ. 

θινπή, εκπφξην λαξθσηηθψλ) απφ ην νπνίν 

πξνθχπηνπλ παξάλνκα έζνδα ηα νπνία, αλ 

ζηε ζπλέρεηα λνκηκνπνηεζνχλ (ή ππάξμεη 

απφπεηξα), ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ 

Ξ.Υ., ζπληζηνχλ ηε δηάπξαμε άιινπ 

αδηθήκαηνο, ηνπ Ξ.Υ.. Αληίζεηα, ε 

αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο 

ηεο Υ.Σ. είλαη ε παξνρή νηθνλνκηθήο 

βνήζεηαο, λφκηκσλ ή παξάλνκσλ 

θεθαιαίσλ, πξνο ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο ή αηνκηθνχο ηξνκνθξάηεο. Ο 

ρξεκαηνδφηεο ηηκσξείηαη ζε ακθφηεξεο ηηο 

πεξηπηψζεηο (λφκηκα ή παξάλνκα 

θεθάιαηα), φπσο ν παξέρσλ νηθνλνκηθή ή 

ηερληθή βνήζεηα ζε εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε ή ζε άιινλ γηα λα δηαπξάμεη 

άιιν έγθιεκα. 

Ο δξάζηεο Ξ.Υ. ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

είλαη ηξίην πξφζσπν, παξεκβαιιφκελν 

κεηαμχ ηνπ ρξεκαηνδφηε θαη ηεο 

ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ρσξίο λα 

απνθιείεηαη νη δχν πξψηνη λα είλαη ην απηφ 

πξφζσπν. Απηφ ην ηξίην πξφζσπν 

πξνζπαζεί λα απνθξχςεη είηε ηελ 

ηαπηφηεηα 

ηνπ ρξεκαηνδφηε είηε ηνλ πξννξηζκφ πξνο 

πξφζσπα ηεο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο. 
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Απηή ε ζπκπεξηθνξά δελ θαιχπηεηαη 

πιήξσο απφ ηηο επί κέξνπο ζπκπεξηθνξέο 

πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληηθεηκεληθή 

ππφζηαζε ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ Ξ.Υ., θχξην 

ζηνηρείν ησλ νπνίσλ είλαη ε λνκηκνπνίεζε 

παξάλνκσλ εζφδσλ, δειαδή λα πξνζδνζεί 

λνκηκνθάλεηα ζε έζνδα ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πξνεξρφκελα, άκεζα ή έκκεζα, 

απφ ηε δηάπξαμε βαζηθνχ αδηθήκαηνο. 

Οη δηεζλείο νξγαληζκνί, παξ’ φια απηά, 

επηζπκνχλ ηε ζπκπεξίιεςε ηεο Υ.Σ. ζηα 

βαζηθά αδηθήκαηα ηνπ Ξ.Υ. φρη ηφζν γηα 

λνκηθνχο ιφγνπο νχηε γηα απζηεξνπνίεζε 

ησλ πνηλψλ γηα Υ.Σ., αιιά γηα λα ππαρζεί 

ε Υ.Σ. θαη νη ζρεηηθέο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

θεθάιαηα ζηνλ ελδειερή έιεγρν ησλ 

εηαηξεηψλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

θαη ησλ άιισλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ ππφθεηληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε ην 

Ξ.Υ., θαη λα παξεκπνδηζηεί ε 

ρξεκαηνδφηεζε ή άιιε νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε πξνο ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο ή ηξνκνθξάηεο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ν εληνπηζκφο απηψλ ησλ 

θεθαιαίσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εμάξζξσζε ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ ή 

«δηθηχσλ». Δλδεηθηηθφ ησλ αλσηέξσ είλαη 

ην γεγνλφο φηη θαη ε FATF ζπκπιήξσζε 

ηνλ ηίηιν ηεο (FATF on money laundering 

and terrorism financing) θαη ε Σξίηε 

Οδεγία αλαθέξεη θαη ηνπο δχν φξνπο, φπσο 

θαη ν ηίηινο ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

3. Νέεο εζληθέο δηαηάμεηο 

 

εκαληηθέο βειηηψζεηο επέξρνληαη κε 

δηαηάμεηο πνπ δελ πξνβιέπνληαη ξεηά ζε 

δηαηάμεηο ηεο Σξίηεο Οδεγίαο ή ησλ 

πζηάζεσλ ηεο FATF αιιά θαιχπηνπλ 

νξγαλσηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο. Οη 

θχξηεο είλαη:  

α) Ζ ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο 

Υ.Σ. ηνπ άξζξνπ 9, ζπγθξνηνχκελε απφ 

πςειφβαζκα 

ζηειέρε ησλ Τπνπξγείσλ θαη δεκφζησλ 

αξρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην κεραληζκφ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ.. Ζ 

Δπηηξνπή απηή ζα εμεηάδεη ηε γεληθφηεξε 

πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηνπ σο άλσ 

κεραληζκνχ, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ, 

ηηο αδπλακίεο θαη ηηο απαηηνχκελεο 

βειηησηηθέο ελέξγεηεο. Ζ άκεζε επαθή 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ δηαθφξσλ αξρψλ 

θαη ηα απηνλφεηα πιενλεθηήκαηα πνπ 

ζπλεπάγεηαη, αλαγλσξίδεηαη σο ζεκαληηθφ 

κέηξν απφ ηε δηεζλή πξαθηηθή θαη απφ 

ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο. 

β) Ζ ζχζηαζε ηνπ Φνξέα 

Γηαβνχιεπζεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα 

(άξζξν 11). Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ λνκηθψλ θαη 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ νθείινπλ λα 

παξαθνινπζνχλ ζπλαιιαγέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ ηνπο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ χπνπησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε Ξ.Υ. ή Υ.Σ. 

(ππφρξεα πξφζσπα) είλαη ζεκαληηθή 

παξάκεηξνο ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

αδηθεκάησλ απηψλ. Απηή ηελ αλάγθε 

θαιχπηεη ν σο άλσ λένο Φνξέαο ζηνλ 

νπνίν εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ 

εθπξνζψπεζεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζα δηαβνπιεχνληαη 

γηα ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξεη ην άξζξν 11. 
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γ) Ζ ελίζρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ, ηεο Δπηηξνπήο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ. ηνπ 

άξζξνπ 7 θαη ηεο Κεληξηθήο πληνληζηηθήο 

Αξρήο ηνπ άξζξνπ 8. 

δ) Ζ βειηίσζε ηεο δηαδηθαζίαο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθήο 

θχζεσο ή κε κεηαμχ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

ηεο Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7, ηεο 

Κεληξηθήο πληνληζηηθήο Αξρήο θαη 

άιισλ δεκφζησλ αξρψλ (Διιεληθή 

Αζηπλνκία, θνξνινγηθέο θαη ηεισλεηαθέο 

ππεξεζίεο). Πξνσζείηαη επίζεο ε 

ζπλεξγαζία ησλ αλσηέξσ κε ηε δηελέξγεηα 

θνηλψλ ειέγρσλ (άξζξν 40). Μηα 

εληνπηζκέλε απφ ηε δηεζλή εκπεηξία 

αδπλακία πνπ αληηκεησπίδνπλ νη θνξείο 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ., 

είλαη νη ειιηπείο πιεξνθνξίεο πνπ δελ ηνπο 

επηηξέπνπλ λα έρνπλ πιεξέζηεξε εηθφλα 

κηαο εξεπλψκελεο ππφζεζεο. Ζ 

δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ρξήζηκσλ 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

αξκφδησλ θνξέσλ θαη αξρψλ, κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ δηαχισλ θαη κε ηήξεζε ηεο 

εκπηζηεπηηθφηεηαο, βειηηψλεη ζεκαληηθά 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ 

ελ ιφγσ θνξέσλ θαη αξρψλ. 

ε) Ζ αληηκεηψπηζε, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10, νξηζκέλσλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ πξφζσπα, ζπλαιιαγέο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη 

«επάισηνη» ζηνπο θηλδχλνπο Ξ.Υ. θαη Υ.Σ. 

ή ζπλήζε «νρήκαηα» γηα ηε δηάπξαμε 

απηψλ ησλ αδηθεκάησλ. ε απηνχο 

πεξηιακβάλνληαη ε αγνξά αθηλήησλ, ε 

ζχζηαζε εηαηξεηψλ, ε αχμεζε ηνπ 

κεηνρηθνχ ηνπο θεθαιαίνπ, νη εμσρψξηεο 

εηαηξείεο, νη εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ρξεζη-

κνπνηνχκελεο γηα ζθνπνχο Ξ.Υ. θαη Υ.Σ., 

νη κε θεξδνζθνπηθνί (ή θπβεξλεηηθνί) 

νξγαληζκνί ή νξγαλψζεηο θαη νη εηαηξείεο 

πνπ ιακβάλνπλ εζληθέο, θνηλνηηθέο ή 

άιιεο επηρνξεγήζεηο, επηδνηήζεηο ή 

παξνρέο. 

ζη) Ζ ζέζπηζε αλαινγηθψλ, απνηειε-

ζκαηηθψλ θαη απνηξεπηηθψλ δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ θαηά ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπο θαη θαηά ππφρξεσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ (άξζξν 51). 

δ) Ζ νξζνινγηθνπνίεζε ησλ πνηληθψλ 

θπξψζεσλ γηα Ξ.Υ. θαη ε δηεπθξίληζε 

νξηζκέλσλ αζαθεηψλ ησλ θεηκέλσλ 

δηαηάμεσλ. 

  

4. Γνκή ηνπ λόκνπ 

Ζ χιε ηνπ λφκνπ ρσξίδεηαη ζε ηξεηο 

ελφηεηεο. ηελ πξψηε (Κεθ. Α' θαη Β ) 

ππάγνληαη «ζεζκηθά» ζέκαηα, δειαδή ν 

ζθνπφο θαη ην αληηθείκελν ηνπ λφκνπ, ηα 

βαζηθά αδηθήκαηα, νη νξηζκνί, ηα ππφρξεα 

πξφζσπα, νη αξκφδηεο αξρέο, ε Δπηηξνπή 

ηνπ άξζξνπ 7, ε Κεληξηθή πληνληζηηθή 

Αξρή, ε Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο, άιιεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ν Φνξέαο 

Γηαβνχιεπζεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα. 

ηε δεχηεξε ελφηεηα (Κεθ. Γ' έσο Ε ) 

πεξηιακβάλεηαη ην θχξην κέξνο ηεο Σξίηεο 

Οδεγίαο πνπ αθνξά ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ, νη νπνίεο είλαη 

πεξηζζφηεξν εμεηδηθεπκέλεο ζε ζρέζε κε 

ηε Γεχηεξε Οδεγία θαη ην λ. 2331/1995, 

φπσο ηζρχεη. 

Ζ ηξίηε ελφηεηα (Κεθ. Ζ' θαη Θ') πεξηέρεη 

εζληθέο, θπξίσο, δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, 

δηαηάμεηο δηθνλνκηθνχ ραξαθηήξα πεξί 

δεκεχζεσο, θαηαζρέζεσο, απαγφξεπζεο 



[161] 

 

θίλεζεο ινγαξηαζκψλ, θαζψο θαη 

κεηαβαηηθέο θαη θαηαξγνχκελεο δηαηάμεηο. 

 

Β. Δηδηθφηεξα 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α' 

 

ην θεθάιαην Α' νξίδνληαη βαζηθέο 

έλλνηεο ηνπ λφκνπ (ζθνπφο, αληηθείκελν, 

νξηζκνί), ηα βαζηθά εγθιήκαηα θαη ηα 

ππνθείκελα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ 

ππφρξεα πξφζσπα. 

 

Άξζξν 1 

Σν άξζξν απηφ νξίδεη ην ζθνπφ ηνπ 

λφκνπ. 

 

Άξζξν 2 

Σν άξζξν απηφ νξίδεη ην αληηθείκελν 

ηνπ λφκνπ θαη πεξηέρεη ηνπο νξηζκνχο ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ.. Με ην 

άξζξν 53 ηνπ παξφληνο, ν λνκηθφο νξηζκφο 

ηεο Υ.Σ. βειηηψλεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187 Α ηνπ Π.Κ.. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ην αδίθεκα ηεο Υ.Σ. 

ηειείηαη φηαλ θάπνηνο ρξεκαηνδνηεί κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν φρη κφλν 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, αιιά θαη 

αηνκηθνχο ηξνκνθξάηεο θαη ηξνκνθξαηηθέο 

πξάμεηο. 

Ζ κε αλαθνξά ησλ αηνκηθψλ 

ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ ηξνκνθξαηηθψλ 

πξάμεσλ ζηελ θείκελε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 

187 Α ηνπ Π.Κ. έρεη επηζεκαλζεί σο 

ζνβαξή έιιεηςε απφ ηελ FATF θαη άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη κε ηελ σο άλσ 

δηάηαμε θαιχπηεηαη, παξ’ φηη ε πξαθηηθή 

ηεο ζεκαζία γηα ηελ πνηληθή δίσμε ηεο 

Υ.Σ. είλαη κηθξή. ηνλ νξηζκφ ηνπ 

αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

παξ. 2 πξνζηίζεηαη λέν ζηνηρείν δ' κε 

αλαξίζκεζε ηνπ λπλ ζηνηρείνπ δ' ζε ε', 

νχησο ψζηε λα ππάξρνπλ πιένλ πέληε 

«ζπκπεξηθνξέο» νη νπνίεο ζπληζηνχλ 

ελαιιαθηηθά ηελ απφπεηξα ή ηέιεζε ηνπ 

αδηθήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν 

πξνζηηζέκελν εδάθην δ' ζεσξεί σο Ξ.Υ. 

αθ’ ελφο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα κε ηελ 

ηνπνζέηεζε ζε απηφλ εζφδσλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζθνπφ λα πξνζδνζεί 

λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα θαη αθ’ 

εηέξνπ ηε δηαθίλεζε παξάλνκσλ εζφδσλ 

κέζσ ή εληφο ηνπ ηνκέα απηνχ. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε, έζνδα πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ βαζηθφ αδίθεκα 

δηαπξαρζέλ εθηφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα, θαηαηίζεληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα, 

δηαηίζεληαη γηα αγνξά κεηνρψλ θ.ιπ.. Ζ 

κεηαηξνπή ησλ παξάλνκσλ εζφδσλ είλαη 

απηνλφεηε. Δπεηδή ρξεηάδνληαη δηαθξηηέο 

πξάμεηο, άιιεο απφ ηηο πξάμεηο ηνπ 

βαζηθνχ αδηθήκαηνο, πιεξνχηαη ε 

πξνυπφζεζε ηνπ ζηνηρείνπ ε' ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 45 γηα ηε ζεκειίσζε ηεο 

πνηληθήο επζχλεο ηνπ ππαίηηνπ ηνπ 

βαζηθνχ αδηθήκαηνο θαη γηα ηπρφλ 

δηάπξαμε ηνπ αδηθήκαηνο ηνπ Ξ.Υ. ησλ 

παξάλνκσλ εζφδσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ην 

βαζηθφ αδίθεκα, δειαδή ην ιεγφκελν 

«απηνμέπιπκα». πλεπψο δχλαηαη λα 

δηαπξάμεηην αδίθεκα ηνπ Ξ.Υ., ζηελ 

πεξίπησζε απηή είηε ηξίην πξφζσπν 

είηε ν ππαίηηνο ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. 
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ηε δεχηεξε πεξίπησζε δηαθηλνχληαη 

παξάλνκα έζνδα απφ ηε δηάπξαμε βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο εληφο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ηνκέα (π.ρ. θαηάρξεζε αγνξάο, απάηεο κε 

πιαζηέο θάξηεο, παξεκβάζεηο ζε 

Απηφκαηα Σακεηαθά Μεραλήκαηα (ΑΣΜ), 

πιαζηέο επηηαγέο, παξάλνκε ρξήζε 

ινγαξηαζκψλ θ.ιπ.) θαη ηφηε ζεσξείηαη φηη 

έγηλε θαη Ξ.Υ., δεδνκέλνπ φηη ηα 

πξνθχςαληα έζνδα ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ δηαθηλνχληαη κε ηνλ έλα ή 

ηνλ άιιν ηξφπν θαη ζπλεπψο 

«λνκηκνπνηνχληαη» . Σα έζνδα απηά είηε 

παξακέλνπλ εληφο ηνπ ηνκέα απηνχ φπνπ ε 

δηαθίλεζή ηνπο είλαη εχθνιε θαη έρνπλ ηε 

κνξθή ηξαπεδηθνχ ρξήκαηνο ή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ είηε εμέξρνληαη 

απηνχ (π.ρ. γηα αγνξά αθηλήηνπ) κε ηζρπξφ 

ηεθκήξην λνκηκνθάλεηαο, ιφγσ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ αζθνχλ νη εηαηξείεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γηα εληνπηζκφ 

θαη αλαθνξά ππφπησλ ή αζχλεζσλ 

ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Τπάξρεη 

φκσο θαη άιιε κνξθή δηαθίλεζεο φηαλ 

παξάλνκα έζνδα απνθηεζέληα εθηφο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα δηαθηλνχληαη 

(π.ρ. κε εληνιέο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ ζε 

μέλεο ηξάπεδεο). Ζ πεξίπησζε απηή δελ 

ζπληζηά «ηνπνζέηεζε» ηεο πξψηεο 

πεξίπησζεο πνπ απαηηεί κία ζπλέρεηα, ζε 

αληίζεζε κε ηε ζηηγκηαία, πνιιέο θνξέο, 

δηαθίλεζε. ην ίδην πιαίζην ππάγνληαη θαη 

νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα έζνδα απνθηνχλ ηνλ 

παξάλνκν ραξαθηήξα ηνπο θαηά ηελ 

εηζαγσγή (ή ιίγν πξηλ) ηνπο ζε εηαηξεία 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (π.ρ. 

δσξνδνθία) θαη ακέζσο κεηά εμέξρνληαη ή 

«δηαθηλνχληαη». Σν εδάθην δ' εηέζε επίζεο 

επεηδή ππάξρεη αλάγθε πξνζηαζίαο ηεο 

αθεξαηφηεηαο, ζηαζεξφηεηαο θαη θήκεο 

ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ 

εηαηξεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ ην Ξ.Υ. θαη ε Υ.Σ.. 

Απηφ δηαηππψλεηαη ζην άξζξν 1 πεξί 

ζθνπνχ θαη ζηνλ ηίηιν ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο». 

εκεηψλεηαη φηη ν ηίηινο απηφο δελ είλαη 

αθξηβήο, δηφηη απφ ην 2001, κε ηε Γεχηεξε 

Οδεγία, έρνπλ επεθηαζεί νη ππνρξεψζεηο 

ηεο λνκνζεζίαο θαηά ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ. 

θαη ζε άιια λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα κε 

αλήθνληα ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

(βι. άξζξν 5 πεξί ππφρξεσλ πξνζψπσλ). 

Γηαηεξήζεθε φκσο ν ίδηνο ηίηινο ζηελ 

Οδεγία 2005/60/ΔΚ γηα λα δνζεί έκθαζε 

ζην ζηφρν απηφλ, πνπ είλαη βέβαηα 

παξάιιεινο κε ηνπο αληηεγθιεκαηηθνχο 

ζηφρνπο ηεο θνηλνηηθήο (θαη εζληθήο) 

λνκνζεζίαο. Σέινο ζεκεηψλεηαη φηη ην 

πξνζηηζέκελν εδάθην δ' ζα έρεη 

απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα, δηφηη νη 

εξγαδφκελνη ζε εηαηξείεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζα γλσξίδνπλ 

φηη αλ δηαπξάμνπλ ή ζπκπξάμνπλ ή 

ζπκκεηάζρνπλ ή δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηάπξαμε βαζηθνχ αδηθήκαηνο πνπ 

ηειείηαη εληφο ηνπ σο άλσ ηνκέα, ζα είλαη 

πνιχ πηζαλφλ λα θαηαζηνχλ ππφινγνη θαη 

γηα Ξ.Υ.. 

Ζ παξ. 3 νξίδεη φηη ην αδίθεκα ηνπ 

Ξ.Υ. ππάξρεη (θαη άξα εκπίπηεη ζηε 

δηθαηνδνζία ησλ ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ) 

θαη φηαλ νη εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ε πξνο 

λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία, έιαβαλ ρψξα ζην 

έδαθνο άιινπ θξάηνπο, εθφζνλ φκσο 

πιεξνχηαη ην θξηηήξην ηνπ «δηπινχ 

αμηνπνίλνπ», δειαδή νη δξαζηεξηφηεηεο 

απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα αλ 

ειάκβαλαλ ρψξα ζηελ Διιάδα θαη 

ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο (θαη φρη 
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απαξαίηεηα βαζηθφ αδίθεκα γηα Ξ.Υ. ή 

Υ.Σ.) ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηνπ 

άιινπ θξάηνπο. 

ηελ παξ. 4 δηεπθξηλίδεηαη φηη σο Υ.Σ. 

ζεσξείηαη ην αδίθεκα ηνπ άξζξνπ 187 Α 

Π.Κ., φπσο ηξνπνπνηείηαη κε ην άξζξν 53 

ηνπ παξφληνο. 

Ζ δηάηαμε ηεο παξ. 5 αληηζηνηρεί ζηελ 

παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ θαη ζε φκνηεο δηαηάμεηο ηεο 

πλζήθεο ηεο Βηέλλεο (άξζξν 3 (3)), ηεο 

χκβαζεο ηνπ Παιέξκν (άξζξν 6, (2), (6)) 

θαη ζηηο αξάληα πζηάζεηο ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (FATF), ζην 

πξννίκην, παξ. 2. FI δηάηαμε απηή είλαη 

ζπκβαηή κε ην άξζξν 177 παξ. 1 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα, πνπ ζέηεη ηελ αξρή ηεο 

εζηθήο απφδεημεο. 

 

Άξζξν 3 

ην άξζξν απηφ νξίδνληαη νη 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα 

ζπλαθή βαζηθά αδηθήκαηα. Σν ηειεπηαίν 

ζηνηρείν ηε' είλαη «γεληθή ξήηξα», θαζψο 

νξίδεη σο βαζηθφ αδίθεκα θάζε άιιν 

αδίθεκα, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζηα 

ζηνηρεία α' έσο ηζη', γηα ην νπνίν ε 

ειάρηζηε πξνβιεπφκελε πνηλή είλαη άλσ 

ησλ έμη κελψλ θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 

πεξηνπζηαθφ φθεινο. FI απαίηεζε ηεο 

πξνεγνχκελεο δηάηαμεο λα έρνπλ 

πξνθχςεη έζνδα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

χςνπο ηνπιάρηζηνλ 15.000 €, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηε λέα δηάηαμε, φπσο θαη 

ζηελ Οδεγία 2005/60/ΔΚ. ηελ εχινγε 

έλζηαζε αλ είλαη λνκηθά νξζφ θαη εζηθά 

απνδεθηφ λα αζθείηαη δίσμε γηα Ξ.Υ. φηαλ 

ην πνζφ είλαη αζήκαλην, ζεκεηψλεηαη φηη 

κε ηελ αληίζηνηρε δηάηαμε ηνπ λ. 

2331/1995, φπσο ηζρχεη, πξνβιέπνληαη 

δεθαέμη εηδηθψο θαζνξηδφκελα βαζηθά 

αδηθήκαηα (ηα θπξηφηεξα νηθνλνκηθά 

εγθιήκαηα), ηα έζνδα δε εμ απηψλ δελ 

απαηηείην λα ππεξβαίλνπλ θάπνην ειάρηζην 

απαηηνχκελν φξην. Άξα κπνξνχζε λα 

δησρζεί ε ηπρφλ λνκηκνπνίεζή ηνπο σο 

Ξ.Υ., αλεμαξηήησο πνζνχ. Γελ πξνέθπςαλ 

ζηε δηθαζηηθή πξάμε πξνβιήκαηα απφ 

δίσμε ηέηνησλ αδηθεκάησλ. Δμάιινπ, ζην 

άξζξν 45 παξ. 1 ζηνηρείν ζ' πξνβιέπεηαη 

ήπηα πνηλή γηα Ξ.Υ. κηθξψλ πνζψλ. 

 

Άξζξν 4 

Σν άξζξν 4 πεξηέρεη βαζηθνχο 

νξηζκνχο. Οη αλαθεξφκελνη ζηηο παξ. 1 

έσο 3 θαη 5 έσο 8 αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

1 ηνπ λ. 2331/1995, φπσο ηζρχεη, θαη έρνπλ 

κεξηθέο αιιαγέο. ηελ παξ. 3 πεξί 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ 

πξνζηέζεθαλ νη εηαηξείεο παξνρήο 

πηζηψζεσλ (ζηνηρείν ε ), νη αλψλπκεο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 

(ζηνηρείν η ) θαη νη αζθαιηζηηθνί δηακεζν-

ιαβεηέο (ζηνηρείν ηδ), ελψ αθαηξέζεθαλ νη 

εηαηξείεο επελδχζεσλ ζε αθίλεηε 

πεξηνπζία, ιφγσ ρακεινχ θηλδχλνπ. ην 

ζηνηρείν ηγ' πεξί αζθαιηζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ (νη νπνίεο πεξηιακβάλνληαη 

ζηα ππφρξεα πξφζσπα απφ ην λ. 

2331/1995, φπσο ηζρχεη), δηεπθξηλίδεηαη 

φηη ππάγνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ λφκνπ 

φρη κφλν φηαλ αζθνχλ αζθαιίζεηο δσήο 

αιιά θαη άιιεο αζθαιίζεηο κε επελδπηηθφ 

ζθνπφ. χκθσλα κε ην ζηνηρείν ηζη' 

εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ λα νξίδεη σο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

άιιεο θαηεγνξίεο εηαηξεηψλ, πνπ αζθνχλ 

νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, είηε ππάξρνπλ 

θαη ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα είηε ζα 
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δεκηνπξγεζνχλ ζην κέιινλ. Οη νξηζκνί 

ησλ παξ. 10, 11, 12, 15 θαη 16 πξνέξρνληαη 

απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην ή ηηο πζηάζεηο 

ηεο FATF , ελψ νη νξηζκνί ησλ παξ. 4, 9, 

13 θαη 14 είλαη λέεο εζληθέο δηαηάμεηο θαη 

εηέζεζαλ γηα ιεηηνπξγηθνχο ιφγνπο. 

 

Άξζξν 5 

ην άξζξν απηφ νξίδνληαη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα, δειαδή ηα θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα πνπ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ. ε ζρέζε κε ηε δηάηαμε 

ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 ηνπ λ. 2331/1995 

(άξζξν 4, παξ. 1 ηνπ λ. 3424/2005), 

πξνζηίζεληαη νη εηαηξείεο θεθαιαίνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (ζηνηρείν γ') 

, νη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ (ζηνηρείν δ'), νη 

ελερπξνδαλεηζηέο (ζηνηρείν ηβ'), ιφγσ 

πςεινχ θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ πνιιέο απφ 

ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, θαζψο θαη ηα 

πξφζσπα ηνπ ζηνηρείνπ ηδ'. Απηά είλαη 

θπζηθά θαη θπξίσο λνκηθά πξφζσπα 

(εηαηξείεο) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (θαη ζε 

άιιεο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκηθά ρψξεο) θαη 

γη’ απηφ πεξηιακβάλνληαη ζην ζρεηηθφ 

άξζξν 2 παξ. 1 (3γ) ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ. Παξέρνπλ νξηζκέλεο 

θαζνξηδφκελεο ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη 

θαηαπηζηεχκαηα (trusts) (Company and 

trust service providers) θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηά ηα πξφζσπα νη 

δηθεγφξνη, ζπκβνιαηνγξάθνη ή ινγηζηέο. 

ηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκε ηέηνηεο 

εηαηξείεο, γη’ απηφ εμνπζηνδνηείηαη ν 

Τπνπξγφο Αλάπηπμεο λα θαζνξίζεη κε 

απφθαζή ηνπ ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπο 

αλ εκθαληζζνχλ ζηε ρψξα καο ηέηνηεο 

εηαηξείεο. ηα λέα ππφρξεα πξφζσπα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ πξνζηεζεί ζηνλ νξηζκφ ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, φπσο 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β' 

 

ην Κεθάιαην Β' αλαθέξνληαη νη 

δεκφζηνη θνξείο θαη έλαο λένο ηδησηηθφο 

θνξέαο πνπ απνηεινχλ ηα θχξηα φξγαλα 

ηνπ κεραληζκνχ αληηκεηψπηζεο ηνπ Ξ.Υ. 

θαη ηεο 

Υ.Σ., παξάιιεια βεβαίσο κε ηηο 

εηζαγγειηθέο, δηθαζηηθέο θαη αζηπλνκηθέο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο. 

 

Άξζξν 6 

ηελ παξ. 1 δίδεηαη ν νξηζκφο ηεο 

αξκφδηαο αξρήο.  Ζ παξ. 2 επαλαιακβάλεη 

θαηά βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 

ζηνηρείν ζη' ηνπ λ. 2331/1995, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 2 παξ. 4 ηνπ 

λ. 3424/2005 θαη νξίδεη ηηο αξκφδηεο αξρέο 

πνπ επνπηεχνπλ ηα ππφρξεα θπζηθά θαη 

λνκηθά πξφζσπα σο πξνο ηε ζπκκφξθσζή 

ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα λφκν. Οξίδεη επίζεο ηηο 

θαηεγνξίεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ 

επνπηεχνληαη απφ θάζε αξκφδηα αξρή. Απφ 

ηα λέα ππφρξεα πξφζσπα πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο νη εηαηξείεο 

παξνρήο πηζηψζεσλ επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, νη αλψλπκεο 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ 

απφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, νη 

αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο απφ ηελ 

Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο 

θαη νη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ 
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θεθαιαίνπ, νη εηαηξείεο θεθαιαίνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ θαη νη 

ελερπξνδαλεηζηέο απφ ην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ (Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ). ηα 

ζηνηρεία ζη' θαη δ' νξίδνληαη δχν λέεο 

αξκφδηεο αξρέο, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη 

Διέγρνπ Σπρεξψλ Παηρληδηψλ θαη ην 

Τπνπξγείν Αλάπηπμεο. 

Ζ παξ. 3 είλαη λέα θαη νξίδεη ηηο 

βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ησλ αξκνδίσλ 

αξρψλ. ε άιια ζεκεία ηνπ λφκνπ 

πξνβιέπεηαη ε ιήςε κέηξσλ κε απνθάζεηο 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ, ή κεξηθψλ εμ απηψλ, 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ. 

Ζ παξ. 4 επαλαιακβάλεη θαηά βάζε 

ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2331/1995, 

φπσο απηφ ην άξζξν πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 4 ηνπ λ. 3424/2005. 

Δμνπζηνδνηνχληαη νη αξκφδηεο αξρέο λα 

επηβάιινπλ δηαθνξνπνηεκέλεο (κεησκέλεο) 

ππνρξεψζεηο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζηε δηάηαμε παξάγνληεο. 

Γηα παξάδεηγκα νη ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο (ζπκβνιαηνγξάθνη, 

δηθεγφξνη, ινγηζηέο, θηεκαηνκεζίηεο, 

έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο θ.ιπ.) δελ 

κπνξνχλ αληηθεηκεληθά λα εθαξκφδνπλ ηα 

πιήξε κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, ηελ 

ηήξεζε αξρείσλ ή ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

Όια φκσο ηα ππφρξεα πξφζσπα νθείινπλ, 

κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 2, 

λα ηεξνχλ πιήξσο ηηο δχν βαζηθέο 

ππνρξεψζεηο ηνπο, ηελ αλαθνξά ζηελ 

Δπηηξνπή (ή ζηελ εηδηθή επηηξνπή 

δηθεγφξσλ ηνπ άξζξνπ 34 νη δηθεγφξνη) 

χπνπησλ ή αζπλήζσλ ζπλαιιαγψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ ππνρξέσζε 

ερεκχζεηαο (απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο). 

ηελ παξάγξαθν απηή πξνβιέπεηαη επίζεο 

φηη ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία έρεη 

ηε δηπιή ηδηφηεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη 

ηνπ ππφρξενπ πξνζψπνπ (δηφηη 

πεξηιακβάλεηαη ζηα πηζησηηθά ηδξχκαηα) 

κπνξεί λα ιάβεη κέηξα γηα ηελ θάιπςε 

νξηζκέλσλ θηλδχλσλ πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο. 

Με ηελ παξ. 5 δχλαληαη νη αξκφδηεο 

αξρέο λα νξίδνπλ πξφζζεηεο ή 

απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ. 

Ζ παξ. 6 βαζίδεηαη ζηε δηάηαμε ηνπ 

άξζξνπ 4 παξ. 9 ζηνηρείν γ' ηνπ λ. 

2331/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3424/2005. 

Δπεθηείλεη ηελ ππνρξέσζε ζπγθξφηεζεο 

εηδηθήο ππεξεζηαθήο κνλάδαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ., εθηφο 

ησλ αξκνδίσλ αξρψλ πνπ επνπηεχνπλ ηηο 

εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα 

θαη ζηε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ πνπ είλαη ε αξκφδηα αξρή γηα 

ηα ππφρξεα πξφζσπα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 6. Απμάλεηαη επίζεο ν αξηζκφο ηνπ 

ειάρηζηνπ αξηζκνχ ππαιιήισλ πιήξνπο 

απαζρφιεζεο ησλ εηδηθψλ ππεξεζηαθψλ 

κνλάδσλ απφ δχν ζε ηξεηο. Ζ παξ. 7 

βειηηψλεη ηελ ίδηα δηάηαμε ηνπ λ. 

2331/1995 πνπ αλαθέξζεθε αλσηέξσ, 

επεθηείλνληαο ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο 

εμακεληαίσλ εθζέζεσλ ζηελ Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή ηνπ άξζξνπ 8 ζε φιεο 

ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ζ παξ. 8 ξπζκίδεη 

νξηζκέλα ζέκαηα ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

πεξαηηέξσ ζην άξζξν 40.  

 

Άξζξν 7 

Με ην άξζξν απηφ επέξρνληαη 

νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 7 ηνπ 
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λ. 2331/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 7 ηνπ λ. 3424/2005. Βαζηθή 

ηξνπνπνίεζε ζπληζηά ε αληηθαηάζηαζε 

ηεο Αξρήο πνπ είρε ζεζπηζζεί κε ην λ. 

3424/2005 κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην 

άξζξν 7 ηνπ πξνθεηκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ 

Δπηηξνπή, επηθεθαιήο ηεο νπνίαο νξίδεηαη 

αλψηαηνο εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο ελ 

ελεξγεία. Ζ αιιαγή απηή θαηέζηε 

αλαγθαία ιφγσ ησλ ζνβαξψλ 

δπζιεηηνπξγηψλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ππφ 

ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ θαζεζηψο θαη 

θπξίσο ηεο αδπλακίαο ζπλεξγαζίαο κε ηηο 

εηζαγγειηθέο αξρέο. Πεξαηηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο είλαη νη αθφινπζεο : Ζ παξ. 

1 αιιάδεη ην φλνκα ηεο Δπηηξνπήο 

δηεπξχλνληαο ηηο αξκνδηφηεηέο ηεο κε ηελ 

πξνζζήθε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, παξάιιεια κε ην αδίθεκα 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηα 

αδηθήκαηα γηα ηα νπνία ε Δπηηξνπή είλαη 

αξκφδηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπο. 

Οξίδεηαη επίζεο φηη ε Δπηηξνπή 

επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο 

θαη Οηθνλνκηθψλ. Οη παξ. 2 θαη 3 

πξνβιέπνπλ ηε ζπγθξφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε θαη 

ξπζκίδνπλ ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο 

(ηξηεηήο). Ζ παξ. 4 κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

κειψλ, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο απφ έλδεθα 

ζε νθηψ, γηα ηελ επίηεπμε κεγαιχηεξεο 

επειημίαο ζηε ιεηηνπξγία ηεο. ηελ παξ. 5 

νξίδεηαη φηη ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε 

απνηεινχλ ηελ Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο 

θαη ξπζκίδεηαη ε απαξαίηεηε απαξηία θαη ε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεψλ ηεο. Ζ παξ. 

6 νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο 

θαη πξνζζέηεη ηηο ππφ ζηνηρεία γ', η', ηα' θαη 

ηβ' λέεο αξκνδηφηεηεο. χκθσλα κε ην 

ζηνηρείν γ' ε Δπηηξνπή δίλεη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηα ππφρξεα 

πξφζσπα θαη ζηνπο αλαθεξφκελνπο ζην 

ζηνηρείν α' θνξείο φζνλ 

αθνξά ηε δηαρείξηζε κηαο ππφζεζεο ή 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δηεθπεξαίσζε 

ησλ εξεπλψλ ηεο. Σν ζηνηρείν η' νξίδεη φηη 

ε Δπηηξνπή δχλαηαη λα εμεηάδεη ζηνηρεία 

θαη ελδείμεηο γηα ηνλ εληνπηζκφ βαζηθψλ 

αδηθεκάησλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη 

ηνλ παξάλνκν ραξαθηήξα πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ηελ πηζαλή λνκηκνπνίεζή 

ηνπο. Ζ δηεζλήο εκπεηξία δείρλεη φηη νη 

έξεπλεο γηα βαζηθά αδηθήκαηα θαη γηα Ξ.Υ. 

ζπλδένληαη ζηελά θαη ζπρλά ηαπηίδνληαη. 

Ζ Δπηηξνπή γηα λα δηαπηζηψζεη ηελ ηπρφλ 

ηέιεζε (ή απφπεηξα) αδηθήκαηνο Ξ.Υ., 

πξέπεη λα εμεηάζεη αλ ππάξρνπλ ζνβαξέο 

ελδείμεηο γηα βαζηθφ αδίθεκα απφ ην νπνίν 

πξνήιζαλ παξάλνκα έζνδα. Σα ζηνηρεία 

ηα' θαη ηβ' αθνξνχλ ηε ζπλεξγαζία θαη 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ησλ αλαθεξφκελσλ ζην 

άξζξν 40 θνξέσλ θαη ηελ ηήξεζε 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. Σν ζηνηρείν ηγ' 

αθνξά έλα ζεκαληηθφ ζέκα πνπ αλαιχεηαη 

ζην άξζξν 49 θαη ζην νπνίν ε Δπηηξνπή 

έρεη ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο. Ζ παξ. 7 

νξίδεη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Δπηηξνπήο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Οξίδνληαη 

αλαιπηηθά ε δηαδηθαζία απνθπγήο 

ζχγθξνπζεο θαζεθφλησλ θαη ηήξεζεο ηεο 

ερεκχζεηαο. Με ηελ παξ. 8 βειηηψλεηαη ε 

θείκελε δηάηαμε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λ. 2331/1995, φπσο ηζρχεη, ζρεηηθά κε 

ηε δηαδηθαζία απφζπαζεο ησλ ππαιιήισλ 

ζηελ Δπηηξνπή θαη πξνζηίζεηαη ε 

ππνρξέσζε ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ 

παξάγξαθν απηή Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ 

λα κεξηκλνχλ γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε 

ηεο Δπηηξνπήο κε απνζπαζκέλνπο 

ππαιιήινπο θαη λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη 

απνζπψκελνη ππάιιεινη πιεξνχλ ηα 
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αλαθεξφκελα θξηηήξηα. Ζ παξ. 9 

πξνβιέπεη ηνλ νξηζκφ, κε απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηαθηηθψλ κειψλ γηα ηελ 

επνπηεία ησλ ππεξεζηαθψλ κνλάδσλ, γηα 

ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ησλ 

ππαιιήισλ θαη γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

δξάζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ κε ηηο άιιεο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο θαη κε ηελ 

Οινκέιεηα ηεο Δπηηξνπήο. Οη παξ. 10 θαη 

11 είλαη λέεο θαη ρξεηάδνληαη δηεπθξηλίζεηο. 

Ζ Δπηηξνπή απηή έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα, 

φηη αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηελ έξεπλα 

ηέιεζεο αμηφπνηλσλ πξάμεσλ θαη 

επνκέλσο εκπιέθεηαη θαη’ αλάγθε κε ηηο 

αξκνδηφηεηεο ησλ εθ ηνπ πληάγκαηνο 

ζεζκνζεηεκέλσλ δησθηηθψλ αξρψλ γηα ηε 

δίσμε θαη ηηκσξία ησλ εγθιεκάησλ 

(εηζαγγειηθψλ αξρψλ θαη πνηληθψλ 

δηθαζηεξίσλ). Γηα ην ιφγν απηφλ άιισζηε 

επηβάιιεηαη λα πξνΐζηαηαη ηεο Δπηηξνπήο 

ελ ελεξγεία εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο, θαη 

κάιηζηα αλψηαηνο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

έξεπλάο ηεο θαη γηα ην δηαρσξηζκφ ησλ 

αβάζηκσλ πιεξνθνξηψλ ή θαηαγγειηψλ, 

πνπ 

είλαη θαη ν κεγάινο αξηζκφο πνπ 

ιακβάλεη, απφ εθείλεο πνπ έρνπλ πνηληθφ 

ελδηαθέξνλ θαη ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ 

εηδηθφηεξε έξεπλα, νξίδεηαη φηη αξρηθά θαη 

ζε πξψην ζηάδην ε Δπηηξνπή ελεξγεί γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο βαζηκφηεηαο κηαο 

θαηαγγειίαο θαη απνθαζίδεη ζπιινγηθά αλ 

ζα ζπλερηζζεί ε έξεπλα ηεο ππφζεζεο ή 

απηή ζα ηεζεί ζην αξρείν ή ζα 

παξαπεκθζεί ζηνλ αξκφδην εηζαγγειέα, ζε 

πεξίπησζε χπαξμεο ζηνηρείσλ ή ζα 

δηεμαρζεί πνηληθή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε 

ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχπηνπλ ζηνηρεία 

αμηφπνηλεο πξάμεσο απφ εθείλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2 θαη 3 ηνπ λφκνπ. 

ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε ε πνηληθή 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε αλαηίζεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 ζε έλαλ απφ ηνπο 

ππαιιήινπο ηεο Δπηηξνπήο ή επί ηδηαίηεξα 

ζνβαξψλ ππνζέζεσλ ζε έλα απφ ηα κέιε 

ηεο πνπ ελεξγνχλ πιένλ σο εηδηθνί 

πξναλαθξηηηθνί ππάιιεινη θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Κψδηθα 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, εθαξκνδνκέλσλ 

βεβαίσο θαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 

243 επ. ηνπ ίδηνπ Κψδηθα. Όηαλ ε 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε αλαηεζεί ζε 

ππάιιειν ηεο Δπηηξνπήο, ν ηειεπηαίνο 

ελεξγεί κε ηε ζπλδξνκή ηνπ Πξνέδξνπ ή 

ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο πνπ έρεη νξηζηεί 

γη’ απηφ. ην κέινο ή ηνλ ππάιιειν πνπ 

ελεξγνχλ σο εηδηθνί πξναλαθξηηηθνί 

ππάιιεινη παξέρεηαη επηπιένλ ε 

δπλαηφηεηα πξνζαγσγήο καξηχξσλ γηα 

εμέηαζε θαη δηελέξγεηαο έξεπλαο θαη’ 

νίθνλ, κε ηελ ηήξεζε βεβαίσο ησλ 

ζπληαγκαηηθψλ εγγπήζεσλ. Μεηά ην πέξαο 

ηεο πξνθαηαξθηηθήο εμεηάζεσο ε 

ζρεκαηηζζείζα δηθνγξαθία δηαβηβάδεηαη 

ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα κε έγγξαθν ηνπ 

Πξνέδξνπ. Με ηε ξχζκηζε απηή ε 

Δπηηξνπή 

δελ εκπνδίδεηαη ζηελ έξεπλά ηεο, 

κπνξεί λα θηλείηαη κε ηαρχηεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηεξνχληαη νη 

ηζνξξνπίεο κεηαμχ απηήο θαη ηεο 

εηζαγγειηθήο αξρήο. Δπηπιένλ, ην 

ζνβαξφηεξν, απνθεχγνληαη ξπζκίζεηο πνπ 

ζα ήηαλ αληίζεηεο κε ηα άξζξα 87, 88 θαη 

96 ηνπ πληάγκαηνο, δεδνκέλνπ φηη 

νπνηαδήπνηε πνηληθή πξνθαηαξθηηθή 

έξεπλα γηα αμηφπνηλε πξάμε απφ 

νπνηαδήπνηε δεκφζηα αξρή εξήκελ ηνπ 

Δηζαγγειέα, πνπ είλαη απαξαίηεην φξγαλν 

ησλ πνηληθψλ δηθαζηεξίσλ θαη παξέρεη ηηο 

δηθαζηηθέο εγγπήζεηο, ζα δεκηνπξγνχζε 

ηνλ θίλδπλν απφιπηεο αθπξφηεηαο ηεο 

έξεπλαο απηήο. Ζ παξ. 12 ζθνπεί ζηε 

δηεπθφιπλζε ησλ εξεπλψλ ηεο Δπηηξνπήο 
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θαη πξνβιέπεη φηη έλαληη ηεο δελ ηζρχνπλ 

ηα αλαθεξφκελα απφξξεηα. Με ηελ παξ. 

13 νξίδεηαη φηη κε απφθαζε ηεο 

Οινκέιεηαο, πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

νξγαλφγξακκα, ηηο ππεξεζηαθέο κνλάδεο, 

ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο, ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Οινκέιεηαο θαη άιια 

ζέκαηα. Ζ παξ. 14 νξίδεη ηα ηεο 

πεηζαξρηθήο επζχλεο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ 

κειψλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηεο Δπηηξνπήο. 

Ζ παξ. 15 ξπζκίδεη ηηο δηεζλείο επαθέο θαη 

ζρέζεηο ηεο 

Δπηηξνπήο θαη ε παξάγξαθνο 16 

πξνβιέπεη ηνλ θαζνξηζκφ, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

ησλ νηθνλνκηθψλ απνιαβψλ ησλ κειψλ 

θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηεο Δπηηξνπήο. Σα κέιε 

ππνβάιινπλ θαη’ έηνο δήισζε 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ζηνλ Άξεην 

Πάγν (παξ. 17). Ο Πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπήο ππνβάιιεη εηεζίσο ζηελ 

Δπηηξνπή Θεζκψλ 

θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο έθζεζε 

ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Αξρήο 

(παξ. 18). 

 

Άξζξν 8 

Σν άξζξν απηφ εμεηδηθεχεη ηηο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο 

πληνληζηηθήο Αξρήο πνπ ζεζκνζεηήζεθε 

κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2α ηνπ λ. 

2331/1995, φπσο ηζρχεη. Ζ παξ. 1 ζέηεη 

ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο, ε παξ. 2 νξίδεη αλαιπηηθά ηηο 

αξκνδηφηεηέο ηεο θαη ε παξ. 3 φηη απηέο 

αζθνχληαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Οη πην 

ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο 

πληνληζηηθήο Αξρήο αθνξνχλ ην 

ζπληνληζκφ ηεο δξάζεο ησλ αξκνδίσλ 

αξρψλ θαη ηε δηεζλή εθπξνζψπεζε ηεο 

ρψξαο. 

 

Άξζξν 9 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 

ζπληζηάηαη έλαο λένο θνξέαο πςεινχ 

επηπέδνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αλαθεξφκελσλ ζθνπψλ, ε Δπηηξνπή 

Δπεμεξγαζίαο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ.. Σν 

ζέκα αλαιχζεθε ζην Γεληθφ Σκήκα Α' ηεο 

παξνχζαο Έθζεζεο. Ζ παξ. 1 νξίδεη ηε 

ζχζηαζε απηήο ηεο Δπηηξνπήο, ε παξ. 2 

ηνλ ηξφπν ζπγθξφηεζήο ηεο κε ηελ 

αλαθνξά ησλ θνξέσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνέξρνληαη ηα κέιε θαη ε παξ. 3 ηα πεξί 

αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ. ηελ παξ. 4 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο 

λα θαιεί γηα δηαβνχιεπζε εθπξνζψπνπο 

θαη άιισλ θνξέσλ γηα ηελ εμέηαζε 

νξηζκέλσλ ζεκάησλ, ελψ ζηελ παξ. 5 

νξίδνληαη ηα πεξί γξακκαηεηαθήο ηεο 

ππνζηήξημεο• ηελ παξ. 6 αλαπηχζζνληαη 

ηα ζέκαηα θαη νη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο 

ηεο Δπηηξνπήο. Δίλαη ζαθέο φηη δελ ζα 

επεκβαίλεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ ή ηεο Δπηηξνπήο, αιιά ζα 

επηδηψθεη, κέζσ ηεο άκεζεο επαθήο ησλ 

πςειφβαζκσλ ζηειερψλ πνπ ηε 

ζπγθξνηνχλ, ηε ράξαμε ζηξαηεγηθήο θαη 

γεληθψλ πνιηηηθψλ πνπ απαηηνχλ 

ζπληνληζκέλε δξάζε. Ζ παξ. 7 ξπζκίδεη 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα θαη πξνβιέπεη ηελ 

θαηάξηηζε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο 

πνπ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ 
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Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ. Ζ Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη εηεζίσο έθζεζε πεξί ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζηελ Δπηηξνπή 

ζεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο (παξ. 

8), ελψ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

αληαιιάζζνληαη ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

ηεο είλαη εκπηζηεπηηθέο 

(παξ. 9).  

 

Άξζξν 10 

Με ηηο δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ 

επηδηψθεηαη ε αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνχλ εκπνξηθέο, 

επηρεηξεκαηηθέο ή κε θεξδνζθνπηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη απφ ηελ 

εζληθή θαη δηεζλή εκπεηξία σο «επάισηεο», 

δειαδή σο δπλάκελεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα ζθνπνχο Ξ.Υ. θαη Υ.Σ. ρσξίο θίλδπλν 

εληνπηζκνχ ηνπο απφ ηηο θξαηηθέο αξρέο. 

Δλλνείηαη φηη ν βαζκφο επηθηλδπλφηεηαο 

θάζε θαηεγνξίαο απφ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο δηαθέξεη σο πξνο ηηο δχν 

θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ (ζε δηεζλέο επίπεδν 

θαη ιηγφηεξν ζηελ Διιάδα) γηα δηνρέηεπζε 

θεθαιαίσλ πξνο ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο. Ο θίλδπλνο δηάπξαμεο Ξ.Υ., 

ηνπιάρηζηνλ ζηελ Διιάδα, είλαη 

κεγαιχηεξνο, ιφγσ πηζαλήο θαηάρξεζεο 

ησλ θεθαιαίσλ πνπ δηαρεηξίδνληαη απηνί νη 

νξγαληζκνί, δεδνκέλνπ φηη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο νξηζκέλεο θαηεγνξίεο απηψλ 

ιεηηνπξγνχλ κε ρακειή επνπηεία θαη ρσξίο 

ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ 

ηεξνχλ νη Α.Δ., νη Δ.Π.Δ. θαη άιιεο 

εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. ηελ παξ. 1 

πξνβιέπεηαη ε ιήςε ησλ αλαγθαίσλ 

νξγαλσηηθψλ κέηξσλ απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, φζνλ αθνξά ηηο 

αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ. Παξφκνηα 

κέηξα ζα ιάβνπλ νη θνξνινγηθέο θαη 

ηεισλεηαθέο αξρέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ θηλδχλσλ γηα Ξ.Υ. θαη Υ.Σ. ηνπ 

δηαζπλνξηαθνχ θαη εμσηεξηθνχ εκπνξίνπ 

(παξ. 2). Οη αξκφδηεο αξρέο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ζα ειέγρνπλ ηνπο 

θηλδχλνπο απφ ηε ζχζηαζε εηαηξεηψλ θάζε 

λνκηθήο κνξθήο θαη ηελ αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ ηνπο φπνπ απαηηείηαη 

κεγαιχηεξε δηαθάλεηα (παξ. 3). Ζ παξ. 4 

γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο 

επαλαιακβάλεη θείκελε δηάηαμε, ελψ ε 

παξ. 5 επηθεληξψλεηαη ζε κε 

θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο 

ρξεκαηνδνηνχκελνπο απφ ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ θαη δξαζηεξηνπνηνχκελνπο 

θπξίσο ζην εμσηεξηθφ. Ζ παξ. 6 πξνβιέπεη 

φηη ηα Τπνπξγεία, νη αξκφδηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο θαη νη άιινη δεκφζηνη θνξείο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο νθείινπλ λα ελεκεξψλνπλ 

ηελ Δπηηξνπή γηα θάζε χπνπηε ζπλαιιαγή 

ή δξαζηεξηφηεηα πνπ εληνπίδνπλ. 

 

Άξζξν 11 

Με ην άξζξν απηφ ζπγθξνηείηαη 

εηδηθφο θνξέαο δηαβνχιεπζεο ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ.. Όπσο αλαιχζεθε ζην 

Γεληθφ Μέξνο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα, ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπ 

σο πξνο ηηο δπζκελείο επηπηψζεηο ηνπ Ξ.Υ. 

θαη ηεο Υ.Σ. επί ηεο νηθνλνκίαο, ηεο 

θνηλσλίαο, ηεο θήκεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

καο θαη ηεο θαιήο εηθφλαο ηεο 

ρψξαο καο, απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα επηηπρνχο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αδηθεκάησλ απηψλ. Υσξίο ηε ζπλεξγαζία 
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ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ηελ αλαθνξά 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή, 

ν ξφινο ηεο ηειεπηαίαο ππνβαζκίδεηαη 

ζεκαληηθά. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε 

δεκηνπξγία ηνπ θνξέα απηνχ ηνπ άξζξνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο 

ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Τπάξρεη θαη 

έλαο άιινο ιφγνο πνπ δείρλεη ηε 

ρξεζηκφηεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ σο άλσ 

θνξέα, πνπ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 9. Ζ 

νξγάλσζε θαη ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

δηαθέξεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ. Ζ 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ αλαθνξψλ 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηξάπεδεο θαη 

αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο. 

Οξηζκέλεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ ππνβάιινπλ ιίγεο αλαθνξέο. 

Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη ζε αληηθεηκεληθέο 

δηαθνξέο σο πξνο ην κέγεζνο, ηελ 

νξγάλσζε θαη ηηο ηερλνινγηθέο ηθαλφηεηεο 

ησλ επί κέξνπο θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ. Οθείιεηαη φκσο θαη ζηε 

κεησκέλε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο, 

επαηζζεηνπνίεζεο σο πξνο ηελ θνηλσληθή 

απεηιή ησλ αδηθεκάησλ ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο 

Υ.Σ., ζηελ έιιεηςε επαξθνχο επνπηείαο 

απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπο θαη 

ζηε κε επηβνιή θπξψζεσλ θαηά 

παξαβαηψλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ζ 

πξνζσπηθή επαθή πςειφβαζκσλ ζηειερψλ 

ησλ θνξέσλ εθπξνζψπεζεο ησλ 

θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζα 

δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο πην 

νξγαλσκέλνπο θνξείο λα ελεκεξψλνπλ θαη 

λα ππνδεηθλχνπλ ηξφπνπο θαη δηαδηθαζίεο 

πνπ πξέπεη λα πηνζεηνχλ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα, ειεγθηηθέο κεζφδνπο θαη 

δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο ηα ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα κε ζεκαληηθφ αξηζκφ 

πξνζσπηθνχ θαη άιια ζρεηηθά ζέκαηα 

θνηλνχ ελδηαθέξνληνο. Σν ίδην ηζρχεη θαη 

σο πξνο ηελ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο ηνπ 

άξζξνπ 9. Οη αξκφδηεο αξρέο δελ έρνπλ 

κεηαμχ ηνπο ην ίδην επίπεδν επνπηηθήο 

εκπεηξίαο, ζηειέρσζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Οη εθπξφζσπνη ησλ 

πιένλ νξγαλσκέλσλ αξκφδησλ αξρψλ ζα 

κπνξνχλ λα ελεκεξψλνπλ θαη λα 

ζπκβνπιεχνπλ ηνπο άιινπο εθπξνζψπνπο 

γηα απνηειεζκαηηθέο επνπηηθέο πξαθηηθέο, 

γηα δηελέξγεηα θνηλψλ ειέγρσλ ζηελ 

πεξίπησζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ κε 

εηαηξείεο επνπηεπφκελεο απφ δηάθνξεο 

αξκφ 

δηεο αξρέο, γηα ζηελή ζπλεξγαζία ζηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηηο 

δηεζλείο εμειίμεηο, θπξίσο ζην πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ηεο FATF, φπνπ 

ζπδεηνχληαη ζπζηεκαηηθά επνπηηθά 

ζέκαηα θαη πξαθηηθέο. ηηο παξ. 1 θαη 2 

νξίδεηαη ν ηξφπνο ζπγθξφηεζεο ηνπ 

Φνξέα, ν Πξφεδξφο ηνπ θαη ε δηάξθεηα ηεο 

ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ. ηε 

ζπλέρεηα νξίδνληαη ε έδξα ηνπ Φνξέα, ε 

ζπρλφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ, ν ηξφπνο 

νξηζκνχ αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ (παξ. 

3), ε δπλαηφηεηα ζπλεδξηάζεσλ κε 

νξηζκέλα κφλν κέιε (παξ. 4) θαη ν ηξφπνο 

θαηάξηηζεο θαη έγθξηζεο ηνπ Καλνληζκνχ 

Λεηηνπξγίαο θαη ην ειάρηζην πεξηερφκελφ 

ηνπ (παξ. 5). ηελ παξ. 6 νξίδνληαη νη 

αξκνδηφηεηεο θαη δξάζεηο ηνπ Φνξέα πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ. Ζ παξ. 7 

πξνβιέπεη ηε ζπλεξγαζία ηνπ Φνξέα θαη 
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ησλ επί κέξνπο θνξέσλ εθπξνζψπεζεο 

ησλ θαηεγνξηψλ ππεχζπλσλ πξνζψπσλ κε 

ηηο αξκφδηεο αξρέο θαη ηελ Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή φηαλ ε ρψξα καο 

εμεηάδεηαη θαη αμηνινγείηαη απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη θνξείο σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ.. Με 

ηνλ ηξφπν απηφλ ζα επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ απαληήζεσλ 

θαη ζέζεσλ ηεο ρψξαο καο ζηηο ελ ιφγσ 

εμεηάζεηο θαη ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα. Ο 

Φνξέαο θαηαξηίδεη εηεζίσο ελεκεξσηηθή 

έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ (παξ. 

8). ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Φνξέα πξέπεη λα 

ππάξρεη εηιηθξηλήο θαη αλνηθηή ζπδήηεζε 

θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ. Οξηζκέλα 

απφ απηά ηα ζηνηρεία δελ πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη θαη κε ηελ παξ. 9 

νξίδεηαη φηη ν Πξφεδξνο δχλαηαη λα 

εηζεγείηαη ζηελ Οινκέιεηα νξηζκέλα 

θξηηήξηα θαη θαηεγνξίεο εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δελ επηηξέπεηαη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 

 

ην Κεθάιαην Γ' πεξηέρνληαη νη 

δηαηάμεηο πεξί δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο 

ηνλ πειάηε πνπ είλαη έλα απφ ηα θχξηα 

κέηξα ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο 

αληηκεηψπηζεο ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ. Ζ 

Οδεγία 2005/60/ΔΚ νξίδεη φηη ζηα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο πεξηιακβάλεηαη ε 

πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, ε 

επαιήζεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ, άιια 

ζπκπιεξσκαηηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ 

ηνλ πειάηε, θαζψο θαη ε δηαξθήο 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ 

Οδεγία απηή επαλαιακβάλεη θαηά βάζε ηα 

κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο ηεο Πξψηεο θαη 

Γεχηεξεο Οδεγίαο αιιά πξνζζέηεη 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, 

πεξηιακβαλνκέλεο κηαο εηδηθήο απαίηεζεο 

γηα πηζηνπνίεζε ηνπ/ησλ πξαγκαηηθνχ/θψλ 

δηθαηνχρσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

ζρεκάησλ, θαζψο θαη ηεο δηαξθνχο 

παξαθνινχζεζεο ζπλαιιαγψλ θαη 

ζπλαιιαζζνκέλσλ. Ζ Οδεγία 2005/60/ΔΚ 

- θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ - 

επηηξέπεη λα εθαξκφδνληαη ηα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο κε βάζε ηελ εθηίκεζε 

ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ. Απηή είλαη κία λέα 

πξνζέγγηζε κε ζεκαληηθέο πξαθηηθέο 

δπζθνιίεο, ηδίσο γηα ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ 

εηδηθέο δηαδηθαζίεο, ζπκπιεξσκαηηθέο 

αιιά δηαθξηηέο απφ απηέο ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ πηζησηηθνχ ή άιινπ θηλδχλνπ, πηζαλφλ 

κε εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ινγηζκηθψλ ζηνπο 

Ζ/Τ. Ζ πξνζέγγηζε απηή δελ ζεκαίλεη 

κεησκέλε γεληθψο επνπηεία θαη 

παξαθνινχζεζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ πειαηψλ θαη ησλ 

πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ, αιιά 

ζηνρεπκέλνπο ειέγρνπο. Γελ πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφζρεκα απφ ππφρξεα 

πξφζσπα γηα κε ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο 

ηελ Δπηηξνπή, επεηδή δήζελ νη ππφςε 

ζπλαιιαγέο είραλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην 

ππφρξεν πξφζσπν σο ρακεινχ θηλδχλνπ. 

Σα κέηξα εθηίκεζεο θηλδχλνπ πξέπεη λα 

βαζίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζε 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (π.ρ. κε εηδηθφ 

ινγηζκηθφ ζε Ζ/Τ) θαη ιηγφηεξν ζηελ 

ππνθεηκεληθή εθηίκεζε ηνπ ππφρξενπ 

πξνζψπνπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη 

αξκφδηεο αξρέο πξέπεη λα βνεζνχλ αιιά 

θαη λα ειέγρνπλ ηα ππφρξεα πξφζσπα γηα 

ηε ζσζηή εθαξκνγή απηψλ ησλ κέηξσλ, 

αιιά θαη ησλ άιισλ κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο. Δπίζεο πξνβιέπεηαη, φπνπ 
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απηφ είλαη αλαγθαίν, λα εθαξκφδνληαη 

κέηξα απινπζηεπκέλεο ή απμεκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο. Απηέο ηηο ξπζκίζεηο 

ηεο Οδεγίαο πηνζεηεί θαηά βάζε θαη ν 

παξψλ λφκνο.  

 

Άξζξν 12 

Σν άξζξν 12 νξίδεη φηη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηα κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ πειάηε: α) φηαλ 

ζπλάπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο, β) 

φηαλ δηελεξγνχλ πεξηζηαζηαθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζφ ίζν ή 

κεγαιχηεξν απφ 15.000 επξψ, αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ ε ζπλαιιαγή δηελεξγείηαη κε κία 

κφλε πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαί-λεηαη λα ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε, γ) φηαλ ππάξρεη ππφλνηα γηα 

απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 2, αλεμάξηεηα απφ θάζε 

παξέθθιηζε, εμαίξεζε ή φξην πνζνχ, δ) 

φηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ 

αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα ή ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη ησλ άιισλ 

αλαθεξφκελσλ πξνζψπσλ. Οη δχν πξψηεο 

πεξηπηψζεηο απφ ηηο αλσηέξσ ππάξρνπλ 

ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Ζ γ' πεξίπησζε 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη πξέπεη 

πάληα λα ηεξείηαη, αλεμάξηεηα απφ κλεκν-

λεπφκελεο ζε άιιεο δηαηάμεηο 

παξεθθιίζεηο. 

 

Άξζξν 13 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13, 

ηα κέηξα ηεο ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο 

σο πξνο ηνλ πειάηε πεξηιακβάλνπλ ηα ππφ 

α’ έσο ζη' κέηξα, πνπ είλαη πιένλ 

εμεηδηθεπκέλα ζε ζρέζε κε ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπεη ε θείκελε λνκνζεζία. 

Δηδηθφηεξα γίλεηαη ζαθήο δηαρσξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

θαη απηήο ηεο επαιήζεπζεο. Καηά θαλφλα 

απαηηείηαη λα αθνινπζνχληαη θαη νη δχν 

δηαδηθαζίεο. Ζ πξψηε βαζίδεηαη θπξίσο ζε 

ζηνηρεία παξερφκελα απφ ηνλ πειάηε, ελψ 

ε δεχηεξε ζε πιεξνθνξίεο απφ άιιεο 

αλεμάξηεηεο (ζε 

ζρέζε κε ηνλ πειάηε) θαη αμηφπηζηεο 

πεγέο. Σν ζέκα απηφ έρεη αληηκεησπηζζεί 

κε ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ 

απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ απφδεημεο κε 

Πξάμε ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο θαη κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Κεθαιαηαγνξάο θαη πξέπεη νη άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο λα εθδψζνπλ αλάινγεο 

απνθάζεηο.  

Ζ παξ. 2 νξίδεη νξηζκέλεο επηπιένλ 

ππνρξεψζεηο ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ 

θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ 

πνπ ζα ιακβάλνπλ γλψζε ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηδφκελσλ κε ηνπο 

εμεηαδφκελνπο πειάηεο θαη απφ άιιεο 

εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ νκίινπ 

ζηνλ νπνίν ηπρφλ αλήθνπλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ ζα έρνπλ πην ζθαηξηθή γλψζε ηεο 

εηθφλαο ηνπ πειάηε. 

ηελ παξ. 3 νξίδεηαη φηη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα απαηηνχλ απφ ηνλ πειάηε λα 

δειψζεη, θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, αλ ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ. 

εκεηψλεηαη φηη ε έλλνηα ηεο 

«επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο», φπσο 

δηεπθξηλίδεηαη ζην ζηνηρείν 15 ηνπ άξζξνπ 

4, πξέπεη λα λνείηαη ππφ επξεία έλλνηα, σο 

πεξηιακβάλνπζα θαη ζπκβάζεηο ή 

ζπκθσλίεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ απφ 
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ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη πξφζεζε 

δηάξθεηαο απηήο ηεο ζχκβαζεο ή 

ζπκθσλίαο. ηε ζπλέρεηα ηεο παξ. 3 

νξίδνληαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα ζε δηάθνξεο 

πεξηγξαθφκελεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ παξ. 4 επηβάιιεη ηε ιήςε κέηξσλ 

απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα φηαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο 

έρνπλ ακθηβνιίεο αλ ν πειάηεο ελεξγεί γηα 

ινγαξηαζκφ άιινπ ε αλ γλσξίδνπλ φηη 

ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ πξνζψπνπ 

θαη δελ ην έρεη δειψζεη ή παξαδερζεί. 

Οη παξ. 5 θαη 6 νξίδνπλ φηη ηα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαη γηα ηνπο 

ππάξρνληεο πειάηεο θαη γηα ηνπο 

δηθαηνχρνπο θνηλψλ ινγαξηαζκψλ. 

Ζ παξ. 7 εμνπζηνδνηεί ηηο αξκφδηεο 

αξρέο λα εμεηδηθεχνπλ κε απνθάζεηο ηνπο 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1781/2006 

ηεο Δ.Δ. φζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ 

πιεξσηή ζηελ ειεθηξνληθή κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ. 

Ζ παξ. 8 ξπζκίδεη ηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν (π.ρ. 

ινγηζηήο, θνξνινγηθφο ζχκβνπινο) 

αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο ππάιιεινο είηε 

ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε κε 

ππφρξενπ. 

Ζ παξ. 9 δηεπθξηλίδεη φηη ζε 

ζπλαιιαγέο ζηηο νπνίεο κεηέρνπλ ή 

βνεζνχλ άκεζα ή έκκεζα (π.ρ. κε 

πιεξσκέο ζε ηξάπεδα αζθαιηζηηθψλ 

ζπκβνιαίσλ ζπλαθζέλησλ απφ 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία) πεξηζζφηεξα 

ππφρξεα πξφζσπα, θαζέλα έρεη απηνηειή 

επζχλε δένπζαο επηκέιεηαο. 

Ζ παξ. 10 δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ κέηξσλ δένπζαο 

επηκέιεηαο, αλάινγα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

νξίδεη. Οη αξκφδηεο αξρέο, ηδηαίηεξα ησλ 

άιισλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πιελ ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, νθείινπλ 

λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κε πξνζνρή θαη κεηά 

απφ επηζηακέλε κειέηε, ηελ 

εμνπζηνδφηεζε απηή. 

 

Άξζξν 14 

ηελ παξ. 1 νξίδεηαη ε γεληθή αξρή φηη 

ε πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ 

πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

ελεξγεί ν πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ηε 

ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ή ηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ. 

ηελ παξ. 2 νξίδεηαη φηη θαηά 

παξέθθιηζε ηεο αξρήο ηεο παξ. 1 

επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη ε 

επαιήζεπζε θαηά ηε ζχλαςε 

επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ απηφ 

απαηηείηαη γηα λα κε δηαθνπεί ε νκαιή 

δηεμαγσγή ησλ ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ ν 

θίλδπλνο δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 2 είλαη κηθξφο. ηηο πεξηπηψζεηο 

απηέο, νη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο 

επαιήζεπζεο πεξαηψλνληαη ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφλ κεηά ηελ αξρηθή 

επαθή. 

Ζ παξ. 3 αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

αζθάιεηαο δσήο, γηα ηηο νπνίεο επηηξέπεηαη 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ αζθαιηζηεξίνπ λα 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε ζχλαςε ηεο 

αζθαιηζηηθήο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε 

απηή, ε επαιήζεπζε πξαγκαηνπνηείηαη ην 
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ζπληνκφηεξν δπλαηφ θαη νπσζδήπνηε, πξηλ 

ν δηθαηνχρνο ηεο αζθάιηζεο αζθήζεη 

δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρεη ην 

αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. 

ηελ παξ. 4 νξίδεηαη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην ππφρξεν 

πξφζσπν δελ κπνξεί λα ζπκκνξθσζεί κε 

ηηο απαηηήζεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α' έσο γ' 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 δελ εθηειεί ηε 

ζπλαιιαγή, δελ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε ή πεξαηψλεη απηήλ θαη εμεηάδεη ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο αλαθνξάο ζηελ 

Δπηηξνπή. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ 

εθαξκφδεηαη σο πξνο ηνπο δηθεγφξνπο 

φηαλ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο ή εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο 

σο ππεξαζπηζηέο ή σο εθπξφζσπνη ησλ 

πειαηψλ ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ γηα ηελ έλαξμε δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ή ηελ απνθπγή ηεο. Ζ 

εμαίξεζε απηή δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

ηδηαίηεξε θχζε ηνπ δηθεγνξηθνχ 

ιεηηνπξγήκαηνο πνπ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή 

ηεο ππεξάζπηζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

πνιηηψλ θαη νη αλσηέξσ δηαδηθαζίεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζζνχλ. Γηα 

παξάδεηγκα, εάλ δηθεγφξνο ππεξαζπίδεηαη 

αιινδαπφ ή ιαζξνκεηαλάζηε είλαη 

δχζθνιν λα πξνβεί ζε πηζηνπνίεζε ηεο 

ηαπηφηεηαο θαη ζρεδφλ αδχλαηνλ ζε 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο 

ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ. 

Άξζξν 15 

ην άξζξν απηφ νξίδεηαη φηη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δελ 

επηηξέπεηαη λα ηεξνχλ κπζηηθνχο ή 

αλψλπκνπο ή αξηζκεκέλνπο ινγαξηαζκνχο 

ή αλψλπκα βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ ή 

ινγαξηαζκνχο κε εηθνληθά νλφκαηα ή 

ινγαξηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ ην πιήξεο 

φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 

Μέρξη ηψξα ε λνκνζεζία καο δελ πεξηείρε 

ξεηή απαγφξεπζε ησλ κπζηηθψλ, 

αλψλπκσλ ή αξηζκεκέλσλ ινγαξηαζκψλ, 

αλ θαη απηφ ηεξείηαη ζηελ πξάμε, θαζψο 

ζε θάζε επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή ή 

εκπνξηθή ζρέζε ηηο νπνίεο ζπλάπηνπλ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, πξέπεη λα 

έρνπλ ηαπηνπνηήζεη ην φλνκα ηνπ 

δηθαηνχρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ. 

ρεηηθή κε ην ζέκα απηφ είλαη ε παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 20 πνπ νξίδεη φηη νη αξκφδηεο 

αξρέο απαηηνχλ απφ ηα ππφρξεα πξφζσπα 

λα εμεηάδνπλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε 

πξντφλ ή ζπλαιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα 

επλνήζεη ηελ αλσλπκία θαη ε νπνία απφ ηε 

θχζε ηεο ή απφ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην 

πξφζσπν ή ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ζπλαιιαζζνκέλνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί κε 

ζρέδηα Ξ.Υ. ή Υ.Σ. θαη λα ιακβάλνπλ 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ θαη 

ζπλαιιαγψλ. 

Άξζξν 16 

Σν άξζξν 16 νξίδεη φηη ηα θαδίλν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα ή ζε πινία κε 

ειιεληθή ζεκαία (παξ. 3) πξέπεη λα 

πξνβαίλνπλ ζε θαηάιιεια κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο ζηηο αλαθεξφκελεο ζηα ζηνηρεία 

α' θαη β' ηεο παξ. 1 πεξηπηψζεηο. Οη έιεγρνη 

ηεο αξκφδηαο αξρήο πξέπεη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθνί, ηδίσο γηα ηα θαδίλν πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε πινία κε ειιεληθή ζεκαία 

(θπξίσο θξνπαδηεξφπινηα) θαη πνπ 

ππάγνληαη ζηα ππφρξεα πξφζσπα κε ηελ 

παξνχζα δηάηαμε. Πξέπεη επίζεο λα 
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ηεξνχλ νξηζκέλα ζηνηρεία (παξ. 2). Ζ 

αξκφδηα αξρή ζα νξίδεη ηηο πεξαηηέξσ 

ππνρξεψζεηο ησλ θαδίλν θαη ησλ θαδίλν 

επί πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία (παξ. 4). 

 

Άξζξν 17 

Οη πζηάζεηο ηεο FATF θαη νη 

ξπζκίζεηο ηεο Σξίηεο Οδεγίαο αλαθέξνληαη 

ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη γλσζηέο σο 

ρακεινχ θηλδχλνπ. Καη ζηηο πεξηπηψζεηο 

φκσο απηέο πξέπεη λα γίλεηαη πηζηνπνίεζε, 

επαιήζεπζε θαη δηαξθήο παξαθνινχζεζε, 

αιιά ε έθηαζε ζηελ νπνία απηά γίλνληαη 

πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ην θαλνληθφ 

επίπεδν. Σν άξζξν 17 πεξηέρεη πεξηπηψζεηο 

πνπ ηα ππφρξεα πξφζσπα κπνξνχλ λα 

εθαξκφδνπλ απινπζηεπκέλα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο. ε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ηα ππφρξεα πξφζσπα είηε δελ 

ρξεηάδεηαη λα πηζηνπνηνχλ θαη λα 

επαιεζεχνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε 

είηε πηζηνπνηνχλ απιψο θαη παίξλνπλ 

κέηξα γηα λα επαιεζεχζνπλ ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν κε βάζε ηνλ 

θίλδπλν είηε απνθηνχλ πιεξνθφξεζε γηα 

ηε θχζε θαη ην ζθνπφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο είηε αζθνχλ απιψο δηαξθή 

παξαθνινχζεζε. Πξέπεη φκσο λα 

ζεκεησζεί φηη ε Σξίηε Οδεγία απαηηεί ηε 

ζπγθέληξσζε επαξθνχο πιεξνθφξεζεο γηα 

λα πηνζεηήζεη ην ππφρξεν πξφζσπν ηπρφλ 

εμαίξεζε (παξ. 3). Πεξαηηέξσ, 

πξνβιέπεηαη φηη δελ ππάξρεη εμαίξεζε απφ 

ηα πιήξε κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο φηαλ 

ππάξρεη ππνςία Ξ.Υ. ή Υ.Σ. (παξ. 6). Σα 

εθαξκνζηηθά κέηξα ηεο Σξίηεο Οδεγίαο 

(Οδεγία 2006/70/ΔΚ) έρνπλ δηεπθξηλίζεη 

φηη απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνπ είδνπο 

δηαξθήο παξαθνινχζεζε είλαη αλαγθαία, 

νχησο ψζηε λα ειέγρνληαη νη ηπρφλ 

θίλδπλνη. 

Ζ  παξ. 1 νξίδεη φηη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

δένπζαο επηκέιεηαο φηαλ ν πειάηεο είλαη 

πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο 

νξγαληζκφο πνπ εδξεχεη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ή εδξεχεη ζε ηξίηε ρψξα, ε νπνία 

επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδχλακεο πξνο απηέο ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ θαη ην ελ ιφγσ ίδξπκα ή 

νξγαληζκφο πνπ εδξεχεη ζηελ ηξίηε ρψξα 

ηειεί ππφ επνπηεία φζνλ αθνξά ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

απηέο. 

Ζ παξ. 2 νξίδεη φηη δελ απαηηείηαη 

επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο (άξα 

απαηηείηαη πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο) 

ζηηο αλαθεξφκελεο ζηα ζηνηρεία α' έσο δ' 

εηαηξείεο, ειιεληθέο αξρέο θαη θνηλνηηθέο 

αξρέο θαη νξγαληζκνχο. Σν ίδην ζπκβαίλεη, 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5, θαη φζνλ αθνξά 

ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο δσήο, ηα 

πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδνηηθήο αζθάιηζεο 

θαη ην ειεθηξνληθφ ρξήκα. 

Ζ παξ. 4 πξνβιέπεη νξηζκέλεο 

αξκνδηφηεηεο ηεο Κεληξηθήο 

πληνληζηηθήο Αξρήο θαη ε παξ. 6 ηελ 

έθδνζε νξηζκέλσλ απνθάζεσλ ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ. 

 

Άξζξν 18 

Σν άξζξν απηφ αθνξά ηηο απνθάζεηο 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα κε 

αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο θαη ηελ 

απαγφξεπζε ησλ ειιεληθψλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ (θαη θνηλνηηθψλ) λα 

εθαξκφδνπλ κέηξα απινπζηεπκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο ζε νπνηαδήπνηε 

εηαηξεία ή άιιν πξφζσπν πξνεξρφκελν 

απφ απηέο ηηο ηξίηεο ρψξεο. 
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Άξζξν 19 

Οη πζηάζεηο ηεο FATF, ε Σξίηε 

Οδεγία θαη ν παξψλ λφκνο απαηηνχλ 

απμεκέλε δένπζα επηκέιεηα γηα πειάηεο 

θαη ζπλαιιαγέο πνπ είλαη, ιφγσ ηεο 

θχζεψο ηνπο, απμεκέλνπ θηλδχλνπ. 

Πξνβιέπνληαη νη εμήο ηξεηο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξέπεη λα 

ραξαθηεξηζζνχλ σο πςεινχ θηλδχλνπ: 

- φηαλ ν πειάηεο δελ έρεη θπζηθή 

παξνπζία, 

- φηαλ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί έρνπλ ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε 

αληαπνθξηηέο ηδξχκαηα απφ ηξίηεο 

ρψξεο, 

- φηαλ εθηεινχληαη ζπλαιιαγέο ή 

ηδξχεηαη επαγγεικαηηθή ζρέζε κε έλα 

πνιηηηθά εθηεζεηκέλν πξφζσπν. 

Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο αιιά θαη γηα 

άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλνληαη απφ ηα 

ππφρξεα πξφζσπα σο χπνπηεο ή πςεινχ 

θηλδχλνπ, ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχεη ζηα 

εδάθηα α' θαη β' ηα ζπγθεθξηκέλα κέηξα 

πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηα πξφζσπα 

απηά. 

 

Άξζξν 20 

Ζ παξ. 1 ππνρξεψλεη ηα ππφρξεα 

πξφζσπα λα εθαξκφδνπλ εηδηθά θαη 

θαηάιιεια κέηξα πξνο αληηζηάζκηζε ηνπ 

πςειφηεξνπ θηλδχλνπ πνπ παξνπζηάδνπλ 

νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πειάηεο 

δελ είλαη παξψλ γηα λα εμαθξηβσζεί ε 

ηαπηφηεηά ηνπ, ηδίσο εθαξκφδνληαο, είηε 

ζσξεπηηθά είηε δηαδεπθηηθά, έλα ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα κέηξα ησλ εδαθίσλ α', 

β', γ'. 

ηελ παξ. 2 αληηκεησπίδνληαη ηα 

πξντφληα πνπ επλννχλ ηελ αλσλπκία θαη 

ζηελ παξ. 3 νη θίλδπλνη πνπ πξνέξρνληαη 

απφ λέεο ηερλνινγίεο (πνπ επλννχλ ηελ 

αλσλπκία) θαη λέα ρξεκαηνπηζησηηθά 

πξντφληα, ηα νπνία ζπλήζσο ιφγσ ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπο θαη ησλ ζπρλψλ 

κεηαβηβάζεψλ ηνπο κπνξεί λα 

δεκηνπξγνχλ επνπηηθέο δπζθνιίεο. 

Άξζξν 21 

Γηα ηηο δηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο 

ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο κε ηδξχκαηα 

ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο απφ ηξίηεο 

ρψξεο, ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα νθείινπλ λα 

ιακβάλνπλ ηα κέηξα α' έσο ε' ηεο παξ. 1 

γηα λα αληηκεησπίδνπλ θηλδχλνπο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο ζηηο νπνίεο έλαο πειάηεο 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ δχν 

ηξάπεδεο (ζπλήζσο επξηζθφκελεο ζε 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο). Κάζε ηξάπεδα δελ 

κπνξεί αληηθεηκεληθά λα θαιχςεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο ηεο άζθεζεο ηεο δένπζαο 

επηκέιεηαο θαη ππνρξενχηαη λα 

«εκπηζηεπζεί», γη’ απηφλ ην ζθνπφ, ηελ 

άιιε ηξάπεδα. Απηφ δηεπθξηλίδεηαη κε ην 

ζηνηρείν δ' πνπ απαηηεί ζαθή δηαρσξηζκφ 

ησλ επί κέξνπο αξκνδηνηήησλ, ελψ ην 

ζηνηρείν ε' αθνξά ηνπο ινγαξηαζκνχο 

πιάγηαο πξφζβαζεο πνπ απαηηνχλ ηε ιήςε 

εηδηθψλ κέηξσλ. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα 

απαγνξεχεηαη λα ζπλάπηνπλ ή λα 

ζπλερίδνπλ ζρέζε ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε εηθνληθή ηξάπεδα. Σα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα δελ ζπλάπηνπλ ή δελ 

ζπλερίδνπλ ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε εηθνληθή ηξάπεδα ή κε 
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ηξάπεδα ε νπνία είλαη γλσζηφ φηη επηηξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο 

απφ εηθνληθή ηξάπεδα. 

 

Άξζξν 22 

Ζ αληίιεςε φηη ηα πνιηηηθψο 

εθηεζεηκέλα πξφζσπα παξνπζηάδνπλ 

πςειφηεξν θίλδπλν πξνήιζε απφ δηεζλείο 

νξγαληζκνχο αζρνινχκελνπο κε ηε 

δηαθζνξά (ηελ πνιηηηθή) θαη ηε δσξνδνθία 

πνπ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα, θπξίσο 

γηα αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, γηα ηελ 

πνιηηηθή ηνπο ζπγθξφηεζε θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. ηηο 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην πξφβιεκα είλαη 

ππαξθηφ, αιιά έρεη κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο. 

Ζ αληίιεςε απηή πηνζεηήζεθε απφ ηελ 

FATF, ηελ Σξίηε Οδεγία θαη ηελ 

εθαξκνζηηθή Οδεγία 2006/70/ΔΚ. Σν 

άξζξν απηφ ελζσκαηψλεη ηηο ζρεηηθέο 

ξπζκίζεηο ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο 

Δπηηξνπήο θαη θαζνξίδεη, ζχκθσλα κε ηνλ 

νξηζκφ ηνπ πνιηηηθψο εθηεζεηκέλνπ 

πξνζψπνπ πνηα πξφζσπα (παξ. 1), άκεζνη 

ζηελνί ζπγγελείο ηνπο (παξ. 3) θαη ζηελνί 

ζπλεξγάηεο ηνπο (παξ. 4) πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ επξχηεξν νξηζκφ ηνπ πνιηηηθά 

εθηεζεηκέλνπ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν 

απαηηνχληαη ηα απμεκέλα κέηξα επηκέιεηαο 

ηεο παξ. 6. Σα ππφρξεα πξφζσπα δελ 

ππνρξενχληαη λα ζεσξνχλ σο πνιηηηθψο 

εθηεζεηκέλα πξφζσπα απηά πνπ έρνπλ 

παχζεη λα ιεηηνπξγνχλ σο ηέηνηα γηα έλα 

έηνο ηνπιάρηζηνλ (παξ. 5). Όζνλ αθνξά ηα 

εκεδαπά πνιηηηθά εθηεζεηκέλα πξφζσπα, 

εθαξκφδνληαη κέηξα ζπλήζνπο δένπζαο 

επηκέιεηαο (παξ. 8). Όκσο, ζηελ 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ δηαιακβάλεηαη φηη πιήξε, 

θαλνληθά κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο πξέπεη 

λα εθαξκφδνληαη, ελψ ε FATF θαζνξίδεη 

φηη ζηα κέηξα βέιηηζηεο πξαθηηθήο (best 

practice) κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη 

κέηξα απμεκέλεο δένπζαο επηκέιεηαο θαη 

γηα ηα εκεδαπά πνιηηηθά εθηεζεηκέλα 

πξφζσπα. Ο ιφγνο πνπ επειέγε ε ζπλήζεο 

δένπζα επηκέιεηα γηα ηα εκεδαπά 

πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα είλαη φηη 

ππάγνληαη ζε έιεγρν ηνπ «πφζελ έζρεο» 

θαη ζε δεκφζην έιεγρν. Οη αξκφδηεο αξρέο 

δχλαληαη λα εμεηδηθεχνπλ ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ (παξ. 7). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ' 

 

ην Κεθάιαην Γ' ξπζκίδεηαη ην ζέκα 

ησλ ηξίησλ κεξψλ ζηα νπνία κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη νξηζκέλα ππφρξεα πξφζσπα 

γηα εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο 

φζνλ αθνξά ηε δηελέξγεηα δένπζαο 

επηκέιεηαο ελφο «θνηλνχ» ηνπο πειάηε 

[δει. θαη ηνπ ηξίηνπ κέξνπο θαη ηνπ 

ππφρξενπ (ειιεληθνχ) πξνζψπνπ]. Απηφ 

είλαη κία δηεζλήο πξαθηηθή γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ δηπιψλ ειέγρσλ πνπ 

θαζπζηεξνχλ θαη επηβαξχλνπλ ηηο 

ηαρχηαηεο, ιφγσ ηεο ηερλνινγίαο θαη 

δηαξθψο απμαλφκελεο δηεζλείο 

ζπλαιιαγέο. Ζ Σξίηε Οδεγία δίλεη 

δπλαηφηεηα (δει. δελ ππνρξεψλεη) ηα 

θξάηε-κέιε λα πηνζεηήζνπλ ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ηεο. 

 

Άξζξν 23 

ην άξζξν απηφ επηιέρζεθε ε 

πξνζεθηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ πεξί 

ηξίησλ κεξψλ αθ’ ελφο κε ηνλ κάιινλ 

«ζηελφ» νξηζκφ ησλ ηξίησλ κεξψλ (παξ. 2) 
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θαη ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ κπνξνχλ 

λα βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε (παξ. 5). 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηα ππφρξεα 

πξφζσπα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ 

κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ηξίηνπο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 13 παξ. 1 

ζηνηρεία α' θαη β' ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

αιιά ε ηειηθή επζχλε γηα ηελ εθπιήξσζε 

ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ εμαθνινπζεί λα 

βαξχλεη ην ππφρξεν πξφζσπν ηεο παξ. 5, 

ην νπνίν βαζίδεηαη ζε ηξίην κέξνο. 

Οξίδεηαη, επίζεο, ε ππνρξέσζε ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ ηεο παξ. 5 λα 

εμαζθαιίδνπλ φηη ην ηξίην κέξνο ζην νπνίν 

βαζίδνληαη ζα παξέρεη ζε απηά θάζε 

ζηνηρείν θαη πιεξνθνξία πνπ δεηεί ην 

ππφρξεν πξφζσπν (παξ. 3). Δάλ δηαθνπεί ε 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ηνπ πειάηε κε ην 

ηξίην κέξνο ην ππφρξεν πξφζσπν πξέπεη 

λα εθαξκφζεη φια ηα κέηξα δένπζαο 

επηκέιεηαο (παξ. 4).  

Άξζξν 24 

ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ 

ξπζκίδνληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

θαζεζηψο ηξίησλ ρσξψλ σο πξνο ηελ 

επάξθεηα ή κε ηεο αζθνχκελεο επνπηείαο, 

ψζηε λα κπνξνχλ ή κε ηα ππφρξεα 

θνηλνηηθά πξφζσπα (θαη φρη κφλν ηα 

ειιεληθά) λα βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε 

πξνεξρφκελα απφ ηξίηεο ρψξεο.  

ηελ παξ. 2 πξνβιέπνληαη νη ζπλέπεηεο 

ηνπ ραξαθηεξηζκνχ, απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, κηαο ηξίηεο ρψξαο σο κε 

αμηφπηζηεο. 

 

Άξζξν 25 

ην άξζξν απηφ πξνβιέπεηαη κηα 

εηδηθή εμαίξεζε σο πξνο ηνλ νξηζκφ ηνπ 

ηξίηνπ κέξνπο (παξ. 1) θαη 

εμνπζηνδνηνχληαη νη αξκφδηεο αξρέο λα 

ξπζκίδνπλ ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Γ' (παξ. 2). 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ' 

ην Κεθάιαην Δ' ξπζκίδεηαη ε 

ζεκαληηθφηεξε ππνρξέσζε ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πνπ είλαη ε άκεζε αλαθνξά 

πξνο ηελ Δπηηξνπή θάζε γεγνλφηνο ή 

θαηάζηαζεο αζπλήζνπο ή χπνπηεο γηα 

Ξ.Υ. ή Υ.Σ. Δπίζεο, επηβάιιεηαη ε αξρή 

ηεο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο σο άλσ 

αλαθνξέο, θάηη πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ. Σν γεγνλφο φηη έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ησλ αλαθνξψλ θαη ζε δηεζλέο θαη 

ζε εζληθφ επίπεδν, νδεγεί ζε πνηληθέο 

δηψμεηο ζεκαίλεη φηη ηα νλφκαηα ησλ 

αλαθεξζέλησλ, ρσξίο απνηέιεζκα, 

πειαηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πξέπεη 

λα ηεξνχληαη εκπηζηεπηηθά θαη απφ ηνπο 

αλαθέξνληεο θαη απφ ηελ Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 26 

ηελ παξ. 1 νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο 

ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ππαιιήισλ ηνπο λα ππνβάιινπλ 

άκεζα αλαθνξέο αζπλήζσλ ή χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ Δπηηξνπή (ζηνηρείν α') 

θαη λα παξέρνπλ ζε απηή θαη ζε άιιεο 

αξκφδηεο αξρέο θάζε απαηηνχκελε 

πιεξνθνξία (ζηνηρείν β'). 

ηελ παξ. 2 νξίδεηαη, ζχκθσλα κε 

ξεηή εμαίξεζε πνπ ζέηεη ε Οδεγία, φηη απφ 

ηελ ππνρξέσζε αλαθνξάο εμαηξνχληαη νη 

δηθεγφξνη, νη ζπκβνιαηνγξάθνη, νη 
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ειεγθηέο, ινγηζηέο θαη θνξνινγηθνί 

ζχκβνπινη φζνλ αθνξά ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ ιακβάλνπλ απφ ή ζρεηηθά κε πειάηε 

ηνπο, θαηά ηε δηαπίζησζε ηεο λνκηθήο 

ζέζεο ηνπ πειάηε ή φηαλ ηνλ 

ππεξαζπίδνληαη ή ηνλ εθπξνζσπνχλ ζην 

πιαίζην ή ζρεηηθά κε δίθε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπκβνπιψλ 

γηα ηελ θίλεζε ή ηελ απνθπγή δίθεο, 

αλεμαξηήησο αλ νη πιεξνθνξίεο 

ιακβάλνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά 

ηε δίθε. 

ηελ παξ. 3 νξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο 

ησλ ππνθαηαζηεκάησλ θαη ησλ γξαθείσλ 

αληηπξνζσπείαο ησλ ειιεληθψλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε άιιε ρψξα, ελψ ζηελ παξ. 

4 δηεπθξηλίδεηαη φηη ε αλαθνξά χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ Δπηηξνπή απφ 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 44. 

 

Άξζξν 27 

ην άξζξν απηφ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ πςεινχ 

θηλδχλνπ (παξ. 1), θαζψο θαη ηα θξηηήξηα 

γηα ηελ απνθπγή ή κε ηεο δηελέξγεηαο 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ (παξ. 2). ηελ 

παξάγξαθν 2 δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα 

ππφρξεα πξφζσπα λα δηελεξγήζνπλ κία 

χπνπηε ζπλαιιαγή αλ ε απνθπγή ηεο είλαη 

αδχλαηε ή αλ ε κε εθηέιεζή ηεο ζα 

κπνξνχζε λα εκπνδίζεη ηε δίσμε ηνπ 

πειάηε. Απηέο είλαη δχν δχζθνιεο 

επηινγέο, ηδηαίηεξα ε εθηίκεζε φηη ε κε 

εθηέιεζε ηεο ζπλαιιαγήο ζα ππνςίαδε ηνλ 

πειάηε πνπ ζα πξνζπαζνχζε λα θξχςεη ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ. Ζ Δπηηξνπή πνπ 

ζα ιάβεη ηε ζρεηηθή αλαθνξά, ζηηο νδεγίεο 

πνπ ζα παξάζρεη ζην ππφρξεν πξφζσπν, 

πξέπεη λα ζπλππνινγίζεη θαη ην 

πιενλέθηεκα ηνπ «εγθισβηζκνχ» ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πειάηε, αλ 

έρεη ζνβαξέο ελδείμεηο φηη απηά είλαη 

πηζαλφλ λα δεζκεπζνχλ θαη λα αζθεζεί 

πνηληθή δίσμε. 

 

Άξζξν 28 

ην άξζξν απηφ εμεηδηθεχνληαη νη 

ππνρξεψζεηο αλαθνξάο πξνο ηελ Δπηηξνπή 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ή γεγνλφησλ απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο (παξ. 1) θαη απφ ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ησλ αγνξψλ κεηνρψλ, 

νκνιφγσλ, άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, παξαγψγσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο 

(παξ. 2). εκεηψλεηαη φηη πξνζηίζεηαη ζηηο 

αγνξέο απηέο ε Ζιεθηξνληθή 

Γεπηεξνγελήο Αγνξά Σίηισλ (Ζ.Γ.Α.Σ.). 

ηελ παξ. 3 νξίδεηαη φηη νη αξκφδηεο 

αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηηο παξαπάλσ 

αγνξέο ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ αγνξψλ κε ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

 

Άξζξν 29 

Σν άξζξν απηφ ζέηεη εηδηθή δηαδηθαζία 

γηα ηελ αλαθνξά χπνπησλ γεγνλφησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε θνξνινγηθέο ή ηεισλεηαθέο 

ππνζέζεηο. Ζ κφλε πξνζζήθε είλαη ζε 

ζρέζε κε ηελ θείκελε δηάηαμε (άξζξν 2α 

παξ. 7 ηνπ λ. 2331/1995, φπσο πξνζηέζεθε 

κε ην άξζξν 4 παξ. 7 ηνπ λ. 3424/2005) 

ζην δεχηεξν εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ α' πνπ 

αλαθέξεη φηη ε ΤΠ.Δ.Δ., εθηφο ηεο 

δπλαηφηεηαο ηεο απεπζείαο ππνβνιήο 
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αλαθνξάο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ ζηε 

δηθαηνζχλε, κπνξεί λα αλαθέξεη ζηελ 

Δπηηξνπή ππνζέζεηο επξηζθφκελεο ζε 

αξρηθφ ζηάδην εξεπλψλ θαη γηα ηηο νπνίεο 

δελ έρεη ζπληάμεη πνξηζκαηηθή αλαθνξά. 

 

Άξζξν 30 

Σν άξζξν απηφ εμνπζηνδνηεί ηνπο 

Τπνπξγνχο Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαη Γηθαηνζχλεο, ηελ Δπηηξνπή θαη ηηο 

αξκφδηεο αξρέο λα νξίδνπλ κε απνθάζεηο 

ηνπο κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία απφ απεηιέο 

ή ερζξηθέο ελέξγεηεο αλαθεξφλησλ χπνπηεο 

ζπλαιιαγέο πξνζψπσλ είηε ζηελ Δπηηξνπή 

είηε ζηνλ Δηζαγγειέα είηε εζσηεξηθά, 

εληφο λνκηθνχ πξνζψπνπ. Σν ζέκα απηφ 

απαζρνιεί έληνλα ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο θαη δελ έρεη εχθνιε ιχζε 

γηαηί ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία ησλ 

πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη ηεο 

FATF ε αλαθνξά πξέπεη λα απνηειεί 

ζηνηρείν ηεο δηθνγξαθίαο κηαο ππφζεζεο 

γηα ηελ νπνία έρεη αζθεζεί πνηληθή δίσμε 

θαη ζπλεπψο ηα ζηνηρεία ηνπ αλαθέξνληνο 

γίλνληαη γλσζηά ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη 

ηνλ δηθεγφξν ηνπ. 

 

Άξζξν 31 

Σν άξζξν απηφ αθνξά έλα ζεκαληηθφ 

ζέκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηνπ κεραληζκνχ θαηαπνιέκεζεο ηνπ Ξ.Υ. 

θαη Υ.Σ. πνπ είλαη ε απαγφξεπζε 

γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ. Ζ 

απαγφξεπζε αθνξά ηα ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα, ηνπο ππαιιήινπο θαη ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπο, ηα ππφρξεα 

θπζηθά πξφζσπα θαη ηα ινηπά 

αλαθεξφκελα πξφζσπα. Ο ιφγνο απηήο ηεο 

απαγφξεπζεο πεγάδεη απφ ην γεγνλφο φηη 

θαη ζε δηεζλέο θαη ζε εζληθφ επίπεδν, 

ζεκαληηθφ κέιεκα είλαη ε εδξαίσζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ησλ άιισλ 

ππφρξεσλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πξνο ηελ Δπηηξνπή φηη νη 

πιεξνθνξίεο πνπ ηεο δηαβηβάδεη ζα 

παξακείλνπλ θαηά θαλφλα απφξξεηεο, 

δεδνκέλνπ φηη έλα κηθξφ κφλν πνζνζηφ 

ησλ αλαθνξψλ νδεγεί ζε πνηληθή δίσμε. 

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε εκπηζηνζχλε 

ησλ πειαηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο θαη ηα 

άιια ππφρξεα πξφζσπα. Γελ ππάξρεη 

ζπλεπψο θαλέλαο ιφγνο λα πιεξνθνξεζεί 

ν πειάηεο ηνλ νπνίνλ αθνξά ε αλαθνξά 

είηε απφ ηνλ αλαθέξνληα είηε απφ κέινο ή 

ππάιιειν ηεο Δπηηξνπήο φηη έγηλε 

αλαθνξά γη’ απηφλ, θαζ' ελ ζηηγκή δελ ζα 

δνζεί θακία ζπλέρεηα απφ ηελ Δπηηξνπή. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πιεξνθφξεζε 

γίλεηαη γηα αλαθνξά πνπ νδεγεί ζε 

πεξαηηέξσ έξεπλεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηεο 

δηθαηνζχλεο, νη ιφγνη απαγφξεπζεο ηεο 

ζρεηηθήο πιεξνθφξεζήο ηνπ είλαη εμίζνπ 

ζεκαληηθνί αλ θαη δηαθνξεηηθνί. Ο 

εξεπλψκελνο, αλ έρεη ηελ πιεξνθφξεζε, 

κπνξεί πξνθαηαβνιηθά λα απνζχξεη ή λα 

απνθξχςεη θεθάιαηα θαη λα εμαθαλίζεη 

απνδείμεηο, δπζρεξαίλνληαο ην πξν-

αλαθξηηηθφ θαη αλαθξηηηθφ έξγν. 

 

Άξζξν 32 

ην άξζξν απηφ νξίδνληαη νξηζκέλεο 

εμαηξέζεηο ηεο απαγφξεπζεο 

γλσζηνπνίεζεο. ηελ παξ. 1 δηεπθξηλίδεηαη 

θάηη απηνλφεην, δειαδή φηη ε 

γλσζηνπνίεζε αξκνδίσο πιεξνθνξηψλ 

πξνο ηελ Δπηηξνπή ή πξνο ηνλ Δηζαγγειέα 

ή εληφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ 

απνηειεί παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 31 ή 
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άιιεο απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζπλεπάγεηαη 

νπνηνπδήπνηε είδνπο επζχλε γηα ηνπο 

αλαθέξνληεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

αλήθνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο-

κέινο θαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην φκηιν. Σν ίδην 

ηζρχεη θαη ζηα ελ ιφγσ ηδξχκαηα θαη 

νξγαληζκνχο εδξεπφλησλ ζε ηξίηε 

«αμηφπηζηε» ρψξα πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

φκηιν κε ηα ειιεληθά ηδξχκαηα ή 

νξγαληζκνχο (παξ. 2). Παξφκνηα είλαη θαη 

ε δηάηαμε ηεο παξ. 3 πνπ αθνξά φκσο 

θπξίσο θπζηθά πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα θαη αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ, 

ππεθφσλ άιισλ ρσξψλ, εθφζνλ φινη νη 

αλσηέξσ αζθνχλ ηηο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

νκίινπ ή δηθηχνπ. ηελ παξάγξαθν 4 

ππάξρεη κία θαηλνηνκία ηεο Σξίηεο 

Οδεγίαο πνπ αθνξά ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ νξηδφκελσλ 

λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ ηεο 

Διιάδαο ή άιισλ θξαηψλ, εθφζνλ νη 

πιεξνθνξίεο απηέο αθνξνχλ ηνλ ίδην 

πειάηε θαη ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο ή 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ 

δχν ή πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα. Ζ δηάηαμε απηή πξέπεη λα 

εθαξκνζζεί κε πξνζνρή γηαηί πηζαλφλ 

ζπγθξνχεηαη κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ 

(δηθεγφξσλ, ζπκβνιαηνγξάθσλ, ινγηζηψλ 

θιπ.). χκθσλα κε ηελ παξ. 5, φηαλ 

δηθεγφξνη ή ζπκβνιαηνγξάθνη επηρεηξνχλ 

λα απνηξέςνπλ πειάηε λα εκπιαθεί ζε 

παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα, απηφ δελ 

απνηειεί γλσζηνπνίεζε θαηά ηελ έλλνηα 

ηεο παξ. 1. Ζ δηάηαμε απηή είλαη ζπκβαηή 

κε ηελ νξζή άζθεζε ηνπ δηθεγνξηθνχ θαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ επαγγέικαηνο. Δπεηδή 

ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 

απηνχ είλαη πηζαλφλ λα δεκηνπξγήζεη 

πξνβιήκαηα, ε παξ. 6 εμνπζηνδνηεί ηηο 

αξκφδηεο αξρέο λα εμεηδηθεχνπλ ηηο 

ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ. 

  

Άξζξν 33 

Σν άξζξν απηφ πξνβιέπεη φηη φηαλ ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθδίδεη απνθάζεηο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα ηξίηε ρψξα σο κε 

αμηφπηζηε, απαγνξεχεηαη ε δηαβίβαζε 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 πξνζψπσλ θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ πνπ εδξεχνπλ 

ή ιεηηνπξγνχλ ζηελ αλσηέξσ ηξίηε ρψξα. 

 

Άξζξν 34 

Σν άξζξν απηφ επηθέξεη κία αιιαγή 

ζηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λ. 2331/1995 

(άξζξν 4 παξ. 19) φπσο πξνζηέζεθε κε ηελ 

παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3424/2005, ε 

νπνία πξνθχπηεη απφ ην άξζξν 23 παξ. 1 

ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε 

απηήλ αιιάδνπλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

εηδηθήο επηηξνπήο δηθεγφξσλ ζηελ νπνία 

νη δηθεγφξνη ππνβάιινπλ αλαθνξέο 

χπνπησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ζπλαιιαγψλ, αληί λα ηηο ππνβάιινπλ ζηελ 

Δπηηξνπή. Ζ Δπηηξνπή απηή, φηαλ ζα 

ιακβάλεη αλαθνξέο δηθεγφξσλ, ζα 

εμεηάδεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα (ε 

Σξίηε Οδεγία αλαθέξεη «ακέζσο») αλ ε 

αλαθνξά ππνβάιιεηαη λνκίκσο θαη ζα ηε 

δηαβηβάδεη απηνχζηα ζηελ Δπηηξνπή. Γελ 

ζα εμεηάδεη ηελ νπζία ηεο αλαθνξάο, αιιά 

κφλν αλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 

απνθηήζεθαλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
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αλαθέξεη ην άξζξν 5 εδάθην ηγ, ην νπνίν 

πξνζδηνξίδεη νξηζκέλεο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ δηθεγφξσλ πνπ 

αθνξνχλ γεληθψο δηαρείξηζε νηθνλνκηθψλ 

ππνζέζεσλ ησλ πειαηψλ ηνπο θαη φρη ηελ 

επξχηεξε δηθεγνξηθή χιε. Μφλν ζε ζρέζε 

κε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο κπνξνχλ λα 

ππνβάιινπλ ζρεηηθέο αλαθνξέο νη 

δηθεγφξνη θαη απηφ ζα ειέγρεηαη απφ ηελ 

εηδηθή επηηξνπή. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο ζηνλ παξφληα λφκν πνπ 

ζέηνπλ πεξαηηέξσ πεξηνξηζκνχο ζηε θχζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

αλαθέξνπλ νη δηθεγφξνη (π.ρ. φρη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ππεξάζπηζε 

πειάηε θ.ιπ.). Ζ εηδηθή επηηξνπή ζα 

ειέγρεη θαη αλ ηεξνχληαη νη δηαηάμεηο 

απηέο. Ζ πξνβιεπφκελε ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο πξέπεη λα 

αλαπξνζαξκνζζεί, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηελ πξναλαθεξζείζα αιιαγή. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ’ 

ην Κεθάιαην Σ' νξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ γηα 

θχιαμε αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ, θαζψο θαη 

ηα πεξί ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

θαη δεδνκέλσλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηελ 

Δπηηξνπή θαη ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο. 

 

Άξζξν 35 

ηελ παξ. 1 αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο 

ηα ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ πξέπεη λα 

ηεξνχλ ηα ππφρξεα πξφζσπα θαζψο θαη ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηήξεζήο ηνπο. Σα 

εδάθηα γ' θαη δ' είλαη λέεο δηαηάμεηο. Σν 

εδάθην γ' επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ 

εζσηεξηθψλ εγγξάθσλ πνπ αθνξνχλ 

εγθξίζεηο ή δηαπηζηψζεηο ή εηζεγήζεηο γηα 

ππνζέζεηο πνπ πηζαλφλ ζπλδένληαη κε Ξ.Υ. 

ή Υ.Σ.. Σν εδάθην δ' εθαξκφδεη θαλφλα ηεο 

FATF (θαη φρη ηεο Σξίηεο Οδεγίαο) θαη 

επηβάιιεη ηελ ηήξεζε εγγξάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ ηεο αιιεινγξαθίαο ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ κε ηνπο πειάηεο 

ηνπο. 

ηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη ε κνξθή 

ηήξεζεο ησλ ζηνηρείσλ (έγγξαθε, 

ειεθηξνληθή ή ςεθηαθή) θαη ζηελ παξ. 3 ν 

ηξφπνο ηήξεζήο ηνπο ψζηε λα 

εμππεξεηείηαη ν αλαθεξφκελνο ζηε 

δηάηαμε ζθνπφο. 

 

Άξζξν 36 

Με ην άξζξν απηφ επεθηείλεηαη ε 

ππνρξέσζε θχιαμεο ζηνηρείσλ ζηηο 

ζπγαηξηθέο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε φιε ηε ρψξα θαζψο θαη ζε 

άιιεο ρψξεο. 

ηελ παξ. 1 νξίδεηαη απηή ε 

ππνρξέσζε θαη αληηκεησπίδνληαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ φηαλ ε 

λνκνζεζία ηξίηνπ θξάηνπο, εθηφο ηεο Δ.Δ., 

δελ επηηξέπεη, πιήξσο ή κεξηθψο, ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ, θαη 

ζηελ παξ. 3 πξνβιέπεηαη ε ιήςε κέηξσλ 

απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο πξνο 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ ελδερνκέλνπ. 

Δπεηδή ε έλλνηα ηεο εκπνξηθήο, 

επηρεηξεκαηηθήο ή επαγγεικαηηθήο 

αιιεινγξαθίαο πεξηιακβάλεη πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά, γηα θάζε θαηεγνξία 
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ππφρξεσλ πξνζψπσλ, ζηνηρεία θαη 

έγγξαθα, πξέπεη νη αξκφδηεο αξρέο λα ηα 

εμεηδηθεχζνπλ. 

Ζ παξ. 2 πξνβιέπεη ηελ ελεκέξσζε ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή φηαλ ε ηειεπηαία 

γλσξίδεη φηη ε λνκνζεζία ηξίηνπ θξάηνπο 

εκπνδίδεη ππνθαηαζηήκαηα ή ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε απηή ηε ρψξα, λα 

εθαξκφδνπλ πιήξσο ηηο δηαηάμεηο πεξί 

θχιαμεο αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηα πηζησηηθά  ηδξχκαηα 

θαη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

ιακβά-λνπλ πξφζζεηα κέηξα (παξ. 3). 

 

Άξζξν 37 

Ζ παξ. 1 επηβάιιεη ηελ ππνρξέσζε ζηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ζηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο λα 

εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα 

γηα ηνλ αλαθεξφκελν ζηε δηάηαμε ιφγν, 

ελψ ε παξ. 2 πξνβιέπεη ηελ θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνγή απηψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ θαη απφ άιια ππφρξεα 

λνκηθά πξφζσπα. 

 

Άξζξν 38 

ην άξζξν απηφ νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

δεκφζηνπο θνξείο. 

ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη φηη φιεο νη 

εκπιεθφκελεο δεκφζηεο αξρέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, ηεξνχλ πιήξε θαη 

ελεκεξσκέλα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ. θαη 

φηη ηα δηαβηβάδνπλ ζε απηήλ αλά 

εκεξνινγηαθφ εμάκελν. 

ηελ παξ. 2 νξίδνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 

πξέπεη λα ζπιιέγνληαη, ελψ ζηελ παξ. 3 

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

δεκνζηνπνίεζεο ζπγθεληξσηηθψλ 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ. 

 

Άξζξν 39 

Με ην άξζξν απηφ βειηηψλεηαη ε 

πξνεγνχκελε ζρεηηθή δηάηαμε θπξίσο κε 

ηελ πξφβιεςε ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο 

δηθαζηηθήο εμέιημεο ησλ πνξηζκάησλ ηεο 

Δπηηξνπήο πξνο ηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα 

(παξ. 1), θαζψο θαη ηεο ζπιινγήο 

ζηνηρείσλ θαη γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ. Σα 

ζηνηρεία δηθαζηηθήο θχζεσο πνπ ζα 

ζπιιέγνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν απηφ 

είλαη ίζσο ηα ζεκαληηθφηεξα γηα λα 

εθηηκεζεί, ζε κεζνπξφζεζκε θαη 

καθξνπξφζεζκε βάζε, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ γέλεη 

κεραληζκψλ ηεο ρψξαο καο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο Ξ.Υ. θαη ηεο Υ.Σ.. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ε' 

ην Κεθάιαην Ε' αλαπηχζζνληαη 

νξηζκέλα κέηξα εθαξκνγήο ηα νπνία 

αληηκεησπίδνπλ κεξηθά επί κέξνπο ζέκαηα. 

 

Άξζξν 40 

Σν άξζξν απηφ πεξηέρεη κηα ζεκαληηθή 

θαηλνηνκία γηαηί επηηξέπεη θαη δηεπθνιχλεη 
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ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθήο ή κε θχζεσο κεηαμχ ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ αξκνδηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ Ξ.Υ. θαη 

ηεο Υ.Σ.. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ζα 

βειηησζεί ζεκαληηθά ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο 

θαη ηεο ιεηηνπξγίαο θάζε δεκφζηνπ θνξέα, 

γηαηί κεκνλσκέλεο θαη απνζπαζκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο απνηεινχλ βαζηθφ εκπφδην 

ζηελ επηηπρή εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ 

ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα 

ηεο εηζαγγειηθήο αξρήο θαη ηνπ αλαθξηηή 

λα δεηνχλ πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο 

θχζεσο απφ ηελ Δπηηξνπή. 

ηελ παξ. 2 πξνβιέπεηαη φηη ε 

Δπηηξνπή δχλαηαη λα δηαβηβάδεη 

πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο θχζεσο πξνο 

ηηο αξκφδηεο αξρέο, ηηο εηζαγγειηθέο αξρέο, 

ηελ ΤΠ.Δ.Δ., ηελ Δ.Τ.Π. θαη πξνο εηδηθέο 

ππεξεζηαθέο κνλάδεο ηεο Διιεληθήο 

Αζηπλνκίαο, εθφζνλ νη πιεξνθνξίεο απηέο 

θξίλνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ρξήζηκεο γηα 

ην εξεπλεηηθφ έξγν ησλ αλσηέξσ θνξέσλ. 

Ζ Δπηηξνπή δχλαηαη λα δεηεί ελεκέξσζε 

γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ απφ ηνπο αλσηέξσ θνξείο κε 

βάζε ηηο δηαβηβαζζείζεο απφ απηήλ 

πιεξνθνξίεο (παξ. 3). χκθσλα κε ηελ 

παξ. 4 ηέηνηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κπνξεί λα γίλεη θαη κεηαμχ αξκφδησλ 

αξρψλ, ελψ κε ηηο παξ. 5 θαη 6 

πξνβιέπεηαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ αθ’ ελφο ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη αθ’ εηέξνπ ησλ 

θνξνινγηθψλ, ηεισλεηαθψλ θαη 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ θαη κε ηελ Δ.Τ.Π.. Οη 

θνξείο ηεο παξαγξάθνπ 1 δχλαληαη λα 

δηεμαγάγνπλ θνηλνχο ειέγρνπο (παξ. 7) θαη 

λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο 

απνθηεζείζεο κέζσ ηεο δηεζλνχο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο κε αληίζηνηρεο 

αιινδαπέο αξρέο (παξ. 8). 

ηελ παξ. 9 νξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο 

εκπηζηεπηηθήο θχζεσο. 

Άξζξν 41 

Ζ παξ. 1 πξνβιέπεη ηελ ππνρξέσζε 

ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ λα ζεζπίδνπλ 

επαξθείο θαη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο αλαθνξάο 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, θχιαμεο αξρείσλ, 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αμηνιφγεζεο 

θηλδχλνπ, ζπλερνχο εθηίκεζεο ηνπ βαζκνχ 

ζπκκφξθσζεο θαη εζσηεξηθήο 

επηθνηλσλίαο. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

θνηλνπνηνχλ ηηο ζρεηηθέο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο ηνπο ζηα ππνθαηαζηήκαηά 

ηνπο θαη ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο 

ζην εμσηεξηθφ (παξ. 2). Οη αξκφδηεο αξρέο 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ άιισλ απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, 

κπνξνχλ λα εμεηδηθεχνπλ ηηο αλαθεξφκελεο 

ζηελ παξάγξαθν 1 ππνρξεψζεηο ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηέο πξνζψπσλ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

κλεκνλεπφκελνπο ζηε δηάηαμε παξάγνληεο 

(παξ. 3). 

 

Άξζξν 42 

Σν άξζξν απηφ πξνβιέπεη ηα ηεο 

θαηάξηηζεο θαη εθπαίδεπζεο ησλ 

ππαιιήισλ ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εληνπίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζπλδένληαη κε Ξ.Υ. θαη Υ.Σ.. 

 

Άξζξν 43 
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Με ηελ παξ. 1 πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο, ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ 

ππαξρνπζψλ, φζνλ αθνξά ηε ζχζηαζε, 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ή εγγξαθή ζε κεηξψν 

ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηα ηδξχκαηα 

πιεξσκψλ θαη εκβαζκάησλ πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, λα 

εγγξάθνληαη ζε κεηξψα θαη λα 

επνπηεχνληαη απφ αξκφδηα αξρή. 

εκεηψλεηαη φηη ηα αλσηέξσ ηδξχκαηα 

πιεξσκψλ θαη εκβαζκάησλ πξνβιέπνληαη 

απφ ηελ Οδεγία 2007/64/ΔΚ θαη δελ 

ππάξρνπλ αθφκα ζηελ Διιάδα. 

 

Άξζξν 44 

Ζ παξ. 1 επαλαιακβάλεη ηα ηέζζεξα 

πξψηα εδάθηα ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 4 

ηνπ λ. 2331/1995 θαη πξνβιέπεη ηνλ 

νξηζκφ απφ θάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ελφο 

δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο ζην νπνίν νη 

ππάιιεινη ζα αλαθέξνπλ θάζε χπνπηε 

ζπλαιιαγή. 

Νέα πξνζζήθε είλαη ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 πνπ νξίδεη φηη νη 

αλσηέξσ δηαηάμεηο κπνξεί λα 

εθαξκνζζνχλ θαη ζε άιια ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα ηα νπνία ζα πξνζδηνξηζζνχλ 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα πνπ ζα ζέζνπλ νη 

νηθείεο αξκφδηεο αξρέο ηνπο. 

Ζ παξ. 2 πξνβιέπεη ηνλ νξηζκφ απφ 

θάζε ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν ελφο 

δηεπζπληηθνχ ζηειέρνπο απφ ηε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ νκίινπ σο γεληθφ 

ζπληνληζηή ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, 

θαζψο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ππνρξεψζεσλ ησλ νκίισλ θαη ησλ επί- 

κέξνπο εηαηξεηψλ ηνπο κε απνθάζεηο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ πνπ επνπηεχνπλ ηε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία θάζε νκίινπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ' 

ην Κεθάιαην Ζ πεξηέρνληαη «εζληθέο» 

δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ πνηληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο, θαηάζρεζε θαη 

δήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 45 

Σν άξζξν απηφ πεξί πνηληθψλ 

θπξψζεσλ βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο (άξζξν 2 ηνπ λ. 

2331/1995). ηελ παξ. 1 ζην ζηνηρείν α' 

επαλαιακβάλεηαη ε πνηλή γηα Ξ.Υ. πνπ 

είλαη θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) εηψλ. 

Πξνζηίζεηαη θαη ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

20.000 € έσο 1.000.000 €. Ο ιφγνο είλαη 

φηη ην Ξ.Υ. είλαη θαηά βάζε ζνβαξφ 

νηθνλνκηθφ έγθιεκα, πνπ απνζθνπεί ζε 

λνκηκνπνίεζε παξάλνκσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη κπνξεί λα απνδψζεη θαη 

ζεκαληηθά θέξδε. ηα ζηνηρεία β' θαη γ' 

ηεο παξ. 1 πξνβιέπνληαη νξηζκέλεο 

επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο, ε ζπλδξνκή 

ησλ νπνίσλ δηθαηνινγεί ηελ επηβνιή 

απζηεξφηεξεο πνηλήο. ην ζηνηρείν δ' 

πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο κέρξη δχν 

(2) εηψλ (ρσξίο ρξεκαηηθή πνηλή) φρη γηα 

αδίθεκα Ξ.Υ. αιιά γηα κε ππνβνιή κε 

πξφζεζε αξκνδίσο (είηε εζσηεξηθά εληφο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ είηε ζηελ Δπηηξνπή 

είηε ζηνλ εηζαγγειέα) αλαθνξάο χπνπησλ 

ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ, απφ 

ππάιιειν ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 
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ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν. Σν ίδην ηζρχεη 

φηαλ νη αλσηέξσ παξνπζηάδνπλ ςεπδή ή 

παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία. Ζ ζπκπεξηθνξά 

ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ δελ πξέπεη 

βεβαίσο λα ζπληζηά Ξ.Υ. γηαηί ηφηε 

ηηκσξνχληαη κε ηηο άιιεο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ απηνχ. Σν ζηνηρείν ε' πεξηιακβάλεη 

ηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ λ. 2331/1995 

(άξζξν 2 παξ. 1 εδάθην δ ), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (άξζξν 

3 παξ. 1), ε νπνία δηεπθξίληζε ην ζέκα ηνπ 

«απηνμεπιχκαηνο» πνπ δίραδε ηε 

λνκνινγία. Ζ παξνχζα δηάηαμε νξίδεη φηη 

ε πνηληθή επζχλε γηα βαζηθφ αδίθεκα δελ 

απνθιείεη ηελ ηηκσξία ηνπ ππαίηηνπ ηνπ 

βαζηθνχ αδηθήκαηνο θαη γηα Ξ.Υ., σο 

απηνπξγνχ, εζηθνχ απηνπξγνχ ή άκεζνπ 

ζχλεξγνχ. Όκσο απαηηείηαη ε ηέιεζε ηνπ 

Ξ.Υ. λα έγηλε κε πξάμεηο δηαθξηηέο απφ 

απηέο ηεο ηέιεζεο ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο 

απφ ηνλ ππαίηην ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. 

Ζ έληαμε ζην ζπλνιηθφ ζρεδίαζκά δξάζεο 

πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε δηάηαμε 

αληηθαζίζηαηαη απφ ηε ζαθέζηεξε 

απαίηεζε νη πξάμεηο ηνπ Ξ.Υ. λα είλαη 

δηάθνξεο ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο. Απηφ 

είλαη ζχκθσλν θαη κε ηε δηεζλή λνκηθή 

πξαθηηθή. Σα εδάθηα ζη' θαη ζ' πξνβιέπνπλ 

επηφηεξεο πνηλέο, αλ ην βαζηθφ αδίθεκα 

είλαη πιεκκέιεκα, ζχκθσλα κε ηελ αξρή 

ηεο αλαινγηθφηεηαο κεηαμχ ηεο 

ζνβαξφηεηαο (βαξχηεηαο) ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο θαη ηεο επηβιεηέαο πνηλήο γηα 

Ξ.Υ.. Χο πξνο ην ζηνηρείν ζη' ηα αλσηέξσ 

αλαθεξζέληα αθνξνχλ κφλν ηελ ηηκσξία 

γηα Ξ.Υ. ηνπ ππαίηηνπ ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο ή νηθείνπ ηνπ θαη φρη άιινπο 

ηξίηνπο. Ζ ζχλδεζε ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο κε ηελ πνηλή γηα Ξ.Υ. είλαη 

ζηελή γηα ηνλ ππαίηην (ή ηξίην κέξνο, 

ζπγγελνχο πξνο απηφλ), ελψ είλαη αζζελήο 

σο αλχπαξθηε γηα άιινπο ηξίηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη λνκηθφο θαη 

εζηθφο ιφγνο γηα επηφηεξε πνηλή θαηά ελφο 

ηξίηνπ πξνζψπνπ, κε ζπλδεφκελνπ θαζ’ 

νηνλδήπνηε ηξφπν κε ην βαζηθφ αδίθεκα, 

πνπ δηέπξαμε Ξ.Υ. γηα παξάλνκα έζνδα 

1.000.000 € πνπ πξνέξρνληαη απφ 

δηάπξαμε ελφο πιεκκειήκαηνο, ζε ζρέζε 

κε Ξ.Υ. χςνπο 100.000 € πξνεξρφκελσλ 

απφ θαθνχξγεκα. Αληηζέησο, ζην ίδην 

παξάδεηγκα, αλ ν ππαίηηνο ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο είλαη θαη ν δξάζηεο ηνπ Ξ.Υ., 

απηφο ζα ηηκσξεζεί νχησο ή άιισο 

αλάινγα κε ηε βαξχηεηα ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο θαη επηπιένλ κε αλαινγηθή 

πνηλή γηα Ξ.Υ.. ην ζηνηρείν ζη' 

πξνβιέπεηαη φηη αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή 

γηα βαζηθφ αδίθεκα είλαη πνηλή θπιάθηζεο 

(δειαδή είλαη πιεκκέιεκα), ν ππαίηηνο 

ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο ηηκσξείηαη γηα 

Ξ.Υ. παξάλνκσλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απηφ κε πνηλή θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ 

ελφο έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

15.000 € έσο 500.000 €. Ζ δηάηαμε απηή 

ηζρχεη θαη γηα ηνπο αλαθεξφκελνπο 

ζπγγελείο ηνπ ππαίηηνπ ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο. Σν ζηνηρείν δ' επαλαιακβάλεη 

ππάξρνπζα δηάηαμε θαη εθαξκφδεη κία 

δεχηεξε έλλνηα ηεο αλαινγηθφηεηαο, 

κεηαμχ ηεο ηπρφλ επηβιεζείζαο πνηλήο γηα 

βαζηθφ αδίθεκα θαη ηεο επηβιεηέαο πνηλήο 

γηα Ξ.Υ. θαηά ηνπ ππαηηίνπ ή ηξίηνπ- 

ζπγγελνχο ηνπ. Ζ δεχηεξε πνηλή δελ 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηελ πξψηε. ην 

ζηνηρείν ε' δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

«ειαθξπληηθέο» δηαηάμεηο ησλ ζηνηρείσλ 

ζη' θαη δ' δελ ηζρχνπλ εάλ ζπληξέρνπλ νη 

επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ γ' 

ή αλ ην βαζηθφ αδίθεκα πεξηιακβάλεηαη ζε 

απηά ηνπ ζηνηρείνπ β'. Με ην ζηνηρείν ζ' 

αληηκεησπίδεηαη ε πεξίπησζε ζπλδξνκήο 

ήπηαο πξνβιεπφκελεο πνηληθήο θχξσζεο 

(θπιάθηζε) θαη ρακεινχ χςνπο 

παξάλνκσλ εζφδσλ (15.000 € θαη θάησ). 

ηελ πεξίπησζε απηή ε πνηλή γηα Ξ.Υ. 
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είλαη θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, ελψ 

κεγαιχηεξε πνηλή (θπιάθηζε άλσ ησλ δχν 

εηψλ) πξνβιέπεηαη αλ ζπληξέρνπλ ζην 

πξφζσπν ηνπ ππαίηηνπ γηα Ξ.Υ. νη 

επηβαξπληηθέο πεξηζηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ 

γ'. Ζ δηάηαμε απηή ηίζεηαη θαη σο 

αληηζηάζκηζκα ηνπ θαηαξγνχκελνπ 

εδαθίνπ δ' ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2331/1995 πνπ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

17 ηνπ λ. 3472/2006. Απηή ε δηάηαμε πνπ 

πξνβιέπεη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε ησλ 

θνξνθπγάδσλ θαη εηζθνξνδηαθεπγφλησλ 

είλαη αληηθνηλνηηθή, δηφηη παξαβηάδεη ηε 

γεληθή ξήηξα ησλ βαζηθψλ αδηθεκάησλ 

(ειάρηζηε πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ) πνπ 

δελ επηηξέπεη ηελ αλαθνξά νπνηνπδήπνηε 

ειάρηζηνπ πνζνχ. 

Με ηελ παξ. 2 δηαρσξίδεηαη ε άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο θαη ε θαηαδίθε γηα Ξ.Υ. 

απφ ηε δίσμε ή θαηαδίθε γηα βαζηθφ 

αδίθεκα. Με ηνλ ηξφπν απηφλ 

«αλεμαξηεηνπνηείηαη» ε δίσμε γηα Ξ.Υ. 

απφ ηε δίσμε ή θαηαδίθε γηα βαζηθφ 

αδίθεκα. Τπάξρνπλ πνιινί ηππηθνί θαη 

νπζηαζηηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

αζθείηαη δίσμε νχηε επηηπγράλεηαη 

θαηαδίθε ηνπ ππαίηηνπ γηα ην βαζηθφ 

αδίθεκα. Απηφ δελ πξέπεη λα εκπνδίδεη ηε 

δίσμε γηα Ξ.Υ., αλ ζρεκαηηζζεί δηθαληθή 

πεπνίζεζε φηη ηα ζρεηηθά πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν 

ηνπ Ξ.Υ. είλαη παξάλνκα θαη πξνέξρνληαη 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζέζε 

απηή εθθξάδεηαη ξεηψο ζηελ Κνηλή 

Μεζνδνινγία ηεο FATF θαη ε έιιεηςε 

δηεπθξηληζηηθήο δηάηαμεο εληνπίδεηαη σο 

αδπλακία ηνπ λνκνζεηηθνχ καο 

θαζεζηψηνο απφ ηελ Δπηηξνπή ηεο Δ.Δ. θαη 

ηελ Έθζεζε Ακνηβαίαο Αμηνιφγεζεο ηεο 

Διιάδαο πνπ θαηήξηηζε ε FATF. 

Γηεπθξηλίδεηαη φκσο ζηελ παξ. 3 φηη ζε 

πεξίπησζε εμαιείςεσο ηνπ αμηφπνηλνπ ή 

απαιιαγήο ηνπ ππαίηηνπ απφ ηελ πνηλή γηα 

ην βαζηθφ αδίθεκα, ιφγσ, ηδίσο, 

ηθαλνπνηήζεσο ηνπ δεκησζέληνο (ζηελ 

νπνία πεξίπησζε ππάγεηαη βεβαίσο θαη ε 

ηθαλνπνίεζε ηνπ Γεκνζίνπ πξνθεηκέλνπ 

πεξί αδηθεκάησλ πνπ ζηξέθνληαη ελαληίνλ 

ηνπ), ηφηε αίξεηαη ην αμηφπνηλν ή 

απαιιάζζεηαη απφ ηελ πνηλή ν ππαίηηνο 

απηφο (θαη φρη ν ηξίηνο) θαη γηα ηηο 

ζπλαθείο πξάμεηο ηνπ Ξ.Υ.. Απφ ηε 

ξχζκηζε απηή εμαηξείηαη ε εμάιεηςε ηνπ 

αμηφπνηλνπ γηα ην βαζηθφ αδίθεκα ιφγσ 

παξαγξαθήο δηφηη θξίζεθε φηη δελ είλαη 

νξζφ λα απαιιάζζεηαη ν ππαίηηνο θαη γηα 

ην Ξ.Υ. γηα κφλν ην ιφγν φηη παξεγξάθε ην 

βαζηθφ αδίθεκα. 

Ζ παξ. 4 δηεπθξηλίδεη φηη φζνλ αθνξά 

ηηο πνηληθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 83 πεξίπησζε ε' 

ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, ελψ ε παξ. 5 νξίδεη 

φηη ηα θαθνπξγήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 

δηθάδνληαη απφ ην Σξηκειέο Δθεηείν 

Καθνπξγεκάησλ. εκεηψλεηαη φηη νη παξ. 

2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2331/1995 

θαηαξγνχληαη. Ζ παξ. 2 πξνβιέπεη πνηλή 

θπιάθηζεο ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ γηα 

φπνηνλ παξνπζηάδεη κηα «ζπκπεξηθνξά» 

πνπ είλαη ζρεδφλ ίδηα κε ηε δεχηεξε 

«ζπκπεξηθνξά» ηνπ νξηζκνχ ηνπ Ξ.Υ. 

(απφθξπςε ηεο αιήζεηαο θ.ιπ.) θαη 

ζπλεπψο δεκηνπξγείηαη ζχγρπζε. Ζ παξ. 3 

πεξηγξάθεη κηα επηβαξπληηθή ζπκπεξηθνξά 

(φπνηνο ηδξχεη επηρείξεζε ή ζπληζηά 

νξγάλσζε κε ζθνπφ ηε δηάπξαμε Ξ.Υ. 

θ.ιπ.) πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνλ θαη’ εμνρή 

επαγγεικαηία «μεπιπκαηία» θαη πξέπεη λα 

ηηκσξεζεί κε βαξχηεξε πνηλή. πλεπψο ε 

παξάγξαθνο απηή δελ έρεη λφεκα. 

 

Άξζξν 46 
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Σν άξζξν απηφ επαλαιακβάλεη θαηά 

βάζε ππάξρνπζεο δηαηάμεηο (παξ. 1,3, 4 

θαη 5). Ζ παξ. 1 νξίδεη ηε γεληθή αξρή ηεο 

δήκεπζεο θάζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

πνπ απνηειεί πξντφλ βαζηθνχ αδηθήκαηνο 

ή ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 (δει. 

Ξ.Υ. θαη Υ.Σ.) (παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

2331/1995). Ζ παξ. 2 ζπλδπάδεη ην 

δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 6 θαη ηελ παξ. 10 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 2331/1995 θαη 

πξνβιέπεη φηη αλ ε πεξηνπζία ή ην πξντφλ 

ηεο παξ. 1 δελ ππάξρεη πιένλ ή δελ έρεη 

βξεζεί ή δελ είλαη δπλαηφλ λα θαηαζρεζεί, 

θαηάζρνληαη θαη δεκεχνληαη ππφ ηνπο 

φξνπο ηεο παξ. 1 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

ίζεο αμίαο πξνο εθείλε ηεο πεξηνπζίαο ή 

ηνπ πξντφληνο θαηά ην ρξφλν ηεο 

θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, φπσο ηελ 

πξνζδηνξίδεη ην δηθαζηήξην. Αλ ην 

δηθαζηήξην θξίλεη φηη δελ ππάξρνπλ 

πξφζζεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο 

δήκεπζε ή ηα ππάξρνληα ππνιείπνληαη ηεο 

αμίαο ηεο πεξηνπζίαο, κπνξεί λα επηβάιιεη 

θαη αληίζηνηρε ρξεκαηηθή πνηλή. 

Οη παξ. 3 θαη 4 επαλαιακβάλνπλ ηηο 

δηαηάμεηο ησλ παξ. 7 θαη 8 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 2331/1995. 

 

Άξζξν 47 

Σν άξζξν απηφ επαλαιακβάλεη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 2331/1995 

θαη πξνβιέπεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

Γεκνζίνπ λα αμηψζεη, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, ελψπηνλ ησλ πνιηηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ απφ ηνλ ακεηαθιήησο 

θαηαδηθαζκέλν ζε πνηλή θαζείξμεσο ή ζε 

πνηλή θπιαθίζεσο ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ 

εηψλ, άιια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ δελ 

πξνέθπςαλ άκεζα απφ ην έγθιεκα γηα ην 

νπνίν θαηαδηθάζζεθε (παξ. 1). Ζ δηάηαμε 

ηνπ λ. 2331/1995 αλαθέξεη «απφ ηνλ 

ακεηαθιήησο θαηαδηθαζκέλν ζε πνηλή 

θαζείξμεσο ή ζε πνηλή θπιαθίζεσο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ». 

ηελ παξ. 2 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία πνπ 

αθνινπζείηαη αλ ε πεξηνπζία κεηαβη-

βάζζεθε ζε ηξίην. 

 

Άξζξν 48 

Σν άξζξν απηφ επαλαιακβάλεη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2331/1995 

θαη θαζνξίδεη ηηο ιεπηνκεξείο δηαδηθαζίεο 

γηα ηε δέζκεπζε θαη απαγφξεπζε 

εθπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ηελ παξ. 1 πξνβιέπεηαη ε ζρεηηθή 

δηαδηθαζία φηαλ δηεμάγεηαη ηαθηηθή 

αλάθξηζε γηα ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 

ή πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ή πξναλάθξηζε. 

Ζ παξ. 2 νξίδεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο 

ηεο επίδνζεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ηεο δηάηαμεο 

ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ. 

Ζ παξ. 3 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αλαθξηηή ή ζην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην λα 

απαγνξεχζνπλ ηελ εθπνίεζε νξηζκέλνπ 

αθηλήηνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

ηελ παξ. 4 νξίδεηαη ε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν θαηεγνξνχκελνο 

ή ηξίηνο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ηελ άξζε 

ηεο δηάηαμεο ηνπ αλαθξηηή ή ηελ 

αλάθιεζε ηνπ βνπιεχκαηνο ηνπ 

δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ.  

Ζ παξ. 5 δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

Δπηηξνπή λα πξνβεί ζηηο ίδηεο ελέξγεηεο 

θαη πξάμεηο κε απηέο ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ 
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δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο. 

Ζ παξ. 6 είλαη δηαδηθαζηηθή, ελψ ε 

παξ. 7 πξνβιέπεη ηελ θαη’ αλαινγία 

εθαξκνγή ησλ παξ. 1 έσο 5, εθηφο ησλ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ζηα 

ινηπά ππφρξεα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5. 

 

Άξζξν 49 

Σν άξζξν απηφ θαιχπηεη κία αδπλακία 

ηεο ρψξαο καο φζνλ αθνξά ηελ ηαρεία θαη 

απνηειεζκαηηθή δέζκεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Κξαηψλ, 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

λνκηθψλ ζρεκάησλ πνπ θαηνλνκάδνληαη 

ζηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ 

Αζθαιείαο θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη ζηνπο 

Καλνληζκνχο θαη απνθάζεηο ηεο Δ.Δ. σο 

εκπιεθφκελνη ζε ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ή 

ζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Οξίδεηαη κηα ηαρεία δηαδηθαζία εληνπηζκνχ 

ηέηνησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ 

Δπηηξνπή, άκεζε δηαβίβαζε απφ απηή πξνο 

ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θάζε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο θαη άκεζε 

δέζκεπζή ηνπο κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

απηνχ. Οξίδεηαη επίζεο ν ηξφπνο 

δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ θαη ε αξκνδηφηεηα ηνπ 

ίδηνπ Τπνπξγνχ λα ρνξεγήζεη, ππφ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο, εηδηθή άδεηα γηα 

ηελ απνδέζκεπζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Δλλνείηαη 

φηη ηα αλσηέξσ πξνυπνζέηνπλ φηη νη 

απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ή 

ησλ νξγάλσλ ηνπ ζα έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζηελ έλλνκε ηάμε ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα 

κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Απηφ δελ 

απαηηείηαη γηα ηνπο Καλνληζκνχο ηεο Δ.Δ. 

πνπ είλαη άκεζα εθαξκφζηκνη ζηελ Διιάδα 

απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 

 

Άξζξν 50 

Σν άξζξν απηφ επαλαιακβάλεη ηε 

δηάηαμε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2331/1995 θαη νξίδεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

εηζαγγειέα, ηνπ αλαθξηηή θαη ηνπ 

δηθαζηεξίνπ σο πξνο ηελ πξφζβαζή ηνπο 

ζε βηβιία θαη ζηνηρεία ηα νπνία ηεξνχλ 

ππφρξεα πξφζσπα (παξ. 1). 

ηελ παξ. 2 επαλαιακβάλεηαη ε παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2331/1995, κε ηελ 

πξνζζήθε ησλ θνξνινγηθψλ ππαιιήισλ,  

καδί κε ηνπο ηεισλεηαθνχο ππαιιήινπο, 

σο ζεσξνχκελσλ εηδηθψλ πξναλαθξηηηθψλ 

ππαιιήισλ.  

 

Άξζξν 51 

Σν άξζξν απηφ αληηθαζηζηά ην άξζξν 8 

ηνπ λ. 2928/2001 ην νπνίν θαηαξγείηαη θαη 

πξνβιέπεη δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά 

λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ εκπιαθεί, 

κε επζχλε δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο, ζε 

απφπεηξα ή δηάπξαμε αδηθήκαηνο ησλ 

άξζξσλ 2 θαη 3. Δπεηδή ζηε ρψξα καο δελ 

πξνβιέπεηαη ε πνηληθή επζχλε λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο, θπξίσο ηνπ 

αγγινζαμσληθνχ ρψξνπ, είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρνπλ απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο 

θαη απνηξεπηηθέο δηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

θαηά λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 

ηελ παξ. 1 πξνζδηνξίδνληαη νη 

θπξψζεηο, αλάινγα κε ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη κε 
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ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. Ζ λέα απηή 

πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ηελ εληαία 

αληηκεηψπηζε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ πξνέβιεπε ην άξζξν 8 

ηνπ λ. 2928/2001 δηθαηνινγείηαη απφ ηελ 

απμεκέλε επζχλε πνπ έρνπλ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα σο πξνο ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εγθιεκαηηθφηεηαο θαη απφ ην κεγάιν 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο νξηζκέλσλ εμ απηψλ 

(π.ρ. ηξάπεδεο). ηελ απζηεξφηεξε 

κεηαρείξηζε ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πξνζηίζεηαη θαη κία πνιχ 

ζεκαληηθή θαηεγνξία εηαηξεηψλ, νη 

εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε αγνξά 

εηαηξείεο, νη νπνίεο δελ είλαη ππφρξεα 

πξφζσπα (δει. φρη νη ηξάπεδεο, νη 

ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη αζθαιηζηηθέο 

εηαηξείεο θ.ιπ.). Ο ιφγνο ηεο θνηλήο 

αληηκεηψπηζήο ηνπο κε ηα ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν επηβνιήο 

ησλ θπξψζεσλ. Καηά ησλ ππφρξεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ νη θπξψζεηο 

επηβάιινληαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο, νη 

νπνίεο επνπηεχνπλ ζε ηαθηηθή θαη ζπλερή 

βάζε ηα αλσηέξσ πξφζσπα, γλσξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηελ ελ γέλεη 

παξαβαηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ επάξθεηα θαη 

ην ήζνο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο. 

Λχλνληαη ζπλεπψο λα εθηηκήζνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ην είδνο 

θαη ηελ έθηαζε ησλ θπξψζεσλ. Σα 

αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εηζεγκέλεο 

εηαηξείεο νη νπνίεο επνπηεχνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο πνπ νξίδεηαη 

αξκφδηα γηα ηελ επηβνιή ησλ δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ 51 θαη’ 

απηψλ. ην εδάθην β' πξνβιέπνληαη νη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά άιισλ, κε 

ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη 

ηνπ θαηά πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. 

Δπεηδή απηή ε έλλνηα δελ είλαη ζαθήο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη έλα επξχ θάζκα 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη επηρεηξήζεσλ, 

παξαηίζεληαη νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθάζηνηε αξκφδηνπ 

Τπνπξγνχ. Σα θξηηήξηα απηά ηζρχνπλ θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. 

ηελ παξ. 2 πξνβιέπνληαη επηφηεξεο 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά ππφρξεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη θαηά κε ππφρξεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, φηαλ ηα δηεπζπληηθά 

ηνπο ζηειέρε αγλννχζαλ απφ ακέιεηα ηελ 

παξάλνκε πξνέιεπζε ηεο πεξηνπζίαο ή ηνπ 

νθέινπο. Οη θπξψζεηο απηέο επηβάιινληαη 

κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 

1. 

ηελ παξ. 3 νξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα 

ηελ επηινγή θαη επηκέηξεζε ησλ 

θπξψζεσλ. 

ηελ παξ. 4 δηεπθξηλίδεηαη φηη νη 

δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

δελ επεξεάδνπλ ηελ αζηηθή, πεηζαξρηθή ή 

πνηληθή επζχλε ησλ αζθνχλησλ ηε 

δηνίθεζε ή ηε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ ή 

ππνζέζεσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 5 νη θπξψζεηο 

ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ 

επηβάιινληαη, εθηφο αλ κε άιιεο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνληαη βαξχηεξεο θπξψζεηο θαηά 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

Ζ παξ. 6 είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 

ηνπ άξζξνπ απηνχ. Οη επηβάιινληεο ηηο 

θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ ζπλερή θαη 

έγθπξε ελεκέξσζε γηα ηπρφλ εκπινθή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε αδίθεκα ησλ 

άξζξσλ 2 θαη 3. Γηα ην ζθνπφ απηφλ, ε 

παξάγξαθνο 6 ζέηεη νξηζκέλεο 

ππνρξεψζεηο ζε εηζαγγειηθέο θαη 

αζηπλνκηθέο αξρέο θαη ζηελ Δπηηξνπή. 
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Άξζξν 52 

Σν άξζξν απηφ νξίδεη ηηο δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο πνπ νη αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη 

λα επηβάιινπλ ζηα ππφρξεα πξφζσπα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα, δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ηνπο, γηα 

παξαβάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο 

επηβαιιφκελεο κε ηνλ παξφληα λφκν 

ππνρξεψζεηο ηνπο, εθηφο θπζηθά ηεο 

«ππνρξέσζήο» ηνπο λα κελ ζπκκεηάζρνπλ 

ή εκπιαθνχλ ζε αδίθεκα ησλ άξζξσλ 2 

θαη 3, πνπ ξπζκίδεηαη ζην πξνεγνχκελν 

άξζξν. Οη θπξψζεηο απηέο είλαη 

εμεηδηθεπκέλεο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο 

ζηελ ηδηαίηεξε θχζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

ησλ παξαπάλσ ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ 

ζθνπνχλ ζηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

ησλ ζνβαξψλ αδηθεκάησλ ηνπ Ξ.Υ. θαη 

ηεο Υ.Σ.. Σα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα έρνπλ θπζηθά 

θαη άιιεο ππνρξεψζεηο απφ άιινπο 

λφκνπο, ε κε ηήξεζε ησλ νπνίσλ 

ζπλεπάγεηαη δηνηθεηηθέο θαη πεηζαξρηθέο 

θπξψζεηο θαη’ απηψλ, δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ θαη ππαιιήισλ ηνπο. Οη 

θπξψζεηο απηέο πξνζηδηάδνπλ πξνο ηηο 

θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, αιιά νη 

ηειεπηαίεο είλαη γεληθά απζηεξφηεξεο, 

ιφγσ ηνπ πξναλαθεξζέληνο ζνβαξνχ 

ζθνπνχ επηβνιήο απηψλ ησλ 

ππνρξεψζεσλ. Πξνθχπηεη ζπλεπψο ε 

αλάγθε θαζνξηζκνχ εηδηθψλ δηνηθεηηθψλ 

θπξψζεσλ γηα κε ζπκκφξθσζε ησλ 

αλσηέξσ πξνζψπσλ πξνο ηηο ζχκθσλα κε 

ηνλ παξφληα λφκν ππνρξεψζεηο ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, ζηελ παξ. 1 νξίδνληαη νη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαηά ππφρξεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα γηα παξαβάζεηο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

παξφληα λφκν, ηνλ Καλνληζκφ 1781 

/2006/ΔΚ θαη ηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο. 

Οη θπξψζεηο επηβάιινληαη κε απνθάζεηο 

ησλ επνπηηθψλ αξρψλ πνπ είλαη θαη νη 

αξκφδηεο αξρέο γηα ην ζθνπφ εθαξκνγήο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Ζ παξ. 2 νξίδεη φηη νη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη 

αλεμάξηεηεο απφ ηηο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 

51 πνπ απαηηνχλ εκπινθή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ζε απφπεηξα ή ηέιεζε ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ Ξ.Υ. ή ηεο Υ.Σ.. Οη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

αηηηνινγνχληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη, 

πιελ ηεο πεξίπησζεο α'. Ζ δεκνζηνπνίεζε 

πξνσζεί ηε δηαθάλεηα θαη ηελ επαξθή 

πιεξνθφξεζε ηνπ θνηλνχ θαη πιεξνί ηελ 

απαίηεζε ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ γηα 

επηβνιή απνηειεζκαηηθψλ, αλαινγηθψλ 

θαη απνηξεπηηθψλ θπξψζεσλ, είηε 

πνηληθψλ, είηε δηνηθεηηθψλ, φπσο κε ην 

παξφλ άξζξν. Ζ δεκνζηνπνίεζε πνπ 

κπνξεί λα δεκηψζεη ηε θήκε θαη ηελ 

εηθφλα ελφο ππφρξενπ πξνζψπνπ έρεη 

ζαθέο απνηξεπηηθφ απνηέιεζκα, γηαηί ηα 

ππφρξεα πξφζσπα ζα εληζρχνπλ ηελ 

νξγάλσζε θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο 

θαη ζπζηήκαηα πξνθεηκέλνπ λα απνθχγνπλ 

ηηο θπξψζεηο θαη ηηο επηβιαβείο ζπλέπεηεο 

ηεο δεκνζηνπνίεζεο. Γηα λα εμαζθαιηζζεί 

φκσο ε δηαθάλεηα θαη ε νξζνινγηθή 

επηβνιή θπξψζεσλ θαη θαηακέηξεζε ηεο 

έθηαζήο ηνπο, πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 3 φηη 

νη αξκφδηεο αξρέο ζα εμεηδηθεχζνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη 

ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηάο ηνπο, νχησο 

ψζηε ηα ππφρξεα πξφζσπα λα γλσξίδνπλ 

ηηο επί κέξνπο ππνρξεψζεηο ηνπο θαη λα 

ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα. 

Δμάιινπ, φζνλ αθνξά ζηα ππφρξεα 

θπζηθά πξφζσπα κπνξνχλ λα 

παξαπεκθζνχλ απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπο 

ζε πεηζαξρηθά φξγαλα ησλ 

επαγγεικαηηθψλ θνξέσλ ηνπο (παξ. 6), 
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ελψ νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ 

επηβάιινληαη, εθηφο αλ κε άιιεο δηαηάμεηο 

πξνβιέπνληαη βαξχηεξεο πνηλέο (παξ. 7). 

Σέινο, ε παξ. 8 είλαη δηαδηθαζηηθνχ 

ραξαθηήξα. 

  

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ' 

 

Σν Κεθάιαην Θ' πεξηιακβάλεη 

κεηαβαηηθέο, θαηαξγνχκελεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 53 

Με ηελ παξ. 1 αληηθαζίζηαηαη ην 

άξζξν 187 Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα φζνλ 

αθνξά ηνλ νξηζκφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο. Ο νξηζκφο απηφο 

δηεπξχλεηαη ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε φρη κφλν ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαη ησλ 

αηνκηθψλ ηξνκνθξαηψλ θαη ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ.  

Με ηελ παξ. 2 ζπληζηάηαη Σκήκα Δ' 

ζηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο άζθεζεο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηεο σο άλσ Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο σο αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

άξζξνπ 6. 

Άξζξν 54 

Ζ παξ. 1 πξνβιέπεη φηη νη θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο θαη νη άιιεο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο Τπνπξγψλ ή αξκφδησλ αξρψλ 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζή ηνπο. 

Ζ παξ. 2 δηεπθξηλίδεη φηη ν ηίηινο ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 7 θαιχπηεη θαη ηελ 

νλνκαζία απηνχ ηνπ θνξέα ζχκθσλα κε 

ηελ νξνινγία ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 

2331/1995 (Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7) θαη 

ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3424/2005 (Δζληθή 

Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο). 

 

 

Άξζξν 55 

Με ην άξζξν απηφ θαηαξγνχληαη νη 

αλαθεξφκελεο ζε απηφ δηαηάμεηο. 

 

Άξζξν 56 

Σν άξζξν απηφ νξίδεη φηη νη δηαηάμεηο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ ζα ηζρχζνπλ απφ ηε 

δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

 

Αζήλα, 14 Ηνπιίνπ 2008 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ 

Γ. Αινγνζθνχθεο 

 

ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ 

. Υαηδεγάθεο 
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ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 3691    

ΦΔΚ Α 166/5.8.2008 

 

Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βι. θαη Μεηαβαηηθέο 

δηαηάμεηο άξζξνπ 13 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

 

Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε 

ε Βνπιή: 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α` 

ΚΟΠΟ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ, ΒΑΗΚΑ 

ΑΓΗΚΖΜΑΣΑ, ΟΡΗΜΟΗ, ΤΠΟΥΡΔΑ 

ΠΡΟΧΠΑ 

 

Άξζξν 1 

θνπφο 

 

Με ηνλ παξφληα λφκν ζθνπείηαη ε 

ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 
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ησλ αδηθεκάησλ ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο. Πξνο ηνχην 

ελζσκαηψλνληαη ζηε λνκνζεζία νη 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

"ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ 

απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο" 

(Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο L 309/15/25.11.2005), δηαηάμεηο 

ηεο Οδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο L 214/29/4.8.2006) 

θαη αληηθαζίζηαληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α`), φπσο 

ηζρχνπλ. 

 

 

Άξζξν 2 

Αληηθείκελν 

 

1. Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη ε 

πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιε-

καηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηά ηα αδηθήκαηα νξίδνληαη θαησηέξσ, 

θαζψο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ ελέρνπλ. 

 

 2. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ ηηο 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα 

ρξήκαηνο), πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

3, απνηεινχλ νη αθφινπζεο πξάμεηο: 

 

 α) Ζ κεηαηξνπή ή ε κεηαβίβαζε 

πεξηνπζίαο ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο 

ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ 

απφθξπςε ή ηε ζπγθάιπςε ηεο παξάλνκεο 

πξνέιεπζεο ηεο ή ηελ παξνρή ζπλδξνκήο 

ζε νπνηνλδήπνηε εκπιέθεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηηο έλλνκεο ζπλέπεηεο ησλ 

πξάμεσλ ηνπ. 

 

 β) Ζ απφθξπςε ή ε ζπγθάιπςε ηεο αιή-

ζεηαο κε νπνηνδήπνηε κέζν ή ηξφπν, φζνλ 

αθνξά ζηε θχζε, πξνέιεπζε, δηάζεζε, 

δηαθίλεζε ή ρξήζε πεξηνπζίαο ή ζηνλ ηφπν 

φπνπ απηή απνθηήζεθε ή επξίζθεηαη ή ηελ 

θπξηφηεηα επί πεξηνπζίαο ή ζρεηηθψλ κε 

απηή δηθαησκάησλ, ελ γλψζεη ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία απηή 

πξνέξρεηαη απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή απφ πξάμε ζπκκεηνρήο 

ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 γ) Ζ απφθηεζε, θαηνρή, δηαρείξηζε ή 

ρξήζε πεξηνπζίαο, ελ γλψζεη θαηά ην 

ρξφλν ηεο θηήζεο ή ηεο δηαρείξηζεο, ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε πεξηνπζία πξνέξρεηαη απφ 

εγθιε-καηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή απφ 

πξάμε ζπκκεηνρήο ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 δ) Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηη-

θνχ ηνκέα κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε απηφλ ή 

ηε δηαθίλεζε κέζσ απηνχ εζφδσλ πνπ 
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πξνέξρνληαη απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφ-

ηεηεο, κε ζθνπφ λα πξνζδνζεί 

λνκηκνθάλεηα ζηα ελ ιφγσ έζνδα. 

 

 ε) Ζ ζχζηαζε νξγάλσζεο ή νκάδαο δχν 

ηνπιάρηζηνλ αηφκσλ γηα ηε δηάπξαμε κηαο 

ή  

πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο πξάμεηο πνπ αλαθέ-

ξνληαη ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία α` έσο δ` 

θαη ε ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα νξγάλσζε ή 

νκάδα. 

 

 3. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκα-

ηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ππάξρεη θαη φηαλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη 

ε πξνο λνκηκνπνίεζε πεξηνπζία έιαβαλ 

ρψξα ζην έδαθνο άιινπ θξάηνπο, εθφζνλ 

απηέο ζα ήηαλ βαζηθφ αδίθεκα αλ 

δηαπξάηηνληαλ ζηελ Διιάδα θαη 

ζεσξνχληαη αμηφπνηλεο ζχκθσλα κε ηε 

λνκνζεζία ηνπ θξάηνπο απηνχ. 

 

 4. Υξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο απφ-

ηειεί ην αδίθεκα πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 187Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (φπσο απηή αληηθαζί-

ζηαηαη κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ). 

 

 *** Ζ θξάζε «, φπσο απηή 

αληηθαζίζηαηαη κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

53 ηνπ παξφληνο λφκνπ» ηεο παξ.4 

δηαγξάθεθε κε ην άξζξν έλαην παξ.1 

Ν.3875/2010,ΦΔΚ Α 158/20.9.2010. 

 

 5. Ζ γλψζε, ε πξφζεζε ή ν ζθνπφο πνπ 

απαηηνχληαη σο ζηνηρεία ηνπ πξαγκαηηθνχ 

ησλ αδηθεκάησλ ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 

κπνξνχλ λα ζπλάγνληαη θαη απφ ηηο 

ζπληξέρνπζεο πξαγκαηηθέο πεξηζηάζεηο. 

 

Άξζξν 3 

Δγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο - βαζηθά 

αδηθήκαηα 

 

Χο εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο λννχληαη 

ε δηάπξαμε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα 

αθφινπζα αδηθήκαηα πνπ θαινχληαη 

εθεμήο "βαζηθά αδηθήκαηα": 

 

 α) εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (άξζξν 187 ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (ΠΚ)), 

 

 β) ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο θαη 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (άξζξν 

187Α ΠΚ) 

 

 γ) παζεηηθή δσξνδνθία (άξζξν 235 ΠΚ), 

 

 δ) ελεξγεηηθή δσξνδνθία (236 ΠΚ), 

 

 «ε) δσξνιεςία θαη δσξνδνθία πνιηηηθψλ 

πξνζψπσλ θαη δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ 

(άξζξα 159, 159Α θαη 237 ΠΚ),». 

 

*** Σν ζηνηρείν ε` αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.17.  πεξ.3 
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άξζξνπ πξψηνπ Ν.4254/2014,ΦΔΚ Α 

85/7.4.2014.  

 

 ζη) εκπνξία αλζξψπσλ (άξζξν 323Α ΠΚ), 

 

 δ) απάηε κε ππνινγηζηή (άξζξν 386Α Π 

Κ), 

 

 ε) ζσκαηεκπνξία (άξζξν 351 ΠΚ), 

 

 ζ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 20, 21, 22 

θαη 23 ηνπ λ. 3459/2006 "Κψδηθαο Νφκνπ 

γηα ηα Ναξθσηηθά"(ΦΔΚ 103 Α`), 

 

 η) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 15 θαη 17 

ηνπ λ. 2168/1993 "Όπια, ππξνκαρηθά, 

εθξεθηηθέο χιεο θ.ιπ." (ΦΔΚ 147 Α`), 

 

 ηα) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 53, 54, 

55, 61 θαη 63 ηνπ λ. 3028/2002 "Γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ θαη ελ γέλεη 

ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο" (ΦΔΚ 153 

Α`), 

 

 ηβ) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 

παξάγξαθνη 1 θαη 3 ηνπ λ.δ. 181/1974 

"Πεξί πξνζηαζίαο εμ ηνληηδνπζψλ 

αθηηλνβνιηψλ" (ΦΔΚ 347 Α`), 

 

 ηγ) ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 87 

παξάγξαθνη 5, 6, 7 θαη 8 θαη ζην άξζξν 88 

ηνπ λ. 3386/2005 "Δίζνδνο, δηακνλή θαη 

θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ 

ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα" (ΦΔΚ 212 

Α`), 

 

 ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα [ηξίην,] 

ηέηαξην θαη έθην ηνπ λ. 2803/2000 

"Πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ" (ΦΔΚ 48 Α`), 

 

***Ζ ιέμε  «ηξίην,» ηνπ ζηνηρείνπ ηδ΄ 

δηαγξάθεθε  κε ην άξζξν πξψην         

ππνπαξ.ΗΔ.20 πεξ.12  Ν.4254/2014,ΦΔΚ 

Α 85/7.4.2014. 

 

ηε) δσξνδνθία αιινδαπνχ δεκφζηνπ 

ιεηηνπξγνχ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

δεχηεξν ηνπ λ. 2656/1998 "γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 

αιινδαπψλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ζε 

δηεζλείο επηρεηξεκαηηθέο ζπλαιιαγέο" 

(ΦΔΚ 265 Α`),] 

  

ηζη) δσξνδνθία ππαιιήισλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ - 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 

πξνβιέπεηαη: α) ζηα άξζξα 2, 3 θαη 4 ηεο 

χκβαζεο πεξί θαηαπνιέκεζεο ηεο 

δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ - κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ε νπνία θπξψζεθε κε ην άξζξν 

πξψην ηνπ λ. 2802/2000 (ΦΔΚ 47 Α`) θαη 

β) ζηα άξζξα ηξίην θαη ηέηαξην ηνπ λ. 

2802/2000], 
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*** Σα ζηνηρεία ηε` θαη ηζη` 

ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΑΝ  κε ην άξζξν πξψην 

ππνπαξ.ΗΔ.20 πεξ.13  Ν.4254/2014,ΦΔΚ 

Α 85/7.4.2014. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:  Βι. παξ.1 άξζξνπ 4 

Ν.2225/1994,φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε       

κε ην άξζξν 15 Ν.4267/2014,ΦΔΚ Α 

137/12.6.2014,ζρεηηθά κε επηηξεπηφ άξζεο 

απνξξήηνπ γηα ηε δηαθξίβσζε ησλ 

θαθνπξγεκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 ηδ) ηα πξνβιεπφκελα ζηα άξζξα 29 θαη 30 

ηνπ λ. 3340/2005 "Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Κεθαιαηαγνξάο απφ πξάμεηο πξνζψπσλ 

πνπ θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο 

θαη πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο αγνξάο" (ΦΔΚ 

112 Α`), 

 

 ηε) Σα αδηθήκαηα: α) ηεο θνξνδηαθπγήο, 

πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 17, ζην 

άξζξν 18 κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο 

α ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ άξζξνπ 19 κε 

ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ λ. 

2523/1997 (Α 179), φπσο ηζρχνπλ, β) ηεο 

ιαζξεκπνξίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

άξζξα 155,156 θαη 157 ηνπ λ. 2960/2001 

(Α 265), φπσο ηζρχνπλ, θαη γ) ηεο κε 

θαηαβνιήο ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 25 ηνπ λ. 

1882/1990 (Α 43), φπσο ηζρχεη, κε ηελ 

εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο α ηεο 

παξαγξάθνπ 1, θαζψο θαη ηεο κε 

θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ρξεκαηηθέο πνηλέο ή πξφζηηκα πνπ 

επηβιήζεθαλ απφ ηα δηθαζηήξηα ή απφ 

δηνηθεηηθέο ή άιιεο αξρέο.» 

 

*** Ζ πεξίπησζε ηε, ε νπνία είρε 

πξνζηεζεί κε ηελ παξ.1 άξζξνπ 77 

Ν.3842/2010,        ΦΔΚ Α 

58/23.4.2010,αληηθαηαζηάζεθε  σο άλσ κε 

ην άξζξν 68 παξ.1 Ν.4174/2013,        ΦΔΚ 

Α 170/26.7.2013. 

 

 «ηζ) ηα πξνβιεπφκελα θαη ηηκσξνχκελα 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 

παξάγξαθνο 3 εδάθην α` ηνπ λ. 

1650/1986». 

 

 *** Ζ πην πάλσ λέα πεξίπησζε ηζ` 

πξνζηέζεθε θαη ε πεξίπησζε ηζ΄ 

αλαξηζκήζεθε ζε πεξίπησζε θ΄ κε ηελ 

παξάγξαθν 2 άξζξνπ 8 Ν.4042/2012,ΦΔΚ 

Α 24/13.2.2012. 

 

 θ) θάζε άιιν αδίθεκα πνπ ηηκσξείηαη κε 

πνηλή ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο, ηεο 

νπνίαο ην ειάρηζην φξην είλαη άλσ ησλ έμη 

κελψλ θαη απφ ην νπνίν πξνθχπηεη 

πεξηνπζηαθφ φθεινο. 

 

*** Ζ αξρηθή πεξίπησζε ηε` αλαξηζκήζεθε 

ζε ηζ` κε ηελ παξ.1 άξζξνπ 77 

Ν.3842/2010, ΦΔΚ Α 58, θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζε θ΄ κε ηελ παξ.2 άξζξνπ 8 

Ν.4042/2012,ΦΔΚ Α 24. 

 

Άξζξν 4 

Οξηζκνί 
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Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ 

ηελ εμήο έλλνηα: 

 

 1. "Πεξηνπζία": Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θάζε είδνπο, ελζψκαηα ή αζψκαηα, θηλεηά 

ή αθίλεηα, πιηθά ή άπια, θαζψο θαη 

έγγξαθα ή ζηνηρεία νπνηαζδήπνηε κνξθήο, 

έληππεο, ειεθηξνληθήο ή ςεθηαθήο, πνπ 

απνδεηθλχνπλ ηίηιν ηδηνθηεζίαο ή 

δηθαηψκαηα πξνο απφθηεζε ηέηνησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηνπο 

ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ ηα έζνδα 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο 

πεξηνπζίαο. 

 

 2. "Πηζησηηθφ Ίδξπκα": 

 

 α) Δπηρείξεζε, ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα 

ηεο νπνίαο ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή 

θαηαζέζεσλ ή άιισλ επηζηξεπηέσλ 

θεθαιαίσλ απφ ην θνηλφ θαη ζηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ ή ινηπψλ πηζηψζεσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο. 

 

 β) Ίδξπκα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 

3601/2007 (ΦΔΚ 178 Α`)]. 

 

 *** Ζ πεξίπησζε β΄ ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε 

ηελ παξάγξαθν 1α΄ άξζξνπ 29 

Ν.4021/2011, ΦΔΚ Α 218/3.10.2011. 

 

 γ) Σν ζηεξνχκελν ηδίαο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ππνθαηάζηεκα ή γξαθείν 

αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο πνπ έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ 

αιινδαπή. Πεξηζζφηεξα ππνθαηαζηήκαηα 

ζηελ εκεδαπή ηνπ ηδίνπ αιινδαπνχ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζεσξνχληαη σο 

εληαίν πηζησηηθφ ίδξπκα. 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

ζηελ έλλνηα ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο 

πεξηιακβάλνληαη ην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ θαη ε 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 

 3."Υξεκαηνπηζησηηθφο Οξγαληζκφο": 

 

 α) Οη εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο. 

 

 β) Οη εηαηξείεο πξαθηνξείαο επηρεηξεκαηη-

θψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ. 

 

 γ) Σα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο. 

 

 "δ) Σα ηδξχκαηα πιεξσκψλ 

 

 *** Ζ πεξ. δ΄ αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ην άξζξν 83 παξ.2 Ν.3862/2010,ΦΔΚ Α 

113/13.7.2010. 

 

 ε) Οη εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ.  
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ζη) Οη ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο ζηελ 

έθηαζε πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ. 

 

 δ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ ρα-

ξηνθπιαθίνπ. 

 

 ε) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνη-βαίσλ θεθαιαίσλ. 

 

 ζ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνη-βαίσλ θεθαιαίσλ ζε αθίλεηε 

πεξηνπζία. 

 

 η) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ. 

 

 ηα) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 ηβ) Οη αλψλπκεο εηαηξείεο επελδπηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο. 

 

 ηγ) Οη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο πνπ αζθνχλ 

αζθαιίζεηο δσήο ή/θαη παξέρνπλ 

ππεξεζίεο ζρεηηδφκελεο κε επελδχζεηο. 

 

 ηδ) Οη αζθαιηζηηθνί δηακεζνιαβεηέο, 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 190/2006 (ΦΔΚ 196 

Α`), φηαλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζθάιεηαο δσήο ή θαη ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ ζρεηηδφκελσλ κε επελδχζεηο. 

Δμαηξνχληαη νη ζπλδεδεκέλνη αζθαιηζηηθνί 

δηακεζνιαβεηέο, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξ. 

7 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ σο άλσ πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο. 

 

 ηε) Σα ζηεξνχκελα ηδίαο λνκηθήο 

πξνζσπηθφηεηαο ππνθαηαζηήκαηα ή 

γξαθεία αληηπξνζσπείαο ζηελ Διιάδα 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη 

έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή. 

 

 «ηζη) Άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ησλ νπνίσλ ε 

θχξηα δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζηελ 

απφθηεζε ζπκκεηνρψλ ή ζηελ άζθεζε 

κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζηνηρεία β` έσο ηβ` θαη ηε` ηεο παξαγξάθνπ 

1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3601/2007. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Γηνηθεηή ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο δχλαηαη λα 

νξίδνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο.» 

 

 *** Ζ πεξίπησζε ηζη΄ αληηθαηαζηάζεθε 

σο άλσ κε ηελ παξάγξαθν 1β΄ άξζξνπ 29 

Ν.4021/2011, ΦΔΚ Α 218/3.10.2011. 

 

 

 4."Υξεκαηνπηζησηηθφο Όκηινο": χλνιν 

επηρεηξήζεσλ απφ απηέο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πνπ απνηεινχληαη απφ ηε κεηξηθή 

επηρείξεζε κε έδξα ζηελ Διιάδα, ηηο 
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ζπγαηξηθέο ηεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο 

νπνίεο ε κεηξηθή ή νη ζπγαηξηθέο ηεο 

θαηέρνπλ εηδηθή ζπκκεηνρή (εηαηξείεο 

ζπκκεηνρήο), απφ επηρεηξήζεηο ζπλδεδε-

κέλεο κε ηε κεηξηθή, ζπγαηξηθή ή εηαηξεία 

ζπκκεηνρήο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ β`, γ`, ή δ` ηνπ εδαθίνπ 5 ηνπ 

άξζξνπ 42ε ηνπ θ.λ. 2190/1920 (ΦΔΚ 37 

Α`) ή επί ησλ νπνίσλ αζθείηαη απφ ηε 

κεηξηθή, ζπγαηξηθή ή εηαηξεία ζπκκεηνρήο 

ζεκαληηθή επηξξνή, ρσξίο λα πθίζηαηαη 

ζπκκεηνρή ή κε ηηο νπνίεο ζπλδένληαη κε 

άιιν ζηελφ δεζκφ ή επξίζθνληαη ππφ 

εληαία δηνίθεζε, ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζρεηηθή ζχκβαζε ή ξήηξα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Γηα ηελ έλλνηα ησλ φξσλ 

"κεηξηθή - ζπγαηξηθή", "εηδηθή 

ζπκκεηνρή" θαη "ζηελφο δεζκφο" 

εθαξκφδνληαη νη Οξηζκνί ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ. 3601/2007 (ΦΔΚ 178 Α`). 

 

 Χο κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ νκίινπ 

ζεσξείηαη απηή πνπ εκθαλίδεη ην 

πςειφηεξν κέγεζνο ηζνινγηζκνχ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 

 "5. "Αξρή": Ζ Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο  

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ 

Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, 

πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 7." 

 

 *** Ζ παξ.5 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ην άξζξν 1 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

 6. "Πξφζσπν": Φπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν. 

 

 7. "Ζιεθηξνληθή Μεηαθνξά Κεθαιαίσλ": 

Ζ κεηαθνξά θεθαιαίσλ, θαηά ηελ νπνία ε 

ζπλαιιαγή πξαγκαηνπνηείηαη κε πξσην-

βνπιία ηνπ εληνιέα, κέζσ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ή ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαλη-

ζκνχ, κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, κε 

θνπφ λα ηεζεί ζηε δηάζεζε ηνπ 

δηθαηνχρνπ ρξεκαηηθφ πνζφ ζε άιιν 

πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ 

νξγαληζκφ. Ο εληνιέαο θαη ν δηθαηνχρνο 

κπνξεί λα είλαη ην ίδην πξφζσπν. 

 

 8. "Γηαζπλνξηαθή Μεηαθνξά 

Κεθαιαίσλ": Ζ κεηαθνξά θεθαιαίσλ θαηά 

ηελ νπνία ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

ιακβάλεη ηελ εληνιή κεηαθνξάο 

θεθαιαίσλ ππφθεηηαη ζε δηαθνξεηηθή 

έλλνκε ηάμε απφ εθείλε ζηελ νπνία 

ππφθεηηαη ην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ν 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ ζέηεη 

ηα κεηαθεξφκελα θεθάιαηα ζηε δηάζεζε 

ηνπ δηθαηνχρνπ. 

 

 9. "Υξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο": Ο 

ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο πνπ απνηειείηαη 

απφ ηα λνκηθά θαη θπζηθά πξφζσπα πνπ 

επνπηεχνληαη απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 

ηελ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο θαη ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ. 

 

 10. "Δηθνληθή ηξάπεδα": Σν πηζησηηθφ 

ίδξπκα ή άιινπ είδνπο ίδξπκα ή εηαηξεία 
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αζρνινχκελε κε αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο, πνπ έρεη ζπζηαζεί ζε 

ρψξα ή δηθαηνδνζία ζηελ νπνία δελ έρεη 

θπζηθή παξνπζία, ππφ ηελ έλλνηα ηεο 

άζθεζεο απφ εθεί ηεο πξαγκαηηθήο 

δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο θαη δελ 

ζπλδέεηαη κε ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν πνπ 

πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλνηηθήο 

λνκνζεζίαο, ζρεηηθά κε ηε ξχζκηζε θαη 

επνπηεία απηψλ ή ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο 

απαηηήζεηο. 

 

 11. "Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα": 

Σα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία έρεη ή είρε 

αλαηεζεί ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

θαη νη άκεζνη ζηελνί ζπγγελείο ηνπο ή ηα 

πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά σο ζηελνί 

ζπλεξγάηεο ησλ πξνζψπσλ απηψλ, φπσο 

απηά εμεηδηθεχνληαη ζην άξζξν 22. 

 

 12. "Λνγαξηαζκφο πιάγηαο πξφζβαζεο" 

(Payable through account): Σξαπεδηθφο 

ινγαξηαζκφο πνπ ηεξείηαη ζε πηζησηηθφ 

ίδξπκα εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα 

(αληαπνθξηηήο) θαη αλνίγεηαη ζην πιαίζην 

δηαζπλνξηαθήο ζρέζεο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο (correspondent banking) κε 

ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο εγθαηεζηεκέλνπ 

ζηελ αιινδαπή (ίδξπκα ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο) γηα ηελ εθ κέξνπο ηνπο 

δηελέξγεηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ζηελ Διιάδα. 

 

 13. "Ύπνπηε ζπλαιιαγή ή δξαζηε-

ξηφηεηα": Ζ ζπλαιιαγή ή νη ζπλαιιαγέο ή 

δξαζηεξηφηεηεο απφ ηηο νπνίεο εθηηκάηαη 

φηη πξνθχπηνπλ απνρξψ-ζεο ελδείμεηο ή 

ππφλνηεο γηα πηζαλή απφπεηξα ή δηάπξαμε 

ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ή γηα εκπινθή ηνπ 

ζπλαιιαζζφκελνπ ή ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ ζε εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, κε βάζε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζπλαιιαγήο (θχζε ηεο 

ζπλαιιαγήο, θαηεγνξία 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, ζπρλφηεηα, 

πνιππινθφηεηα θαη χςνο ηεο ζπλαιιαγήο, 

ρξήζε ή κε κεηξεηψλ) θαη ηνπ  

πξνζψπνπ (επάγγεικα, νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα, ζπλαιιαθηηθή ή επηρεηξεκαηηθή 

ζπκπεξηθνξά, θήκε, παξειζφλ, επίπεδν 

δηαθάλεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ - 

πειάηε, άιια ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά). 

 

 14. "Αζπλήζεο ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφ-

ηεηα": Ζ ζπλαιιαγή ή νη ζπλαιιαγέο ή 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηε 

ζπλαιιαθηηθή, επηρεηξεκαηηθή ή επαγγε-

ικαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλαιιαζζν-

κέλνπ ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή κε 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηθάλεηα ή πνπ δελ 

έρνπλ πξνθαλή ζθνπφ ή θίλεηξν 

νηθνλνκηθήο, επαγγεικαηηθήο ή 

πξνζσπηθήο θχζεσο. 

 

 15. "Δπηρεηξεκαηηθή ζρέζε": Ζ επηρεηξε-

καηηθή, επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή ζρέζε 

πνπ ζπλδέεη ηνλ πειάηε κε ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα, εληφο ηνπ πιαηζίνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηειεπηαίσλ θαη ε 

νπνία αλακέλεηαη, θαηά ηνλ ρξφλν έλαξμεο 

ηεο, φηη ζα έρεη θάπνηα δηάξθεηα. 

 

 16. "Πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο": Σν θπζηθφ 

πξφζσπν ή ηα θπζηθά πξφζσπα, ζηα νπνία 

ηειηθά αλήθεη ην λνκηθφ πξφζσπν - 
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πειάηεο ή ην λνκηθφ ζρήκα ή ην θπζηθφ 

πξφζσπν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

δηεμάγεηαη ζπλαιιαγή ή δξαζηεξηφηεηα. 

Χο "πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο" λνείηαη 

ηδίσο: 

 

 α) Όζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο: 

 

 i) Σν θπζηθφ πξφζσπν ή ηα θπζηθά 

πξφζσπα, ζηα νπνία ηειηθά αλήθεη ε 

εηαηξεία ή ειέγρεηαη απφ απηά δηα ηεο 

θαηνρήο ή ηνπ ειέγρνπ ακέζσο ή εκκέζσο 

επαξθνχο πνζνζηνχ ησλ κεηνρψλ ή ησλ 

δηθαησκάησλ ςήθνπ απηήο, κεηαμχ άιισλ 

θαη κέζσ κεηνρψλ ζηνλ θνκηζηή, εθηφο 

απφ εηαηξεία πνπ έρεη λφκηκα εηζαρζεί ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά θαη ε νπνία ππφθεηηαη 

ζηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο πνπ 

ζπλάδνπλ κε ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία ή 

ππφθεηηαη ζε ηζφηηκα δηεζλή πξφηππα1 

πνζνζηφ κεηνρψλ χςνπο 25% ηνπιάρηζηνλ 

ζεσξείηαη φηη πιεξνί ην θξηηήξην απηφ, 

 

 ii) ην θπζηθφ πξφζσπν ή ηα θπζηθά 

πξφζσπα ηα νπνία αζθνχλ θαη` άιινλ 

ηξφπν έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. 

 

 β) Όζνλ αθνξά ηα ινηπά λνκηθά πξφζσπα, 

ηηο λνκηθέο νληφηεηεο ή άιια λνκηθά 

ζρήκαηα, φπσο ηα ηδξχκαηα θαη νη 

εηαηξείεο εκπηζηεπκαηηθήο δηαρείξηζεο ή 

ηα εκπηζηεχκαηα (trusts), πνπ δηνηθνχλ ή 

δηαλέκνπλ θεθάιαηα: 

 

 i) To θπζηθφ πξφζσπν ή ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ δηθαηνχληαη πνζνζηφ 25% 

ηνπιάρηζηνλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνπ λνκηθνχ 

ζρήκαηνο, εθφζνλ νη κειινληηθνί 

δηθαηνχρνη έρνπλ ήδε πξνζδηνξηζζεί, 

 

 ii) ε θαηεγνξία πξνζψπσλ πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο νπνίαο θπξίσο έρεη ζπζηαζεί 

ή ιεηηνπξγεί ε λνκηθή νληφηεηα ή ην 

λνκηθφ ζρήκα, εθφζνλ νη δηθαηνχρνη ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνπ λνκηθνχ 

ζρήκαηνο δελ έρνπλ πξνζδηνξηζζεί αθφκε, 

 

 iii) ην θπζηθφ πξφζσπν ή ηα θπζηθά 

πξφζσπα πνπ αζθνχλ έιεγρν ζε πνζνζηφ 

25 % ηνπιάρηζηνλ επί ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο λνκηθήο νληφηεηαο ή ηνπ 

λνκηθνχ ζρήκαηνο. 

 

 

Άξζξν 5 

Τπφρξεα πξφζσπα 

 

1. Χο Τπφρξεα πξφζσπα ηα νπνία 

ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ λννχληαη ηα εμήο θπζηθά θαη λνκηθά 

πξφζσπα: 

 

 α) Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 

 β) Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. 

 

 γ) Οη εηαηξείεο θεθαιαίνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ. 
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 [δ) Οη εηαηξείεο παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ]. 

 

*** Ζ πεξίπησζε δ΄ ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ κε 

ην άξζξν 68 παξ.2 Ν.4174/2013,ΦΔΚ Α 

170/26.7.2013. 

 

 ε) Οη νξθσηνί ειεγθηέο-ινγηζηέο, νη εηαη-

ξείεο νξθσηψλ ειεγθηψλ-ινγηζηψλ, νη 

ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε ζρέζε 

εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη νη ηδηψηεο 

ειεγθηέο. 

 

 ζη) Οη θνξνινγηθνί ή θνξνηερληθνί ζχκ-

βνπινη θαη νη εηαηξείεο θνξνινγηθψλ ή 

θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ. 

 

 δ) Οη θηεκαηνκεζίηεο θαη νη θηεκαηνκεζη-

ηηθέο εηαηξείεο. 

 

 ε) Οη επηρεηξήζεηο Καδίλν θαη ηα Καδίλν 

επί πινίσλ κε ειιεληθή ζεκαία, θαζψο θαη 

νη επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνί θαη άιινη 

θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα 

πνπ δηνξγαλψλνπλ ή θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά 

παηρλίδηα θαη πξαθηνξεία πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο. 

 

 ζ) Οη νίθνη δεκνπξαζίαο. 

 

 η) Οη έκπνξνη αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, φηαλ 

ε ζρεηηθή ζπλαιιαγή γίλεηαη ζε κεηξεηά 

θαη ε αμία ηεο αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 

δεθαπέληε ρηιηάδεο (15.000) επξψ, 

αλεμάξηεηα αλ απηή δηελεξγείηαη κε κία 

κφλε πξάμε ή κε πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνηα 

ζρέζε. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάπηπμεο νξίδνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ εκπφξσλ αγαζψλ 

κεγάιεο αμίαο πνπ ππάγνληαη ζηελ 

θαηεγνξία απηή. 

 

 ηα) Οη εθπιεηζηεξηαζηέο. 

 

 ηβ) Οη ελερπξνδαλεηζηέο. 

 

 ηγ) Οη ζπκβνιαηνγξάθνη θαη νη δηθεγφξνη, 

φηαλ ζπκκεηέρνπλ, είηε ελεξγψληαο εμ 

νλφκαηνο θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ 

ηνπο ζην πιαίζην ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ή ζπλαιιαγψλ επί αθηλήησλ 

είηε βνεζψληαο ζην ζρεδηαζκφ ή ζηελ 

πινπνίεζε ζπλαιιαγψλ γηα ηνπο πειάηεο 

ηνπο ζρεηηθά κε: 

 

 i) Σελ αγνξά ή πψιεζε αθηλήησλ ή 

επηρεηξήζεσλ, 

 

 ii) ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηίηισλ ή 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

πειαηψλ ηνπο, 

 

 iii) ην άλνηγκα ή ηε δηαρείξηζε ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ, ινγαξηαζκψλ ηακηεπηεξίνπ 

ή ινγαξηαζκψλ ηίηισλ, 
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 iv) ηελ νξγάλσζε ησλ αλαγθαίσλ 

εηζθνξψλ γηα ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή 

δηνίθεζε εηαηξεηψλ, 

 

 v) ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία ή δηνίθεζε 

εηαηξεηψλ, εκπηζηεπκάησλ (trusts) ή 

αλάινγσλ λνκηθψλ ζρεκάησλ. 

 

 Ζ παξνρή λνκηθψλ ζπκβνπιψλ 

εμαθνινπζεί λα ππφθεηηαη ζηελ ηήξεζε 

ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ, εθηφο εάλ 

ν ίδηνο ν δηθεγφξνο ή ν ζπκβνιαηνγξάθνο 

ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο λνκηκν-

πνίεζεο παξάλνκσλ εζφδσλ ή ρξεκαην-

δφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή εάλ νη 

λνκηθέο ζπκβνπιέο ηνπ παξέρνληαη κε 

θνπφ ηε δηάπξαμε απηψλ ησλ 

αδηθεκάησλ ή ελ γλψζεη ηνπ γεγνλφηνο φηη 

ν πειάηεο ηνπ δεηεί λνκηθέο ζπκβνπιέο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπξάμεη ηα σο άλσ 

αδηθήκαηα. 

 

 ηδ) Σα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε εηαηξείεο θαη 

εκπηζηεχκαηα (trusts), εμαηξνπκέλσλ ησλ 

πξνζψπσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία 

ζη` θαη ηγ` ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηα νπνία 

παξέρνπλ θαηά επηρεηξεκαηηθή δξαζηε-

ξηφηεηα νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

ππεξεζίεο ζε ηξίηα κέξε: 

 

 - ζπζηήλνπλ εηαηξείεο ή άιια λνκηθά 

πξφζσπα, 

 

 - αζθνχλ ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν 

πξφζσπν λα αζθήζεη θαζήθνληα 

δηεπζπληή ή δηαρεη-ξηζηή εηαηξείαο ή 

εηαίξνπ εηαηξείαο ή παξφκνηαο ζέζεο, ζε 

άιια λνκηθά πξφζσπα ή ζρήκαηα, 

 

 - παξέρνπλ θαηαζηαηηθή έδξα, 

επηρεηξεκα-ηηθή δηεχζπλζε, ηαρπδξνκηθή ή 

δηνηθεηηθή δηεχζπλζε θαη νπνηεζδήπνηε 

άιιεο ζρεηηθέο ππεξεζίεο γηα εηαηξεία ή 

θάζε άιιν λνκηθφ πξφζσπν ή ζρήκα, 

 

 - ελεξγνχλ ή κεξηκλνχλ ψζηε λα 

ιεηηνπξγνχλ άιια πξφζσπα σο 

εκπηζηεπκαηνδφρνη ξεηνχ εκπηζηεχκαηνο 

(express trust) ή αλάινγνπ λνκηθνχ 

ζρήκαηνο, 

 

 - ελεξγνχλ σο πιεξεμνχζηνη κεηφρσλ 

εηαηξείαο, εθφζνλ ε εηαηξεία απηή δελ 

είλαη εηζεγκέλε ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

ζηνηρείνπ α` ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη 

πιεξνθφξεζεο θαηά ηελ θνηλνηηθή 

λνκνζεζία ή ζχκθσλα κε αλάινγα δηεζλή 

πξφηππα ή κεξηκλνχλ ψζηε άιιν πξφζσπν 

λα ελεξγεί κε ίδην ηξφπν. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο νξίδνληαη νη φξνη 

θαη πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο, ρνξήγεζεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο, εγγξαθήο ζε εηδηθφ 

κεηξψν θαη άζθεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ζηνηρείν απφ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. 

 

 2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο δχλαηαη λα νξίδνληαη θαη 
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άιιεο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη 

νη αληίζηνηρεο Αξκφδηεο αξρέο κε ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ παξφληνο. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Με ηελ παξάγξαθν 

7 άξζξνπ 3  θαη ηελ παξ.5 άξζξνπ 6 

Ν.3213/2003 «Γήισζε θαη έιεγρνο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο βνπιεπηψλ, 

δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ, ηδηνθηεηψλ ΜΜΔ 

θαη άιισλ θαηεγνξηψλ πξνζψπσλ», νη 

νπνίεο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 6 θαη 7 

αληίζηνηρα Ν.4065/2012,ΦΔΚ Α 

77/9.4.2012,νξίδεηαη φηη: 

«7. Σα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 5 ηνπ λ. 

3691/2008 πξφζσπα έρνπλ ππνρξέσζε λα 

ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηηο αξκφδηεο 

επηηξνπέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ φηαλ 

γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή 

ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη, επηρεηξείηαη λα 

δηαπξαρζεί, έρεη δηαπξαρζεί ή επηρεηξήζεθε 

λα δηαπξαρζεί νπνηαδήπνηε παξάβαζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ειεγρφκελσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν ή ηηο 

θαη` εμνπζηνδφηεζε απηνχ ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο.» 

"5. Σα θπζηθά πξφζσπα θαη νη ππάιιεινη 

ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 

λ. 3691/2008 πνπ παξαβηάδνπλ ηελ 

ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο ηεο παξ. 7 ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο ηηκσξνχληαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ.» 

 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.9 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

 

 "9. Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη άιιεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο Τπνπξγψλ ή αξκφδησλ 

αξρψλ ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 3691/2008 πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθε-

θξηκέλνπ λφκνπ ή ηνπ λ. 3213/2003 

παξακέλνπλ ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ηνπο, εθφζνλ 

δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ". 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β` 

ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΑΛΛΟΗ 

ΦΟΡΔΗ 

 

Άξζξν 6 

Αξκφδηεο αξρέο 

 

     1. Χο Αξκφδηεο αξρέο λννχληαη νη 

δεκφζηεο αξρέο νη νπνίεο επνπηεχνπλ, γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ηα Τπφρξεα πξφζσπα. 

 

     2. Αξκφδηεο αξρέο είλαη: 

 

α) Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο γηα: 

 

- ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

 

- ηηο εηαηξείεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 
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- ηηο εηαηξείεο πξαθηνξείαο 

επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ ηξίησλ, 

 

- ηα αληαιιαθηήξηα ζπλαιιάγκαηνο, 

 

-  «- ηα ηδξχκαηα πιεξσκψλ» 

 

*** Ζ θξάζε  «- ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο 

ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ» ηνπ ζηνηρείνπ α΄ 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 166 

παξ.4 Ν.4261/2014, ΦΔΚ Α 107/5.5.2014. 

 

 

- ηηο εηαηξείεο παξνρήο πηζηψζεσλ, 

 

- ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξίπησζεο ηζη` ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

 

- ηηο ηαρπδξνκηθέο εηαηξείεο, ζηελ έθηαζε 

πνπ αζθνχλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

δηακεζνιάβεζεο ζηε κεηαθνξά 

θεθαιαίσλ. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηα 

πιαίζηα ηεο επνπηείαο ηεο επί ησλ 

εηαηξεηψλ απηψλ, ζπλεξγάδεηαη κε ην 

Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ 

θαη κε ηελ Δζληθή Δπηηξνπή 

Σειεπηθνηλσληψλ θαη Σαρπδξν-κείσλ. 

 

«- ηα ηδξχκαηα ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.». 

 

*** Οη ιέμεηο «- ηα ηδξχκαηα 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο.» πξνζηέζεθαλ 

ζην ηέινο ηνπ εδαθίνπ α΄ κε ηελ 

παξάγξαθν 2 άξζξνπ 29 Ν.4021/2011, 

ΦΔΚ Α 218/3.10.2011. 

 

«β) Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο γηα: 

 

 - ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο επελδχζεσλ 

ραξηνθπιαθίνπ, 

 

 - ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, 

 

 - ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ ζε αθίλεηε 

πεξηνπζία, 

 

 - ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

 

 - ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο επελδπηηθήο 

δηακεζνιάβεζεο, 

 

 - ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο δηαρείξηζεο 

ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ θαη ηηο εηαηξείεο θεθαιαίνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζηελ 

Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ε αδεηνδφηεζή 

ηνπο απφ ηνλ αξκφδην θνξέα.» 

 



[207] 

 

*** Ζ πεξίπησζε β΄ αληηθαηαζηάζεθε  σο 

άλσ κε ην άξζξν 68 παξ.3 Ν.4174/2013,       

ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

γ) Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο Ηδησηηθήο 

Αζθάιηζεο γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο δηακεζνιαβεηέο. 

 

*** ΠΡΟΟΥΖ: ΒΛ ΚΑΗ  άξζξν 1 

Ν.3867/2010,ΦΔΚ Α 128/03.08.2010,κε 

ηελ παξ.1 ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη φηη: 

"Σν λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ κε 

ηελ επσλπκία «Δπηηξνπή Δπνπηείαο 

Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο» (ΔΠ.Δ.Η.Α.), πνπ 

ζπλεζηήζε κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 3229/2004 (ΦΔΚ 38 Α) θαηαξγείηαη 

απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ ηέηαξηνπ κήλα 

κεηά ηε δεκνζίεπζε απηνχ ηνπ λφκνπ θαη 

ν ζθνπφο απηνχ, φπσο θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 2 ηνπ παξαπάλσ λφκνπ, αλαηίζεηαη 

ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ζηελ νπνία 

κεηαθέξνληαη απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία 

φιεο νη αξκνδηφηεηεο ηεο ΔΠ.Δ.Η.Α., φπσο 

απηέο ελδεηθηηθά απαξηζκνχληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ίδηνπ 

λφκνπ, πιελ ηεο ππφ ζηνηρείν η`, ε νπνία 

θαηαξγείηαη. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο 

ππνβάιιεη ζηε Βνπιή ζρεηηθή εηήζηα 

έθζεζε". 

 

δ) Ζ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

θαη Διέγρσλ γηα ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο-

ινγηζηέο θαη ηηο εηαηξείεο νξθσηψλ 

ειεγθηψλ-ινγηζηψλ. 

 

 

«ε) Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ) γηα: 

 

 - ηνπο θνξνινγηθνχο ή θνξνηερληθνχο 

ζπκβνχινπο θαη ηηο εηαηξείεο παξνρήο 

θνξνινγηθψλ ή θνξνηερληθψλ ζπκβνπιψλ, 

 

 - ηνπο ινγηζηέο πνπ δελ ζπλδένληαη κε 

ζρέζε εμεξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηνπο 

ηδηψηεο ειεγθηέο, 

 

 - ηνπο θηεκαηνκεζίηεο θαη ηηο 

θηεκαηνκεζηηηθέο εηαηξείεο, 

 

 - ηνπο νίθνπο δεκνπξαζίαο, 

 

 - ηνπο εκπφξνπο αγαζψλ κεγάιεο αμίαο, 

 

 - ηνπο εθπιεηζηεξηαζηέο, 

 

 - ηνπο ελερπξνδαλεηζηέο.» 

 

*** Ζ πεξίπησζε ε΄ αληηθαηαζηάζεθε  σο 

άλσ κε ην άξζξν 68 παξ.4 Ν.4174/2013, 

ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

ζη) Ζ Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

Σπρεξψλ Παηρληδηψλ ηνπ λ. 3229/2004 

(ΦΔΚ 38 Α`) γηα: 
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- ηηο επηρεηξήζεηο Καδίλν, 

 

- ηα Καδίλν επί πινίσλ κε ειιεληθή 

ζεκαία, 

 

- ηηο επηρεηξήζεηο, ηνπο νξγαληζκνχο θαη 

ηνπο άιινπο θνξείο πνπ δηνξγαλψλνπλ ή 

θαη δηεμάγνπλ ηπρεξά παηρλίδηα, 

 

- ηα πξαθηνξεία. 

 

δ) Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο γηα ηνπο 

ζπκβνιαηνγξάθνπο θαη ηνπο δηθεγφξνπο. 

 

 ε) Σν Τπνπξγείν Αλάπηπμεο γηα ηα 

πξφζσπα ηεο πεξίπησζεο ηδ` ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 5. 

 

 ζ) Γηα ηα εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα 

ππνθαηαζηήκαηα ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ, νη νπνίνη έρνπλ ηελ έδξα ηνπο 

ζηελ αιινδαπή, αξκφδηα αξρή είλαη ε θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηα αξρή ησλ ειιεληθψλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ νη νπνίνη 

αζθνχλ αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

ηνπο αιινδαπνχο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο πνπ εγθαζηζηνχλ 

ππνθαηαζηήκαηα ζηελ Διιάδα. 

 

 3. Οη αξρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 έρνπλ ηηο 

εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 

 α) Δπνπηεχνπλ ηα Τπφρξεα πξφζσπα γηα 

ηα νπνία είλαη αξκφδηεο σο πξνο ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

επηβάιιεη ν παξψλ λφκνο θαη εθδίδνπλ ηηο 

ζρεηηθέο αηνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 

 

 β) Καζνξίδνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο 

εθαξκνγήο ησλ επί κέξνπο ππνρξεψζεσλ 

ησλ επνπηεπφκελσλ πξνζψπσλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. γ) 

Καζνδεγνχλ κε θαηάιιειεο νδεγίεο θαη 

εγθπθιίνπο ηα Τπφρξεα πξφζσπα, 

ζπιινγηθά ή αηνκηθά, σο πξνο ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκά-

ησλ, ηνλ θαζνξηζκφ πξαθηηθψλ ζπκπε-

ξηθνξάο έλαληη ησλ πειαηψλ, ηελ επηινγή 

ησλ θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη ηελ πηνζέηεζε 

εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ χπνπησλ ή αζπλεζψλ 

ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηα αδηθήκαηα 

ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 

 

 δ) Καζνξίδνπλ κε θαλνληζηηθέο απνθάζεηο 

ηνπο ηα έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα απφ ηα 

Τπφρξεα πξφζσπα ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο θαηά ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 

ζπλήζνπο, απινπζηεπκέλεο ή απμεκέλεο 

δένπζαο επηκέιεηαο, θαζψο θαη θαηά ηελ 

εθαξκνγή αλάινγσλ κέηξσλ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ηα πξφζσπα απηά 

βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 23 ηνπ παξφληνο. 

 

 



[209] 

 

***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βιέπε ζρεηηθή ΤΑ 

1051027/20340/ΓΔ-Δ/22.4.2010 (ΦΔΚ 

Β΄605/ 7.5.2010) "Οξηζκφο εγγξάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη      

επαιήζεπζε απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαηά ηελ      

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο 

ηνπ λ. 3691/2008." 

 

 

ε) Δλεκεξψλνπλ ηα Τπφρξεα πξφζσπα γηα 

πιεξνθνξίεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπκκφξθσζε ή κε ρσξψλ 

πξνο ηελ θνηλνηηθή λνκνζεζία θαη ηηο 

πζηάζεηο ηεο FATF Οκάδαο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (Financial 

Action Task Force FATF). 

 

 ζη) Καηαξηίδνπλ θαη δηαλέκνπλ ζηα 

Τπφρξεα πξφζσπα θαηαζηάζεηο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ λέεο κέζνδνη θαη 

πξαθηηθέο, πνπ εληνπίδνληαη ζηελ Διιάδα 

ή ζην εμσηεξηθφ, γηα ηε δηάπξαμε ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 (ηππνινγία). 

Πξνο ην ζθνπφ απηφλ ζπλεξγάδνληαη κε 

άιιεο αξκφδηεο αξρέο, κε ηελ Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή, κε ηελ Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 7 θαη ελδερνκέλσο κε αιινδαπέο 

αληίζηνηρεο αξρέο, παξαθνινπζνχλ ηηο 

εξγαζίεο δηεζλψλ θνξέσλ γηα ηελ 

ηππνινγία θαη επηθαηξνπνηνχλ ηηο 

πξναλαθεξζείζεο θαηαζηάζεηο ηππνινγίαο. 

 

 δ) Λακβάλνπλ κέηξα γηα ηε ζπλερή 

ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ ειεγθηψλ, 

θαζψο θαη ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ απηψλ κε εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, ζεκηλάξηα, ζπλαληήζεηο θαη 

κε άιινπο ηξφπνπο. 

 

 ε) Γηελεξγνχλ ηαθηηθνχο θαη έθηαθηνπο 

ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

επηηνπίσλ, ζηα θεληξηθά γξαθεία θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, 

αιιά θαη ζε ππνθαηαζηήκαηα θαη 

ζπγαηξηθέο πνπ εδξεχνπλ ή ιεηηνπξγνχλ 

ζηελ Διιάδα ή ην εμσηεξηθφ γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο επάξθεηαο ησλ κέηξσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ πηνζεηήζεη ηα 

Τπφρξεα πξφζσπα εθφζνλ επηηξέπεηαη 

απφ ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 

 ζ) Απαηηνχλ απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα 

θάζε ζηνηρείν ή δεδνκέλν νπνηαζδήπνηε 

θχζεο ή κνξθήο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ εθπιήξσζε ησλ επνπηηθψλ θαη 

ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. 

 

 η) Λακβάλνπλ θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηεο 

νξζήο δηαρείξηζεο θαη ηήξεζεο ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη, άκεζα ή έκκεζα, κε 

ζπλαιιαγέο ή κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα 

ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, θαζψο θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

 

 ηα) Δπηβάιινπλ πεηζαξρηθέο θαη Γηνη-

θεηηθέο θπξψζεηο γηα παξαβάζεηο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ 

παξφληα λφκν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 51 

θαη 52 θαη θαηά ηηο δηαθξίζεηο απηψλ, θαηά 
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ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ 

πξνζψπσλ θαη ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

 

 ηβ) Κάζε άιιε αξκνδηφηεηα πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

 

 4. Με απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

δχλαηαη λα δηαθνξνπνηνχληαη νη 

ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν γηα ηα Τπφρξεα πξφζσπα, 

αθνχ ιεθζεί ηδίσο ππφςε ε νηθνλνκηθή 

επηθάλεηα απηψλ, ε θχζε ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ, ν 

βαζκφο θηλδχλνπ πνπ ελέρνπλ απηέο νη 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπλαιιαγέο σο πξνο 

ηελ απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ 

ησλ άξζξσλ 2 θαη 3, ην λνκηθφ πιαίζην 

πνπ δηέπεη ηηο επαγγεικαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη ε ηπρφλ 

αληηθεηκεληθή αδπλακία εθαξκνγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ απφ νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Ζ 

Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθηηκψληαο ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο πνπ δχλαηαη λα ελέρνπλ 

νξηζκέλεο εξγαζίεο ηεο θαζνξίδεη κε εηδηθή 

απφθαζε ηεο θαηάιιεια κέηξα. 

 

 5. Με απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

δχλαηαη λα θαζνξίδνληαη πξφζζεηεο ή 

απζηεξφηεξεο ππνρξεψζεηο πέξαλ ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ ζηνλ παξφληα λφκν, 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδνληαη θίλδπλνη 

απφπεηξαο ή δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ 

ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 

 6. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, ε Δπηηξνπή Δπνπηείαο 

Ηδησηηθήο Αζθάιηζεο, ε Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ θαη 

ε Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ 

Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ, ζπγθξνηνχλ αληίζηνηρεο 

εηδηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο νη νπνίεο 

ζηειερψλνληαη επαξθψο κε ηνπιάρηζηνλ 

ηξία πξφζσπα πιήξνπο απαζρφιεζεο, κε 

θνπφ ηνλ έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ 

επνπηεπφκελσλ απφ απηέο ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

επηβάιινληαη κε ηνλ παξφληα λφκν. Οη 

εηδηθέο ππεξεζηαθέο κνλάδεο 

ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ηνπο ππαιιήινπο 

ησλ αλσηέξσ αξκφδησλ αξρψλ θαη ηδίσο 

απφ ηνπο ππαιιήινπο πνπ ειέγρνπλ, άκεζα 

ή έκκεζα, ηα επνπηεπφκελα απφ απηέο 

Τπφρξεα πξφζσπα. 

 

 7. Οη Αξκφδηεο αξρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 

ππνβάιινπλ θάζε εκεξνινγηαθφ εμάκελν 

αλαιπηηθή έθζεζε ζηελ Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή ζρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ηηο θαλνληζηηθέο 

απνθάζεηο θαη εγθπθιίνπο ηνπο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηελεξγεζέλησλ 

ειέγρσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ηα ηπρφλ 

επηβιεζέληα απφ απηέο κέηξα ή θπξψζεηο. 

Οη αξκφδηεο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ 

πνιππιεζείο θαηεγνξίεο ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ, ηδίσο θπζηθψλ, δηελεξγνχλ 

ειέγρνπο κε βάζε ηελ αξρή ηεο εθηίκεζεο 

ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ. Ζ ππνβνιή ησλ 

αλσηέξσ εθζέζεσλ ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

ζηελ Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηά παξέθθιηζε θάζε 

γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο πεξί 

ηξαπεδηθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ, θνξν-

ινγηθνχ ή επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ. 
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 8. Οη Αξκφδηεο αξρέο, ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

40, ππνγξάθνπλ δηκεξή ή πνιπκεξή 

κλεκφληα γηα αληαιιαγή εκπηζηεπηηθψλ 

θαη κε πιεξνθνξηψλ, δηεπθφιπλζε θαη 

δηελέξγεηα θνηλψλ ειέγρσλ θαη κειέηε 

ηξφπσλ θαη κεζφδσλ γηα ζχγθιηζε 

επνπηηθψλ πξαθηηθψλ. 

 

 «9. Οη Αξκφδηεο Αξρέο ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ Δπξσπατθή Δπνπηηθή Αξρή 

(Δπξσπατθή Αξρή Σξαπεδψλ) (εθεμήο 

EAT), πνπ ηδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζκ. 1093/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, ηελ 

Δπξσπατθή Δπνπηηθή Αξρή (Δπξσπατθή 

Αξρή Αζθαιίζεσλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ 

πληάμεσλ) (εθεμήο «ΔΑΑΔ»), πνπ 

ηδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 

1094/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη πκβνπιίνπ, ηελ Δπξσπατθή Δπνπηηθή 

Αξρή (Δπξσπατθή Αξρή Κηλεηψλ Αμηψλ 

θαη Αγνξψλ) (εθεμήο «ΔΑΚΑΑ»), πνπ 

ηδξχζεθε κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζκ. 

1095/2010 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ζπιινγηθψο: 

Δπξσπατθέο Δπνπηηθέο Αξρέο «ΔΔΑ»). Οη 

Αξκφδηεο Αξρέο παξέρνπλ ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηηο ΔΔΑ φιεο ηηο αλαγθαίεο 

πιεξνθνξίεο πξνο δηεπθφιπλζε ηνπ 

επνπηηθνχ ηνπο έξγνπ». 

 

*** Ζ παξ.9 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.1 

άξζξνπ 116 Ν.4099/2012, ΦΔΚ Α 

250/20.12.2012. 

 

 

Άξζξν 7 

Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ 

Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

 

 1. πληζηάηαη "Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

Υξεκαηνδφηεζεο ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη 

Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο 

Καηάζηαζεο" (εθεμήο "Αξρή"). θνπφο 

ηεο Αξρήο είλαη ε ιήςε θαη εθαξκνγή ησλ 

αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, θαζψο 

θαη ν έιεγρνο ησλ δειψζεσλ πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πεξηπηψζεηο ζη` έσο θαη 

ηε` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 

3213/2003 (ΦΔΚ 309 Α`). 

 

 2. Ζ Αξρή απνιακβάλεη δηνηθεηηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο. Ζ έδξα ηεο 

είλαη ζην Ννκφ Αηηηθήο, ζε ηφπν πνπ 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ. Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο 

Αξρήο απνηειεί ηκήκα ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. Ζ ίδηα ε Αξρή κπνξεί κε 

απφθαζε ηεο λα εγθαζηζηά θαη λα 

ιεηηνπξγεί γξαθεία ηεο θαη ζε άιιεο πφιεηο 

ηεο Διιάδαο. 

 

 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.6 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 
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"6. Μέρξη ηελ εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

γξαθείσλ ηεο Αξρήο ζε άιιεο πφιεηο ηεο 

Διιάδαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008, φπσο 

αληηθαζίζηαηαη κε ην άξζξν 2 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, επηηξέπεηαη ε κεηαθίλεζε 

ππαιιήισλ ηεο Αξρήο εθηφο έδξαο γηα ηελ 

εθηέιεζε εηδηθψλ απνζηνιψλ. Σν 

Αληηθείκελν ηεο εθάζηνηε απνζηνιήο 

θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Αξρήο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

εθηφο έδξαο κεηαθίλεζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2685/1999 (ΦΔΚ 35 Α`)". 

 

 3. Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά δηνηθεηηθήο ή 

αζηηθήο θχζεο αλαθχπηεη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο απνθιεηζηηθά 

αξκφδηα είλαη ηα δηθαζηήξηα ηεο Αζήλαο. 

 

 4. Ζ Αξρή ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν 

θαη « «δεθαηέζζεξα (14) Μέιε», θαζψο 

θαη απφ ηζάξηζκνπο  αλαπιεξσηέο ηνπο, νη 

νπνίνη πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηηο απηέο 

ηδηφηεηεο θαη πξνζφληα κε απηνχο. Ο 

Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Αξρήο 

απνιακβάλνπλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο πξνζσπηθήο θαη 

ιεηηνπξγηθήο αλεμαξηεζίαο θαη 

δεζκεχνληαη κφλν απφ ην λφκν θαη ηε 

ζπλείδεζε ηνπο. Ζ ζεηεία ηνπο είλαη 

ηξηεηήο θαη κπνξεί λα αλαλεψλεηαη γηα κηα 

αθφκα θνξά. 

  

***Ζ θξάζε  «έληεθα (11) Μέιε» ζην 

πξψην εδάθην ηεο παξ.4,ε νπνία  είρε 

αληηθαηαζηαζεί απφ ηε θξάζε «δψδεθα 

(12) Μέιε» κε ην άξζξν 68 παξ.5 

Ν.4174/2013, ΦΔΚ Α 170/26.7.2013, 

αληηθαηαζηάζεθε  απφ ηε θξάζε 

«δεθαηέζζεξα (14) Μέιε», σο άλσ, κε ηε 

παξ.1 άξζξνπ 182 Ν. 4389/2016, ΦΔΚ Α 

94/27.5.2016. 

 

 

 5. Πξφεδξνο ηεο Αξρήο νξίδεηαη αλψηαηνο 

εηζαγγειηθφο ιεηηνπξγφο ελ ελεξγεία, κε 

γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, ν νπνίνο 

επηιέγεηαη καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε 

απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ. Ο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο είλαη 

πιήξνπο απαζρφιεζεο. Ο δηνξηζκφο ηνπ 

γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε 

(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε 

απηφλ ηεο απφθαζεο ηνπ Αλψηαηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

 6. Σα Μέιε ηεο Αξρήο θαη νη 

αλαπιεξσηέο ηνπο δηνξίδνληαη κε θνηλή 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα 

απφ πξφηαζε θαηά ιφγν αξκνδηφηεηαο ησλ 

Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ, 

Δμσηεξηθψλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 

ηνπ Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο 

θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, νη νπνίνη 

πξνηείλνπλ πξφζσπα πνπ δηαθξίλνληαη γηα 

ηελ επηζηεκνληθή ηνπο θαηάξηηζε, ην ήζνο 

ηνπο θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα θαη εκπεηξία ζηνλ ηξαπεδηθφ, 

νηθνλνκηθφ, λνκηθφ ή επηρεηξεζηαθφ ηνκέα, 

αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ επί κέξνπο 

Μνλάδσλ ηεο Αξρήο. Ο δηνξηζκφο ησλ 

ηαθηηθψλ κειψλ γίλεηαη αθνχ πξνεγεζεί 
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γλψκε ηεο Μφληκεο Δπηηξνπήο Θεζκψλ 

θαη Γηαθάλεηαο ηεο Βνπιήο γηα ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ πξνηεηλφκελσλ 

πξνζψπσλ. Γηα ην θνπφ απηφλ 

εθαξκφδεηαη θαη` αλαινγία ε δηαδηθαζία 

ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 5 ηνπ άξζξνπ 49Α 

ηνπ Καλνληζκνχ ηεο Βνπιήο, ε  

νπνία θηλείηαη κε πξσηνβνπιία ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ." 

 

 *** Σν άξζξν 7 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 

κε ην άξζξν 2 παξ.1 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α  

49/10.3.2011. 

 

 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.7 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

"7. Σα αξρεία ηεο πεληακεινχο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 3 παξ. 2 ηνπ λ. 3213/2003, 

φπσο ίζρπε πξηλ απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

κε ην άξζξν 9 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

απνηεινχλ αξρεία ηεο Γ` Μνλάδαο ηεο 

Αξρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008". 

 

 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.4 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

"4. Όπνπ ζε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή 

δηάηαμε αλαθέξεηαη ε "Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008" ή ε "Δπηηξνπή 

θαηαπνιέκεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο", λνείηαη ε Α` Μνλάδα ηεο 

Αξρήο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008". 

 

Άξζξν 7Α 

Μνλάδεο θαη αξκνδηφηεηεο ηεο Αξρήο 

 

 Ζ Αξρή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο απηνηειείο 

Μνλάδεο, κε δηαθξηηέο αξκνδηφηεηεο, 

πξνζσπηθφ θαη ππνδνκέο, ππφ θνηλφ 

Πξφεδξν. Οη Μνλάδεο ζπλεδξηάδνπλ 

λφκηκα, εθφζνλ κεηέρνπλ ζηε ζπλεδξίαζε 

ν Πξφεδξνο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ θαη ηα 

κηζά ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κέιε ηνπο ή ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, θαη απνθαζίδνπλ κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ 

κειψλ. ε πεξίπησζε ηζνςεθίαο 

ππεξηζρχεη ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. Οη 

Μνλάδεο θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο έρνπλ 

σο εμήο: 

 

 «1. Α Μνλάδα Γηεξεχλεζεο 

Υξεκαηννηθν-λνκηθψλ Πιεξνθνξηψλ 

 

 α) Ζ Α Μνλάδα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη νθηψ (8) Μέιε ηεο Αξρήο κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, κε γλψζε ηεο 

αγγιηθήο γιψζζαο θαη εηδηθφηεξα: αα) έλα 

ζηέιερνο απφ ην ψκα Γίσμεο 

Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο θαη έλα απφ ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, 

ββ) έλα ζηέιερνο απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, γγ) έλα ζηέιερνο απφ 

ην Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, δδ) 

έλα ζηέιερνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Γηνηθεηή 

ηεο, εε) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο πνπ πξνηείλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην, ζηζη) έλα 

ζηέιερνο απφ ην Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο 
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Αζηπλνκίαο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Γεκφζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε θαη δδ) έλα ζηέιερνο απφ ην 

Αξρεγείν ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο - 

Διιεληθήο Αθηνθπιαθήο πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Ναπηηιίαο θαη Αηγαίνπ.». 

 

*** Ζ πεξίπησζε α΄ αληηθαηαζηάζεθε  σο 

άλσ κε ην άξζξν 68 παξ.6 Ν.4174/2013,       

ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

 β) Ζ Α` Μνλάδα πιαηζηψλεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απηνηειψο απφ δηνηθεηηθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε εηδηθέο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ αληηκεηψπηζε 

ππνζέζεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ή 

αληίζηνηρεο ζνβαξήο νηθνλνκηθήο 

εγθιεκαηηθφηεηαο, θαηά πξνηίκεζε δε θαη 

κε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. Γηα ηνπο 

αλσηέξσ ζθνπνχο, ζπληζηψληαη ζηελ Αξρή 

πελήληα (50) ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 

είθνζη πέληε (25) είλαη ζέζεηο 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ. Οη ζέζεηο 

απηέο πιεξνχληαη κε απνζπάζεηο απφ ηνπο 

θνξείο απφ φπνπ πξνέξρνληαη ηα  

Μέιε ηεο Μνλάδαο, θαζψο θαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ. 

 

 Οη απνζπάζεηο είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. Γχν (2) θαη` 

αλψηαην φξην ζέζεηο επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ κπνξνχλ λα πιεξνχληαη κε 

πξφζσπα εθηφο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε 

εμαηξεηηθά επηζηεκνληθά ή επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα θαη ηνπιάρηζηνλ πεληαεηή 

εκπεηξία ζην Αληηθείκελν ηεο Μνλάδαο. 

Σν ελ ιφγσ πξνζσπηθφ πξνζιακβάλεηαη 

κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

ηξηεηνχο δηάξθεηαο πνπ κπνξεί λα 

αλαλεψλεηαη γηα κηα αθφκα θνξά. 

 

 γ) Σν πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο 

ζπγθεληξψλεη, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί ηηο 

αλαθνξέο ππφπησλ ή αζπλεζψλ 

ζπλαιιαγψλ πνπ ππνβάιινπλ ζηελ Αξρή 

ηα ππφρξεα πξφζσπα, θαζψο θαη ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ζηελ Αξρή 

απφ άιινπο δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο 

θνξείο ή πεξηέξρνληαη ζε απηήλ απφ ηα 

κέζα ελεκέξσζεο, ην δηαδίθηπν ή 

νπνηαδήπνηε άιιε πεγή θαη αθνξνχλ 

επηρεηξεκαηηθέο, επαγγεικαηηθέο ή 

ζπλαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ελδερνκέλσο ζρεηίδνληαη κε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Οκνίσο, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί θάζε 

ηέηνηα πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ 

Αξρή απφ θνξείο ηεο αιινδαπήο, κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ παξνρή 

θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο. Ζ Μνλάδα δίλεη 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζηα Τπφρξεα 

πξφζσπα θαη ηνπο αλσηέξσ θνξείο 

αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε κηαο ππφζεζεο 

πνπ εκπίπηεη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο. 

 

 δ) ε επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ν Πξφεδξνο 

δηαηάζζεη ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ ειεγρφκελσλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 παξάγξαθνο 5. 

Μεηά ην πέξαο κηαο έξεπλαο ε Μνλάδα 

απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα ηεζεί ε ππφζεζε 

ζην αξρείν ή λα παξαπεκθζεί κε 
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αηηηνινγεκέλν πφξηζκα ηεο ζηνλ αξκφδην 

Δηζαγγειέα, εθφζνλ ηα ζπιιεγέληα 

ζηνηρεία θξίλνληαη επαξθή γηα κηα ηέηνηα 

παξαπνκπή. Τπφζεζε πνπ αξρεηνζεηήζεθε 

κπνξεί νπνηεδήπνηε λα αλαζπξζεί γηα λα 

ζπλερηζζεί ε έξεπλα ή λα ζπζρεηηζζεί κε 

νπνηαδήπνηε άιιε έξεπλα ηεο Αξρήο. 

 

 ε) Ζ Μνλάδα ζπκκεηέρεη ζε δηεζλείο 

θνξείο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

αληίζηνη-ρσλ κε απηήλ αξρψλ, ηδίσο ζην 

Γίθηπν ησλ Μνλάδσλ Γηεξεχλεζεο 

Υξεκαηννηθνλν-κηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (FlU-Net) θαη ζηε 

δηεζλή Οκάδα Έγθκνλη (Egmont Group), 

παξαθνινπζεί ηηο εξγαζίεο ηνπο θαη 

ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο ησλ ελ 

ιφγσ θνξέσλ. 

 

 ζη) ην ηέινο θάζε έηνπο ε Μνλάδα 

ππνβάιιεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

ζηελ Δπηηξνπή ζεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο 

Βνπιήο θαη ζηνπο Τπνπξγνχο 

Οηθνλνκηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

 2. Β` Μνλάδα Οηθνλνκηθψλ Κπξψζεσλ 

θαηά Τπφπησλ Σξνκνθξαηίαο 

 

 α) Ζ Β` Μνλάδα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη δχν (2) Μέιε ηεο Αξρήο κε 

γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο, θαη 

εηδηθφηεξα: αα) έλα ζηέιερνο απφ ην 

Αξρεγείν ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πξνζηαζίαο 

ηνπ Πνιίηε, θαη ββ) έλα ζηέιερνο απφ ην 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ πνπ πξνηείλεηαη 

απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ. 

 

 β) Ζ Β` Μνλάδα πιαηζηψλεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απηνηειψο απφ δηνηθεηηθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε εηδηθέο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηελ αληηκεηψπηζε 

ππνζέζεσλ ηξνκνθξαηίαο, θαηά πξνηίκεζε 

δε θαη κε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ζπληζηψληαη 

ζηελ Αξρή πέληε (5) ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο 

νη δχν (2) είλαη ζέζεηο επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη ζέζεηο απηέο πιεξνχληαη 

κε απνζπάζεηο απφ ηνπο θνξείο απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη ηα Μέιε ηεο Μνλάδαο. Οη 

απνζπάζεηο είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο. 

 

 γ) Σν πξνζσπηθφ ηεο Μνλάδαο ζπγθε-

ληξψλεη θαη αμηνινγεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

δηαβηβάδνληαη ζηελ Αξρή απφ ηηο 

αζηπλνκηθέο θαη εηζαγγειηθέο αξρέο ή 

πεξί- έξρνληαη ζε απηήλ κε νπνηνλδήπνηε 

άιινλ ηξφπν θαη αθνξνχλ ζηελ ηέιεζε 

πξάμεο απφ απηέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην 

άξζξν 187Α ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

Οκνίσο, δηεξεπλά θαη αμηνινγεί θάζε 

ηέηνηα πιεξνθνξία πνπ δηαβηβάδεηαη ζηελ 

Αξρή απφ θνξείο ηεο αιινδαπήο, κε ηνπο 

νπνίνπο θαη ζπλεξγάδεηαη γηα ηελ παξνρή 

θάζε δπλαηήο ζπλδξνκήο. 

 

 δ) Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο Μνλάδαο 

είλαη αξκφδηνη γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 49 ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δέζκεπζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ επηβάιιεηαη 

κε απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 
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ηνπ ΟΖΔ θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ θαη κε 

θαλνληζκνχο θαη απνθάζεηο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 Ζ Μνλάδα είλαη επίζεο αξκφδηα γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ ηξνκνθξαηία θαη ηε δέζκεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 49Α. 

 

 ε) ην ηέινο θάζε έηνπο ε Μνλάδα 

ππνβάιιεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

ζηνπο Τπνπξγνχο Δμσηεξηθψλ, Γηθαην-

ζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαη-

σκάησλ θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε. 

 

 3. Γ Μνλάδα Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο 

 

 «α) Ζ Γ` Μνλάδα ζπγθξνηείηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν θαη ηέζζεξα (4) Μέιε ηεο Αξρήο 

θαη εηδηθφηεξα:  

 αα) έλα ζηέιερνο απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ, 

 

 ββ) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ 

Γηνηθεηή ηεο, 

 

 γγ) έλα ζηέιερνο απφ ηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο, πνπ πξνηείλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ ηεο πκβνχιην θαη 

 

 δδ) έλα ζηέιερνο απφ ην Τπνπξγείν 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ κε πηπρίν λνκηθήο ζρνιήο, 

πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ αξκφδην 

Τπνπξγφ.» 

 

«β) Ζ Γ` Μνλάδα πιαηζηψλεηαη θαη 

ππνζηεξίδεηαη απηνηειψο απφ δηνηθεηηθφ 

θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θαζψο θαη απφ 

επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ κε εηδηθέο 

γλψζεηο θαη εκπεηξία ζηνλ έιεγρν 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηε 

δηεξεχλεζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ. Γηα 

ηνπο αλσηέξσ ζθνπνχο, ζπληζηψληαη ζηελ 

Αξρή ηξηάληα (30) ζέζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη 

δέθα (10) είλαη ζέζεηο επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ. Οη ζέζεηο απηέο πιεξνχληαη 

κε απνζπάζεηο απφ ηνπο θνξείο απφ φπνπ 

πξνέξρνληαη ηα Μέιε ηεο Μνλάδαο. Οη 

απνζπάζεηο είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο κε 

δπλαηφηεηα αλαλέσζεο.» 

 

 «γ) Ζ Μνλάδα δέρεηαη ηηο δειψζεηο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ πξνζψπσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ζηνηρείν αα` ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3213/2003, πιελ εθείλσλ ηνπ άξζξνπ 14 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Γηεξεπλά θαη αμηνινγεί 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ δηαβηβάδνληαη ή 

πεξηέξρνληαη ζηελ Αξρή ζρεηηθά κε ηε κε 

ππνβνιή ή κε αλαθξίβεηεο ησλ δειψζεσλ 

απηψλ. Πξνβαίλεη ζε έιεγρν φισλ ησλ 

δειψζεσλ: αα) ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ 

Γξακκαηέσλ ηεο Βνπιήο θαη ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο,  

ββ) ησλ Γεληθψλ Γξακκαηέσλ ησλ 

Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη ησλ 

πληνληζηψλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζε-
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σλ, φηαλ απηνί δηνξηζηνχλ (άξζξν 28 ηνπ 

λ. 4325/2015), γγ) ησλ Πξνέδξσλ, ησλ 

Αληηπξνέδξσλ, ησλ Γηνηθεηψλ θαη ησλ 

δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, δεκνζίσλ 

επηρεηξήζεσλ θαη δεκνζίσλ νξγαληζκψλ, 

δδ) ησλ Γηθαζηηθψλ θαη Δηζαγγειηθψλ 

ιεηηνπξγψλ ησλ Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ 

ηεο ρψξαο, εε) ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ 

Αληηπξνέδξσλ ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, ζηζη) ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ 

βαζηθψλ κεηφρσλ, ησλ πξνέδξσλ, ησλ 

δηεπζπλφλησλ ζπκβνχισλ, ησλ 

δηαρεηξηζηψλ, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ 

δηεπζπληψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ εηδήζεσλ 

θαη ελεκέξσζεο θάζε κνξθήο 

επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ, πνπ θαηέρνπλ 

άδεηα ιεηηνπξγίαο ή ελ γέλεη έρνπλ ηελ 

εθκεηάιιεπζε: i) ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, 

ειεχζεξεο ιήςεο ή παξνρήο θάζε κνξθήο 

ζπλδξνκεηηθψλ ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, 

θαη ii) επηρεηξήζεσλ ή εηαηξεηψλ πνπ 

εθκεηαιιεχνληαη ή εθδίδνπλ εκεξήζηα ή 

πεξηνδηθά έληππα παλειιήληαο θπθιν-

θνξίαο, φπσο θαη ησλ βαζηθψλ κεηφρσλ 

απηψλ, δδ) ησλ Αξρεγψλ θαη ησλ 

Τπαξρεγψλ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, 

ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο-Διιεληθήο 

Αθηνθπιαθήο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνχ 

ψκαηνο. 

 

 Χο πξνο ηα ινηπά ππφρξεα πξφζσπα, ε 

Μνλάδα πξνβαίλεη ζε δεηγκαηνιεπηηθφ, 

θαηά ηελ θξίζε ηεο, ή ζηνρεπκέλν έιεγρν 

ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Ο 

έιεγρνο, πέξαλ ηεο δηαπίζησζεο ηεο 

ππνβνιήο θαη ηνπ αιεζνχο πεξηερνκέλνπ 

ηεο δήισζεο, πεξηιακβάλεη ζε θάζε 

πεξίπησζε ηε δηαθξίβσζε, θαηά πφζνλ ε 

απφθηεζε λέσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ή 

ε επαχμεζε πθηζηάκελσλ δηθαηνινγείηαη 

απφ ην χςνο ησλ πάζεο θχζεσο εζφδσλ 

ησλ ππφρξεσλ ζε δήισζε πξνζψπσλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δαπάλεο δηαβίσζεο ηνπο. 

Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 

3213/2003 φπσο ηζρχεη, εθαξκφδεηαη 

αλαιφγσο. 

 

 Ζ Μνλάδα κπνξεί λα θαιεί ηνπο 

ειεγρφκελνπο γηα λα δψζνπλ δηεπθξηλίζεηο 

ή λα πξνζθνκίζνπλ ζπκπιεξσκαηηθά 

παξα-ζηαηηθά ζηνηρεία εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 3 

παξ. 4 ηνπ λ. 3213/2003.» 

 

*** Οη πεξηπηψζεηο α΄ β΄ θαη γ΄ ηεο παξ.3  

αληηθαηαζηάζεθαλ σο άλσ, κε ηηο 

παξαγξάθνπο 2,3 θαη 4 αληίζηνηρα  άξζξνπ 

182 Ν.4389/2016, ΦΔΚ Α 94/27.5.2016. 

 

 δ) Μεηά ην πέξαο ελφο ειέγρνπ, ε Μνλάδα 

απνθαζίδεη αλ πξέπεη λα ηεζεί ε ππφζεζε 

ζην αξρείν ή λα παξαπεκθζεί κε 

αηηηνινγεκέλν πφξηζκα ηεο ζηνλ αξκφδην, 

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3213/2003, Δηζαγγειέα, εθφζνλ ηα 

ζπιιεγέληα ζηνηρεία θξίλνληαη επαξθή γηα 

κηα ηέηνηα παξαπνκπή. Αλ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε θαηαινγηζκνχ θαηά ην άξζξν 

12 ηνπ λ. 3213/2003, ην πφξηζκα 

απνζηέιιεηαη θαη ζηνλ Γεληθφ Δπίηξνπν 

ηεο Δπηθξαηείαο ζην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

Αλ δηαπηζησζεί αλάγθε δηεξεχλεζεο 

ζεκάησλ πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα 

θνξνινγηθήο ή άιιεο αξρήο, ην πφξηζκα 

απνζηέιιεηαη θαη ζηελ αξρή απηή. 

Τπφζεζε πνπ αξρεηνζεηήζεθε κπνξεί 

νπνηεδήπνηε λα αλαζπξζεί γηα λα 

ζπλερηζζεί ν έιεγρνο ή λα ζπζρεηηζζεί κε 

νπνηαδήπνηε άιιε έξεπλα ηεο Αξρήο. 
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 ε) ην ηέινο θάζε έηνπο ε Μνλάδα 

ππνβάιιεη έθζεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο 

ζηελ Δπηηξνπή ζεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο 

Βνπιήο θαη ζηνπο Τπνπξγνχο 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο 

θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. 

 

*** Σν άξζξν 7Α πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

2 παξ.2 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

Άξζξν 7Β 

Δμνπζίεο ησλ Μνλάδσλ ηεο Αξρήο 

 

 1. Οη Μνλάδεο ηεο Αξρήο έρνπλ 

πξφζβαζε ζε θάζε κνξθήο αξρείν 

δεκφζηαο αξρήο ή νξγαληζκνχ πνπ ηεξεί 

θαη επεμεξγάδεηαη δεδνκέλα, θαζψο θαη 

ζην ζχζηεκα "Σεηξεζίαο". 

 

 2. Οη Μνλάδεο κπνξνχλ λα δεηνχλ ζην 

πιαίζην ησλ ειέγρσλ θαη ησλ εξεπλψλ 

ηνπο ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ παξνρή 

ζηνηρείσλ θάζε είδνπο απφ θπζηθά 

πξφζσπα, δηθαζηηθέο, πξναλαθξηηηθέο ή 

αλαθξηηηθέο αξρέο, δεκφζηεο ππεξεζίεο, 

λνκηθά πξφζσπα δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ θαη νξγαληζκνχο νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο. Δλεκεξψλνπλ εγγξάθσο ή κε 

αζθαιέο ειεθηξνληθφ κέζν ηνπο 

δηαβηβάδνληεο ηηο πιεξνθνξίεο φηη ηηο 

έιαβαλ θαη ηνπο παξέρνπλ άιια ζρεηηθά 

ζηνηρεία, ζην κέηξν πνπ δελ παξαβηάδεηαη 

ην απφξξεην ησλ εξεπλψλ ηνπο θαη δελ 

δπζρεξαίλεηαη ε άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 

 Οη Μνλάδεο κπνξνχλ, επηπιένλ, ζε 

ζνβαξέο θαηά ηελ θξίζε ηνπο ππνζέζεηο, 

λα δηελεξγνχλ εηδηθνχο επηηφπηνπο 

ειέγρνπο ζε νπνηαδήπνηε δεκφζηα 

ππεξεζία ή ζε νξγαληζκνχο θαη 

επηρεηξήζεηο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

ζπλεξγαδφκελεο, αλ θξηζεί αλαγθαίν, κε 

ηηο εθάζηνηε Αξκφδηεο αξρέο. 

 

 3. Οη Μνλάδεο δεηνχλ απφ ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ζηηο νπνίεο 

πεξηιακβάλνληαη θαη νκαδνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ νξηζκέλεο 

θαηεγνξίεο ζπλαιιαγψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ ηεο εκεδαπήο ή 

ηεο αιινδαπήο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

δηελεξγνχλ επηηφπηνπο ειέγρνπο θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηήξεζεο - εθφζνλ 

ζπληξέρεη ηέηνηα πεξίπησζε - ησλ άξζξσλ 

9 παξάγξαθνο 1, 9Α θαη 19 παξάγξαθνο 1 

ηνπ πληάγκαηνο, θαη ελεκεξψλνπλ ηηο 

Αξκφδηεο αξρέο γηα πεξηπηψζεηο ειιηπνχο 

ζπλεξγαζίαο ή κε ζπκκφξθσζεο ησλ ελ 

ιφγσ πξνζψπσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 

 

 4. Έλαληη ησλ Μνλάδσλ δελ ηζρχεη, θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 

ηνπο, νπνηνδήπνηε ηξαπεδηθφ, 

ρξεκαηηζηεξηαθφ, θνξνινγηθφ ή 

επαγγεικαηηθφ απφξξεην, κε ηελ 
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επηθχιαμε ησλ άξζξσλ 212, 261 θαη 262 

ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. 

 

 5. Οη Μνλάδεο δχλαληαη λα ζπλεξγάδνληαη 

θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε ηνπο 

αλαθεξφκελνπο ζην άξζξν 40 θνξείο θαη 

ηεξνχλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 38. 

 

 6. Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, ν Πξφεδξνο, ηα Μέιε θαη ην 

πξνζσπηθφ ηεο Αξρήο έρνπλ ππνρξέσζε 

λα ηεξνχλ ηηο αξρέο ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο 

θαη λα απέρνπλ απφ ηελ εμέηαζε 

ππνζέζεσλ γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη 

πηζαλφηεηα ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ή 

ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη πξφζσπα ζπγγε-

ληθά ή νηθεία. Δπίζεο, έρνπλ θαζήθνλ λα 

ηεξνχλ ερεκχζεηα γηα πιεξνθνξίεο ησλ 

νπνίσλ ιακβάλνπλ γλψζε θαηά ηελ 

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Ζ 

ππνρξέσζε απηή δηαηεξείηαη θαη κεηά απφ 

ηελ εθνχζηα ή αθνχζηα απνρψξεζε ηνπο 

απφ ηελ Αξρή. Οη παξαβαίλνληεο ην 

αλσηέξσ θαζήθνλ ερεκχζεηαο ηηκσξνχληαη 

κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

 

*** Σν άξζξν 7Β πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

2 παξ.2 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

Άξζξν 7Γ 

Πξνζσπηθφ θαη ιεηηνπξγία ησλ Μνλάδσλ 

ηεο Αξρήο 

 

 1. Οη απνζπάζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

Μνλάδσλ ηεο Αξρήο, φπσο θαη νη 

αλαλεψζεηο ηεο ζεηείαο ηνπ, γίλνληαη κεηά 

απφ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο, 

θαηά παξέθθιηζε ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ: 

 

 α) Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ θαηά 

πεξίπησζε Τπνπξγνχ, αλ ν απνζπψκελνο 

πξνέξρεηαη απφ Τπνπξγείν ή απφ ηηο 

Γξακκαηείεο ησλ Γηθαζηεξίσλ θαη ησλ 

Δηζαγγειηψλ. 

 

 β) Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ 

Γηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο 

ή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ, αλ ν 

απνζπψκελνο πξνέξρεηαη απφ ηνπο θνξείο 

απηνχο. 

 

 «Ζ δηαδηθαζία ηεο απφζπαζεο 

νινθιεξψλεηαη ππνρξεσηηθά εληφο 

πξνζεζκίαο δχν (2) κελψλ απφ ηελ 

πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο.» 

 

*** Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 

πξνζηέζεθε κε ηε παξ.5  άξζξνπ 182 

Ν.4389/2016, ΦΔΚ Α 94/27.5.2016. 

 

 2. Σα αλσηέξσ Τπνπξγεία θαη θνξείο 

κεξηκλνχλ γηα ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηεο 

Αξρήο θαη εμαζθαιίδνπλ φηη νη ππάιιεινί 

ηνπο πνπ απνζπψληαη ζε απηή σο 

πξνζσπηθφ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε 
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επηζηεκνληθή θαηάξηηζε, γισζζηθή 

επάξθεηα, ππεξεζηαθή εκπεηξία θαη 

ηθαλφηεηα γηα ηελ αλάιεςε 

ζπγθεθξηκέλσλ ζέζεσλ ζηηο επί κέξνπο 

Μνλάδεο, θαζψο θαη άξηζην ππεξεζηαθφ 

Μεηξψν. 

 

 3. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη, θαηά 

παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο, ε 

απνδεκίσζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ 

Μειψλ ηεο Αξρήο, θαζψο θαη  νη 

πξφζζεηεο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ 

ππεξεηεί ζε απηήλ κε απφζπαζε. Οη 

ππεξεηνχληεο κε απφζπαζε ιακβάλνπλ ην 

ζχλνιν ησλ απνδνρψλ θαη επηδνκάησλ ηεο 

νξγαληθήο ηνπο ζέζεο πνπ δελ ζπλδένληαη 

άκεζα κε ηελ ελεξγφ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, θαζψο θαη ηηο 

πξναλαθεξφκελεο πξφζζεηεο ακνηβέο θαη 

ηηο πξαγκαηνπνηνχκελεο ππεξσξίεο. Οη 

πξφζζεηεο ακνηβέο δελ ππφθεηληαη ζε 

θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. 

 

«Οη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ έρεη 

απνζπαζηεί ή κεηαθηλεζεί ζηελ Αξρή 

Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκνπνίεζεο 

Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη Υξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ Γειψζεσλ 

Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, ζπλερίδνπλ λα 

θαηαβάιινληαη απφ ηελ ππεξεζία 

πξνέιεπζήο ηνπ, θαη` εμαίξεζε ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 4354/2015. Ζ 

δηάηαμε εθαξκφδεηαη θαη γηα ην πξνζσπηθφ 

πνπ απνζπάηαη ή κεηαθηλείηαη κεηά ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο.» 

 

*** Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ.3 

πξνζηέζεθαλ  κε ην άξζξν 54 

Ν.4407/2016, ΦΔΚ Α 134/27.6.2016. 

 

 4. Ζ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ εθηφο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ Α` Μνλάδα γίλεηαη,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 

2190/1994 (ΦΔΚ 28Α`) θαη 3812/2009 

(ΦΔΚ 234Α`), φπσο ηζρχνπλ. Οη 

πξνζιακβαλφκελνη απνρσξνχλ 

απηνδηθαίσο κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο 

ηνπο, ε δε παξνρή ππεξεζίαο ζηηο ζέζεηο 

απηέο δελ γελλά νπνηνδήπνηε δηθαίσκα 

απνδεκίσζεο ή άιιε αμίσζε. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ξπζκίδνληαη, 

θαηά παξέθθιηζε απφ θάζε άιιε δηάηαμε, 

ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο απνδνρέο θαη 

ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ηνπ ελ ιφγσ 

πξνζσπηθνχ. 

 

 5. Ο Πξφεδξνο ηεο Αξρήο απνθαζίδεη γηα 

ηελ θαηαλνκή ησλ ππνζέζεσλ, θαζψο θαη 

ζε πνηεο πεξηπηψζεηο είλαη αλαγθαία ε 

εκπινθή δχν ή θαη φισλ ησλ Μνλάδσλ 

ζηελ έξεπλα ηεο ίδηαο ππφζεζεο. ην ηέινο 

θάζε έηνπο ζπληάζζεη έθζεζε αλαθνξηθά 

κε ηελ απφδνζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά θάζε 

απνζπαζκέλνπ ππαιιήινπ ηεο Αξρήο, ηελ 

νπνία απνζηέιιεη ζηνλ θνξέα απφ ηνλ 

νπνίν πξνέξρεηαη ν ππάιιεινο. Γχλαηαη 

αθφκε λα δεηεί ηελ αληηθαηάζηαζε 

ππαιιήινπ, εθφζνλ θξίλεη ηελ απφδνζε ή 

ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ κε ηθαλνπνηεηηθή. 

ηελ πεξίπησζε απηή δηαθφπηεηαη ε 

απφζπαζε ηνπ ππαιιήινπ θαη ν θνξέαο 

απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη πξνβαίλεη 

ππνρξεσηηθά ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξά-

γξαθν 1. 
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 6. Ο Πξφεδξνο θαη ηα Μέιε ηεο θάζε 

Μνλάδαο κεξηκλνχλ γηα ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηε ζπλερή θαηάξηηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο, ζπληνλίδνπλ, επνπηεχνπλ 

θαη αμηνινγνχλ ην έξγν ηνπ θαη ιακβάλνπλ 

κέηξα γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. 

 

 7. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, Οηθνλνκηθψλ, Δμσηεξηθψλ 

θαη Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, πνπ εθδίδεηαη 

κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ησλ 

Μειψλ ηεο Αξρήο, ξπζκίδνληαη εηδηθφηεξα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επί κέξνπο Μνλάδσλ ηεο Αξρήο, ην 

νξγαλφγξακκα ηνπο, ν θαλνληζκφο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, νη εηδηθφηεξεο 

αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ, ησλ Μειψλ 

θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ν ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ησλ ππνζέζεσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο εζληθέο θαη ηηο 

αιινδαπέο αξρέο. 

 

 8. Ο Πξφεδξνο, ηα Μέιε θαη νη ππάιιεινη 

ηεο Αξρήο πνπ παξαβαίλνπλ εθ δφινπ ηα 

θαζήθνληα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα απφ 

ηελ πνηληθή, θαη πεηζαξρηθή επζχλε. Ζ 

πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ηνπ Πξνέδξνπ 

αζθείηαη θαη ε ππφζεζε εθδηθάδεηαη απφ ηα 

φξγαλα πνπ πξνβιέπνληαη ζην χληαγκα 

θαη ηνλ Κψδηθα Γηθαζηηθψλ Λεηηνπξγψλ. 

Ζ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά ησλ Μειψλ 

αζθείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

ελψπηνλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

άξζξνπ 18 παξ. 3 ηνπ λ. 2472/1997 (ΦΔΚ 

50Α`). Σα αξκφδηα πεηζαξρηθά φξγαλα 

απνθαζίδνπλ ζε πξψην θαη ηειεπηαίν 

βαζκφ ηελ απαιιαγή ή ηελ παχζε ηνπ 

εγθαινπκέλνπ. Ζ πεηζαξρηθή δίσμε θαηά 

ησλ ππαιιήισλ αζθείηαη θαη ε ππφζεζε 

εθδηθάδεηαη απφ ηα αξκφδηα πεηζαξρηθά 

φξγαλα ησλ θνξέσλ απφ ηνπο νπνίνπο 

πξνέξρνληαη, κεηά απφ ζρεηηθή αλαθνξά 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αξρήο. 

 

 [9. Ο Πξφεδξνο, ηα Μέιε θαη νη 

ππάιιεινη ηεο Αξρήο ππνβάιινπλ θαη` 

έηνο ζηελ Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 

3023/2002 (ΦΔΚ 146Α`) ηελ 

πξνβιεπφκελε απφ ην λ. 3213/2003 

δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο."] 

     

*** Ζ παξ.9 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ  κε ηε 

παξ.6 άξζξνπ 182 Ν.4389/2016, ΦΔΚ Α 

94/27.5.2016. 

 

 

*** Σν άξζξν 7Γ πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 

2 παξ.2 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

Άξζξν 8 

Κεληξηθφο πληνληζηηθφο Φνξέαο 

 

 1. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ιεηηνπξγεί 

σο Κεληξηθφο πληνληζηηθφο Φνξέαο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ελίζρπζε ηεο 
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απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζρεηηθψλ 

κεραληζκψλ θαη γηα ην ζπληνληζκφ ηεο 

δξάζεο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. ην πιαίζην 

απηφ έρεη ηηο εμήο αξκνδηφηεηεο: 

 

 α) Δθηηκά θαη αμηνινγεί ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ 

εθαξκφδνληαη αλά θαηεγνξία ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ θαη ην βαζκφ ζπκκφξθσζεο 

απηψλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν. 

 

 β) Δμεηάδεη, αλαιχεη θαη ζπγθξίλεη ηηο 

εμακεληαίεο εθζέζεηο πνπ ηνπ ππνβάιινπλ 

νη Αξκφδηεο αξρέο ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 6 θαη πξνηείλεη 

ηε ιήςε ησλ θαηάιιεισλ κέηξσλ πξνο 

ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

επνπηείαο. 

 

 γ) Αλαιχεη, εηδηθφηεξα, ηνλ αξηζκφ, ηελ 

πνηφηεηα θαη ηηο ηάζεηο ησλ αλαθνξψλ 

ππφπησλ ή αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηελ Αξρή, αλά 

θαηεγνξία ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 

 

 δ) Δπηδηψθεη ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ 

επηπέδνπ ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηελ Αξρή, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ, ηε δηελέξγεηα θνηλψλ 

ειέγρσλ, ηελ πηνζέηεζε θνηλψλ επνπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ηελ παξνρή 

ελαξκνληζκέλσλ νδεγηψλ πξνο ηα 

Τπφρξεα πξφζσπα, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο δηαθνξέο ζηε ζπγθξφηεζε, ην 

νηθνλνκηθφ κέγεζνο, ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δπλαηφηεηεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο, 

ζπλαιιαθηηθέο ή επαγγεικαηηθέο δξαζηε-

ξηφηεηεο ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ. 

 

 ε) Γηνξγαλψλεη ζπλαληήζεηο, ζπζθέςεηο 

θαη ζεκηλάξηα κε εθπξνζψπνπο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ, ηεο Αξρήο θαη ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ γηα αληαιιαγή 

απφςεσλ, αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

ζεκάησλ θαη ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο 

ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο 

ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. 

 

 ζη) πληνλίδεη ηε ζχληαμε κειεηψλ, ηε 

ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ 

εμέηαζε επί κέξνπο ζεκάησλ θαη ηελ 

ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ αλαζεψξεζε 

ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ θαη ζεζκηθνχ 

πιαηζίνπ, ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή 

ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 9, ηελ Αξρή θαη 

ηηο Αξκφδηεο αξρέο. 

 

 δ) Έρεη ηελ θεληξηθή επζχλε γηα ηε δηεζλή 

εθπξνζψπεζε ηεο ρψξαο ζηα ζέκαηα ηεο 

αξκνδηφηεηαο ηνπ. Δηδηθφηεξα, είλαη 

αξκφδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη ην 

ζπληνληζκφ - ν νπνίνο, εθφζνλ θξίλεηαη 

αλαγθαίν, πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

πξφζθιεζε εκπεηξνγλσκφλσλ ή 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ απφ άιιεο 

ππεξεζίεο θαη θνξείο - ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηηο δηαζθέςεηο, ζπλφδνπο θαη νκάδεο 

εξγαζίαο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη 

θνξέσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, ζηνπο 

νπνίνπο ε Διιάδα είλαη κέινο, ηδίσο ηεο 
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Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο θαη ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηνπηζησηηθήο Γξάζεο (Financial 

Action Task Force - FATF). Μεξηκλά 

αθφκα γηα ηε ζπκπιήξσζε ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ πνπ νη νξγαληζκνί απηνί 

απνζηέιινπλ, γηα ηελ ππνβνιή ζρνιίσλ ή 

πξνηάζεσλ πξνο απηνχο, γηα ηε ζχληαμε 

θαη ππνβνιή ρεδίσλ Γξάζεο θαη γηα ην 

ζπληνληζκφ ησλ απαληήζεσλ ζηηο 

δηελεξγνχκελεο απφ απηνχο αμηνινγήζεηο 

ηεο ρψξαο, ζπλεξγαδφκελν κε ηελ Αξρή, 

ηηο Αξκφδηεο αξρέο θαη ηνπο θνξείο 

εθπξνζψπεζεο ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 

Δλεκεξψλεηαη, ηέινο, γηα ηηο εμειίμεηο ζε 

άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ή θνξείο, 

ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ νη Αξκφδηεο 

αξρέο, ε Αξρή ή θνξείο εθπξνζψπεζεο 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ, θαη θξνληίδεη γηα ηε δηάρπζε 

ζε φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ 

ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 

 ε) Παξέρεη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

ηξαηεγηθήο ηνπ άξζξνπ 9 πιήξε 

ελεκέξσζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο απηήο. 

 

 ζ) Δπηθνηλσλεί κε ην θνξέα ηνπ άξζξνπ 

11, ηνπ παξέρεη θάζε δπλαηή ελεκέξσζε 

θαη ππνζηήξημε θαη αμηνινγεί ηηο 

πξνηάζεηο θαη εηζεγήζεηο ηνπ. 

 

 2. Οη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο αζθνχληαη 

απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο 

Πνιηηηθήο πνπ ζπλεξγάδεηαη, φηαλ 

απαηηείηαη, κε ηηο ππφινηπεο ππεξεζίεο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ." 

 

*** Σν άξζξν 8 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ  

κε ην άξζξν 3 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

Άξζξν 9 

Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο ηξαηεγηθήο θαη 

Πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

μεπιχκαηνο ρξήκαηνο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 

 1. πληζηάηαη ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ Δπηηξνπή Δπεμεξγαζίαο 

ηξαηεγηθήο θαη Πνιηηηθψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο 

θαη ηεο ρξεκαην-δφηεζεο ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, (εθεμήο: Δπηηξνπή 

ηξαηεγηθήο). 

 

 2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ πνπ δεκνζηεχεηαη ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζπγθξνηείηαη 

ε Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο κε Πξφεδξν ηνλ 

Γεληθφ Γξακκαηέα Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θαη κέιε 

πςειφβαζκα ζηειέρε πνπ πξνηείλνληαη 

απφ ηνπο παξαθάησ θνξείο: 

 

 α) Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ (Γεληθή 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Γεληθή 

Γηεχζπλζε Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο, 

Γεληθή Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ 

Φφξσλ Καηαλάισζεο θαη ψκα Γίσμεο 

Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο), 
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 β) Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο (Αξρεγείν 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο),  

 

γ) Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, 

 

δ) Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ (Γεληθή 

Γξακκαηεία γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο 

Γηαθζνξάο), 

 

 ε) Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ, 

 

 ζη) Τπνπξγείν Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο (Αξρεγείν Ληκεληθνχ ψκαηνο), 

 

 δ) Αξρή Καηαπνιέκεζεο ηεο Ννκηκν-

πνίεζεο Δζφδσλ απφ Δγθιεκαηηθέο 

Γξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο Υξεκαηνδφηεζεο 

ηεο Σξνκνθξαηίαο θαη Διέγρνπ ησλ 

Γειψζεσλ Πεξηνπζηαθήο Καηάζηαζεο, 

 

 ε) Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, 

 

 ζ) Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, 

 

 η) Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη 

Διέγρσλ θαη 

 

 ηα) Δπηηξνπή Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

Παηγλίσλ. 

 

 3. Οη θνξείο καδί κε ηα κέιε νξίδνπλ θαη 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, νη νπνίνη ηνπο 

αληηθαζηζηνχλ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο. 

 

 4. Ζ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο κπνξεί λα 

θαιεί, θαηά πεξίπησζε, εθπξνζψπνπο 

άιισλ δεκφζησλ ή ηδησηηθψλ θνξέσλ κε 

ζθνπφ ηελ εμέηαζε νξηζκέλσλ ζεκάησλ. 

 

 5. Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ζηελ 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο παξέρεη ε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

 

 6. Σν έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηξαηεγηθήο 

ζπλίζηαηαη: 

 

 α) ηελ πξνεηνηκαζία θαη ζρεδηαζκφ 

ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηελ αληηκε-

ηψπηζε εληνπηζκέλσλ αδπλακηψλ ζην 

γεληθφ κεραληζκφ ηεο ρψξαο κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

 

 β) ηε κειέηε θαη ζρεδηαζκφ ησλ 

απαξαίηεησλ κέηξσλ λνκνζεηηθήο, θαλνλη-

ζηηθήο θαη νξγαλσηηθήο θχζεο γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηε 

ζπκκφξθσζε ηεο ρψξαο καο κε ηα δηεζλή 

πξφηππα θαη απαηηήζεηο. 
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 γ) ηελ ελεκέξσζή ηεο γηα ην κειεηεηηθφ 

έξγν ηνπ Κεληξηθνχ πληνληζηηθνχ Φνξέα, 

ηνπ Σκήκαηνο Μειεηψλ θαη Γηεζλψλ 

ρέζεσλ ηεο Αξρήο, ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

θαη άιισλ θνξέσλ θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη αμηνπνίεζε απηψλ ησλ κειεηψλ. 

 

 δ) ηελ εμέηαζε ηξφπσλ ελίζρπζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Αξρήο φζνλ 

αθνξά ζηε ζηειέρσζή ηεο κε 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ηελ αλαβάζκηζε 

ηεο ζπλεξ-γαζίαο ηεο κε ηηο αξκφδηεο 

αξρέο, ηελ αχμεζε ησλ αλαθνξψλ 

χπνπησλ θαη αζχλεζσλ ζπλαιιαγψλ θαη 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο επνπηείαο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο θαη νξγάλσζεο άιισλ 

δεκφζησλ θνξέσλ γηα ηελ ππνβνιή 

αλαθνξψλ ή δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ απφ 

απηνχο πξνο ηελ Αξρή. 

 

 ε) ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ζρεηηθψλ 

εμειίμεσλ ζε δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη 

θνξείο, ηδίσο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζην 

πκβνχιην ηεο Δπξψπεο, ζην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη ζηελ Οκάδα 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial 

Action Task Force F.A.T.F.). Πξνο ηνχην 

ελεκεξψλεηαη ζρεηηθά απφ ηνλ Κεληξηθφ 

πληνληζηηθφ Φνξέα, πνπ έρεη ηελ 

αξκνδηφηεηα εθπξνζψπεζεο ηεο ρψξαο ζε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη θνξείο, απφ ηελ 

Αξρή, απφ άιιεο αξκφδηεο αξρέο θαη απφ 

ηνλ Φνξέα Γηαβνχιεπζεο ηνπ άξζξνπ 11. 

 

 ζη) ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ βαζκνχ 

ζπκκφξθσζεο ηεο ρψξαο καο κε ηα δηεζλή 

πξφηππα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ ηαρεία θαη 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ 

απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο 

ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ 

θαη θνξέσλ, ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη 

ηεο δηαζπνξάο φπισλ καδηθήο 

θαηαζηξνθήο. 

 

 δ) ηε δηαξθή αλάπηπμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πξνψζεζε 

δηκεξψλ ή πνιπκεξψλ κλεκνλίσλ 

ζπλεξγαζίαο. 

 

 ε) ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ 

ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, κε 

ζθνπφ ηελ αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηε 

κειέηε ησλ αλαγθαίσλ πξνζαξκνγψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηε βειηίσζε ηεο 

ζπλεηζθνξάο ησλ πξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. 

 

 7. Ζ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο ζπλεδξηάδεη 

χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην δίκελν θαη 

εθηάθησο, κε πξσηνβνπιία ηνπ ηδίνπ. Ο 

Πξφεδξνο κπνξεί λα ζπγθαιεί έθηαθηεο 

ζπλεδξηάζεηο κε νξηζκέλα κέιε πνπ 

ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν 

ή/θαη λα αλαζέηεη ζε ππνεπηηξνπέο ηελ 

εμέηαζε εμεηδηθεπκέλσλ ζεκάησλ. Ζ 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο ζπληάζζεη 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο πνπ εγθξίλεη ν 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. Με ηνλ 
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Καλνληζκφ νξίδεηαη ν ηξφπνο θαηάξηηζεο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ιήςεο απνθάζεσλ, 

νξγάλσζεο ηεο γξακκαηεηαθήο θαη 

επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο θαη άιια 

ζρεηηθά ζέκαηα. 

 

 8. Ζ Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο θαηαξηίδεη 

εηήζηα έθζεζε πνπ ππνβάιιεη ζηελ 

Δπηηξνπή Θεζκψλ θαη Γηαθάλεηαο ηεο 

Βνπιήο, ζηελ νπνία πεξηγξάθνληαη νη 

ελέξγεηεο θαη δξαζηεξηφηεηέο ηεο θαη 

πξνηείλνληαη πνιηηηθέο θαη ζπγθεθξηκέλα 

κέηξα γηα ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηνπ 

κεραληζκνχ ηεο ρψξαο καο, κε ζθνπφ ηελ 

πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. Ζ έθζεζε 

ππνβάιιεηαη εληφο ηνπ Ηαλνπαξίνπ 

εθάζηνπ έηνπο. 

 

 9. Οη πιεξνθνξίεο πνπ αληαιιάζζνληαη 

ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο 

ηξαηεγηθήο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθέο.» 

 

*** Σν άξζξν 9 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 

κε ην άξζξν 57 Ν.4370/2016, ΦΔΚ Α 

37/7.3.2016. 

 

Άξζξν 10 

Άιιεο δεκφζηεο αξρέο 

 

 1. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νη νπνίεο 

ζπγθεληξψλνπλ θαη θαηαρσξνχλ ζηνηρεία 

θαη έγγξαθα γηα αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ 

πάζεο θχζεσο ή εηζπξάηηνπλ ηνπο 

ζρεηηθνχο θφξνπο θαη ηέιε, ιακβάλνπλ ηα 

αλαγθαία νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ 

δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 

θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ κέζσ απηψλ ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Σα κέηξα απηά είλαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε απηά πνπ ειέγρνπλ ην 

πφζελ έζρεο ησλ αγνξαζηψλ αθηλήησλ θαη 

πξνβιέπνπλ δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηνπ 

βαζκνχ θηλδχλνπ κε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν θαη 

απαηηνχλ απμεκέλν έιεγρν. Με απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ νξίδνληαη νη αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, νη αξκνδηφηεηεο εθάζηεο, ν 

ηξφπνο ζπλεξγαζίαο κε αληίζηνηρεο 

αιινδαπέο ππεξεζίεο ή θνξείο, θαζψο θαη 

νη δηαδηθαζίεο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κέηξσλ. 

 

 2. Οη αξκφδηεο ηεισλεηαθέο θαη 

θνξνινγηθέο ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε 

Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία νξγαλσηηθά κέηξα 

γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ δηαζπλνξηαθνχ θαη 

εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ κε θνπφ ηε 

δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 

θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Σα κέηξα απηά 

πξνβιέπνπλ δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηνπ 

βαζκνχ θηλδχλνπ αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη 

ηεο πνζφηεηαο ησλ κεηαθεξφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ θαη αγαζψλ, ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ, ηε 

ζπκβαηφηεηα ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ κε 

ηελ νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο, εκπνξηθέο ή 

επαγγεικαηηθέο δξαζηε-ξηφηεηεο ησλ 

ζπλαιιαζζνκέλσλ, ηελ αμηνπηζηία ησλ 
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κεηαθνξηθψλ εηαηξεηψλ θαη θάζε άιιν 

ζρεηηθφ ζηνηρείν. Οη αλσηέξσ αξρέο 

ζπλεξγάδνληαη θαη δηαζηαπξψλνπλ 

ζηνηρεία κε άιιεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη 

θνξείο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, θαζψο 

θαη κε ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ 

δηελεξγνχλ, άκεζα ή έκκεζα, ζπλαιιαγέο 

ζπλδεφκελεο κε ηηο σο άλσ εκπνξηθέο 

πξάμεηο ή έρνπλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε 

ηνπο ζπλαιιαζζνκέλνπο. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

νξίδνληαη νη επί κέξνπο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, νη αξκνδηφηεηεο εθάζηεο, νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ κέηξσλ. 

 

 3. Οη αξκφδηεο θνξνινγηθέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ε Τπεξεζία Δηδηθψλ 

Διέγρσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Αλάπηπμεο θαη άιισλ Τπνπξγείσλ ή 

δεκφζησλ θνξέσλ πνπ ηεξνχλ κεηξψα 

εηαηξεηψλ θάζε λνκηθήο κνξθήο ηα νπνία 

αθνξνχλ ηε ζχζηαζε, ιεηηνπξγία, αιιαγέο 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή ησλ εγγξάθσλ 

ζχζηαζεο, ηνπο ηδξπηέο, εηαίξνπο ή 

κεηφρνπο ή εγθξίλνπλ απμήζεηο κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ή έρνπλ άιιεο ζρεηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία 

κέηξα γηα ηελ πξφιεςε θαη θαηαζηνιή 

ρξεζηκνπνίεζεο εηαηξεηψλ ή εηαηξηθψλ 

ζρεκάησλ γηα ζθνπνχο δηάπξαμεο ησλ 

αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. ηα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνληαη ηδίσο: 

 

 

 α) ν έιεγρνο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο 

θεξεγγπφηεηαο ησλ εηαίξσλ θαη κεηφρσλ, 

κειψλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ή 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, 

 

 β) ν θαζνξηζκφο δηαδηθαζηψλ 

πηζηνπνίεζεο ηεο λφκηκεο πξνέιεπζεο ησλ 

αξρηθψλ θαη λέσλ θεθαιαίσλ, ηδίσο θαηά 

ηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηζεγκέλσλ ζε 

νξγαλσκέλε αγνξά ή κε, 

 

 γ) ε απμεκέλε επνπηεία γηα ηελ νξζή θαη 

λφκηκε ρξήζε ησλ εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ 

επηδνηήζεσλ, ρνξεγήζεσλ θαη άιισλ 

εληζρχζεσλ πξνο εηαηξείεο θαη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ή θπζηθά πξφζσπα. 

 

 Με θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Αλάπηπμεο ή ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφ-

δησλ Τπνπξγψλ θαη κε απνθάζεηο ησλ 

αξκφδησλ επνπηηθψλ δεκφζησλ αξρψλ θαη 

θνξέσλ νξίδνληαη νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, 

νη επί κέξνπο αξκνδηφηεηεο ηνπο, νη 

δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη ελεξγεηψλ, κε 

βάζε ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ 

θαη ηε ζρέζε θφζηνπο-νθέινπο σο πξνο 

ηελ επηβνιή πξφζζεησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

εηαηξεηψλ ή πξφζζεησλ ειέγρσλ ησλ 

αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ 

κέηξσλ. 

 

 4. Με θνηλέο απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ησλ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδησλ Τπνπξγψλ γηα ηελ 

αδεηνδφηεζε, θαηαρψξεζε, επηρνξήγεζε ή 

έιεγρν ησλ εηαηξεηψλ, νξγαληζκψλ, 
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νξγαλψζεσλ, ζσκαηείσλ θαη άιισλ 

κνξθψλ ελψζεσλ πξνζψπσλ κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζνξίδνληαη 

ηξφπνη, κέηξα θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

απνηξνπή ρξεζηκνπνίεζεο ησλ αλσηέξσ 

γηα ζθνπνχο δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ 

ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλνληαη ηδίσο ε 

ηήξεζε κεηξψνπ ησλ αλσηέξσ απφ 

αξκφδηα αξρή, αλά θαηεγνξία, ε 

ππνρξεσηηθή δηεθπεξαίσζε ησλ 

θπξηφηεξσλ ζπλαιιαγψλ ηνπο κέζσ 

πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ε δηελέξγεηα 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ειέγρσλ επί απηψλ απφ 

αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο, αλάινγα κε ην 

βαζκφ θηλδχλνπ. 

 

 5. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηε-

ξηθψλ, πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ επνπηεία 

θαη επηρνξήγεζε κε θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαλψζεσλ ή κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 

επηδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ ή 

ρνξεγήζεσλ πάζεο θχζεσο θαη ηδίσο φηαλ 

ηα θεθάιαηα απηά δηαηίζεληαη γηα 

πξνγξάκκαηα θάζε είδνπο ζε ρψξεο κε 

πςειφ δείθηε δηαθζνξάο ή 

εγθιεκαηηθφηεηαο ή επάισηεο ζηελ 

ηξνκνθξαηία. 

 

 6. Σα Τπνπξγεία, νη Αξκφδηεο αξρέο θαη 

ππεξεζίεο θαη νη άιινη δεκφζηνη θνξείο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 έσο 

5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ αλαθέξνπλ ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή θάζε 

πεξίπησζε γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ 

ελδείμεηο ή ππφλνηεο απφπεηξαο ή 

δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 

θαη 3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, αλεμάξηεηα 

απφ ηηο άιιεο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο 

κπνξνχλ αξκνδίσο λα πξνβνχλ. 

 

Άξζξν 11 

Φνξέαο δηαβνχιεπζεο ηδησηηθνχ ηνκέα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

 

 1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ζπγθξνηείηαη 

εηδηθφο Φνξέαο απφ θνξείο εθπξνζψπεζεο 

ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ, 

κε ηελ επσλπκία "Φνξέαο δηαβνχιεπζεο 

ηδησηηθνχ ηνκέα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο" (εθεμήο: Φνξέαο). 

 

 2. Χο Πξφεδξνο ηνπ Φνξέα νξίδεηαη ν 

γεληθφο γξακκαηέαο ηεο Διιεληθήο 

Έλσζεο Σξαπεδψλ. Σα κέιε πξνηείλνληαη 

απφ ηνπο επί κέξνπο θνξείο εθπξνζψπεζεο 

ησλ θαηεγνξηψλ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ. 

Ζ ζεηεία ησλ αλσηέξσ είλαη ηξηεηήο θαη 

δχλαηαη λα αλαλεψλεηαη. 

 

 3. Έδξα ηνπ Φνξέα νξίδνληαη ηα γξαθεία 

ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ. Ο 

Φνξέαο ζπλεδξηάδεη ηαθηηθψο ηνπιάρηζηνλ 

ηξεηο θνξέο ην έηνο, εθηάθησο δε κε 

πξσηνβνπιία ηνπ Πξνέδξνπ. ηελ πξψηε 

ζπλεδξίαζε ν Πξφεδξνο θαη ηα κέιε 

γλσζηνπνηνχλ ηνπο αλαπιεξσηέο πνπ ηνπο 

αληηθαζηζηνχλ ζε πεξίπησζε θσιχκαηνο. 
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 4. Ο Πξφεδξνο κπνξεί λα θαιεί νξηζκέλα 

κφλν κέιε ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζε, γηα 

εμέηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ πνπ 

αθνξνχλ απηά ηα κέιε. 

 

 5. Ζ Οινκέιεηα ηνπ Φνξέα θαηαξηίδεη 

Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο, πνπ εγθξίλεηαη 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. ε απηφλ πξνζδηνξίδνληαη νη 

δηαδηθαζίεο ζχγθιεζεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ, 

ε ηήξεζε πξαθηηθψλ, ν ηξφπνο θαηάξηηζεο 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ησλ 

ζπλεδξηάζεσλ, ε γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε θαη άιια ηερληθά ζέκαηα θαη 

ιεπηνκέξεηεο. 

 

 6. Ο Καλνληζκφο πεξηιακβάλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο ηνπ Φνξέα νη 

νπνίεο ελδεηθηηθά είλαη: 

 

 α) ε ζπλεξγαζία θαη δηαβνχιεπζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ 

παξφληα λφκν, 

 

 β) ε αληαιιαγή ηεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο 

ηνπο επί ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ, ε κειέηε 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ θαη ν 

εληνπηζκφο επάισησλ ηνκέσλ ή θιάδσλ ή 

θαηαζηάζεσλ σο πξνο ηνπο θηλδχλνπο ηεο 

απφπεηξαο ή δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ 

ηνπ άξζξνπ 2, 

 

 γ) ε παξνρή δηεπθξηληζηηθψλ νδεγηψλ 

πξνο ηα Τπφρξεα πξφζσπα, αλάινγα κε 

ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ ηερληθψλ 

ζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ησλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

 

 δ) ε δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

πεξηέρνληαη ζε εθζέζεηο ηππνινγίαο 

ειιεληθψλ θνξέσλ θαη δηεζλψλ νξγαλη-

ζκψλ, ε κειέηε θαη ε αλάιπζε απηψλ θαη 

ε ππνβνιή πξνηάζεσλ πξνο ηνπο 

αξκφδηνπο θνξείο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ζεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ, 

 

 ε) ε ζπγθξφηεζε νκάδσλ εξγαζίαο γηα ηελ 

εμέηαζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ φινπο ή 

κεξηθνχο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηδίσο 

σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

εθαξκνδφκελσλ δηαδηθαζηψλ, κέηξσλ θαη 

πξαθηηθψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ χπνπησλ ή 

αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

θαη ηε βειηίσζε απηψλ, κε θνπφ ηελ 

πιεξέζηεξε ζπκκφξθσζε ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα λφκν, 

 

 ζη) ε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ ή 

ζπλαληήζεσλ θαη ε έθδνζε ελεκεξσηηθψλ 

θπιιαδίσλ θαη εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ κε 

θνπφ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ ζηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ελέρνπλ ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 γηα 

ηελ θνηλσλία, ηελ αμηνπηζηία θαη θήκε 

ηνπο, θαζψο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο γηα 

ηελ ελδερφκελε πεηζαξρηθή, δηνηθεηηθή ή 

πνηληθή επζχλε ηνπο απφ ηε κε ηήξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο. 
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 7. ε εμεηάζεηο ηεο ρψξαο καο απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο ή θνξείο ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ πξνηχπσλ φζνλ 

αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδηθεκάησλ 

ηνπ άξζξνπ 2, ν Φνξέαο θαη νη θνξείο 

εθπξνζψπεζεο ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηηο Αξκφδηεο αξρέο θαη 

ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηελ Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.3 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

   "3. Όπνπ ζην λ. 3691/2008 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ "Κεληξηθή πληνληζηηθή 

Αξρή", λνείηαη ν "Κεληξηθφο 

πληνληζηηθφο Φνξέαο" ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ". 

 

8. Ο Φνξέαο θαηαξηίδεη εληφο ησλ δχν 

πξψησλ κελψλ θάζε έηνπο, ελεκεξσηηθή 

έθζεζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θαηά ην 

πξνεγνχκελν έηνο ηελ νπνία ππνβάιιεη 

ζηηο Αξκφδηεο αξρέο, ζηελ Δπηηξνπή, ζηελ 

Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή θαη ζηελ 

Δπηηξνπή ηξαηεγηθήο. Ζ έθζεζε πξέπεη 

λα είλαη δηαζέζηκε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ. Ζ πξψηε 

έθζεζε ππνβάιιεηαη ην έηνο 2009. 

 

 9. Οη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα δελ επηηξέπεηαη 

λα δεκνζηνπνηνχληαη. Ο Πξφεδξνο κπνξεί 

λα εηζεγεζεί ζηελ Οινκέιεηα ηα θξηηήξηα 

θαη ηηο θαηεγνξίεο εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΓΔΟΤΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ Χ ΠΡΟ ΣΟΝ 

ΠΔΛΑΣΖ 

 

Άξζξν 12 

Πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο δένπζαο 

επηκέιεηαο 

 

Σα Τπφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηα 

κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ 

πειάηε ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: 

 

 α) φηαλ ζπλάπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

ζρέζεηο, 

 

 β) φηαλ δηελεξγνχλ πεξηζηαζηαθέο 

ζπλαιιαγέο πνπ αλέξρνληαη ζε πνζφ 

ηνπιάρηζηνλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) 

επξψ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ε ζπλαιιαγή 

δηελεξγείηαη κε κία κφλε πξάμε ή κε 

πεξηζζφηεξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαίλεηαη 

λα ππάξρεη θάπνηα ζρέζε, 

 

 γ) φηαλ ππάξρεη ππφλνηα γηα απφπεηξα ή 

δηάπξαμε αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2, 

αλεμάξηεηα απφ θάζε παξέθθιηζε, 

εμαίξεζε ή φξην πνζνχ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 13, 

ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 14 

θαη ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 5 ηνπ 

άξζξνπ 17, 

 

 δ) φηαλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ 

αθξίβεηα, ηελ πιεξφηεηα ή ηελ 
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θαηαιιειφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ πξνεγνπκέλσο γηα ηελ 

πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ πξνζψπνπ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν 

πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή 

ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ηνπ πειάηε. 

 

 

Άξζξν 13 

Μέηξα ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο 

 

1. Σα κέηξα ηεο ζπλήζνπο δένπζαο 

επηκέιεηαο πνπ εθαξκφδνπλ ηα ππφρξεα 

πξφζσπα σο πξνο ηνλ πειάηε 

πεξηιακβάλνπλ: 

 

 α) Σελ πηζηνπνίεζε θαη ηελ επαιήζεπζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε βάζεη 

εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή πιεξνθνξηψλ απφ 

αμηφπηζηεο θαη αλεμάξηεηεο πεγέο. 

 

 β) Σελ πηζηνπνίεζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή ησλ 

πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ ηεο εηαηξείαο -

πειάηε, ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη ηε ιήςε εχινγσλ κέηξσλ, 

αλαιφγσο ηνπ βαζκνχ θηλδχλνπ, γηα 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο 

ηνπο ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην ππφρξεν 

πξφζσπν γλσξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ 

δηθαηνχρν ή ηνπο πξαγκαηηθνχο 

δηθαηνχρνπο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα 

άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο. 

Όζνλ αθνξά άιια λνκηθά πξφζσπα, 

εκπηζηεχκαηα (trusts) θαη αλάινγα λνκηθά 

ζρήκαηα, ηα Τπφρξεα πξφζσπα 

ιακβάλνπλ εχινγα κέηξα, αλαιφγσο ηνπ 

βαζκνχ θηλδχλνπ, γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε 

δηάξζξσζε ηεο θπξηφηεηαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ηνπ πειάηε. Χο θίλδπλνο λνείηαη ε 

ζνβαξή πηζαλφηεηα εκπινθήο ηνπ πειάηε 

ζε δηάπξαμε ή απφπεηξα δηαπξάμεσο 

αδηθήκαηνο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 

 

«γ) Σε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην 

ζθνπφ θαη ηε ζθνπνχκελε θχζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ζεκαληηθψλ 

ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

πειάηε ή ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ θαη 

ηελ επαιήζεπζε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

αλσηέξσ απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη 

ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο κε 

βάζε πξνζθνκηδφκελν πξφζθαην 

εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ν 

πειάηεο δελ ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη 

δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο.» 

 

*** Σν ζηνηρείν γ΄, φπσο είρε 

αληηθαηαζηαζεί κε ηελ παξ.1 άξζξ.13 

Ν.4051/2012,ΦΔΚ Α 40,αληηθαηαζηάζεθε 

σο άλσ κε ην άξζξν 68 παξ.7 

Ν.4174/2013,ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

 δ) Σελ εμέηαζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή 

θάζε ζπλαιιαγήο ή δξαζηεξηφηεηαο, ε 

νπνία απφ ηε θχζε ηεο ή απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κπνξεί λα ζπλδεζεί 

κε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή κε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο. ηηο 

ζπλαιιαγέο απηέο πεξηιακβάλνληαη ηδίσο 
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νη πνιχπινθεο ή αζπλήζηζηα κεγάιεο 

ζπλαιιαγέο θαη φια ηα αζπλήζηζηα είδε 

ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 

ρσξίο πξνθαλή νηθνλνκηθφ ή ζαθή λφκηκν 

ιφγν. 

 

 ε) Σε ιήςε θάζε άιινπ πξφζθνξνπ 

κέηξνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κε 

θαηάξηηζεο ηεο ζπλαιιαγήο θαη ηεο 

άξλεζεο παξνρήο ππεξεζηψλ ή άζθεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ, εθφζνλ δελ έρνπλ 

ηθαλνπνηεζεί νη φξνη ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε. 

 

 ζη) Σελ άζθεζε ζπλερνχο επνπηείαο φζνλ 

αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, κε 

ελδειερή εμέηαζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ησλ σο άλσ πξνζψπσλ 

θαζ` φιε ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο, πξνθεηκέλνπ ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα λα δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ζπλάδνπλ 

κε ηηο γλψζεηο πνπ έρνπλ γηα ηνλ πειάηε 

θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο θαη 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθηηκψκελνπ 

θηλδχλνπ θαη εθφζνλ απαηηείηαη, ηελ 

πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ, ζχκθσλα κε 

θξηηήξηα πνπ δχλαληαη λα νξίδνπλ νη 

Αξκφδηεο αξρέο. Σα Τπφρξεα πξφζσπα 

δηαζθαιίδνπλ επηπιένλ ηελ ηήξεζε 

ελεκεξσκέλσλ εγγξάθσλ, δεδνκέλσλ ή 

πιεξνθνξηψλ. 

 

 2. Δηδηθά ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

ζπλεθηηκνχλ θαη ην ζπλνιηθφ 

ραξηνθπιάθην ην νπνίν δηαηεξεί ν 

ζπλαιιαζζφκελνο ζε απηά θαη 

ελδερνκέλσο ζε άιιεο εηαηξείεο ηνπ 

νκίινπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ην ππφρξεν 

πξφζσπν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 32 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψζνπλ ηε 

ζπλάθεηα θαη ζπκβαηφηεηα ηεο 

εμεηαδφκελεο ζπλαιιαγήο κε ην 

ραξηνθπιάθην ή ηα ραξηνθπιάθηα απηά. 

 

 3. Όηαλ ν ζπκβαιιφκελνο ή ζπλαιιαζ-

ζφκελνο ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ άιινπ, 

εθηφο απφ ηελ απφδεημε ηεο δηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο θαηά ηελ παξάγξαθν 1 νθείιεη 

λα πξνβαίλεη ζε ζρεηηθή δήισζε θαη λα 

απνδεηθλχεη ηα ζηνηρεία ηνπ ηξίηνπ, 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί. Σα 

ππφρξεα πξφζσπα ζε θάζε πεξίπησζε 

νθείινπλ λα εμαθξηβψζνπλ ηελ αιήζεηα 

θαη ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη φηαλ ν 

ζπκβαιιφκελνο ή ζπλαιιαζζφκελνο δελ 

πξνβεί ζηελ σο άλσ δήισζε, αιιά 

ππάξρεη βάζηκε ακθηβνιία γηα ην αλ 

ελεξγεί γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ ή ππάξρεη 

βεβαηφηεηα φηη ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ 

άιινπ. 

 

 4. Αλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο δεκηνπξγεζνχλ 

ακθηβνιίεο ζην ππφρξεν πξφζσπν γηα ην 

αλ νη ζπκβαιιφκελνη ή ζπλαιιαζζφκελνη 

ελεξγνχλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ ή ζε 

πεξίπησζε βεβαηφηεηαο γηα ην φηη δελ 

ελεξγνχλ γηα ίδην ινγαξηαζκφ, ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα ιακβάλνπλ ηα απαηηνχκελα 

κέηξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπιιέμνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

ηαπηφηεηα ησλ πξνζψπσλ γηα ινγαξηαζκφ 

ησλ νπνίσλ απηνί ελεξγνχλ. 
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 5. Σα Τπφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ, ηελ 

θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή θαη αλάινγα κε 

ην βαζκφ θηλδχλνπ, ηηο δηαδηθαζίεο 

δένπζαο επηκέιεηαο φρη κφλν ζηνπο λένπο 

αιιά θαη ζηνπο πθηζηάκελνπο πειάηεο. Με 

απνθά-ζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ δχλαηαη 

λα θαζνξίδνληαη ηα θξηηήξηα θαη ν ηξφπνο 

εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ δένπζαο 

επηκέιεηαο ζηνπο ππάξρνληεο πειάηεο. 

 

 6. ε πεξίπησζε θνηλψλ ινγαξηαζκψλ 

θαηαζέζεσλ, ηίηισλ ή άιιεο θχζεσο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ, νη δηθαη-

νχρνη ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ ζεσξνχληαη 

σο πειάηεο θαη εθαξκφδνληαη γη` απηνχο νη 

δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο. 

 

 7. Με απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ 

δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη δηαηάμεηο ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔΚ 1781/2006 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ (L 345/8.12.2006), φζνλ 

αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ πιεξσηή ζηελ 

ειεθηξνληθή κεηαθνξά θεθαιαίσλ. 

 

 8. Όηαλ ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν 

αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο ππάιιεινο ππφρξενπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, νη ππνρξεψζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν 

βαξχλνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη ην 

θπζηθφ. Αλ αλαιακβάλεη επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα σο ππάιιεινο ή 

ζπλεξγαδφκελνο κε νπνηαδήπνηε ζχκβαζε 

ή ζπκθσλία κε κε ππφρξεν λνκηθφ 

πξφζσπν, ην ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν 

ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηνλ παξφληα λφκν, ζχκθσλα κε ηηο 

απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ 

επνπηεχεη ηελ θαηεγνξία ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ ζηελ νπνία αλήθεη ην αλσηέξσ 

θπζηθφ πξφζσπν. 

 

 9. Αλ ζε κία ζπλαιιαγή ή ζε ζεηξά 

ζπλδεφκελσλ ζπλαιιαγψλ ζπκκεηέρνπλ 

θαζ` νηνλδήπνηε ηξφπν δχν ή πεξηζζφηεξα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα, ρξεκαηνπηζησηηθνί 

νξγαληζκνί ή άιια Τπφρξεα πξφζσπα, 

θαζέλαο απφ απηνχο νθείιεη λα εθαξκφζεη 

ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Κεθαιαίνπ 

Γ`. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ ηδίσο γηα 

αζθαιηζηηθά ζπκβφιαηα, αγνξαπσιεζίεο 

κεηνρψλ, ζπκβνιαίσλ παξαγψγσλ, 

νκνιφγσλ ή άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

πξντφλησλ θαη γηα ζπλαιιαγέο κε θάξηεο 

νπνηαζδήπνηε θχζεσο. 

 

 10. Σα Τπφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ ηηο 

δηαδηθαζίεο δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο 

ηνλ πειάηε, θαηά ηελ παξάγξαθν 1, αιιά 

κπνξνχλ λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ησλ 

κέηξσλ απηψλ αλάινγα κε ην βαζκφ 

θηλδχλνπ, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο 

θαη ην νηθνλνκηθφ κέγεζνο ηνπ πειάηε, ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο, ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ζπλαιιαγήο, ζπκκνξθνχκελα κε ηηο 

ζρεηηθέο απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

πνπ ιακβάλνληαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 6. Σα Τπφρξεα 

πξφζσπα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

απνδείμνπλ ζηηο Αξκφδηεο αξρέο φηη ε 

έθηαζε ησλ κέηξσλ είλαη αλάινγε κε ηνπο 

θηλδχλνπο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2, 

φηη εθαξκφδνπλ απηά ηα κέηξα κε 

ζπλέπεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα θαη φηη 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ. 

 



[234] 

 

  ***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βιέπε ζρεηηθή ΤΑ 

1051027/20340/ΓΔ-Δ/22.4.2010 (ΦΔΚ 

Β΄605/7.5.2010) "Οξηζκφο εγγξάθσλ θαη 

ζηνηρείσλ γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη      

επαιήζεπζε απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηεο 

ηαπηφηεηαο ησλ πειαηψλ θαηά ηελ      

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο 

ηνπ λ. 3691/2008." 

 

 

Άξζξν 14 

Υξφλνο εθαξκνγήο δένπζαο επηκέιεηαο 

 

1. Ζ πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, άιινπ 

πξνζψπνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ 

ελεξγεί ν πειάηεο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ απφ ηε 

ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ ή ηε 

δηελέξγεηα ηεο ζπλαιιαγήο. 

 

 2. Καηά παξέθθιηζε ηεο παξαγξάθνπ 1, 

επηηξέπεηαη λα νινθιεξψλεηαη ε 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο 

ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ παξάγξαθν 1 

πξνζψπσλ θαηά ηε ζχλαςε επηρεηξε-

καηηθψλ ζρέζεσλ, εθφζνλ απηφ απαηηείηαη 

γηα λα κελ δηαθνπεί ε νκαιή δηεμαγσγή 

ησλ ζπλαιιαγψλ θαη εθφζνλ ν θίλδπλνο 

δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 

είλαη κηθξφο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ελ 

ιφγσ δηαδηθαζίεο επαιήζεπζεο 

πεξαηψλνληαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 

κεηά ηελ αξρηθή επαθή. 

 

 3. Καηά παξέθθιηζε ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 2, φζνλ αθνξά ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εληάζζνληαη ζηηο αζθάιεηεο δσήο, 

επηηξέπεηαη ε επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή/ θαη ηνπ δηθαηνχρνπ 

ηνπ αζθαιίζκαηνο θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

δηθαηνχρνπ λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε 

ζχλαςε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ε επαιήζεπζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ 

θαη νπσζδήπνηε πξηλ ν δηθαηνχρνο ή ν 

αζθαιηζκέλνο πξνβεί ζε ζπλαιιαγή, ηδίσο 

πξηλ αζθήζεη δηθαηψκαηα πνπ ηνπ παξέρεη 

ην αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην. Δπαιήζεπζε 

επίζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηνπ ζηνηρείνπ α` ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 17. 

 

 4. ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ην 

ππφρξεν πξφζσπν δελ κπνξεί λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ή ησλ 

πεξηπηψζεσλ α` έσο γ` θαη ζη` ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 13, δελ εθηειεί ηε ζπλαιιαγή, 

δελ ζπλάπηεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή 

δηαθφπηεη νξηζηηθά απηήλ θαη εμεηάδεη αλ 

ζπληξέρεη ππνρξέσζε αλαθνξάο ζηελ 

Δπηηξνπή. Σν πξνεγνχκελν εδάθην δελ 

εθαξκφδεηαη σο πξνο ηνπο δηθεγφξνπο 

φηαλ ελεξγνχλ ζην πιαίζην ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο λνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

πειαηψλ ηνπο ή εθηεινχλ δξαζηεξηφηεηεο 

σο ππεξαζπηζηέο ή σο εθπξφζσπνη ησλ 

πειαηψλ ηνπο ζε δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο ή 

ζρεηηθά κε απηέο ηηο δηαδηθαζίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ γηα ηελ έλαξμε δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο ή ηελ απνθπγή ηεο. 
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Άξζξν 15 

Αλψλπκνη ινγαξηαζκνί 

 

Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί δελ επηηξέ-

πεηαη λα ηεξνχλ κπζηηθνχο, αλψλπκνπο ή 

κφλνλ αξηζκεκέλνπο ινγαξηαζκνχο ή 

αλψλπκα βηβιηάξηα θαηαζέζεσλ ή 

ινγαξηαζκνχο κε εηθνληθά νλφκαηα ή 

ινγαξηαζκνχο πνπ δελ έρνπλ ην πιήξεο 

φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπο, ζχκθσλα κε 

ηα έγγξαθα πηζηνπνίεζεο ηεο ηαπηφηεηαο. 

 

 

Άξζξν 16 

Καδίλν 

 

1. Σα Καδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα νθείινπλ λα εμαθξηβψλνπλ ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ πειαηψλ ηνπο θαηά ηελ 

είζνδν ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ 

παηγλίσλ θαη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα εληνπηζκφ χπνπησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ είλαη πηζαλφ λα 

ζπλδένληαη κε παξάλνκα έζνδα ή κε 

απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 2. Ηδίσο πξέπεη λα εμεηάδνπλ: 

 

 α) πειάηεο πνπ δηαζέηνπλ ζεκαληηθά πνζά 

ζε παίγληα θάζε είδνπο, φηαλ απφ ηα 

ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ην Καδίλν ν πειάηεο 

δελ έρεη ή δελ θαίλεηαη λα έρεη ηελ 

αλάινγε νηθνλνκηθή επηθάλεηα θαη 

 

 β) πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ν πειάηεο 

θεξδίδεη ζεκαληηθά πνζά ζε παίγληα ηνπ 

Καδίλν θαη ππάξρνπλ ελδείμεηο δηάπξαμεο 

ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. 

 

 2. Δθφζνλ ηα Καδίλν ηεξνχλ κεηξψν γηα 

ηηο πιεξσκέο θεξδψλ θαη γηα ηελ 

εμφθιεζε ησλ καξθψλ επ` νλφκαηη 

πειαηψλ, απηά δηαηεξνχληαη ηνπιάρηζηνλ 

επί κία πεληαεηία ζχκθσλα κε δηαδηθαζίεο 

νξηδφκελεο ζηηο αλαθεξφκελεο ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο ησλ 

Καδίλν. Σα ζηνηρεία απηά είλαη δηαζέζηκα 

ζε ειέγρνπο ηεο αξκφδηαο αξρήο θαη ηεο 

Δπηηξνπήο. 

 

 3. Οη αλσηέξσ δηαηάμεηο εθαξκφδνληαη 

θαη ζηα Καδίλν πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε πινία 

κε ειιεληθή ζεκαία. 

 

 4. Με απνθάζεηο ηεο αξκφδηαο αξρήο 

εμεηδηθεχνληαη ηα αλαθεξφκελα ζηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο κέηξα θαη νη 

ινηπέο ππνρξεψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

Καδίλν πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ παξφληα 

λφκν. 

 

 

Άξζξν 17 

Απινπζηεπκέλε δένπζα επηκέιεηα σο πξνο 

ηνλ πειάηε 

 

1. Καηά παξέθθιηζε ησλ ζηνηρείσλ α`, β` 

θαη δ` ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξαγξάθνπ 1 
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ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 14, ηα Τπφρξεα πξφζσπα δελ 

ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

πξνβιέπνπλ νη ελ ιφγσ δηαηάμεηο φηαλ ν 

πειάηεο είλαη πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθφο νξγαληζκφο πνπ 

εδξεχεη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή ζε 

ηξίηε ρψξα ε νπνία επηβάιιεη ππνρξεψζεηο 

ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο πξνο απηέο ηεο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ θαη ην ίδξπκα ή ν 

νξγαληζκφο πνπ εδξεχεη ζηελ ηξίηε ρψξα 

ηειεί ππφ επνπηεία φζνλ αθνξά ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

απηέο. 

 

 2. Καηά παξέθθιηζε ησλ ζηνηρείσλ α`, β` 

θαη δ` ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14, 

ηα Τπφρξεα πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο, 

φηαλ νη πειάηεο είλαη: 

 

 α) Δηαηξείεο ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη 

εηζεγκέλεο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο 

νξγαλσκέλεο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 43 

ηνπ λ. 3606/2007 (ΦΔΚ195 Α`), ή ηεο 

λνκνζεζίαο άιινπ θξάηνπο - κέινπο, 

ζπκβαηήο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/39/ΔΚ (L145/30.4.2004), 

 

 β) εηαηξείεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο 

νξγαληζκνί ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε 

θηλεηέο αμίεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ 

λ. 3283/2004 (ΦΔΚ 210 Α`) θαη εηαηξείεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο νξγαληζκνί 

ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο, 

εδξεχνπλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

δηέπνληαη απφ δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο ηνπο πνπ είλαη 

ζπκβαηέο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

85/611/ΔΟΚ (L 375/ 31.12.1985), φπσο 

ηζρχεη, 

 

 γ) ειιεληθή δεκφζηα αξρή ή λνκηθφ 

πξφζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ ή επηρείξεζε ή 

νξγαληζκφο πνπ αλήθεη θαηά 51% 

ηνπιάρηζηνλ ζην Γεκφζην, 

 

 δ) δεκφζηεο αξρέο ή δεκφζηνη νξγαληζκνί 

νη νπνίνη πιεξνχλ φια ηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: 

 

 i) ηνπο έρεη αλαηεζεί δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

ζχκθσλα κε ηε πλζήθε γηα ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, ηηο πλζήθεο γηα ηηο 

Κνηλφηεηεο ή ην παξάγσγν θνηλνηηθφ 

δίθαην, 

 

 ii) ε ηαπηφηεηα ηνπο είλαη δεκνζίσο 

γλσζηή, δηαθαλήο θαη θαζνξηζκέλε, 

 

 iii) νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ινγηζηηθέο 

ηνπο πξαθηηθέο είλαη δηαθαλείο, 

 

 iv) είηε είλαη ππφινγνη ζε θνηλνηηθφ 

ζεζκηθφ φξγαλν ή ζε αξρέο θξάηνπο - 

κέινπο είηε εθαξκφδνληαη θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. 
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 3. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 

θαη 2, ηα Τπφρξεα πξφζσπα θξνληίδνπλ λα 

ζπγθεληξψλνπλ επαξθείο πιεξνθνξίεο 

ψζηε λα θξίλνπλ εάλ ν πειάηεο κπνξεί λα 

εμαηξεζεί θαηά ηελ έλλνηα ησλ ελ ιφγσ 

παξαγξάθσλ θαη απνθαζίδνπλ βάζεη ησλ 

δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ. Με 

απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ αξρψλ δχλαηαη 

λα εμεηδηθεχνληαη νη επαξθείο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα πξέπεη λα ζπγθεληξψλνληαη. 

 

«4. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, σο 

Κεληξηθφο πληνληζηηθφο Φνξέαο, 

ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηηο 

ΔΔΑ θαη ηα αληίζηνηρα Τπνπξγεία ησλ 

άιισλ θξαηψλ - κειψλ, ηφζν γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθηηκά φηη 

ηξίηε ρψξα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 ή 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

φζν θαη φηαλ εθηηκά φηη πιεξνχληαη ηα 

ηερληθά θξηηήξηα ηα νπνία θαζνξίδνληαη 

ζην ζηνηρείν β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ.» 

 

*** Ζ παξ.4 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ηελ παξ.2 άξζξνπ 116 Ν.4099/2012,      

ΦΔΚ Α 250/20.12.2012.  

 

 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.3 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

"3. Όπνπ ζην λ. 3691/2008 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ "Κεληξηθή πληνληζηηθή 

Αξρή", λνείηαη ν "Κεληξηθφο 

πληνληζηηθφο Φνξέαο" ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ". 

 

 5. Καηά παξέθθιηζε ησλ ζηνηρείσλ α`, β` 

θαη δ` ηνπ άξζξνπ 12 ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 13 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14, 

ηα Τπφρξεα πξφζσπα δελ ππφθεηληαη ζηηο 

ππνρξεψζεηο επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο, 

φζνλ αθνξά: 

 

α) ηηο αζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο δσήο πνπ 

ζπλάπηνληαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

αλ ην πνζφ ηνπ αζθαιίζηξνπ ή ησλ 

πεξηνδηθψλ αζθαιίζηξσλ, πνπ πξφθεηηαη 

λα θαηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

έηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηα ρίιηα (1.000) 

επξψ ή ζηελ πεξίπησζε εθάπαμ 

θαηαβνιήο, ηα δχν ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

(2.500) επξψ. Αλ ην αζθάιηζηξν ή ηα 

πεξηνδηθά αζθάιηζηξα πνπ πξφθεηηαη λα 

θαηαβιεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ελφο έηνπο 

απμεζνχλ έηζη ψζηε λα ππεξβνχλ ην φξην 

ησλ ρηιίσλ (1.000) επξψ, απαηηείηαη ε 

επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ αζθαιηζκέλνπ, 

 

β) ηα πξνγξάκκαηα ζπληαμηνδνηηθήο 

αζθάιηζεο πνπ πξνζθέξνπλ ζπληαμην-

δνηηθέο παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο, γηα 

ηηο νπνίεο νη εηζθνξέο θαηαβάιινληαη 

κέζσ αθαίξεζεο απφ ηηο απνδνρέο θαη ησλ 

νπνίσλ νη φξνη δελ επηηξέπνπλ ηε 

κεηαθνξά ησλ δηθαησκάησλ ησλ κειψλ, 

 

 

γ) ηηο ζπκβάζεηο ζπληαμηνδνηηθήο 

αζθάιηζεο πνπ ζπλάπηνληαη βάζεη 

ζπκβάζεσλ εξγαζίαο ή επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ππφ 

ηνλ φξν φηη νη ζπκβάζεηο απηέο δελ 

πεξηιακβάλνπλ ξήηξα εμαγνξάο νχηε 

κπνξεί λα ρξεζηκεχζνπλ σο εγγχεζε 

δαλείνπ, 
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«δ) ην ειεθηξνληθφ ρξήκα, θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Οδεγίαο 2009/110/ΔΚ, εθφζνλ ε 

λνκηζκαηηθή αμία πνπ είλαη απνζεθεπκέλε 

ζην ειεθηξνληθφ ππφζεκα, αλ απηφ δελ 

κπνξεί λα επαλαθνξηηζηεί, δελ ππεξβαίλεη 

ηα 250 επξψ, ή εθφζνλ, αλ ην ειεθηξνληθφ 

ππφζεκα κπνξεί λα επαλαθνξηηζηεί, ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ζπλαιιαγήο γηα έλα 

εκεξνινγηαθφ έηνο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2.500 επξψ, εθηφο εάλ ν θάηνρνο 

ειεθηξνληθνχ ρξήκαηνο εμαξγπξψζεη πνζφ 

1.000 επξψ ή κεγαιχηεξν θαηά ην ίδην 

εκεξνινγηαθφ έηνο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

11 ηεο σο αλσηέξσ Οδεγίαο.» 

 

*** Ζ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξ.5 

αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ηελ 

παξάγξαθν 3 άξζξνπ 29 Ν.4021/2011, 

ΦΔΚ Α 218/3.10.2011. 

 

 6. Οη Αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη κε 

απνθάζεηο ηνπο λα θαζνξίδνπλ ηηο ιεπην-

κέξεηεο θαη ηα θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ αιινδαπψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαλη-ζκψλ ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ησλ 

δεκφζησλ αξρψλ ηνπ ζηνηρείνπ δ` ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

 

 

 

Άξζξν 18 

Με αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο 

 

 Όηαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθδίδεη 

απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 

ηνπ άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ, 

ηα Τπφρξεα πξφζσπα απαγνξεχεηαη λα 

εθαξκφδνπλ ηελ απινπζηεπκέλε δένπζα 

επηκέιεηα ζηα λνκηθά πξφζσπα ηεο 

παξαγξάθνπ 1 θαη ηνπ ζηνηρείνπ α` ηεο 

παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 17, ηα νπνία εδξεχνπλ 

ζηελ ηξίηε ρψξα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ σο 

άλσ απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 

Άξζξν 19 

Μέηξα Απμεκέλεο Γένπζαο Δπηκέιεηαο σο 

πξνο ηνλ Πειάηε 

 

Σα Τπφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ, 

αλάινγα κε ην βαζκφ θηλδχλνπ, απμεκέλα 

κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο σο πξνο ηνλ 

πειάηε, επηπιένλ ησλ κέηξσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 13 θαη ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

Δηδηθφηεξα, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 2 

ηνπ άξζξνπ 14, ηα Τπφρξεα πξφζσπα 

νθείινπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εθηηκνχλ 

φηη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο: 

 

 α) λα εθαξκφδνπλ κε ζπλέπεηα θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηα κέηξα πνπ 

νξίδνληαη ζηα άξζξα 20, 21 θαη 22, ζηηο 

αλαθεξφκελεο ζηα άξζξα απηά 

πεξηπηψζεηο, 

 

 β) λα ιακβάλνπλ θάζε άιιν πξφζθνξν 

κέηξν πνπ απνθαζίδεη ε αξκφδηα αξρή 

ηνπο γηα ηελ απνηξνπή ησλ αδηθεκάησλ 
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ηνπ άξζξνπ 2, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

επηκεινχο εμέηαζεο ηνπ ζπλνιηθνχ 

ραξηνθπιαθίνπ ηνπ πειάηε, ηνπ 

πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ, ηνπ πξνζψπνπ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν 

πειάηεο, ησλ ζπγγελψλ, ζπδχγσλ, 

ζπληξφθσλ θαη ζηελψλ ζπλεξγαηψλ ησλ 

αλσηέξσ ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα ηξία 

ηειεπηαία έηε. 

 

Άξζξν 20 

πλαιιαγέο ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ 

πειάηε 

Κίλδπλνη απφ λέα πξντφληα θαη 

ηερλνινγίεο 

 

 1. Σα Τπφρξεα πξφζσπα ιακβάλνπλ 

εηδηθά θαη θαηάιιεια κέηξα πξνο 

αληηζηάζκηζε ηνπ πςειφηεξνπ θηλδχλνπ 

πνπ παξνπζηάδνπλ νη πεξηπηψζεηο θαηά ηηο 

νπνίεο ν πειάηεο δελ είλαη παξψλ γηα λα 

εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα ηνπ, ηδίσο 

εθαξκφδνληαο έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

αθφινπζα κέηξα: 

 

 α) δηαζθαιίδνπλ φηη ε ηαπηφηεηα ηνπ 

πειάηε επαιεζεχεηαη κε πξφζζεηα απνδεη-

θηηθά έγγξαθα, δεδνκέλα ή πιεξνθνξίεο, 

 

 β) ιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα γηα 

ηνλ έιεγρν ή ηελ πηζηνπνίεζε ησλ 

ππνβιεζέλησλ εγγξάθσλ ή απαηηνχλ 

επηβεβαησηηθή πηζηνπνίεζε απφ πηζησηηθφ 

ίδξπκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

 

 γ) δηαζθαιίδνπλ φηη ε πξψηε πιεξσκή 

ζην πιαίζην ησλ ζπλαιιαγψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ινγαξηαζκνχ, ν 

νπνίνο έρεη αλνηρζεί επ` νλφκαηη ηνπ 

πειάηε ζε πηζησηηθφ ίδξπκα 

εγθαηεζηεκέλν ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

 Με απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

εμεηδηθεχνληαη ηα κέηξα ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη θαζνξίδνληαη δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπο. 

 

 2. Σα Τπφρξεα πξφζσπα εμεηάδνπλ κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή θάζε πξντφλ ή 

ζπλαιιαγή πνπ ελδέρεηαη λα επλνήζεη ηελ 

αλσλπκία θαη ε νπνία απφ ηε θχζε ηεο ή 

απφ ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν ή 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζπλαιιαζζνκέλνπ κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε ζρέδηα δηάπξαμεο ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 θαη ιακβάλνπλ 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ απνηξνπή απηνχ 

ηνπ θηλδχλνπ. 

 

 3. Οη Αξκφδηεο αξρέο ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα ψζηε ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα λα εθαξκφδνπλ νξγαλσηηθέο, 

ιεηηνπξγηθέο θαη ηερλνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο 

ή απφ λέα ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα. 

 

Άξζξν 21 

Γηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο 
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1. ηηο Γηαζπλνξηαθέο ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε ηδξχκαηα ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο απφ ηξίηεο ρψξεο, εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα νθείινπλ: 

 

 α) λα ζπγθεληξψλνπλ επαξθείο πιεξνθν-

ξίεο ζρεηηθά κε ην ίδξπκα ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο γηα λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο 

ην είδνο θαη ηε θχζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηδξχκαηνο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο θαη λα εθηηκήζνπλ, απφ ηηο 

δεκφζηα δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο, ηε θήκε 

ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

επνπηείαο πνπ αζθείηαη επ` απηνχ, 

 

 β) λα αμηνινγνχλ ηνπο ειέγρνπο ηνπ 

ηδξχκαηνο ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο θαηά 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

 

 γ) λα εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθξηζε 

αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πξηλ απφ 

ηε ζχλαςε λέσλ ζρέζεσλ ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο, 

 

 δ) λα δηεπθξηλίδνπλ κε ζαθή ηξφπν ηηο 

δηθέο ηνπο αξκνδηφηεηεο θαη απηέο ηνπ 

ηδξχκαηνο ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζχκβαζεο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο, 

 

 ε) ζηνπο ινγαξηαζκνχο πιάγηαο 

πξφζβαζεο, λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ίδξπκα 

ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο έρεη ειέγμεη ηελ 

ηαπηφηεηα ησλ πειαηψλ θαη εθαξκφδεη 

ζπλερή έιεγρν ησλ πειαηψλ πνπ έρνπλ 

πξφζβαζε ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο θαη φηη ην ίδξπκα 

ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο κπνξεί λα 

παξάζρεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηνηρεία θαη 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηε δένπζα επηκέιεηα 

σο πξνο ηνπο πειάηεο, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο. 

 

 2. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα απαγνξεχεηαη 

λα ζπλάπηνπλ ή λα ζπλερίδνπλ ζρέζε 

ηξαπεδηθήο αληαπφθξηζεο κε εηθνληθή 

ηξάπεδα θαη απαγνξεχεηαη λα ζπλάπηνπλ ή 

λα ζπλερίδνπλ ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε ηξάπεδα ε νπνία είλαη 

γλσζηφ φηη επηηξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη 

νη ινγαξηαζκνί ηεο απφ εηθνληθέο 

ηξάπεδεο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο κεξηκλά 

γηα ηε ζπκκφξθσζε ησλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ πξνο ηηο αλσηέξσ ππνρξεψζεηο 

ηνπο θαη δχλαηαη λα νξίδεη πνηεο απφ ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη 

θαη γηα ηηο ζρέζεηο ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο κε ηδξχκαηα ηξαπεδηθήο 

αληαπφθξηζεο απφ θξάηε - κέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

 

Άξζξν 22 

Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα 

 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ λφκνπ απηνχ, ζηα 

Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα πεξηια-

κβάλνληαη: 
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 α) Οη αξρεγνί θξαηψλ, νη αξρεγνί 

θπβεξλήζεσλ, νη ππνπξγνί, νη 

αλαπιεξσηέο ππνπξγνί θαη νη πθππνπξγνί, 

 

 β) ηα κέιε θνηλνβνπιίσλ, 

 

 γ) ηα κέιε αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ, ζπληα-

γκαηηθψλ δηθαζηεξίσλ θαη άιισλ πςεινχ 

επηπέδνπ δηθαζηηθψλ νξγάλσλ ησλ νπνίσλ 

νη απνθάζεηο δελ ππφθεηληαη ζε πεξαηηέξσ 

έλδηθα κέζα, πιελ εμαηξεηηθψλ 

πεξηζηάζεσλ, 

 

 δ) ηα κέιε ειεγθηηθψλ δηθαζηεξίσλ, 

 

 ε) ηα κέιε δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ θε-

ληξηθψλ ηξαπεδψλ, 

 

 ζη) νη πξεζβεπηέο θαη νη επηηεηξακκέλνη 

δηπισκάηεο, 

 

 δ) νη πςειφβαζκνη αμησκαηηθνί ελφπισλ 

δπλάκεσλ, 

 

 ε) ηα κέιε δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή 

επνπηηθψλ νξγάλσλ θξαηηθψλ επηρεη-

ξήζεσλ. 

 

 Κακία απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία γ` έσο ε` δελ 

αθνξά πξφζσπα θαηέρνληα ελδηάκεζεο ή 

ρακειέο ζέζεηο ηεο ππαιιειηθήο 

ηεξαξρίαο. 2. Οη θαηεγνξίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα ζηνηρεία β` έσο δ ηεο 

παξαγξάθνπ 1, πεξηιακβάλνπλ θαη ηα 

ιεηηνπξγήκαηα πνπ αζθνχληαη ζε 

θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

 3. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απηνχ, 

ζηνπο "άκεζνπο ζηελνχο ζπγγελείο" 

πεξηιακβάλνληαη: 

 

 α) ν (ε) ζχδπγνο, 

 

 β) θάζε ζχληξνθνο πνπ ζεσξείηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία σο ηζνδχλακνο(-ε) κε 

ηνλ (ηελ) ζχδπγν, 

 

 γ) ηα θπζηθά ή ζεηά παηδηά θαη νη ζχδπγνη 

ή ζχληξνθνί ηνπο, 

 

 δ) νη γνλείο. 

 

 4. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ άξζξνπ απ-

ηνχ, ζηα "πξφζσπα πνπ είλαη γλσζηά σο 

ζηελνί ζπλεξγάηεο" πεξηιακβάλνληαη: 

 

 α) νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν γηα ην 

νπνίν είλαη γλσζηφ φηη είλαη απφ θνηλνχ 

πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο λνκηθήο 

νληφηεηαο ή λνκηθψλ ζρεκάησλ κε 

πξφζσπν αλαθεξφκελν ζηελ παξάγξαθν 1, 

ή είλαη γλσζηφ φηη ζπλδέεηαη κε ην 

πξφζσπν απηφ κε νπνηαδήπνηε άιιε ζηελή 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε, 
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 β) νπνηνδήπνηε θπζηθφ πξφζσπν είλαη 

κφλνο πξαγκαηηθφο δηθαηνχρνο λνκηθήο 

νληφηεηαο ή λνκηθψλ ζρεκάησλ πνπ είλαη 

γλσζηφ φηη ζπζηάζεθαλ πξνο φθεινο 

πξνζψπνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1. 

 

 5. Με ηελ επηθχιαμε ηεο εθαξκνγήο ησλ 

απμεκέλσλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο σο 

πξνο ηνλ πειάηε, αλάινγα κε ην βαζκφ 

θηλδχλνπ, ην πξφζσπν πνπ παχεη λα 

θαηέρεη ζεκαληηθφ δεκφζην ιεηηνχξγεκα 

θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα 

πεξίνδν ελφο έηνπο δελ ζεσξείηαη 

ππνρξεσηηθά απφ ηα Τπφρξεα πξφζσπα σο 

πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν. 

 

 6. Όζνλ αθνξά ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κε πνιηηηθψο 

εθηεζεηκέλα πξφζσπα, ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα νθείινπλ: 

 

 α) λα εθαξκφδνπλ ηηο θαηάιιειεο 

δηαδηθαζίεο, αλάινγα κε ην βαζκφ 

θηλδχλνπ, γηα λα θαζνξίδνπλ εάλ ν πειάηεο 

είλαη πνιηηηθψο εθηεζεηκέλν πξφζσπν, 

 

 β) λα εμαζθαιίδνπλ ηελ έγθξηζε απφ ηα 

αλψηεξα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα ηε 

ζχλαςε επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

πειάηεο απηνχο, 

 

 γ) λα ιακβάλνπλ επαξθή κέηξα γηα λα 

δηαπηζηψλνπλ ηελ πεγή ηνπ πινχηνπ θαη 

ηελ πξνέιεπζε ησλ θεθαιαίσλ ζηα νπνία 

αθνξά ε επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ή ε 

ζπλαιιαγή, 

 

 δ) λα δηελεξγνχλ εληζρπκέλε θαη ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο. 

 

 7. Οη Αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη κε 

απνθάζεηο ηνπο λα εμεηδηθεχνπλ ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ ππνρξεψζεσλ. 

 

[ 8. ηα Πνιηηηθψο εθηεζεηκέλα πξφζσπα 

δελ πεξηιακβάλνληαη ηα πξφζσπα ηα νπνία 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηελ Διιάδα. ηα 

πξφζσπα απηά εθαξκφδνληαη κέηξα 

ζπλήζνπο δένπζαο επηκέιεηαο.] 

 

***Ζ παξ.8 θαηαξγήζεθε κε ηε παξ.5 ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4170/2013 (ΦΔΚ Α 163 

12.7.2013) 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ` 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΓΔΟΤΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ 

ΑΠΟ ΣΡΗΣΑ ΜΔΡΖ 

 

Άξζξν 23 

Δπηιέμηκα ηξίηα κέξε θαη ππνρξεψζεηο 

ηνπο 

 

1. Σα Τπφρξεα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
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κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε ηξίηνπο γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα εδάθηα α` θαη β` ηεο 

παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13. Σα ηξίηα κέξε 

πξέπεη λα έρνπλ σο πειάηε απηφλ πνπ 

ζπζηήλνπλ ή εηζάγνπλ ζην ππφρξεν 

πξφζσπν θαη λα αζθνχλ δηαξθψο ηε 

δένπζα επηκέιεηα πνπ πξνβιέπεη ν παξψλ 

λφκνο. Ζ ηειηθή επζχλε γηα ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

ππφρξενπ πξνζψπνπ εμαθνινπζεί λα 

βαξχλεη ην πξφζσπν ην νπνίν βαζίδεηαη ζε 

ηξίην κέξνο. 

 

 2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

σο ηξίηα κέξε ζεσξνχληαη: 

 

 α) ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, β) νη εηαηξείεο 

παξνρήο επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ, γ) νη 

εηαηξείεο δηαρείξηζεο ακνηβαίσλ 

θεθαιαίσλ, δ) νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο 

ηνπ ζηνηρείνπ ηγ` ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 4, 

κφλν σο πξνο ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

δηακεζνιαβεηέο ηνπ ζηνηρείνπ ηδ` ηεο παξ. 

3 ηνπ άξζξνπ 4, πνπ εδξεχνπλ ζε θξάηνο - 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζε ηξίηε 

ρψξα πνπ είλαη κέινο ηεο Οκάδαο 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γξάζεο (Financial 

Action Task Force - F.A.T.F.). ε θάζε 

πεξίπησζε ην πξφζσπν πνπ βαζίδεηαη ζε 

ηξίην κέξνο νθείιεη λα πηζηνπνηήζεη ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ πειάηε, ηπρφλ ηξίηνπ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν πειάηεο 

θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ. 

 

 3. Σα πξφζσπα πνπ ζηεξίδνληαη ζε ηξίην 

κέξνο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη ην ηξίην 

κέξνο, εάλ ηνπ δεηεζεί: 

 

 α) έρεη άκεζα δηαζέζηκε θάζε πιεξνθνξία 

πνπ απνθηά, εθαξκφδνληαο ηα κέηξα 

δένπζαο επηκέιεηαο γηα ηνλ πειάηε, ηπρφλ 

ηξίην γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ν 

πειάηεο θαη ηνλ πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, 

 

 β) παξέρεη άκεζα, θαηφπηλ αίηεζεο, θάζε 

αληίγξαθν ηεο πηζηνπνίεζεο θαη 

επαιήζεπζεο ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ, πνπ έρεη απνθηήζεη θαηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ δένπζαο επηκέιεηαο. 

 

 4. Δάλ δηαθνπεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε 

επηρεηξεκαηηθή ζρέζε ηνπ ηξίηνπ κέξνπο 

κε ηνλ πειάηε, ην ππφρξεν πξφζσπν 

πξνβαίλεη ζε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη εθαξκφδεη 

φια ηα κέηξα δένπζαο επηκέιεηαο. 

 

 5. Σα Τπφρξεα πξφζσπα πνπ κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ζε ηξίην κέξνο είλαη ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. Οη 

Αξκφδηεο αξρέο ησλ άιισλ ππφρξεσλ 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ δχλαληαη 

κε απνθάζεηο ηνπο λα νξίδνπλ ηα θξηηήξηα 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο 

επνπηεπφκελα απφ απηέο πξφζσπα ζα 

δχλαληαη λα βαζίδνληαη ζε ηξίην κέξνο, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

 

Άξζξν 24 

Καζεζηψο ηξίησλ ρσξψλ 
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 «1. Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ σο 

Κεληξηθφο πληνληζηηθφο Φνξέαο 

ελεκεξψλεη ηα άιια θξάηε - κέιε, ηηο ΔΔΑ 

θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εθηηκά φηη 

ηξίηε ρψξα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ 

ζηνηρείνπ β` ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 16 ηηο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ. Όηαλ 

ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελεκεξψλεηαη 

απφ ηα άιια θξάηε-κέιε, ηηο ΔΔΑ γηα 

εθηηκήζεηο ηνπο φηη ηξίηε ρψξα πιεξνί ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ ηηο 

Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ελεκεξψλεη ζρεηηθψο 

ηηο Αξκφδηεο Αξρέο, νη νπνίεο δηαβηβάδνπλ 

ηηο αλσηέξσ πιεξνθνξίεο ζηα ππφρξεα 

πξφζσπα, κε νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ. Οη 

σο άλσ εθηηκήζεηο ησλ άιισλ θξαηψλ-

κειψλ δελ είλαη δεζκεπηηθέο.» 

 

*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ηελ παξ.3 άξζξνπ 116 Ν.4099/2012,      

ΦΔΚ Α 250/20.12.2012.  

 

 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.3 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

"3. Όπνπ ζην λ. 3691/2008 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ "Κεληξηθή πληνληζηηθή 

Αξρή", λνείηαη ν "Κεληξηθφο 

πληνληζηηθφο Φνξέαο" ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ". 

 

 2. Όηαλ ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εθδίδεη 

απφθαζε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ, 

απαγνξεχεηαη ζηα Τπφρξεα πξφζσπα λα 

βαζίδνληαη ζε ηξίηα κέξε απφ ηελ 

εκπιεθφκελε Σξίηε ρψξα γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 23. 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ ελεκεξψλεη ηηο Αξκφδηεο 

αξρέο γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ 

απνθάζεσλ. 

 

Άξζξν 25 

Δμαηξέζεηο θαη απνθάζεηο αξκφδησλ 

αξρψλ 

 

1. Σν άξζξν 23 δελ εθαξκφδεηαη ζε 

ζρέζεηο εμσηεξηθήο αλάζεζεο ή 

αληηπξνζψπεπζεο ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά 

ηηο νπνίεο, δπλάκεη ηεο ζπκβαηηθήο 

ξχζκηζεο, ν θνξέαο παξνρήο ηεο 

εμσηεξηθήο ππεξεζίαο ή ν αληηπξφζσπνο 

πξέπεη λα ζεσξείηαη ηκήκα ηνπ ππφρξενπ 

πξνζψπνπ. 

 

 2. Με απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

δχλαηαη λα πξνζδηνξίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ 

ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ` 

ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΗ 

ΑΠΑΓΟΡΔΤΖ ΓΝΧΣΟΠΟΗΖΖ 

 

Άξζξν 26 

Αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο ηελ 

Δπηηξνπή 
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1.Σα Τπφρξεα πξφζσπα θαη νη ππάιιεινί 

ηνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ηα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε, νθείινπλ: 

 

 α) λα ελεκεξψλνπλ ακειιεηί ηελ 

Δπηηξνπή, κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, φηαλ 

γλσξίδνπλ ή έρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο ή 

ππνςίεο φηη δηαπξάηηεηαη, επηρεηξείηαη λα 

δηαπξαρζεί, έρεη δηαπξαρζεί ή επηρεηξήζεθε 

λα δηαπξαρζεί λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκα-

ηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

 

 β) λα παξέρνπλ ακειιεηί ζηελ Δπηηξνπή, 

ζηελ αξκφδηα αξρή ηνπο θαη ζε άιιεο 

δεκφζηεο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο απηψλ, φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη ηα 

ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνβιέπνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

 2. Σα πξφζσπα πνπ αλαθέξνληαη ζηα 

ζηνηρεία ε`, ζη` θαη ηγ` ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ 

ππφθεηληαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ φζνλ αθνξά 

ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιακβάλνπλ απφ ή 

ζρεηηθά κε πειάηε ηνπο, θαηά ηε 

δηαπίζησζε ηεο λνκηθήο ζέζεο ηνπ πειάηε 

ή φηαλ ηνλ ππεξαζπίδνληαη ή ηνλ 

εθπξνζσπνχλ ζην πιαίζην ή ζρεηηθά κε 

δίθε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ζπκβνπιψλ γηα ηελ θίλεζε ή ηελ απνθπγή 

δίθεο, αλεμαξηήησο αλ νη πιεξνθνξίεο 

ιακβάλνληαη πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα ή κεηά 

ηε δίθε. 

 

 3. Σα ππνθαηαζηήκαηα θαη γξαθεία 

αληηπξνζσπείαο ειιεληθψλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ ή ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαλη-

ζκψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε άιιε ρψξα, 

δηαβηβάδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ζηελ αληίζηνηρε κε ηελ 

Δπηηξνπή αιινδαπή ππεξεζία ή κνλάδα ή 

αξρή θαη ζηε κεηξηθή ηνπο εηαηξεία, κε 

ηελ επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 32. 

 

 4. Ζ αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πξνο 

ηελ Δπηηξνπή απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα, 

ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νκίινπο 

ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 44 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 

Άξζξν 27 

πλαιιαγέο πςεινχ θηλδχλνπ - Απνθπγή 

ζπλαιιαγψλ 

 

 1. ηηο ζπλαιιαγέο πςεινχ θηλδχλνπ ηεο 

πεξηπηψζεσο δ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 

εθφζνλ έρεη νξηζζεί δηεπζπληηθφ ζηέιερνο 

θαηά ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 44 ελεκε-

ξψλεηαη άκεζα ην ζηέιερνο απηφ, 

ζπληάζζεηαη πάληνηε εηδηθή έθζεζε θαη 

εμεηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ππνβνιήο 

αλαθνξάο ζηελ Δπηηξνπή. 

 

 2. Σα Τπφρξεα πξφζσπα απνθεχγνπλ ηε 

δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ, ηελ άζθεζε 

δξαζηεξηνηήησλ ή ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, 
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γηα ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ ή ππνπηεχνληαη 

φηη ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα ηνπ 

άξζξνπ 2. Αλ φκσο ε απνθπγή ηεο 

δηελέξγεηαο, ηεο άζθεζεο ή ηεο παξνρήο 

είλαη αδχλαηε ή ελδέρεηαη λα εκπνδίζεη ηε 

δίσμε ησλ πειαηψλ, ησλ πξαγκαηηθψλ 

δηθαηνχρσλ ή ησλ πξνζψπσλ γηα 

ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ νη 

πειάηεο, ηα σο άλσ Τπφρξεα πξφζσπα 

εθηεινχλ ηηο ζπλαιιαγέο, αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ή παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο, 

ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ Δπηηξνπή. 

 

Άξζξν 28 

Τπνρξέσζε αλαθνξάο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ θαη δηαρεηξηζηψλ αγνξψλ 

 

1. Οη Αξκφδηεο αξρέο ελεκεξψλνπλ ακει-

ιεηί ηελ Δπηηξνπή αλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ ειέγρσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζε 

Τπφρξεα πξφζσπα πιεξνθνξεζνχλ ή 

δηαπηζηψζνπλ κε νπνηνλδήπνηε άιινλ 

ηξφπν γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα ζπλδένληαη 

κε αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3. 

 

 2. Οη δηαρεηξηζηέο ησλ αγνξψλ κεηνρψλ, 

νκνιφγσλ, άιισλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

κέζσλ, παξαγψγσλ θαη ζπλαιιάγκαηνο 

ππνρξενχληαη λα δηαζέηνπλ απνηειεζκαηη-

θνχο κεραληζκνχο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηνλ 

άκεζν εληνπηζκφ θαη απνηξνπή πηζαλψλ 

πεξηπηψζεσλ απφπεηξαο ή δηάπξαμεο ησλ 

αδηθεκάησλ ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 θαη λα 

αλαθέξνπλ ζηελ Δπηηξνπή ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηηο πεξηπηψζεηο γηα ηηο 

νπνίεο έρνπλ απνρξψζεο ελδείμεηο γηα 

απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ αλσηέξσ 

αδηθεκάησλ, γλσζηνπνηψληαο φιεο ηηο 

ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία θαη 

παξέρνληαο θάζε αλαγθαία βνήζεηα γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ ζρεηηθψλ ππνζέζεσλ. ηηο 

αλσηέξσ αγνξέο πεξηιακβάλνληαη ε 

Ζιεθηξνληθή Γεπηεξνγελήο Αγνξά Σίηισλ 

(Ζ.Γ.Α.Σ.), ηα ζχκθσλα κε ηνλ λ. 

3606/2007 (ΦΔΚ 195 Α`) Πνιπκεξή 

πζηήκαηα Γηαπξαγκάηεπ-ζεο 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ θαη νη 

εζσηεξηθνπνηεκέλεο αγνξέο ηέηνησλ 

κέζσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ εληφο πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ή εηαηξείαο παξνρήο 

επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

 3. Οη Αξκφδηεο αξρέο πνπ επνπηεχνπλ ηηο 

αγνξέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ αγνξψλ 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, ηεο 

απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηε-

κάησλ ηνπο θαη ηεο επαξθνχο θαηάξηηζεο 

ησλ ππαιιήισλ ηνπο. 

 

Άξζξν 29 

Τπνβνιή αλαθνξψλ γηα θνξνινγηθά θαη 

ηεισλεηαθά αδηθήκαηα 

 

 1. Δηδηθά γηα ηα αδηθήκαηα ηεο 

θνξνινγηθήο θαη ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο, 

θαζψο θαη γηα ηα ινηπά αδηθήκαηα 

αξκνδηφηεηαο ειέγρνπ ηνπ .Γ.Ο.Δ. πνπ 

ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, νξίδεηαη 

ε εμήο δηαδηθαζία: 

 

 α. Σν .Γ.Ο.Δ. είλαη αξκφδην γηα ηελ 

παξαπνκπή ζηε δηθαηνζχλε ππνζέζεσλ 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ ιαζξεκπνξία, 
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θνξνδηαθπγή θαη γηα ππνζέζεηο πνπ 

ππάγνληαη ζηηο ινηπέο αξκνδηφηεηεο ηνπ, 

εθφζνλ έρεη ζπληάμεη ζρεηηθή έθζεζε 

ειέγρνπ ή πνξηζκαηηθή αλαθνξά. Ζ 

ζρεηηθή αλαθνξά ππνβάιιεηαη ζηνλ 

αξκφδην Δηζαγγειέα κε άκεζε ελεκέξσζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Δηδηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο 

Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ .Γ.Ο.Δ. θαη ηεο 

Αξρήο. Δπηπξνζζέησο, ην .Γ.Ο.Δ. 

δχλαηαη λα αλαθέξεη ζηελ Αξρή ππνζέζεηο 

γηα ηηο νπνίεο έρεη ζπληάμεη έθζεζε 

ειέγρνπ ή πνξηζκαηηθή αλαθνξά κφλν γηα 

ην βαζηθφ αδίθεκα θαη λα ζπλεξγαζζεί κε 

απηή, αθφκε θαη κε θνηλέο έξεπλεο ζε 

ππνζέζεηο θνηλήο αξκνδηφηεηαο. 

 

 β. Οη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο 

(Γ.Ο.Τ.) θαη ηα ειεγθηηθά θέληξα, φηαλ 

δηαπηζηψλνπλ πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ 

ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαζψο θαη 

ησλ ινηπψλ αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηαο 

ηνπο πνπ ππάγνληαη ζηα βαζηθά 

αδηθήκαηα, ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ 

Αξρή, ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο θαη ηε 

Γεληθή Γηεχζπλζε Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ 

θαη Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

 

 γ. Οη Σεισλεηαθέο θαη Διεγθηηθέο 

Τπεξεζίεο, φηαλ δηαπηζηψλνπλ 

πεξηπηψζεηο παξαβάζεσλ ηεο ηεισλεηαθήο 

λνκνζεζίαο, θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 

αδηθεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπο, πνπ 

ππάγνληαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα, 

ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ Αξρή, 

ελεκεξψλνληαο ζπγρξφλσο ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Σεισλείσλ θαη ΔΦΚ. 

 

 δ. Οη αλαθνξέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

αλσηέξσ πεξηπηψζεηο β θαη γ ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Αξρή εθφζνλ ην πνζφ 

ησλ παξαβάζεσλ ππεξβαίλεη ηηο πελήληα 

ρηιηάδεο (50.000) επξψ. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνχ απηνχ ιακβά-

λνληαη ππφςε, αζξνηζηηθψο, ηα επηκέξνπο 

πνζά πνπ πξνθχπηνπλ απφ κεξηθφηεξεο 

πξάμεηο ηνπ ίδηνπ αδηθήκαηνο ή θαη απφ 

δηαθνξεηηθά αδηθήκαηα θνξνδηαθπγήο, 

ιαζξεκπνξίαο ή κε θαηαβνιήο ρξεψλ πνπ 

δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ εθάζηνηε έιεγρν 

θαη δηαπξάρζεθαλ απφ ηελ 5ε Απγνχζηνπ 

2008, εκεξνκελία ζέζεο ζε ηζρχ ηνπ λ. 

3691/2008 θαη εληεχζελ. 

 

 ε. Σα ππφρξεα πξφζσπα ππνβάιινπλ ζηελ 

Αξρή αλαθνξέο χπνπησλ ζπλαιιαγψλ πνπ 

ελδέρεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηα αλσηέξσ 

αδηθήκαηα, πιελ ησλ δηθεγφξσλ πνπ 

δχλαληαη λα ππνβάιινπλ αλαθνξέο ζηελ 

εηδηθή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 34.» 

 

*** Σν άξζξν 29 αληηθαηαζηάζεθε  σο 

άλσ κε ην άξζξν 68 παξ.8 Ν.4174/2013,        

ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

Άξζξν 30 

Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ αλαθεξφλησλ 

 

Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαην-

ζχλεο ή κε απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ δχλαηαη λα νξίδνληαη κέηξα γηα ηελ 

πξνζηαζία  ησλ ππαιιήισλ ησλ ππφρξεσλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ ππφρξεσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, νη νπνίνη αλαθέξνπλ 

ηηο ππφλνηεο ηνπο γηα απφπεηξα ή δηάπξαμε 

ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2, είηε 
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εζσηεξηθά είηε ζηελ Δπηηξνπή είηε ζηνλ 

εηζαγγειέα, απφ ηελ έθζεζε ηνπο ζε 

απεηιέο ή ερζξηθέο ελέξγεηεο. 

 

Άξζξν 31 

Απαγφξεπζε γλσζηνπνίεζεο 

 

Σα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα, νη 

ππάιιεινη θαη ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ηνπο θαη ηα ππφρξεα θπζηθά πξφζσπα 

απαγνξεχεηαη λα γλσζηνπνηνχλ ζηνλ 

εκπιεθφκελν πειάηε ή ζε ηξίηνπο φηη 

δηαβηβάζηεθαλ αξκνδίσο ή δεηήζεθαλ 

πιεξνθνξίεο ή φηη δηεμάγεηαη ή ελδέρεηαη 

ή πξφθεηηαη λα δηεμαρζεί έξεπλα γηα 

αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηνλ 

Πξφεδξν, ηα κέιε θαη ηνπο ππαιιήινπο 

ηεο Δπηηξνπήο, γηα ηα κέιε ησλ 

δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε θαη ηνπο ππαιιήινπο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη γηα άιινπο δεκφζηνπο 

ππαιιήινπο πνπ γλσξίδνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ. 

Σα θπζηθά πξφζσπα πνπ παξαβηάδνπλ απφ 

πξφζεζε ην θαζήθνλ ερεκχζεηαο, 

ηηκσξνχληαη κε πνηλή θπιάθηζεο 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή. 

 

Άξζξν 32 

Δμαηξέζεηο ηεο απαγφξεπζεο 

γλσζηνπνίεζεο 

 

1. Ζ γλσζηνπνίεζε αξκνδίσο 

πιεξνθνξηψλ αλαθεξφκελσλ ζηα άξζξα 

26 έσο 29 εληφο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

πξνο ηελ Δπηηξνπή ή πξνο ηνλ εηζαγγειέα 

απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 31 

πξφζσπα δελ απνηειεί παξάβαζε ηνπ ελ 

ιφγσ άξζξνπ ή άιιεο ηπρφλ λνκνζεηηθήο, 

θαλνληζηηθήο, δηνηθεηηθήο ή ζπκβαηηθήο 

απαγφξεπζεο γλσζηνπνίεζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη δελ ζπλεπάγεηαη 

νπνηνπδήπνηε είδνπο επζχλε γηα ηα 

αλσηέξσ θπζηθά πξφζσπα ή γηα ηα 

ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα, εθηφο αλ απηά 

ελήξγεζαλ θαθφβνπια. 

 

 2. Ζ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 31 δελ 

εκπνδίδεη ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο - 

κέινο θαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν, φπσο νξίδεηαη 

ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4. Σν ίδην ηζρχεη 

θαη γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ 

εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα θαη αληίζηνηρσλ 

ηδξπκάησλ θαη νξγαληζκψλ πνπ εδξεχνπλ 

ζε ηξίηε ρψξα θαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ φκηιν κε ηα ειιεληθά 

ηδξχκαηα ή νξγαληζκνχο, εθφζνλ ε ηξίηε 

ρψξα επηβάιιεη ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδχλακεο κε απηέο ηνπ παξφληνο λφκνπ 

θαη ηα αλσηέξσ ηδξχκαηα ή νξγαληζκνί 

πνπ εδξεχνπλ ζε απηήλ ηεινχλ ππφ 

επνπηεία γηα ηε ζπκκφξθσζε ηνπο κε ηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο. 

 

 3. Ζ απαγφξεπζε ηνπ άξζξνπ 31 δελ 

εκπνδίδεη ηε γλσζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ ππφρξεσλ πξνζψπσλ ησλ 

ζηνηρείσλ ε`, ζη` θαη ηγ` ηεο παξ. 1 ηνπ 
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άξζξνπ 5, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

Διιάδα θαη ησλ αληίζηνηρσλ πξνζψπσλ 

πνπ είλαη ππήθννη θξάηνπο -κέινπο ή 

ηξίηνπ θξάηνπο πνπ επηβάιιεη 

ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο κε 

απηέο πνπ ζεζπίδεη ν παξψλ λφκνο, εθφζνλ 

ηα αλσηέξσ πξφζσπα αζθνχλ ηηο 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, είηε 

κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο είηε φρη, 

ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νκίινπ ή δηθηχνπ. 

 

 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

σο "δίθηπν" λνείηαη ε επξχηεξε δνκή ζηελ 

νπνία ππάγνληαη ηα λνκηθά πξφζσπα θαη ε 

νπνία έρεη θνηλή θπξηφηεηα ή δηαρείξηζε ή 

έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 

 4. Σα Τπφρξεα πξφζσπα ησλ ζηνηρείσλ 

α`, β`, ε`, ζη` θαη ηγ` ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 

5 πνπ εδξεχνπλ ή αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηελ Διιάδα 

δχλαληαη λα αληαιιάζζνπλ, κε πξφζσπα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή 

επαγγεικαηηθφ θιάδν κε απηά, 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ίδην πειάηε 

θαη ηηο ίδηεο ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ δχν ή 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα. 

Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ 

αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εκεδαπψλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ κε ίδηαο θαηεγνξίαο ή 

επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ λνκηθά ή θπζηθά 

πξφζσπα πνπ εδξεχνπλ ή αζθνχλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο αληίζηνηρα ζε άιιν 

θξάηνο - κέινο ή ζε ηξίηε ρψξα 

επηβάιινπζα ππνρξεψζεηο ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδχλακεο κε απηέο ηνπ παξφληνο λφκνπ, 

εθφζνλ ηα αλσηέξσ αιινδαπά πξφζσπα 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή 

επαγγεικαηηθφ θιάδν κε ηα αληίζηνηρα 

εκεδαπά Τπφρξεα πξφζσπα θαη 

ππφθεηληαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακεο 

ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηθφ 

απφξξεην θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα κε ηηο 

ππνρξεψζεηο ζηηο νπνίεο ππφθεηληαη ηα 

εκεδαπά πξφζσπα. Οη αληαιιαζζφκελεο 

πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ πξφιεςε θαη 

θαηαζηνιή ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. 

 

 5. Γηθεγφξνη ή ζπκβνιαηνγξάθνη πνπ 

επηρεηξνχλ λα απνηξέςνπλ πειάηε λα 

εκπιαθεί ζε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα δελ 

παξαβαίλνπλ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 31. 

 

 «6. Σα θξάηε-κέιε ελεκεξψλνπλ ην έλα 

ην άιιν, ηηο ΔΔΑ ζηνλ βαζκφ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) 

1093/2010, 1094/2010 θαη 1095/2010, 

θαζψο θαη ηελ Δπηηξνπή, γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ζεσξνχλ φηη 

ηξίηε ρψξα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 2, 3 ή 4.» 

 

*** Ζ παξ.6 πξνζηέζεθε θαη ε αξρηθή 

παξ.6 αλαξηζκήζεθε ζε παξ.7  κε ηελ 

παξ.4  άξζξνπ 116 Ν.4099/2012,ΦΔΚ Α 

250/20.12.2012.  

 

 7(6). Με απφθαζε ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

δχλαηαη λα εμεηδηθεχνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
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παξφληνο άξζξνπ θαη νη πξνυπνζέζεηο 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

 

Άξζξν 33 

Με αμηφπηζηεο ηξίηεο ρψξεο 

 

Δάλ εθδνζεί απφθαζε ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 40 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ, 

απαγνξεχεηαη ε δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ αλαθεξφκελσλ ζηηο 

παξαγξάθνπο 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ ππφρξεσλ λνκηθψλ θαη 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

εδξεχνπλ, ιεηηνπξγνχλ ή αζθνχλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

αλαθεξφκελε ζηελ απφθαζε ηξίηε ρψξα. 

 

 

Άξζξν 34 

Δπηηξνπή δηθεγφξσλ 

 

πληζηάηαη Δπηηξνπή δηθεγφξσλ, ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ πέληε κέιε, νξηδφκελα κε 

ηξηεηή ζεηεία απφ ηελ Οινκέιεηα ησλ 

Πξνέδξσλ ησλ Γηθεγνξηθψλ πιιφγσλ 

Διιάδνο θαη εδξεχεη ζηα γξαθεία ηνπ 

Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ. Ζ 

Δπηηξνπή απηή ιακβάλεη ηηο αλαθνξέο ησλ 

δηθεγφξσλ γηα χπνπηεο ή αζπλήζεηο 

δξαζηεξηφηεηεο ή ζπλαιιαγέο, ειέγρεη αλ 

ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηηο δηαβηβάδεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ζηελ Δπηηξνπή. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αλσηέξσ Οινκέιεηαο, 

νξίδεηαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Δπηηξνπήο απηήο, ν ηξφπνο δηαβίβαζεο ησλ 

αλαθνξψλ ησλ δηθεγφξσλ φιεο ηεο 

Δπηθξάηεηαο ζηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη ε 

δηαδηθαζία ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο 

ηεο κε ηελ Δπηηξνπή. 

 

 ***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βιέπε θαη ΤΑ 

67473/23-30.4.2009 (ΦΔΚ Β΄ 

807/30.4.2009) "Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο Γηθεγφξσλ πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

34 ηνπ λ. 3691/2008 (ΦΔΚ Α` 166), ηνπ 

ηξφπνπ δηαβίβαζεο ησλ αλαθνξψλ ησλ 

δηθεγφξσλ φιεο ηεο Δπηθξάηεηαο ζηελ 

Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκν-

πνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηε-ξηφηεηεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ηξνκν-θξαηίαο, θαζψο θαη ηεο δηαδηθαζίαο 

ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο ηεο κε ηελ 

αλσηέξσ Δπηηξνπή." 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ` 

ΦΤΛΑΞΖ ΑΡΥΔΗΧΝ ΚΑΗ ΣΑΣΗΣΗΚΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ 

 

Άξζξν 35 

Φχιαμε αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ απφ 

Τπφρξεα πξφζσπα 

 

1. Σα Τπφρξεα πξφζσπα νθείινπλ λα 

θπιάζζνπλ ηα αθφινπζα έγγξαθα θαη 

πιεξνθνξίεο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε 

θάζε έξεπλα ή δηεξεχλεζε ελδερφκελεο 
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απφπεηξαο ή δηάπξαμεο ησλ αδηθεκάησλ 

ηνπ άξζξνπ 2 απφ ηελ Δπηηξνπή, απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπο ή θάζε άιιε αξκφδηα 

δεκφζηα αξρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηζαγγειηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ: 

 

 α) ηα ζηνηρεία πηζηνπνίεζεο ηεο 

ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε θαη επαιήζεπζεο 

ηνπο, θαηά ηε ζχλαςε θάζε είδνπο 

ζχκβαζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ κεηά ην ηέινο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ζρέζεο κε ηνλ 

πειάηε, 

 

 β) ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ηα 

θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ κε βάζε ηα 

νπνία έγηλε ε πηζηνπνίεζε θαη επαιήζεπζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πειάηε, θαη 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα παξαζηαηηθά θάζε 

είδνπο ζπλαιιαγψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ κεηά ην ηέινο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή ηελ εθηέιεζε 

ηεο θάζε ζπλαιιαγήο, 

 

 γ) ηα εζσηεξηθά έγγξαθα πνπ αθνξνχλ 

εγθξίζεηο ή δηαπηζηψζεηο ή εηζεγήζεηο γηα 

ππνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηεξεχλεζε ησλ αλσηέξσ αδηθεκάησλ ή 

αλαθεξζείζεο ή κε ππνζέζεηο ζηελ 

Δπηηξνπή, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπιάρηζηνλ πέληε εηψλ κεηά ην ηέινο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ηνπ πειάηε πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηηο σο άλσ ππνζέζεηο, 

 

 δ) ηα ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθήο, 

εκπνξηθήο θαη επαγγεικαηηθήο 

αιιεινγξαθίαο κε ηνπο πειάηεο, φπσο 

απηά δχλαηαη λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηηο 

Αξκφδηεο αξρέο. 

 

 2. Όια ηα ζηνηρεία θαη έγγξαθα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηα εδάθηα α`, β`, γ` θαη δ` 

ηεο παξ. 1 θπιάζζνληαη ζε έληππε ή 

ειεθηξνληθή κνξθή, γηα ην αλαθεξφκελν 

ζηα εδάθηα απηά ρξνληθφ δηάζηεκα, εθηφο 

αλ επηβάιιεηαη απφ άιιε δηάηαμε λφκνπ ή 

θαλνληζηηθήο απφθαζεο ε θχιαμε ηνπο επί 

καθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

 3. Σα αλσηέξσ ζηνηρεία πξέπεη λα 

ηεξνχληαη θαηά ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε ην 

ππφρξεν πξφζσπν λα κπνξεί λα 

αληαπνθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζε 

αίηεκα ηεο Δπηηξνπήο, ηεο αξκφδηαο αξρήο 

ή άιιεο αξκφδηαο δεκφζηαο αξρήο γηα ηελ 

αλαδξνκηθή απεηθφληζε ηεο ζεηξάο 

ζπλαιιαγψλ. 

 

 

Άξζξν 36 

Φχιαμε αξρείσλ θαη ζηνηρείσλ απφ 

ζπγαηξηθέο θαη ππνθαηαζηήκαηα ζε άιιεο 

ρψξεο 

 

 1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ 

λα εθαξκφδνπλ ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο 

εηαηξείεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4 θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα ηνπο ζε 

άιιν θξάηνο, κέηξα ηνπιάρηζηνλ 

ηζνδχλακα κε απηά πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 35 φζνλ αθνξά ζηε θχιαμε αξρείσλ 

θαη ζηνηρείσλ. Όηαλ ε λνκνζεζία ηξίηνπ 
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θξάηνπο, εθηφο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

δελ επηηξέπεη ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ 

κέηξσλ, πιήξσο ή κεξηθψο, ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα ελεκεξψλνπλ ζρεηηθά ηελ 

Δπηηξνπή, ηηο Αξκφδηεο αξρέο θαη ηελ 

Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή. 

 

 «2. Ο Κεληξηθφο πληνληζηηθφο Φνξέαο 

ελεκεξψλεη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηα 

θξάηε κέιε θαη ηηο ΔΔΑ ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΔ) 

1093/2010, 1094/2010 θαη 1095/2010 γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

λνκνζεζία ηξίηεο ρψξαο δελ επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ ηεο παξαγξάθνπ 1 

θαη κπνξεί λα ιεθζεί ζπληνληζκέλε δξάζε 

γηα ηελ επίηεπμε ιχζεο». 

 

*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ηελ παξ.5 α` άξζξνπ 116 Ν.4099/2012,       

ΦΔΚ Α 250/20.12.2012.  

 

 *** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.3 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

3. Όπνπ ζην λ. 3691/2008 γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ "Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή", 

λνείηαη ν "Κεληξηθφο πληνληζηηθφο 

Φνξέαο" ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 

 3. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί νθείινπλ, 

ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε 

λνκνζεζία ηξίηνπ θξάηνπο, εθηφο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, δελ επηηξέπεη ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ απαηηνχληαη 

θαηά ην άξζξν 35, λα ιακβάλνπλ 

πξφζζεηα κέηξα ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ 

απνηειεζκαηηθά ηνλ θίλδπλν δηάπξαμεο 

ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. Οη ζρεηηθέο 

Αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη κε απνθάζεηο 

ηνπο λα εμεηδηθεχνπλ ηα πξφζζεηα απηά 

κέηξα. 

 

«4. Με βάζε ηα εθηειεζηηθά κέηξα ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 31 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 8 (4β) ηεο 

Οδεγίαο 2010/78/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, νη 

Αξκφδηεο Αξρέο κε απνθάζεηο ηνπο 

εμεηδηθεχνπλ θαη θαζνξίδνπλ θάζε 

ιεπηνκέξεηα θαη ηερληθφ ζέκα.» 

 

*** Ζ παξ.4 πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.5 β` 

άξζξνπ 116 Ν.4099/2012,ΦΔΚ Α 

250/20.12.2012.  

 

Άξζξν 37 

Δθαξκνγή δηαδηθαζηψλ θαη ζπζηεκάησλ 

 

1. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 

εθαξκφδνπλ δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο θαη ηαρέσο ζε αίηεκα ή εξψηεκα 

ηεο Δπηηξνπήο, ηεο αξκφδηαο αξρήο ηνπο ή 

άιισλ αξκνδίσλ δεκφζησλ αξρψλ, σο 

πξνο ην εάλ δηαηεξνχλ ή είραλ δηαηεξήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ πέληε 

εηψλ επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε 

ζπγθεθξηκέλα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, 

γηα ην είδνο απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζρέζεο θαη γηα θάζε ζρεηηθή ζπλαιιαγή. 
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 2. Με απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ, άιισλ απφ ηα 

πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνπη-

ζησηηθνχο νξγαληζκνχο, δχλαηαη λα 

εμεηδηθεχνληαη θαηά πεξίπησζε 

ππνρξεψζεηο απηψλ ησλ ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ αληίζηνηρεο κε εθείλεο ηεο 

παξαγξάθνπ 1. 

 

Άξζξν 38 

πιινγή, ηήξεζε θαη επεμεξγαζία 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ απφ δεκφζηεο αξρέο 

 

1. Όιεο νη εκπιεθφκελεο δεκφζηεο αξρέο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο, ηεο Δπηηξνπήο, ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ θαη ησλ δηθαζηηθψλ, 

εηζαγγειηθψλ, αζηπλνκηθψλ θαη 

θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη ππεξεζηψλ, 

ηεξνχλ πιήξε θαη ελεκεξσκέλα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνκείο ή 

ζέκαηα ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπο. Σα 

ζηνηρεία απηά ζπγθεληξψλεη ε Κεληξηθή 

πληνληζηηθή Αξρή αλά εκεξνινγηαθφ 

εμάκελν. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.3 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

"3. Όπνπ ζην λ. 3691/2008 γίλεηαη 

αλαθνξά ζηελ "Κεληξηθή πληνληζηηθή 

Αξρή", λνείηαη ν "Κεληξηθφο 

πληνληζηηθφο Φνξέαο" ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ". 

 

2. Οη ζηαηηζηηθέο απηέο θαιχπηνπλ 

ηνπιάρηζηνλ: 

 

α) ηνλ αξηζκφ ησλ αλαθνξψλ χπνπησλ ή 

αζπλεζψλ ζπλαιιαγψλ ή δξαζηεξηνηήησλ 

πνπ ππνβιήζεθαλ ζηελ Δπηηξνπή, ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε απηψλ ησλ αλαθνξψλ 

αλάινγα κε ηνπο απνζηέιινληεο, ηνλ 

αξηζκφ ησλ πνξηζκάησλ πνπ ππνβιήζεθαλ 

ζηνλ Δηζαγγειέα θαη ησλ ππνζέζεσλ πνπ 

ηέζεθαλ ζην αξρείν, θαζψο θαη ζηνηρεία 

απφ ηε δηεζλή ζπλεξγαζία ηεο Δπηηξνπήο 

κε αιινδαπέο αληίζηνηρεο αξρέο, 

 

 β) ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε θαη επε-

μεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ άξζξνπ 39, 

 

 γ) ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέ-

ξνληαη ζηελ παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 6 θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμακεληαίεο 

εθζέζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

 

 δ) ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία αλαθέ-

ξνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο απνθάζεηο ησλ 

αξκφδησλ αξρψλ. 

 

 3. Σν Τπνπξγείν Γηθαηνζχλεο, ε Δπηηξνπή 

θαη νη Αξκφδηεο αξρέο δεκνζηνπνηνχλ 

ζπγθεληξσηηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα 

ηελ επαξθή ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ. 

 

Άξζξν 39 

πιινγή δηθαζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη 

ζηνηρείσλ 
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1. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο νξίδνληαη ε δηαδηθαζία θαη νη 

ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπιινγή, 

ηαμηλφκεζε θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο εθδηθαδφκελεο 

ππνζέζεηο γηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2, 

νπνηνπδήπνηε βαζκνχ δηθαηνδνζίαο, ηνλ 

αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 

εξεπλήζεθαλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ 

δηψρζεθαλ, ηηο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο ή βνπιεχκαηα θαη ηα ηπρφλ 

δεκεπζέληα ή θαηαζρεζέληα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη 

επίζεο ε δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο ηεο 

δηθαζηηθήο εμέιημεο ησλ αλαθνξψλ πνπ 

ππνβάιιεη ε Δπηηξνπή ζηνλ αξκφδην 

Δηζαγγειέα. 

 

 2. Οη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Γηθαηνζχλεο κεξηκλνχλ επίζεο γηα ηε 

ζπιινγή, θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία 

αλάινγσλ κε ηα σο άλσ ζηνηρείσλ γηα ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο ησλ βαζηθψλ 

αδηθεκάησλ, δεηψληαο πιεξνθνξίεο απφ 

γξακκαηείεο Δηζαγγειηψλ θαη Γηθαζηεξίσλ 

θαη απφ αζηπλνκηθέο ππεξεζίεο. 

 

  ***ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Βιέπε θαη ζρεηηθή 

ΤΑ 80507/14.5-1.6.2009 (ΦΔΚ Β΄ 1033/       

1.6.09), "Γηαδηθαζία θαη ηερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηε ζπιινγή, ηαμηλφκεζε 

θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

ζρεηηθά κε ηηο εθδηθαδφκελεο ππνζέζεηο 

γηα αδηθήκαηα λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 

απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ Α` 166) νπνηνπδήπνηε 

βαζκνχ δηθαηνδνζίαο, γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ εξεπλήζεθαλ θαη ησλ 

πξνζψπσλ πνπ δηψρζεθαλ, γηα ηηο ζρεηηθέο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο ή βνπιεχκαηα θαη 

ηα ηπρφλ δεκεπζέληα ή θαηαζρεζέληα      

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία." 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ 

ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

 

Άξζξν 40 

πλεξγαζία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

εκπηζηεπηηθήο θχζεο 

 

 1. Ζ Αξρή δχλαηαη λα δηαβηβάδεη θαη λα 

αληαιιάζζεη πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο 

θχζεο κε ηηο αξκφδηεο εηζαγγειηθέο ή 

άιιεο αξρέο κε εξεπλεηηθέο ή ειεγθηηθέο 

αξκνδηφηεηεο, θαζψο θαη κε ηηο Αξκφδηεο 

αξρέο ηνπ άξζξνπ 6, εθφζνλ νη 

πιεξνθνξίεο απηέο θξίλνληαη ρξήζηκεο γηα 

ην έξγν ηνπο θαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

λφκηκσλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπίζεο, 

δχλαηαη λα δεηεί ελεκέξσζε γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ 

δηεμήρζεζαλ απφ ηηο ελ ιφγσ αξρέο, θαζψο 

θαη θάζε πιεξνθνξία πνπ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 7Β. 

 

 "Δηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο δηελέξγεηαο 

θνξνινγηθψλ ή ηεισλεηαθψλ ειέγρσλ θαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία είζπξαμεο ρξεψλ, ε 

Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα 

δεηήζεη θαη λα ιάβεη απφ ηελ Αξρή θάζε 

δηαζέζηκε ζε απηήλ πιεξνθνξία πνπ είλαη 
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πηζαλφ λα ζρεηίδεηαη κε ην δηελεξγνχκελν 

έιεγρν ή κε ηελ επηδησθφκελε είζπξαμε 

ρξένπο ηνπ ππφρξενπ. Ζ Αξρή δχλαηαη λα 

απνθαζίζεη λα κελ παξάζρεη ηηο 

πιεξνθνξίεο, εάλ ε παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ ζα έζεηε ζε θίλδπλν κηα 

ζπλερηδφκελε έξεπλα ηεο Αξρήο. Απηή ε 

άξλεζε δελ κπνξεί λα ππεξβεί ρξνληθά 

ηνπο έμη (6) κήλεο. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ 

θαη γηα ην .Γ.Ο.Δ., γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

δηελέξγεηαο ειέγρσλ αξκνδηφηεηαο ηνπ. 

Δπηπιένλ, ε Αξρή ελεκεξψλεη κέζα ζε δχν 

(2) εξγάζηκεο εκέξεο ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζφδσλ γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο δέζκεπζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ θνξνινγηθά αδηθήκαηα, ηεισλεηαθά 

αδηθήκαηα ή αδηθήκαηα κε θαηαβνιήο 

ρξεψλ πξνο ην Γεκφζην, θαζψο θαη ην 

.Γ.Ο.Δ. γηα ηηο δεζκεχζεηο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ελ γέλεη αδηθήκαηα 

πνπ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ". 

 

*** Σα πην πάλσ κέζα ζε "  " εδάθηα ηεο 

παξ.1 πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 68 παξ.9        

Ν.4174/2013, ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

 2. Οη Αξκφδηεο αξρέο δχλαληαη νκνίσο λα 

αληαιιάζζνπλ εκπηζηεπηηθήο θχζεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ 

παξφληα λφκν θαη λα 

αιιεινελεκεξψλνληαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ. Με 

δηκεξή ή πνιπκεξή κλεκφληα ζπλεξγαζίαο 

δχλαληαη λα εμεηδηθεχνληαη νη δηαδηθαζίεο 

θαη νη ηερληθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο σο άλσ 

αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ. 

 

 3. Οη αλσηέξσ αξρέο δχλαληαη λα 

δηελεξγνχλ θνηλνχο ειέγρνπο ζε ππνζέζεηο 

θνηλήο αξκνδηφηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπο 

πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ παξφληα λφκν. 

 

 4. Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ησλ 

δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ, σο 

πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθήο θχζεο, 

λννχληαη εθείλεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή ή εκπνξηθή 

ζπκπεξηθνξά λνκηθψλ ή θπζηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, ηα ζηνηρεία ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, ηα 

θνξνινγηθά ζηνηρεία ηνπο θαη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηδφκελεο κε πνηληθά 

αδηθήκαηα θαη θνξνινγηθέο, ηεισλεηαθέο ή 

άιιεο δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο. ηηο ελ 

ιφγσ πιεξνθνξίεο πεξηιακβάλνληαη θαη 

εθείλεο πνπ απνθηψληαη απφ ηνπο 

δηαβηβάδνληεο ή αληαιιάζζνληεο απηέο 

θνξείο κέζσ ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο κε 

αληίζηνηρεο αιινδαπέο αξρέο ή θνξείο, 

εθφζνλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζέζεηο απηήο ηεο 

ζπλεξγαζίαο." 

 

*** Σν άξζξν 40 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 

κε ην άξζξν 4 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

Άξζξν 41 

Δζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο 

 

 1. Σα Τπφρξεα πξφζσπα εθαξκφδνπλ 

επαξθείο θαη θαηάιιειεο πνιηηηθέο θαη 

δηαδηθαζίεο φζνλ αθνξά ηε δένπζα 
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επηκέιεηα σο πξνο ηνλ πειάηε θαη ηνλ 

πξαγκαηηθφ δηθαηνχρν, ηελ αλαθνξά 

χπνπησλ ζπλαιιαγψλ, ηε θχιαμε αξρείσλ, 

ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, ηελ αμηνιφγεζε 

θηλδχλνπ, ηελ ζπλερή εθηίκεζε ηνπ 

βαζκνχ ζπκκφξθσζεο θαη ηελ εζσηεξηθή 

επηθνηλσλία, ψζηε λα πξνιακβάλνπλ θαη 

λα εκπνδίδνπλ ζπλαιιαγέο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ελδέρεηαη λα 

ζπλδένληαη κε ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2. 

 

 2. Σα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη νη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί κεξηκλνχλ 

ψζηε νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ λα 

εθαξκφδνληαη θαη ζηηο ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 4, εθφζνλ απηέο είλαη Τπφρξεα 

πξφζσπα, θαζψο θαη ζηα ππνθαηαζηήκαηα 

θαη ζηα γξαθεία αληηπξνζσπείαο ηνπο ζην 

εμσηεξηθφ, εθηφο αλ απηφ απαγνξεχεηαη, 

πιήξσο ή κεξηθψο, απφ ηε ζρεηηθή 

αιινδαπή λνκνζεζία, νπφηε ελεκεξψλνπλ 

ηελ Δπηηξνπή, ηελ αξκφδηα αξρή ηνπο θαη 

ηελ Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή. ε θάζε 

πεξίπησζε εθαξκφδνπλ ην απζηεξφηεξν 

δίθαην κεηαμχ ηνπ ειιεληθνχ θαη απηνχ 

ηεο ρψξαο ππνδνρήο, ζηελ έθηαζε πνπ 

απηφ επηηξέπεηαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο 

ππνδνρήο. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην άξζξν 13 

παξ.3 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 49/10.3.2011: 

3. Όπνπ ζην λ. 3691/2008 γίλεηαη αλαθνξά 

ζηελ "Κεληξηθή πληνληζηηθή Αξρή", 

λνείηαη ν "Κεληξηθφο πληνληζηηθφο 

Φνξέαο" ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 

 3. Οη Αξκφδηεο αξρέο ππφρξεσλ 

πξνζψπσλ, άιισλ απφ ηα πηζησηηθά 

ηδξχκαηα θαη ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

νξγαληζκνχο, δχλαληαη λα εμεηδηθεχνπλ κε 

απνθάζεηο ηνπο ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 6 θαη ηδίσο ηε δηάθξηζε κεηαμχ 

ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη 

ππφρξεσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 

«5. Με βάζε ηα εθηειεζηηθά κέηξα ηεο 

παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηεο Οδεγίαο 

2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 8 (5) ηεο 

Οδεγίαο 2010/78/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπ-ιίνπ, νη 

Αξκφδηεο Αξρέο κε απνθάζεηο ηνπο 

εμεηδηθεχνπλ θαη θαζνξίδνπλ θάζε 

ιεπηνκέξεηα θαη ηερληθφ ζέκα.» 

 

*** Ζ πην πάλσ  παξάγξαθνο  (4 θαη φρη 5  

φπσο εθ παξαδξνκήο πξνθαλψο  

αξηζκήζεθε) πξνζηέζεθε κε ηελ παξ.6 

άξζξνπ 116 Ν.4099/2012,ΦΔΚ Α 

250/20.12.2012. 

 

Άξζξν 42 

Καηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε 

 

 Σα Τπφρξεα πξφζσπα ιακβάλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα ψζηε νη ππάιιεινί ηνπο 

λα ιάβνπλ γλψζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ 

θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ. Σα κέηξα απηά 

πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, ηε 
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ζπκκεηνρή ησλ αξκφδησλ ππαιιήισλ ζε 

εηδηθά πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο, ηα νπνία 

ηνπο βνεζνχλ λα εληνπίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηπρφλ ζπλδένληαη κε 

ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηνπο 

εθπαηδεχνπλ λα ελεξγνχλ ζσζηά ζε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

Άξζξν 43 

Πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη 

εγγξαθήο ζε κεηξψν 

 

 1. Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηέπνπλ ηα ηεο ρνξήγεζεο άδεηαο 

ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο ή εγγξαθήο ζε 

κεηξψα, νη Αξκφδηεο αξρέο αξλνχληαη ηε 

ρνξήγεζε αδεηψλ ζχζηαζεο ή ιεηηνπξγίαο 

ή εγγξαθήο ζε κεηξψν ζηα ππφρξεα 

λνκηθά πξφζσπα, εάλ δελ έρνπλ πεηζηεί φηη 

ηα πξφζσπα πνπ θαηέρνπλ ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ θεθαιαίνπ ή ειέγρνπλ ή 

πξάγκαηη δηεπζχλνπλ ή ζα δηεπζχλνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ πξνζψπσλ απηψλ ή νη 

πξαγκαηηθνί δηθαηνχρνη ηνπο είλαη 

θαηάιιεια θαη έληηκα πξφζσπα. 

 

 (2. Σα γξαθεία πιεξσκψλ θαη 

εκβαζκάησλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

Οδεγία 2007/64/ΔΚ γηα ηηο ππεξεζίεο 

πιεξσκψλ ζηελ εζσηεξηθή αγνξά πξέπεη 

λα ιακβάλνπλ άδεηα ιεηηνπξγίαο, λα 

εγγξάθνληαη ζε κεηξψν θαη λα 

επνπηεχνληαη απφ αξκφδηα αξρή γηα λα 

κπνξνχλ λα δηελεξγνχλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο). 

 

*** Ζ παξ.2 ΚΑΣΑΡΓΖΘΖΚΔ  κε ην 

άξζξν 82 πεξ.δ` Ν.3862/2010,ΦΔΚ Α 

113/13.7.2010. 

 

Άξζξν 44 

Αξκφδηα ζηειέρε 

Τπνρξεψζεηο ρξεκαηνπηζησηηθψλ νκίισλ 

 

1. Κάζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή ρξεκαην-

πηζησηηθφο νξγαληζκφο νθείιεη λα νξίζεη 

έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, ζην νπνίν ηα 

άιια δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη νη 

ππάιιεινη ζα αλαθέξνπλ θάζε ζπλαιιαγή 

πνπ ζεσξνχλ αζπλήζε ή χπνπηε γηα 

απφπεηξα ή δηάπξαμε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ 

άξζξνπ 2 θαη θάζε γεγνλφο ηνπ νπνίνπ 

ιακβάλνπλ γλψζε ιφγσ ηεο ππεξεζίαο 

ηνπο θαη ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

απνηειέζεη έλδεημε ηέηνησλ πξάμεσλ. ηα 

ππνθαηαζηήκαηα ή ζε εηδηθέο δηεπζχλζεηο 

ή κνλάδεο ε αλαθνξά απηή γίλεηαη 

θαηεπζείαλ ζην δηεπζπληή ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ή ηεο δηεχζπλζεο ή ηεο 

κνλάδαο ν νπνίνο αλαθέξεηαη ακέζσο ζην 

αξκφδην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, εθφζνλ 

ζπκκεξίδεηαη ηηο ππφλνηεο. Αλ ν 

δηεπζπληήο ή ν αλαπιεξσηήο ηνπ θσιχεηαη 

ή αξλείηαη ή ακειεί ή δελ ζπκκεξίδεηαη ηηο 

ππφλνηεο ηνπ αλαθεξφληνο ππαιιήινπ, 

ηφηε ν ππάιιεινο κπνξεί λα αλαθεξζεί 

ζην αξκφδην δηεπζπληηθφ ζηέιερνο. Ο 

ηειεπηαίνο ελεκεξψλεη ζρεηηθά, 

ηειεθσληθψο ή κε εκπηζηεπηηθφ έγγξαθν ή 

κε αζθαιέο ειεθηξνληθφ κέζν, ηελ 

Δπηηξνπή παξέρνληαο ηεο ζπγρξφλσο θάζε 

ρξήζηκε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν, αλ κεηά 

απφ ηελ εμέηαζε πνπ πξαγκαηνπνηεί θξίλεη 

φηη νη πιεξνθνξίεο θαη ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία δηθαηνινγνχλ ηελ αλαθνξά. Οη 
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δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο 

εθαξκφδνληαη θαη ζε άιια ππφρξεα λνκηθά 

πξφζσπα, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη 

ζρεηηθέο  

απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ. 

 

 2. Κάζε ρξεκαηνπηζησηηθφο φκηινο νξίδεη 

έλα δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, απφ ηε 

κεγαιχηεξε εηαηξεία ηνπ νκίινπ, σο 

ζπληνληζηή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ηήξεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ παξφληνο 

λφκνπ απφ ηηο επί κέξνπο εηαηξείεο ηνπ 

νκίινπ. Πξνο ηνχην ην ζηέιερνο απηφ 

ζπλεξγάδεηαη θαη αληαιιάζζεη 

πιεξνθνξίεο κε ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ησλ επί κέξνπο εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ, πνπ 

νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ιακβάλεη 

γλψζε ησλ ηπρφλ αλαθνξψλ ηνπο πξνο ηελ 

Δπηηξνπή θαη δχλαηαη λα ππνβάιεη 

αλαθνξέο ζε απηήλ θαη ν ίδηνο, παξέρνληαο 

ζηνηρεία απφ φιεο ηηο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ. 

 

 Με απνθάζεηο ησλ αξκφδησλ αξρψλ πνπ 

επνπηεχνπλ ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία θάζε 

νκίινπ δχλαηαη λα πξνζδηνξίδνληαη 

δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεψζεηο πνπ πξέπεη 

λα ηεξνχλ νη φκηινη θαη νη εηαηξείεο θάζε 

νκίινπ. 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Ζ` 

ΠΟΗΝΗΚΔ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ 

ΚΤΡΧΔΗ, ΚΑΣΑΥΔΖ ΚΑΗ 

ΓΖΜΔΤΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΧΝ 

ΣΟΗΥΔΗΧΝ 

 

Άξζξν 45 

Πνηληθέο θπξψζεηο 

 

1.α. Με θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή απφ είθνζη ρηιηάδεο 

(20.000) επξψ έσο έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο 

πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 

 β. Ο ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ ζηνηρείνπ α` ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) επξψ έσο έλα 

εθαηνκκχξην πεληαθφζηεο ρηιηάδεο 

(1.500.000) επξψ, αλ έδξαζε σο 

ππάιιεινο ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

αλ ην βαζηθφ αδίθεκα πεξηιακβάλεηαη ζηα 

αδηθήκαηα ησλ ζηνηρείσλ γ`, δ` θαη ε` ηνπ 

άξζξνπ 3 ηνπ παξφληνο, αθφκε θαη αλ γηα 

απηά πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο. 

 

 γ. Ο ππαίηηνο ησλ πξάμεσλ ηνπ ζηνηρείνπ 

α` ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε ηνπιάρηζηνλ 

δέθα εηψλ θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) επξψ έσο δχν 

εθαηνκκχξηα (2.000.000) επξψ, αλ αζθεί 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο θαη` 

επάγγεικα ή θαηά ζπλήζεηα ή είλαη 

ππφηξνπνο ή έδξαζε γηα ινγαξηαζκφ, πξνο 

φθεινο ή εληφο ησλ πιαηζίσλ 

εγθιεκαηηθήο ή ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο 

ή νκάδαο. 
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 δ. Με θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ 

ηηκσξείηαη ν ππάιιεινο ηνπ ππφρξενπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή φπνην άιιν ππφρξεν 

πξνο αλαθνξά χπνπησλ ζπλαιιαγψλ 

πξφζσπν παξαιείπεη απφ πξφζεζε λα 

αλαθέξεη αξκνδίσο χπνπηεο ή αζπλήζεηο 

ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ή 

παξνπζηάδεη ςεπδή ή παξαπιαλεηηθά 

ζηνηρεία, θαηά παξάβαζε ησλ ζρεηηθψλ 

λνκνζεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ ή θαλνληζηηθψλ 

δηαηάμεσλ θαη θαλφλσλ, εθφζνλ γηα ηελ 

πξάμε ηνπ δελ πξνβιέπεηαη βαξχηεξε 

πνηλή απφ Άιιεο δηαηάμεηο. 

 

 ε. Ζ πνηληθή επζχλε γηα ην βαζηθφ 

αδίθεκα δελ απνθιείεη ηελ ηηκσξία ησλ 

ππαηηίσλ (απηνπξγνχ θαη ζπκκέηνρσλ) γηα 

ηηο πξάμεηο ησλ ζηνηρείσλ α`, β` θαη γ` ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, εθφζνλ ηα ζηνηρεία 

ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ησλ 

πξάμεσλ λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο. 

 

 ζη. Αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή γηα βαζηθφ 

αδίθεκα είλαη θπιάθηζε, ν ππαίηηνο απηνχ 

ηηκσξείηαη γηα ην αδίθεκα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελφο έηνπο θαη κε ρξεκαηηθή 

πνηλή απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) επξψ 

έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο (500.000) επξψ. 

Με ηελ ίδηα πνηλή ηηκσξείηαη ν ππαίηηνο 

ηνπ εγθιήκαηνο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ, πνπ δελ είλαη ζπκκέηνρνο ζηε 

δηάπξαμε ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο, εθφζνλ 

είλαη ζπγγελήο εμ αίκαηνο ή εμ αγρηζηείαο 

ζε επζεία γξακκή ή εθ πιαγίνπ κέρξη θαη 

ηνπ β` βαζκνχ ή ζχδπγνο, ζεηφο γνλέαο ή 

ζεηφ ηέθλν ηνπ ππαίηηνπ ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο. 

 

 δ. Αλ ερψξεζε θαηαδίθε ηνπ ππαηηίνπ γηα 

βαζηθφ αδίθεκα, ε ηπρφλ πνηλή θαη` απηνχ 

ή ηξίηνπ απφ ηνπο αλαθεξφκελνπο ζην 

δεχηεξν εδάθην ηνπ ζηνηρείνπ ζη` γηα ην 

αδίθεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ην ίδην βαζηθφ αδίθεκα 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ επηβιεζείζα 

πνηλή γηα ηελ ηέιεζε ηνπ βαζηθνχ 

αδηθήκαηνο. 

 

 ε. Οη δηαηάμεηο ησλ ζηνηρείσλ ζη` θαη δ` 

δελ ηζρχνπλ ζηηο πεξηζηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ 

γ` θαη ζηα βαζηθά αδηθήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β` ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 

 

 ζ. Αλ ε πξνβιεπφκελε πνηλή γηα βαζηθφ 

αδίθεκα είλαη θπιάθηζε θαη ηα 

πξνθχςαληα έζνδα δελ ππεξβαίλνπλ ην 

πνζφλ ησλ δεθαπέληε ρηιηάδσλ (15.000) 

επξψ, ε πνηλή γηα ην αδίθεκα ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη θπιάθηζε έσο δχν 

εηψλ. Αλ ζηελ πεξίπησζε απηή 

ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν ηνπ ππαηηίνπ ηνπ 

βαζηθνχ αδηθήκαηνο ή ηξίηνπ νη 

πεξηζηάζεηο ηνπ ζηνηρείνπ γ`, ε πνηλή γηα 

ην αδίθεκα ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

είλαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ δχν εηψλ θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή απφ ηξηάληα ρηιηάδεο 

(30.000) επξψ έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο 

(500.000) επξψ. 

 

 2. Ζ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαη ε 

θαηαδίθε γηα λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 
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εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δελ 

πξνυπνζέηεη πνηληθή δίσμε ή θαηαδίθε ηνπ 

ππαηηίνπ γηα ην βαζηθφ αδίθεκα. 

 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο εμάιεηςεο ηνπ 

αμηφπνηλνπ, αζψσζεο ιφγσ ηνπ φηη ε 

πξάμε θαηέζηε αλέγθιεηε ή απαιιαγήο 

ηνπ ππαηηίνπ απφ ηελ πνηλή ιφγσ 

ηθαλνπνίεζεο ηνπ δεκησζέληνο γηα ην 

βαζηθφ αδίθεκα, γηα ην νπνίν πξνβιέπεηαη 

φηη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δεκησζέληνο 

επηθέξεη απηφ ην απνηέιεζκα, αίξεηαη ην 

αμηφπνηλν ή θεξχζζεηαη αζψνο ή 

απαιιάζζεηαη αληίζηνηρα ν ππαίηηνο απφ 

ηελ πνηλή θαη γηα ηηο ζπλαθείο πξάμεηο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ. Ζ δηάηαμε απηή 

δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ην αμηφπνηλν 

εμαιείθζεθε ιφγσ παξαγξαθήο.  

 

4. Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ πξνβιέπεηαη αζξνηζηηθά πνηλή 

ζηεξεηηθή ηεο ειεπζεξίαο θαη ρξεκαηηθή 

πνηλή, δελ εθαξκφδεηαη ην άξζξν 83 

πεξίπησζε ε` ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. 

 

 5. Σα θαθνπξγήκαηα πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην άξζξν 2 δηθάδνληαη απφ ην Σξηκειέο 

Δθεηείν Καθνπξγεκάησλ. 

 

Άξζξν 46 

Γήκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

1. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ 

πξντφλ βαζηθνχ αδηθήκαηνο ή ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 ή πνπ 

απνθηήζεθαλ ακέζσο ή εκκέζσο απφ 

πξντφλ ηέηνησλ αδηθεκάησλ ή ηα κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή πξννξίδνληαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο ηέιεζε απηψλ ησλ 

αδηθεκάησλ, θαηάζρνληαη θαη, εθφζνλ δελ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε απνδφζεσο ηνπο 

ζηνλ ηδηνθηήηε θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ 

άξζξνπ 310 θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ 

ηνπ άξζξνπ 373 Κ.Π.Γ., δεκεχνληαη 

ππνρξεσηηθά κε ηελ θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε. Ζ δήκεπζε επηβάιιεηαη αθφκε 

θαη αλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή κέζα 

αλήθνπλ ζε ηξίην, εθφζνλ απηφο ηεινχζε 

ελ γλψζεη ηνπ βαζηθνχ αδηθήκαηνο ή ησλ 

αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2 θαηά ην ρξφλν 

θηήζεσο απηψλ. Οη δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο ηζρχνπλ θαη ζε 

πεξίπησζε απφπεηξαο ησλ αλσηέξσ 

αδηθεκάησλ. 

 

2. ε πεξίπησζε πνπ ε πεξηνπζία ή ην 

πξντφλ θαηά ηελ παξάγξαθν 1 δελ ππάξρεη 

πιένλ, δελ έρεη βξεζεί ή δελ είλαη δπλαηφλ 

λα θαηαζρεζεί, θαηάζρνληαη θαη 

δεκεχνληαη ππφ ηνπο φξνπο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ίζεο 

αμίαο πξνο εθείλε ηεο πξναλαθεξζείζαο 

πεξηνπζίαο ή ηνπ πξντφληνο θαηά ην ρξφλν 

ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, φπσο ηελ 

πξνζδηνξίδεη ην δηθαζηήξην. Σν 

δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιιεη θαη 

ρξεκαηηθή πνηλή κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο 

αμίαο ηεο πεξηνπζίαο ή ηνπ πξντφληνο, αλ 

θξίλεη φηη δελ ππάξρνπλ πξφζζεηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πξνο δήκεπζε ή ηα 

ππάξρνληα ππνιείπνληαη ηεο αμίαο ηεο 

πεξηνπζίαο ή ηνπ πξντφληνο. 

 

 3. Γήκεπζε δηαηάζζεηαη θαη φηαλ δελ 

αζθήζεθε δίσμε ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ 

ππαηηίνπ ή ε δίσμε πνπ αζθήζεθε έπαπζε 
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νξηζηηθψο ή θεξχρζεθε απαξάδεθηε. ηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο ε δήκεπζε δηαηάζζεηαη 

κε βνχιεπκα ηνπ δηθαζηηθνχ ζπκβνπιίνπ ή 

κε απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ πνπ παχεη ή 

θεξχζζεη απαξάδεθηε ηελ πνηληθή δίσμε 

θαη αλ δελ αζθήζεθε δίσμε, κε βνχιεπκα 

ηνπ θαηά ηφπνλ αξκφδηνπ ζπκβνπιίνπ 

πιεκκειεηνδηθψλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

492 θαη ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 504 Κ.Π.Γ. 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε. 

 

 4. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 310 

θαη ηνπ ηειεπηαίνπ εδαθίνπ ηνπ άξζξνπ 

373 Κ.Π.Γ. εθαξκφδνληαη αλαιφγσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δηαηάρζεθε δήκεπζε 

θαηά ηεο πεξηνπζίαο ηξίηνπ, ν νπνίνο δελ 

ζπκκεηέζρε ζηε δίθε νχηε θιεηεχζεθε ζε 

απηήλ. 

 

Άξζξν 47 

Απνδεκίσζε ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ 

 

1. Σν Γεκφζην κπνξεί, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο, λα αμηψζεη ελψπηνλ ησλ 

αξκφδησλ πνιηηηθψλ δηθαζηεξίσλ απφ ηνλ 

ακεηαθιήησο θαηαδηθαζκέλν ζε πνηλή 

θαζείξμεσο γηα αδίθεκα ησλ άξζξσλ 2 θαη 

3 ηνπ παξφληνο λφκνπ, θάζε άιιε 

πεξηνπζία πνπ απηφο έρεη απνθηήζεη απφ 

άιιν αδίθεκα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 έζησ 

θαη αλ δελ αζθήζεθε γηα ην αδίθεκα απηφ 

δίσμε, ιφγσ ζαλάηνπ ηνπ ππαηηίνπ, ή ε 

δίσμε πνπ αζθήζεθε έπαπζε νξηζηηθά ή 

θεξχρζεθε απαξάδεθηε. 

 

2. Αλ ε πεξηνπζία πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 κεηαβηβάζηεθε ζε ηξίην, ν 

θαηαδηθαζκέλνο ππνρξενχηαη ζε 

απνδεκίσζε ίζε κε ηελ αμία ηεο θαηά ην 

ρξφλν ζπδεηήζεσο ηεο αγσγήο. Ζ 

παξαπάλσ αμίσζε κπνξεί λα αζθεζεί θαη 

θαηά ηξίηνπ πνπ απέθηεζε απφ ραξηζηηθή 

αηηία, εθφζνλ θαηά ην ρξφλν ηεο θηήζεο 

ήηαλ ζχδπγνο ή ζπγγελήο εμ αίκαηνο θαη` 

επζεία γξακκή κε ηνλ θαηαδηθαζκέλν ή 

αδειθφο ηνπ ή ζεηφ ηέθλν ηνπ, θαζψο θαη 

ελαληίνλ θάζε ηξίηνπ πνπ απέθηεζε κεηά 

ηελ άζθεζε θαηά ηνπ θαηαδηθαζκέλνπ 

πνηληθήο δίσμεο γηα ην πην πάλσ έγθιεκα 

αλ θαηά ην ρξφλν πνπ απέθηεζε γλψξηδε 

ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο θαηά ηνπ 

θαηαδηθαζκέλνπ. Ο ηξίηνο θαη ν 

θαηαδηθαζκέλνο επζχλνληαη εηο 

νιφθιεξνλ. 

 

Άξζξν 48 

Γέζκεπζε θαη απαγφξεπζε εθπνίεζεο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 

1. Όηαλ δηεμάγεηαη ηαθηηθή αλάθξηζε γηα 

ηα αδηθήκαηα ηνπ άξζξνπ 2 κπνξεί ν 

αλαθξηηήο, κε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

εηζαγγειέα, λα απαγνξεχζεη ηελ θίλεζε 

θάζε είδνπο ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ ή 

ρξεκα-ηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

ηεξνχληαη ζε πηζησηηθφ ίδξπκα ή 

ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ, θαζψο θαη 

ην άλνηγκα ησλ ζπξίδσλ ζεζαπξνθπιαθίνπ 

ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, έζησ θαη θνηλψλ 

νπνηνπδήπνηε είδνπο κε άιιν πξφζσπν, 

εθφζνλ ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο φηη νη 

ινγαξηαζκνί, νη ηίηινη, ηα ρξεκαην-

πηζησηηθά πξντφληα ή νη ζπξίδεο πεξηέρνπλ 

ρξήκαηα ή πξάγκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηέιεζε ησλ αδηθεκάησλ ηνπ άξζξνπ 2. Σν 
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ίδην ηζρχεη θαη φηαλ δηεμάγεηαη αλάθξηζε 

γηα βαζηθφ αδίθεκα θαη ππάξρνπλ βάζηκεο 

ππφλνηεο φηη νη ινγαξηαζκνί, νη ηίηινη, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα ή νη ζπξίδεο 

πεξηέρνπλ ρξήκαηα ή πξάγκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ ηέιεζε ηνπ αλσηέξσ 

αδηθήκαηνο ή πνπ ππφθεηληαη ζε δήκεπζε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο πξνθα-

ηαξθηηθήο εμέηαζεο ή πξναλάθξηζεο, ε 

απαγφξεπζε ηεο θίλεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

πξντφλησλ ή ηνπ αλνίγκαηνο ησλ ζπξίδσλ 

κπνξεί λα δηαηαρζεί απφ ην δηθαζηηθφ 

ζπκβνχιην. Ζ δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή ή ην 

βνχιεπκα ηνπ ζπκβνπιίνπ επέρεη ζέζε 

έθζεζεο θαηάζρεζεο, εθδίδεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

ή ηνπ ηξίηνπ, δελ είλαη απαξαίηεην λα 

αλαθέξεη ζπγθεθξηκέλν ινγαξηαζκφ, ηίηιν, 

ρξεκαην-πηζησηηθφ πξντφλ ή ζπξίδα θαη 

επηδίδεηαη ζηνλ θαηεγνξνχκελν θαη ζην 

δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηνπ πηζησηηθνχ 

ηδξχκαηνο ή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

νξγαληζκνχ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 44 ή ζηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηνπ ηφπνπ φπνπ εδξεχεη 

ν αλαθξηηήο ή ν εηζαγγειέαο. ε 

πεξίπησζε θνηλψλ ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ, 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ ή θνηλήο 

ζπξίδαο επηδίδεηαη θαη ζηνλ ηξίην. 

 

 2. Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν 

απαγφξεπζε ηζρχεη απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή 

ηεο επίδνζεο ζην πηζησηηθφ ίδξπκα ή ζην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ νξγαληζκφ ηεο δηάηαμεο 

ηνπ αλαθξηηή ή ηνπ βνπιεχκαηνο. Απφ 

ηφηε απαγνξεχεηαη ην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο 

θαη είλαη άθπξε έλαληη ηνπ Γεκνζίνπ 

ηπρφλ εθηακίεπζε ρξεκάησλ απφ ην 

ινγαξηαζκφ ή εθπνίεζε ηίηισλ ή 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ. 

Γηεπζπληηθφ ζηέιερνο ή ππάιιεινο ηνπ 

πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ή ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ, πνπ 

παξαβαίλεη κε πξφζεζε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο, ηηκσξείηαη κε 

θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ θαη κε 

ρξεκαηηθή πνηλή. 

 

 3. Αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, κπνξεί ν 

αλαθξηηήο ή ην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην λα 

δηαηάμεη ηελ απαγφξεπζε εθπνηήζεσο 

νξηζκέλνπ αθηλήηνπ ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ. 

Ζ δηάηαμε ηνπ αλαθξηηή ή ην βνχιεπκα 

επέρεη ζέζε εθζέζεσο θαηαζρέζεσο, 

εθδίδεηαη ρσξίο πξνεγνχκελε θιήζε ηνπ 

θαηεγνξνπκέλνπ θαη επηδίδεηαη ζηνλ 

θαηεγνξνχκελν θαη ζηνλ αξκφδην θχιαθα 

κεηαγξαθψλ, ν νπνίνο ππνρξενχηαη λα 

πξνβεί ηελ ίδηα εκέξα ζε ζρεηηθή 

ζεκείσζε ζηα νηθεία βηβιία θαη λα 

αξρεηνζεηήζεη ην έγγξαθν πνπ ηνπ 

θνηλνπνηήζεθε. Με απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο ξπζκίδνληαη νη 

ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο ηεο 

παξαγξάθνπ απηήο. Κάζε δηθαηνπξαμία, 

ππνζήθε, θαηάζρεζε ή άιιε πξάμε πνπ 

εγγξάθεηαη ζην βηβιίν ηνπ 

ππνζεθνθπιαθείνπ κεηά ηελ εγγξαθή ηεο 

πην πάλσ ζεκείσζεο είλαη άθπξε έλαληη 

ηνπ Γεκνζίνπ. 

 

 "4. Ο θαηεγνξνχκελνο, ν χπνπηνο ηέιεζεο 

αμηφπνηλεο πξάμεο ησλ αδηθεκάησλ ησλ 

άξζξσλ 2 θαη 3 θαη ν ηξίηνο δηθαηνχληαη λα 

δεηήζνπλ ηελ άξζε ηεο δηάηαμεο ηνπ 

αλαθξηηή ή ηελ αλάθιεζε ηνπ 

βνπιεχκαηνο, κε αίηεζε πνπ απεπζχλεηαη 

πξνο ην αξκφδην δηθαζηηθφ ζπκβνχιην θαη 

θαηαηίζεηαη ζηνλ αλαθξηηή ή ηνλ 
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εηζαγγειέα, κέζα ζε είθνζη κέξεο απφ ηελ 

επίδνζε ζε απηφλ ηεο δηάηαμεο ή ηνπ 

βνπιεχκαηνο. ηε ζχλζεζε ηνπ 

ζπκβνπιίνπ δελ κεηέρεη ν αλαθξηηήο. Ζ 

ππνβνιή ηεο αίηεζεο θαη ε πξνζεζκία 

πξνο ηνχην δελ αλαζηέιινπλ ηελ εθηέιεζε 

ηεο δηάηαμεο ή ηνπ βνπιεχκαηνο. Ζ 

δηάηαμε ή ην βνχιεπκα αλαθαιείηαη αλ 

πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία. 

 

 5. Όηαλ δηεμάγεηαη έξεπλα απφ ηελ Α` 

Μνλάδα ηεο Αξρήο, ε απαγφξεπζε ηεο 

θίλεζεο ινγαξηαζκψλ, ηίηισλ θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ πξντφλησλ, ηνπ 

αλνίγκαηνο ζπξίδσλ θαη ηεο κεηαβίβαζεο ή 

εθπνίεζεο νπνηνπδήπνηε πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ κπνξεί λα δηαηαρζεί ζε 

επείγνπζεο πεξηπηψζεηο απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Αξρήο, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 1 έσο 3. Σα ζρεηηθά κε ηε 

δέζκεπζε ζηνηρεία, καδί κε αληίγξαθν ηνπ 

θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, δηαβηβάδνληαη 

ζηνλ αξκφδην Δηζαγγειέα, ρσξίο απηφ λα 

παξαθσιχεη ηε ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο απφ 

ηελ Αξρή. Σα πξφζσπα πνπ βιάπηνληαη 

απφ ηελ παξαπάλσ δέζκεπζε έρνπλ ηα 

δηθαηψκαηα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 4." 

 

*** Οη παξ.4 θαη 5 αληηθαηαζηάζεθαλ σο 

άλσ κε ην άξζξν 5 παξ.1 Ν.3932/2011,    

ΦΔΚ Α 49/10.3.2011. 

 

 (6. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 4 

θαη 5 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νη αηηνχληεο 

κπνξνχλ λα ακθηζβεηήζνπλ κφλν ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δέζκεπ-

ζεο ή ηεο απαγφξεπζεο). 

 

*** Ζ παξ.6 δηαγξάθεθε θαη ε 

παξάγξαθνο 7 αλαξηζκήζεθε ζε 6 κε ην 

άξζξν 5         παξ.2 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

6 (7). Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

εθαξκφδνληαη αλαιφγσο εθηφο ησλ πηζησ-

ηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζκψλ θαη ζηα ινηπά ππφρξεα 

πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5. 

 

Άξζξν 49 

Δθαξκνγή θπξψζεσλ επηβαιιφκελσλ απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο 

 

 1. Όηαλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο 

επηβάιιεηαη, κε απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή κε θαλνληζκνχο θαη 

απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε 

δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θπζηθψλ πξνζψ-πσλ, λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ή νληνηήησλ θαη ε απαγφξεπζε ηεο 

παξνρήο ρξεκαην-νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

ζε απηά, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία, 

κεηά απφ ηελ έληαμε ησλ ελ ιφγσ 

απνθάζεσλ ή θαλνληζκψλ ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο θαη φπνπ απηή απαηηείηαη: 

 

 α) Οη αλσηέξσ απνθάζεηο θαη θαλνληζκνί, 

θαζψο θαη νη ηξνπνπνηεηηθέο ή αλαζεσ-

ξεηηθέο απηψλ απνθάζεηο, δηαβηβά-δνληαη 

άκεζα κεηά ηελ έθδνζε ηνπο, απφ ην 
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Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ, ζηε Β` Μνλάδα 

ηεο Αξρήο, ε νπνία ηεξεί αλαιπηηθνχο 

θαηαιφγνπο ησλ θαηνλνκαδφκελσλ 

πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ. 

 

 β) Ζ Μνλάδα ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέ-

ξεζε φια ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηνπ 

άξζξνπ 5 γηα ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο θαη 

θαλνληζκνχο θαη δεηεί επηζηακέλε έξεπλα 

γηα ηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πάζεο θχζεσο ησλ θαηνλνκαδφκελσλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ. ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη θαη απηά πνπ 

άκεζα ή έκκεζα αλήθνπλ ή ειέγρνληαη απφ 

ηα σο άλσ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

νληφηεηεο. Ζ Μνλάδα δεηεί, επίζεο, 

αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηηο θάζε είδνπο 

ζπλαιιαγέο ή δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

αλσηέξσ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ θαηά ηελ 

ηειεπηαία πεληαεηία, γηα ην αλ απηά είραλ 

ή έρνπλ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή 

ζρέζε κε ην αλαθεξφλ ππφρξεν πξφζσπν, 

θαζψο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζηνηρείν ή 

πιεξνθνξία. Δπίζεο, παξέρεη νδεγίεο γηα 

ηε δηαδηθαζία εληνπηζκνχ θαη δηαρσξηζκνχ 

ησλ πξνο δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, γηα ηε δηαδηθαζία 

απνδέζκεπζεο κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ 

απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε ζη` θαη 

γηα ηνλ ηξφπν άξζεο ησλ κέηξσλ 

δέζκεπζεο θαηά δηαγξαθέλησλ απφ ηνπο 

θαηαιφγνπο θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, ζχκθσλα κε ηελ 

πεξίπησζε δ. 

 

 γ) Ζ Μνλάδα δχλαηαη λα δηαβηβάζεη ηνπο 

ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ζε δεκφζηεο 

αξρέο πνπ ηεξνχλ αξρεία θαη δηαζέηνπλ 

ελδερνκέλσο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αλσηέξσ πξνζψπσλ ή 

πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. 

 

 δ) Ζ Μνλάδα εθηειεί άκεζα ηα κέηξα πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο απνθάζεηο θαη ζηνπο 

θαλνληζκνχο ζρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

θαηνλνκαδφκελσλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, ηελ απαγφξεπζε 

θίλεζεο ινγαξηαζκψλ θαη ηνπ αλνίγκαηνο 

ηξαπεδηθψλ ζπξίδσλ απφ κέξνπο ηνπο, ηελ 

απαγφξεπζε παξνρήο ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ή επελδπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε απηά, θαζψο 

θαη θάζε άιιν πξνβιεπφκελν κέηξν. Ζ 

εθηειεζηηθή δηάηαμε ηεο Μνλάδαο 

επηδίδεηαη ζηα παξαπάλσ πξφζσπα θαη 

νληφηεηεο. 

 

 ε) Σν πξφζσπν ή ε νληφηεηα ηνπ νπνίνπ 

δεζκεχζεθαλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, θαζψο 

θαη νπνηνζδήπνηε ηξίηνο έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, δηθαηνχληαη λα πξνζβάινπλ ηελ 

αλσηέξσ δηάηαμε ελψπηνλ ησλ δηνηθεηηθψλ 

δηθαζηεξίσλ εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα 

εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο. Οη 

πξνζθεχγνληεο κπνξνχλ λα 

ακθηζβεηήζνπλ κφλν ηε ζπλδξνκή ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο δέζκεπζεο ή ηεο 

απαγφξεπζεο. 

 

 ζη) Ζ Μνλάδα κπνξεί λα ρνξεγήζεη, 

χζηεξα απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, εηδηθή άδεηα γηα 

ηελ επαχμεζε, απνδέζκεπζε ή ρξεζηκν-

πνίεζε ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

δεζκεχζεθαλ, γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ αλαθέξνληαη ζηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο θαη θαλνληζκνχο ηνπ 
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πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. 

 

 δ) ε πεξίπησζε δηαγξαθήο θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή νληφηεηαο απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο θαηαιφγνπο, χζηεξα απφ 

απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ηνπ 

Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ αλαζεσξεί ή 

ηξνπνπνηεί πξνεγνχκελε απφθαζε ή 

θαλνληζκφ, ε Μνλάδα δηαηάζζεη άκεζα 

ηελ άξζε ηεο δέζκεπζεο θαη θάζε άιινπ 

ιεθζέληνο κέηξνπ, ελεκεξψλνληαο 

ζρεηηθά ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Σα 

νλφκαηα ησλ θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ πνπ δηαγξάθεθαλ 

απφ ηνλ θαηάινγν θαη ησλ νπνίσλ ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία απνδεζκεχζεθαλ 

κπνξεί λα αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Αξρήο, κε ηε ζπλαίλεζε ησλ πξνζψπσλ 

απηψλ. 

 

 ε) Όπνην ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν ή 

ζηέιερνο ή ππάιιεινο ππφρξενπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απνθξχπηεη ηελ ηαπηφηεηα ή ηα 

ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ή ηελ χπαξμε 

επηρεηξεκαηηθήο ζρέζεο ή φια ή κέξνο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ, ηα νπνία ηαπηίδνληαη κε 

πξφζσπα ή νληφηεηεο απφ απηά πνπ 

δηαιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ απνθάζεηο 

θαη θαλνληζκνχο ή αξλείηαη λα πξνβεί ζηε 

δέζκεπζε πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ 

ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη δέθα (10) 

έηε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ δέθα 

ρηιηάδεο (10.000) κέρξη πεληαθφζηεο 

ρηιηάδεο (500.000) επξψ. Αλ απφ ακέιεηα 

δελ εληνπίζεη πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία ή 

δελ δηαπηζηψζεη επηρεηξεκαηηθή ζρέζε κε 

απηά ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε κέρξη δχν (2) 

έηε θαη κε ρξεκαηηθή πνηλή απφ πέληε 

ρηιηάδεο (5.000) κέρξη δηαθφζηεο ρηιηάδεο 

(200.000) επξψ. 

 

 ζ) ε βάξνο ησλ ππφρξεσλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην παξφλ 

άξζξν, επηβάιινληαη απφ ηελ εθάζηνηε 

αξκφδηα θαηά ην άξζξν 6 αξρή νη 

Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 52 

παξάγξαθνο 1 πεξηπηψζεηο α`, δ` θαη ε`, 

εθαξκνδνκέλσλ αληηζηνίρσο ησλ φξσλ, 

πξνυπνζέζεσλ θαη δηαθξίζεσλ απηνχ. 

 

 2. Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο δέζκεπζεο ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θπζηθψλ ή 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ πνπ 

επηβάιιεηαη απφ απνθάζεηο ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ή απνθάζεηο θαη θαλνληζκνχο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα άιινπο - πιελ 

ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο - ιφγνπο, φπσο εθάζηνηε 

θαζνξίδνληαη ζηηο αλσηέξσ απνθάζεηο 

ή/θαη θαλνληζκνχο." 

 

*** Σν άξζξν 49 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 

κε ην άξζξν 6 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

Άξζξν 49Α 

Αξκνδηφηεηεο ηεο Β` Μνλάδαο ηεο Αξρήο 

γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ θαηά ππφπησλ 
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ηξνκνθξαηίαο 

 

 1. Ζ Β` Μνλάδα ηεο Αξρήο πξνζδηνξίδεη 

ηα ζρεηηδφκελα κε ηελ ηξνκνθξαηία 

θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ή νληφηεηεο, 

βαζηδφκελε ζε αθξηβείο πιεξνθνξίεο ή 

ζηνηρεία πνπ ππνβάιινληαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε ή ηηο 

εηζαγγειηθέο, δηθαζηηθέο ή άιιεο δησθηηθέο 

αξρέο. Οη πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία 

απηά αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα ή 

νληφηεηεο πνπ δηακέλνπλ ή εδξεχνπλ ή 

θαηέρνπλ πεξηνπζία, ζχκθσλα κε ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187Α Π.Κ., 

ζηελ εκεδαπή θαη ηα νπνία δηέπξαμαλ ή 

δηαπξάηηνπλ ή απνπεηξψληαη λα 

δηαπξάμνπλ ή ζπκκεηέρνπλ ή κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν δηεπθνιχλνπλ ηελ 

ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ, φπσο 

απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 187Α Π.Κ., 

φπσο ηζρχεη. Δηδηθφηεξα, ζηε Μνλάδα 

ππνβάιινληαη ηα εμήο: 

 

 α) ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή νη 

πιεξνθνξίεο νπνηνπδήπνηε είδνπο πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ ζε 

βάξνο λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ 

πνπ αλήθνπλ ή ειέγρνληαη απφ 

ηξνκνθξάηεο ή ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο 

ή ζε βάξνο θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ 

ή νληνηήησλ πνπ είηε βνεζνχλ ή παξέρνπλ 

νηθνλνκηθή, πιηθή, ηερλνινγηθή ή 

νπνηαδήπνηε άιιε ππνζηήξημε κε θνπφ 

ηελ ππνβνήζεζε ηξνκνθξαηηθψλ 

ελεξγεηψλ, είηε ζπλδένληαη κε 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηξνκνθξάηεο ή 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, 

 

 β) νη αζθεζείζεο πνηληθέο δηψμεηο γηα 

ηξνκνθξαηηθέο πξάμεηο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηξνκνθξαηψλ ή ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, 

 

 γ) νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηελ 

ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ πξάμεσλ θαη 

 

 δ) νη θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κεκνλσκέλσλ 

ηξνκνθξαηψλ ή ηξνκνθξαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. 

 

 Ζ Μνλάδα ζπληάζζεη θαη ηεξεί θαηάινγν 

πνπ πεξηιακβάλεη ηα νλφκαηα ησλ 

πξνζδηνξηδφκελσλ σο ζρεηηδφκελσλ κε ηελ 

ηξνκνθξαηία θπζηθψλ θαη λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ή νληνηήησλ, θαηαρσξίδνληαο 

ζε απηφλ επαξθή ζπκπιεξσκαηηθά 

ζηνηρεία  

πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαπίζησζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπο, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ απνθπγή ιήςεο 

κέηξσλ θαηά εθείλσλ πνπ θέξνπλ ην απηφ 

ή παξφκνην φλνκα, επσλπκία ή δηαθξηηηθφ 

ηίηιν. 

 

 2. Ζ Μνλάδα ελεκεξψλεη ρσξίο θαζπζηέ-

ξεζε φια ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηνπ 

άξζξνπ 5 θαη δεηεί επηζηακέλε έξεπλα γηα 

ηνλ εληνπηζκφ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

πάζεο θχζεσο ησλ αλαθεξφκελσλ 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ. Σα ππφρξεα πξφζσπα 

νθείινπλ λα παξάζρνπλ ακειιεηί ηα 

αηηνχκελα ζηνηρεία. ε δηαθνξεηηθή 
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πεξίπησζε, ππφθεηληαη ζηηο θπξψζεηο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 52. 

 

 3. Με ηελ επηθχιαμε ηπρφλ ελεξγεηψλ ησλ 

αξκφδησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ, ε Μνλάδα 

κε απφθαζε ηεο δηαηάζζεη ηε δέζκεπζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηθψλ 

θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν, θαζψο 

θαη ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ειέγρνπλ κέζσ παξέλζεησλ πξνζψπσλ ή 

θαηέρνπλ καδί κε άιινπο, ηελ απαγφξεπζε 

θίλεζεο ινγαξηαζκψλ θαη αλνίγκαηνο 

ηξαπεδηθψλ ζπξίδσλ, ηελ απαγφξεπζε 

παξνρήο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 

ζηα αλσηέξσ πξφζσπα, ππφ ηελ έλλνηα 

ηνπ ζηνηρείνπ 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) 2580/2001 ηνπ 

πκβνπιίνπ, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ηε 

ιήςε θάζε άιινπ αλαγθαίνπ κέηξνπ αλ 

ζπληξέρνπλ πξνο ηνχην ζνβαξνί 

δηθαηνινγεηηθνί ιφγνη. Ζ δέζκεπζε 

εθηείλεηαη θαη ζηηο πξνζφδνπο ησλ 

αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Χο 

δέζκεπζε, ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο, 

λνείηαη ε απαγφξεπζε νπνηαζδήπνηε 

θίλεζεο, κεηαβίβαζεο, κεηαβνιήο, ρξήζεο 

ή δηαπξαγκάηεπζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ε νπνία ζα θαζηζηνχζε δπλαηή 

ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηαρείξηζεο 

ραξηνθπιαθίσλ. 

 

 4. Ζ Μνλάδα δηαβηβάδεη ζε αξκφδηεο 

αιινδαπέο αξρέο πιεξνθνξίεο θαη 

ζηνηρεία, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 

1, ζε βάξνο ησλ πξνζδηνξηδφκελσλ σο 

ζρεηηδφκελσλ κε ηελ ηξνκνθξαηία 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ, πνπ δηακέλνπλ ή εδξεχνπλ ή 

θαηέρνπλ πεξηνπζία, ζχκθσλα κε ηελ 

έλλνηα ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187Α Π.Κ., 

ζηελ εδαθηθή ηνπο επηθξάηεηα θαη 

ππνβάιιεη αηηήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηιεθζνχλ ηα νλφκαηα απηψλ ησλ 

πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θαηαιφγνπο πνπ ηεξνχληαη 

ζηηο ρψξεο απηέο θαη λα δεζκεπζνχλ ηα 

ππάξρνληα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία. 

Οκνίσο, ε Μνλάδα εμεηάδεη αηηήκαηα πνπ 

ππνβάιινληαη απφ αξκφδηεο αιινδαπέο 

αξρέο, ειέγρνληαο αλ ζπληξέρνπλ ζνβαξνί 

δηθαηνινγεηηθνί ιφγνη γηα λα δηαηάμεη κε 

απφθαζε ηεο ηε δέζκεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζψπσλ 

θαη νληνηήησλ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηά. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν 

κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αιινδαπέο αξρέο επηπξφζζεηα ζηνηρεία. 

 

 5. Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη ζηε 

Μνλάδα ή αληαιιάζζνληαη κε απηήλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν 

γηα ηνπο ζθνπνχο επηβνιήο ησλ νηθνλνκη-

θψλ θπξψζεσλ. Ζ Μνλάδα εθδίδεη νδεγίεο 

γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηε δέζκεπζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ θπζηθψλ θαη 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ή νληνηήησλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν. 

 

 6. Ζ Μνλάδα πξνβαίλεη ζηελ εμέηαζε ησλ 

ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ πνπ ηεο 

ππνβάιινληαη θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1 ή ησλ αηηεκάησλ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 θαη απνθαζίδεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε γηα ηελ έληαμε ζηνλ 

θαηάινγν ή ηε δέζκεπζε πεξηνπζίαο. 
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 7. Ζ επίδνζε ηεο απφθαζεο ηεο Μνλάδαο 

ζηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ή 

νληφηεηεο γίλεηαη θαηά ην άξζξν 155 παξ. 

1 εδάθην α` Κ.Π.Γ., ακέζσο κεηά ηελ 

έληαμε ησλ νλνκάησλ ηνπο ζηνλ θαηάινγν 

ή ηε δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο 

ζηνηρείσλ. 

 

 8. Ζ Μνλάδα κπνξεί λα αλαθαιέζεη ηελ 

απφθαζε ηεο γηα ηελ έληαμε ηνπ νλφκαηνο 

ζην ζρεηηθφ θαηάινγν ή ηε δέζκεπζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ νπνηνπδήπνηε 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ ή 

νληφηεηαο, είηε απηεπαγγέιησο είηε χζηεξα 

απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ 

ζηελ απφθαζε πξαγκαηηθνχ δηθαηνχρνπ ή 

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ, επί ηεο νπνίαο απνθαίλεηαη 

εληφο δέθα εκεξψλ, αλ πεηζζεί φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη πνπ επέβαιαλ ηε 

ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 

 

 9. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή 

νληφηεηεο, ησλ νπνίσλ ε αλσηέξσ αίηεζε 

δελ έγηλε δεθηή, κπνξνχλ κέζα ζε 

δηάζηεκα ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε 

ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο ηεο Μνλάδαο, 

λα πξνζθχγνπλ ελψπηνλ ηνπ πνηληθνχ 

ηκήκαηνο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, πνπ 

ζπλεδξηάδεη κε ηξηκειή ζχλζεζε σο 

ζπκβνχιην. 

 

 10. Σν ζπκβνχιην ηνπ Αξείνπ Πάγνπ 

απνθαίλεηαη γηα ηελ πξνζθπγή πνπ 

αζθείηαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ ηελ 

θαηάζεζε ηεο, χζηεξα απφ έγγξαθε 

πξφηαζε ηνπ νηθείνπ εηζαγγειέα, πνπ 

ππνβάιιεηαη ζην ζπκβνχιην εληφο δέθα 

εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο. 

Ο αηηψλ έρεη δηθαίσκα απηνπξφζσπεο 

εκθάληζεο ελψπηνλ ηνπ ζπκβνπιίνπ καδί 

κε ηνπο ζπλεγφξνπο ηνπ γηα λα αθνπζζεί 

θαη λα δψζεη θάζε δηεπθξίλεζε, θαιείηαη 

δε γηα ην θνπφ απηφλ πξηλ απφ είθνζη 

ηέζζεξηο ηνπιάρηζηνλ ψξεο. 

 

 11. Ζ Μνλάδα κπνξεί κεηά απφ αίηεζε 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πξνζψπνπ ή 

νληφηεηαο, λα απνθαζίζεη εληφο δέθα 

εκεξψλ ηελ απνδέζκεπζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πνζψλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

γεληθφηεξσλ δαπαλψλ δηαβίσζεο, 

ζπληήξεζεο ή ιεηηνπξγίαο ηνπ, ησλ 

εμφδσλ γηα ηε λνκηθή ηνπ ππνζηήξημε θαη 

ησλ βαζηθψλ εμφδσλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

δεζκεπκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

Καηά ηεο απνξξηπηηθήο απφθαζεο 

επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνζθπγήο ελψπηνλ 

ησλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ. Ζ 

πξνζθπγή εθδηθάδεηαη θαη` απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα, εληφο ηξηάληα εκεξψλ απφ 

ηελ θαηάζεζε ηεο. Ζ εθδηδφκελε επί ηεο 

πξνζθπγήο απφθαζε ππφθεηηαη ζηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηνλ Κψδηθα 

Γηνηθεηηθήο Γηθνλνκίαο έλδηθα κέζα, ε 

εθδίθαζε ησλ νπνίσλ πξνζδηνξίδεηαη 

επίζεο θαη` απφιπηε πξνηεξαηφηεηα. 

 

 12. Σα νλφκαηα ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ θαη νληνηήησλ πνπ πεξηια-

κβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν είλαη δπλαηφλ λα 

επαλεμεηάδνληαη θαη απηεπαγγέιησο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

δηαηήξεζε ηνπο ζηνλ θαηάινγν είλαη 

δηθαηνινγεκέλε. 
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 13. Ζ Μνλάδα ελεκεξψλεη ηηο αξκφδηεο 

Δπηηξνπέο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηα 

αξκφδηα φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

θαη ζπλεξγάδεηαη, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο ακνηβαηφηεηαο, κε 

ηηο αιινδαπέο αξρέο πνπ αηηνχληαη ηε 

δέζκεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ, γηα ηηο έξεπλεο θαη δηαδηθαζίεο, 

ηηο νπνίεο δηεμάγνπλ. 

 

 14. Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Μνλάδαο είλαη 

κπζηηθέο θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εηδηθφ 

ρψξν αζθαιείαο. 

 

 15. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθαζηηθήο 

δηαδηθαζίαο, νη δηθαζηηθέο αξρέο ζπλεξγά-

δνληαη ζηελά κε ηε Μνλάδα γηα λα 

δηαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ηνπ δηαβαζ-

κηζκέλνπ πιηθνχ. 

 

 16. ε πεξίπησζε παξαβηάζεσο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθαξκφδνληαη 

αληίζηνηρα νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 49." 

 

*** Σν άξζξν 49Α πξνζηέζεθε κε ην 

άξζξν 7 Ν.3932/2011,ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011. 

 

 

Άξζξν 50 

Πξφζβαζε δηθαζηηθψλ αξρψλ ζε αξρεία 

θαη ζηνηρεία 

 

ε πεξίπησζε δηεμαγσγήο πξνθαηαξθηηθήο 

εμέηαζεο, πξναλάθξηζεο, αλάθξηζεο ή 

δίθεο γηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 

επηηξέπεηαη ζηνλ εηζαγγειέα, ηνλ αλαθξηηή 

θαη ην δηθαζηήξην λα ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ, ηα νπνία θαηά 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεξνχλ ηα Τπφρξεα 

πξφζσπα θαη λα επηζπλάπηνπλ ζηε 

δηθνγξαθία κφλν απφζπαζκα ησλ βηβιίσλ 

ή ησλ ζηνηρείσλ κε ηηο ζρεηηθέο εγγξαθέο 

πνπ αθνξνχλ ην πξφζσπν γηα ην νπνίν 

δηεμάγεηαη ε έξεπλα. Σελ αθξίβεηα ηνπ 

απνζπάζκαηνο βεβαηψλεη ν εθπξφζσπνο 

ηνπ ππφρξενπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ην 

ππφρξεν θπζηθφ πξφζσπν. Ο εηζαγγειέαο, 

ν αλαθξηηήο θαη ην δηθαζηήξην δηθαηνχληαη 

λα ειέγμνπλ ηα βηβιία θαη ηα ζηνηρεία απηά 

γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ 

πεξηερνκέλσλ ζην απφζπαζκα εγγξαθψλ ή 

ηελ χπαξμε άιισλ εγγξαθψλ πνπ αθνξνχλ 

ην σο άλσ πξφζσπν. Σν πξφζσπν απηφ 

κπνξεί λα ειέγμεη κφλν ηελ χπαξμε ησλ 

εγγξαθψλ πνπ ηζρπξίδεηαη φηη ην αθνξνχλ. 

 

Άξζξν 51 

Δπζχλε λνκηθψλ πξνζψπσλ 

 

 «1. Αλ θάπνηα απφ ηηο αμηφπνηλεο πξάμεηο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή θάπνην απφ ηα βαζηθά 

αδηθήκαηα ησλ ζηνηρείσλ γ`, δ` θαη ε` ηνπ 

άξζξνπ 3 ηειείηαη πξνο φθεινο λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

ελεξγεί είηε αηνκηθά είηε σο κέινο 

νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

θαηέρεη δηεπζπληηθή ζέζε εληφο απηνχ κε 

βάζε εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηνπ ή 

εμνπζην-δφηεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή γηα ηελ άζθεζε 

ειέγρνπ εληφο απηνχ, επηβάιινληαη ζην 



[270] 

 

λνκηθφ πξφζσπν, ζσξεπηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη αθφινπζεο θπξψζεηο:». 

 

*** Ζ παξάγξαθνο 1  αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.17. πεξ.4       

άξζξνπ πξψηνπ Ν.4254/2014,ΦΔΚ Α 

85/7.4.2014.  

 

 

«α) Αλ πξφθεηηαη γηα ππφρξεν λνκηθφ 

πξφζσπν, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο θαηά 

ην άξζξν 6 ηνπ παξφληνο αξρήο 

επηβάιινληαη: 

 

 ί) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πελήληα 

ρηιηάδεο (50.000) επξψ κέρξη πέληε 

εθαηνκκχξηα (5.000.000) επξψ, 

 

 ii) νξηζηηθή ή πξνζσξηλή γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα απφ έλα κήλα έσο δχν έηε 

αλάθιεζε ή αλαζηνιή ηεο άδεηαο 

ιεηηνπξγίαο ή απαγφξεπζε άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

 

 iii) απαγφξεπζε άζθεζεο νξηζκέλσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ή 

εγθαηά-ζηαζεο ππνθαηαζηεκάησλ ή 

αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, γηα ην 

ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, 

 

 iv) νξηζηηθφο ή πξνζσξηλφο γηα ην ίδην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απνθιεηζκφο απφ 

δεκφζηεο παξνρέο, εληζρχζεηο, επηδνηήζεηο, 

αλαζέζεηο έξγσλ θαη ππεξεζηψλ, πξνκή-

ζεηεο, δηαθεκίζεηο θαη δηαγσληζκνχο ηνπ 

Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

 

 Σν δηνηθεηηθφ πξφζηηκν ηνπ ζηνηρείνπ i 

επηβάιιεηαη πάληνηε, αλεμαξηήησο ηεο 

επηβνιήο άιισλ θπξψζεσλ.» 

 

*** Ζ πεξίπησζε α΄ αληηθαηαζηάζεθε  σο 

άλσ κε ην άξζξν 68 παξ.10 Ν.4174/2013,       

ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

 Ζ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο είλαη ε 

αξκφδηα αξρή γηα ηελ επηβνιή ησλ σο άλσ 

θπξψζεσλ ζε εηζεγκέλεο ζε νξγαλσκέλε 

αγνξά εηαηξείεο πνπ δελ επνπηεχνληαη απφ 

άιιεο Αξκφδηεο αξρέο ηνπ άξζξνπ 6. 

 

 β) Αλ πξφθεηηαη γηα άιιν κε ππφρξεν 

λνκηθφ πξφζσπν, κε θνηλή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 

Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη ηνπ θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ 

επηβάιινληαη: 

 

 ί) δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ είθνζη ρηιηάδεο 

(20.000) επξψ έσο δχν εθαηνκκχξηα 

(2.000.000) επξψ, 

 

 ηη) νη πξνβιεπφκελεο ζηα ζηνηρεία ii, iii 

θαη ίλ ηνπ εδαθίνπ α` θπξψζεηο. 

 

 Χο αξκφδηνο θαηά πεξίπησζε Τπνπξγφο 

ζεσξείηαη απηφο πνπ πξνΐζηαηαη 
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Τπνπξγείνπ πνπ έρεη ηηο εμήο, θαηά ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο, αξκνδηφηεηεο: 

 

 - επνπηεχεη ηελ νξζή θαη λφκηκε 

ιεηηνπξγία ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

δχλαηαη λα επηβάιεη θπξψζεηο, 

 

 - ρνξεγεί άδεηα ιεηηνπξγίαο, 

 

 - ηεξεί κεηξψα, ζηα νπνία εγγξάθεηαη ε 

πξάμε ζχζηαζεο, 

 

 - ηεξεί επαγγεικαηηθφ κεηξψν, ζην νπνίν 

εγγξάθεηαη ην λνκηθφ πξφζσπν, 

 

 - ρξεκαηνδνηεί, επηδνηεί ή παξέρεη 

νηθνλν-κηθή ελίζρπζε. 

 

 Οη αλσηέξσ αξκνδηφηεηεο κπνξεί λα 

αζθνχληαη απφ ππεξεζίεο ή άιινπο θνξείο 

πνπ ππάγνληαη ή ειέγρνληαη απφ ην νηθείν 

Τπνπξγείν. 

 

 2. Όηαλ ε έιιεηςε επνπηείαο ή 

ειέγρνπ απφ θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαηέζηεζε δπλαηή ηελ 

ηέιεζε απφ ηεξαξρηθά θαηψηεξν ζηέιερνο 

ηεο πξάμεο λνκηκνπνίεζεο εζφ δσλ απφ 

εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξνο φθεινο 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, επηβάιινληαη ζην 

λνκηθφ πξφζσπν, ζσξεπηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, νη αθφινπζεο θπξψζεηο: 

 

 α) ηελ αλαθεξφκελε ζην εδάθην α` ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε: 

 

 - δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ δέθα ρηιηάδεο 

(10.000) επξψ έσο έλα εθαηνκκχξην 

(1.000.000) επξψ, 

 

 - νη πξνβιεπφκελεο ζηα ζηνηρεία ii, iii θαη 

ίλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έμη κήλεο. 

 

 β) ηελ αλαθεξφκελε ζην εδάθην β` ηεο 

παξαγξάθνπ 1 πεξίπησζε: 

 

 - δηνηθεηηθφ πξφζηηκν απφ πέληε ρηιηάδεο 

(5.000) επξψ έσο πεληαθφζηεο ρηιηάδεο 

(500.000) επξψ, 

 

 - νη πξνβιεπφκελεο ζηα ζηνηρεία ii, iii θαη 

ίλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα έσο έμη κήλεο. 

 

 3. Γηα ηε ζσξεπηηθή ή δηαδεπθηηθή 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη 

ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο θαη γηα 

ηελ επηκέηξεζε ησλ θπξψζεσλ απηψλ 

ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ε βαξχηεηα ηεο 

παξάβαζεο, ν βαζκφο ηεο ππαηηηφηεηαο, ε 

νηθνλνκηθή επηθάλεηα ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ, ην χςνο ησλ παξάλνκσλ 

εζφδσλ ή ηνπ ηπρφλ πξνθχςαληνο νθέινπο 

θαη ε ηπρφλ ππνηξνπή ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 
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 Κακηά θχξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε θιήηεπζε ησλ λφκηκσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ πξνο 

παξνρή εμεγήζεσλ. Ζ θιήζε θνηλνπνηείηαη  

ζηνλ ελδηαθεξφκελν ηνπιάρηζηνλ δέθα 

(10) πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 

ηεο αθξφαζεο. Καηά ηα ινηπά 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 

2690/1999 (Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο) (ΦΔΚ 45 Α). 

 

 4. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ είλαη αλεμάξ-

ηεηε απφ ηελ αζηηθή, πεηζαξρηθή ή πνηληθή 

επζχλε ησλ αλαθεξφκελσλ ζε απηέο 

θπζηθψλ  

πξνζψπσλ. 

 

  «5. Οη εηζαγγειηθέο αξρέο ελεκεξψλνπλ 

ακέζσο ηελ θαηά πεξίπησζε αξκφδηα αξρή 

ή, αλ πξφθεηηαη γηα κε ππφρξεν λνκηθφ 

πξφζσπν, ηνλ Τπνπξγφ Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ, γηα ηελ άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο επί ππνζέζεσλ ζηηο νπνίεο ππάξρεη 

εκπινθή λνκηθνχ πξνζψπνπ ππφ ηελ 

έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, θαζψο 

θαη γηα ηηο εθδηδφκελεο ζρεηηθέο δηθαζηηθέο 

απνθάζεηο. Με θνηλή απφθαζε ησλ 

Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηθαηνζχλεο, 

Γηαθάλεηαο θαη Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

θαζνξί-δνληαη ε δηαδηθαζία επηβνιήο ησλ 

θπξψζεσλ, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο 

είζπξαμεο, σο θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο άξζξνπ.» 

 

 

*** Ζ παξάγξαθνο 5  αληηθαηαζηάζεθε σο 

άλσ κε ηελ ππνπαξάγξαθν ΗΔ.17. πεξ.5       

άξζξνπ πξψηνπ Ν.4254/2014,ΦΔΚ Α 

85/7.4.2014.  

 

 6. Ζ επζχλε ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ γηα 

ηα θαθνπξγήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ 

άξζξνπ 187Α ηνπ Π.Κ. θαζνξίδεηαη ζην 

άξζξν 41 ηνπ λ. 3251/2004.». 

 

*** Σν άξζξν 51 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ 

κε ην άξζξν έλαην παξ.2     

Ν.3875/2010,ΦΔΚ Α 158/20.9.2010. 

 

 

Άξζξν 52 

Γηνηθεηηθέο θπξψζεηο 

 

 «1. ηα Τπφρξεα πξφζσπα ηνπ άξζξνπ 5 

πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ, ησλ 

ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη απνθάζεσλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ ππνπξγηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Αξρήο 

ηνπ άξζξνπ 7 ή ησλ αξκφδησλ αξρψλ, 

επηβάιινληαη κε απνθάζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ, ζσξεπηηθά ή δηαδεπθηηθά, είηε 

ε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ δηνξζσηηθψλ 

κέηξσλ εληφο ηαθηνχ ρξνληθνχ 

δηαζηήκαηνο, είηε κία ή πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο θαησηέξσ θπξψζεηο: 

 

 α) ηα ππφρξεα λνκηθά πξφζσπα: 
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 i) πξφζηηκν ζε βάξνο ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ απφ δέθα ρηιηάδεο (10.000) 

επξψ κέρξη έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) 

επξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο απφ 

πελήληα ρηιηάδεο (50.000) κέρξη δχν 

εθαηνκκχξηα (2.000.000) επξψ, 

 

 ii) πξφζηηκν ζε βάξνο ησλ κειψλ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηνπ δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ, ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ή 

άιισλ ππαιιήισλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

ππεχζπλσλ γηα ηελ ηέιεζε ησλ 

παξαβάζεσλ ή αζθνχλησλ αλεπαξθή 

έιεγρν ή επνπηεία επί ησλ ππεξεζηψλ, 

ππαιιήισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, ιακβαλνκέλεο ππφςε 

ηεο ζέζεο επζχλεο θαη ησλ ελ γέλεη 

θαζεθφλησλ ηνπο, απφ πέληε ρηιηάδεο 

(5.000) κέρξη πελήληα ρηιηάδεο (50.000) 

επξψ θαη ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο απφ 

δέθα ρηιηάδεο (10.000) κέρξη εθαηφ 

ρηιηάδεο (100.000) επξψ, 

 

 iii) απνκάθξπλζε ησλ αλσηέξσ 

πξνζψπσλ απφ ηε ζέζε ηνπο, γηα νξηζκέλν 

ή αφξηζην ρξφλν, θαη απαγφξεπζε 

αλάιεςεο άιιεο αληίζηνηρεο ζέζεο, 

 

 iv) απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο νξηζκέλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ηεο ίδξπζεο λέσλ ππνθαηαζηεκάησλ ζηελ 

Διιάδα ή ζε άιιε ρψξα ή ηεο αχμεζεο ηνπ  

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ αλ πξφθεηηαη γηα 

αλψλπκε εηαηξεία, 

 

 v) ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ή/θαη επαλεηιε-

κκέλσλ παξαβάζεσλ, νξηζηηθή ή πξνζσ-

ξηλή αλάθιεζε ή αλαζηνιή γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο 

άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ή απαγφξεπζε ηεο άζθεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 β) ηα ππφρξεα θπζηθά πξφζσπα: 

 

 i) ηα πξφζηηκα ηεο πεξίπησζεο α` ζηνηρείν 

ii, 

 

 ii) νξηζηηθή ή πξνζσξηλή απαγφξεπζε ηεο 

άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ή 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

 Κακία θχξσζε δελ επηβάιιεηαη ρσξίο 

πξνεγνχκελε θιήηεπζε πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ ησλ λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ησλ ππεχζπλσλ γηα 

ηελ ηέιεζε ηεο παξάβαζεο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 51 

παξάγξαθνο 3.» 

 

*** Ζ παξ.1 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ην άξζξν 76 παξάγξαθνο 1 Ν.3994/2011, 

ΦΔΚ Α 165/25.7.2011. 

 

 

«2. Οη θπξψζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ 

εθείλεο ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ λ. 
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3251/2004. Οη θπξψζεηο απηέο 

αηηηνινγνχληαη θαη δεκνζηνπνηνχληαη 

εθφζνλ ε δεκνζηνπνίεζε ηνπο δελ είλαη 

πηζαλφ λα πξνθαιέζεη δπζαλάινγε δεκία 

ζην λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν 

επηβάιιεηαη ε θχξσζε.». 

 

*** Ζ παξ.2 αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε 

ην άξζξν έλαην παξ.3 Ν.3875/2010,ΦΔΚ 

Α 158/20.9.2010. 

 

  3. Κάζε αξκφδηα αξρή [πνπ επνπηεχεη 

εηαηξείεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα], 

νξίδεη κε απνθάζεηο ηεο πνπ 

δεκνζηνπνηνχληαη: α) ηηο επί κέξνπο 

ππνρξεψζεηο ησλ εηαηξεηψλ, ζηειερψλ θαη 

ππαιιήισλ ηνπο, είηε μερσξηζηά είηε αλά 

θαηεγνξίεο, β) ην βαζκφ ζπνπδαηφηεηαο 

θάζε ππνρξέσζεο ή θαηεγνξίαο 

ππνρξεψζεσλ, κε ελδεηθηηθή αλαθνξά 

πηζαλψλ θπξψζεσλ γηα κε ζπκκφξθσζε 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο, γ) άιια 

γεληθά ή εηδηθά θξηηήξηα πξνζδηνξηζκνχ 

ησλ θπξψζεσλ θαη επηκέηξεζεο ηεο 

έθηαζεο ηνπο, ηα νπνία ιακβάλεη ππφςε 

ηεο ε αξκφδηα αξρή.  

 

*** Οη ιέμεηο «πνπ επνπηεχεη εηαηξείεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα» ηεο παξ.3         

ΓΗΑΓΡΑΦΖΚΑΝ κε ην άξζξν 68 παξ.11 

Ν.4174/2013,ΦΔΚ Α 170/26.7.2013. 

 

  4. ε πεξίπησζε πνπ ππφρξεν θπζηθφ 

πξφζσπν παξαβαίλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ θαη ησλ ζρεηηθψλ θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ, εθφζνλ ν πεηζαξρηθφο έιεγρνο 

απηνχ αζθείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

απφ εηδηθφ πεηζαξρηθφ φξγαλν, ε αξκφδηα 

αξρή παξαπέκπεη ην ππφρξεν θπζηθφ 

πξφζσπν ζην παξαπάλσ φξγαλν, ζην 

νπνίν δηαβηβάδεη θαη φια ηα ζηνηρεία ηεο 

παξάβαζεο. 

  

 5. Οη θπξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξα-

γξάθσλ επηβάιινληαη, εθηφο αλ κε άιιεο 

δηαηάμεηο πξνβιέπνληαη βαξχηεξεο 

θπξψζεηο θαηά ησλ αλαθεξφκελσλ 

ππφρξεσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο θαη ησλ ππφρξεσλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 

6. Σα πξφζηηκα πνπ πξνβιέπνληαη ζην 

παξφλ θαη ζην πξνεγνχκελν άξζξν θαη 

επηβάιινληαη απφ ηα αλαθεξφκελα ζε απηά 

δεκφζηα φξγαλα βεβαηψλνληαη απφ ηηο 

θαζ` χιελ αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη 

εηζπξάηηνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ 

Δζφδσλ (ΚΔΓΔ).  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Θ` 

ΜΔΣΑΒΑΣΗΚΔ, ΚΑΣΑΡΓΟΤΜΔΝΔ 

ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

Άξζξν 53 

Άιιεο δηαηάμεηο 
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1. Ζ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 187Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

"6. Όπνηνο παξέρεη πιεξνθνξίεο ή πιηθά 

κέζα ή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν εηζπξάηηεη, 

ζπιιέγεη, δηαζέηεη ή δηαρεηξίδεηαη 

θεθάιαηα ππφ ηελ έλλνηα ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3034/2002 (ΦΔΚ 168 Α`) 

κε θνπφ λα δηεπθνιχλεη ή λα 

ππνβνεζήζεη ηελ ηέιεζε ηξνκνθξαηηθψλ 

πξάμεσλ θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 

είηε απφ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε είηε απφ 

κεκνλσκέλν ηξνκνθξάηε ηηκσξείηαη κε 

θάζεηξμε κέρξη δέθα εηψλ." 

 

 (2. ηε Γηεχζπλζε Διέγρνπ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

ζπληζηάηαη Σκήκα Δ` κε ηίηιν "Σκήκα 

Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο", ην 

νπνίν έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ ππνζηήξημε 

θαη ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

σο αξκφδηαο αξρήο γηα ηελ επνπηεία ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ πνπ νξίδνληαη ζην 

άξζξν 5 ηνπ παξφληνο λφκνπ. Οη 

αξκνδηφηεηεο ηεο παξαπάλσ αξκφδηαο 

αξρήο, πνπ αθνξνχλ ζηνλ έιεγρν ησλ 

ππφρξεσλ πξνζψπσλ θαη ζηελ επηβνιή 

ησλ ζρεηηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηα 

νξηδφκελα ζηηο πεξηπηψζεηο ε`, ζ` θαη ηα` 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 

αζθνχληαη παξάιιεια κε ην Σκήκα Δ`, 

εθαξκνδνκέλσλ αλαιφγσο φζσλ θαηά 

πεξίπησζε νξίδνληαη ζηνλ παξφληα λφκν 

γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ απηψλ 

θαη ηα ζπλαθή γεληθψο ζέκαηα, θαη απφ ηα 

Πεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα (ΠΔΚ), 

ηα Γηαπεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα 

(ΓΔΚ) θαη ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (ΓΟΤ), πνπ είλαη αξκφδηεο γηα 

ην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ θαηά 

πεξίπησζε ππφρξεσλ πξνζψπσλ. Δηδηθά 

γηα ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ ηεο 

πεξίπησζεο ηα` ηεο παξ.3 ηνπ άξζξνπ 6 

απφ ηηο αλσηέξσ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, 

πιελ ηεο επηβνιήο πξνζηίκσλ θαη 

δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, απαηηείηαη θαη ε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ. 

 

Σνπ Σκήκαηνο απηνχ πξνΐζηαηαη 

ππάιιεινο ηνπ θιάδνπ Δθνξηαθψλ 

θαηεγνξίαο ΠΔ θαη αλ δελ ππάξρεη, 

ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΣΔ θαη αλ δελ 

ππάξρεη, ππάιιεινο θαηεγνξίαο ΓΔ). 

 

*** ΠΡΟΟΥΖ: Καηά ην άξζξν 55 παξ.4 

Ν.4002/2011,ΦΔΚ Α 180/22.8.2011: "Ζ 

Γηεχζπλζε Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 

(άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 284/1988), ε 

Γηεχζπλζε Μεηξψνπ (άξζξν 1 παξ.1 

πεξίπησζε γ` ηνπ π.δ. 167/1996 -ΑΊ28) θαη 

ε Γηεχζπλζε Διέγρνπ (άξζξν 1 

παξάγξαθνη 1 πεξίπησζε β` θαη 3 ηνπ π.δ. 

167/1996, φπσο ηζρχεη κε ηελ παξ. 8 ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ π.δ. 249/1998 , ην άξζξν 28 

παξ. 4 ηνπ λ. 3016 /2002, Α` 110 θαη ην 

άξζξν 53 παξ. 2 ηνπ λ. 3691/2008, (Α` 

166) θαηαξγνχληαη θαη παχνπλ λα 

ιεηηνπξγνχλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ θαη Δίζπξαμεο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ, ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη 

ησλ Σκεκάησλ απηήο". 
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 "3. Γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπ δεχηεξνπ εδαθίνπ ηεο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπ απφ ηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.) 

εθαξκφδνληαη αλάινγα νη δηαηάμεηο ηνπ 

π.δ. 16/1989 "Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο 

Γεκνζίσλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 

(Γ.Ο.Τ.) θαη ησλ Σνπηθψλ Γξαθείσλ θαη 

θαζήθνληα ππαιιήισλ απηψλ" (ΦΔΚ 6 

Α`), φπσο απηέο ηζρχνπλ, πνπ αθνξνχλ ηα 

Σκήκαηα ή Γξαθεία Διέγρνπ θαη ηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα ζέκαηα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γεληθά. Σα πην πάλσ 

Σκήκαηα ή Γξαθεία έρνπλ θαη ηελ 

αξκνδηφηεηα επηκέιεηαο έθδνζεο ησλ θαηά 

πεξίπησζε δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ επηβνιήο 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ θαη 

πεξαηηέξσ βεβαίσζεο εηδηθά ησλ 

πξνζηίκσλ, θαζψο θαη ηήξεζεο 

ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ινηπψλ 

πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

δηελεξγνχκελνπο ειέγρνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπο. 

 

 4. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ 

λ. 3016/2002 (ΦΔΚ 110 Α`) πξνζηίζεηαη 

λέα πεξίπησζε ζη` πνπ έρεη σο εμήο: 

 

 "ζη) Σελ ππνζηήξημε γεληθψο, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο επεμεξγαζίαο απηψλ, 

ησλ ππφινηπσλ Σκεκάησλ ηεο Γηεχζπλζεο. 

Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ην 

Σκήκα Δ` ηεο Γηεχζπλζεο θαη ζρεηίδνληαη 

κε ζέκαηα πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθήο 

θχζεσο ηζρχνπλ αλάινγα θαη γηα ην Σκήκα 

Γ`"". 

 

*** Οη παξ.3 θαη 4 πξνζηέζεθαλ κε ην 

άξζξν 11  Ν.3763/2009, ΦΔΚ Α 

80/27.5.2009. 

 

Άξζξν 54 

Μεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 

1. Οη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο θαη νη άιιεο 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο ππνπξγψλ ή αξκφδησλ 

αξρψλ ηνπ άξζξνπ 6 παξακέλνπλ ζε ηζρχ 

κέρξη ηελ ηξνπνπνίεζε ή θαηάξγεζε ηνπο, 

εθφζνλ δελ αληίθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

 

2. Όπνπ ζε λνκνζεηηθή ή θαλνληζηηθή 

δηάηαμε αλαθέξεηαη ε Δπηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 173 Α`) 

ή ε Δζληθή Αξρή θαηαπνιέκεζεο ηεο 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ λ. 3424/2005 (ΦΔΚ 

305 Α`), λνείηαη ε Δπηηξνπή 

θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: Καηά ην  ην άξζξν 

13 παξ.4 Ν.3932/2011, ΦΔΚ Α 

49/10.3.2011: "Όπνπ ζε λνκνζεηηθή ή 

θαλνληζηηθή δηάηαμε αλαθέξεηαη ε 

"Δπηηξνπή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008" 

ή ε "Δπηηξνπή θαηαπνιέκεζεο εζφδσλ 

απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο", 

λνείηαη ε Α` Μνλάδα ηεο Αξρήο ηνπ 

άξζξνπ 7 ηνπ λ. 3691/2008".3. Απφ ηεο 

ελάξμεσο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαηαξγείηαη 
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ε Δζληθή Αξρή Καηαπνιέκε-ζεο ηεο 

Ννκηκνπνίεζεο Δζφδσλ απφ 

Δγθιεκαηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο ηνπ άξζξνπ 

7 ηνπ λ. 2331/1995, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 7 ηνπ λ. 

3424/2005. 

 

Άξζξν 55 

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο 

 

Καηαξγνχληαη απφ ηεο δεκνζηεχζεσο ηνπ 

παξφληνο λφκνπ: 

 

α) νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ απφ 1 έσο θαη 

8 (Κεθάιαην Α`) ηνπ λ. 2331/1995 (ΦΔΚ 

173 Α`), φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 1 έσο 9 θαη 11 ηνπ λ. 3424/2005, 

17 ηνπ λ. 3472/2006 (ΦΔΚ 135 Α`) θαη 34 

παξάγξαθνη 1 θαη 2 ηνπ λ. 3556/2007 

(ΦΔΚ 91 Α`) θαη ηζρχνπλ, 

 

β) ην άξζξν 8 ηνπ λ. 2928/2001 (ΦΔΚ 141 

Α`), 

 

γ) θάζε άιιε δηάηαμε λφκνπ, πξνεδξηθνχ 

δηαηάγκαηνο ή θαλνληζηηθήο απφθαζεο 

πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο 

λφκνπ. 

 

 

*** ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: χκθσλα κε ην 

άξζξν 16 παξ.1 Ν.3899/2010, ΦΔΚ Α` 

212/17.12.2010: 

 "Οη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 56 ηνπ λ. 

3691/2008 (ΦΔΚ 166 Α) θαη ηνπ άξζξνπ 

51  

ηνπ λ. 3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α`) 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ". 

 

Άξζξν 56 

 

1. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 

314 Α`) αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

 "Ζ ζχκβαζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ 

δηέπεηαη απφ ηηο θείκελεο θάζε θνξά 

δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ 

ξπζκίδνπλ ηηο ζρέζεηο εξγνδφηε θαη 

εξγαδφκελνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη ηεο 

απφθαζεο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, θαηά παξέθθιηζε απφ 

ηελ ηζρχνπζα ζηελ επηρείξεζε 

επηρεηξεζηαθή πιινγηθή χκβαζε 

Δξγαζίαο ή απφ ηνλ Καλνληζκφ Δξγαζίαο 

ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζπιινγηθή 

ζπκθσλία ή ζπιινγηθή ξχζκηζε ή 

επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα, ηδίσο σο πξνο ηηο 

απνδνρέο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ, ηα 

ξεπφ, ηηο άδεηεο, ηηο θάζε είδνπο 

πξνζαπμήζεηο ησλ απνδνρψλ, ηα 

επηδφκαηα θαη ινηπέο παξνρέο, θαζψο θαη 

ηε δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ - απνιχζεσλ." 

 

 2. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 

 "4. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ, Οηθνλνκίαο θαη 
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Οηθνλνκηθψλ, Αλάπηπμεο, Απαζρφιεζεο 

θαη Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο θαη ηνπ 

επνπηεχνληνο ηελ νηθεία επηρείξεζε 

Τπνπξγνχ ξπζκίδνληαη ηα θάζε είδνπο 

εηδηθφηεξα ζέκαηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ 

πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ θαηά 

παξέθθιηζε ησλ ηπρφλ αληίζεησλ 

δηαηάμεσλ εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ή 

νξγαληζκψλ  

ή επηρεηξεζηαθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ 

ή νπνησλδήπνηε άιισλ δηαηάμεσλ ή 

ζπκθσληψλ πνπ ηζρχνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

απηέο ή αθφκα θαη επηρεηξεζηαθήο 

ζπλήζεηαο. Οη ξπζκίζεηο ηεο απφθαζεο 

απηήο δελ κπνξεί λα είλαη δπζκελέζηεξεο 

απφ ηηο πξνβιέςεηο ζηελ εζληθή γεληθή 

ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ηπρφλ 

ηζρχνπζεο θιαδηθέο ή 

νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο." 

 

 3. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ ίδηνπ λφκνπ πξνζηίζεηαη 

εδάθην σο αθνινχζσο: 

 

 "Σν αλψηαην πνζνζηφ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

απμήζεσλ πνπ δχλαηαη λα ζπκθσλεζεί 

θαηά ηε ζχλαςε ησλ αλσηέξσ ζπιινγηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηεο 

δηππνπξγηθήο επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 10. Ζ 

απφθαζε απηή ιακβάλεηαη κε θξηηήξηα ηελ 

ηξέρνπζα αχμεζε ηνπ Γείθηε Σηκψλ 

Καηαλαισηή ζε εηήζηα βάζε ζχκθσλα κε 

ηα επίζεκα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο 

ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο, ηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξή-

ζεσο θαη ηα πεξηζψξηα ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ην 

χςνο ηνπ ζπλφινπ ησλ απνδνρψλ πνπ 

νξίδεη ε δηππνπξγηθή επηηξνπή δελ κπνξεί 

λα είλαη θαηψηεξν απφ ηηο απνδνρέο πνπ 

πξνβιέπνπλ νη εζληθέο γεληθέο, θιαδηθέο ή 

νκνηνεπαγγεικαηηθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο." 

 

 4. Γηα ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο επί ησλ 

νπνίσλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α` ηνπ λ. 

3429/2005, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ 

εμαηξεζεί απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

απηνχ, θαη νη νπνίεο εκθαλίδνπλ αξλεηηθά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κε βάζε ηνλ 

ηειεπηαίν δεκνζηεπκέλν ηζνινγηζκφ ή 

επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπν-

ινγηζκφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ε 

πξνζθπγή ζηνλ Οξγαληζκφ Μεζνιάβεζεο 

θαη Γηαηηεζίαο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 16 ηνπ λ. 1876/1990 (ΦΔΚ 27 Α`), 

δχλαηαη λα γίλεη κφλν κε θνηλή απφθαζε 

εξγαδνκέλσλ θαη επηρείξεζεο θαη κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο Γηππνπξγηθήο 

Δπηηξνπήο Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη 

Οξγαληζκψλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 

3429/2005. 

 

 5. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ 

ηζρχνπλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ ζηε Βνπιή 

ησλ Διιήλσλ. 

 

Άξζξν 57 

 

1. α. ηελ πεξίπησζε β` ηεο παξαγξάθνπ 1 

ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ λ. 3205/2003 (ΦΔΚ 

297 Α`), κεηά ηε θξάζε "Αληηπξφεδξνο 

ηνπ ηΔ, ηνπ Α.Π. θαη ηνπ Δ.." θαη πξηλ 

απφ ηε θξάζε "θαη Δπίηξνπνο Δπηθξαηείαο 
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ησλ Σ.Γ.Γ." πξνζηίζεληαη νη ιέμεηο 

"Δπίηξνπνο ηεο Δπηθξαηείαο ηνπ Δ..". 

 

 β. Ο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Πξσηνδίθε 

(άξζξν 29 παξ. 2 ηνπ λ. 3205/2003, φπσο 

ηζρχεη) νξίδεηαη, απφ 1.1.2008, ζε δχν 

ρηιηάδεο εμήληα επηά (2.067) επξψ. 

 

 2. Οη πεξηπηψζεηο α` έσο θαη δ ηεο παξ. 

A3 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3205/2003 

αληηθαζίζηαληαη απφ 1.1.2008 σο εμήο: 

 

 "α. Δηξελνδίθεο Γ` θαη Γ` Σάμεο, Γφθηκνο 

Δηζεγεηήο ηνπ ηΔ θαη αληίζηνηρνη 

πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ. 

 

 β. Δηζεγεηήο ηνπ ηΔ θαη αληίζηνηρνη 

επηαθφζηα νγδφληα (780) επξψ. 

 

 γ. Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαη αληίζηνηρνη 

ελληαθφζηα (900) επξψ. 

 

 δ. Πάξεδξνο ηνπ ηΔ θαη αληίζηνηρνη 

ελληαθφζηα πελήληα (950) επξψ. 

 

 ε. Πξφεδξνο Δθεηψλ, χκβνπινο ηεο 

Δπηθξαηείαο θαη αληίζηνηρνη ρίιηα (1.000) 

επξψ. 

 

 ζη. Αληηπξφεδξνο θαη αληίζηνηρνη ρίιηα 

πελήληα (1.050) επξψ. 

 

 δ. Πξφεδξνο θαη αληίζηνηρνη ρίιηα εθαηφ 

(1.100) επξψ." 

 

 3. α. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο 

παξ. Α5 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 3205/2003 

αληηθαζίζηαληαη, απφ 1.1.2008, σο 

αθνινχζσο: 

 

 "Γηα δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο απφ ην 

βαζκφ ηνπ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ θαη 

αληίζηνηρσλ κέρξη θαη ην βαζκφ ηνπ 

Πξνέδξνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ 

ελληαθφζηα πελήληα (950) επξψ. 

 

 Γηα δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο απφ ην 

βαζκφ ηνπ Δηξελνδίθε Γ` Σάμεο κέρξη θαη 

ην βαζκφ ηνπ Δηζεγεηή ηνπ ηΔ θαη 

αληίζηνηρσλ επηαθφζηα ελελήληα έμη (796) 

επξψ." 

 

 β. Μεηά ηελ παξάγξαθν Α6 ηνπ άξζξνπ 

30 ηνπ λ. 3205/ 2003 πξνζηίζεηαη 

παξάγξαθνο 7 σο εμήο: 

 

 "7. Σα πνζά ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 

αλαπξνζαξκφδνληαη θαη` έηνο απηφκαηα, 

κε αθεηεξία ηελ 1.1.2009, ζχκθσλα κε ην 

πνζνζηφ ηεο εθάζηνηε εηζνδεκαηηθήο 

πνιηηηθήο." 

 

 4. Ζ παξ. Α6 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ. 

3205/2003 αληηθαζίζηαηαη, απφ 1.1.2008, 

σο εμήο: 
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 "Α6. Απνδεκίσζε εμφδσλ παξάζηαζεο 

ζηνπο δηθαζηέο πνπ θέξνπλ βαζκφ 

Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη πκβνχινπ 

Δπηθξαηείαο ή αληίζηνηρνπο, νξηδφκελε 

θαηά βαζκφ σο εμήο: 

 

 Πξφεδξνο ηΔ θαη αληίζηνηρνη ηξηαθφζηα 

(300) επξψ. 

 

 Αληηπξφεδξνο ηΔ θαη αληίζηνηρνη 

δηαθφζηα (200) επξψ. 

 

 χκβνπινο Δπηθξαηείαο θαη αληίζηνηρνη 

εθαηφλ πελήληα (150) επξψ. 

 

 Ζ απνδεκίσζε απηή δελ παξέρεηαη ζε 

δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ δελ θέξνπλ 

ηνπο αλσηέξσ βαζκνχο, αλεμαξηήησο ηεο 

ηπρφλ κηζζνινγηθήο εμνκνίσζεο πξνο 

απηνχο." 

 

 5. Ο βαζηθφο κηζζφο ηνπ Γηθαζηηθνχ 

Αληηπξνζψπνπ (άξζξν 32 παξ. 2 ηνπ λ. 

3205/2003, φπσο ηζρχεη) νξίδεηαη, απφ 

1.1.2008, ζε δχν ρηιηάδεο εμήληα επηά 

(2.067) επξψ. 

 

 6. Οη πεξηπηψζεηο α` έσο θαη ζη` ηεο 

παξαγξάθνπ A3 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 

3205/2003 αληηθαζίζηαληαη, απφ 1.1.2008, 

σο εμήο: 

 

 "α. Γφθηκνο Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο 

πεληαθφζηα πελήληα (550) επξψ. 

 

 β. Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο επηαθφζηα 

νγδφληα (780) επξψ. 

 

 γ. Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο Α` Σάμεο 

ελληαθφζηα (900) επξψ. 

 

 δ. Πάξεδξνο ελληαθφζηα πελήληα (950) 

επξψ. 

 

 ε. χκβνπινο ρίιηα (1.000) επξψ. 

 

 ζη. Αληηπξφεδξνο ρίιηα πελήληα (1.050) 

επξψ. 

 

 δ. Πξφεδξνο ρίιηα εθαηφ (1.100) επξψ." 

 

 7. α. Σν δεχηεξν θαη ην ηξίην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ Α5 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 

3205/2003 αληηθαζίζηαληαη, απφ 1.1.2008, 

σο αθνινχζσο: 

 

 "Γηθαζηηθφο Αληηπξφζσπνο Α` Σάμεο 

κέρξη Πξφεδξν ελληαθφζηα πελήληα (950) 

επξψ. Γφθηκνο θαη Γηθαζηηθφο 

Αληηπξφζσπνο επηαθφζηα ελελήληα έμη 

(796) επξψ." β. Μεηά ην ηέινο ηεο 

παξαγξάθνπ Α6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ λ. 

3205/2003 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 7 σο 

εμήο: 
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 "7. Σα πνζά ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 5 

αλαπξνζαξκφδνληαη θαη` έηνο απηφκαηα, 

κε αθεηεξία ηελ 1.1.2009, ζχκθσλα κε ην 

πνζνζηφ ηεο εθάζηνηε εηζνδεκαηηθήο 

πνιηηηθήο." 

 

 8. Ζ παξάγξαθνο Α6 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ 

λ. 3205/2003 αληηθαζίζηαηαη, απφ 

1.1.2008, σο εμήο: 

 

 "Α6. Απνδεκίσζε εμφδσλ παξάζηαζεο 

νξηδφκελε θαηά βαζκφ σο εμήο: Πξφεδξνο 

ηξηαθφζηα (300) επξψ Αληηπξφεδξνο 

δηαθφζηα (200) επξψ. χκβνπινο εθαηφλ 

πελήληα (150) επξψ." 

 

 9. Σν άξζξν 4 ηνπ λ. 2521/1997 (ΦΔΚ 

174 Α`) αληηθαζίζηαηαη απφ 1.1.2008 σο 

εμήο: 

 

"Άξζξν 4  

 

Γηαξξπζκίζεηο κηζζνινγηθψλ πξναγσγψλ 

 

α. ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο κε 

βαζκφ Πξσηνδίθε, Δηζεγεηή ηνπ ηΔ θαη 

αληίζηνηρνπο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ 

επηά ζπλνιηθά έηε δηθαζηηθήο ππεξεζίαο, 

ζπλππνινγηδνκέλεο θαη ηεο ππεξεζίαο σο 

Παξέδξνπ Πξσηνδηθείνπ, Γφθηκνπ 

Δηζεγεηή ηνπ ηΔ θαη αληίζηνηρσλ, θαη 

δελ πξνάγνληαη ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ, 

παξέρνληαη, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, νη απνδνρέο ηνπ επφκελνπ 

βαζκνχ. Χο απνδνρέο λννχληαη ν βαζηθφο 

κηζζφο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο 

επηδφκαηα θαη ινηπέο παξνρέο πνπ ζα 

ειάκβαλε ν δηθαζηηθφο ιεηηνπξγφο αλ είρε 

πξναρζεί ζην βαζκφ απηφλ. 

 

β. ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο κε 

βαζκφ Πξνέδξνπ Πξσηνδηθψλ θαη 

αληίζηνηρνπο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ 

απαηηνχκελν θαηά λφκν ρξφλν γηα ηελ 

πξναγσγή ζηνλ επφκελν βαζκφ ηνπ 

νηθείνπ θιάδνπ θαη δελ πξνάγνληαη 

ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ, παξέρεηαη κε 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνο πξναγσγή 

ρξφλνπ, πξνζαχμεζε ίζε κε ηα πελήληα 

εθαηνζηά (50/100) ηεο δηαθνξάο ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ ηνπ ακέζσο 

επφκελνπ θαη ηνπ θαηερφκελνπ βαζκνχ. 

ηνπο ίδηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, νη 

νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ζην βαζκφ ηνπο 

δηπιάζην ρξφλν απφ ηνλ θαηά λφκν 

απαηηνχκελν γηα πξναγσγή ζηνλ επφκελν 

βαζκφ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

ζηνλ ίδην βαζκφ κε πξναγφκελνη ειιείςεη 

θελψλ ζέζεσλ, παξέρεηαη, κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, πξνζαχμεζε ίζε 

κε ηα ελελήληα εθαηνζηά (90/100) ηεο 

δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ ηνπ 

ακέζσο επφκελνπ θαη ηνπ θαηερφκελνπ 

βαζκνχ απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

δηπιάζηνπ απηνχ ρξφλνπ. Γηα ηε ρνξήγεζε 

ησλ πξνζαπμήζεσλ ιακβάλεηαη ππφςε 

κφλν ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο νηθείεο 

δηαηάμεηο ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ 

θαηερφκελν βαζκφ γηα πξναγσγή ζηνλ 

επφκελν. 

 

γ) ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο κε 

βαζκφ Δθέηε θαη αληίζηνηρνπο, νη νπνίνη 

ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαηά 
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λφκν ρξφλν γηα πξναγσγή ζηνλ επφκελν 

βαζκφ ηνπ νηθείνπ θιάδνπ θαη δελ 

πξνάγνληαη ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ, 

παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

πξνο πξναγσγή ρξφλνπ, πξνζαχμεζε ίζε 

κε ηα πελήληα εθαηνζηά (50/100) ηεο 

δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ ηνπ 

ακέζσο επφκελνπ θαη ηνπ θαηερφκελνπ 

βαζκνχ. ηνπο ίδηνπο δηθαζηηθνχο 

ιεηηνπξγνχο, νη νπνίνη ζπκπιεξψλνπλ ζην 

βαζκφ ηνπο δηπιάζην ρξφλν απφ ηνλ θαηά 

λφκν απαηηνχκελν γηα πξναγσγή ζηνλ 

επφκελν βαζκφ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ κε 

πξναγφκελνη ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ, 

παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Γηθαηνζχλεο, απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

δηπιάζηνπ απηνχ ρξφλνπ, πξνζαχμεζε ίζε 

κε ηα ελελήληα πέληε εθαηνζηά (95/100) 

ηεο δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ 

ηνπ ακέζσο επφκελνπ θαη ηνπ 

θαηερφκελνπ βαζκνχ. Γηα ηε ρνξήγεζε 

ησλ πξνζαπμήζεσλ ζηνπο αλσηέξσ 

δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ιακβάλεηαη 

ππφςε κφλν ν πξνβιεπφκελνο απφ ηηο 

νηθείεο δηαηάμεηο ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ 

θαηερφκελν βαζκφ γηα πξναγσγή ζηνλ 

επφκελν. 

 

 

δ) ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο κε 

βαζκφ πκβνχινπ Δπηθξαηείαο, Πξνέδξνπ 

Δθεηψλ θαη αληίζηνηρνπο, νη νπνίνη 

παξακέλνπλ επί ηξηεηία ζην βαζκφ ηνπο 

θαη δελ πξνάγνληαη ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ 

ή ιφγσ εμάληιεζεο ηεο ηεξαξρίαο ηνπο 

αληίζηνηρα, παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο πξνζαχμεζε ίζε 

κε ηα εβδνκήληα εθαηνζηά (70/100) ηεο 

δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ ηνπ 

ακέζσο επφκελνπ θαη ηνπ θαηερφκελνπ 

βαζκνχ. ην ρξφλν ππεξεζίαο ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ κε βαζκφ 

πκβνχινπ Δπηθξαηείαο θαη αληίζηνηρσλ 

ζπλππνινγίδεηαη θαη ν ρξφλνο ππεξεζίαο 

ηνπο σο Πξνέδξσλ Δθεηψλ. Γηα ηνπο 

βαζκνχο ηνπ Αληεηζαγγειέα ηνπ Α.Π., ηνπ 

Αληεπηηξφπνπ Δπηθξαηείαο ηνπ Δ.. θαη 

ησλ Σ.Γ.Γ. θαη ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

Δηζαγγειέα Δθεηψλ, σο ακέζσο επφκελνο 

βαζκφο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο 

απηήο ζεσξείηαη ν βαζκφο ηνπ 

Αληηπξνέδξνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

ε) ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο κε 

βαζκφ Αληηπξνέδξνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηεξίνπ θαη αληίζηνηρνπο, παξέρεηαη 

κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γηθαηνζχλεο, 

απφ ηεο πξναγσγήο ηνπο σο Αληηπξνέδξσλ 

πξνζαχμεζε ίζε κε ηα εβδνκήληα 

εθαηνζηά (70/100) ηεο δηαθνξάο κεηαμχ 

ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ Αληηπξνέδξνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ θαη Πξνέδξνπ 

Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ. 

 

 

ζη) ηνπο Δηξελνδίθεο Α` ηάμεο πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ δηθαζηηθή ππεξεζία είθνζη 

ηεζζάξσλ εηψλ παξέρεηαη, κεηά απφ 

απφθαζε ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηηθνχ 

πκβνπιίνπ, ν βαζηθφο κηζζφο ηνπ Δθέηε. 

 

 2. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο 

παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ, σο 

ππεξεζία λνείηαη κφλν ε πξαγκαηηθή 

ππεξεζία πνπ έρεη δηαλπζεί κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ δηθαζηηθνχ ιεηηνπξγνχ, θαη φρη νη 

ππεξεζίεο ή πξνυπεξεζίεο ζε άιιεο 
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ζέζεηο, αλεμάξηεηα αλ απηέο ιακβάλνληαη 

ππφςε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο 

ρξφλνπ ππεξεζίαο. 

 

 

3. Γηα ηε ρνξήγεζε κηζζνινγηθήο 

πξναγσγήο ζε δηθαζηηθφ ιεηηνπξγφ κε 

βαζκφ Πξνέδξνπ Δθεηψλ θαη θάησ ή 

αληίζηνηρν, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί 

πεηζαξρηθή πνηλή ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ή ππάξρεη πνηληθή 

θαηαδίθε ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ή ζηηο εθζέζεηο 

επηζεψξεζεο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ κεηξψνπ ππάξρνπλ 

δπζκελείο ραξαθηεξηζκνί γηα ηελ 

ππεξεζηαθή ηνπ απφδνζε, απαηηείηαη θαη 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ νηθείνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ. ε πεξίπησζε 

πνπ ην Αλψηαην Γηθαζηηθφ πκβνχιην δελ 

ζπκθσλεί κε ηε ρνξήγεζε ηεο 

κηζζνινγηθήο πξνζαχμεζεο, ν δηθαζηηθφο 

ιεηηνπξγφο επαλαθξίλεηαη κεηά έλα έηνο 

απφ ηφηε πνπ ζπκπιήξσζε ηνλ 

απαηηνχκελν πξνο πξναγσγή ρξφλν. Αλ 

θαη πάιη δελ ρνξεγεζεί ε κηζζνινγηθή 

πξναγσγή, ε θξίζε επαλαιακβάλεηαη θάζε 

θνξά κεηά έλα έηνο απφ ηελ πξνεγνχκελε 

θξίζε. Ζ ζεηηθή θξίζε ηνπ Αλσηάηνπ 

Γηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ δελ κπνξεί ζε 

θακία πεξίπησζε λα αλαδξάκεη ζε ρξφλν 

πξνγελέζηεξν ηεο εκέξαο ζπκπιήξσζεο 

ηνπ έηνπο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ηειεπηαία 

θξίζε. ηνπο δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο κε 

βαζκφ Αξενπαγίηε θαη άλσ ή αληίζηνηρν, 

ζηνπο νπνίνπο έρεη επηβιεζεί πεηζαξρηθή 

πνηλή ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ή ππάξρεη πνηληθή θαηαδίθε ζε ζρέζε κε 

ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, δελ 

ρνξεγείηαη κηζζνινγηθή πξνζαχμεζε." 

 

 10. Ζ παξάγξαθνο 10 ηνπ άξζξνπ 10 

ηνπ λ. 2521/1997 αληηθαζίζηαηαη, απφ 

1.1.2008, σο εμήο: 

 

 

"10. Μέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ κέρξη 

θαη ην βαζκφ Παξέδξνπ, πνπ 

ζπκπιεξψλνπλ ηνλ απαηηνχκελν θαηά 

λφκν ρξφλν γηα ηελ πξναγσγή ζηνλ 

επφκελν βαζκφ θαη δελ πξνάγνληαη, 

ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ, ιακβάλνπλ, απφ 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ πξνο πξναγσγή 

ρξφλνπ, πξνζαχμεζε ζην βαζηθφ κηζζφ 

ηνπ βαζκνχ ηνπο ίζε κε ηα πελήληα 

εθαηνζηά (50/100) ηεο δηαθνξάο ηνπ 

βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ ηνπ ακέζσο 

επφκελνπ θαη ηνπ θαηερφκελνπ βαζκνχ. 

 

Σα ίδηα κέιε πνπ ζπκπιεξψλνπλ ζην 

βαζκφ ηνπο δηπιάζην ρξφλν απφ ηνλ θαηά 

λφκν απαηηνχκελν πξνο πξναγσγή ζηνλ 

επφκελν βαζκφ θαη εμαθνινπζνχλ λα 

παξακέλνπλ ζηνλ ίδην βαζκφ, κε 

πξναγφκελνη γηα ηελ ίδηα σο άλσ αηηία, ε 

αλσηέξσ πξνζαχμεζε νξίδεηαη, απφ ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ δηπιάζηνπ απηνχ ρξφλνπ, 

ζηα ελελήληα εθαηνζηά (90/100) ηεο 

δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ κεηαμχ ηνπ 

ακέζσο επφκελνπ θαη ηνπ θαηερφκελνπ 

βαζκνχ. Δηδηθά γηα ηνπο Παξέδξνπο ην 

αλσηέξσ πνζνζηφ ηεο δεχηεξεο 

πξνζαχμεζεο νξίδεηαη ζηα ελελήληα πέληε 

εθαηνζηά (95/100). 

 

Γηα ηε ρνξήγεζε ησλ πξνζαπμήζεσλ ζηα 

αλσηέξσ κέιε ιακβάλεηαη ππφςε κφλνλ ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ηηο νηθείεο δηαηάμεηο 



[284] 

 

ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ θαηερφκελν 

βαζκφ, γηα πξναγσγή ζηνλ επφκελν. 

Πξνθεηκέλνπ γηα Γηθαζηηθφ Αληηπξφζσπν, 

ν ρξφλνο παξακνλήο ζηνλ θαηερφκελν 

βαζκφ νξίδεηαη ζε πέληε έηε. χκβνπινη 

ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο κε 

ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ εηψλ ππεξεζίαο ζην 

βαζκφ απηφλ θαη κε πξναγφκελνη ζηνλ 

επφκελν, ειιείςεη θελψλ ζέζεσλ, 

ιακβάλνπλ πξνζαχμεζε επί ηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ ίζε κε ηα εβδνκήληα εθαηνζηά 

(70/100) ηεο δηαθνξάο ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ 

κεηαμχ ηνπ ακέζσο επφκελνπ θαη ηνπ 

θαηερφκελνπ βαζκνχ. Ζ ίδηα απηή 

πξνζαχμεζε ρνξεγείηαη θαη ζηνπο 

Αληηπξνέδξνπο ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Κξάηνπο απφ ηελ πξναγσγή ηνπο ζην 

βαζκφ απηφλ." 

 

ην ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 11 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ 

αληηθαζίζηαληαη νη ιέμεηο "δχν (2) έηε" 

απφ ηηο ιέμεηο "έλα (1) έηνο" θαη ζην 

πέκπην εδάθην αληηθαζίζηαηαη ε ιέμε 

"δηεηίαο" απφ ηε ιέμε "έηνπο". Ζ παξνχζα 

ξχζκηζε ηζρχεη απφ 1.1.2008. 

 

 11. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηθαηνζχλεο θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν 

ηξφπνο θαηαβνιήο ηεο δηαθνξάο απνδνρψλ 

πνπ απνξξέεη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

απφ 1.1.2008 έσο 31.12.2008 πξνο ηνπο 

δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο, θαζψο θαη ηα 

κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, ελ ελεξγεία θαη 

ζπληαμηνχρνπο φισλ ησλ βαζκίδσλ. 

 

12. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ δελ 

εθαξκφδνληαη ζε φζνπο εμνκνηψλνληαη 

κηζζνινγηθά κε δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο ή 

κε κέιε ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο. Όπνπ 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία ππάξρνπλ 

δηαηάμεηο πνπ παξαπέκπνπλ γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απνδνρψλ ζηηο απνδνρέο ησλ 

δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη ησλ κειψλ ηνπ 

θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννκηθνχ 

πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, απηέο 

ζεσξνχληαη φηη παξαπέκπνπλ ζηηο 

απνδνρέο ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ θαη 

ησλ κειψλ ηνπ θχξηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, φπσο 

απηέο είραλ δηακνξθσζεί κέρξη θαη ηελ 

ηζρχ ηνπ λ. 3670/2008 (ΦΔΚ 117 Α`). 

 

13. Απφ ηελ Έλαξμε ηζρχνο ηνπ παξφληνο 

θαηαξγείηαη θάζε δηάηαμε ή θαλνληζηηθή 

δηνηθεηηθή πξάμε πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο 

θαη ινηπέο απνδεκηψζεηο πςειφηεξεο ησλ 

αληίζηνηρσλ ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, ζε ιεηηνπξγνχο 

θαη ππαιιήινπο ηνπ Γεκνζίνπ, ησλ Ο.Σ.Α. 

α` θαη β` βαζκνχ θαη ησλ άιισλ Ν.Π.Γ.Γ. 

πιελ εθείλσλ πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζην δεκφζην ηνκέα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

51 παξ. 1 πεξίπησζε β` ηνπ λ. 1892/1990 

(ΦΔΚ 101 Α`), θαζψο θαη ζηνπο 

Πξνέδξνπο θαη ηα κέιε ησλ Αλεμάξηεησλ 

Γηνηθεηηθψλ Αξρψλ ή άιισλ Αξρψλ πνπ 

εμνκνηψλνληαη κε απηέο ή Δπηηξνπψλ ή 

άιισλ δηνηθεηηθψλ ζρεκαηηζκψλ ησλ 

θνξέσλ απηψλ. 

 

Οη απνδνρέο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

Καηαξγνχκελεο δηαηάμεηο επαλαθαζνξίδν-

ληαη κε θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαηά 
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πεξίπησζε αξκφδηνπ Τπνπξγνχ θαη δελ 

κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ 

απνδνρψλ ησλ Πξνέδξσλ ησλ Αλσηάησλ 

Γηθαζηεξίσλ. 

 

Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ απνθάζεσλ 

επαλαθαζνξηζκνχ, ην χςνο ησλ πάζεο 

θχζεσο απνδνρψλ θαη απνδεκηψζεσλ 

πεξηνξίδεηαη ζε απηφ ησλ Πξνέδξσλ ησλ 

Αλσηάησλ Γηθαζηεξίσλ, κε επζχλε ησλ 

αξκφδησλ εθθαζαξηζηψλ. 

 

Άξζξν 58 

Έλαξμε ηζρχνο 

 

Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ αξρίδνπλ 

λα ηζρχνπλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηνπ ζηελ 

Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εθηφο αλ 

νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο επί κέξνπο 

δηαηάμεηο ηνπ. 

 

Παξαγγέινκε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

παξφληνο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο θαη ηελ εθηέιεζε ηνπ σο 

λφκνπ ηνπ Κξάηνπο. 

 

Λεπθάδα, 4 Απγνχζηνπ 2008. 
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Κ. ΥΑΣΕΖΓΑΚΖ 

 

Θεσξήζεθε θαη ηέζεθε ε Μεγάιε 

θξαγίδα ηνπ Κξάηνπο Αζήλα, 5 

Απγνχζηνπ 2008 
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